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العنف اجلنسي املكبوت عند الزوجة

بحث سوسيولوجي ميداني في مدينة بغداد
م .د .سوزان محمد فرج
الجامعة المستنصرية كمية اآلداب

الممخص:

مما الشؾ فيه باف االنساف عرضه لكثيػر مػف الضػاتطاال االاديػاديل تالن سػيل تااليدماعيػل
الػ ػ تال يتيػ ػػد انس ػػاف فػ ػ الك ػػتف يمم ػػت م ػػف ػػذز الض ػػاتطاال تا ػػد دػػػزداد فػ ػ ب ض ػ ػ ا تد ػػؿ ب ػػض
الضاتطاال ف ب ض الميدم اال تذلؾ دب اً لمظرتؼ المحيطل تال ننسى ضاتط االعالـ تالم متمػاال
عبػر االندرنػال تتسػااؿ الدتايػؿ االيدمػاع ممػا يي ػػؿ االنسػاف ال دمػر عميػه لحظػل مػف المحظػػاال اال
تفكػرز مشػػاتؿ بمبػػر ات حادثػػل ات كارثػػل تبالدػػال اػػد يػػكثر كػػؿ ذلػػؾ عمػػى امػػتر حيادػػه دامػػؿ االسػػر ات
عمى دتي اده تسمتكياده مع ن سه ات مع المحيطيف به سػتا الميدمػع ات االسػر تبشػكؿ مػاص زتيدػه
تاط الػػه حيػػح يدحػػتؿ البيػػال الػػى ميػػدر مطػػر بػػدالً اف يكػػتف ميػػدر لممػػاف تالسػػكينل تالتاػػاـ تاػػد
يمارس الزتج ااسى انػتاع ال نػؼ ضػد اسػرده فػ
مكبتد ػاً بػػا حرل تذلػػؾ سػػبا
االيدماعيػػل الػػى اسػػبا

ػذا البحػح ندطػرؽ الػى عنػؼ يكػتف مسػكتداً عنػه ات

اػػد دكػػتف ف ػ الاال ػ

اسػػبا

ث افيػػل دد مػػؽ بطبي ػػل الميدمػػع تالدنشػػال

بدركيبػػل الزتيػػل ن سػ ا ممػػا يي م ػػا كادمػػل عمػػى مػػا دد ػػرض ل ػػا مػػف عنػػؼ مػػف

ابؿ زتي ا
سػتؼ احػاتؿ فػ

ػػذا البحػح المدتاضػع اف اييػ

عمػى ب ػض اسػػبا

ال نػؼ المكبػتال ضػػد

الزتيػػل تلمػػاذا سػػميده مكبػػتال تايػػف متاضػػع الممػػؿ تكيػػؼ يمكػػف اف نضػػع يػػدنا عمػػى االسػػبا

الح ي يػػل

تمػا مػػدل دػ ثير ػػذا النػتع مػػف ال نػؼ عمػػى دركيبػل االسػػر تمػا يػػكتؿ عػف ذلػػؾ مػف مشػػاكؿ تكػتارح اػػد
دكتف غير منظتر بسب
اسبا

عدـ االفياح عف ايػؿ المشػكمل بػيف الػزتييف تاريػاع م ظػـ المشػاكؿ الػى

اادياديل ات ايدماعيل الى امرز

الكممات المفتاحية /ال نؼ-الزتاج-ال نؼ الينس -ال نؼ الينس المكبتال
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Repressed sexual violence of wife
Sociological field research in the city of Baghdad
Assist. Dr. Suzan Muhammad Farag / Al-Mustansiriya
University, College of Arts
Abstract:
There is no doubt that man is subject to many economic, psychological
and social pressures, etc. There is no human being in the universe devoid of
these pressures. Some of them may increase and some pressures may
decrease in some societies, depending on the surrounding circumstances. We
do not forget the pressures of media and information via the Internet and
social media, which makes a person not A moment passes by him, but his
thought is preoccupied with news, an accident or a disaster, and thus all of
this may affect his life matters within the family or his attitudes and
behaviors with himself or with those around him, whether society or the
family, especially his wife and children, where the house becomes a source of
danger instead of being A source of safety, serenity and harmony. The
husband may practice the most severe types of violence against his family. In
this research, we address violence that is silenced or repressed, for reasons
that may often be cultural reasons related to the nature of society and
socialization, to reasons with the structure of the wife herself, which makes
her silent on the violence she is exposed to by her husband. .
In this modest research, I will try to answer some of the causes of repressed
violence against the wife, why I called it repressed, where are the defects,
how can we put our hand on the real causes, and the extent of the impact of
this type of violence on the family structure, and the resulting problems and
disasters that may be invisible Because of not disclosing the origin of the
problem between the spouses and attributing most of the problems to
economic or social reasons, etc.

Keywords: violence, marriage, sexual violence, repressed sexual
violence.
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المبحث االول :االطار المنهجي لمدراسة والتي تتكون من عناصر الدراسة والمفاهيم
المشكمة
دطػػرح ػػذز الد ارسػػل دس ػػاكالال عدي ػػد تاف االيابػػل ع ػػف ػػذز االس ػػامل ددش ػػكؿ ات
د كس تااع ال الال الزتييل-:
 -1ؿ اف الزتاج بيتر د ميديل له د ثير عمى ال الال الينسيل بيف الزتييف
 -2ػػؿ اف لتسػػااؿ الدتايػػؿ االيدمػػاع تانامػػاس الػػزتج فػ الدتايػػؿ االفد ارضػ دتر
ف ال الال الينسيل
 -3ؿ اف لمس لل ال مر ات فارؽ ال مر بيف الزتييف د ثير ف ال الال الينسيل
 -4ؿ اف امديار تاال ال الال الحميميل اثر ف ارضا الطرفيف اـ ال كس
 -5ؿ اف عرض الزتج ات الزتيل اثر ف ال الال الينسيل تال نؼ الينس دحديداً
 -6ؿ اف المدالؼ المسدتل الث اف تال كري بيف الزتييف اثر ف ال الال الينسيل
 -7ؿ اف لسكف الزتييف ف بيال مسد ؿ ات ال كس اثر ف ال الال الينسيل
 -8ػػؿ اف كث ػػر ال الا ػػاال الينس ػػيل الماريي ػػل لم ػػزتج اث ػػر فػ ػ ال الا ػػل الينس ػػيل بح ػػؽ
الزتييف
 -9مػػا مػػدل دػ ثير يمػػاؿ النظافػػل الشميػػيل لمزتيػػل فػ ادمػػاـ ال مميػػل الينسػػيل بالشػػكؿ
اليحيح
اهداف واهمية الدراسة
لػػـ ي ػػد متضػػتع ال نػػؼ ضػػد المػػر مػػف التاضػػح الثانتيػػل تذلػػؾ تفػػؽ الم طيػػاال
تالبياناال اليتميل تما نسم ا تنالحظ ا بشكؿ يتم مف مرؽ لح تا ا تاالعددا عمي ػا
بيتر مدكرر ستا مف ابػؿ الميدمػع ات مػف ابػؿ االسػر اال

تاالخ ات مػف ابػؿ الػزتج

تالذي ت متضتع بحثنا تفػ اشػار الػى منظمػل اليػحل ال الميػل بػاف ثمثػ نسػا ال ػالـ
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دد ػرض لسسػا

االسػريل تال ي ديػػر ال نػؼ عمػى الميدم ػػاال الشػرايل تاالسػالميل تانمػػا

الميدم ػػاال الاربيػػل ف ػ التاػػال الػػذي يكػػتف مػػف الم دػػرض اف يكػػتف البيػػال ػػت المكػػاف
االمػػف لممػػر ييػػبح مػػف امطػػر المكانػػاال عمػػى حياد ػػا تمػػف اكثػػر المكانػػاال الدػ دسػػم
حريد ا تراحد ا الن سيل
ما دريدز مف ذا البحػح ػت الكشػؼ عػف نػتع امػر مػف ال نػؼ اي عنػؼ الػزتج
لزتيده ت ت ال نؼ المكبتال تالمسكتال عنه كتنه اد يكتف االفيػاح عنػه يد ػارض مػع
الكثير مف المحاذير الميدم يل تالدينيل تالث افيل تالتيدانيل
المبحث الثاني -:المفاهيم
د دب ػػر الم ػػا يـ المس ػػدمدمل فػ ػ ال م ػػتـ االنس ػػانيل تالميدم ػػع عب ػػار ع ػػف ال ػػاظ
مدداتلل بيف الناس ف الحيا اليتميل تدكتف ذز الم ا يـ تاالل اظ شاا ل تمطاب ل غالباً
مع لال الميدمع تلكف حينما يكطر باطار عمم د مذ دتيه دايؽ تمحدد
سػػتؼ ادنػػاتؿ فػ

ػػذا المبحػػح ميمتعػػل مػػف الم ػػا يـ تل ػػؿ اتلػػى ػػذز الم ػػا يـ

م ػتـ ال نػؼ تلػف اسػدارؽ طػتيالً نػه عػتلا فػ د ارسػاال عمميػل سػاب ل تلكػف مػا اريػدز
ف

ذا البحػح ػت الكشػؼ عػف نػتع مػف ال نػؼ لربمػا ييػنؼ فػ مانػل المسػكتال عنػه

ت ت ال نؼ المكبتال تالمسكتال عنه كتنه يد ارض مع الكثيػر مػف المحػاذير الميدم يػل
تالدينيل تالتيدانيل تالث افيل
ال نػػؼ لاػػل :المػػرؽ بػػا متر تامػػل الرفػػؽ ت ػػت ضػػد الرفػػؽ دحػػذؼ بػػه تعميػػه ي نػػؼ عن ػاً
تعناف ػاً تعن ػػه د ني ػاً ت ػػت عنيػػؼ اذا لػػؾ يكػػف رفي ػ ػاً ف ػ ام ػرز (ابػػف منظ ػػتر 2005
ص)303
ال نؼ ايطالحاً :ت ت اسدمداـ الضاط ات ال ت اسدمداماً عمى مشرتع ات غير مطابؽ
لم انتف مف ش نه الد ثر ف اراد فرد ما (بدتي  1978ص)441
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الزتاج ت نظاـ ايدماع يدضمف د ااػداً يدحػد بم دضػا شميػاف ات اكثػر مػف ينسػيف
ممدم ػػيف ف ػ شػػكؿ زتج ات زتاج تزتيػػل ات زتيػػاال لدكػػتيف عاامػػل يديػػد بحيػػح ي دبػػر
االتالد ال ػػذيف يػ ػ دتف م ػػف ػػذز ال الا ػػل ابن ػػا ش ػػرعييف لك ػػال الطػ ػرفيف (ب ػػدتي 1978
ص)258
اليػػنس لاػػل تايػػطالحاً :دػػار لدحديػػد ما يػػل ذكػػر ات انثػػى تدػػار ييػػطمح عمػػى
عمميل االدياؿ الينس (اليماع) ت
ت

م ربل عف كممل  sexاالنكميزيل

المتاص الطبي يل تالن سيل الد دميز كالً مف الذكر تما يدرد

عمي ا مػف

النتاح كافل (بدتي  1978ص)376
اما ال الال الينسيل:

عالال ايدماعيل تدنظـ يزايػاً حػتؿ لحايػاال الينسػيل

البيتلتييل (بدتي  1978ص)376
ال نػػؼ الينسػ  :تي يػػد بػػه ارغػػاـ المػػر ات الزتيػػل عمػػى ممارسػػل ينسػػيل ضػػد
رغبد ا (ال اطري

 2006ص)371

حيح ي سـ ال نػؼ الينسػ

نػا الػى اسػميف مػف بػا

الضػرتراال البحثيػل تلػيس

دينيؼ عمم
 -1ال نؼ الينس الماري تدشمؿ االغديا -الدحرش ف االماكف ال امػل المضػاي ل
الينسيل ف اماكف ال مؿ
 -2ال نؼ الينس الدامم تالم يتد كؿ ما ذكر ساب اً ابؿ االغديا

تااليبار عمػى

ااامل ال الال الينسيل مع رياؿ امريف ال
تابؿ اف د ػرؼ ال نػؼ الينسػ المكبػتال ايراايػاً سػتؼ نحػدد انػتاع ػذا ال نػؼ
تفااد ا ت سماد ا
 -1عدـ بمتغ مرحمل الذرت مف ابؿ الزتيل (اطع المد ل)
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 -2االيبار عمى الممارسل بما يمب رغبل الزتج ف ط دتف الزتيل
 -3االسد راد ب رار ال الال الينسيل زمانياً تمكانياً
 -4عدـ احدراـ مشاعر الزتيل تعدـ االكدراح لرغباد ا
 -5االمضػػاع لطػػرؽ الريػػؿ تمػػا يري ػدز مػػف اي ػتا لمارفػػل دتف اال دمػػاـ بمػػا دناس ػ

ات

دكثر ف المر اثنا ال الال الحميميل
ال نؼ الينس المكبتال ايرااياً-:
ػػت كػػؿ عمميػػل اديػػاؿ ينس ػ يمػػاع دمب ػ رغبػػل تحايػػل الػػزتج ف ػػط بيػػرؼ
النظر عف اشباع حايل المر بالدمذذ تالتيتؿ الى مرحمل الذرت
المبحث الثالث -اسباب العنف المكبوت
اػػد ددػػدامؿ بميمتعػػل مػػف االسػػبا

المكديػػل الػػى ػػذا النػػتع مػػف ال نػػؼ يراف ػػا

ميمتعل مف ال تامؿ دد ااـ يمي ا ليندا بالن ايل مشاكؿ اسريل غير م يتحل عن ا ات
ممدم ػػل با ػػالؼ ااديػػادي ات ايدم ػػاع الػػى امػػرز تذلػػؾ ل ػػدـ اػػدر تي ػػر الزتيػػل م ػػف
االفيػػاح عػػف السػػب

الرايسػ لممػػالؼ ات المشػػكمل الدػ اػػد دػػكدي الػػى د كػػؾ اسػػري ات

طالؽ ات ميانل الى امرز
اما ا ـ االسبا

ف -:

 -1الي ؿ -تالذي ي مذ يت اًر عديد من ا ددن التع بال الال الزتييل تكي يل الد امؿ
م ا تمن ا ف داف م ار الدتايؿ تلال الدتايؿ اي عدـ امدالؾ ث افل ينسيل
 -2اعد اد الزتج باف ال مميل الينسيل عمميل اتدتماديكيل ال يحداج الى اي م ار
 -3اي ػػابل ال ػػزتج بالضػ ػ ؼ الينسػ ػ ات ال ػػذؼ المبك ػػر مم ػػا ال يدناسػ ػ

م ػػع الدك ػػتيف

البايتلتي لممر الد دحداج الى حتال 30داي ل مف المداعبل لديؿ الى الذرت
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 -4نظر الزتج الدتنيل لمزتيل باعدبار ا ميرد الػل ال مشػاعر لػدي ا تلػيس مػف ح ػا اف
ددمدع بال الال الينسيل (الشبي

 2007ص)61

 -5كثر المالفاال تالمشاكؿ تالمشاحناال اليتميل مما يػكثر بشػكؿ سػمب عمػى االنسػياـ
ف ال الال الينسيل
 -6عػػدـ االد ػػاؽ المسػػبؽ بػػيف الػػزتييف عمػػى الميػػارحل فػ كػػؿ االمػػتر تمن ػػا ال الاػػل
الينس ػػيل اي ع ػػدـ افي ػػاح الزتي ػػل لم ػػزتج بم ػػا د اني ػػه تبش ػػكؿ مدك ػػرر لنديي ػػل ع ػػدـ
اشباع ا ينسياً
 -7عدـ ا دماـ الزتيل بيمال ا تانااد ا تنظافل يسم ا تامديار ا لمالبس مثير تعطتر
مثير لمريؿ مما يي مه يب ى اطتؿ فدر ف الدمدع م ا
 -8انش ػ ػػااؿ ال ػ ػػزتج بمداعػ ػ ػ

الحي ػ ػػا حي ػ ػػح ا ػ ػػد يك ػ ػػتف محمػ ػ ػالً بمش ػ ػػاكؿ اادي ػ ػػاديل ات

ايدماعيل
 -9تيػػتد عالاػػل مارييػػل اي اف الػػزتج يدمدػػع ب الاػػاال ينسػػيل مػػع نسػػا مػػارج اطػػار
الزتاج مما يكدي الى اشباعه ف

ذز الحالل دكتف الزتيل ميرد

مف ابؿ الطرفيف الزتج تالزتيل

-10

عدـ االسد رار ال اط

-11

اشػػدراؾ االط ػػاؿ ف ػ غرفػػل نػػتـ االبػػتيف ممػػا يي ػػؿ مػػف ال الاػػل الزتييػػل ميػػرد

ادا فػػرض مػػف ابػػؿ الزتيػػل لدمبيػػل حايػػل الػػزتج تعػػدـ االكدػراح لحايد ػػا المشػػرتعل
اي اف الممؿ اد يكتف ندييل سمتكياال الزتيل دالفياً لمتااؼ محريل ف حالل ركيػل
االط اؿ اال
-12

اسػػبا

تاال ـ ف اثنا عمميل اليماع
ن سػػيل دد مػػؽ بتيػػتد اضػػطراباال ن سػػيل لمػػزتج ممػػا يي مػػه فػ حالػػل مػػف

ال مؽ تالدتدر الدااـ تما يندا عنه مف سمتكياال غير مدتا ل اثنا اليماع تاد يكتف
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لذلؾ ايضاً ب ض االسبا

الد مف الممكف الػى ايػاـ الم ار ػل ات ضػاتطاال الحيػا

المسدمر
-13

انشػػااؿ الػػزتاج بمتااػػع الدتايػػؿ االيدمػػاع تاػػد ي ػػيـ عالاػػاال مػػع نسػػا بشػػكؿ

افد ارض ػ تانػػه ي ض ػ اتاػػاال ممد ػػل م ػػف تلكػػف حينمػػا ييػػؿ الػػى مرحمػػل النشػػت
يند ؿ الى زتيده ك يحتؿ مف ال الـ االفدراض الى التاا

تدكػتف الزتيػل ميػرد

حايل آنيل ي رغ الزتج فيه الشحناال الينسيل
-14

تيتد فارؽ عمري بيف الزتييف حيح اف المر الد دكبر الزتج بسنتاال طتيمػل

دحداج الى تاال اكبر لمتيتؿ الػى مرحمػل الػذرت مػف التاػال الػذي يكػتف فيػه الػزتج
ال زاؿ شاباً ات ااد اًر عمى ممارسل ال مميل الينسػيل عمػى دػـ تيػه باػض النظػر عػف
عمرز
-15

الدنشال االيدماعيل لمزتج حيح اد يكػتف دنشػاده ااامػل عمػى اػيـ الػديف الػذي اػد

يحرـ ب ض اسالي

ااامل ال الاػل الحميميػل حيػح دػدمؿ فػ مانػل الحػراـ ممػا يحػرـ

الزتيل مف ب ض ما دحبه

اثنا ال الال الينسيل
المبحث الرابع

اثار الكبت الجنسي عمى الزوجة
اف متضػػتع ال نػػؼ بشػػكؿ عػػاـ تال نػػؼ المسػػدمدـ مػػف ابػػؿ الػػزتج عمػػى الزتيػػل
بشػػكؿ مػػاص ي دبػػر عمػػى رس ااامػػل المشػػكالال الف ػػذا النػػتع مػػف ال نػػؼ يشػػكؿ ات
يحػػدح ا د ػ از اًز ف ػ بنػػا االسػػر تيحػػدح مم ػالً يسػػدمر اثػػارز الػػى مػػدل الحيػػا تذلػػؾ ن ػػا
دحدح ضر اًر ف عمميل الدنشال االسريل اليػحيحل لػمتالد ت يػاً كػاف نػتع ال نػؼ االسػري
ستا عمى الزتيل بشكؿ عمن ات ما يمص بحثنا عنػؼ م ػ ال ي مػـ بػه سػتل الزتيػل
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حيح اد ي دبر الزتج اف ما ي تـ بػه مسػ لل طبي يػل تاف يػكدي دترز بشػكؿ يػحيح م مػا
يكف نتع ال نؼ فاف له اثار ن سيل تايدماعيل عمى الزتيل تبايتلتييل تسمتكيل
اف االس ػػالـ تم ػػف م ػػالؿ ال ػػنص ال رآنػ ػ ح ػػرص عم ػػى س ػػالمل اليس ػػد االنس ػػان
فيزيتلتييػ ػاً تغ ػػذااياً تينس ػػياً تتااايػ ػاً تامالايػ ػاً م ػػع تي ػػتد م ارا ػػل الح ػػالؿ تالحراـ(الز ػػر
 2009ص)105
ي ػػتؿ احسػػاف االمػػيف ف ػ التاػػال الػػذي يحػػؽ لمتلػػد اف يداػػرس ف ػ تيػػتد النسػػا
يدحدـ عمػى المػر اف دحػبس اناماسػ ا تاف د دػؿ رغبد ػا تاف دديػرد مػف ميتل ػا تال دبػدي
راياً يمالؼ ا م ا (االميف  2001ص)20
مف نا ستؼ ننطمؽ الى ا ـ االثار الد يدرك ا ال نػؼ الينسػ المكبػتال عنػد
الزتيل ت

ميمتعل مف االثار-:

 -1اثار بايتلتييل
 -2اثار ن سيل سمتكيل ت

مف امطر االثار تالد دشمؿ-:

 الميانل الميؿج -ال زلل
امػػا االثػػار البايتلتييػػل ددمثػػؿ ف ػ عػػدـ اشػػباع المػػر تيح ػػؽ الحايػػل الينس ػػيل
الطبي يػػل الدػ
ش

ػ بحايػػل ل ػػا حال ػػا حػػاؿ الريػػؿ تاػػد ييػػي

مف الد مياال بسب

الي ػػاز الدناسػػم االنثػػتي

عدـ الد ريغ تيب ى ف تضع مدتدر باندظػار الػزتج اف يشػبع

غريزد ا ت ذا ما يكدي الى اثار ن سيل تسمتكيل مطير
اما االثار الن سػيل تالسػمتكيل ددمثػؿ فػ اف الدػتدر فػ الي ػاز الدناسػم االنثػتي
يػػكثر تبشػػكؿ مباشػػر عمػػى الػػدماغ بمػػا ير ػػا تيي م ػػا امػػر ام ػػل بيػػتر داامػػل غيػػر
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مسد ر الف يان

م ـ مف حاياد ا غير مشب ل كإنسانل دش ر با لـ تاالحباط تالدتنيل

بان ػػا ال دش ػػبه اريناد ػػا السػ ػ يداال فػ ػ حي ػػاد ف تا ػػد ددي ػػه فػ ػ

ػػذز الحال ػػل ال ػػى ب ػػض

السػمتكياال البديمػل من ػا ال ػاد السػريل تمايػل ب ػد اف ييام ػا الريػؿ تيػن ض ت ػ ال
ازلػػال ف ػ بحايػػل التيػػتؿ الػػى الػػذرت فد ػػتـ باسػػدمداـ ال ػػاد الس ػريل ك ػ دشػػبع ن س ػ ا
بن س ػ ا ت ػػذا ايض ػاً لػػه مػػف االثػػار السػػمبيل ف ػ الش ػ تر بالػػذن

تاالكداػػا

تف ػػداف الث ػػل

بالن س
تمف امطر االمػتر ػ دتيػه الزتيػل الػى ريػؿ امػر سػتا كػاف بشػكؿ مسػدمر
ات ف حاالال م ينل ت نا دبد ميانل الزتيل اي الميانل االضط ارريل اليسػديل تاػد دب ػى
ػػذز الحالػػل نمػػط حيػػا لطالمػػا اف الػػزتج ال يمب ػ حايد ػػا الينسػػيل الطبي يػػل تبالدػػال اػػد
دكتف ال تاا

كارثيل بال دؿ ات الطالؽ ات ال ضيحل ال

تمف االثار االمرل

اد دكتف عكس ما ذكرنا ت

الميؿ ف د دب ػى الزتيػل

مطتاػػل بالد ػػاليـ الدينيػػل الحػػالؿ تالحػراـ تمػػا يممػ عمي ػػا الميدمػػع مػػف ال ػػاداال تالد اليػػد
تاسػػالي

الدنشػػال االيدماعيػػل حيػػح اف الدنشػػال االيدماعيػػل ػ الد ػ دشػػكؿ شميػػيل

ال ػػرد تالدػ دمثػػؿ ان كاسػاً لث افػػل الميدمػػع تاف ال ػػيـ الدػ يمدمك ػػا الميدمػػع يسػ ى افػرادز
الى مردبل االبنا بم دضا ا ت ناؾ ميدم اال ال دحػرـ المػر ف ػط مػف ح تا ػا بػؿ تيػتد
الد رال الاير متضتعيل ف الد امؿ مع الريؿ تالمر (حسيف  2010ص)154
ام ػػا ال زل ػػل حي ػػح دك ػػتف من ػػه الزتي ػػل من ي ػػمل ع ػػف ال ػػالـ الم ػػاري بم ػػا ف ػػي ـ
االط اؿ حيح دش ر بان ػا غريبػل عػف اسػرد ا ذلػؾ لمػا ي ارفػؽ ال زلػل مػف الشػ تر بالك بػل
تامل د دير الذاال ل دـ ادرد ا بػالبتح عػف مشػكمد ا ينسػيل اد ام ػا ب مػل الحيػا تاػد دػ د
االند اد مف االـ تاالمال
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تمف الطبي

اف الميؿ ات الدػردد بالدحػدح عػف المتضػتع ي دمػد عمػى الدنشػال

االسػريل تنمػػط الحيػػا تمػػدل اػػت عالاد ػػا بػػا ـ تاال
تاف فك ػػرال فػ ػ الط ػػالؽ بس ػػب

تال دكػػتف لمزتيػػل ال حػػتؿ تال اػػت

ع ػػدـ الدتاف ػػؽ الينسػ ػ ف ن ػػا س ػػتؼ ددم ػػى اش ػػد انػ ػتاع

االند ػػاداال اليارحػػل تالمادشػػل لكرامد ػػا تيشػػككتف ف ػ امالا ػػا دتف االكد ػراح لمشػػاعر ا
كإنسانل ت نا دش ر الزتيل الم ن ل باف الميدمع باسرز ضد ا تال احد ي ـ ما د انيه تال
احد يسند ا ف اضيد ا المشرتعل الد ال ددياتز ح تا ا الطبي يل
المبحث الخامس :دراسة الحالة
اوالً -:وصف عينة الدراسة
ثانياً -:عرض البيانات
ن ػػاؾ م ػػف الكدػ ػ

تالبح ػػتح الدػ ػ دناتل ػػال تا دم ػػال بمتض ػػتع االس ػػر تال الا ػػل

الزتييػػل تالينسػػيل دحديػػداً حيػػح ي دبػػر االسػػاس فػ دح يػػؽ السػ اد تنيػػاح ال الاػػل تاػػد
ا ػػدـ عممػػا ف ػ ميػػاالال الط ػ

تعمػػـ الػػن س ب ػػذا اليان ػ

اي يان ػ

ارضػػا الزتيػػل

تاشباع ا حال ا حاؿ الزتج تذلػؾ بد ياػل الزتيػل تالد ػار من ػا كمػا دبمػغ الػذرت تالشػ ت
مككػػديف اف غالب ػاً مػػا دكػػتف اسػػاس المػػالؼ تالمشػػكالال الزتييػػل اسػػاس ينس ػ حينمػػا
دك ػ ػػتف ال الا ػ ػػل من ػ ػػرد اي دتف م ارع ػ ػػا اليانػ ػ ػ

االم ػ ػػر مم ػ ػػا يس ػ ػػب

امػ ػ ػراض ن س ػ ػػيل

تيسديل (االميف  2001ص)114
اف ال كػػر االسػػالم اكػػد عمػػى الد ػتازف ف ػ ال الاػػل الينسػػيل تاكػػد عمػػى ضػػرتر
الد يا ػػل اي ع ػػدـ ا م ػػاؿ الزتي ػػل تاالنش ػػااؿ ب ػػالن س تدك ػػتف ال الا ػػل بن ػػا اً عم ػػى رغب ػػل
الطرفيف فػ اشػار الػى اػتؿ الرسػتؿ (ص) ثالثػل مػف الي ػا  :اف ييػح
فال يس له مف اسمه تكنيده تاف يدع الريؿ الػى ط ػاـ فػال يييػ
تمتاا ل الريؿ ا مه ابؿ المالعبل (االميف  2001ص)115

1171

الريػؿ الريػؿ

تاف يييػ

فػال ي كػؿ

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

نظ ػ اًر لي ػ تبل يمػػع البيانػػاال لحساسػػيل المتضػػتع تعػػدـ ال ػػدر عمػػى البػػتح ب ػػا
ارد يال الى اسدمداـ من ا دراسل الحالل ت ن ا االنس

تاالار الى بحث

دراسل الحالل :تد نػ الدح يػؽ الم مػؽ تالمتثػتؽ لسػمتؾ يماعػل مػف اليماعػاال
تمايػػل اليػػاير تددح ػػؽ مػػف مػػالؿ يمػػع المالحظػػاال تالم متمػػاال بشػػكؿ م يػػؿ مػػف
الممدبػ ػريف تالمبح ػػتثيف ع ػػف طري ػػؽ الم ػػابالال الرس ػػميل تغي ػػر الرس ػػميل با ض ػػافل ال ػػى
المطال ل ف اليحؼ تالبحح ف السيالال الرسميل تال ياـ بالمستح الم مل
(الدعم

 2011ص)54

الحالة

الرمز

العمر

نوع الزواج

1

-س

38

د ميدي

2

ؼ-ـ

37

د ميدي

3

غ-ج

32

عالال ح

4

س-ج

45

عالال ح

5

-ؽ

26

عالال ح

ثانياً -:عرض البيانات
الحالل راـ ()1
الرمز- -:س
ال مر38 -:
الم نل -:متظ ل
الدحييؿ الدراس  -:دبمتـ
نتع السكف -:مسد ؿ /اييار
دحييؿ الزتج الدراس  -:بكالتريتس
عمؿ الزتج -:متظؼ
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مد الزتاج14 -:سنل
عدد االتالد2 -:
نتع الزتاج -:د ميدي
ظػػرتؼ الحالػػل -:بػػد ال ( -س) الكػػالـ بيػػر تااػػداـ تمػػف دتف اف دػػردد حيػػح
االال اف مسدتل االلـ تال ذا

الذي انا فيه يػدف ن عمػى الكػالـ ي شػمص ل مػ

يػد

لمشكمد حالً ل د مػر عمػى زتاينػا اكثػر مػف  14عػاـ تلػـ اعػش من ػا تلػـ احيػؿ عمػى
مػػا اريػػدز منػػه مػػف اشػػباع رغبد ػ الينسػػيل سػػتل السػػنديف االتلػػى مػػف زتاينػػا حيػػح كنػػا
ن ػػيش يػػت مػػف االل ػػل تالد ػػااـ تكنػػا نريػػد اف دني ػ

اط ػػاؿ تف ػ حين ػػا كػػاف زتي ػ لػػـ

يدتظػػؼ ب ػػد تعػػاطالً عػػف ال مػػؿ تانػػا متظ ػػل ب ػػد ا دتظػػؼ زتي ػ تبػػد ين ػػر من ػ ات
يديؿ ب عندما يطم

اليماع ف ط دتف اال دماـ لرغباد تغراازي فكاف يد ذر (عندي

دتاـ تالزـ اك ػػد اليػػبح) تانػػا مد ػ

تس عتضػػؾ فػ المػػر ال ادمػػل ت كػػذا الػػى اف بػػد ال

م اناد ادياز ذا المتضتع حيح اضطراباال تالد اباال نساايل بسػب
ذلػػؾ فكػػرال بميػػارحده تمكاش ػ ده عػػف م انػػاد

عػدـ االدمػاـ ب ػد

كثػػر مػػف مػػر تلكنػػه كػػاف ين ػػر تيايػػر

المتضتع تيدحيا بانه لديه اضػطراباال تعنػدز حالػل مػف عػدـ السػيطر (ال ػذؼ المبكػر)
تعنػػدما اطم ػ

منػػه مراي ػػل الطبي ػ

لم اليػػل ػػذز الحالػػل ي ػرفض تيد ي ػ

تبي ػراحل

كانال ظػرتؼ الحمػؿ تالػتالد تانشػاال دربيػل االبنػا اػد ييػرؼ ذ نػ عػف الد كيػر فػ
ذا االمر تال انكر اف تيتد االط اؿ ف حيادنا اد مط تا ش

مف م اناد ادياز ذلػؾ

المتضتع
امػػا بالنسػػبل لػػه فكػػاف يد ػػذر بػػه بحيػػل تيػػتد االط ػػاؿ تالتضػػع ال يدحمػػؿ اطالػػل
عمميػػل االديػػاؿ ػػذز االيػػاـ كانػػال سػػكنا مشػػدرؾ مػػع ا مػػه تن ػػيش ف ػ غرفػػل تاحػػد مػػع
االط ػػاؿ عنػػد ا تب ػػد اف دتظػػؼ اادرحػػال عميػػه المػػرتج تالد ػ يير لن ػػيش مسػػد ميف لكػػف

1173

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

االمر لـ يداير مطم ػا ف ػد ب ػ كػؿ شػ

عمػى حالػه تدضػاع ال م انػاد بسػب

اد اركػ

لمرار الحاؿ الذي انا فيه تساب ا كنال اانع ن سػ بمػا ي تلػه لكػف اليػتـ فػال عػذر لػه تانػه
ديا ؿ م اناد
دحميػػؿ الحالػػل  :دػػرل الباحثػػل ب ػ ف الحالػػل ( -س) ديػػنؼ مػػف الحػػاالال الحريػػل
كتن ا ددمدع بشػكؿ تاػتاـ م بػتؿ لحػد مػا ت ػ بيػحل ييػد تلػيس نالػؾ مسػتغ لزتي ػا
مف ذا اال ماؿ ال سػيما ان ػا طرحػال عميػه م درحػاال كانػال مػف الممكػف اف يم ػؼ مػف
المشػػكمل ب ػػد مػػرتي ـ تاسػػد الل ـ ف ػ السػػكف تاادرحػػال عميػػه مراي ػػل الطبي ػ

تمػػا يزيػػد

االمر مطتر ان ا دشؾ بزتي ا ب ف لديه عالااال عاط يػل تانػه يمتن ػا مػع امريػاال تاػد
يكتن ػتا حدػػى ااػػؿ يمػػاال من ػػا تد ػػتؿ اف اي تاحػػد امػػرل بمكػػان كػػاف مػػف الممكػػف اف
د كر بميانده ت

فكرال ف ال تاف ذز االمر ديدز الباحثل ف غايل المطػتر حيػح مػف

الممكػػف اف ينكسػػر يػػمتد ا تد ػػدـ عمػػى الميانػػل الد ػ ي ػػدد اسػػد رار حياد ػػا اف اليػػر
تالي ػراحل الد ػ دكممػػال ب ػػا المبحتثػػل ( -س) دػػنـ عػػف حايد ػػا ال ميػػل لحػػؿ م مػػا كػػاف
نتعه اسدشاري ن س ميدم

ات طب بايتلتي

الحالل راـ ()2
الرمز -:ؼ-ـ
ال مر37 -:
الم نل -:ربل بيال
الدحييؿ الدراس  -:ابدداايل
نتع السكف -:مسد ؿ-ممؾ
دحييؿ الزتج الدراس  -:بكالتريتس
عمؿ الزتج -:متظؼ
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مد الزتاج18 -:سنل
عدد االتالد5 -:
نتع الزتاج -:د ميدي
ظػػرتؼ الحالػػل -:بػػد ال (ؼ-ـ) الكػػالـ عػػف حالد ػػا ب يػػد عػػف متضػػتع اليػػنس
تبػػدال مد لمػػل يػػداً مػػف ديػرفاال زتي ػػا تالػػذي مػػر عمػػى زتاي ػػا حػتال ( )18سػػنل تلػػـ
دػػرل يتمػاً حمػتاً فػ اثنػػا حياد ػػا الزتييػػل ف ػػد االػػال ان ػػا سػػكنال فػ بيػػتال مد الكػػل يػػداً
تدحممال مرار االياـ تلكف مرار االياـ اد ننسا ا عند سػاعاال الميػؿ حينمػا تاػال اليمػاع
ت ذا ما لـ اش ر به طتاؿ حياد الف زتي كػؿ مػا عميػه اف ينػادين الػى ال ػراش تاػال
حايدػػه (د ػػال تلػػد تيػػنا عاي ػػه ريمػػا) تارتح تمػػف االيػػاـ االتلػػى ايػػبحال حامػػؿ بػػابن
الكبير ال عمرز االف حتال ( )17سنل تب ديف يارتا عندي الباايف تيار عدنا بيدنػا
ممكنا تتض نا المادي ييد بػس انػ (اسػدح ايػالً اكػتؿ شػ
كبػػار كيػػؼ لػ اف اطم ػ

د بػال مػف حػال تلػدي

الطػػالؽ) ب ػػد ػػذا ال مػػر ال اسػػدطيع اف ابػػتح بػ لم (بالضػػيـ

حػال ) ػت كمػش بسػرعل يكمػػؿ اريػد احضػنه يػدف ن مػػف يكمػؿ تال ك نمػا انسػانل تاحدػػاج
حػػال حالػػه زتي ػ ييػػتـ تييػػم مػػا اظػػف يمػػتنن تكمػػش يحاسػػبن عمػػى اليػػاير
تالكبير تالزـ مالبسػ كمػش طتيمػل تحيػا

اال طم ػال شػ رايل مػف الربطػل يحرمنػ مػف

الطم ل مراال احمـ برياييؿ ييتف يم بالحمـ تاناـ تيا ـ بالحمـ لما احػس ن سػ مكممػل
تاضتج تاهلل الف ان

ـ ايتـ تايم تاعرؼ اهلل ات ان ددشتفين حمت تم اير)

دحميػ ػػؿ الحالػ ػػل -:دػ ػػرل الباحثػ ػػل بػ ػػاف الحالػ ػػل (ؼ-ـ) ديػ ػػنؼ ضػ ػػمف الحػ ػػاالال
الحريل ايضاً ن ا ددمدػع بشػكؿ يميػؿ يػداً تاػتاـ يميػؿ لكػف مشػكمد ا بان ػا لػـ دسػدطع
البتح لزتي ا اتالً تان ا دش ر بد ني

ضمير ن ا ددمدػع مػع ريػاؿ اثنػا نتم ػا ت ػذا مػا

يي م ػػا كايبػػل تثانيػ ػاً ن ػػا ام ػػر د يػػل دي ػػم تديػػتـ تد دب ػػر اف النػػتـ م ػػع ريػػاؿ فػ ػ
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االحػػالـ ذن ػ
بالػػذن

كبيػػر تال د ػػرؼ كيػػؼ اف اهلل يا ػػر ل ػػا ػػذا الػػذن

تالػػدمتؿ ف ػ مرحمػػل الك بػػل ل ػػا عتاا ػ

اف متضػػتع الش ػ تر

تميمػػل اػػد دػػكدي ب ػػا الػػى االندحػػار مػػع

عمم ػػا بػػاف االندحػػار حػراـ تلكػػف يبػػدت اف تاا ػػا مػػر يػػداً سػػيما تاف زتي ػػا ي دبر ػػا آلػػل
تلػػيس انسػػانل ت ػػذز الحالػػل دف دنػ الػػى ابػػدا الػػري بشػػكؿ يػريح بػػاف تضػ ا فػ ان ػػا
دحمـ برياؿ ماريل عف ارادد ا ت

مس لل طبي يل نظ اًر لحرمان ا الدااـ

الحالل راـ ()3
الرمز -:غ-ج
ال مر32 -:
الم نل -:ربل بيال
الدحييؿ الدراس  -:بكالتريتس
نتع السكف -:مسد ؿ /اييار
دحييؿ الزتج الدراس  -:مايسدير
عمؿ الزتج -:متظؼ
مد الزتاج6 -:سنتاال
عدد االتالد2 -:
نتع الزتاج -:عالال ح
ظ ػػرتؼ الحال ػػل -:ب ػػد ال (غ-ج) ب ػػالكالـ بش ػػكؿ مباش ػػر تك ن ػػا كان ػػال دندظ ػػر
المحظػل الدػ يسػػم ا احػػد ن ػػا ب يػػد عػف سػػكف ا م ػػا با ضػػافل الػػى اف تالػػدد ا امػػر
كبير تمريضل تلػيس لػدي ا امػتاال تانمػا امػت ف ػط ف ػد ردنػ المدػن س التحيػد لمبػتح بمػا
ينداب ػػا مػػف ش ػ تر بػػالظمـ تالدتنيػػل مػػف ابػػؿ زتي ػػا الػػذي د مػػؽ ب ػػا ف ػ بدايػػل ال الاػػل
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الزتييل تاف الزتاج كاف ب د ح

داـ ثالح سنتاال فػ الكميػل ال الاػل الدػ حرمد ػا مػف

اف دكتف عالااال يداال مع بناال تطالباال دترد ا د تؿ ب ننا كنػا نمد ػ فػ الكميػل ب ػد
كػػؿ فريػػل ددػػتفر لنػػا (ينػػال طػػاير مػػف ال ػػرح الف يػػح ان ػ حم ػت بػػس تيػػاف بالكميػػل
كمش حمت تتسيـ) (اتؿ ما يار الزتاج ياف يحيػر شػنت يسػتي تيايػه) مػارس م ػ كػؿ
انػتاع اليػنس الحمػػت الدػ كنػال ادمػػذذ بي ػا ( سػه انػ اغريػه تادتسػؿ بيػػه تاسػتيمه ايػتا
رتمانسػػيل) لكػػف رد ال ػػؿ انػػه (مػػا عنػػدي ممػػؾ عػػتفين ) تانػػا ادا ف ػ حالػػل مػػف الدػػتدر
تالك بػػل ال حػػتؿ تال اػػت مػػف امػػري (فكػػرال بػػالطالؽ بػػس االتالد كاسػريف ظ ػػري) لػػـ د ػػد
الحيا في ا ط ـ سبحاف اهلل الذي يي ؿ تيحتؿ كؿ اي الس اد الى د اسل
دحمي ػػؿ الحال ػػل -:ب ػػد ال الحال ػػل (غ-ج) م ػػف الن اي ػػل اي اال ػػال تبيػ ػريح ال ب ػػار
(شنت الحيا بدتف ينس) بدتف حضف داف حالد ػا يػ بل يػداً مدػتدر يػداً دػدمف اثنػا
الكػالـ سػيكار دػؿ تاالمػرل مػع ال ػت المػػر كمػا تيػ د ا ػ ا تد ػا مػر كمػرار حياد ػػا
الحالػػل محيػػر يػػداً امػػر ب ػػذا المسػػدتل مػػف اليمػػاؿ تالراػ تاالنااػػل تال طػػر ال ػتاح كيػػؼ
لريػػؿ اف ي ػػاتـ ػػذا اليمػػاؿ مػػا الػػذي ي ػػؿ ػػذا الريػػؿ ال يسػػديي
يمتن ا مع امرياال اذا كاف اليتا

ل ػػا ػػؿ اف الػػزتج

ن ـ ما الذي يراز ف امرياال تكؿ ش

مدتفر لدل

زتيده الد دحتلال حياد ا الى يحيـ ت ػ شػابل ال ازلػال فػ بدايػل شػباب ا تدحدػاج الػى
الينس كحايد ا لمما تالاذا تحس

ف مػ الحالػل ان ػا لػـ د كػر ابػداً بالميانػل تال بػديؿ

ل ػا سػػتل الطػػالؽ تلكػػف اتالد ػػا يمن ت ػػا مػػف ػػذز المطػػت المطيػػر انػػا ارل بػ ف الدحػػدح
مػػع الػػزتج مػػف ابػػؿ شػػمص مػػكثر فيػػه ػػت الحػػؿ التحيػػد تال سػػبيؿ غيػػر ذلػػؾ عمي ػػا اف
دمدار شمياً مناسباً كميارحل الزتج تتضع اليتر الم ساتيل امامػه كػ يػدم ف في ػا
ييداً تي رؼ نداايه

1177

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

الحالل راـ ()4
الرمز( -:س-ج)
ال مر 45 -:سنل
الم نل -:متظ ل
الدحييؿ الدراس  -:دبمتـ
نتع السكف -:مسد ؿ /ممؾ
دحييؿ الزتج الدراس  -:مايسدير
عمؿ الزتج -:ددريس
مد الزتاج9 -:سنتاال
عدد االتالد3 -:
نتع الزتاج -:عالال ح
ظػػرتؼ الحالػػل -:اسػػد مال الحالػػل (س-ج) حػػديث ا عػػف حياد ػػا مػػع ا ػػؿ زتي ػػا
تمػػا عاند ػػا مػػف مذلػػل تا انػػل مػػف ابػػؿ اـ الػػزتج تالػػزتج ن سػػه حيػػح ب يػػال م ػػـ ح ػتال
()5سنتاال دحممال الكثير حدى اف اـ الزتج كانال ددػدمؿ فػ ال الاػل الينسػيل تدحػرض
االبػػف بػػاف يكػػرر م ػ النػػتـ عػػد م ػراال ف ػ اليػػتـ (انػػال ل ػػد لػػيش مدػػزتج حدػػى دد ػػرج
عمي ا) (رادال مػف اتؿ يػتـ ط ػؿ) تايػبحال دػردد كممػل احنػه مامػذيا حدػى دييبػيف تلػد
مت ابن يب ى ما عندز ممؼ تانا لـ يمػر عمػى زتايػ اال اشػ ر ايػبحال حيػاد يحػيـ
مػػع اننػػا دزتينػػا عػػف ح ػ
اليماع تكاف يناـ م

لكػػف اكدش ػ ال اف زتي ػ ال يطػػاؽ بػػالتااع تعػػدتان ف ػ اثنػػا
باليتـ مرديف ات ثالثل اليبح ابؿ منطمع لمدتاـ تان الزـ اسػبح

تاحضر ريتؾ تكؿ المسكتلياال (تاطمع لمدتاـ تاي الظ ر نرداح شتيل يطم
امرل) تبالميؿ ـ يريد (ي ن ااؿ ش

من مػر

يناـ مرديف) تيا ه ا انل تضر تان مت دااماً
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اريد الف اد

تايل بس مف يكتف عطمل ا تف فاشػ ر بن سػ اريػد مػف يكمػؿ ػت انػ

ب دن ال زلال ف البدايل اطم

منه بػ ن لػـ ايػؿ الػى مرحمػل الػذرت ي ػتؿ )كػتم تلػد

مدس ػػدحيف) انػ ػ كمم ػػال ااب ػػؿ ايي ػػبما تاح ػػد (ين ػػاـ تي ػػاج)
ب يػػاب ه لكنػػه يشػػماز مػػف ذلػػؾ تال يمب ػ الطم ػ

اطمػ ػ

من ػػه اف ي ػػؿ ذل ػػؾ

تييػػؿ الػػى اف نديػػايح تابك ػ حدػػى

ددػػدمؿ االـ ثانيػػل اسػػدمرال الحالػػل كػػذلؾ ب ػػد اسػػد الل ـ ف ػ بيػػد ـ تايػػبح الػػزتج يطم ػ
من ا اف ال دداعبه

دتف التلتج ب ا ت ذا ما اد بد ا بشكؿ مضاعؼ تاػد حيػمال اف

فادحػػال ام ػػا بالمتضػػتع تلكػػف كانػػال اليػػدمل اف االـ ايمد ػػا االػػال (اي يمػػه اطمك ػ
تمم راسنا بالطيف كتل الف ريم ميناـ تيايه)
دحميؿ الحالل -:درل الباحثل ب ف الحالل (س-ج) اد دكتف نادر ف مشػكمد ا ات
ايمل مف نتع ا الزتج تييمع بيف الكثير مف السمبياال الد اثرال تبشكؿ مباشر تمطيػر
عمى حياد ـ الزتييل التضػتح لكػالـ االـ تال سػات فػ الم اممػل تاالفػراط فػ المضػاي ل
لدري ػػل اف الزتي ػػل اي ػػبحال فػ ػ حي ػػر م ػػف امر ػػا ث ػػـ اس ػػدمداـ ال ن ػػؼ تاال ان ػػل تالسػ ػ
تالشدـ اثنا طمب ا

لممداعبل تالتيتؿ الى الذرت ثـ طمبه بالمداعبل دتف التلتج ب ا

كػؿ ػػذز االمػػتر ممكػف اف ديػػنؼ ضػػمف يػ اال الشميػػيل ال م ػػل تالسػاديل الػػذي يدمػػذذ
ب ذا

الم ابؿ تاف الزتيل بيف ناريف نار حياد ا تاحدياياد ا تنار تادد ا الد دمثؿ ري

اال ؿ ايمع ف ان ا مسدحيؿ اف دطم

الطالؽ لسب

دافه تم ي

حالػػل (س-ج) دحدػػاج الػػى كشػػؼ الػػزتج عمػػى طبي ػ
طبي

تاف الب ا ب ذز الحالل اد دكدي ب ا الى االندحار
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الحالل راـ ()5
الرمز- ( -:ؼ)
ال مر26 -:
الم نل -:طالبل مايسدير
الدحييؿ الدراس  -:بكالتريتس
نتع السكف -:مسد ؿ /اييار
دحييؿ الزتج الدراس  -:دكدتراز
عمؿ الزتج -:متظؼ ف احدل الت ازراال
مد الزتاج 3 -:سنتاال
عدد االتالد -:ال يتيد
نتع الزتاج -:عالال ح
ظػػرتؼ الحال ػػل ( -ؼ) ػػذز الحالػػل ا ػػد اس ػػدتا دن كثي ػ اًر ب ػػد ال الزتي ػػل بالبك ػػا
تاالػال لػ (شػػتفين شػنت الػ ناايػن اي ريػػاؿ يدمنػان ) ايػالً بالكميػل مػػيف مػا افػػتال
يباتعتف عميه تزتيػ ايػالً تكػع مػف اتؿ يػتـ شػافن فدػا يميمػل ح ػاً د ػتؿ اف زتي ػا
كػاف يحب ػا تي ضػ م ػا سػػاعاال ممد ػل فػ ال ػراش لحػػيف اف بػد ينشػػاؿ كثيػ اًر بال ػػادؼ
تكممػػا اسػػاؿ عػػف السػػب

ي ػػتؿ ل ػ عمػػؿ تدتايػػؿ مػػف ايػػؿ انيػػاز ب ػػض االمػػتر حدػػى

ايػػبحال انػػاـ ت ػػت يمػػرج مػػف غرفػػل النػػتـ مبد ػػد اف كػػاف انس ػ

تاػػال لمنػػتـ م ػ لػػيالً

ايػبح فيػ اًر ب ػد اف يسػػدكمؿ اديػاالده تيػ د ت ػت مسػػد د دمامػاً لػذلؾ دتف اف يػػداعبن
ات يم د لم مميل كؿ ما عميه اف اسديي

له فػ احػدل الميػال سػم ده يد ػامس بال ػادؼ

تسػػم ال ال مسػػاال (اي ديد ػػامس تيػػه تحػػد تيػػاز بػػالتزار يكتل ػػا اشػػتكال انػػاـ تيػػاج مػػت
راح امتال كاف مػا ادحمػؿ) سػد الدم ػتف راد ييػ يمػ كدمػه ػاي ػ دشػحف مػف تحػد
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تدي د ػرغ يمػ ) ب ػد مػا ادحمػؿ الميانػل طمكنػ
بالـ ف رابد كثي اًر اضطريال لمراي ل طبي

ػت اػاـ بضػرب تا ػاند حدػى شػ رال

م ايؿ (بس فدت الطبيػ

حمػت تيػراحل

اشػػد يده بػػس مػػد ايػػدز عمػػى ركبدػ اف ان اريػػال تمكػػدرال ب ػػد كمػػال ل ػػد امتنػػه (انػ
الطبي

ػػـ

شافن من ار داعبن كاؿ انػ تحػدي عنػدي شػ ل م ير ػا تيػه ايػدااا ديػيف

تاهلل ترحال عمى المتعد تدتنسال بس المشكمل انه اش ر ادمرضال يػار عنػدي الد ػا
ات ش

م ناز الطبي

عندز تايل عالااال تل ذا مػرديف ثالثػل ب ػد مرحػال تبػس مناتيػل

ب د امتف الف كانال اياـ يداً ممي ل مف انه يران احد ات انكشؼ
دحميػػؿ الحالػػل -:دػػرل الباحثػػل ب ػ ف الحالػػل ( -ؼ) دممػػال ف ػ ن ػػؽ مظمػػـ ف ػ
دممؾ اليماؿ الذي ياري اي ريؿ تزتي ا ي تـ بمياند ا ت
تضػ ال الطبيػ

ايضاً مانال الن ا يبدت اد

فػ ع م ػػا منػػذ كانػػال دراي ػػه الن ػػا كانػػال د ػػان مػػف الػػـ فػ الم ايػػؿ

تب ػ ميػػاؿ ػػذا الطبيػ

لحػػيف اف يػػا ال ال ريػل لمميانػػل تكػػاف الػػزتج ػػت مػػف شػػي ا

بطري ل غير مباشر عمى ذلؾ بإ ماله ل ا بميانده ل ػا اف الحػؿ التحيػد ل ػذز الحالػل ػت
الطالؽ الف ف اعد ادي الشمي تاناعد اف الزتيل الد دمتف زتي ا باض النظر
عػػف االسػػبا

ال يمكػػف اف د ػػيش م ػػه دحػػال سػ ؼ تاحػػد تاف الدػ دمػػتف مػػر اػػد دمػػتف

اكثػػر مػػف مػػر بالندييػػل دكػػتف ال اابػػل م سػػاتيل لمطػرفيف ف ػ التاػػال الػػذي يكدشػػؼ الػػزتج
الميانل اد ي دم ا ات يطم ا ب د اف ي يح اسب

الطالؽ الميانل الد ت ذز كارثل يديد

تال يمكف اف ددرايع عف متضتع االند اـ منه ت ذا ما دممسد ا الباحثل مػف مػالؿ الكػالـ
بما اف الزتج مااف ف مي ػا االند ػاـ حسػ

اناعد ػا تديا مػه ات غافمػه عػف كػؿ مػا يدردػ

عف ذلؾ
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الخالصة
اف ام ػػدالؾ االنس ػػاف لمث اف ػػل تتعػ ػ تل ػػت بح ػػدتد بس ػػيطل ي ب ػػه م ػػف الكثي ػػر م ػػف
المشػػاكؿ تذلػػؾ نػػه يسػػدطيع اف يدك ػ عمػػى اسػػس سػػمميل ف ػ عالاادػػه س ػتا مػػع اس ػرده
زتيدػػه الميدمػػع تيب ػػدز ع ػػف الدػػتدراال تاالن ػػاالال ندييػػل لي م ػػه بػػامتر كثيػػر االس ػػر
تال الاػػل الزتييػػل بػػيف الػػزتييف اسػػاس ن ػتا الميدمػػع اذا مػػا حيػػف بيػػتر سػػمميل امػػال
نسػػبل المشػػاكؿ الميدم يػػل ف ال ػرآف الك ػريـ تاالسػػالـ عػػالا متضػػتع ال الاػػل الزتييػػل
تالث افيػػل الينسػػيل مػػف مػػالؿ آيػػاال ارآنيػػل تاحاديػػح نبتيػػل تااػتاؿ لالامػػل تاكػػدال يمي ػػا
عمػػى ضػػرتر ادراؾ تتع ػ الػػزتج بمػػا دحداي ػػا الزتيػػل فمػػيس حايػػل الزتيػػل ػ حايػػل
ماديل ف ط ف

دحداج الى امتر م نتيل مثؿ الحايل الى الينس الد د دبر اساسيل ف

ادامل الحيا البشريل ي تؿ االمػاـ عمػ عميػه السػالـ (اذا اراد احػدكـ اف يػ د زتيدػه فػال
ي يم ػػا ف ػ ف لمنسػػا ح ػتااا) حيػػح اف المػػر دحدػػاج الػػى تاػػال اطػػتؿ لبمػػتغ دريػػل الػػذرت
اضافل الى حايد ا الى ايتا م ينػل اذف عمػى الػزتج الدم يػد تالمداعبػل لكػ ديػؿ الػى
ذز المرحمل فحػتل البحػح اشػباع الػزتج لرغبدػه دتف رغبػل الزتيػل تمػا يدردػ

عميػه مػف

كتارح
المصادر والمراجع
 1ابف منظتر لساف ال ر

ج 9بيرتال دار يادر 2005

 2احساف االميف المر ازمل ال تيل تدحدياال المسد بؿ بيرتال دار ال ادي ط1
2001

 3احمد زك بدتي م يـ ال متـ االيدماعيل بيرتال مكدبل لبناف 1978
 4الز ر اب ار يـ االنثرتبتلتييا تاالنثرتبتلتييا الث افيل تيتز اليسد ال ديـ مضر االغا
تمشدؽ ط 2الناشر 2009
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 5كاظـ الشبي

ال نؼ االسري ا ار

المركز الث اف ال رب

ف

الظا ر مف ايؿ ميدمع سميـ بيرتال

ط2007 1

 6د ال اي عبد الحسيف الدعم

م دمل ف عمـ االيدماع المركز ال مم ال راا

بيرتال دار مكدبل البياار ط2011 1

 7م ا محمد حسيف ال ذريل تالث افل دراسل ف انثرتبتلتييا اليسد دمشؽ داؿ لمنشر
تالدتزيع ط2010 1

 8د ن ى ال اطري

المر ف

منظتمل االمـ المدحد ركيل اسالميل بيرتال ميد

المكسسل اليام يل لمدراساال تالنشر 2006
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