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ىف أسبوع واحد أجريت مقابلة متعددة األطراف، وحوارا
برنامج نأسف: 2درمي(منفردا عن احلياة الزوجية أساسا 

جيدمها ىف املوقع) برنامج سيدتى :الفضائية املصرية، مث لالزعاج
 .صوتا وصورة: شاء من الزوارمن 

الحظت ىف اآلونة األخرية تكرار طرح هذا املوضوع بشكل ملح، 
حىت امتألت الفضائيات واألرضيات بالنصح واإلرشاد والوصفات
والتوجيهات، وال مانع من االستشهاد خبواجة من هناك أو

 إحصاء من هنا،

امهم-وبرغم مشارآىت ىف هذا اجلارى إال أنىن ال أخرج  
راضيا من أى لقاء أو حوار حول هذا املوضوع، حيث ال -حاولت

أشعر أنىن استطعت توصيل ما أريد، أو بعض ما أريد، إىل من
 .يهمه األمر، بطريقة ميكن أن تبقى

 :املؤسسة الصعبة الضرورية

لن أمهد عن ترديد أن املؤسسة الزواجية هى من أصعب
الوقت هى من ألزمها املؤسسات االجتماعية احلديثة، وىف نفس

 .عرب التاريخ: اآلن، ورمبا إىل درجة ما

حتريررجعت إىل أوراقى، وبالذات ذلك البحث الباآر عن 
ألجد تصنيفا استلهمته من )1975(املرأة وتطور اإلنسان 

التطور البيولوجى لألحياء وأنواع املعايشة الثنائية بني
بعضها البعض، فوجدت أنه ميكن وضع فروض تسهم ىف إعادة
النظر ىف العالقة الثنائية بني البشر من خالل تصنيف هذه

 التنويعات بني األحياء

 :البداية

بدأت االنتباه إىل فحص ومراجعة ظاهرة هذا التعالق
بدافع البحث عن أبعاد مضاعفة معطلة  symbiosisالثنائى

االزدواجية"نسبيا ىف العالج اجلمعى، حني آنا نرصد ما يسمى 
pairing موعة ارتباطا خاصا جداحني يرتبط أحد أفراد ا

بآخر أو أخرى، وذلك أثناء العالج، إما ألنه يشبهه، أو ألن
 دفاعات أحدمها تدعم دفاعات اآلخر وبالعكس، آنا نسمى ذلك 
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"ُسْنَبَطهْْ"أو التعرية لإلفاقة ) العالجية(من باب الفكاهة 
وننظر إليها نظرة ذات داللة، وتتعامل Symbiosisمن 

مع هذه الظاهرة -) أو أآثر(حتت قيادة املعاجل  -اموعة 
وهى هتدف إىل فض هذا الرتابط السلىب عادة، إىل أن نتأآد أنه

يدعم مل يعد يعوق انفتاح هذين العضوين على اموعة، مبا
 .مسرية منومها واموعة الذى هو هدف العالج أساسا

أثناء  symbiosisمث أىن اضطررت أن أرجع إىل أصل آلمة 
حبثا 1975رير املرأة وتطور اإلنسان سنة عن حتآتابة أطروحىت 
ً عند ّخمتلف األحياء، فلم أستطع أن"العيش معا"عن تنويعات 

أحصد التباديل والتوافيق بسهولة من املراجع األوسع، فلجأت
إىل القاموس الطىب دورالند ، وإذا ىب أعثر على مخس تصنيفات
متنوعة، بلغْت من الوضوح والتمايز أن أوحت ىل أن أحاول

نائية، خصوصا بني الرجلأنظر ىف العالقات البشرية الث
 .واملرأة، من خالل هذا املنظور

بصفة أساسية، وبإجياز أرجو أال يكون خمال، وجدت أن تقسيم
التنويعات يعتمد على مدى الضرورة أو الفائدة، أو عدم
التأثر، مما يعود على آل طرف من الطرفني نتيجة هلذا

 ".التعايش معا"

قد يكون أآثر  جدولىفوقد وجدت أن عرض هذه التنويعات 
 :فائدة وأوضح للمقارنة على الوجه التاىل

الكائن نوع االرتباط
 األول

الكائن
 الثاىن

املقابل البشرى 
 الثنائى

 )الزواج: مثال(

االرتباط 
 التكافلى
Mutualism 

  

يستفيد 
وينمو مبا
هو، ملا هو
من خالل
مواآبته 

 .لآلخر

يستفيد 
وينمو 

مباأيضا 
هو، ملا هو
اللمن خ
  مواآبته

 لآلخر
  

العالقة الىت ينمو 
آلّ من  من خالهلا

الطرفني بالرؤية، 
والتكافل، والقرب، 
واحلرآة، والتقارب 
اجلسدى، والتباعد 

مع  احلميم،
مبسافة    االحتفاظ

   مرنة متغرية
. متجددة طول الوقت

االرتباط 
 التعايشى

Commensalism 

يستفيد من
خالل 

التواجد 
مع اآلخر،

علىوليس 
 . حسابه

ال يستفيد
وال يتضرر
مبا يفعله

اآلخر، 
ويواصل هو
حياته وهو
يسمح هلذا
اآلخر ميا
يأخذه حسب

األحوال 
 .واملتاح

) الزواج(العالقة 
من جانب واحد، حيث 
يستمر أحد األطراف 

عادة، ) الرجل(
موافقا على ما 
يأخذه الطرف اآلخر 
منه، أحيانا ىف 
مقابل استعمال هذا 

تعماال الطرف اس
طرْفيا برضًا نسىب، 

 أو بدون هذا 
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االرتباط 
 التعايشى

Commensalism   

–االستعمال، فتحقق 
املؤسسة    - مثال

الزواجية للرجل 
تأآيد رجولته 
ومواصلة إجنازه ىف 
حني متارس املرأة 

ربة  –) الزوجة(
املنزل دون عمل 
 - خارجه عادة

اعتمادها غري 
الطفيلى عليه، وهو 
ماض ىف سبيله 

وتقتصر    لنفسه
تفادهتا على اس

احلصول على 
احتياجاهتا األساسية 
برغم توقف منوها 

 .نسبيا أو متاما

 االرتباط الطفيلى
Parasitism 

يستفيد 
ويعيش على 
حساب الطرف 
اآلخر معتمدا 

عليه، 
مستهلكا 
طاقته، 

ماصٍّا (
 ). غذاءه

يصاب بالضرر 
من هذه 

العالقة 
االعتمادية 

املاصَّة، 
 .املستهلِكْة

) زواجال(االرتباط 
االستعماىل، الذى 
تصل فيه االعتمادية 
الطفيلية إىل درجة 
أن يستعمل أحدمها 
اآلخر لتفريغ 
شحناته على حساب 
انسانية هذا اآلخر 
ومنائه وحقوقه، 

الرجل    :فمثال
يستعمل املرأة أُماًً 
أو جماال للتفريغ 
على حساب آياا 
واستقالهلا، أو 
تستعمل املرأة 
الرجل آممول 

   ف أوللمصاري
للجنس،    مُذَبذب

فيعاق ويُستنزف 
 .فقط

االرتباط بال 
 دعم 

Amensalism 
آسف للرتمجة (

 )مؤقتا

يعاق أو
يصاب 

بالضرر 
نتيجة هلذا

 االرتباط

ال يتأثر ال
ضررًا وال

فائدة، 
وآأن أثره
السلىب على

الطرف 
اآلخر هو

نتيجة 
 ثانوية 

أو (مثل الزواج 
الىت تدفع    )العالقة

ة مثن فيه الزوج
العالقة دون أن 
يتأثر الزوج إذْ 
ميضى ىف طريقه 

الناجح (املستقل
 يستعملها ) عادة
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االرتباط بال 
 دعم 

Amensalism 
آسف للرتمجة (

 )مؤقتا

يعاق أو
يصاب 

بالضرر 
نتيجة هلذا

 االرتباط

ال يتأثر ال
ضررًا وال

فائدة، 
وآأن أثره
السلىب على

الطرف 
اآلخر هو

نتيجة 
 ثانوية 

أو(مثل الزواج 
الىت  )قةالعال

تدفع فيه
الزوجة مثن
العالقة دون أن
يتأثر الزوج إْذ
ميضى ىف طريقه

الناجح (املستقل
يستعملها ) عادة

االرتباط 
التحطيمى 
 التَّْهلُكى

Synnecrosis 

يتحطم 
ويعاق حىت
التهلكة 

من خالله
وبسبب هذه

العالقة 
 .الثنائية

يتحطم 
ويعاق 

حىتأيضا 
التهلكة 

من خالل
وبسبب هذه

العالقة 
 .الثنائية

مثل الزواج أو
العالقة الىت
تعطل االثنني معا
حىت لو أرضتهما
بعض الوقت،
إرضاًء طْرفيا
يربر بعض
االستمرار حىت
التهلكة، ويبدو
أن هذا النوع
على خطورته حيقق
نزوعًا عدميا

 .لكال الطرفني

 تعقيب حمدود وتنبيهات هامة

رض هذا اجلدول هكذا،خطر ىل ىف البداية أن أتوقف عند ع
يتصرف رفضا وقبوال، وإعادة) الزائر(ألدع خيال القارئ 

 تشكيل آما يشاء،

 :مث تدارآت األمر ألضيف ما يلى

  :أوال

، ليس أساسا"يتضرر"أو  ،"يستفيد"املقصود بتعبري 
الفائدة املادية أو النفع القريب الظاهر، ولكن املقصود هو

هى أيضا لصاحل حياة، بقاء، أن تكون هذه العالقة الثنائية
او دفع مسرية منو الفرد ىف ذاته لذاته، وىف األحوال األحسن ال
تقتصر الفائدة فقط ىف االسهام ىف أن يتحقق الفرد بذاته
لذاته من خالل هذه العالقة، ولكن أيضا هو ينطلق منها على

 .امتداد مسرية منوه، لتطوير ذاته إىل ما تعد به

عكس ذلك متاما، أى أن تكون العالقة علىأما الضرر فهو 
حساب احلياة والبقاء، وحتقيق الذات، مث متتد اإلعاقة إىل مسرية

أو) مثل االرتباط الطفيلى(النمو سواء آان ذلك حلساب اآلخر 
 ).مثل االرتباط التحطيمى(على حساب االثنني 

 :ثانيًا

 ا، ال ميكن وضع حد فاصل بني أنواع هذه الرتابطات وبعضه 
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أحياء بذاهتا بنوع خاص من الرتابط، فإن ففى حني تتصف
، وتتكرر دورات منوهالذى حيمل تاريخ آل األنواعاإلنسان 

خالل عمره آله،عدة مرات على مراحل متعاقبة، هو) تطوره(
آائن جدير وجاهز أن ينتقل من نوع من الرتابط إىل آخر،
تبعا حليوية جتربته، وتفتح مسار منوه، أعىن منومها، آل على

 "معا"دة، وح

أموت فيك ومتوت( هتلكة، أو حىت طفيالفقد يبدأ االرتباط 
حىت إذا استنفد أغراضه يفيق أحد الطرفني أو آالمها) فيّا

 .فينقلب تعايشيا أو حىت تكافليا

والعكس صحيح، فقد يبدأ تكافليا لنفع االثنني آل على
جةمساره، مث ُينهك أو ُيستهلك، او ينتهى عمره االفرتاضى نتي

من -مثال–حني تنسحب املرأة : سوء تعهده، فينقلب طفيليا
اتمع األوسع، من العمل، من الناس، تلقائيا أو بفعل

استقالهلا، أو حني ُينهك الرجل أو يكسر فتتنازل عنفاعل، 
معتِمًدا: لسبب ما، فيرتاجع عن مسريته لتتبناه املرأة رضيعيا

 إخل...هكذا مطلقا فيصبح طفيليا عليها، و

 :ثالثًا

إن االنتقال من نوع إىل آخر ال يسري ىف خطى تصعيدية أو 
، وإمنا هو يتذبذب تطورًا أو نكوصا حسبخطيةتراجعية 

املراحل، وحسب تأثري عامل الزمن سلبا وإجيابا، وحسب الوسط
 .احمليط، وحسب الظروف الضاغطة وبقدر الفرص املتاحة وتنوعها

  :رابعًا

تحول من نوع من الرتابط إىل آخر تظل متاحةإن فرص ال 
باستمرار، وىف نفس الوقت هى تتأثر بثقافة اتمع احمليط
وأيديولوجياته وقيوده، ومساحة احلرية، والسماح بالتغري

 ).إبداع الذات خاصة(وفرص اإلبداع 

 :خامسًا

إن عالمات فشل نوع من هذه الرتابطات ُتعَلُن بأشكال
أو(رة على إعالن االختالفات الزوجية خمتلفة، ليست قاص

بالطريقة املباشرة، فقد تظهر ىف شكل عرض نفسى) الثنائية
أو مرض نفسى، أو جسدى، أو رمبا يعلن الفشل من خالل تغير

التواصل اجلسدى أو(ُمنذر ىف أى من جماالت التواصل بينهما 
آما قد يتجلى أو) إخل... الفكرى أو الوجداىن أو آل ذلك 

يتفاقم اخلالف مع ظهور سلوك ُمباِعد ىف ذاته، أو تداخل بديل
حيرك مستوى آخر من التواصل ألحد الطرفني يبعده عن شريكه

 .بشكل مباشر أو غري مباشر

 :سادسًا

إن ظهور أى من إنذارات أو أعراض فشل أى نوع من هذه
إلعادة النظر،) على مفرتق الطرق" (مفرتقية"األنواع يعترب فرصة 

 ومن مث إمكانية التقدم حنو نوع أآثر إجيابية وأطول عمرا، أو 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1834



 15I04I2008א – אא

قد حيدث أنه بإعالن الفشل متاما رمبا تظهر ألى طرف من االثنني
 .أو لكليهما فرص أخرى بشكل أو بآخر، فيبدأ مسرية أجنح

 :سابعًا

إن املطلوب ليس هو اإلصرار على البداية بداية جيدة
عب، مث إنهمن أول الطريق، ألن ذلك أمر ص) تكافلية مثال(

حيمل خطر أن تكون املسألة خاضعة لنوايا حسنة ال أآثر، أو
لصورة نظرية مثالية معقلنة، دون توافر مقومات التكافل

 .احلقيقية لضمان ممارسة بّناءه على أرض الواقع

 :ثامنًا

–مع ضمان حرآية التطور من حيث املبدأ  –إن أية بداية 
بعد ومن(تطوير العالقة بأى نوع من الرتابط قد تتيح فرصة ل

إىل نوع أفضل) خالل أزمات منو العالقة، ومنو الطرفني أيضا
 ...وأفضل حنو التكامل

 :تاسعًا

إن احرتام مسرية الواقع من خالل املمارسة املفتوحة لكل
االحتماالت هو الذى يسمح لدورات النمو والتصحيح باعطاء

وليس(الفعلى أآرب فرصة حلرآية النمو باملراجعة والتصحيح 
 )جمرد إعالن اخلطأ أو االعتذار أو الرتاجع إىل ما يشبه العكس

 :عاشرًا

 .إن هذه آلها فروض قابلة للمناقشة واالختبار مع الشكر

 :اخلالصة

انطالقا من التذآرة بأن اإلنسان حيمل ىف ترآيبه احليوى -
البيولوجى أغلب أنواع األحياء، ومن مث أغلب تنويعات

فمن احملتمل أن تكون معظم هذه الربامج العالقاتيةالعالقات، 
ومن مث فإن جناح أو فشل مثل هذه. الثنائية جاهزة ىف ترآيبه

العالقات الشديدة الصعوبة قد يتوقف على تنشيط حرآية
النمو بصفة عامة، أآثر مما يتوقف على انتقاء وتفضيل نوع
نبذاته غري حاضر بالضرورة ىف وقٍت بذاته وغري مضمو

 .استمراره

إن حرآية النمو ذهابا وجيئه، نكوصا وتطور، اقرتابا -
وابتعادا، هى الىت تسمح لكل هذه التنويعات أن تدخل
التجربة وخترج منها بشكل مرن واعد، مرورا باآلالم املصاحبة،

 .وتعرضا للمضاعفات احملتملة

إن الذى يسمح باحلفاظ على األمل ىف هذه العالقات -
لشديدة الصعوبة والضرورية ىف آن، دون أن يعاقالثنائية ا

هوأو يضار أحد الطرفني أو آليهما بشكل دائم أو متزايد، 
، وحنن نضع ىف االعتبار حتميةدعم حرآية النمو هذه ألطول وقت

الىت تساعد على ذلك، ليأخذ آل طور اإليقاع احليوى وقوانينه
مبعىن  -لبسط اإلبداعىامع  املمارسة املستْوِعَيْةإْذ تتبادل –حقه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1835



 15I04I2008א – אא

أن املسرية حتتاج إىل وقت لالمتالء باخلربات احلسنة وغري ذلك
املمارسةوهو ما أمسيته هنا  Filling Phaseطور امللء (

، حىت إذا امتألت مبا ال ميكن اإلضافة إليه، فإن)املستْوِعَيْة
الذى Unfolding phase البسط طورالنبض احليوى يطلق 

ا معايشتها، فإا تعيدتصاحبه عادة أزمة منو، لو أحسّن
 ،..تشكيل العالقة على مستوى أعلى آما ذآرنا

 .وهكذا

- Dorland's Medical Dictionary (24th Edition) W.B' 
Saunders Co. Philadelphia and London، .1967. 
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