
 

1 
www.derasaonline.com 

                                                           

  أنماط العالقات األسرية : عنوان الدرس

  les_cu_5 : آود الدرس

 الدآتورة فيوليت داغر : الكاتب

  

مع  فالعولمة الزاحفة اليوم والتداخل. تعيش مجتمعاتنا العربية منذ عقود مراحل انتقال تدريجية من ثقافة تقليدية ألشكال ثقافية أآثر معاصرة

ينتج عن االختالط هذا وتداخل الجديد بالقديم غالبا . ثقافات العالم الصناعي أدخال تغييرات وظواهر جديدة تتسارع تعبيراتها الحالية

فتغدو قيمة الفرد . محاوالت توفيقية بين مرجعيات متناقضة تتراوح المسافة من آل منها باختالف األفراد ومعاييرهم الشخصية واالجتماعية

آما ويتراجع دور الدين وما هو غيبي مع ازدياد العقالنية واحتالل القوانين مساحة . ل تعلقا بالدور والمكانة االجتماعية والجنس والعمرأق

  .1مما يحّول تدريجيا ولو ببطيء الفرد لمواطن ويخفف من حدة التمايز االجتماعي. أآبر على حساب األعراف والتقاليد

   

هذه تحدث اختالفات وتضاربات يسفر عنها أزمات في النمو وإختالالت في السلوك والمعايير  (Acculturation) لكن عملية التثاقف

فالمعاناة النفسية التي ترافقها قد تكون مؤلمة، حيث من تعبيراتها ظواهر العنف المختلفة . والقيم تختلف حدتها من بيئة ثقافية ألخرى

فاألجيال الجديدة تعيش ظروفا وأنماطا تربوية مختلفة عما عاشه جيل األهل الذي يجد صعوبة . القد يكون آبيرا بين األجي  وانقطاع

  .بالتعرف على نفسه من خالل أبنائه

   

ال بد من اإلشارة إلى أن هذا االختالط بين الثقافات لم يحصل بشكل متكافئ وإنما عبر أشكال مختلفة من التبعية واالستالب وعالقات 

آذلك تفرض األنماط . هة فرضتها السيطرة االقتصادية والسياسية للنظام الرأسمالي االستعماري بشكليه القديم والمعاصرإنتاجية مشو

نفسها عبر عملية التكييف المستمرة لألفراد بشكل يجعل من الصعوبة بمكان مقاومة   التربوية والتقاليد وممارسات المؤسسات السلطوية

  . لهذا تأخذ عملية الجمع بين األضداد على حساب الحفاظ على وحدة الذات الشكل األآثر بروزا. دالتقليد آلية لصالح التجدي

   

السلوآات عامة بين الرضوخ لها وللجماعة من جهة وبين تحقيق الذات ومواجهة   العائلية تتوزع) األبوية(أما بما يخص البطريرآية 

لكن بما أن التغييرات التي دخلت على الهيكلية األبوية لألسرة العربية بقيت . ن جهة أخرىالمجتمع باإلمكانات الفردية والخيارات الذاتية م

. سطحية ولم تمس مضمونها وجوهرها، فهي إن أثرت على شكل األسرة ودورها االجتماعي والثقافي لم تؤثر على نوعية العالقات داخلها
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على صعيد عالقات الجنسين آان التقدم في العديد من معالمه لصالح الرجل الذي ُفتحت أمامه إمكانات جديدة وحصل على حريات لم ُيسمح 

في هذا الوضع لم تحظ المرأة بقدر . قافية والقانونية والسياسيةمما آرس سيطرته على األصعدة االقتصادية واالجتماعية والث. بها للنساء

مما زاد من التفرقة بالمستوى بين . آاف من التعليم والعمل المهني بما يسمح لها بتحقيق ذاتها وبتغيير موازين القوى بشكل أآثر تكافئا

وة والسيطرة واالستغالل التي يكرسها الدين والثقافة والقانون الزوجين وبين أفراد العائلة ومن التوتر في العالقات التي يحكمها منطق الق

)2.(  

   

آذلك لم . عندما تضاعف عمل المرأة في المنزل مع عمل آخر خارجه بسبب األزمة االقتصادية لم يشارك الرجل المرأة باألعمال المنزلية

وتجسد المرأة الريفية التي تؤدي . على تحسين مستوى معيشتها يسمح لها العمل المأجور بتحقيق نفسها بقدر ما آان من أجل مساعدة األسرة

  .أدوارا عدة، منها اإلنتاجية الزراعية، ذروة واقع القهر واالستغالل الذي تتعرض له النساء في إطار تقسيم العمل

   

هذا النظام . ظل سيادة النظام األبوي لقد بقيت العالقات داخل األسرة العربية محكومة ببقايا من عالقات العبودية التي نشأت تاريخيا في

فكونهم امتداد طبيعي لملكيته يحق له أن يتصرف معهم . الذي أعطى السلطة المطلقة للرجل وفرض على المرأة واألبناء الخضوع له بالقوة

ل إن أخطأ بحق المرأة ال يتعرض والرج. آيفما شاء، مكرسا لديهم الشعور بالتسامح تجاه بعض أفعاله غير المقبولة باعتبارها سلوآا طبيعيا

  .فهي فقط التي تدفع الثمن أو أآثر منه". وقع ضحيتها"بسهولة للعقاب آونه 

   

واليوم، رغم أن فرص التعليم والعمل بالنسبة للفتيات قد أصبحت أآثر شيوعا، فهي لألسف ال تهدف في غالب األحيان ألآثر من تحسين 

فهي تعد منذ طفولتها لهذا الدور وتشجع على إبراز أنوثتها وتعيش في الوقت نفسه حالة . ة األبناءفرصها في الزواج ورعاية الزوج وتربي

  .قمع واستالب نفسي وجسدي في ظل أسرة األب ومن ثم أسرة الزوج

   

و زوجا أو ابنا ويكون للرجل أبا أو أخا أ. يحصل ذلك ضمن قوانين صارمة في ظل التحريم الديني والقانوني وجو من القهر االجتماعي

ذلك رغم أن المعاملة . الحق بالتحكم بحريتها وحرآتها وآيانها حفاظا على شرف العائلة آونه ُينظر لها آأداة للجنس والمتعة واإلنجاب

ى مستقبلهن المهينة للفتيات وتفضيل الذآور عليهن وتدجينهن على القبول بهذا الواقع يترك أثارا جد سيئة على تكوينهن النفسي وبالتالي عل
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تلمسه من   ما يسهل. م السائدة في المجتمع الذي تنبثق عنهأما اإليديولوجية الرسمية للدولة فال يمكن إال أن تكون على صورة منظومة القي

. خالل تعامل أجهزتها ومؤسساتها بما يخص موضوع النساء والفئات المستضعفة وما تعكسه وسائل إعالمها التي تهدف لخدمة أغراضها

خاضعة أو آأنثى وآموضوع تشيؤ وجنس  ويكون هذا بتزييف الوعي وتعميق فكرة دونية المرأة بالترآيز على دورها آأم متفانية وزوجة

  ).3(وإثارة في خدمة الملكوت الرجالي 

   

لقد غدت العدوانية والفحولة والتسلطية والقوة البدنية واستعباد اآلخرين وحب االمتالك والتبجح بالمقتنيات والمظاهر وممارسة الرياء 

ذلك، . جذورها في الثقافة السائدة والتراث الشعبي والدين والقوانينوالزيف والتناقض بين ما هو معلن وما هو مبيت سمات بارزة تغرس 

مما عمق عند الفئات المستضعفة . ضمن عالقة جدلية بين العنف السياسي والمجتمعي واألسري وإعادة إنتاجه وتوزيعه تبع موازين القوى

  .كبت والعنف والعنف المضادحالة الشعور بالدونية واالغتراب على جميع األصعدة وخلق أجواء محمومة من ال

  


