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  مراحل التطور لدى الرجل والمرأة
  الخطوبة والزواجخالل فترتي 

  

  عادل كمال خضر/ د.أ
  أستاذ علم النفس اإلكلینیكي والتحلیل النفسي

  قائم بأعمال عمید كلیة اآلداب ــ جامعة بنــھاو
  

 خ���الل فترت���ي         یم���ر ك���ل م���ن الرج���ل والم���رأة 
 ، یت�شبه فیه�ا  ك�ل رطوبة والزواج ، بمراح�ل تط�والخ

حی�ث یتمث�ل .. والح�شرات  الطیورمنهما بالحیوانات و
كلیهما بخصائص ھذه الحیوانات والطیور والح�شرات  

  .لفترة محددة خالل مشوار الحیاة 
  

 الرج��ل  ویمك��ن إیج��از المراح��ل الت��ي یم��ر به��ا        
 اح��لف��ي خم��سة مر وال��زواج خ��الل  فترت��ي الخطوب��ة

  :أساسیة وھي 
  

  .  مرحلة  الطاووس  -١
  .  مرحلة  األسد  -٢
  .  مرحلة  القرد  -٣
  .  مرحلة  الحمار  -٤
  .  مرحلة  ثور هللا  في برسیمه  -٥

  

خ��الل   الرج��ل  یل��ي نف��صل تط��ور س��ـلوك        وفیم��ا
  : على نحو من التفصیل كل مرحلة منها

  : مرحلة الطاووس  :ًأوال 
  

 ،ل  فت��رة الخطوب��ة  خ��ال        وتب��دو ھ��ذه المرحل��ة
،   ھیئت��ه  بكام��لویب��دو.. فنج��د  الرج��ل ن��افش ری��شه 

 ی�صفف ش�عره ،  ، شكله أنیق ، مالبسه على الموض�ة
یتب�اھى ..  والبارفان�ات   یحلق  ذقن�ه ، ی�ضع ال�روائح

بإمكانات��ه وقدرات��ه الخارق��ة ، ویب��د  وكأن��ه امتل��ك  ك��ل  
  .وأنه یستحق خطیبته عن جدارة الواھب الفذة ، 

  

  :مرحلة األسد  : ًنياثا 
  

        ف��ي ب��دایات ال��زواج ، یح��اول الرج��ل أن یظه��ر 
..  نف���سه بأن���ه الح���اكم اآلم���ر داخ���ل عرین���ه ومملكت���ه 

فالبی���ت بیت���ه ،  وزوجت���ه مل���ك یمین���ه  ،  وعلیه���ا أال 
إدب��ح له��ا  القط��ة  ف��ي  " تع��صي أم��ره ، وكم��ا  یق��ال 

إن : "  رأي المث��ل الفالح��ي وعل��ى" ..  لیل��ة عرس��ها 
وإن ك�ان له�ا ..   فرخ�ة ف�ي البی�ت إدبحه�ا اتكان لمرك

، ھ��ذا إل��ى جان��ب  ص��یاحه عم��ال عل��ى  " حیط�ة ھ��دھا 
بطال  في بعض األحیان حتى یثبت  لزوجت�ه  وألھله�ا  
وأھله ، أنه رج�ل البی�ت ، الح�اكم ب�أمره ، وأن�ه األس�د 

  .الملك 
  

  :مرحلة القرد  : ًثالثا 
  

یتط�ور الرج�ل  م�ن         مع والدة  أول  طفل له  ،  
أسد  إلى قرد  فیبدأ  في مالعبة الطفل ، ویب�دأ  ی�شیل 
الطفل  ویالعبه ویداعب�ه ، ویت�نطط أمام�ه ،  ویتحای�ل 

ویك��ون ..  علی��ه لی��ل نه��ار م��ن أج��ل نظ��رة أو ض��حكة 
األب عل��ى اس��تعداد ألن ی��رقص لطفل��ه رق��صة عج��ین 

  . الفالحة  من أجل أن یلمس ابتسامته 

  :مار مرحلة الح : ًرابعا 
  

        مع كثرة الخلفة وزی�ادة األبن�اء داخ�ل المن�زل ،  
وضیق ذات الید ،  وكثرة مصاریف  العی�ال ،  یتح�ول 

الرجل  من قرد إلى حمار ،  ویشتغل  ل�والده  ش�یال ،  
ی��شیلهم عل��ى كتفی��ه  ویدی��ه  خ��ارج المن��زل ، وعل��ى 

  م��ن اًخ��ل المن��زل ، وعلی��ه أن ی��شقى یومی��ظه��ره دا
 إلى الم�ساء  وم�ا بع�د  الم�ساء م�ن أج�ل صباحیة ربنا

  اً  یومی��ویرج��ع مه��دود الحی��ل.. ت��وفیر لقم��ة الع��یش 
  . إلى أن  یكبر األبناء 

  

  :مرحلة ثور هللا في برسيمه : خامًسا 
  

        بع��د أن یكب��ر األبن��اء ،  وی��صلون إل��ى  مرحل��ة 
ال���شباب  ی���صبحون ھ���م  أق���وى  وأعل���م م���ن األب ،  

م ،  فیب��دءون ف��ي إھمال��ه وی��صبح األب ض��عیف أم��امه
وتجاھل���ه ، وع���دم  األخ���ذ  بم���شورته ،  وال یعرفون���ه  
أخب��ارھم  ،  وال ی��ستطیع  ال��سیطرة عل��ى س��لوكهم  ،  
ویفق��د  ال��شیخ  ھیبت��ه  وی��صبح آخ��ر م��ن یعل��م  داخ��ل 

وم��ن ث��م  ..  المن��زل ،  ب��ل  ق��د  یتج��رأ علی��ه  األبن��اء 
ار یدخل الرجل  في طور جدید  یتحول  خالله  من حم�

  .  إلى  ثور هللا في برسیمه 
  

        أما المراحل التي  تمر بها  الم�رأة  فإن�ه یمك�ن  
   :احل أساسیة وھي مرفي خمسةإیجازھا  

  

  .مرحلة  الغزالة  -١
 .مرحلة  العنكبوت  -٢
 .مرحلة  البقرة  -٣
 .مرحلة  النعامة  -٤
  .مرحلة الغراب  -٥
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        وفیما یل�ي  نف�صل  تط�ور س�ـلوك الم�رأة خ�الل  
  :على نحو من التفصیل ل مرحلة منها ك
  

  : مرحلة الغزالة  :ًأوال 
  

        وتب��دو ھ��ذه المرحل��ة  خ��الل  فت��رة الخطوب��ة ، 
وتلتف�ت برق�ة ، ص�وتها . .فنجد  المرأة تسیر برش�اقة 

 ، وجهه��ا م��شرق  ، ب��شرتها  ناعم��ة ،  اًیك��ون ھم��س
..  الحرك��ة ، جذاب��ة المنظ��ر عینیه��ا  المع��ة ،  ن��شیطة

.. تقفز في حركات رش�یقة ..  متناسق فوفجسمها مل
فهي ..  وتثبت أن خطیبها  فاز بها ..  تتحدى الجمیع 

  .الجائزة الكبرى التي ال ینالها  إال من یستحق 
  

  :مرحلة العنكبوت  : ًثانیا 
  

        ف��ي ب��دایات ال��زواج ، تح��اول الم��رأة أن تظه��ر 
نفسها بأنها صاحبة المنزل ، وأن زوجها یتبعها ھ�ي، 
وأن��ه مل��ك له��ا ، ولتحقی��ق ذل��ك فإنه��ا ت��سدل خیوطه��ا 
حول زوجها فتوحي له أنها ھي التي تستحق االھتم�ام 

وأن .. ولیس أم�ه ، وأنه�ا ھ�ي األق�رب إلی�ه م�ن أھل�ه 
ألم�ه وأھل�ه ، وھ�ي م�ن جانبه�ا  علیه أن یقلل زیارات�ه 

ال تعطي لهم  تقدیر واھتمام عندما ی�أتون لزیارته�ا  ، 
رام حتى ال یأتون إلیه�ا  وتقابلهم بال مباالة أو عدم احت

ج�وزي : " وھي بذلك تطبق المثل القائ�ل  ..  ًمستقبال
  " .جوزي أفرده وأكویه .. وأنا حرة فیه 

  

  :مرحلة البقرة  : ًثالثا 
  

ع والدة طف����ل له����ا وراء اآلخ����ر ، تتط����ور         وم����
الم��رأة  م��ن عنكب��وت إل��ى بق��رة ، حی��ث تك��ون وظیف��ة 
الم��رأة  لع��دة  س��نوات ھ��ي إرض��اع األبن��اء ، وتحقی��ق 

خ�الل من اإلشباعات الفسیولوجیة والعاطفیة ألبنائها  
وتط��ول تل��ك المرحل��ة  ت��وفیر الل��بن له��م عب��ر ث��دییها ، 

 السنوات  ال ته�تم   وھي خالل تلك..  األبناء بقدر عدد
 وبدایة ال�زواج ،  بأنوثتها كما كان خالل فترة الخطوبة

ترھل جسمها ب�شكل  وزنها  ویركتها ،  ویزدادوتقل ح
  . تختفي رشاقتها اً فشیئاًوشیئ..  ملحوظ 

  

  :مرحلة النعامة  : ًرابعا 
  

        مع كث�رة الخلف�ة وزی�ادة األبن�اء  داخ�ل المن�زل  
خ��الل مرحل��ة الطفول��ة ب��شكل وش��قاوتهم الملحوظ��ة  

خاص ،  تتحول المرأة  من  بقرة  إلى نعامة  ،  فكله 
فبع��د أن كان��ت ته��تم  بنظافته��ا  ونظاف��ة .. زي بع��ضه 

بیته���ا  نج���دھا ال ته���تم ب���ذلك ، وبع���د أن كان���ت ته���تم 
باللم��سات الجمالی��ة داخ��ل المن��زل ، فه��ي ال تقل��ق م��ن 

ة  لع����بهم ب����الكروتنط����یط األوالد عل����ى أث����اث المن����زل 
خت�صار وبا..   الشقة وتقطیعهم األوراق ورمیها داخل

 ب�أول  ًفالشقة التي كانت في بدایة زواجه�ا تلمعه�ا أوال
الستشعارھا بأنها مملكته�ا أص�بحت ف�ي ھ�ذه المرحل�ة 

 ال ته��تم به��ا وكأنه��ا  لی��ست وھ��ي.. ملیئ��ة باألترب��ة 
 فهي كالنعامة تدس رأسها ف�ي شقتها أو تعیش فیها ،

وخ��الل ھ��ذه .. ت��رث بم��ا ی��دور حوله��ا الرم��ال وال تك
المرحلة  تنام المرأة  ساعات  وساعات وال تشبع م�ن 

 خ��الل تل��ك المرحل��ة بتكی��یس اًوتق��وم أی��ض!!!              ن��وم ال
وتكثر األكی�اس البالس�تیك . األشیاء في شنط بالستیك 

تح��ت ال��سریر وف��وق ال��دوالب ،  ناھی��ك ع��ن تكی��یس 
ج��ة  ب��الفریزر واألدراج األطعم��ة المختلف��ة داخ��ل الثال

وتضیع م�ن ذاكرته�ا معرف�ة األش�یاء داخ�ل ..  الداخلیة
األكیاس ،  ونكاد  نجزم أنه في ح�ال  زی�ادة  أع�راض 

ھ��ذه المرحل��ة یك��ون  ذل��ك  بدای��ة دخوله��ا ف��ي اكتئ��اب 
  . نفسي 

  

  : مرحلة الغراب  :خامًسا 
  

 مرحل���ة  بع��د أن یكب���ر األبن���اء ، وی���صلون إل���ى       
ن متقدم�ة ، وت�شعر أن بح الم�رأة  ف�ي س�الشباب  تص

ش��بابها ق��د ض��اع  ف��ي تربی��ة األبن��اء ، وأن ھن��اك م��ن 
ابنتها ـ�ـ  منها  ثمرة  جهدھا  ــ ابنها أو سیأتي ویأخذ
  س��یتركها األبن��اء ً  أم  آج��الًوع��اجال..  عل��ى الج��اھز 

ویتزوج��ون ،  وس��وف تع��اني الوح��دة وع��دم االھتم��ام 
م�ة ، وخاص�ة ف�ي حال�ة بها أو السؤال عنها بصفة دائ

وھو الغالب إذ أن غالبی�ة الرج�ال  (  وفاة الزوج قبلها 
یتوف�ون قب��ل  زوج��اتهم  وللم�رأة  ب��ال ش��ك  دور كبی��ر 

ول��ذلك ) ..  ف��ي ذل��ك ب��سبب  ك��ورس  النك��د الی��ومي 
كثی���ر م���ن ال���شروط ) األم ـ���ـ الحم���اة ( ت���ضع الم���رأة 

فت����صبح .  .وبناته����ا والعراقی���ل أم����ام زواج أوالدھ���ا 
زوجی�ة األبن�اء ،  لهدم عش اًغراب الذي یسعى دومكال

 معج���زة  إلجه���اض  م���شروع اًحی���ث ت���ضع  ش���روط
 وتطل��ع القط�ط  الفاط��سة  ف��ي..  ال�زواج  ف��ي  بدایت�ه 

وإذا  ت�م .. كل عریس البنتها  وفي كل عروسة البنها 
 زوج�ة ابنه�ا الزواج على خیر تبدأ عمل  المشاكل  مع

فـ�ـن  إال  بتحقی�ق   جوال یغمض لها..   بنتها أو زوج
) .. أو ابنتها و زوجها ( ابنها وزوجته االنفصال بین 

وھ���ي إذ ت���صل إل���ى ذل���ك تك���ون كالدب���ة الت���ي قتل���ت 
  .صاحبها 

 

  تحیاتي خالص                       
  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
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