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مـقـدمـة:

تشؽؾ ماظعائؾة مغقاة ماظؿـظقؿ ماالجؿؿاسل مو معرطز ماظـشارات ماالضؿصادؼة ميفم
اجملؿؿعماظعربلماظؼدؼؿمومايدؼث،مومتؿؿققرمحقهلامحقاةماظـاسمبصرفماظـظرم
سـمأمناطمععقشؿفؿموماغؿؿاءاتفؿماظطائػقةموماالثـقة وماإلضؾقؿقةموماظؼؾؾقة .م
ومػلمأؼضاماظقدقطمبنيماظػردموماجملؿؿعموماٌؤدلةماظيتمؼؿقارثمصقفاماألصرادممم
وماىؿاساتماغؿؿاءاتفؿماظدؼـقةموماظطؾقعقةمومحؿكماظـؼاصقة وماظلقادقةمإديمحدم
 1م
بعقد.
ظؼد متـاوظت مػذه ماظدرادات موزائػ ماألدرة ماظرؼػقة ميف مضرؼة مبدران (ضرؼةم
سراضقة)ميفمغاحقةماظراذدؼةممشالماظعاصؿةمبغدادمومذظؽمظؾؿعرفمسؾكمرؾقعةمػذام
اظـظامميفمضرؼةمسصرؼةمذاتمرابعمممقزمخيؿؾػمسـمعامػقمعأظقفميفمضرىماظرؼػم
اظعراضل،مومؼأتلماغػرادػامػذامطقغفامضرؼةمصغريةموؿعمعامبنيماظؿؼؾقدمأوماألصاظةم
وماٌعاصرةمأوماظؿفدؼد،مومؼظفر ذظؽمومبصقرةمجؾقةمعـمخاللمرؾقعةمسؿراغفام
وغقعماظعالضاتماظلائدةمومجمؿقسةماظؼقؿموماٌؼاؼقسماٌؿعارفمسؾقفامبنيمأصرادػا .م
طؿامومؼـؼلؿمجمؿؿعماظؾقثم(جمؿؿعماظؼرؼة)مسؾكماظرشؿمعـمحمدودؼةمحفؿفم
إديمجمؿؿعنيمذؾفمعـعزظنيمسـ مبعضفؿا،مميـؾماألولمجمؿقسةمأدرمعاظؽلماألرضم
وماٌالموماىاهم،مومميـؾماظـاغلمجمؿقسةمأدرماظػالحنيماألجراء .م
*
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طاغت مهلذه ماظدرادة ماغطالضة مجدؼدة ميف ماظؾقث ماالغـروبقظقجل ،مأال مو مػلم
حماوظة مهؾقؾ مرؾقعة ماجملؿؿع مو ماظقصقل مإدي مأبعاده ماٌكؿؾػة معـ مخاللمدرادةم
بعضماظقحداتمطاألدرةماظيتمتعؽسمرؾقعة ومأداظقبمدؾقطفمومعقاضػف،مومبذظؽم
صإغـامغلؿطقعماالغــؿؼالمعـمصــــفؿماظـظـقاػرماظصـغـرى micro-phénomenon
إظــــــكمصـــفؿماظــظـــقاػرماظؽربى  .macro-phenomenonم
و مػذا معا مادؿكدعف مأودؽار مظقؼس  Oscar Lewisيف مدرادؿف ماٌقدقعة م( مالم
صقدا) مأو م(ايقاة م )2مو مػل متعـك محبقاة مأدرة متعقش مثؼاصة ماظػؼر ميف معدؼـة مدانم
جقانميفمبقرترؼؽقمومغققؼقركميفماظقالؼاتماٌؿقدة .م
و مضد مادؿكدم ماظؾاحث ماٌـفج ماظلقدقق مأغـربقظقجل ماظذي مجيؿع معا مبنيم
أداظقبم مومأدواتماٌـففنيماظلقدققظقجلموماالغـربقظقجل،متشؽؾتماظعقـةمعـم
()16مأدرةمجمؿؾمجمؿؿعماظؾقثم(جمؿؿعماظؼرؼة (.م

 -األسرة ....البناء

....الوظائف:

تقجدميفماظؼرؼةممناذجمعؿعددةمعـماألدرمصفـاكماألدرةماٌرطؾة وماٌؿؿدةم(سؾكم
اظرشؿمعـمضؾؿفام) ،مؼعقشمأصرادػاميفمدارمعشرتطةمومخيضعقنمإديمدؾطةمواحدة،م
تربطفؿمجمؿقسةمعـماظعالضاتموماألػدافموماٌصاحلموماظشعقرماظقحدويماٌؿؿادؽ،م
ومضدمتؽقنمػذاماظـقعمغؿقفةمظزواجماظرجؾمبأطـرمعـمزوجةمومذظؽمرؾؾامظؾعزةموم
اىاهمومظؾقدماظعاعؾةمومغؿقفةمظإلضاعةماألبقؼةمإذمإنمجمؿؿعماظؼرؼةمجمؿؿعمأبقيم
اظـلبمواظلؾطةموماٌؽاغةمصقفمظؾذطقر،مصاالبـمسـدعامؼؿزوجمؼلؽـمػقموزوجؿفمععم
أدرةمأبقفمإذمخيصصمظؽؾمزوجةمعـمزوجاتماألبمشرصةمخاصةمبفاموظؽؾمابـم
عؿزوجمشرصةمخاصةمبفمأعامبـاضلماألوالدمشــريماٌؿزوجــنيمصقفـؿعقنمصـلمشــرصةم
واحـــــدة ،و مطذاك مايال مباظـلؾة مظإلغاث مشري ماٌؿزوجات ،موػذا مػق محالم
جمؿؿع 3عاظؽلماألرضمطؿامأذرغامدابؼاموظـلؿقفمجمؿؿعم(أ)مومايالمغػلفمسـدم
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بعضمجمؿؿعمأومأدرماظػالحنيماألجراءموظـلؿقفمجمؿؿعم(ب)مأعاماظؾعضماألخرم
صؾقس مظدؼفؿ مشرصة مخاصة مباظذطقر مغظرا مظصغر ماظدار ممما جيعؾ ماألوالد مؼشغؾقنم
شرصةم"اٌضقػ"*ظؾـقممظقالم،مومعـمثؿمتعقدمػذهماظغرصةمٌؿاردةمدورػاماظطؾقعلم
غفارا .م
ومعـمأدؾابمدؽـماالبـماٌؿزوجمععمأدرتفموميفمدارمأبقف،مػقمهؼقؼمظرشؾةم
أصرادمػذهماألدرةمإذمؼعززمذظؽمعـمعؽاغؿفاموؼدلمسؾكمدرجةماظؿؿادؽموماظرتابطمعام
بني مأصراد ماألدرة ماظقاحدة ،مطؿا مؼزؼد معـ مضدرات ماألدرة مسؾك مإدارة مذؤوغفام
ايقاتقة مباظصقرة ماىؿاسقة معـ مخالل مدور ماالبـ مو معلاسدتف مألصراد مأدرتف معـم
جاغبمومظؼدوممؼدمساعؾةمجدؼدةم(مزوجةماالبـم)متضافمإديمضقةمسؿؾماألدرةمصضالم
سـمطقغفاموحدةمإغؿاجقةمتزؼدمعـمحفؿماألدرةمسـمررؼؼمعا تـفؾفمعـمذرؼة .م
أعاماظـؿقذجماظـاغلميفماظؼرؼةمصفقماألدرةماٌؿؿدة  Extended familyاٌؿؽقغةم
عـماظزوجمومزوجؿفمومأبـائفمومبـاتفمشريماٌؿزوجنيموأبـائفماٌؿزوجنيمومزوجاتفؿمممممم
ومأرػاهلؿم،مصفلمبذظؽمتؿؽقنمعـمثالثة مأجقالمأومأطـر،إضاصةمإديمجقؾماآلباءم
ػـاك مجقؾ ماألبـاء مو ماألحػاد ،مهؿؾ مػذه ماألدر ماظصػات مغػلفا ماظيت مهؿؾفام
األدرةماٌرطؾةمعـمحقثمترابطمأصرادػامومتادؽفؿمومتعاوغفؿماىؿاسلمسؾكمهؼقؼم
وزائػ ماألدرة ماالضؿصادؼة مواظرتبقؼة موشريػا معـ ماظقزائػ ماألخرى .موسؾك مذطرم
أػؿقةماألدرةماٌؿؿدةمصؼدمأطد"إرؼؽمووظػ"ميفمدرادةماٌقدقعةم(ماظػالحقن) سؾكم
أػؿقؿفاميفماىؿاساتماظزراسقةماٌلؿؼرة .م
و مسؾك ماظعؿقم مصاألدرة مال متؿؿؿع مبصػة ماظدميقعة مو ماالدؿؿرار ميف ماظؾؼاء مألغفام
خاضعةمدائؿامإديماظؿغريموماالغؼلامماىزئلمحنيمؼؽربماألبـاءمومؼؿزوجقن وؼرتطقنم
4
م
اظؾقتمظقؤظػقامأدرامخاصةمبفؿ.
و مظذظؽ موجدغا ممنطا مآخر معـ ماألدرة مو مػق ماألطـر ماغؿشارا مأال و مػق ماألدرةم
اظـقوؼةماٌؿؽقغةمعـماظزوجمومزوجؿفمومأرػاهلؿاماظيتمتلؽـمدارامعلؿؼؾة،مومؼأتلم
ػذا ماالدؿؼالل مغؿقفة مظؿأثري مرؼاح ماظؿؿدن مو ماٌدؼـة مسؾك مجمؿؿع ماظؼرؼة مو مؼأتلم
أؼضا مغؿقفة مٌقت مرب ماألدرة مو مشقاب ماظرعز ماظذي مطان مجيؿعفؿ مباألعسمممممممممم
ومظؿقلنيماياظةماالضؿصادؼةمظؾشؾاب،موميفمأحقانمضؾقؾةمؼؽقنمدؾبماالدؿؼاللم
*ومتلؿكميفماظدورماظصغريم3باظربعة3مومػلمشرصةمإدؿؼؾالماظضققف
 -4أريدمأبقمزؼد،اظؾـاءماالجؿؿاسل،االتلاق-عصر-مدارماظؽؿابماظعربل،6811،مصم.363
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وجقد مبعض ماٌشاطؾ معا مبني مأدرة ماالبـ مو مأدرة مأبقف ،مػذا معا مأذارت مإظقفم
اإلحصائقاتماٌقداغقة .م
ومسؾكماظرشؿمعـمػذاماالدؿؼاللمألدرةماالبـمإالمأغفمؼؾؼكمادؿؼالالمغلؾقا،مإذم
تؾؼكمأدرةماالبـمسؾكماتصالموثقؼمومترابطمدائؿمومتعاونمعلؿؿر ععمأدرةمأبقف،م
صـفدماظعؿؾماٌشرتكموماظزؼاراتماٌلؿؿرةمعامبنيماألدرتنيماظزوجقةموماإلنابقة .م
ومسـماظلؾطةمداخؾمأدرماظؼرؼةمصفلمبقدماظذطقرمومذظؽمٌرطزؼؿفؿمومعؽاغؿفؿم
عؼارغةمععمعامهؿؾفماإلغاثمعـمعؽاغةمومظؽقنمجمؿؿعماظؼرؼةمأبقيماظـلبمؼؤطدم
االغؿلاب مظؾذطقر مو ماإلضاعة ماألبقؼة مو ماظعصؾة مألضارب ماألب ،مصضال مسـ مػقؿـةم
األمناط ماالضؿصادؼة مذات ماظلقادة ماظذطقرؼة ،مصاظلؾطة مبذظؽ مترطزت مبقد ماظذطقرممممم
و مال مدقؿا ماألب مصفق مصاحب ماألعر مو ماظـفل ميف مذيقع مأعقر ماألدرة مو مضراراتفام
وتقجقفاتفا،مصؾألبمحؼماٌقاصؼةمأوماظرصضميفماخؿقارمزوجةمابـفمأومزوجةمابـؿفم
ويفمهدؼدمغقعماٌفرمومطؿقؿف،مومظفمايؼميفمهدؼدمعلؿؼؾؾمأبـائفمومععاضؾةمعـم
ؼللءمعـفؿ،موميفمأحقانمطـريةمؼؽقنمظألبـاءماظؽؾارمعشارطةميفمػذهماظلؾطة،ومػذام
واحدمعـمعؤذراتماظدميقضرارقةماألدرؼةماظيتمملمتشفدػاماظؾعضمعـمضرىمرؼػـام
اظعراضلمومطؿامؼؼقلماٌـؾمسـد أػاظلماظؼرؼةم(ظقمطربمابـؽمخاوؼف)*،مومذظؽمعـم
خالل متشاور ماألب معع مأبـائف ماظؽؾار مبشأن متؾؽ ماألعقر مو ماظؼرارات ،متـؿؼؾ مػذهم
اظلؾطةميفمحاظةموصاةماألبمأومسفزهمسـمهؿؾ علؤوظقةماألدرةموماظؿزاعاتفامإديم
ابـفماألطرب،مصؾذظؽمؼؿقؿؾمػذاماالبـمعؽاغةمأبقفمومؼؿؿؿعمحبؼقضفماظلؾطقؼةمطاصةم
ظذظؽمغراهمعفؿؿامبشؤونماألدرةمعادؽامزعامماظلؾطةمبقدهمومذظؽمظؼقادتفماظؼقادةم
اظؿؼؾقدؼةماظيتمتشربمعػاػقؿفامومضقاسدػامومأصقهلامومخػاؼاػامعـمأدرتفمومسـم
ررؼؼفا،موميفمحاظةمشقابماألخماألطربمتـؿؼؾمعرطزؼةماظلؾطةمإديماألخماألصغرمأومإديم
أحدمأخقانماألبميفمحاظةماغؿػاءموجقدمأخمباظغمضادرمسؾكمهؿؾمػذهماٌلؤوظقة .م
ومٌؽاغةماٌرأةميفماظؼرؼةمسالضةمباظلؾطةمومبعؿؾقةماختاذماظؼرارمداخؾماألدرة،م
هؿؾماٌرأةميفمجمؿؿعماظؼرؼةمعؽاغةماجؿؿاسقةمأضؾمعـمتؾؽماٌؽاغةماظيتمحيؿؾفام
اظرجؾمومذظؽمظؽقغفام(اٌرأة)مأضؾمأػؿقةمعـماظرجؾميفمأدرتفامعؼارغةمبأػؿقةماظذطرم
ومأضؾمضدرةمومضابؾقةمسؾكمرساؼةماألدرةموماظؼقاممبـشاراتفامأومعلؽمزعامماظلؾطةم
*طربم=مبؾغم=مغضج
خاوؼفم=ماجعؾفمأخاك
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وضقادتفامطقغفامأضؾمطػاؼةمومخربةمعـماظرجؾمصضالمسـمغظرةماجملؿؿعمإديماظـلاءم
سؾك مأغفـ مغصػ مال مؼعقل مسؾقف ،محمدود ماظػعاظقة مو ماظػائدة ،مصاغؿفك مأدريام
ظالسؿؾاراتموماظؼقؿماالجؿؿاسقةماظيتموضعفاماظـصػماآلخرمومصرضماحرتاعفا 5.م
ظؽـمػذامالمؼـػلمدورماٌرأةمخاصةماألمميفمجمؿؿعماظؼرؼةمباظذاتموميفماظرؼػم
اظعراضلمبصقرةمساعة،6مومعشارطؿفاميفماختاذماظؼراراتماٌؿعؾؼةمبأعقرماألدرةمداخؾم
حدود ماٌـزل مطؿؼلقؿ ماظعؿؾ معا مبني مغلاء ماألدرة م(اظؾـات مو مزوجات ماألبـاء)م
وتقجقففـمحنقمبعضماألسؿالموميفمهدؼدمغقعماظطعامماٌعدمومترتقبمأثاثماٌـزلم
ومتقجقفماإلغاثمومتدرؼؾفـمسؾكمصـقنمإسدادماظطعامموماًؾزمومشريػا عـماألعقرم
اٌـزظقة م .مميؽـ ماالدؿدالل مسؾك مأػؿقة ماٌرأة ميف مجمؿؿع ماظؼرؼة معـ مخالل ماٌـؾم
اظؿاظلماظذيمؼؼقلم:م(اظؾقتماظلمبؾفمعرةمعـؾماىاععماظلمبؾفمبرؼج)* .م
 مػـامؼظفرماظػارقمبصقرةمواضقةميفمهدؼدمعـمػقمصاحبماظلؾطةماٌرطزؼةميف ماألدرة معـ مخالل مغقع ماظؼرار ،مصؿعظؿ ماظؼرارات ماًاصة مباألب مػل معـماظـقعم
األطـرمأػؿقةمومعلادا محبقاةماألدرةمومعلؿؼؾؾفامأعامضراراتماإلغاثمأوماألممصفلم
عـماظؼراراتماظؾلقطةمومذاتماألثرماألضؾمأػؿقةميفمحقاةماألدرةمومعلؿؼؾؾفا،مومطؿام
ؼؼقل مباردقغز  Parsonsو مبقؾز  Balesبأغف مال مؼقجد مبـاء مواحد مظؾؼقة مداخؾم
األدرة مو مإمنا مبـاءان ،مؼرطز ماألول مسؾك ماألداء ماظقدـــــائؾل instrumental
 performanceمعـؾماختاذماظؼراراتماالضؿصادؼةمومإعدادماألدرةمباٌؤوغةموماظدسؿمم
و مإدارة معزرسة ماألدرة ،مبقـؿا مؼرطز ماظؾـاء ماآلخر مسؾك معا مؼطؾؼ مسؾقف ماظؼقادة
اظؿعؾريؼة  Expressive leadershipعـؾ ماظلؾقك ماظرتبقي مو ماظغذائل مو مرساؼةم
 -5زػريمحطب،متطقرمبينماألدرةماظعربقةموماىذورماظؿارخيقةمواالجؿؿاسقةمظؼضاؼاػاماٌعاصرة،مبريوت،م
ععفدماألمناطماظعربل6811،
 -6طؿامأذارتمإ ظقفاماظـؿائجماٌقداغقةمإضاصةمإديمعامأذارتمإظقفماظعدؼدمعـماظدراداتماظيتمتـاوظتماظرؼػم
اظعراضلمطدرادةمذاطرمعصطػكمدؾقؿم،ماىؾاؼشم–مدرادةماغـروبقظقجقةمظؼرؼةميفمأػقارماظعراقم–مبغداد –
عطؾعة ماظعاغل م 6810م(اٌـطؼة ماىـقبقة) مو مدرادة مسالء ماظدؼـ مجادؿ م– ماظؾـاء ماالجؿؿاسل مو ماظؿغري ميفم
اجملؿؿعماظرؼػلم– معـشقراتمدارماظرتبقةم– مبغدادم 6811م(اٌـطؼةماظقدطك)مومدرادةمغقرماظدؼـمحمؿدم
دعقد،ماظؿقدؼثميفمأدرةمضقشمتؾفم–مجاععةمبغدادم6893ماٌـطؼةماظشؿاظقة.
*إديم=ماظذي،مبؾفم=معـمدون،مبرؼجم=مابرؼؼ.
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األرػال،مومسادةمعامؼؽقنماظزوجمأطـرمعقالمظؾقدائؾقةمأعاماظزوجةمصفلمأطـرمعقالم
ظؾؿعؾريؼة 7.م
م -صاظلؾطة مداخؾ مأدرة ماظؼرؼة معشرتطة مبني ماظزوجني م -مطؾ محلب مغقعم
وأػؿقةماظؼرار-مومطذظؽمػقمايالميفماظرؼػماظعراضلمبصقرةمساعةمطؿامأذارتمإظقفم
اظعدؼدمعـماظدرادات .م
و مػـاك معـمصلرػامسؾكمأداسماياجاتمومودائؾمإذؾاسفامصؼدمضدمماظعاملم
ووظػ  Wolfدـة  1959غظرؼؿفمسـماظؼقةمداخؾماألدرةمعشريامعـمخالهلامإديمأنم
حفؿ مضقة مأحد مأصراد ماألدرة مسؾك ماآلخرؼـ مصقفا مػق مغؿقفة مياجات ماآلخرؼـممممم
و معصادرماظشكصماألولمومػـامميؽـمصفؿماياجاتمبأغفامأػدافماآلخرؼـمأعام
اٌصادر مصفل معا مؼشؾع متؾؽ ماياجات مأو مػل ماظيت متلاسد ماألدرة مسؾك مهؼقؼم
أػداصفا،مصإذامطانمأحدماألصرادمميؿؾؽماٌصادرماظيتمتعدمودائؾقةمظؿقؼقؼمأػدافم
األدرةمصإغـف بذظؽمميؾؽماظؼقةمسؾكمأصرادمأدرتف .8م
ومضدمأذارتماظـؿائجماٌقداغقةمحقلم(اظؼقادةموماختاذماظؼرارمداخؾماٌـزل)مأنم
غلؾة  %22عـمأذارمبأنماظرجالمػؿمأصقابماظؼقادةموماختاذماظؼرارمداخؾماٌـزلم
ومبـلؾة %2مممـمأذارمإدي أنماألممػلمصاحؾةماظؼرارمو  %76ممـمأذارمباٌشارطةم
بني ماظطرصني م .مطـري معـ ماظعؾؿاء مو ماظداردني مممـ مؼـظرون مإدي ماألدرة مسؾك مأغفام
وحدة معـ ماألصراد ماٌؿػاسؾني مجيؿعفؿ ماتصال مداخؾل معؿؾادل موؼشغؾقن مأدوارام
اجؿؿاسقة معؼررة معـ مضؾؾ ماجملؿؿع مطزوج موزوجة ،مأب موأم ،مأخ موأخت ،مابـم
وبـت 9.م
 موظؼد موجدغا مػـاك مجمؿقسة معـ ماظعالضات متلقد معا مبني مأصراد مأدر ماظؼرؼةمطاظعالضةمعامبنيماظزوجنيمضائؿةمسؾكمأداسمتـظقؿمايؼققمواظقاجؾاتمظؽؾمعـفؿام
صعؾكماظزوجمجمؿقسةمعـماظقاجؾاتمؼؼقممبفامواهمزوجؿف،مطؿقصريماظطعاممواظؽلاءم
وتفقؽة مدار مأو مشرصة متأوؼفا مورياؼؿفا وهؼقؼ ماألعان مواالرؿؽـان مهلام
وألوالدػا،ػذهمحؼققماظزوجةميفمطؾمعـماجملؿؿعم(أ)موم(ب)مطؿامأذرغامدابؼا.مأعام
-7غؾقؾمحمؿدماظلؿؾقرل،ماظدؼـموماظؾـاءماظعائؾل،مجدة،مدارماظشروق 6896 ،ص
8
 -غؾقؾمحمؿدماظلؿؾقرل،اٌرجعماظلابؼم،مصم.631-631

.125-126

R.-R.: Marriage and family interaction.- Third Ed, The Dorscy press, home wood,

-Bell,

9

1971.- P.5
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اظزوجة مصعؾقفا مواجؾات مواه مزوجفا موبقؿفا مطاظؼقام مباظشؤون ماٌـزظقة مططفلم
اظطعامموتـظقػماظدارمورساؼةماألرػالموعامؼؾؼكمسؾقفامعـمعلؤوظقاتمواهمزوجفام
وأصرادمأدرتفا،ػذهمواجؾاتماٌرأةميفماجملؿؿعم(أ)مؼضافمإظقفامواجؾاتمأخرىم
سـدماجملؿؿعم(ب)مطفؾبماٌاءمعـماظـفرموايطبمعـماظؾلؿانموذظؽمظعدمماعؿالكم
اجملؿؿعم(ب)مٌقاهمذربمطاصقةموالمؼزاظقنمحؿكماآلنمؼعؿؿدونمسؾكماألخشابميفم
هضريماًؾزمواظطفل.موػذهماظقاجؾاتمػلميفماظقضتمغػلفممتـؾمحؼققماظزوجم
سؾكمزوجؿفمطؿامؼؿعاونماظزوجانمسؾكمتربقةماألبـاءميفمطؾمعـ م(أمومب)موسؾكم
اظعؿؾميفمايؼؾموهـــصقؾماظــرزقمسـدماجملؿؿعم(ب) .م
متؿقضػمحؼققماظزوجةمسؾكمتػفؿماظزوجموعدىماظؿزاعفمباالتػاقمعامبقـفمومبنيمأػؾماظزوجةمسـدمزواجفؿا،إذمؼؼقلمواظدماظزوجةم(اظؾـقةمصارتمأعاغةمبرطؾؿؽ) *.م
ومػـاكمأغقاعمأخرىمعـماظعالضاتمداخؾماألدرةمطاظعالضةمعامبنيماألبمومأبـائفم
اظؼائؿة مسؾك مأداس مرساؼة ماألب مألبـائف مذطقرا مو مإغاثا مو مإساظؿفؿ مو مرياؼؿفؿم
وتعؾقؿفؿ محؿك مؼصؾققا مضادرؼـ مسؾك ماظعؿؾ مو مؼلفؿقا ميفمدخؾماألدرة.مومسؾكم
األبـاءمراسةماآلباءموماحرتاعفؿموماالظؿزاممبؿقجقفاتفؿمومعلاسدتفؿمومإساظؿفؿمسـدم
تؼدمماظلـمأومسفزػؿ،مومظعالضةماألبمبابـؿفمرابعمذؾفمرمسلمصالمجيقزمظؾؾـتم
أن مختارب مأباػا ميف مأعقرػا ماًاصة مسؾك ماظرشؿ معـ موجقد مغقع معـ ماظؿؼارب ميفم
اظعالضاتمعامبقـفؿامخالصامعامطانمؼلقدميفماٌاضل،مومظألممسالضةمأضقىمععمبـاتفام
عـ مأوالدػؿ مظؽقغفـمعـماىـسمغػلفمومادؿؿرارمسالضةماظؾـتمبأعفامحؿكمسـدم
بؾقشفامومحؿكمبعدمزواجفا .م
أعامسـمسالضةماألخقةمععمبعضفؿماظؾعضمذطقرامومإغاثامصإغفامتؼقممسؾكماظؿؼاربم
وماٌالرػةموماظؾعبمسـدماظصغرمومسؾكماٌلاسدةموماظؿعاونميفماظؽرب،محيدثمغقعم
عـماظؿقدؼدمظـقعماظعالضةمعامبنيماألخقةموماألخقاتمسـدمعرحؾةمعامضؾؾماظـضجم
واظؾؾقغمصؿؾدأمػقؿـةمومدقطرةماظذطرمباظظفقرمعؼابؾمخضقعماإلغاثمهلذهمماظلقطرة .م
ومظعالضةم(اظؽـة)مزوجةماالبـمبأػؾمزوجفامرابعمآخرمميؿازمباحرتامموراسةم
اظذطقرماظؾاظغنيموماظؿعاونموماٌلاسدةموماالحرتاممععماإلغاثمومخاصةمأمماظزوج،مم
*

اظؾـقةم=ماظؾـت م
صارتم=مأصؾقت م
برطؾؿؽم=مبرضؾؿؽ
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وسؾكماظرشؿمعـمذظؽمصؼدمتظفرميفمبعضماألحقانمخالصاتمعامبنيماظؽـة ومأمماظزوجم
و مطؿا مؼؼقل ماٌـؾ مسـد مأػاظل ماظؼرؼة م(ظق مرضت ماظعؿة مسؾك ماظؽـة مظدخؾ مإبؾقسم
اىـة ) **.م
مػذهماًالصاتمتؽقنمحمدودةمومتـؿفلمبلرسةمإذمشاظؾامعامتؽقنمأمماظزوجمػلم
يفماظقضتمغػلفمسؿةمأومخاظةمزوجةماالبـمغظرامظؾزواجماظداخؾلمسـدمأػاظلماظؼرؼة.م
طؿامؼشارمإظقفمعـمخاللماٌـؾماظؿاظلم(تػاحمعاغاطؾف عشؿشمحمؾقـة ظقمرؼؿمعاغاخذهم
إالمعـمأػاظقـا )***.م
ومذظؽمتأطقدامسؾكماظزواجماظداخؾلمومخاصةمعـمبـتماظعؿمحؿكمومإنمطاغتم
شريمذيقؾةمومتػضقؾفامسؾكماظغرؼؾةمحؿكمومأنمطانمذيالماظغرؼؾةمؼضاػلمذيالم
اظغزال .م
إن مألدر ماظؼرؼة مغػس ماظقزائػ ماظيت متؼقم مبفا مأي مأدرة مأخرى ميف ماظرؼػم
اظعراضل ،مصأدر ماظؼرؼة متؼقم ممبفؿقسة معـ ماظقزائػ ماألدادقة مو ماظـاغقؼة مو مظؽـم
ػـاكمعامميقزمػذهماألدرمبقزقػؿفاماالضؿصادؼةمظؽقغفاماألبؾغمأػؿقةميفمحقاةمدؽانم
اظؼرؼة،مخاصةمبعدمدخقلمعؾدأماظربحموماضؿصادماظلققمطؿػردةمتعاعؾمداخؾماظـلؼم
االضؿصاديمجملؿؿعماظؼرؼةمذظؽماجملؿؿعماظذيمذفدمتػاوتا ماضؿصادؼامومخاصةميفم
سـصر مرأس ماٌال معا مبني معـ مميؾؽ م(اجملؿؿع مأ) مو معـ مال مميؾؽ م(اجملؿؿع مب)م
وبصقرةمساعةمحددغاماظـشاراتماالضؿصادؼةميفماظؼرؼةمومطاغتمسؾارةمسـمثالثةموػلم
 ماظزراسة -متربقةماٌقاذلموماظدواجـم -ماظؿفارة -مومظؽـمػذهماظـشاراتمعؿؾاؼـةمعا مبني مدؽان ماظؼرؼة مإذ مترطزت مأسؿال ماظؿفارة م(وارة ماألراضل مو ماظلقارات)م
ادؿـؿارماألراضلمباظزراسةمومإضاعةمحؼقلماٌقاذلموماظدواجـمبقدمأصقابمأبـاءم
اجملؿؿعم(أ)مبقـؿامؼعؿؾمأبـاءماجملؿؿعم(ب)مطعؿالمومصالحنيميفماظزراسةمومسـدم
أبـاءماظـصػماألول،مومتربقةمبعضماٌقاذلموماظدواجـمألجؾماالدؿفالكماألدري،م
ومعـمخاللمػذامميؽـمأنمغلؿشػمأدوارماألصرادماظقزقػقةمومرؾقعةماإلغؿاجمومغقسفم
**

اظؽـةم=مزوجةماالبـ
اىـةم=ماظػردوس
***
عاغاطؾفم=مالمغأطؾفمرؼؿم=مشزال
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ومغظاممتؼلقؿماظعؿؾموماظلؾطةماالضؿصادؼة،مطؾمذظؽمؼؿضحمعـمخاللماظـشاطماظذيم
تؼقممبفمأدرماظؼرؼة .م

اًالصةم :م

ػدفمػذاماظؾقثمإديمدرادةماألدرةماظرؼػقةميفمضرؼةمسراضقةمسصرؼةم -مومطؿام
ػق معؾنيم -مسؾكماظرشؿمعـموجقدمبعضماألدرماظؽؾريةمإالمأنماظـؿقذجماظلائدميفم
جمؿؿع ماظؼرؼة مػق ممنقذج ماألدرة ماظـقوؼة ،مأي مأن محفؿ ماألدرة ميف ماظؼرؼة مأخذم
باظضقؼموماالغؿؼالمعـماظشؽؾماألولماظؽؾريمإديمآخرمصغريمذؾفمعؿؿدن،مػـاكمغظامم
تؼلقؿمظؾعؿؾمعامبنيمأصرادماألدرةمسؾكمأداسماىـسموماظعؿرمومظؽـفمشريمواضحم
اٌعاملمطؿامطانمدابؼامأومطؿامػقمسؾقفمايالميفمضرىماظرؼػماظعراضلماألخرىموذظؽم
بلؾب متأثري مضرب ماظعاصؿة مبغداد مسؾك ماظؼرؼة مإضاصة مظؿأثري مرؾقعة محقاة ماٌراطزم
ايضارؼةماظؼرؼؾةمعـماظؼرؼة،ماظلؾطةمضدمترطزتمبقدماظذطقرمععمإسطاءمغقعمعـم
اٌؿاردةموماٌشارطةمألسضاءماألدرةمطاألبـاءمومحؿكماظزوجة،مارتػاعمعؽاغةماٌرأةميفم
جمؿؿع ماظؼرؼة ،مطؿا ماتلؿت ماظعالضات معا مبني مأصراد ماألدرة مباالحرتام مو ماظطاسةم
واظؿعاون مو ماٌلاسدة ،مو مهلذه ماألدر ماظعدؼد معـ ماظقزائػ معـفا معا مػق مأدادلم
طؿـظقؿماظعالضةماىـلقةموماإلنابمومتربقةماألبـاءمومعـفامعامػقمثاغقي،مإالمأنم
اظقزقػة اظيت ماغعؽس متأثريػا مسؾك مأدؾقب محقاة ماألدرة ميفماظؼرؼةم موميفماظرؼػم
اظعراضل مبصقرة مساعة ،مػل ماظقزقػة ماالضؿصادؼة ،متعؿؿد مععظؿ مأدر ماظؼرؼة مسؾكم
اظزراسةميفماضؿصادػامومحقاتفاماٌعقشقةمإضاصةمإديمتربقةماٌقاذلموماظدواجـمومتأتلم
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