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م*صرحانمعرسبعاػرم

 

 : مـقـدمـة

ميفم ماالضؿصادؼة ماظـشارات معرطز مو ماالجؿؿاسل ماظؿـظقؿ مغقاة ماظعائؾة تشؽؾ
اجملؿؿعماظعربلماظؼدؼؿمومايدؼث،مومتؿؿققرمحقهلامحقاةماظـاسمبصرفماظـظرم

م.وماظؼؾؾقةوماإلضؾقؿقةم سـمأمناطمععقشؿفؿموماغؿؿاءاتفؿماظطائػقةموماالثـقة
مممومػلمأؼضاماظقدقطمبنيماظػردموماجملؿؿعموماٌؤدلةماظيتمؼؿقارثمصقفاماألصراد

ماظطؾقعقةمومحؿكماظـؼاصقة ماظدؼـقةمو ماىؿاساتماغؿؿاءاتفؿ ماظلقادقةمإديمحد و مو
م.1بعقد

متـاوظ مبدرانظؼد مضرؼة ميف ماظرؼػقة ماألدرة موزائػ ماظدرادات مػذه ضرؼةم) ت
سراضقة(ميفمغاحقةماظراذدؼةممشالماظعاصؿةمبغدادمومذظؽمظؾؿعرفمسؾكمرؾقعةمػذام
اظـظامميفمضرؼةمسصرؼةمذاتمرابعمممقزمخيؿؾػمسـمعامػقمعأظقفميفمضرىماظرؼػم

أوماألصاظةمماظؿؼؾقداظعراضل،مومؼأتلماغػرادػامػذامطقغفامضرؼةمصغريةموؿعمعامبنيم
مؼظفر ماظؿفدؼد،مو مأو ماٌعاصرة مجؾقةمعـمخاللمرؾقعةمسؿراغفام و مبصقرة ذظؽمو

م.وغقعماظعالضاتماظلائدةمومجمؿقسةماظؼقؿموماٌؼاؼقسماٌؿعارفمسؾقفامبنيمأصرادػا
طؿامومؼـؼلؿمجمؿؿعماظؾقثم)جمؿؿعماظؼرؼة(مسؾكماظرشؿمعـمحمدودؼةمحفؿفم 

بعضفؿا،مميـؾماألولمجمؿقسةمأدرمعاظؽلماألرضممإديمجمؿؿعنيمذؾفمعـعزظنيمسـ
م.وماٌالموماىاهم،مومميـؾماظـاغلمجمؿقسةمأدرماظػالحنيماألجراء

                                                                                                                                   
*
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1
 . 6891حؾقؿمبرطات،ماجملؿؿعماظعربلماٌعاصر،مبريوت،معرطزمدراداتماظقحدةماظعربقة،م 
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مػلم مو مأال ماالغـروبقظقجل، ماظؾقث ميف مجدؼدة ماغطالضة ماظدرادة مهلذه طاغت
معـمخاللمدرادةم ماٌكؿؾػة مأبعاده مإدي ماظقصقل مو ماجملؿؿع حماوظةمهؾقؾمرؾقعة

ومأداظقبمدؾقطفمومعقاضػف،مومبذظؽم رةماظيتمتعؽسمرؾقعةبعضماظقحداتمطاألد
 micro-phénomenon صإغـامغلؿطقعماالغــؿؼالمعـمصــــفؿماظـظـقاػرماظصـغـرى

م macro-phenomenon. إظــــــكمصـــفؿماظــظـــقاػرماظؽربى
مظقؼس مأودؽار مادؿكدعف معا مػذا مالم Oscar Lewis و م) ماٌقدقعة يفمدرادؿف

م)اي مأو مصقدا( مػلمت2قاة مو مدانممعـك( ميفمعدؼـة ماظػؼر متعقشمثؼاصة مأدرة حبقاة
م.جقانميفمبقرترؼؽقمومغققؼقركميفماظقالؼاتماٌؿقدة

ما مادؿكدم مضد مبنيمو معا مجيؿع ماظذي مأغـربقظقجل ماظلقدقق ماٌـفج ظؾاحث
ومأدواتماٌـففنيماظلقدققظقجلموماالغـربقظقجل،متشؽؾتماظعقـةمعـممأداظقبم

م.) (مأدرةمجمؿؾمجمؿؿعماظؾقثم)جمؿؿعماظؼرؼة16)

 : األسرة ....البناء ....الوظائف - 

وماٌؿؿدةم)سؾكم  تقجدميفماظؼرؼةممناذجمعؿعددةمعـماألدرمصفـاكماألدرةماٌرطؾة
رتطةمومخيضعقنمإديمدؾطةمواحدة،مؼعقشمأصرادػاميفمدارمعشم،اظرشؿمعـمضؾؿفام(

تربطفؿمجمؿقسةمعـماظعالضاتموماألػدافموماٌصاحلموماظشعقرماظقحدويماٌؿؿادؽ،م
مظؾعزةموم ماظـقعمغؿقفةمظزواجماظرجؾمبأطـرمعـمزوجةمومذظؽمرؾؾا مضدمتؽقنمػذا و
اىاهمومظؾقدماظعاعؾةمومغؿقفةمظإلضاعةماألبقؼةمإذمإنمجمؿؿعماظؼرؼةمجمؿؿعمأبقيم

اظلؾطةموماٌؽاغةمصقفمظؾذطقر،مصاالبـمسـدعامؼؿزوجمؼلؽـمػقموزوجؿفمععماظـلبمو
أدرةمأبقفمإذمخيصصمظؽؾمزوجةمعـمزوجاتماألبمشرصةمخاصةمبفاموظؽؾمابـم
عؿزوجمشرصةمخاصةمبفمأعامبـاضلماألوالدمشــريماٌؿزوجــنيمصقفـؿعقنمصـلمشــرصةم

ماٌؿزوج ،واحـــــدة مشري مظإلغاث مباظـلؾة مايال مطذاك محالمو مػق موػذا ات،
 جمؿؿع

مأذرغامدابؼاموظـلؿقفمجمؿؿعم)أ(مومايالمغػلفمسـدم3 عاظؽلماألرضمطؿا
                                                                                                                                   
2
-Lewis, O. : Lavida apuerto Rican Family in the culture of poverty San Juan and 

New York.- New York, Vintage Books, Random house, 1966. 

م: أغظر polygenous وغعينمباألدرةمعؿعددةماظزوجات 
Royal antropological instiute of great Britan and Irland.- Notes and queries on 

anthropology , sixth ed., routledge and kegan paul, ltd, London, 1977. 

3
- Wolf , Eric: Peasents prentice , hall , INC , engle wood cliffs , New Jersey , 1966 
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ماظؾعضماألخرم بعضمجمؿؿعمأومأدرماظػالحنيماألجراءموظـلؿقفمجمؿؿعم)ب(مأعا
مشرصة مممامصؾقسمظدؼفؿ ماظدار مظصغر مغظرا مباظذطقر مؼشغؾقنم خاصة ماألوالد جيعؾ
*شرصةم"اٌضقػ

ماظطؾقعلم" ظؾـقممظقالم،مومعـمثؿمتعقدمػذهماظغرصةمٌؿاردةمدورػا
م.غفارا

ظرشؾةمومعـمأدؾابمدؽـماالبـماٌؿزوجمععمأدرتفموميفمدارمأبقف،مػقمهؼقؼم
أصرادمػذهماألدرةمإذمؼعززمذظؽمعـمعؽاغؿفاموؼدلمسؾكمدرجةماظؿؿادؽموماظرتابطمعام
مذؤوغفام مإدارة مسؾك ماألدرة مضدرات معـ مؼزؼد مطؿا ماظقاحدة، ماألدرة مأصراد بني
معـم مأدرتف مألصراد معلاسدتف مو ماالبـ مدور مخالل معـ ماىؿاسقة مباظصقرة ايقاتقة

بـم(متضافمإديمضقةمسؿؾماألدرةمصضالمجاغبمومظؼدوممؼدمساعؾةمجدؼدةم)مزوجةماال
م.تـفؾفمعـمذرؼة سـمطقغفاموحدةمإغؿاجقةمتزؼدمعـمحفؿماألدرةمسـمررؼؼمعا

ماظـؿقذجماظـاغلميفماظؼرؼةمصفقماألدرةماٌؿؿدة اٌؿؽقغةم Extended family أعا
مممممعـماظزوجمومزوجؿفمومأبـائفمومبـاتفمشريماٌؿزوجنيموأبـائفماٌؿزوجنيمومزوجاتفؿم

م،مصفلمبذظؽمتؿؽقنمعـمثالث مأرػاهلؿ مأطـر،إضاصةمإديمجقؾماآلباءممةو أجقالمأو
ماظيتمهؿؾفام ماظصػاتمغػلفا ماألدر مػذه مهؿؾ ماألحػاد، مو ماألبـاء مجقؾ ػـاك
األدرةماٌرطؾةمعـمحقثمترابطمأصرادػامومتادؽفؿمومتعاوغفؿماىؿاسلمسؾكمهؼقؼم

م معـ موشريػا مواظرتبقؼة ماالضؿصادؼة مذطرموزائػماألدرة موسؾك اظقزائػماألخرى.
ماٌؿؿدةمصؼدمأطد"إرؼؽمووظػ"ميفمدرادةماٌقدقعةم)ماظػالحقن( سؾكم أػؿقةماألدرة

م.أػؿقؿفاميفماىؿاساتماظزراسقةماٌلؿؼرة
مألغفام ماظؾؼاء ميف ماالدؿؿرار مو ماظدميقعة مبصػة متؿؿؿع مال مصاألدرة ماظعؿقم مسؾك و

وؼرتطقنم ؽربماألبـاءمومؼؿزوجقنخاضعةمدائؿامإديماظؿغريموماالغؼلامماىزئلمحنيمؼ
م.4     خاصةمبفؿمااظؾقتمظقؤظػقامأدر

ممنط موجدغا مظذظؽ ماغؿشارماو ماألطـر مػق مو ماألدرة معـ ماألدرةم أالماآخر مػق و
اظيتمتلؽـمدارامعلؿؼؾة،مومؼأتلماظـقوؼةماٌؿؽقغةمعـماظزوجمومزوجؿفمومأرػاهلؿام

مؼأتلم مو ماظؼرؼة مسؾكمجمؿؿع ماٌدؼـة مو ماظؿؿدن مظؿأثريمرؼاح مغؿقفة ماالدؿؼالل ػذا
مباألعسمممممممممم مجيؿعفؿ مطان ماظذي ماظرعز مشقاب مو ماألدرة مرب مٌقت مغؿقفة أؼضا

ومظؿقلنيماياظةماالضؿصادؼةمظؾشؾاب،موميفمأحقانمضؾقؾةمؼؽقنمدؾبماالدؿؼاللم

                                                                                                                                   
*
 ومػلمشرصةمإدؿؼؾالماظضققفم3باظربعة3ومتلؿكميفماظدورماظصغريم 
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ماٌ مبعض مإظقفموجقد مأذارت معا مػذا مأبقف، مأدرة مو ماالبـ مأدرة مبني معا شاطؾ
م.اإلحصائقاتماٌقداغقة

ومسؾكماظرشؿمعـمػذاماالدؿؼاللمألدرةماالبـمإالمأغفمؼؾؼكمادؿؼالالمغلؾقا،مإذم
ععمأدرةمأبقف،م تؾؼكمأدرةماالبـمسؾكماتصالموثقؼمومترابطمدائؿمومتعاونمعلؿؿر

م.ؿؿرةمعامبنيماألدرتنيماظزوجقةموماإلنابقةصـفدماظعؿؾماٌشرتكموماظزؼاراتماٌل
ومسـماظلؾطةمداخؾمأدرماظؼرؼةمصفلمبقدماظذطقرمومذظؽمٌرطزؼؿفؿمومعؽاغؿفؿم
عؼارغةمععمعامهؿؾفماإلغاثمعـمعؽاغةمومظؽقنمجمؿؿعماظؼرؼةمأبقيماظـلبمؼؤطدم
مػقؿـةم مسـ مصضال ماألب، مألضارب ماظعصؾة مو ماألبقؼة ماإلضاعة مو مظؾذطقر االغؿلاب

ماظذطاألمن ماظلقادة مذات ماالضؿصادؼة ماظذطقرمؼرقاط مترطزتمبقد مبذظؽ مصاظلؾطة ممممة،
مضراراتفا مو ماألدرة مأعقر ماظـفلميفمذيقع مو مصاحبماألعر ماألبمصفق مدقؿا مال مو
بـؿفماوتقجقفاتفا،مصؾألبمحؼماٌقاصؼةمأوماظرصضميفماخؿقارمزوجةمابـفمأومزوجةم

فمومععاضؾةمعـمئدؼدمعلؿؼؾؾمأبـاويفمهدؼدمغقعماٌفرمومطؿقؿف،مومظفمايؼميفمه
ؼللءمعـفؿ،موميفمأحقانمطـريةمؼؽقنمظألبـاءماظؽؾارمعشارطةميفمػذهماظلؾطة،ومػذام
ماظؾعضمعـمضرىمرؼػـام واحدمعـمعؤذراتماظدميقضرارقةماألدرؼةماظيتمملمتشفدػا

مؼؼقلماٌـؾمسـد ،مومذظؽمعـم*أػاظلماظؼرؼةم)ظقمطربمابـؽمخاوؼف( اظعراضلمومطؿا
مػذهم متـؿؼؾ ماظؼرارات، مو متؾؽماألعقر مبشأن ماظؽؾار مأبـائف ماألبمعع متشاور خالل

علؤوظقةماألدرةموماظؿزاعاتفامإديم اظلؾطةميفمحاظةموصاةماألبمأومسفزهمسـمهؿؾ
ابـفماألطرب،مصؾذظؽمؼؿقؿؾمػذاماالبـمعؽاغةمأبقفمومؼؿؿؿعمحبؼقضفماظلؾطقؼةمطاصةم

ماظؼقادةمظذظؽمغر مذظؽمظؼقادتف مو مبقده ماظلؾطة مزعام معادؽا مبشؤونماألدرة معفؿؿا اه
اظؿؼؾقدؼةماظيتمتشربمعػاػقؿفامومضقاسدػامومأصقهلامومخػاؼاػامعـمأدرتفمومسـم

أومإديممررؼؼفا،موميفمحاظةمشقابماألخماألطربمتـؿؼؾمعرطزؼةماظلؾطةمإديماألخماألصغر
م.اظغمضادرمسؾكمهؿؾمػذهماٌلؤوظقةأحدمأخقانماألبميفمحاظةماغؿػاءموجقدمأخمب

ومٌؽاغةماٌرأةميفماظؼرؼةمسالضةمباظلؾطةمومبعؿؾقةماختاذماظؼرارمداخؾماألدرة،م
هؿؾماٌرأةميفمجمؿؿعماظؼرؼةمعؽاغةماجؿؿاسقةمأضؾمعـمتؾؽماٌؽاغةماظيتمحيؿؾفام
طرماظرجؾمومذظؽمظؽقغفام)اٌرأة(مأضؾمأػؿقةمعـماظرجؾميفمأدرتفامعؼارغةمبأػؿقةماظذ

ومأضؾمضدرةمومضابؾقةمسؾكمرساؼةماألدرةموماظؼقاممبـشاراتفامأومعلؽمزعامماظلؾطةم

                                                                                                                                   
*
 طربم=مبؾغم=مغضج 

 جعؾفمأخاكاخاوؼفم=م
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وضقادتفامطقغفامأضؾمطػاؼةمومخربةمعـماظرجؾمصضالمسـمغظرةماجملؿؿعمإديماظـلاءم
مأدريام مصاغؿفك ماظػائدة، مو ماظػعاظقة محمدود مسؾقف، مؼعقل مال مغصػ مأغفـ سؾك

م.5اماظـصػماآلخرمومصرضماحرتاعفاظالسؿؾاراتموماظؼقؿماالجؿؿاسقةماظيتموضعف
ظؽـمػذامالمؼـػلمدورماٌرأةمخاصةماألمميفمجمؿؿعماظؼرؼةمباظذاتموميفماظرؼػم

،مومعشارطؿفاميفماختاذماظؼراراتماٌؿعؾؼةمبأعقرماألدرةمداخؾم6اظعراضلمبصقرةمساعة
معا ماظعؿؾ مطؿؼلقؿ ماٌـزل ماألبـاء(ممحدود مزوجات مو م)اظؾـات ماألدرة مغلاء بني

وتقجقففـمحنقمبعضماألسؿالموميفمهدؼدمغقعماظطعامماٌعدمومترتقبمأثاثماٌـزلم
عـماألعقرم ومتقجقفماإلغاثمومتدرؼؾفـمسؾكمصـقنمإسدادماظطعامموماًؾزمومشريػا

ما مخالل معـ ماظؼرؼة مجمؿؿع ميف ماٌرأة مأػؿقة مسؾك ماالدؿدالل مميؽـ م. ٌـؾماٌـزظقة
م*.اظؿاظلماظذيمؼؼقلم:م)اظؾقتماظلمبؾفمعرةمعـؾماىاععماظلمبؾفمبرؼج(

ػـامؼظفرماظػارقمبصقرةمواضقةميفمهدؼدمعـمػقمصاحبماظلؾطةماٌرطزؼةمم-
ماظـقعم مباألبمػلمعـ ماظؼراراتماًاصة مصؿعظؿ ماظؼرار، مغقع معـمخالل يفماألدرة

حبقاةماألدرةمومعلؿؼؾؾفامأعامضراراتماإلغاثمأوماألممصفلمماػؿقةمومعلاداألطـرمأ
عـماظؼراراتماظؾلقطةمومذاتماألثرماألضؾمأػؿقةميفمحقاةماألدرةمومعلؿؼؾؾفا،مومطؿام

مباردقغز مبقؾز Parsons ؼؼقل مداخؾم Bales و مظؾؼقة مواحد مبـاء مؼقجد مال بأغف
م ماألداء مسؾك ماألول مؼرطز مبـاءان، مإمنا مو  instrumental اظقدـــــائؾلاألدرة

performanceمغةموماظدسؿموعـؾماختاذماظؼراراتماالضؿصادؼةمومإعدادماألدرةمباٌؤم
ماآل ماظؾـاء مؼرطز مبقـؿا ماألدرة، معزرسة مإدارة ماظؼقادةو مسؾقف مؼطؾؼ معا مسؾك  خر

مرساؼةم Expressive leadership اظؿعؾريؼة مو ماظغذائل مو ماظرتبقي ماظلؾقك عـؾ

                                                                                                                                   

 -
5
زػريمحطب،متطقرمبينماألدرةماظعربقةموماىذورماظؿارخيقةمواالجؿؿاسقةمظؼضاؼاػاماٌعاصرة،مبريوت،م 

 6811ععفدماألمناطماظعربل،

 -
6
ظقفاماظـؿائجماٌقداغقةمإضاصةمإديمعامأذارتمإظقفماظعدؼدمعـماظدراداتماظيتمتـاوظتماظرؼػمطؿامأذارتمإ 

 – بغدادم–درادةماغـروبقظقجقةمظؼرؼةميفمأػقارماظعراقمم–اظعراضلمطدرادةمذاطرمعصطػكمدؾقؿم،ماىؾاؼشم

م ماظعاغل مم6810عطؾعة مجادؿ ماظدؼـ مسالء مدرادة مو ماىـقبقة( ماالجؿؿاسم–)اٌـطؼة ميفماظؾـاء ماظؿغري مو ل

ماظرؼػلم مم–اجملؿؿع ماظرتبقة مم–عـشقراتمدار ماظدؼـمحمؿدمم6811بغداد مغقر مدرادة مو ماظقدطك( )اٌـطؼة

 .اٌـطؼةماظشؿاظقةم6893جاععةمبغدادمم–دعقد،ماظؿقدؼثميفمأدرةمضقشمتؾفم
*
 .إديم=ماظذي،مبؾفم=معـمدون،مبرؼجم=مابرؼؼ 
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ماظزوجةمصفلمأطـرمعقالماألرػال،مومساد ةمعامؼؽقنماظزوجمأطـرمعقالمظؾقدائؾقةمأعا
م.7ظؾؿعؾريؼة
م -م ماظزوجني مبني معشرتطة ماظؼرؼة مأدرة مداخؾ مغقعمم-صاظلؾطة محلب طؾ

راضلمبصقرةمساعةمطؿامأذارتمإظقفمومطذظؽمػقمايالميفماظرؼػماظعم-وأػؿقةماظؼرار
م.اظعدؼدمعـماظدرادات

ماظعاملم مضدم مصؼد مودائؾمإذؾاسفا مسؾكمأداسماياجاتمو مػـاكمعـمصلرػا و
غظرؼؿفمسـماظؼقةمداخؾماألدرةمعشريامعـمخالهلامإديمأنم 1959 دـة Wolf ووظػ

مياجاتماآلخرؼـممممم مغؿقفة مػق مصقفا ماآلخرؼـ مسؾك ماألدرة مأصراد مأحد مضقة حفؿ
مأػدافماآلخرؼـمأعاممو ماياجاتمبأغفا مميؽـمصفؿ مػـا ماظشكصماألولمو عصادر

مسؾكمهؼقؼم ماألدرة ماظيتمتلاسد مػل متؾؽماياجاتمأو مؼشؾع معا مصفل اٌصادر
أػداصفا،مصإذامطانمأحدماألصرادمميؿؾؽماٌصادرماظيتمتعدمودائؾقةمظؿقؼقؼمأػدافم

م.8بذظؽمميؾؽماظؼقةمسؾكمأصرادمأدرتف األدرةمصإغـف

ضدمأذارتماظـؿائجماٌقداغقةمحقلم)اظؼقادةموماختاذماظؼرارمداخؾماٌـزل(مأنممو
عـمأذارمبأنماظرجالمػؿمأصقابماظؼقادةموماختاذماظؼرارمداخؾماٌـزلم 22% غلؾة

باٌشارطةمممـمأذارم 76% أنماألممػلمصاحؾةماظؼرارمو ممـمأذارمإديم2% ومبـلؾة
مأغفام مسؾك ماألدرة مإدي مؼـظرون ماظداردنيمممـ مو ماظعؾؿاء مطـريمعـ بنيماظطرصنيم.
مأدوار موؼشغؾقن معؿؾادل مداخؾل ماتصال مجيؿعفؿ ماٌؿػاسؾني ماألصراد معـ ماوحدة
مابـم موأخت، مأخ موأم، مأب موزوجة، مطزوج ماجملؿؿع مضؾؾ معـ معؼررة اجؿؿاسقة

م.9وبـت

ماظؼرؼةمم- مأدر مبنيمأصراد معا ماظعالضاتمتلقد معـ مػـاكمجمؿقسة موجدغا وظؼد
طاظعالضةمعامبنيماظزوجنيمضائؿةمسؾكمأداسمتـظقؿمايؼققمواظقاجؾاتمظؽؾمعـفؿام

صريماظطعاممواظؽلاءمصعؾكماظزوجمجمؿقسةمعـماظقاجؾاتمؼؼقممبفامواهمزوجؿف،مطؿق
مورياؼؿفا متأوؼفا مشرصة مأو مدار مهلام وتفقؽة مواالرؿؽـان ماألعان وهؼقؼ

وألوالدػا،ػذهمحؼققماظزوجةميفمطؾمعـماجملؿؿعم)أ(موم)ب(مطؿامأذرغامدابؼا.مأعام

                                                                                                                                   

-
7
 .126-125 ص 6896 غؾقؾمحمؿدماظلؿؾقرل،ماظدؼـموماظؾـاءماظعائؾل،مجدة،مدارماظشروق، 

-
8

 .631-631قؾمحمؿدماظلؿؾقرل،اٌرجعماظلابؼم،مصمغؾ 
9
 -Bell, R.-R.: Marriage and family interaction.- Third Ed, The Dorscy press, home wood, 

1971.- P.5 
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مططفلم ماٌـزظقة مباظشؤون مطاظؼقام موبقؿفا مزوجفا مواه مواجؾات مصعؾقفا اظزوجة
رػالموعامؼؾؼكمسؾقفامعـمعلؤوظقاتمواهمزوجفاماظطعامموتـظقػماظدارمورساؼةماأل

مواجؾاتمأخرىم مواجؾاتماٌرأةميفماجملؿؿعم)أ(مؼضافمإظقفا وأصرادمأدرتفا،ػذه
سـدماجملؿؿعم)ب(مطفؾبماٌاءمعـماظـفرموايطبمعـماظؾلؿانموذظؽمظعدمماعؿالكم

ؼعؿؿدونمسؾكماألخشابميفممناجملؿؿعم)ب(مٌقاهمذربمطاصقةموالمؼزاظقنمحؿكماآل
ماظقاجؾاتمػلميفماظقضتمغػلفممتـؾمحؼققماظزوجمه موػذه مواظطفل. ضريماًؾز

ميفمطؾمعـ ماألبـاء مؼؿعاونماظزوجانمسؾكمتربقة مطؿا موسؾكممسؾكمزوجؿف مومب( )أ
م.اظعؿؾميفمايؼؾموهـــصقؾماظــرزقمسـدماجملؿؿعم)ب(

تؿقضػمحؼققماظزوجةمسؾكمتػفؿماظزوجموعدىماظؿزاعفمباالتػاقمعامبقـفمومبنيمم-
م.* ؼقلمواظدماظزوجةم)اظؾـقةمصارتمأعاغةمبرطؾؿؽ(ؼأػؾماظزوجةمسـدمزواجفؿا،إذم

ومػـاكمأغقاعمأخرىمعـماظعالضاتمداخؾماألدرةمطاظعالضةمعامبنيماألبمومأبـائفم
مإغاث مو مذطقرا مألبـائف ماألب مرساؼة مأداس مسؾك مريامااظؼائؿة مو مإساظؿفؿ ؼؿفؿمو

مسؾكم مو ميفمدخؾماألدرة. مؼلفؿقا مسؾكماظعؿؾمو مضادرؼـ محؿكمؼصؾققا وتعؾقؿفؿ
األبـاءمراسةماآلباءموماحرتاعفؿموماالظؿزاممبؿقجقفاتفؿمومعلاسدتفؿمومإساظؿفؿمسـدم
تؼدمماظلـمأومسفزػؿ،مومظعالضةماألبمبابـؿفمرابعمذؾفمرمسلمصالمجيقزمظؾؾـتم

م مسؾك ماًاصة مأعقرػا ميف ماظؿؼاربميفمأنمختاربمأباػا معـ مغقع موجقد معـ اظرشؿ
عامطانمؼلقدميفماٌاضل،مومظألممسالضةمأضقىمععمبـاتفاممااظعالضاتمعامبقـفؿامخالص

محؿكمسـدم ماظؾـتمبأعفا مسالضة مادؿؿرار مو مظؽقغفـمعـماىـسمغػلف مأوالدػؿ عـ
م.بؾقشفامومحؿكمبعدمزواجفا

متؼقممسؾكماظؿؼاربصإغفامماأعامسـمسالضةماألخقةمععمبعضفؿماظؾعضمذطقرامومإغاث
وماٌالرػةموماظؾعبمسـدماظصغرمومسؾكماٌلاسدةموماظؿعاونميفماظؽرب،محيدثمغقعم
مضؾؾماظـضجم ماألخقاتمسـدمعرحؾةمعا مو مبنيماألخقة مظـقعماظعالضةمعا عـماظؿقدؼد

م.اظلقطرةمواظؾؾقغمصؿؾدأمػقؿـةمومدقطرةماظذطرمباظظفقرمعؼابؾمخضقعماإلغاثمهلذهم
مزوج م)اظؽـة( مظعالضة مرابعمو ماالبـمبأػؾمزوجفا موراسةمآة مباحرتام خرمميؿاز

ماظذطقرماظؾاظغنيموماظؿعاونموماٌلاسدةموماالحرتاممععماإلغاثمومخاصةمأمماظزوج،م

                                                                                                                                   
*
ماظؾـقةم=ماظؾـت 

مصارتم=مأصؾقت
 برطؾؿؽم=مبرضؾؿؽ
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ومأمماظزوجم وسؾكماظرشؿمعـمذظؽمصؼدمتظفرميفمبعضماألحقانمخالصاتمعامبنيماظؽـة
ماظ مسؾك مرضتماظعؿة م)ظق ماظؼرؼة مأػاظل مسـد ماٌـؾ مؼؼقل مطؿا مظؽو مإبؾقسـة مدخؾ

م.**( اىـة
ػذهماًالصاتمتؽقنمحمدودةمومتـؿفلمبلرسةمإذمشاظؾامعامتؽقنمأمماظزوجمػلمم

يفماظقضتمغػلفمسؿةمأومخاظةمزوجةماالبـمغظرامظؾزواجماظداخؾلمسـدمأػاظلماظؼرؼة.م
ظقمرؼؿمعاغاخذهم ؿشمحمؾقـةعش طؿامؼشارمإظقفمعـمخاللماٌـؾماظؿاظلم)تػاحمعاغاطؾف

م(.***إالمعـمأػاظقـا
نمطاغتمإومذظؽمتأطقدامسؾكماظزواجماظداخؾلمومخاصةمعـمبـتماظعؿمحؿكموم

شريمذيقؾةمومتػضقؾفامسؾكماظغرؼؾةمحؿكمومأنمطانمذيالماظغرؼؾةمؼضاػلمذيالم
م.اظغزال

 

ما مغػس ماظؼرؼة مألدر ماظرؼػمإن ميف مأخرى مأدرة مأي مبفا متؼقم ماظيت ظقزائػ
مظؽـم مو ماظـاغقؼة مو ماظقزائػماألدادقة معـ ممبفؿقسة متؼقم ماظؼرؼة مصأدر اظعراضل،
ػـاكمعامميقزمػذهماألدرمبقزقػؿفاماالضؿصادؼةمظؽقغفاماألبؾغمأػؿقةميفمحقاةمدؽانم

اظـلؼماظؼرؼة،مخاصةمبعدمدخقلمعؾدأماظربحموماضؿصادماظلققمطؿػردةمتعاعؾمداخؾم
اضؿصادؼامومخاصةميفممااالضؿصاديمجملؿؿعماظؼرؼةمذظؽماجملؿؿعماظذيمذفدمتػاوت

مالمميؾؽم)اجملؿؿعمب(م معـ مو مأ( مميؾؽم)اجملؿؿع مبنيمعـ معا مرأسماٌال سـصر
وػلممةوبصقرةمساعةمحددغاماظـشاراتماالضؿصادؼةميفماظؼرؼةمومطاغتمسؾارةمسـمثالث

ومظؽـمػذهماظـشاراتمعؿؾاؼـةمم-ظؿفارةام-تربقةماٌقاذلموماظدواجـمم-اظزراسةم-
ماظلقارات(م مو ماألراضل م)وارة ماظؿفارة مأسؿال مترطزت مإذ ماظؼرؼة مبنيمدؽان عا
ماظدواجـمبقدمأصقابمأبـاءم محؼقلماٌقاذلمو مإضاعة مو ماألراضلمباظزراسة ادؿـؿار
اجملؿؿعم)أ(مبقـؿامؼعؿؾمأبـاءماجملؿؿعم)ب(مطعؿالمومصالحنيميفماظزراسةمومسـدم

ظـصػماألول،مومتربقةمبعضماٌقاذلموماظدواجـمألجؾماالدؿفالكماألدري،مأبـاءما
ػذامميؽـمأنمغلؿشػمأدوارماألصرادماظقزقػقةمومرؾقعةماإلغؿاجمومغقسفممخاللمومعـ

                                                                                                                                   
**

 اظؽـةم=مزوجةماالبـ 

 اىـةم=ماظػردوس 
***

 رؼؿم=مشزالمعاغاطؾفم=مالمغأطؾف 
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ومغظاممتؼلقؿماظعؿؾموماظلؾطةماالضؿصادؼة،مطؾمذظؽمؼؿضحمعـمخاللماظـشاطماظذيم
م.تؼقممبفمأدرماظؼرؼة

م:اًالصةم
مومطؿام-ديمدرادةماألدرةماظرؼػقةميفمضرؼةمسراضقةمسصرؼةمػدفمػذاماظؾقثمإ

مإالمأنماظـؿقذجماظلائدميفمم-عؾنيممػق ماظؽؾرية سؾكماظرشؿمعـموجقدمبعضماألدر
مأخذم ماظؼرؼة ميف ماألدرة محفؿ مأن مأي ماظـقوؼة، ماألدرة ممنقذج مػق ماظؼرؼة جمؿؿع

ػـاكمغظامممباظضقؼموماالغؿؼالمعـماظشؽؾماألولماظؽؾريمإديمآخرمصغريمذؾفمعؿؿدن،
تؼلقؿمظؾعؿؾمعامبنيمأصرادماألدرةمسؾكمأداسماىـسموماظعؿرمومظؽـفمشريمواضحم
اٌعاملمطؿامطانمدابؼامأومطؿامػقمسؾقفمايالميفمضرىماظرؼػماظعراضلماألخرىموذظؽم
ماٌراطزم محقاة مظؿأثريمرؾقعة مإضاصة ماظؼرؼة مسؾك مبغداد بلؾبمتأثريمضربماظعاصؿة

مغقعمعـمايضارؼةماظؼرؼؾةمعـماظؼرؼة ،ماظلؾطةمضدمترطزتمبقدماظذطقرمععمإسطاء
اٌؿاردةموماٌشارطةمألسضاءماألدرةمطاألبـاءمومحؿكماظزوجة،مارتػاعمعؽاغةماٌرأةميفم
ماظطاسةم مو مباالحرتام ماألدرة مبنيمأصراد ماتلؿتماظعالضاتمعا مطؿا ماظؼرؼة، جمؿؿع

معا معـفا ماظقزائػ معـ ماظعدؼد ماألدر مهلذه مو ماٌلاسدة، مو مأدادلممواظؿعاون ػق
طؿـظقؿماظعالضةماىـلقةموماإلنابمومتربقةماألبـاءمومعـفامعامػقمثاغقي،مإالمأنم

م اظقزقػة ميفماظؼرؼة ماألدرة مسؾكمأدؾقبمحقاة ميفماظرؼػمماظيتماغعؽسمتأثريػا و
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