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حيقطممبعـىماظلنمواىقلمبلؾبمتعددمماظذيؼطرحماظؽؿابمعشؽؾةماظغؿوضم
وطذامم-خاصةماظؾقوظوجقاموسؾمماظـػسمم-يفمسددمعنمايؼولماظعؾؿقةممدؿعؿاالتفؿاا

م-سالعي،موحياولمععاىةمػذهماٌشؽؾةميفمايقاةماظقوعقةمواًطابماظلقاديمواإل
حداثمضطقعةمععمإعنمخاللمعـظورمدودقوظوجيمؼؼوممسؾىمم-يفممخلةمصصولم

اديمواظرعزيماٌ و"درادةموهدؼدماظلنمواىقلميفماظلقاقععاغيمايسماٌشرتكم
م مػذه مهؿؾه ماظذي مظؾؿعـى مؼؤدس معنماظذي معا ميظة ميف ماظطؾقعقة اٌعطقات

م.1اظزعن"
حدمأاظلنمواىقلمطاظؽاتبمصقصفممولمبعرضموضعقةماٌشؽؾة،ؼؾدأماظػصلماأل

ماإل ماظؿصـقف مػوؼاتيمماألوظقة جؿؿاسيأذؽال موبـاء مومتـل مهدؼد مسن اظـاوة
موؼؾّكعلؾقمجؿؿاسياو م، ممدؿعؿاهلؿااص مثالثة موػي:أيف ماظؿصـقػات معن مغواع

خرياماظؿصـقػاتمأ،ماظؿصـقػاتماظيتمتؼوممبفاماظدوظةمواظؿصـقػاتماٌعرصقةماظعادؼة
م مبـالمطؿااظعؾؿقة، ماظؿصـقػات مػذه موربط ماظـشارات معن معؿؿقزة مأاما  ظؽـفامثة
،مدميفمايقاةماظقوعقةصرا:مسؿؾقاتماظؿقدؼدماظزعينماظيتمؼؼوممبفاماألوػيمعرتابطة

ماأل متـظقم مسؿؾقات مباظرجوع مطؿوارـني مدـفمإصراد موأىل ماظعؾؿيم، ماظعؿل خريا
ماظؾقوشراصقةpériodisationظؿقؼقب مظؾػرد،م)اظؿماٌلارات ماظػقزؼوظوجي طور

م،معراحلمايقاةماالجؿؿاسقة...(.اٌراحلماظـػلقة
مغفامعؿـاضضةمدودقوظوجقاأ،محقثمؼرىمػذهماٌعاغيمولمبـؼدؼـؿفيماظػصلماأل

محقثم مأعن متلؿطقع مال معنأغفا معؾدمنموعل ممجاساتماظلن مظؾـاء ماجؿؿاسقةأ
ماظػؽاتماظعؿرؼةمسربماظزعانمواٌؽان.مهدؼدؼضاميفمتػلريماخؿالفمأ،موعؿفاغلة

م مبعـوان ماظـاغي ماظػصل ماظعائؾقةاأل"يف مايؿؿيم"جقال ماظؿػلري ماظؽؿاب مؼؿفاوز
مذؽلماظعاٌيو متغؾقب ميف مأودؼب ماظمظعؼدة مسؾى ماألاظصراع مداخل جقالمعالضات

مواظعائؾقة م، ماٌـؼولؼؼرتح ماٌال مرأس موذؽل ماالغؿاج مإسادة داخلممادرتاتقفقات
موضادر مبدؼل مطؿػفوم ماظعالضاتأمإزفارمسؾىماظعائؾة معن ماخرى موتوصلمم،ذؽال
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مإ مبنيماألأىل ماظعالضات مظقلتن ماظعائؾقة مصراسقة،ممجقال مذاتمرؾقعة باظضرورة
رثماٌـؼولمؼؽونمصقهماإلماظذي،محبقثمختؿؾفميفماظوضعموظؽـفامحمددةماجؿؿاسقا

مباألداس مدؾؿقة(مثؼاصقا ماإلم)سالضات مػذا مؼؽون مسـدعا ماضؿصادؼسـفا مامرث
اظعائؾيماالضؿصاديممرثؼضاميفماظوضعماظذيمؼؽونمصقهماإلأختؿؾفم)صراسقة(،مو

مومعـعدمممتاعا.أاظـؼايفمضعقفمو
جقالماالجؿؿاسقةمؾابمزفورماألدأىلمتوضقحمإيفماظػصلماظـاظثممؤظفؼـؿؼلماٌ

ٌاغيباالدؿـادمسؾىمساملماالجؿؿاعماألو وزروفماعؿدادػامداخلماظػضاءماالجؿؿاسي.
Karl Mannheim،ؼرىGérard Mauger تظفرميفمتؾكممجؿؿاسقةاالجقالمنماألأ

غؿاجماظلائد،موحيدثمسادةماإلإومضطقعةمععمامطمأمتاظػرتاتماظيتمتعرفمهوال
مبلؾب مسادة م ذظك مأوضوع مُتأحداث مغّقدادقة معن ماظّؿأر موحمؿوؼات مـشؽةرر

صرادماظذؼنمؼعقشوغفامخاللمفامتظفرمباظؿقدؼدمسـدماألّغأاظؼائؿة،مطؿامماإلجؿؿاسقة
ماظيتممتؿّد مذؾابفم ممعرحؾة مم71عن مػذهمدـةم52اىل مخالل ماظػرد محقثمؼؽون ،

عامؼؤػؾهموػوم،ميفموسقهماظؾارنمرمواظؿؼؾبطـرماغػؿاحامسؾىماظؿغّقأاٌرحؾةماظعؿرؼةم
ممتؿدمععهمروالمحقاته.ضدموتوجفاتمودؾوطقاتمماظؾؾورةمعواضػ

مو ماألمعؿدادالباظـلؾة مجقال ماظػضاء مصفجؿؿاسيااليف م، مي حلبممتؿغّقرعلأظة
غؿاجمإسادةماإلاظؿقوالتماظيتمتصقبمامطمنم"،مألةجؿؿاسقارؾقعةمطلمحؼلمورؾؼةم

وػذامعامؼؿطؾبمم،جؿؿاسياالثرياتمسؾىمخمؿؾفمعـارقماظػضاءمظقسمهلامغػسماظؿأ
ظؾػضاءمغؿاجمسنمررؼقمردممخرؼطةمسادةماإلإظـؿطممجؿؿاسقاااٌؿؿاؼزةمماآلثارهدؼدم

م7691طذامجقلموم7691اظذيمزفرمخاللمدـواتمزعةماألوظعلمجقلمم2"جؿؿاسياال
مصضلمعـالمؼعربمسنمذظك.أ

صصماظػصلماظرابع،ماظذيمؼعاجلمعلأظةمأسؿارمايقاةم)محاظةماظشؾابم(،مُخ
ؿقدؼدمدودقوظوجيمألسؿارمايقاةموخاصةمثابؿةمظمجؿؿاسقةاريورةمدجيادمإهلدفم

مإالمعنمنمُؼأنماظشؾابمالمميؽنمأىلمإلمتوّصموضدمعرحؾةماظشؾاب. قددمعوضوسقا
،ماظدخولمإىلماظؿعؾقممػيمعلارومجؿؿاسقةاالظؾؿـشؽةممدادقةأخاللمثالثةمعلاراتم

مو ماألصؾقة. ماظعائؾة معن ماظزواجمواظؿقرر مطؾهمععمساملماظشغلموأخريا مػذا أخذمؼؿم
زروفمتراطمماٌؿغريةماظيتمتؿؿـلميفمـابؿةموسؿؾارمجملؿوسةمعنماظظروفماظبعنيماإل

،ماالجؿؿاسياظوزنمممغعدااخصوصقاتمعرحؾةمسماٌالماألوظيميفماظطػوظة،مغؼلمرأو
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ماظؼاغ ماظؿـاضضات ماظؿقدؼد مسدم ماظؿصـقػاتاالجؿؿاسيوغقة، مدن ،مجؿؿاسقةاالم،
 habitusزروفمتؾؾورماهلابقؿوسو

مؤظفتطرقماٌم،خريماٌؿعؾقمباظعؿلماظلقاديمظؿعؾؽةمرؾؼاتماظعؿريفماظػصلماأل
مغفامختضعأىلمإخؾصمو،ماظوحدةمواظؿشؿتميفمسواملماظشؾابمىلمزروفإيفماظؾداؼةم

"حؿىميفمحاظةمم:غهأسالضاتماظؼوةمبنيماىؿاسات،محقثمظـلقمعنماظعالضاتمو
مسالضاتم مخالل معن مبقـفا مصقؿا ماظشؾقؾة مترتؾط مبنيمأسضائفا، متػاسل شقابمطل

م مواظؿؿاؼز مم]...[اظؿؿاػي متوجد مسؾىممعـعزظةم3اجؿؿاسقةممجاسةحقثمال وعـطوؼة
ممتاعامغػلفا معنمخالل مغػلفا مسؾى موالمهؽم متػؽر مال مماٌؼارغة، اىؿاساتمعع

،ملقاديمظؿعؾؽةممجاسةمسؿرؼةمواضعقة،محاولمتوضقحماظعؿلماظبعدمذظك .4"خرىاأل
سماظؿؿقز.موتلاءلمسنمطقػقةمداأيماظؾـاءماظرعزيمىؿاسةمؼؽونماظعؿرمصقفامػومأ

ممتعؾؽة مؼظفرأصراد مبشؽل موتؼدميفم مورأىممعؿؿاؼزؼن مبقـفم؟ مواظؿضاعن  اظوحدة
 ضوةماظـارقماظرمسيمسنماىؿاسةمضدرةمومأنمناحمػذاماظعؿلمؼعؿؿدمعنمجفةمسؾى

م مرأس متعؾؽة مويف مبه. متؿؿؿع ماظذي ماظرعزي ماٌال مسؾى مأخرى مجفة مدؿعداداعن
ماىؿاسةمغػلفامظؿؼؾلمػذاماًطابموتؽققػهمععمخرباتفامثمماظرتوؼجمظه.

عنممبؿكؾقصفؿااىقلمعرػونمنمتوضقحمعػفوعيماظلنموأظؼدمرطزماظؽؿابمسؾىم
مععاغيمايسماٌشرتك مادؿعؿاهلؿا،موماظيتمدقطرة درادؿفؿامغؿفتمبلؾبمطـرة

مبعنيماإلو مدودقوظوجيمؼأخذ مزروفمإصقمعـظور ماإلغؿاجموطذاسؿؾار ايؼلممسادة
أنمػذاماٌـظور،ماظذيمدعىمضؿـقامإىلممؼؾدوظؽنمم.اظذيمؼشؿغالنمضؿـهمجؿؿاسيالا

ماألٌاغقةمخاللماظؼرنم ماظلودقوظوجقا ععمم76تؽققفمغظرؼةماألجقالماظيتمرورتفا
ماظػرغلقةاظـل م-Pierre Bourdieuخاصةمدودقوظوجقا–مقماظػؽريمظؾلودقوظوجقا

م مأدله ماظذي ماألجقال مظلودقوظوجقا ماٌعريف ماظـؿوذج مواوز ميف مؼـفح  Karlمل

Mannheimماإل مجاغبمسدم معن مخاصة م، ماظوحداظذارة  unitésماىقؾقةمتدور

générationnelles واظطؾؼةممايؼلّوضمبـظرؼةميفمتػلريماظؿشؿتماىقؾيماظذيمُسم
 .االجؿؿاسقة

 حيي بن ميينة
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