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 العالقاخ الزوجيح

 الحلقح الثاهنح

 (3) فهن اآلخر

 فٟ لسُ )اٌعاللبد اٌضٚج١خ(، ٔزىٍُ عٓ اٌّٛضٛعبد ا٢ر١خ:

 ِمذِخ  -1

 لٛا١ٔٓ اٌضٚاج -2

 فُٙ ا٢خش -3

 اٌزٛافك ٚاالٔسجبَ  -4

 ِٙبساد أسبس١خ فٟ اٌضٚاج  -5

 اٌزعبًِ ِع اٌّطبوً -6

في الثعذ األول  -خفٟ اٌحٍمخ اٌسبثم –ِٓ اٌّمذِخ ٚلٛا١ٔٓ اٌضٚاج، ثُ ثذأٔب أز١ٕٙب 

. فٟ ٘زٖ اٌحٍمخ ُٔىًّ اٌجعذ٠ٓ لفهن اآلخر وهى االختالفاخ تين الرجل والورأج

 ا٢خش٠ٓ:

 الثعذ الثاني: النشأج

 رطًّ إٌطأح اٌعبئٍخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌم١ُ ٚاٌعاللبد

 أوالً: العائلح القذيوح

ٌُٚذ ٚٔطأ ف١ٙب اٌفشد. فٟ دساسزٕب ٌٙزا اٌجع ذ، ١ّٔض ث١ٓ ٚاٌّمصٛد ثٙب األسشح اٌزٟ 

 ثالثخ ٔمبط: 

 عذد أفراد األسرج، وترتية الفرد فيها  -1

ثال ضه ٠خزٍف ِٓ ٠ٕطأ فٟ أسشح وج١شح اٌعذد عٓ ِٓ ٠ٕطأ فٟ أسشح 

اٌعاللبد ث١ٓ أفشاد األسشح اٌىج١شح سطح١خ، ث١ّٕب رىْٛ صغ١شح. سثّب رىْٛ 

 اٌعاللبد دافئخ فٟ االسشح اٌصغ١شح.

 ٛاد:ٚسظ األخٛح ٚاألخ أ٠ضبً، اٌزشر١ت

ثٓ اٌٛح١ذ ٠خزٍف عٓ ِٓ ٔطأ ث١ٓ أخٛح ٚأخٛاد. اٌٛح١ذ ال ٠طبسوٗ أحذ ... اال

أسشح وج١شح، فجبٌطجع ٠زمبسُ  وً ضٟء ٠خصٗ ثّفشدح، أِب اٌزٞ ٔطأ ٚسظ

 خٛارٗ وً ضٟء.ِع إ
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ِب ٠ىْٛ اٌّزٛسظ فٟ  وزٌه، ٠خزٍف اٌجىش عٓ اٌٛسظ عٓ اٌصغ١ش، فىث١شاً 

ع اٌصغ١ش ثئ٘زّبَ ٚعٕب٠خ ج١ّع أفشاد رٗ ِظٍَٛ، ث١ّٕب ٠زّزخٛاٌعّش ث١ٓ إ

 األسشح.

 ؤثش ثالضه فٟ ِسزمجً اٌفشد.ألِٛس، روً ٘زٖ ا

 هالحظح:

 ٚوزٌه اٌّزٛسظ.اٌطفً اٌٛح١ذ ظب٘شح فٟ حذ رارٙب، 

 

 نىع العالقح تين األب واألم -2

أِشٖ(. ً٘ ٠عجش األة ثّطبعش ً٘ ثبثب ٘ٛ )سٟ اٌس١ذ( أَ ِبِب ٟ٘ )اٌحبوُ ث

؟! ثبٌطجع ِٓ ال (اٌمجالد )حشاَ  ِثالً ٠مجٍّٙب، أَ أْ ُ٘، َ أِبَ أثٕبءحت ٌأل

 ٠جبدس ثزمج١ً صٚجزٗ.، ثبٌطجع ٌٓ ٠شٜ رٌه فٟ أث٠ٛٗ

 ً٘ رٙزُ األَ ثبألة، فزسأي عٕٗ ر١ٍف١ٔٛبً؟ ٚرٕزظشٖ ثطغف؟!

 إْ وً ٘زا ٠ٕعىس عٍٝ األثٕبء... فبألة ٚاألَ ّ٘ب اٌّثً األعٍٝ ألثٕبئُٙ.

 

 رجدور األجذاد في حياج األس -3

، فسٛف ٠ٕعىس رٌه ع١ٍٗ ثأْ أٜ اٌطفً جذٖ ٠زذخً فٟ ضئْٛ أث٠ٛٗإرا س

 ٠سّح ألٍ٘ٗ فٟ أْ ٠زذخٍٛا فٟ ح١برٗ ٚث١ٕٗ ٚث١ٓ صٚجزٗ.

ٚع١ٍٗ، ِٓ اٌضشٚسٞ أْ ٠زٕبلص اٌضٚج١ٓ، فٟ وً ِب سجك... أْ ٠عشفب اٌىث١ش 

 .ٖعٓ ٔطبح وً ِّٕٙب، حزٝ ٠سزط١ع وً طشف أْ ٠فُٙ ا٢خش ٠ٚسبعذ

 

 لقينثانياً: ا

؛ ٚاٌزٟ ً٘ رشث١ذ عٍٝ ل١ُ اٌزوٛس٠خ... ل١ُ اٌس١بد٠خ، إٌّزطشح فٟ ِجزّعٕب

رعطٟ وً االِز١بصاد ٌٌٍٛذ أٚ اٌشجً دْٚ اٌجٕذ أٚ اٌّشأح. ِٚبرا عٓ اٌزعج١ش عٓ 

ثأٞ  -فٟ ث١ذ ٠حزمش اٌّطبعش أَ فٟ ث١ذ ٠سبعذٟٔ أْ أعجشاٌّطبعش؟ ً٘ رشث١ذ 

 ضىً عّب ٠ذٚس ثذاخٍٟ.

ح فمظ... اٌىبئٓ ٠جىٟ اٌشجً، ألْ اٌجىبء ٘ٛ ٌٍّشأ ٠شفض أْ ً٘ رشث١ذ فٟ ث١ذ

 رعٕٟ عذَ اٌزعج١ش عٓ اٌّطبعش؟!اٌضع١ف؟! ًٚ٘ رشث١ذ عٍٝ أْ اٌشجٌٛخ 

اٌزعج١ش عٓ اٌّطبعش ٟ٘ سّخ اٌضعفبء، فٍٓ ثبٌطجع، ٌٛ أْ اٌفشد لذ رشثٝ عٍٝ أْ 

 عٓ ِطبعشٖ أِبَ  صٚجزٗ.  -فٟ اٌّسزمجً -٠عجش

 أ٠ضبً، أِبَ األصِبد، ً٘ رشث١ذ عٍٝ ل١ّخ ِٛاجٙخ األصِبد أَ اٌٙشٚة ِٕٙب؟
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 ٚع١ٍٗ، رطىً اٌم١ُ اٌزٟ رشث١ذ ع١ٍٙب فٟ ٔطأرٟ، جضء ِٓ ٔفس١زٟ ٚضخص١زٟ. 

 خل األسرج وتأثيرها النفسيثالثاً: العالقاخ دا

ٕفس" أْ اٌعاللخ ِع األة ٚاألَ ٚاألخٛاد. ٘زا، ٚلذ سا٠ٕب عٕذ دساسزٕب ٌمسُ "ضفبء اٌ

اٌعاللبد فٟ اٌصغش داخً األسشح لذ رخٍك أض١بء ٔفس١خ سٍج١خ، سثّب رطٖٛ ٚرذِش 

 اٌطخص١خ. إٔٙب رخٍك ِطبوً داخً اٌفشد... الثذ أْ ٠ٛاجٙٙب حزٝ ٠ُطفٟ ِٕٙب.

فٟ اٌضٚاج، سثّب رشٜ ضش٠ه ح١بره ٠زصشف ثطش٠مخ ِع١ٕخ، رجعٍٗ ٠طعش ثعذَ األِبْ.. 

أثبٖ ضخص١خ )ل٠ٛخ(. ٌىٓ ٘زا األة، لذ لٙشٖ إٌٝ وأْ ١ٌس ٌٗ أة،  ِع أْ ٠ٚطعش 

اٌذسجخ اٌزٟ أصجح ف١ٙب ال ٠طعش ثبألِبْ. ٌمذ عبش ٌُٚ ٠زّزع ثبٌحت غ١ش اٌّطشٚط. 

دس عٍٝ اسزمجبي اٌحت ٌزا، ٠حبٚي دائّبً أْ ٠جزي جٙذاً حزٝ ٠ص١ش ِحجٛثبً. ٚ٘ٛ غ١ش لب

 غ١ش اٌّطشٚط، أٚ حزٝ فّٙٗ.

 رحبٚي اٌذخٛي إٌٝ غشفٗعّبق ضش٠ىه... أْ ألجً ٘زا، ع١ٍه أْ رغٛظ داخً أ

ثعض األِٛس اٌزٟ ال  فطزاٌّغٍمخ... أْ رمشأٖ ِٓ اٌذاخً. عٕذِب ٠زحذس إ١ٌه، سثّب رى

ع١ٍٕب أْ ٔىزطف ثعضٕب ٚرٌه ثأْ ٔخشج إٌٝ  ٠ذسوٙب، ٚ٘ٛ ٔفسٗ ٠ىزطف ٔفسٗ.

 إٌٛس.

أْ رٍِٛٗ. لزشاة ِٕٗ ٌزعشفٗ... رسّعٗ ٚرسأٌٗ دْٚ عٕذِب رحت أحذُ٘، رحبٚي اال

ٚعٕذِب رسّعٗ، رفّٙٗ ٚرمذسٖ ٚرعزسٖ ٚرطجعٗ. إْ ٌُ رفعً رٌه ٚرجزي ِجٙٛداً ِع 

 ضش٠ىه، فٙزا خطأن.

 الثعذ الثالث: اختالف الشخصيح

اخز١بس ضش٠ه اٌح١بح"، ٚعشفٕب أْ ٕ٘بن صفبد اٌطخص١خ فٟ لسُ "رىٍّٕب عٓ 

 ِٛسٚثٗ ٚصفبد ِىزسجخ. 

، ٚال ٔسزط١ع أْ  DNAٌّٛجٛدح عٍٝ اٌـ اٌصفبد اٌّٛسٚثخ ٟ٘ اٌصفبد اٌطج١ع١خ ا

اٌشدا، ألٔٙب صفبد لذساد ِثً سبوٓ ٚفعبي، عبطفٟ ٚعمالٟٔ،  ٚأٔصفٙب ثبٌج١ذ 

ثظشٚف إٌطأح ٠زسُ ثبٌٙذٚء أٚ اٌحذح... اٌخ. أِب اٌصفبد اٌّىزسجخ فٟٙ ِشرجطخ 

 داخً األسشح.ٚاألسشح ٚاٌم١ُ ٚاٌعاللبد 

وبٔذ ٕ٘بن ٚسلخ )ض١ذ( عٓ اٌصفبد  عٕذِب دسسٕب لسُ "اخز١بس ضش٠ه اٌح١بح"،

اثٕب عطش صفخ ٔفس١خ. ٚروشٔب أٔٗ ِٓ اٌضشٚسٞ ٌٍخط١ج١ٓ أْ ٚاالجزّبع١خ ٚاٌشٚح١خ 

٠ذسسب ٘زٖ اٌٛسلخ حزٝ ٠زأوذ وً ِّٕٙب أْ ٘زا أٚ ٘زٖ اٌزٟ اخزشرٙب ِع١ٓ ٔظ١شٞ. 

ذسن أْ ٠ٙزُ حب١ٌبً ثٙزٖ اٌٛسلخ )اٌط١ذ( حزٝ ٠ا٢ْ، أطٍت ِّٓ ٌُ ٠فعً رٌه لجالً، 
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حم١م١بً أَ أٔٗ ٌُ ٠فُٙ اٌىث١ش عٓ ضش٠ىٗ اٌزٞ ٠ع١ص  عشفٗ عٓ ضش٠ه ح١برٗ ً٘ ِب

 ِعٗ!!

أْ رزٛاصً  أٚ و١ف ٠ّىٕه)ٌٛ إٔذ ِص عبسف ضش٠ه ح١بره، ٘برع١ص ِعبٖ إصاٞ.. 

  ِعٗ!(

  


