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ذبوحاؾةؿـصوريةذ

1)
*

ذ2)، 

مؿؼدؿةذ
مسػملكم ماىزائرؼة ماألدرة مهلا متضملرضت ماظيت مواظؿشملقرات ماظؿطملرلات أحدثت

أصرزتمتظملاسالتمإذمم؛يفمتؽملصملؿملؿماألدرةموأدوارػاتطملرلاتمماٌلؿقىماظؾؽملائلمواظقزؿملظملل
متؽملاضصممنطماألدرةماٌؼملؿدةماظذيمالمميـؾمدقىعملدمجدؼدةمسػملكماظزملضملؿملدماألدري.مص

 مميـّؾمماىزائريمظإلحزملاء منطماألدرةماظؽملقوؼةمحلبماظدؼقانماظقرينمصاروم%30

م.(2008اإلحزملاءماظضملاممظػمللغملانم)م%70

جدادمدورمطؾرلمالمصػملألأدرةماػؿؼملاعامباظطملامظألجداد.ممطّؾتقظلمطانممنشملؾملا،مموأؼًّا
مبشملرؼعملةم ماالجؿؼملاسؿملة ماظؿؽملرملؽة مسؼملػملؿملة ميف معرملارطني مباسؿؾارػؿ ماألدرة مسـ ؼؿفزأ

األجدادمػقماٌػملؿعملكماظرئؿمللّلمظغملاصةمأصرادممخاصةموأّنمبؿملتم،عؾاذرةمأومشرلمعؾاذرة
اظؿقاصؾمععممإشممكصاىؼملؿملعمؼلضملم؛غلاءموأ،مرجاالمطاغقامأومصطملارامطؾارام،األدرة
جاتؾملؿمعامأعغملـمذظؽ،معامؼؿؿملحماظظملرصةمأعاَممأبؽملاءماجداد،موضسملاءمحاألوماظغملؾارمءبااآل

موؼملعم مصرصة مصكملن ماألجداد، مرحؿملؾ مبضملد مأّعا موؼػملؿعملقا. مظؿملؿفؼمّلضملقا، ماظقاحدة األدرة
مععماظؾضملضمتعملّؾ ماظضملائػملةمبضملسملؾملؿ مغلؼملعماظضملؾاراتماظؿاظؿملة:مم،باضلمأصراد معا وطـرلا

معضملاه"،م"عػمللمراحماىدمتؾضملـرتماألدرة"،م"طرلوحماظغملؾرلمؼروحماظ "اظغملؾرلمػقمضملّز
ماًاصة،مظخملا مبفملعقره ماألوالد معـ مواحد مطّؾ مالغرملطملال مغصملرًا موػذا مرمؼملضملؾملؿ"؛ ل

                                                                                                                                   
(1)  Université d'Oran 2, 31 000, Oran, Algérie.  

(2) Université de Mascara, 29 000, Mascara, Algérie.  
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مجؾملة معـ ماٌكؿػملظملة مايؿملاتؿملة ماألبؽملاءمم،وعرملاشػملف مأشػملب مأخرى مجؾملة موعـ
مؼظملعملدونماياصزماظعملقّيماظذيمطانمؼربطمعامبؿملؽملؾملؿ.مم-اآلباءبضملدموصاةم-

مماغشملالضا ماظؿلاؤالتماظؿاظؿملة:مطؿملػمؼضملؿملشماألجدادماظقاضعمعـمػذا ؼشملرحمحبـؽملا
مأبؽملا مسػملك ماظلػملشملة مظدؼؾملؿ ماظؿملقعؿملة؟مئاظذؼـ مايؿملاة موطؿملػمؼرملارطقغؾملؿ موأحظملادػؿ ؾملؿ

ماظرساؼةم مدور معراطز ميف موؼضملؿملرملقن مأدرػؿ مسـ مصزملػملقا ماظذؼـ مأوظؽؽ مؼضملؿملش وطؿملػ
م مػلاالجؿؼملاسؿملة؟ مسموعا مظإلجابة مألجدادػؿ؟ ماألحظملاد ممـغصملرة اظؿلاؤالت،مػذه

م معؿضملددة، مزواؼا معـ ماٌقضقع مإشم ماظتشملرضؽملا مدؿملغملقؿملاعملعع مبدرادة دؿملقمقدم-م
ممأغـروبقظقجؿملة:
م متشملّرضت ماظلقدؿملقظقجؿملة ماٌعملاربة ماألإشم مداخؾ ماألجداد ماظضملائػملةمدور مأو درة

حلبمطالممأيمػؿمأصقابماظعملرارمواخذلغامأدرةمعقدضملةمأؼـم"زمغملؿ"ماألجدادم)
متؿغملّقنمعـبالت،مثؿمررحؽملامأدؽػملةمجملؼملقسةمااألبؽملاء(مسػملكمأداسمعالحصملاتموععمل

موػؿم(40) مغصملرتؾملؿممحظملؿملدا متظملقص مبطملؿملة معلؿطملاٍ معدؼؽملة معـ مجاعضملؿملقن مرػملؾة
مأجدادػؿموعغملاغؿؾملؿميفمحؿملاتؾملؿ.ممإشمم
حدةماظؽملظمللؿملةمبعملؿملاسمدرادةماٌضملاشمواإلحلاسمباظِقإشممتشملرضتماٌعملاربةماظؽملظمللؿملةمو

أجدادمععمذوؼؾملؿموأجدادميفمدرجاتماظقحدةماظؽملظمللؿملةموععملارغةمػذهماظدرجاتمسؽملدم
ماظرملؿملكقخة مصؿملؾملحؿملثم دور متؿقصر مضزملدؼة ماياالتمبشملرؼعملة مؼػملل:ممامتماخؿؿملار معا

م المؼضملاغقنمعـمعرضمسعملػمللموهلؿمأحظملاد.
م مضّدم 1 ؿلػمّلاظػذا

ماظددقضلوضاممبذلصمؿفموتعملؽملؿملؽملفم  وؼؿغملّقنماٌعملؿملاسمم(1998) حمؼملد
بكملسشملاءممسػملؿملفماٌظملققصعملؿملسمإحلاسماظظملردمباظقحدةماظؽملظمللؿملةمورمؿملبمتبؽملدامم20معـ

مم)*(سالعة متؾضملاممحدىماًاغاتماألربعإأعام مغادرا،مأحؿملاغا،مدائؼملا، مأبدا، وػل:
م.حلادفمباظقحدةماظؽملظمللؿملةإظدرجةم

م ماظلابعملة ماٌعملاربات ماألغـروبقظقجل ماىاغب مهدؼدرمؼملع اٌضملاغلمموزماول
وادؿؼملرتمجمؼملقسةمعـمزاوؼؿؾملا.ممواٌعملابػملةمظغملؾاظرعزؼةمظألجدادمعـمخاللماٌالحصملةم

م.2017مشاؼةمأصرؼؾإشممم2015ماظؾقثمعـمعدة

بفملنماظرملؿملكقخةمصؿملؾملاممـاظذيمؼؾؿمّل إ.ماؼرطلقن 2دؽملرتغملزميفمدرادؿؽملامسػملكمغصملرؼة
معرحػملةم ميف ماإلغلان مؼفملس: مأو متغملاعؾ معرحػملة موؼلؼملؿملؾملا مرؾؿملضملؿملة ممنق معرحػملة ػل

                                                                                                                                   
1 Russell, D.-W. (2010), UCLA Loneliness Scale (Version 3): “Reliability, Validity, and 

Factor Structure”, p. 20-40 | Published online: 10 Jun 2010 
2 Erikson, E. (1966), Enfance et société, Neuchâtel, Delachaux et Nestlé, 2ème édition. 

http://www.tandfonline.com/author/Russell%2C+Daniel+W
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اظرملؿملكقخةمميرمبفملزعةمخاصةمبؾملذاماظلـمواظيتمؼرملضملرمعـمخالهلاماظظملردمبفملنمأػؼملؿملؿفم
واإلحلاسمتؿقّددممبامصضملؾميفمحؿملاتفماظلابعملة،مصكملذامطانمعامصضملػملفمؼؾضملثماظلضملادةم

بؽملفاحموػذامعامؼرملضملرهمباظؿغملاعؾمواظرضامواٌغملاغةم ػذهماألزعةمباإلنازمصكملغفمدؿملفؿاز
تفمظػملؼملاضلمتؿلؿمباإلحؾاطموخؿملؾةماألعؾمأعامإذامطاغتمغصملرم،داخؾماظؽمللؼماألدري

ماظؽملظمللؿملةم ماياجة مإذؾاع مإشم محباجة مصؾملق موباظؿاظل مباظؿملفملس، مؼرملضملر صلقف
مط مواالجؿؼملاسؿملة ماحذلام مإشم مبفاياجة ماحملؿملشملني مواألحظملاد مػؿوتعملدؼرماألبؽملاء

مم.تؾملؿوعلاسد
ععممؾملاغظمللرمادواألؾعملكمهلؿمت:مالماظقضتمذاتفيفممتؿعملػملصنيموحؿملاةماٌلؽملمتؿؽملقع
مؼمؾملؿئأبؽملا ممػملؿظملؿقنظغملؽملؾملؿ مدمق مؼػملضملؾقنمدورا االجؿؼملاسؿملةمميفماظؿؽملرملؽةأحظملادػؿ،موػؿ

ظغملـمؼؾدومأنمػذاماظدورمؼؿؽملاضصممبعملؿسملكمابؿضملادماألبؽملاءمعـمجؾملةموتشملقرمم؛ألحظملادػؿ
مبفملدرػؿ مؼؽملظملردون ماظذؼـ ماألبؽملاء مظدى ماالجؿؼملاسؿملة ماالدؿعملالظؿملة معـ مجؾملةممغقع عـ

مأمأخرى. ميفمتربؿملة متدخؾماألجداد مالمؼؿعملؾػملقن مصوتارة مسؼملقعا، اظضملالضةممّنكملبؽملائؾملؿ.
اظيتمتربطمبنيماألجدادمواألحظملادمعـمأصمؾموأعنتماظضملالضاتماظيتموؼملعمبنيمأصرادم

ماٌقّدمصؾمللمسالضةمتقاصؾمواعؿدادم؛األدرةماظقاحدة متغملؿؽملظملؾملا معا ةمواألظظملةمبنيمطـرلا
عغملاغةمخاصةمسؽملدماألحظملاد،مصؾملؼملامأومطالػؼملاماظشملرصني،محؿملثمزمؿؾماىدمأوماىدةم

م.3غملؼملةموعؽملؾعمايؽملانمواظضملشملػرعزماي

ذاؾـتائج

ذ األجدادذاؾؼواؿونذ)يفذاألدرةذادلؿتدة(

أجرؼؽملامعالحصملاتموععملابالتمععمسائػملةمممؿدةمتؿغملقنمعـماىدماظذيمؼؾػملغمعـم
ػؿمماظذيمرمضملػملؾملؼملاضملؽملكماٌميارسمطالػؼملاماظلػملشملةمبمدؽملةم75دؽملةمواىدةمم83اظضملؼملرم
موااٌعملرر مالؿرملاراٌن ماألدرؼة ماظعملرارات مطّؾ ميف مأبؽملان ماظذيممةاظـالثماؾملؼملئعـ دقاء

أنممإشممن.متقصػملؽملامعـمخاللمػذهماٌعملابالتاؼضملؿملشمعضملؾملؿمسػملكمأرضماظقرـمأوماٌطملذلب
ماألدرةمؼـفدػملظ مػذه مودط ميف مطؾرلة ماظقاظدؼم؛عغملاغة ماظزملقرة مميـالن ةمألغؾملؼملا
مأحظملادػؼملاإل متفملطؿملد مخالل معـ مواظؾدؼؾ ماظظملضملال مواظدور مخاصةممارمابؿملة مظؽملا اظؿلضملة
مباىقاٌعملؿملؼمل متقظن مواىدة ماىد مأّن مإذ موػذاممؿملازائر. متربؿملؿؾملؿ معـ موصرلا مضلشملا

زمؿالنمعغملاغةمخاصة:مميـالنمهلؿمايب،ماظضملارظملةمواالغؿؼملاءموأغؾملؼملامماعامجضملػملؾملؼمل

                                                                                                                                   
3 Fortin, B. (2000), Côtoyer la souffrance des personnes âgées, Québec, Fides. 
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ماظؾدؼؾماألبقيمخاصةميفماظقضتماظذيمؼطملؿملبم مبدور ماألوضاتمزمللاغؾملؿ يفمعضملصملؿ
مصؾملؼمل ماظؾؿملت، مسـ ماظقاظدؼـ مأحد ماؼعملدعماصؿملف مواظضملؽملاؼة ماإلرذادات مذارطان مموظعملد

يفمتربؿملؿؾملؿمعؽملذموالدتؾملؿ.ماىدمعـمجؾملؿفمؼقملطدمػذاماظدورمإذمؼعملقلم:"أغامغضملشملؿملؾملؿم
عـمخدلتلميفمايؿملاةمخاصةماظؽملزملائحمواظؿقجؿملؾملاتمذمافمسػملؿملؾملؿمعـماٌلؿعملؾؾمألّغفم

مصضملبمجدا".
مو متضد مدردمؿملزملؽملمّت مخالل معـ ماظـعملايف ماظذلاث مالطؿلاب مطؼملرجع ماىدة ػ

م ماظرملضملؾؿملة موايغملاؼات مواهلقاؼاتماظعملزملص ماحملؾؾة ماألغرملشملة ميف مهلؿ وعرملارطؿؾملا
ماًدلةم مسـ ماىد مهلؿ مسّؾر موظشملاٌا ماظؿعملػملؿملدؼة. ماألرؾاق موتػملعملني مطاظشملؾخ اٌرملذلطة
ـّموسؽملدمتعملاسد .مهواٌلقملوظؿملةموتغملرؼسموضتمأطدلمظلؼملاسؾملؿمخاصةمبضملدمتعملدعفميفماظل

مأو نماغعملشملاعماىدمسـماظضملؼملؾمزلحمظفمباالحؿغملاكمبفملحظملادهمظقضتمأرقل.مغرىمػؽملا
اظؿعملاسدمأصؾحميفمصاحلماألحظملادمويفمصاحلماىدماظذيموجدمصرصةمجدؼدةمظػملؿعملربم

معـمأحظملاده.
مو مأبؼزملػ مااألبؽملاء مظؿملؽملاماظومقةعمللباظػؿ مؼروغف ماظذؼـ ماألحظملاد مسغملس ؿزملػملب

فمإالمأغفمزماولمتضملقؼضمأبّقتفمئوحؽملقغا.مػغملذا،مصرشؿمضلقةماىدماظزائدةمععمأبؽملا
صاتفمععمأبؽملائفمبضملؽملاؼةمظشملؿملظملةمععمأحظملادهمععمأحظملاده،مطفملّنماىدمؼرؼدمتداركمعام
مأطدت معا موػذا مهلؿ. ماظعملؿملؿ مدوظؿقمفومترؼر مصراغلقاز ماظؽملظمللؿملة ماحملػملػملة

Françoise Dolto
مبعملقهلا:م4 ماألجداد مسـ مدرادؿؾملا مؼؽملعملػملقامميف مأن ماألجداد "سػملك

مسـم مؼضملّؾر ماألدري ماٌاضل محغملاؼاتمألّن ميفمذغملؾ موضؿملؼملؾملؿ مذؾابؾملؿ مسـ ألحظملادػؿ
م مواظرملضملقر مايؼملاؼة مبظملسملؾ ماألبقؼـ مسػملك مأصسملػملؿملة مظألجداد مؼؾعملك م.باألعاناظعملؿملؿ"،

مظؿملؾقصؿمللل ماٌرجع مغظملس ميف مُؼ5وؼرملرل م"صؾملؿ مدورم: موهلؿ مسعملالغّل مطؼملرجع ضملؿدلون
مباٌقروثومبارز، مؼرملضملروغؾملؿ ماهلقؼةممػؿ مدسؿ ميف موػؿملغملػملّل مبؽملاء مدور موهلؿ واألعان

ماألدرؼةموػؿمعـمؼؽملعملػملقنماظعملؿملؿمواظذطرؼات".
دورامطؾرلاميفمتقسؿملؿؾملؿممؼـفدظػملؿملضملؿدلونمأنمصأعاماألحظملادماظذؼـمؼضملؿملرملقنمبظملرغلام

ماظؽملعملصمبلؾبمماألغؾملؼملم؛وإرذادػؿ معـ مبؽملقع مزملقن موػؿ ماألدرؼة أداسماظرابشملة
مبا مهلؿ متلؼملح مال ماظيت ماٌلاصة مبضملد معـ مأطـر مؼرملضملرونماؾملؼملؼجدظؿعملرب موأؼسملا ،

م.باظؿدظؿملؾموايؼملاؼةماٌظملررةميفماظظملذلةماظيتمؼعملسملقغؾملامعضملؾملؿمباىزائر

                                                                                                                                   
4 Delion, P. (2007), La fonction parentale, Bruxelle, Yapaka B. 

  .غظملسماٌرجعماظلابؼ5 



؟ذؿؽاـةذأّي:ذنيادلدـّذؿرؽزذويفذواألحػادذاألبـاءذبنيذاألجداد  

31 

ذغريةذوجداـقة؟ذذذمأجقالذأصراعذ

مواظذؼـمؼضملؿملرملقنمباىزائرمغصملرةمعطملاؼرةمظألحظملاد:م ماظذؼـمؼضملؿملرملقنمبظملرغلا ظمباء
م ماالػؿؼملاعات مجّؾ مسػملك ماألجداد مؼلؿققذ مأن مؼرصسملقن مألحظملادػؿمإغؾملؿ ورساؼؿؾملؿ

ماظذلبقؼة ماظؿظملاصؿملؾ مأدق ميف مذقملوغؾملؿ ميف مظػملؿدخؾ متدصضملؾملؿ مإشممم،ظدرجة مؼقملدي عا
مأوظلم مدور مظألجداد مؼغملقن مأن مؼظملسملػملقن مصؾملؿ مواألم، ماألب مدور معـ مطؾ  تراجع

ألنماىدميفمأشػملبمم؛يفماظدسؿماظؽملظملللماظظملضملالموإسشملاءماًدلةمودورمثاغقيميفماظذلبؿملة
بماظزائدمطرذقةم)ؼدظػملؾملؿمأطـرمعـماظالزمموؼعملدمماألحؿملانمزماولمأنمؼعملدممهلؿماي

مايػملق ماٌظملسملؾمىهلؿ ماظقظدمصؾملق موظد موظدمػق م"أسز ...(مسارظملؿملةمخاصة،موؼعملقلمظؽملا
موػؼمل ماظقاظدؼـ متقجؿملؾملات معع متسملارب مأو متؽملاضض مزمدث مضد موباظؿاظل ماسؽملدي"

ماٌعملؽملـؼظملسملال ماظؿدظؿملؾ من موظؿملسم. م"ابين" مضقل مؼظملسملػملقن ماألجداد مأن مأؼسملا واٌالحظ
موطفملغؾملؼمل"حظملؿملدي مبؽملقعمعـماظطملرلة نمزماوالما"موػذامرمضملؾمعـمزوجةماالبـمهّس

مما.ؼملالءمسػملكمابؽملؾملؿملاظؿؼملػملؽمواالدؿ

ذاؾتطّورذاؾتؽـوؾوجيذحاجزذبنيذاألجدادذواألحػادذ

م مبفملنمؼؽملصملر موؼدرطقن مٌلرلتؾملؿ، موطاعؿداد متظملاؤظؿملة مغصملرة مأحظملادػؿ مإشم األجداد
ممتؾاسد مصارق مبلؾب مرؾؿملضملل مذلء مأحظملادػؿ موبني مبؿملؽملؾملؿ ظغملؽملؾملؿمم،ـّاظّلاألصغملار

مؼػملؿعملقنمخاللم مسؽملدعا مظغملـماألحظملاد مبايبمواألعانمأطـر، مإشممأنمؼرملضملروا حباجة
مظؿقجؾملؾملؿم مغصملرا ماظقايفمحلبمرأيماألجداد مباظعمللط مالمؼرملارطقنمأجدادػؿ اظضملشملػملة

،مصؾملؿمؼضملؿدلونم(playstation)م"يمدؿؿملرملـؾالاظ"اإلظغملذلوغؿملةموخاصةمدمقماألظضملابم
مواغرملطملاالتؾملؿم ماظؿغملؽملقظقجل ماظؿشملقر مبلؾبمػذا مسؽملؾملؿ مدائؼملا معؽملرملطملػملقن مأحظملادػؿ مبفملن

م،األجدادمػذهماألظضملابمطؼملؽملاصسمهلؿموػلمتؾضملدمسؽملؾملؿمأحظملادػؿمؼضملؿملشوميفماظضملؼملؾ.
مؼعملػملػمل مطل معضملؾملؿ متغملـؿملػمحسملقرػؿ ميف مؼرشؾقن موذضملرمقاصؾملؿ مباظضملزظة مذضملقرػؿ ماوعـ

 بفملػؼملؿملؿؾملؿ.م

ذاألحػادذؽؿراػؼنيذيفذحاؾةذادلرضذ

واألحظملاد،مإذمؼعملقلممؼـدىبنيمااظضملالضاتمعؿؿملؽملةمجداميفمػذهماألدرةماٌؼملؿدة،م
اظشملؾؿملةمماىدم"حظملؿملدي،مٌامدخػملتماٌلؿرملظملكمطانمؼؽملاممعضمللموطانمؼفملخذغلمظػملؼملؿابضملة

أطـرمعـمأوالديمألغؾملؿميفماظطملربةموابينم)اظذيمؼضملؿملشمعضملفميفماىزائر(ميفماظضملؼملؾ،م
ماظقضتم)سؽملدعامعرض(مأحللتمبعملؿملؼملةمأحظملادي".مؽظويفمذ



ذبوحاؾةؿـصوريةذ  

32 

ىػملشملةمسزملؾؿملةمدعاشؿملةمادؿدستمادؿرملظملاءػامم،يفمغظملسماظضملائػملةمتضملّرضتماىدة،
مطـرلا مرؼملفملغؾملا معا موػذا موطؽملؿؾملا محظملؿملداتؾملا مصعملاعتممبراصعملؿؾملا مذؾملر مػلمم؛ٌدة ألغؾملا

ماظػمللمعضملاؼام اظيتم"ربت"محظملؿملدتؾملاموتضملؿدلػامطابؽملؿؾملا.موتعملقلماىدةم"ؼؽملفققا،مأغا
ماى مؼؽملزملققغلميف مػؼملا ماظؾؽملت مسؽملدؼش معا مأغا مبؽملاتل، مغضملؿدلػؿ م)حظملؿملداتؾملا( زائر

معضمللم مأصؾتمباٌرضمظعملؿملتمطؽمّليتماظيتمتعملشملـ مهللمٌا مايؼملد محؽملاغؿؾملؿ. وؼضملشملقغل
وحظملؿملداتلموظقالػؿمعامطؽملتمراحممنرمللمسػملكمرجػملل".م)وػؽملامتعملقلماىدةمأّنمحؽملانم

م(.مممورساؼةمطؽملؿؾملاموحظملؿملداتؾملامداسدػامسػملكماظرملظملاء
ماٌعملا ماظلراءمم،بالتويف م"يف ماألدري ماظؿسملاعـ مأػؼملؿملة مسػملك ماىدان مؼرطز
دونمعقاصعملؿف،موػقمميالمذلءمرمرمضملؽملكمأّنمباظلػملشملةممميارسماىّدمويفماظسملراء".

ذنمظغملّؾمأصرادماألدرةموعامزالمميػملؽمطؾمضقاهماىلؼملؿملةمواظضملعملػملؿملةمواظؽملظمللؿملة.مؼفملاظذيم
م مأحاول مواٌضملؽملقؼة، ماٌادؼة ماٌلاسدة مهلؿ م"أضدم مدائؼملاموؼعملقل معضملؾملؿ ماظؿقاور دائؼملا

مصؿملؾملام مضرؼة ميف مألغينمسرملت ماظضملرملرلة متاع ماظؽملصملام مأحب مزظت معا مألغين أوجؾملؾملؿ
ماألسؿملادم مويف ماألّم. متقصت معا مبضملد ماظضملائػملة مطؾرل مأغا مبعملؿملت ماظضملائػملة مظغملؾرل ايغملؿ
مصرحةم مأو متغملقنمعرملغملػملة موٌا ميفماظدار مسائػمليتمسؽملدغا مطاعؾمأصراد واٌؽملادؾاتمؼؿػملؼملقا

مممزملػملحمويفماظظملرحمأغامغرملاركميفماظػملؼملةموطؾمذلء".اظمدماولمغؿدخؾميف
ظألجدادمدورمطؾرلموصضملالميفمايؿملاةماالجؿؼملاسؿملةمباسؿؾارػؿمأداسمبؽملاءماظروابطمو

وبؾملؿمم،االجؿؼملاسؿملةمواألدرؼةم،مصؾملؿممنقذجمرعزيمظػملؿارؼخمواظؿعملاظؿملدمواظعملؿملؿماألدادؿملة
ػملقنمدورماٌربنيمتؿؼملادؽماهلقؼةماالجؿؼملاسؿملةماظيتمالمميغملـماالدؿطملؽملاءمسؽملؾملا،مصؾملؿمميـ

واٌرذدؼـمواٌلؿرملارؼـمواٌرجعماألدادلمالدؿعملرارماألدرة،مصطملؿملابماظؽملؼملقذجماألبقيم
خاصةموأنممصؾملؿمأداسمايظملازمودسؿماظروابطماألدرؼةم6باظؽمللؾةمظػملرملؾابماؼضملؿدلمعقملٌ

ماظؿطملرلاتماى معرحػملة مؼضملؿملرملقن معقظقدمذاآلباء مازدؼاد مأثؽملاء مواىلؼملؿملة ماظضملارظملؿملة رؼة
ماخؿػملػمواٌلقملوظؿملةم؛جدؼد ماألبؽملاء معـمؼلاغدونممصدور مدائؼملا مػؿ ارتظملضملتمواألجداد

مسؽملدعام مأحظملادػؿ متؽملرملؽة ميف مؼؿدخػملقن موأحؿملاغا مايلادة ماٌرحػملة مػذه ميف أبؽملاءػؿ
صراساممعـماٌلاغدةموأحؿملاغامؼرملغملؾماؼؿشملػملبماألعر.موػذاميفمحدمذاتفمضدمؼغملقنمغقس

األجدادمؼعملقعقنمم(Françoise Dolto)مدوظؿقمزاألحظملاد،مصقلبمصراغلقمبنيماألبؽملاءمو
ماألجدادم مطان موإن موحؿك مأغف مسػملك موتقملطد ميفمذغملؾمضزملة، مذؾابؾملؿ متارؼخ بؿعملدؼؿ

                                                                                                                                   
6 Moutassem-Mimouni, B. (2001), Naissances et abandons en Algérie, Paris, Karthala, 

(réédité en 2003, Oran, éd. Ibn Khaldoun). 
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عؿقصؿملنيمسػملؿملؽملامأنمدمغمللمألبؽملائؽملامسؽملؾملؿمسػملكماألضؾمظؿملؿرملغملؾمظػملشملظملؾمصقرةمسـمعغملاغةم
م7. اىدمداخؾماألدرةموػذامعؾملّؿمجدامظػملشملظملؾميفممنقهماظؽملظملللمواظضملارظملل

قامألحظملادػؿمايبماجملاغلموؼغملقنمهلؿماظقضتماظغملايفمؼرشبماألجدادمأنمؼعملدع
ماٌاضلمععماىؿملؾم مروابط مسـ موخاصة معقاضؿملعمعؾملؼملة مسـ ظػملؿقدثمععمأحظملادػؿ

مو مباالغؿؼملاء معـمؼؽملعملػملقنممالغؿلاب؛اماظلابؼمحؿملثمدؿملؼملؽملققنمظألحظملادماظرملضملقر صؾملؿ
مميـػملقنم موػؿ مواًراصات مايغملاؼات مؼعملص معـ موأصسملؾ ماظدؼؽملؿملة مواظؿعملاظؿملد اظعملؿملؿ

 ماظؿفربةمواظذاطرةموأحؿملاغامؼغملقنمهلؿمدورميفماٌلاسداتماٌاظؿملةمألحظملادػؿ.
أطـرمصالبةممابفملبؽملائؾملؼملمؼـدأّنمسالضةماىميفماألدرةماظيتمضؼملؽملاممبالحصملؿؾملامند

م ،ماوحؽملاغماأطـرمظؿملقغةموظشملظملمابفملحظملادػؼملماظغملـمسالضؿؾملؼملم،فملطـرمضلقةبوميغملـموصظملؾملا
مصاتؾملؼملا)خاصةماىّد(مؼلؿدرطماطفملغؾملؼمل ماألبقةوؼلؿطملالماععمأبؽملائؾملؼملمانمعا منمحالوة
م.موؼعملقلماألبؽملاءمأغؾملؿمؼؿضملفؾقنمأعاممظشملػماىدمععمأحظملاده.أطـَر

ادؿكالصمدورماألجدادمعـمخاللمػذهماألدرةماٌؼملؿدةمأّنماىدمػقماظذيممميغملـ
مارانمػذهماألدرة،مهلؼمللؿملِّ،موأنماىدمواىدةمُؼضملؽملقياٌأوماظظملضملػمللمميػملؽمدػملشملةماظعملرارم

مأحظملادػؼمل معع مممؿملزة ماوؼؿزملرصماسالضة مطؾدؼؾ ماظؿؽملرملؽةماوؼرملارطمواظدّين ميف مبعملقة ن
ممم.ااالجؿؼملاسؿملةمألحظملادػؼمل

ذؾجدذطذاألبويذؾاألحػادذيفذغقابذاؾتدّؾذؿؽاـةذاألجدادذعـد

سؿملشماألجدادماظذؼـمؼضملؿملرملقنمععمأحظملادػؿموالممياردقنمذؿملةعـمأجؾمدرادةمطؿملظمل
حؿملثمالمراماظؾؿملتمسغملسماألدرةماظلابعملة،معلؿمّلماواظغملؽملةمػؼملماالبـمحؿملثمؼغملقندػملشملةم
م مومّتمؼؿدخؾ معقاضظملؾملؿ. مؼظملرضقن موال ماياجة مسؽملد مإال ماظؾؿملت مذقملون ميف األجداد
مبظملردػا،ممواحدةمتضملؿملشؾملؿمومجدةمئؼضملؿملرملقنمععمأبؽملام9مأجداد،م10ضملرملرةماخؿؿملارغامظ

ممطاظؿاظل:وطاغتماظدرادةممدؽملة،م88وم60مبنيمتذلاوحمأسؼملارػؿ

مٌضملرصةمألحػاداععم  مظألحظملاد معضملدة مسػملكمأداسمأدؽػملة مباٌعملابػملة مضؼملؽملا :
ممم؛ؾملؿؿملظإعغملاغةماألجدادمباظؽمللؾةم

ذ  ذأؿا ماألجدادؿع مص: ماظقحدة مععملؿملاس مسػملؿملؾملؿ ماظذيمشملؾعملؽملا اظؽملظمللؿملة
مدؿمللاسدغاميفمعضملرصةمعضملاذؾملؿماظؽملظمللل.

يفمتؽملصملؿملؿماظضملالضاتماالجؿؼملاسؿملةمبنيماألبؽملاءمماطؾرلماوتقصػملؽملامإشممأنمظألجدادمدور
متقصرماىّقمموأنمجؿملؾماظغملؾارمؼغملظملؾمجؿملؾماظرملؾابم،واألحظملاد يفماظضملشملاءمخاصةمإذا

                                                                                                                                   
7 Simard, M., Alary, J. (2000), Comprendre la famille, Presses de l’Université du Quebec. 
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موػقم؛اٌؽملادباظؽملظملللم مواظمصاىدمميـؾماإلناز ماٌؼملـؾماألدادلمظػملضملشملاء يفموظملكر.
ماألجدادمساعؾمعـمسقاعؾماظؿقازن،مصعملدم محسملقر مألزعة،مصكملّن حاظةمتضملرضماألدرة

مررفمم8أذار معـ ماألعرؼغملؿملة ماٌؿقدة مباظقالؼات مدرادات مإشم
((Petter & Uhlenberg مٌقاضػماألرظملالمأثؽملاءمحسملقرم مععملارغة مبكملجراء حؿملثمضاعقا

بفملنماألرظملالمتصملؾملرمسػملؿملؾملؿمأسراضمغظمللؿملةمضػملؿملػملةمسؽملدمموالحصملقام.شؿملابؾملؿاألجدادمويفم
صضملـمررؼؼماىدمؼصملؾملرماظدورماىؿملدمم،حسملقرماألجدادموتزدادماألسراضميفمشؿملابؾملؿ

حقلمذاطرةماألدرةمحبقثمأخرىمم.ؿمظألجدادمعامؼلؾملؿميفمإثؾاتماهلقؼةواظؾضملدماظعملؿمّل
م موؼشملؼملققن معؽملؾملؿ مذؿملؽا مؼضملشملقغؽملا مبفملغؾملؿ متؾني ماظضملارظملؿملة، مواظعملؿملؼملة ماألجداد يفمسـ

مظؾؽملاءماهلقؼة.ماادؿؼملرارؼؿؽملامظؽملغملقنمخرلمدػملػموعرجضمل
ماٌكاوفم معـ ماٌلـ مشرلمطافميؼملاؼة متارة ماألدرة ميفمحسملـ ماظقجقد مأن إال

ماظؽملظمللؿملة.مواظِق مضؿملاسمػذهماٌرملاسرمعـمخاللماخؿؾارمغظملللمؼعملؿملسموضدمحدة حاوظؽملا
م:اظؽملظمللؿملةمسؽملدماجملؼملقسؿنيموععملارغةمغؿائفؾملؼملادرجاتماظقحدةم

ذاؾشعورذباؾوحدةذدرجاتذ

ؿارةمؼضملدلونمسـمصم،عـماظؿؽملاضضماغقسمنيعـمخاللماٌعملابالتماظؿؼمللؽملامسؽملدماٌلؽمل
مواغرملطملاهل ماظؽملظمللؿملة مباظقحدة مذضملقرػؿ مسـ مؼضملدلون موتارة ماظؽملظمللل مواالرتؿملاح مؿاظرضا

معرتؾشملةمبظملعملدانماالدؿعملالظؿملةماىلؼملؿملة.موهلذاماظزملقلم،ممبـملهلؿ خاصة.موخماوصؾملؿ
مقحدةماظؽملظمللؿملةموهزملػملؽملامسػملكماظدرجاتماظؿاظؿملة:ضؼملؽملامبؿشملؾؿملؼماخؿؾارماظ

 ؿؼقاسذاؾوحدةذاؾـػدقةذباؾـدبةذؾألجدادذاؾذينذيعقشونذؿعذذويفمذ:1اىدولم

وغالحظمأنمم(1)درجةمطؼملامؼؾنيماىدولمم60إشممم29تراوحتمػذهماظؽملؿائجمبنيم
م ماظؽملظمللؿملة مباظقحدة مظػملقاظةمسماظرملضملقر ماٌرتظملضملة محؿملثمطاغتماظدرجة ؿػملػميفماظرملدة

                                                                                                                                   

  .عرجعمعذطقرمدابعملا8 
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محباجةم موػل ممبرضماظلغملري معزملابة ماظرابضملة مصاىدة ماظضملاذرة، مواياظة  اظرابضملة
متضملؿملشم ماظضملاذرة معرملاطؾمععمزوجؾملا،مواياظة معؿقاصػملة،موظدؼؾملا إشممرساؼةمصقؿملة

مأبؽملاروزؼمبظملردػامظغملـم غؾملامتضملؿدلمػذهماظزؼاراتمشرلمإالمأػاموأحظملادػامؤػامأدؾقسؿملا
غملاغتمظػملفدةماظـاعؽملةمصجةماٌؽملكظملسملةمطاصؿملةمألغؾملاميفمعضملصملؿماألحؿملانموحؿملدة.مأعاماظدر

مبزملقرةنمسؽملؾملامودؿملاألبؽملاءماظؾضملؼزورػامبؽملاتمم3أبؽملاءموم4صؾمللمبزملقةمجؿملدة،مظدؼؾملام
مأبؽملا مويفمغظملسماظقضتمصؾمللمتضملؿملشمععمأحد مزوجؾملا،مؾملئعؿغملررة موأؼسملا موأحظملادػا ا

مباظرساؼةماظؽملظمللؿملةمواٌادؼة.مكوهسمل
متابضملقنمبضملضو موطفملغؾملؿ ماآلخر معع مؼؿضملاعػملقن موظغملؽملؾملؿ لؽملنيمعلؿعملػملقن مؼشملػملؾقنمم،ٌا صؾملؿ

لاغدةمواظعملربموؼزدادمذضملقرػؿمباظعملؿملؼملةممبفردمحسملقرماألبؽملاءمواألحظملاد صقنيمؼظملؿعملدونمم،ٌا
عملة.مواظؾضملضم ؾملامماظلابعملةمبؽملظملسماظعملدراتمؼزدادمذضملقرػؿمباظرملؽموصعملدانماـظ اظعملدرةمسػملكمأداءمٌا

قتماظزملطملرل"مطؼملامؼزملرحماظؾضملض،مأيماالسذلافمذملمؿدلوغفمطاآلخرمؼرصسملقنماظؿؽملازلموؼضمل "ٌا
مبفملغؾملؿم"شرلمضادرؼـ".م

ذنذيفذدورذاؾرعايةواألجدادذادلـػصؾ

م،حاالتمبدارماٌلؽملنيممبدؼؽملةمعلؿطملاٍمامبكملجراءمععملابالتمسؿملادؼةمععمأربعضؼملؽمل
مبرطزماٌلؽملنيممناعؿقاجدم(2)مأغـؿملانموماندؽملة،مذطرم78إشممم72تذلاوحمأسؼملارػؿمعـم

م معـ ممدؽملقات،م3ألطـر مضؾؾ مظغملـ مسرض مغعملدم موععملارغؿؾملا، م-باخؿزملار–اظؽملؿائج
ماٌرطز:مم

تعملعمدارماألذكاصماٌلؽملنيمبقاديمايدائؼ،مبؾػملدؼةمؿرؽزذادلدـنيذمبدتغاذل:ذ
م مدائرة ماظدؼـ"صؿملادة مبقالؼةمم."خرل مواٌضملقضني ماٌلؽملني ماألذكاص مدار مإغرملاء مت
،محؿملثمطاغتمآغذاكمتابضملةم1983أولمععملؿملؿمدؽملةممادؿعملؾالومّتمم1982علؿطملاٍمدؽملةم

م مدؽملة مشاؼة مإشم ماالجؿؼملاسل ماظقرينمظػملسملؼملان مأصؾقتمعلؿعملػملةمم1987ظػملزملؽملدوق إذ
مظعا مدؽملة ماياظؿملة ماىدؼدة ماظؾؽملاؼة متدذني ممت موإدارؼا، مأنم1998ؿملا هّقظتممبضملد

ماظعملدميةمإشممدارماظشملظملقظةماٌلضملظملة.
م محدود ميف مماعلؽمّلم58ؼلؿسملؿملػماٌرطز ميف مأعراضممبا معـ ذظؽمحاالتمتضملاغل

معـ: ماٌرطز مرعملؿ موؼؿغملقن محرطؿملة، موإساضات ممسعملػملؿملة معقزظملني  بؿملداشقجؿملنيمعدؼر،
م مغظمللاغؿملة معراضبممسؿملادؼة)أخزملائؿملة مثاغؿملة، مدرجة م25معربؿملنيمرئؿمللؿملني،م3سام،
مو معؿضملاضدا معؿكزملزملساعال ممماثؽملؿنيؿنيسؿملادؼؿني موممرضة(، مأوشم عقزظملنيمدرجة

م) مإدارؼني معزملاحل معلاسد ماإلسالمععملؿزملد، ميف متعملين مسؼملالمماضؿزملادؼة، اآلظل،
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وساعؾمم1مخارجماظزملؽملػ،مدائؼمصؽملػمنيعؿؾملؿملؽ،مسؼملالمنيسؼملالمعؾملؽملؿملم7عؽملظملذؼـ،م
م مصؽملػ م1عؾملين مو(، مغصملاصة مسؼملال موصعملامورؾاخني. معغملؿملظملة معلاحة ماٌرطز ظدى

مالحؿؿملاجاتماٌلؽملني.
اظرساؼةمواظضملالضاتمودقفمغضملشمللمحملةمسـماٌقملدلةمعرطزؼـمسػملكمعضملرصةمجقدةم

مداخػملاظضملارظمل مؿملة موأبؽملاؾملا ماٌلؽملني مروابط مسػملك مايظملاز موزؿملظملة مظػملؼملقملدلة ؾملؿمئوػؾ
موأحظملادػؿمإنموجدوا؟م

ذ:ذدنذادلؼقؿنيذذ2جدولذ

ماجملؼملقع م60عامصققم مدؽملةم60إشممم51عـم مدؽملةم50إشممم40عـم ماىؽملس

م29 م16 م09 م04 مغلاء

م24 م19 م04 م01 مرجال

اظضملددمعؿطملرلمحلبمخروجماظؾضملضمسؽملدمأدرػؿمأومسؽملدمأدرمتعملؾؾماظؿغملظملؾممػذا
م.اظقصؿملاتبؾملؿموأؼسملامحلبم

رطزماٌ)ثالثمغلاءمورجؾمواحد(مطؼملامأّنمماهلويةذةجمفوؾندمأربعمحاالتم
مؼلؿعملؾؾماٌرضكمسعملػملؿملامواٌؿرملردؼـماظذؼـمرمؾملػملقنمتارةمعـمأؼـمأتقاموحؿكمَعـمػؿ.م

م مسؽملد معؽملف مأطـر مدّفوصؿملاتماظرجال مظعملد ماظؽمللاء: معـمميفؾماٌرطز ماٌؼملؿدة اظظملذلة
مم2010 متعملدرمم2016إشم مبؽمللؾة مباظؽمللاء مععملارغة ماظرجال معـ مطؾرل مسدد  وصاة
م 18,51%ذملب مصقؿؾملؿم. متدػقر مإشم مؼضملقد مذظؽ مأن ماٌقملدلة ميف ماٌلقملوظقن مأطد صعملد

موشؿملابم ماظدعقي مواظسملطملط مطاظلغملري ماٌزعؽملة مواألعراض ماظؿدخني مبظملضملؾ اىلؼملؿملة
ماٌراضؾةماظشملؾؿملة.ممم

موظعملدمأدجمتماألؼؾادرماٌرطزمبؿقلؿملسماحلاالتذادلدجمة:ذ ـّ درمظػملؿغملظملؾمباٌل
مم26 ماٌلبنيمحاظة مدعج موؼؿؿ ميفمأدر. موغلاء ماظرساؼةمرجال مبدور مؽملنيماٌقجقدؼـ

مبدرادةم ماظؽملظمللاغؿملة ماٌكؿزملة متعملقم ماٌدؼر، مرػملبمإشم متعملدؼؿ مبضملد م"طظملؿملػملة"، مأدر يف
مويفم مأدريمعالئؿ مودط ميف مدجمف مؼؿؿ ماٌلـ معقاصعملة موبضملد اٌػملػماًاصمباألدرة

 عضملصملؿماألحؿملانمتغملقنمػذهماألدرمعـمأضاربف.
أصرؼؾمم29إشممشاؼةمم2015دؼلؼملدلمم27عـمذادؿؼملرتمعدةماظؾقثميفمػذاماٌرطز

مم.2017 متؿقصر مضزملدؼة ماياالتمبشملرؼعملة ماخؿؿملار معـممعاماصؿملؾملمت مؼضملاغقن مال ؼػملل:
معرضمسعملػمللموهلؿمأحظملاد.
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م)سدمم موصؼماظرملروطماحملددة ماظضملفزة ملمدمزملؾمإالمسػملكمأربعمحاالتميفمدار
أجدادمأراعؾموجدمعشملػملؼ.مم3وجقدمعرضمسعملػملل،مهلؿمأبؽملاءمأومأحظملاد...(:مأخذغام

مػلمسقاعؾمم9باىزائرصاظدراداتم ماظشملالق مأو ماظزوج مووصاة ماظضملزوبة، مأّن ترملرلمإشم
ميفماظؿقاجدمبدورماظرملؿملكقخة.ممعلاػؼملة

حزملػملؽملامسػملكماىدولمماألربعبضملدمتعملدؼؿمععملؿملاسماظقحدةماظؽملظمللؿملةمسػملكماياالتم
مماظؿاظل:

ذ:ذؿؼقاسذاؾوحدةذاؾـػدقةذؾؾحاالتذادلؼقؿةذبدارذاؾعجزة3لذجدو

م4مجدم3جدم2مجدةم1مجدةماياالت

م72م68م69م71ماظؽملظمللؿملة جمؼملقعمدرجاتماظقحدة

مذدؼدةمذدؼدةمذدؼدةمذدؼدةمغقعماظقحدةماظؽملظمللؿملة

مععملؿملاسماظقحدةم متشملؾؿملؼ معـمخالل مسػملؿملؾملا ماٌؿقزملؾ ماظؽملؿائج ميفماىدول غالحظ
م68يفمدارماظضملفزة،محؿملثمطاغتمدرجاتؾملؿمتذلاوحمبنيمماظؽملظمللؿملةمظػملقاالتماٌعملؿملؼملة

م71و مذدؼدة مدرجة معـ مؼضملاغقن مأغؾملؿ مسػملك مدظؿملؾ موػذا ماظؽملظمللؿملة.ممعـ، اظقحدة
مأبؽملا مسـ ماغظملزملاهلؿ مػل: مرأؼؾملؿ ماٌقملدلةمؾملئصاألدؾابميف ميف مووضضملؾملؿ موأحظملادػؿ ؿ
اظقضضملؿملةممبرملاسرمادمشملاطمعـمضؿملؼملؿؾملؿمػذهمبدالمعـموجقدػؿميفمبؿملقتؾملؿ،مإذمؼضملؿملرملقنم

ماظظملردم مطظملرملؾ متضملؿدل مبؾ محلؽملة مبلؼملضملة ماظرملؿملكقخة مدور مهصملل مال  وعغملاغؿؾملؿ.
مآباءػؿم موزمسملؽملقن مزمؼملقن ماظذؼـ مػؿ مواألػؾ مصاألبؽملاء مذؿملكقخؿف، م"تفملعني" يف

مطانمؼزملػملحممخمالمأعرا،مصؿقاجدمصردميفمػذهماٌراطزمؼضملؿدلمؾملؿؿملظاأػو باظغملراعةموإذا
مأيمملمسم م"تؿملؽملاش" مأػؾمظظملرد مظف مٌـ مباظؽمللؾة مسؿملبموسار مصؾملق ػمّلػموصعملرلموؼؿؿملؿ

مأبؽملاء مظف مٌـ ماظيتمتػملضملبمصؿملؾملامم؛وأطـر مزمدثميفماظؾػملدانماٌزملؽملضملة مسغملسمعا وػذا
مأّيم مؼـرلمػذا مأن مدون مبؾملؿ ماظؿغملظملؾ ميف مطؾرلا مظػملؼمللؽملنيمدورا اٌقملدلاتماٌكزملزملة

م.10عرملغملؾ

                                                                                                                                   
9 Moutassem-Mimouni, B. (2013), « Les personnes âgées en Algérie et au Maghreb: 

enjeux de leur prise en charge », Insaniyat, n° 59, Oran, Centre de recherche en 

anthropologie sociale et culturelle, CRASC. 
10 Mohammedi, S.-M. (2013), « Famille, développement et troisième âge : Approche 

comparative entre l’Algérie et le Japon », Insaniyat, n° 59, Oran, Centre de recherche en 

anthropologie sociale et culturelle, CRASC. 
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)أيماألجدادمإنمػذهماظؽملؿائجمعرتظملضملةمجدامععملارغةمععمغؿائجماجملؼملقسةماظلابعملةم
غرىمأّنمأسػملكمدرجةماظقحدةمم2واىدولمرضؿمم1ععمذوؼؾملؿ(موإذامضارغاماىدولمرضؿم

م ماظيتمهزملؾ مذوؼؾملؿ سػملؿملؾملااظؽملظمللؿملة معع مؼضملؿملرملقن ماظذؼـ متزملؾ األجداد ألدغكم ال
مبنيم ماخؿالفمذادع مصؾملؽملاك ماٌرطز. ميف ماألجداد مجمؼملقسة مهزملػملتمسػملؿملؾملا درجة
اجملؼملقسؿنيمدقاءميفماٌضملاشماظؽملظملللمأوميفماالضشملراباتمأوميفماظرملضملقرمباظؽملعملصمعـم

ماظعملؿملؼملةموماٌغملاغة.م
متؾنيمظؽملا ماظؽملظمللؿملةمذطؼملا ماالضشملرابات معـ ماظضملدؼد مؼضملاغقن ماٌرطز ميف ماألجداد أن

معع ماظؿغملؿملػ مطضملدم موضػملةممواىلؼملؿملة مواألرق ماظؽملظمللل مواالطؿؽاب ماىدؼد اظقضع
م.11وندمػذهماالضشملراباتميفمدرادةمخدرمةمضمقامسػمللم.االػؿؼملاعاتماالجؿؼملاسؿملة

ماظقضضملؿملة متقملّزم ماظلػملؾؿملة ماٌرملاسر ـّمألّنم؛ػذه مضدراتفمماٌل مرشؿ ماٌقملدلة، يف
ماظلػملؿملؼملة مواظضملعملػملؿملة مم،اىلؼملؿملة مضادر"ؼضملاعؾ موشرل مم12"طضملاجز مػؿ ؼـمظذاواظضملؼملال

13شقصؼملانمبغملؾمذلءمدونمإذراطؾملؿميفماظؽملرملاراتماظؿملقعؿملةموػذامعامأذارمإظؿملفمؼعملقعقن
 

م" ماٌقملدلة معظملؾملقم ماظرملؼملقظؿملةيف "(totale) موخزملائزملفمماظيت مػقؼؿف معـ ماظظملرد ورد
تقاجدػؿميفماٌرطزماظرملظملعملةموغصملرةمؼـرلمووضملػملفمؼذوبميفماٌقملدلة.مزؼادةمسػملكمػذام

مؼزؼدمو.(stigma)"وصؿ"م معا ماظلػملؾؿملةمظػملقؿملاةممعرملاسرمعـػذا صعملدانماٌغملاغةمواظؽملصملرة
والحصملؽملامأؼسملامصعملدانماػؿؼملاعؾملؿممبصملؾملرػؿموضػملؼماٌقتمواإلحلاسمباظقحدةمواظظملراغ.م

م ماألدري، ماظدسؿ مشؿملاب مبلؾب ماظعملؿملؼملة مبضملدم ماٌلؽملنيممصعملدوذضملقرػؿ معضملصملؿ أّطد
م معـ مسؽملؾملؿ" معؿكػملك م"بفملغؾملؿ مصؾملؿممِضَؾِؾذضملقرػؿ مايرؼة. مبظملعملدان موؼرملضملرون األدرة

مععم موخاصة معضملؾملؿ ماظؿضملاؼش موسػملؿملؾملؿ مباخؿؿملارػؿ مؼعملقعقا ممل مأغاس معع عؿقاجدون
أشػملبماياالتمتضملاغلمطؼملامترصؿملؾملؿملة،ماخل.مخرجاتموحدائؼ،موشؿملابمأعاطـمترصؿملفم

إذمأّنمم؛عامؼزؼدمعـمضػملؼماياالتماٌدرودةم،اٌؿقاجدةميفماٌرطزمعـمأعراضمسعملػملؿملة
ماآلخرمميـؾمنيعملػملؿملاٌرضكماظضمل مألّن مػذامميغملـمأنمزمدثمهلؿمأؼسملا مبفملّن مؼذطروغؾملؿ

                                                                                                                                   
مسػملل 11 م(2012). خم،ضمق ذبدارذ"، ذادلدـني ذؿن ذعقـة ذؾدى ذباالؽتئاب ذاؾـػدقة ذباؾوحدة ذاؾشعور عالؼة

ذ ذل ذؿؼارـة ذدرادة ذذويفم: ذادلؼقؿنيذؿع مظؽملؿملؾمذؾملا"حاؾةذ12اؾعجزة معذطرة ماظؽملظملسم، معاجلؿرلميفمسػملؿ دة
 .2 ،مجاعضملةماىزائراظضملؿملادي

مم،عؿملؼملقغل-عضملؿزملؿ 12 م"اظرملؿملكقخة:م،(2015)بدرة محقل: معلؿدؼرة م عائدة ماظضملفز ممواظؿضملفؿملز"بني
(vieillesse entre âge et)م ميف ماظؾقث معرطز ماالجؿؼملرواألغـ، موػرانابقظقجؿملا مواظـعملاصؿملة، صدلاؼر.ممم15مسؿملة

 .عؽملصملؼملةمعـمررفمصرؼؼماظؾقثمحقلماظرملؿملكقخةمبنيماظسملظملؿني
13 Goffman, E. (1979), Asiles : Études sur la condition sociale des malades mentaux  

et autres reclus, 1961 ; traduction de Liliane et Claude Lainé, présentation, index et notes 

de Robert Castel, Éditions de Minuit, coll. « Le Sens Commun ». 
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مأخرى،م مجؾملة موعـ مجؾملة، معـ مػذا ماظعملرؼب ماٌلؿعملؾؾ ميف مرمبا مؼؾملددػؿ مٌا عرآة
اٌرضكماظضملعملػملؿملقنميفمحاظةمػؿملفانمتارةمعامؼزسجماألصّقاءموػؿمحباجةمإشمماظرملضملقرم

مباظراحةماظؽملظمللؿملة.م
غصملرةمعؿظملائػملةممةخاللماٌعملابالتمملمؼؾدوامأؼأعامصؿملؼملامؼؿضملػملؼمبفملبؽملائؾملؿموأحظملادػؿ:م

ؾملؿموأحظملادػؿمصؾملؿمؼرصسملقنماظؿقدثمسؽملؾملؿمألغؾملؿمختػمّلقامسؽملؾملؿ،موباظؿاظلمئاواهمأبؽملا
مصكملنماألجدادماظذؼـمؼضملؿملرملقنمبضملؿملدامسـمأدرػؿمتلقدػؿمعرملاسرماظدوغؿملةمواإلحلاس

عـمؼراسلمغظمللؿملؿؾملؿمواحؿؿملاجاتؾملؿماظقجداغؿملة.مطؾمصردممإشممنقوحمؿاجبضملدمماظعملؿملؼملةم
أنمتغملقنمظفم"عغملاغة"ميفماألدرةموجمؼملقسةمعـماألصرادمؼؿداوظقنمسػملؿملف،مإشممؼلضملكم

طقغفمزمػملقمظفمايدؼثمسـماٌاضلمواظذطرؼاتماٌرملذلطة،م"اآلخرونمالمؼضملرصقغين،م
ذؼـمترطقامأتغملػملؿمععماظطملرباءموعاماظذيمرمؼملضملؽملا؟"،مخاصةمبضملدمصعملدانمأزواجؾملؿماظمسّؿ

ماظذيمعامزالمؼؿؼملؿعمبرساؼةمأدرتفموأبؽملا ـّ فمصكملنمػذامئهلؿمصراشامسارظملؿملا،مأعاماٌل
مصؿملفم ماآلخرؼـ مبـعملة مذضملقره موطذظؽ ماظضملشملاء مسػملك مضادر مبفملغف مذضملقرا مؼضملشملؿملف اظقضع

م متربؿملة مأثؽملاء مباٌؿضملة موزمّس مظرأؼف مواحذلاعؾملؿ متقجؿملؾملأحظملاده مؼضملؿدلممؾملؿ؛أو ألغف
مغرملاطمغظمللل.مهظملؿملزاموضقةمحؿملاةمومؼدة"متزؼده"جدرساؼةماألحظملادمطفملبقةموأعقعةم

مإرمادمأػ مأنمرمريممقملالءػلمظاحاوظؽملا مأيمأحدمعـمأصرادماألدرة ظغملـمملمؼرملفمل
مظؿقاجدم مػلمتزملقراتؾملؿ موعا مباظؽمللؾةمظألحظملاد ماألجداد مٌضملرصةمعغملاغة ععملابالتمعضملؽملا

ممماىدمأوماىدةميفماٌرطز.

ذجمؿوعةذاألحػاد:ذؿؽاـةذاألجدادذباؾـدبةذؾألحػادذ

يفمػذاماىاغبمعـمدرادؿؽملا،مرطزغامسػملكماألحظملاد.موضدماضؿزملرتماظدرادةمسػملكم
م28وم17(متذلاوحمأسؼملارػؿمبنيمارطذم12ومكـأغم28)م40رػملؾةمجاعضملؿملنيمبػملغمسددػؿم

دقملاالمم20ػاموبػملغمسددمدؽملةمعـمجاعضملةمعلؿطملاٍ،مضؼملؽملامبؿعملدؼؿمأدؽػملةمعضملدةمعلؾعملا
مواألجدادم ماظرملؾاب مجؿملؾ مبني ماالجؿؼملاسؿملة ماظضملالضات ماظؿاظؿملة: ماحملاور حقل
واحؿؿملاجاتماألحظملاد،مودورماألجدادميفماظؿضملاعؾمععماحؿؿملاجاتماألحظملادمووزائػم
األجداد،معغملاغةماألجدادمداخؾماظؽمللؼماألدري،مأوجفماالتظملاقموأوجفماالخؿالفم

مأجدادػؿ.ررفموطؿملػمتؿؿمرساؼؿؾملؿمعـم
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م مسؼملر مؼذلاوح مبني مم90وم72األجداد معـ ماآلباء موسؼملر مم48دؽملة دؽملة،مم60إشم
ؼضملؿملرملقنمماراظؾم31ماراظؾم40باظؽمللؾةمهلذهماظظملؽةمعـماظشملػملؾةم)ذطقرموإغاث(معـمبنيم

مبضملؿملدامسـمأجدادػؿميفمأدرمغقوؼةمومطّؾماألجدادمعؿعملاسدون.م
مأنم مبنيمجؿملؾماظرملؾابمواألجداد ماظضملالضاتماالجؿؼملاسؿملة ميفمحمقر م30تؾنيمظؽملا

مط مسػملكمسالضةمراظؾا ماظرملؾابمبفملغؾملؿ مععمأجدادػؿمحؿملثمسّؾر مجؿمّلدة اغتمسالضاتؾملؿ
ماألدؾقعم ميف مواحدة معرة مبني متذلاوح ماظزؼارات مسدد موأن مأجدادػؿ معع مجؿملدة
إشممعرتنيميفماظرملؾملرم)حلبمبضملدماٌلاصةماظلغملؽملؿملة(،مخاصةميفماٌؽملادؾاتمبلؾبم

ماالغرملطملاالتماٌدردؿملة موأن معـمم10، مخاصة مباألجداد مدؿملؽة مسالضاتؾملؿ ماظشملػملؾة عـ
مبلؾبمأدػملقبم مأو ماألجداد، مو ماظزملراساتمبنيماألم ماظلؾبمػق ماألبموأن جؾملة

ؾملؿ"م)جؽملسماظذطقرمواإلغاث(مػذامعامتلؾبميفماضشملرابمئ"تظملرضةماألجدادمبنيمأبؽملا
مأ مجزئؿملا مزمرعقن ماألحظملاد موجضملؾ موآبائؾملؿ ماألبؽملاء مبني معا ماظضملالضة معـمو طػملؿملا

مأجدادػؿ.م

ذاحتقاجاتذاألحػاد

متـػملتماحؿؿملاجاتماٌؾققثنيمدمقمأجدادػؿميفماياجةماالجؿؼملاسؿملة،ماياجةم
ماإلجاباتم مصفملشػملب ماظؽملزملائح. مإشم محمؿاجقن موأغؾملؿ ماظضملارظملؿملة ماياجات اظعملؿملؼملؿملة،

مطاغتمترطزمسػملكمحاجؿؾملؿمإشممحغملؼملةمأجدادػؿموحؾؾملؿ.م
سؽملزملرمدورماألجدادميفماظؿضملاعؾمععماحؿؿملاجاتماألحظملاد،مطاغتمعضملصملؿممويف 

مواظدسؿم ماظذلبؿملة ميف ماظـؼملني م"اٌلاسد مػؿ ماألجداد مأّن مسػملك مترطز اإلجابات
مم."اظضملارظمللمالمميغملـماالدؿطملؽملاءمسؽملؾملؿ

م  مصؿؾنيمأن موزائػماألجداد ماظقزائػمم30أعا مأن مسػملك مأطدوا ماظشملػملؾة عـ
مواًدلاتم"رشؿم موايؼملاؼة، ماظرساؼة موؼعملّدعقن محاضرون مدائؼملا تغملؼملـميفمأغؾملؿ

مطّؾماألخشملاءماظيتمغرتغملؾؾملاميفمحعملؾملؿ".م
يفمعامسمصمعغملاغةماألجدادمداخؾماظؽمللؼماألدريمصكملّنمعضملصملؿماإلجاباتمو 

ماث.ممرطزتمسػملكمأّنمهلؿمعغملاغةمطؾرلةمصؾملؿمصكرمومػؿمعـمزمؿمللموزمغمللماظذل
ماالتظمل  مأوجف ماظشملػملؾات، متػملؾؿملة ميف ممتـػملت ماظقاظدؼـممػؿملكظملاظؿاق مضلقة عـ
ماالخؿالفماحدا ؿملغملؼملـميفمأغؾملؿمؼؿدخػملقنميفماظػملؾاسمواٌعملارغةمصثماظؿقازن.مأعا

مبنيماىؿملػملنيم"بغملريمحؽملامطؽملام...".
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ماظزؼارات  معـمخالل متؿؿ ماظلظملرؼاتموايجمم،اظرساؼة ميفماألسؿملاد، خاصة
مـمخاللماظؿؽملزهموايؼملاعاتماظشملؾؿملضملؿملة.واظضملؼملرة،ماالسؿؽملاءمبؾملؿمع

ذذذامتــةخ

ماظؽملؿائجمبفملن معـمخاللمػذه معـمأخدػامػؽملامتؾنيمظؽملا كمسقاعؾمعؿداخػملةمالمبد
م ماألحظملاد، معع مجؿملدة مسالضة مظؾؽملاء ماالسؿؾار مصبضملني مبد معـممعـال مجمؼملقسة تؿقصر

مػلم:ماظضملؽملاصر
مم؛ذملمبؿملؽةمأدرؼةمعؿظملؾمّلؼملةمؼلقدػاماظقّدموماالحذلام
جؿملدةممضملالضاتاظأنممتأطدم96%ذملمأجدادمؼػملضملؾقنمدورماٌربل:مصؼملضملصملؿماإلجاباتم

مواٌادي،مجداداألب ماٌضملؽملقي ماظدسؿ مؼعملدعقن موأغؾملؿ مواظعملدوة ماٌربل مصظملة مصؿملؾملؿ مألن
مم4%و ماٌلؿفقبني ماآلباءمعـ مبني ماظضملالضة ماضشملراب مبلؾب معسملشملربة سالضاتؾملؿ

وباظؿاظلمصكملنماألجدادمميـػملقنمايؽملانمواظدفء،مواظذطرؼاتمايؼملؿملؼملؿمّلة،مم؛واألجداد
ػؿمعـمؼضملرصقنم" :14شقردالموصػملؿملدعانمذاطرةماإلنازاتماًاصةمباألبؽملاءموطؼملامؼعملقلصؾملؿم

األخشملاءموػؿماٌالذماظقحؿملدماظذيمميغملـمأنمتفملمتـمهلؿمأدراركموعـمؼزملػملقنمظؿقعملؿملؼم
موظغملل مواٌرملفضملةممأحالعؽ ماىؼملؿملػملة ماظغملػملؼملة مسـ مؼضملّؾرون مَعـ مصؾملؿ مأعاغؿملؽ، تؿقعملؼ

موممـػملقنمظػملضملشملاءمواظظملكرموؼضملؿدلوغؽمإعدادامهلؿموؼضملؿزونمبؽ".م
ماظروابطم ظألجدادمدورمطؾرلموصضملالميفمايؿملاةماالجؿؼملاسؿملةمباسؿؾارػؿمأداسمبؽملاء

وبؾملؿمماالجؿؼملاسؿملةمواألدرؼة،مصؾملؿممنقذجمرعزيمظػملؿارؼخمواظؿعملاظؿملدمواظعملؿملؿماألدادؿملة
تؿؼملادؽماهلقؼةماالجؿؼملاسؿملةماظيتمالمميغملـماالدؿطملؽملاءمسؽملؾملا،مصؾملؿمميـػملقنمدورماٌربنيم
واٌرذدؼـمواٌلؿرملارؼـمواٌرجعماألدادلمالدؿعملرارماألدرة،مصطملؿملابماظؽملؼملقذجماألبقيم

رؼةموأغـقؼةمدػملؿملؼملةمعؿغملؿملظملةمقوميؽملعمتغملقؼـمػقؼةمذطم15باظؽمللؾةمظػملرملؾابماؼضملؿدلمعقملٌ
م؛حملؿملطماظذيمؼضملؿملرملقنمصؿملف.مواألجدادمػؿمصقرمأبقؼةاععمععماًزملائصماظـعملاصؿملةمو

مإذمؼغملؼملػملقنمصقرةماألبموؼزملقققغؾملامسؽملدعامتغملقنمخمؿػملةمومؼضملّقضقنمغعملائزملؾملا.م
م ماألخرل ميف ماظعملقل موميغملـ ماظؽملظملللمأن ماظؿقاصؼ مهعملؿملؼ ميف مطؾرل مدور ظألدرة

مخاللم معـ مخاص، مبرملغملؾ موظألجداد مسام مبرملغملؾ ماألدرة مأصراد مظغملّؾ واالجؿؼملاسل
ماٌقملدلاتم ميف ماٌعملدعة ماظرساؼة معـ مصؾاظرشؿ ماالجؿؼملاسؿملة، مواٌلاغدة ماظدسؿ تعملدؼؿ

                                                                                                                                   
14 Gordell, J. & Fleiderman, A. (2000), The World's Only Grandparent Nickname Book, 

New York, Club Press. 
 .عرجعمعذطقرمدابعملا 15
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ماظظملؽة ماظؿغملؿملػمهلذه مهعملؿملؼ متلؿشملع ممل مظغملؽملؾملا مظألجداد محباجةمم؛اإلؼقائؿملة مألغؾملا
ؾملاموأحظملادػامغصملرامظػملروابطمئالضاتماظؽملظمللؿملةمواالجؿؼملاسؿملةمواظقجداغؿملةمععمأبؽملاإشمماظضمل

مسـم مصابؿضملادػؿ مبفملدرتف. مصرد مطؾ متربط ماظيت مواظرعزؼة مواالجؿؼملاسؿملة اظؾؿملقظقجؿملة
م مؼضملاش موأحظملادػؿ مطأبؽملائؾملؿ مو"سؿملب"ذمل معـؾمم؛"سار" م"عـػملل مأحدػؿ مؼعملقل إذ

مطؾملفرموختاظؿؿملؽملاش"م)أيماألبذلم=مملمؼػملد(مصؾملؿمؼضملؿملرملقنم وإػاغةمهلؿ،معاممؾدملػذا
رمضملػملؾملؿمؼضملؿملرملقنميفمحاظةمغظمللؿملةمعسملشملربةمععملارغةممبـمؼضملؿملرملقنمودطمأدرتؾملؿ،مإذم
وجدغامأنمسالعاتماخؿؾارماظقحدةماظؽملظمللؿملةمعرتظملضملةمجدامععملارغةمععمدرجاتؾملامسؽملدم

دمبضملضماألجدادماظذؼـمؼضملؿملرملقنمععمقاٌلؽملؽملنيميفمأدرػؿ،مظغملـمػذامالمميؽملعمعـموج
هلؿماظلػملشملةموػؿمؼضملؿملرملقنمجمؼملقسةمعـماٌكاوفماظيتممتؾملؿموأحظملادػؿمظغملـمظؿمللئأبؽملا

إشمماظرملضملقرمباظقحدةماظؽملظمللؿملةموسدمماظرملضملقرمباألعانموخاصةمحنيمؼؿقصكممتدصعمبؾملؿ
ؾملؿمئاظزوجموؼزملؾحماٌلـميفمحاظةمحداد.موجقدمصراساتمعؿغملّررةمبنيماألجدادموأبؽملا
ماأل مسالضة مأؼسملا متػملّقث ماظزملراسات موػذه ـّ. ماٌل موؼعملػملؼ ماألدري ماىّق حظملادمؼضملغملر

باخؿاللمػذهماظضملالضةممقااظشملػملؾةماظذيمصرحم(40/10)فمربعمؽملرمسبفملجدادػؿمطؼملامسّؾ
مؾملؿمععماألجداد.مئباآغصملرامظضملدممتقاصؼم

ماظضملالضةم مػذه مطّؾممحؿكصؾملؽملاكمضقاسدمهغملؿ مبؾملا مؼػملؿزم متزملؾحمغاجقة،مضقاسد
عـماألجدادمواألحظملادمهددمعدىمدشملقؿملةمأومسؼملؼماظضملالضةمبؿملؽملؾملؿموبنيمأحظملادػؿ:م

طاغتماظضملالضاتمعؾؽملؿملةمسػملكماظؿقاصؾماظؽملظملللمواالجؿؼملاسلمطاغتمظػملفّدماٌغملاغةمصغملػملؼملام
مواآلباءم مبنيماألبؽملاء ماضشملربتماظضملالضة موطػملؼملا مواظرعزي، ماظضملالئعملل مواظضملشملاء واظلػملشملة

مػذهماظضملالضةمععماألحظملاد.مميف)أيماألجداد(مأّثرمذظؽمبدورهم
أحظملادػؿمعـممأشػملبماياالتماٌدرودةمترطزمسػملكمعدىمأػؼملؿملةماألجدادميفمحؿملاة

ػذهماظؽملؿائجمو،ذيفمحؿملاةمأجدادػؿمؿؾملؿوعغملاغماألحظملادمجؾملةموتؾؿمّلـمأؼسملامعدىمأػؼملؿملة
ماألجدادماعؾملؼملةموتلؿدسلمدراداتمأخرىمظؿضملؼملؿملعملؾمل مرؿملاتموضضملؿملة مطلمغدركمطّؾ

ممواٌلؽملني موتشملقؼريفماىزائرموطؿملظملؿملةمتعملقؼةماظضملالضةمبؿملؽملؾملؿموبنيمأبؽملائؾملؿموأحظملادػؿ
ماظؾققثميفمسػملؿماظرملؿملكقخة.

ذ  
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