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ليس سهالً وسيبقى املحور لكل األجيال
كيف نتخّلص من املوروث العائلي في أوالدنا؟

رغم مواكبة اللبنانيني كل تطور يحدث يف العامل باالنفتاح عىل كل جديد يخص الحياة اليومية، نرى يف تربية اوالدهم عودة 
اىل االسلوب القديم الذي تربوا عليه، االمر الذي يطرح سؤاال: هل املسألة يف حرص االهل عىل التمسك بهذا النموذج باعتباره 

ارثا عىل االجيال ان تتناقله، ام ال قدرة لديهم عىل التخلص من املوروث العائيل؟ 

ليس سهال عىل االهل التخلص من املوروث 
هو  فالالوعي  اوالدهم.  تربية  يف  العائيل 
النموذج  بتكرار  اما  املتحكم يف ترصفاتهم، 
االتجاه   يف  او  مؤذيا  كان  لو  حتى  نفسه 
هو  املوروث  هذا   باعتبار  النقيض،  نحو 
محور كل ترصف ان كان الشخص معه او  
ضده. ال وجود للرتبية الصالحة يف نظر اب 

النفيس سيغموند فرويد. التحليل 
حاورت  املوضوع،  هذا  عىل  لالضاءة 
النفس  علم  يف  االختصاصية  العام"  "االمن 
الجامعة  يف  املحارضة  االستاذة  االجتامعي 
االجتامعية  العلوم  معهد   - اللبنانية 
عند  للوقوف  الغصني  ماري  آن  الدكتورة 
الطفال  املالئم  غري  االهل  سلوك  خلفيات 

اليوم.

■ كيف يتخلص االهل من املوروث العائيل 
يف تربية اوالدهم؟

□ هذه املسألة مرتبطة بالالوعي لدى كل 
اللبنانيني  عىل  مقترصة  غري  وهي   انسان. 
االسلوب  يخص  ما  يف  نعتقد،  كام  فقط، 
املوروث  االوالد.  تربية  يف  يعتمد  الذي 
بني  عالقة  كل  يف  املحور  سيبقى  العائيل 
الفعل  ردود  من  الكثري  فيه  واالبناء،  االباء 
كان  ان  ترصف،  لكل  املنطلق  باعتباره 
عىل  ينشأ  االنسان  او ضده.  معه  الشخص 
نفسيا  فيه  يؤثر  عليه  ترىب  معني  منوذج 
يف  ويكرره  ليعود  عليه  فيعتاد  به،  ويتأثر 
املستقبل مع اوالده حتى لو كان رافضا له 
بسبب اذى اصابه يف طفولته عىل يد االب 
املعّنف يف صغره، ال مجال  فالولد  االم.  او 
امامه سوى هذا النمط من الترصف فيكرر 
احيانا،  بهم  التعلق  حد  اىل  اهله  افعال 
معلال ترصفاتهم يف سعيهم اىل حاميته من 

طفولتها  اىل  بالعودة  الكحول،  عىل  مدمن 
رغم  الخيار  هذا  وراء  ما  ملعرفة  االوىل 
الزواج. كشفت هذه  قبل  ما  باالمر  علمها 
املدمن  بوالدها  املرأة  الدراسة عالقة هذه 
من  انقاذه  اىل  سعت  حيث  الكحول  عىل 
ادمانه  ومل تنجح يف ذلك. فاختارت شخصا 
منذ طفولتها عىل  اعتادت  كونها  به  شبيها 
الغري، خصوصا  العالقة مع  النمط من  هذا 
برغبة منها يف  القريب جدا منها،  الشخص 
انقاذ زوجها من ادمانه من اجل ان تشعر 
وكأنها قد انقذت والدها. طبعا مل تنجح يف 

تحقيق رغبتها هذه.

■ نالحظ يف مجتمعنا اللبناين وجود انفتاح 
اطفالهم  عامل  عىل  العائالت  بعض  لدى 
حياتهم  تفاصيل  مواكبة  عىل  بحرصهم 
باملوروث  التأثر  دون  من  بها  واالهتامم 
العائيل الذي نتحدث عنه، ما تفسريك لهذا 

وخلفياته؟ التطور 
□ االهل الذين يسعون اىل بناء هذا النوع 
عالقتهم  كانت  اوالدهم  مع  العالقة  من 
ساعدهم  الذي  االمر  جيدة،  باهلهم 
باملرونة  متيزهم  عرب  االنفتاح  هذا  عىل 
صغرهم.  منذ  الرتبية  من  اكتسبوها  التي 
انها  نقول  وال  جدا  مهم  هنا،  االم  دور 
الكفاية  فيه  مبا  جيدة  هي  بل  ممتازة  ام 
Good  enough mother. املبدأ يف هذه 
احتضانه  وال  الولد  قمع  عدم  هو  العالقة 
حتى االختناق، باملعنى النفيس للكلمة، بل 
سامح االم بوضع مسافة نفسية بينها وبني 
لتكوين  داخليا  ينمو  ان  اجل  من  طفلها 
تأثريها  من  بعيدا  الذاتية  استقالليته 
النوع  هذا  مع  يعيش  الذي  الولد  الخاص. 
من االمهات سيكون قادرا عىل بناء عالقات 

الولد  يعرف  لن  لذا،  االسلوب.  هذا  خالل 
بالنسق  اطفاله  مع  التعامل  اال  يكرب  حني 
يف  كان  حني  معه  التعامل  تم  الذي  نفسه 

عمرهم، النه هكذا تعلم.

■ اذا، ال مجال للتخلص من هذا املوروث؟
مجاال  هناك  لكن  سهال.  ليس  االمر   □
عالجية  لجلسات  االهل  بخضوع  لتجاوزه 
الهدف منها ترشيح  اطباء نفسيني  عىل يد 
السيئة  رواسبه  من  للتخلص  املايض 
ال  العالج  عليهم. هذا  السلبية  وانعكاساته 
يتم اال بوعي االهل عىل اخطاء ال يريدون 
ارتكابها مع اوالدهم، النها يف الوقت نفسه 
يف  حقهم  يف  ارتكبت  اخطاء  اىل  تعيدهم 
ذاكرتهم  تنظيف  اىل  فيسعون  الطفولة 
منها لتجديد انفسهم للبدء باسلوب جديد 
يعتربونه حضاريا اىل حد ما يف حق االوالد. 
االسلوب  تكرار  منوذجان:  هناك  الرتبية  يف 
يف  املراة  او  الرجل  عليه  نشأ  الذي  نفسه 
متاما.  النقيض  نحو  االتجاه  او  طفولتهام، 
االسلوب  انه  اطالقا  يعني  ال  االمر  لكن 
الذي  القمع  شدة  من  احيانا  االفضل. 
يختارون  طفولتهم،  يف  االهل  عىل  مورس 
يريدون  ما  كل  يف  اوالدهم  مع  التساهل 
به.  للتقيد  لهم  نظام  فعله من دون وضع 
يف هذا املناخ، ينمو الولد ـ امللك كام يصفه 
علم النفس برنجسيته وعدائيته حتى تجاه 
اهله، يف ما بعد، والسبب غياب النظام يف 
هنا،  التوقف  ايضا  الرضوري  من  البيت. 
عرض  اىل  هدفت  التي  الدراسات  عند 
االسباب التي تدفع اىل تكرار اسلوب االهل 
تاثريها  ومساوىء  االخطاء  رغم  الرتبية  يف 
الدراسات  احدى  رشحت  النفس.  عىل 
اسباب اختيار امرأة كندية الزواج من رجل 

جديدة يف حياته وسيكون منفتحا مستقبال 
تراكمية.  عملية  انها  وزوجته،  اوالده  مع 
ان توصل بعض  القول  لكن، من الرضوري 
يف  املتقدمة  املرحلة  هذه  اىل  العائالت 
التعامل مع اطفالهم هي، يف اغلب االحيان، 
هؤالء  عالجية.  لجلسات  خضوعهم  نتيجة 
مبساعدة  انفسهم  يساعدون  االشخاص 
هذا  يف  مرشدين  او  نفسيني  اختصاصيني 
شبيهة  هي  النفسية  املسافة  هذه  املجال. 
اجتامعي  تباعد  من  الناس  عىل  فرض  مبا 
من  تأمينها  مع  كورونا،  وباء  من  للوقاية 
قبل االهل سينمو الطفل ذاتيا،  يف بادىء 
نوعا  الذاتية  باالستقاللية  بشعوره  االمر 
بحرية. خطوة  للتحرك  له  مساحة  برتك  ما 
تستطيع االم مساعدة طفلها عىل تحقيقها 
يف عمر السنة بتشجيعه عىل تناول الطعام 

مبفرده. 

الخضوع  اىل  االهل  تدفع  اسباب  اي   ■
لجلسات عالجية من اجل تحسني عالقتهم 
باوالدهم، واي رشيحة اجتامعية، بالتحديد،  

تقدم عىل هذه الخطوة؟
بالذنب  او  بالتقصري  االهل  احساس   □
وبالشعور بانهم يكررون اخطاء يرفضونها. 

االختصاصية يف علم النفس االجتامعي الدكتورة آن ماري الغصني.

الرتبية موضوع مقلق للمعنيني بها. الجديد 
تدريبية  دورات  اقامة  هو  الشأن  هذا  يف 
يكونوا  ليك  العدادهم  كندا  يف  لالهل 
اىل  اللجوء  من  بعيدا  اوالدهم  لرتبية  اهال 

العنف.

ازدياد  اىل  تؤدي  التي  االسباب  ما   ■
املشكالت الزوجية ما بعد االنجاب؟

اللحظة  منذ  تبدأ  املشكلة  □ هذا صحيح. 
االوىل لوالدة الطفل، والسبب يف عدم تقبل 
االهل عيوب املولود الجديد والتشابه الذي 
ورثه عن جده او جدته او عن والده او عن 
االشياء  يتذكرون  بذلك  االهل  الن  والدته، 
التي يريدون التهرب منها يك ال تذكرهم مبا 
يؤملهم. االم مثال، تحلم بأن ال ترى عيوبها 
يف اوالدها، خصوصا ابنتها وتريد ان يكون 

تبقى  لن  املشكالت  هذه  مثاليا.  طفلها 
بشكل  عائلية  ستصبح  بل  زوجية  معاناة 
االهل  بني  دائم  اىل رصاع  تحولها  بعد  عام 
عليهم  الضغط  ناحية  من  وذلك  واالوالد، 
من  الناس  امام  صورة  بافضل  يكونوا  يك 
اجل صورتهم االجتامعية، باعتبار  اوالدهم 
ونجاحهم  املهذبة  بترصفاتهم  عنهم  صورة 
يف املدرسة. هذا الجهد الذي يبذله الطفل 
من اجل ان يعطي انطباعا جيدا، يف الشكل 
يأخذ  اجتامعيا  عائلته  عن  املضمون،  يف  ال 

الكثري من طاقته عىل حساب ذاته.

■ هذا يعني ان الرنجسية تتحكم احيانا يف 
عالقة االهل باوالدهم؟

الحديثة.  املجتمعات  طبعا، خصوصا يف   □
كبار علامء النفس يعرتفون بأن اوالد اليوم 
مل  مسائل  من  لهم  يقدم  ما  رغم  تعساء 
سابقة.  اجيال  يف  االوالد  عليها  يحصل 
انجاب  عىل  حريصة  العائلة  كانت  قدميا 
يحصل  كام  اوالد  ثالثة  او  ولدين  من  اكرث 
واثاره  االنجاب  كرثة  سلبيات  ورغم  حاليا 
االم،  عىل   خصوصا   العائلة،  عىل  املتعبة 
من  بنوع  يتمتعون  قدميا  االوالد  كان 
الذين  االقارب  بيوت  اىل  بالتنقل  الحرية 
هذا  تربيتهم.  يف  لالهل  معاونني  كانوا 
الواقع، رغم سلبياته، جعل من اوالد االمس 
اليوم  باطفال  مقارنة  اجتامعيني  اشخاصا 
املالزمني لتحركات االهل واملطالبني بتقديم 
العدد،  الصغرية  عائلتهم  صورة جميلة عن 
افضل  التعريف عنهم مبيزات تجعلهم  عرب 
من غريهم كاطفال. هذه هي الصورة التي 
اىل  الحديثة،  املجتمعات  يف  االهل،  يسعى 

اظهارها عن انفسهم من خالل اوالدهم. 

توزيع  واالم  االب  يستطيع  كيف   ■
بينهام واي جوانب  ما  الرتبية يف  مسؤولية 

عىل كل واحد منهام تحملها؟
بالدل  السؤال سيكون  □ جوايب عن هذا 
التي  الطريقة  يخترص  بارز  واقع  اىل 
بضمه  اي  طفلها،  حمل  يف  االم  تعتمدها 
االب  ايضا.  وجهه  واخفاء  صدرها  نحو 
االمر نفسه مغايرة متاما، فهو  طريقته يف 

اىل  ووجهه  كتفه  عىل  الطفل  يحمل 

يعاني الذكور من عمر 
الثالث حتى الست سنوات من 

الهوية ضياع 
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املجتمع.  اىل  اي  الخلف،  اىل  ال  االمام 
الحياة.  اىل  ابنه  يقدم  هو  الطريقة  بهذه 
اما االم فرتيد حاميته بصدرها. ال بد من 
عليه  اقدمت  ما  اهمية  اىل  هنا  االشارة 
االخرية  السنوات  يف  املستشفيات  بعض 
مبطالبة االب مبشاركته فعليا حدث والدة 
الوالدة  غرفة  اىل  بدخوله  وذلك  طفله، 
حبل  قطع  بنفسه  يتوىل  ان  اجل  من 
الرسة للمولود الجديد. هذا الفعل يحمل 
هو  االبوي  املفهموم  منها،  كثرية  رموزا 
اوالده  يقدم  من  وهو  اجتامعي  مفهوم 
حمل  يف  العفوية  طريقته  الحياة،  اىل 
ودوره  الداخلية  حقيقته  عن  تعرّب  اوالده 
اىل  هنا  ساتطرق  حياتهم.  يف  االجتامعي 
مشكلة واجهناها يف املدارس يف السنوات 
علم  يف  كاختصاصيني  موقعنا  من  االخرية 
املجال.  هذا  يف  الرتبوي  ودوري  النفس 
يعاين الذكور من عمر الثالث حتى الست 
من  واحيانا  الهوية  ضياع  من  سنوات، 
لدى  الشخصية  الهوية  مشكلة  اهتزازها. 
الصغار مل تكن موجودة من قبل  الفتيان 
بالتأكيد،  املراهقة  عمر  حتى  وسرتافقهم 

مرد  العاطفية.  عالقاتهم  اوىل  يف  خصوصا 
االمر اىل سعي االب يف املجتمعات الحديثة 
معّنف  كانسان  القدمية  صورته  تغيري  اىل 
بادوارها.  االم  فبات متساويا مع  الوالده، 
الطفل يف حاجة اىل شعوره بوجود اب وام 
يلعب  ان  حاليا  االب  لذا عىل  جانبه.  اىل 
دوره كرجل بجذب ابنه اىل عامله الرجويل، 
كيف؟ بخلق فرص له تجعله غري ملتصق 
بامه دوما، عىل ان يسعى اىل مشاركته يف 
العابه الرياضية ككرة القدم او كرة السلة 
خاصة  اخرى  نشاطات  وبتخصيص  مثال، 
اىل  التنبه  الرضوري  ومن  فقط،  بالرجال 
كيفية اختيار االلعاب له مبعنى ان يكون 

ال  الذكور  عىل  تنطبق  محددة  هوية  لها 
عىل الجنسني. 

مفهوم  الرتبوي  النفس  علم  يحدد  هل   ■
يف  االهل  يرددها  كعبارة  الصالحة  الرتبية 

كل جيل؟
□ يقول اب التحليل النفيس سيغموند فرويد 
تربية  كل  ففي  الصالحة.  للرتبية  وجود  ال 
هناك خطأ ما. دامئا هناك ثغر يكتشفها االهل 
متأخرين واحيانا يعجزون عن معرفتها. مهام 
سيبقى  اطفالهم،  عامل  من  التقرب  حاولوا 
هناك زواية فيهم لن يصل اليها احد. الرتبية 
نفسها  باللحظة  نقول  وكام  يومي،  عمل 
بالذهاب  املفاجىء،  الحدث  يتطلب  وكام 
بكل عيوبه ملعرفته  اوال  وتقبله  الطفل  نحو 
واكتشاف ما فيه من قدرات وميزات بهدف 
امور  عىل  معه  لنعمل  كأهل،  الينا   جذبه 
اخطائنا  رغم  له،  نسمح  ان  رشط  ذاتية  
لتأمني  الحرية  من  مبساحة  املتوارثة، 
الداخيل.  منوه  اجل  من  الذاتية  استقالليته 
عىل  بالعمل  االهل  يكتسبها  املرونة  هذه 

انفسهم من خالل مراقبة اخطائهم.

اللغاء صورته 
كمعنف بات دور االب شبيها 

بدور االم

الرتبية عمل يومي.


