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النفس أعامق من

يف يجول كان ما أحٌد يَدِر ولم شيئًا، منها يدرك لم ولكنه الحياة، عىل الوليد عنُي تفتحْت
والرسور. اللذة عن تُنبئ ابتساماٍت من وجهه عىل ارتسم ما إال خاطره،

يذكر ال وهو العمر، من السابعة املايضقبل أغوار يف به تذهب أن ذاكرتُه تستطيع وال
املألوف. عن وتختلف املشاعر تهز وأحداثًا وقفاٍت إال العارشة حتى الوقت ذلك منذ

وأشياء. أحياءٍ من فيه ما وبني نفسه، بني يميِّز ال العاَلم من قطعٌة إنه
الخري، لهم يريد إنه الناس؛ وبني نفسه بني الخالُف هذا راعه التمييز، يف أخذ فلما
الناس من لِقَي فَكْم ذلك ومع يُؤثِر، بما عليهم يضنُّ وال نفسه، ذات من لهم ويبذل

ورشورهم.
يعملون؟ ما إىل البرش تحريك يف األعظم الرس ما تُرى

والكراهية. الحب إنه
أجنبي كبري أستاٍذ إىل يستمع كان حتى بذهنه، يعلق لم ولكنه مراًرا، الرأَي ذلك قرأ
إعالن إىل والفالسفَة املفكِّرين يدفع الذي الرس عن فتَّشَت «لو يقول: محارضاته إحدى يف
معينًا شخًصا حياتهم يف َلوجدَت تصويرها، إىل الهمَة فيهم ويحرِّك الجديدة، مذاهبهم
نظريتَه ينتقد ينفكُّ وال مذهبه، وينتقصمن أفالطون، يبغض كان أرسطو فهذا يكرهونه،
وأحبُّ أفالطون «أحبُّ القائل: هو وأرسطو أستاذَه، كان أنه مع مناسبة، كل يف امُلثل يف
كره عىل مذاهبهم يف الحديث العرص فالسفة واعتمد أعظم.» للحق حبي ولكنَّ الحق،

فلسفته.» عىل والطعن أرسطو
حياتهم، يف الناس ألعمال املحرِّك املعنى ذلك إىل واْلتَفت صاحبنا، عقُل تنبَّه عندئٍذ

والبُغض. الحب وهو
االختالف. عىل والباعث االئتالف، رسُّ إنهما



والكراهية الحب

والشعوب. األمم عليه تسري الذي القانون هما بل
عليهم فشنَّ اليهود، كراهية عىل األملاني الشعب كلمَة جمع كيف هتلر إىل تَر ألم

وس! ُ الرضَّ الحرَب
األفراد سلوك يف وأثرهما الباعثنَي، هذين بقوة إيمانًا ازداد السن، به تقدَّمْت وكلما

والجماعات.
والكراهية؟ الحب من برش خال وهل

نشأَة تعلِّل أساطريَ اليونان فصاغ وامُلحَدثون، القدماء فكَّر لقد ذلك؟ يف الرس هو ما
وعلماء النفس علماء وقال الظاهرة، هذه تفرسِّ بمذاهَب فخرجوا الفالسفة ل وتأمَّ الحب،

الحديث. العلم كلمَة الحياة
الصواب. إىل أدنى عندنا امُلحَدثني وتعليُل طرافة، من تخلو ال القدماء أساطريُ
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احلباألفالطوين

األبدان. شهوات تُدنِّسه وال الحس، َمطاِلب عىل يسمو الذي الحب إنه
ذلك لذكرى إجالًال أفالطونيٍّا، الرشيف الحب من الرضَب هذا نُسمي نزال ال ونحن

األول. املعلِّم ومعلِّم األكاديمية، صاحِب العظيم الفيلسوِف
عجائبه؟ عن الستار وكشف الحب حقيقة عن تكلَّم أين

ومعهم القوم اجتمع حيث «امَلأُْدبة»، باسم املعروفة املشهورة املحاَورة يف ذلك نجد
كلٌّ وتناول الحب، عن الحديث دار ثم العشاء، طعام يتناولون أجاثون بيت يف سقراط

فحواه: ما فقال أرستوفان دور جاء حتى جانب، من املوضوَع منهم
أو بوزانياس فيه تكلَّم ما غري عىل املوضوع هذا يف الكالم باب أطرق سوف
فهموا ولو منزلة، من للحب ما بعُد يقدِّروا لم البرش أن َألعتقد وإني أركسيماخوس،

والهياكل. املعابَد تمجيده يف َألقاموا قْدَره
للناس. ذلك تعلِّموا أن وعليكم الحب، قوَة لكم سأبنيِّ

جنسان هناك يكن ولم اليوم، عليه هي كما فطرتها أصل يف البرشية الطبيعة تكن لم
املركَُّب هذا كان منهما، املركَّب والخنثى واملرأة، الرجل، أجناس: ثالثة بل اآلن، نرى كما

اليوم. اختفى ولكنه حقيقيٍّا، موجوًدا واملرأة الرجل من
وجَهني ذي واحد ورأٍس أقدام، وأربِع أيٍد أربِع ذا الشكل، كرويَّ األول الرُجُل وكان
كما منتصبًا يميش أن استطاعته يف وكان آذان، أربُع كذلك وله اتجاَهني، يف بهما ينظر

يريد. كما الخلف وإىل األمام وإىل اآلن، يميش



والكراهية الحب

الشمس، ابن فالرجل العدد، يف واألرضثالثة والقمر الشمس ألن ثالثة األجناس كانت
حتى عظيمة، وقوٍة شديد، بأٍس ذوي وكانوا القمر، ابن املرأة والرجل األرض، ابنة واملرأة
عىل الرأي واستقر أمرهم، يف وتشاَوروا السماء، يف اآللهة فاجتمع اآللهة، عىل اعتدوا لقد

بحمدها؟ ويسبِّح اآللهة يعبد َمن ولكن الرعد. عليهم يسلِّطوا بأن البرش إبادة
أخالَقهم؛ وتهذِّب بأسهم من تحدُّ طريقٍة إىل األمر آِخَر اآللهة كبريُ زيوس واهتدى

عدُدهم. ويزيد ُقوَّتهم فتقل أنصاًفا، البَرش يقطع
أن أبولون وأمر التفاحة، تُقَطع كما نصَفنْي واحد كلَّ فقطع عليهم، كلمته ْت وحقَّ
االنقسام، تم فلما البرش، هيئة من اآلن ُمشاَهد هو ما عىل هيئتهم ويصوغ ِجراَحهم، يوايس
نصف، مات وإذا له، يكمِّ آَخر رجٍل إىل يشتاق فالرجل نصفه، إىل يَشتاق نصف كلُّ أضحى

به. ليتعلَّق امرأة، أم كان رجًال له، رشيٍك عن اآلَخر النصُف بحث
باإلناث تتَِّحد الذكور وجعل عليهم، رحمته أنزل الفناء، إىل سبيلهم أن زيوس رأى وملا

البرشي. الجنس يحفظ نسٌل منهم يتولَّد حتى
إىل يشتاقون فإنهم الرجال أنصاف من الرجاُل ا أمَّ اإلنسانية، الطبائع انحدرت وهكذا
أنصاف من الرجال ا أمَّ الرجال، يطلبن ال فإنهن النساء أنصاف من النساءُ وكذلك الرجل،

املرأة. إىل يشتاقون فإنهم واملرأة، الرجل من املركَّب الصنف ذلك املخنَّثني،
يف األسطورة هذه بت ترسَّ وقد والكراهية، الحب تفرسِّ التي الخلق أسطورة هي هذه

قليل. بعد عنه نحدِّثك مما أئمتهم بعض بها وقال العربي، األدب
أساطري من الكثري ُحِكي كما حكاها وإنما األسطورة، بهذه يؤمن أفالطون يكن ولم

اليونان.
فالحب الروح، نورانية إىل والسمو املادة، شوائب عن ع الرتفُّ الحب، يف مذهبه وحقيقُة
الجميلة، األشكال بحب اإلنسان ويبدأ والجمال. والخري املعرفة عىل الحصول إىل يدفع شوق
وينتهي اإلنسانية، القواننُي وبخاصة النفس، ثمرِة حبِّ إىل ثم النفوس، حب إىل يرتقي ثم

لذاتها. املعرفة حب إىل األمر آِخر يف
الخري. ومثال الحق، ومثال الجمال، مثال نبلغ حتى الرُِّقي يف نتدرَّج وهكذا

َمطَلب وهو الباقي، املطَلق الجمال إىل الفانية املحسوسة األجسام من يصعد فالحب
الحقيقي وامُلِحب بالجسد، اتصالها قبل امُلثل عاَلم يف تعيش كانت التي الخالدة، النفس
الدائم؛ بالجمال ويتعلَّق الزائل الجماَل يَزدري األفالطوني، الحب صاحب وهو الكامل

الروح. جماِل
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األفالطوني الحب

جاء مذهبه، ح يوضِّ وغلوكون، سقراط بني حواًرا الجمهورية يف أفالطون ر صوَّ وقد
فيه:

الحب؟ بلذة التمتع يصحب مما وأقوى أعظم لذًة تذكر أن أيمكنك سقراط:
ذلك. فيحاول العقل حدوَد تجاَوَز َمن يوجد وال ذلك، يمكنني ال غلوكون:

متَِّزن؟ رصني بطبٍع املتَِّزن الجميل يف الرغبُة املرشوِع الحب طبع أََوليسمن سقراط:
كذلك. أنه مؤكَّد غلوكون:

والدعارة. الجنون من يشءٌ املرشوَع الحبَّ يالمَس أن يجب فال سقراط:
دعارة. وال جنوٌن يالمسه أالَّ يجب غلوكون:

الذي وحبيبُه امُلِحبُّ يأتي وال الحب، تُداني ال بصددها نحن التي فاللذة سقراط:
النوع. هذا من شيئًا املستقيَم الودَّ يباِدله

سقراط. يا يأتياه أن يجوز ال إنه ا حقٍّ غلوكون:
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األدبالعريب يف

ونستشهد األدب، وعيون الكتب أمهات يف نقرؤها لسان، كل عىل جاريًة العرب أقوال تزال ال
نظريٌة ذلك يف ولهم أحوال، من يتبعهما وما والبُغض، الحب عن شعراؤهم ذَكَر بما
هم املسلمون وليس بالجسد، اتصالها قبل األرواح اختالف أو ائتالف إىل ترجع مشهورة

األقدمني. الحكماء إىل ذكرنا كما تمتدُّ فأصولُها النظرية، هذه ابتكروا الذين
أن بعٌض «زعم فقال: للعشق، املولدة األسباَب محارضاته يف األصبهاني الراغب ذكر
فكل نصًفا، جسد كل يف فجعل أنصاًفا قطعها ثم ُكرة، كهيئِة كلها األرواَح خلق تعاىل هللا
عف والضَّ القوة يف حالهما وتتفاوت عشق، بينهما حصل ِنْصُفه فيه الذي الجسد لقي جسد

الطبائع.» ِرقة حسب عىل
الشمس التفاق فيكون األرواح التِّفاق إما أنواع: ثالثة عىل الصداقة أن بعضهم وزعم
تحصل ملتعٍة وإما صاحبه، حبِّ من ا بدٍّ أحدهما يجد فال واحد، برٍج يف املولدين يف والقمر
َمن وبُغض إليها أحسن َمن حبِّ عىل النفوس «ُجِبلت ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال ولهذا ذلك؛ فتولِّد

املري: الصمد قال ولهذا إليها؛ الحرص موادُّ تجتمع ألُلفٍة وإما إليها.» أساء

ال��ج��وان��ُح ع��ل��ي��ه ��ْت ان��ض��مَّ إن وتَ��ذْك��ى ال��ح��ش��ا ف��ي تُ��وَق��د ال��ن��اُر إال ال��ِع��ش��ُق وم��ا

ال أنه الحكماء بعض «وذكر األرب: نهاية صاحب النويري أحمد الدين شهاب قال
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي بقول واستدل التشاُكل، قدر عىل ويقوى يضعف وأنه مُلجاِنس، إال العشق يقع
األرواح كانت وقد اختلف.» منها تناَكَر وما ائتلف، منها تعاَرَف ما مجنَّدة، جنوٌد «األرواح
نفٍس كل يف بقي األجساد افرتقت فلما الجنس، إىل الجنس فمال األجسام، قبل موجودة
ظانًَّة إليها، مالت ُمواَفقٍة نوَع النفِس من النفُس شاَهدِت فإذا لها، ُمقاِرنًا كان ما حبُّ



والكراهية الحب

كان وإن ومودة، صداقًة كانت املعاني يف التشاُكل كان فإن قرينتها، كانت التي هي أنها
ألن الناس؛ بعض من واإلعراض امَلَلل يوجد وإنما ِعشًقا، كان بالصورة يتعلق معنًى يف

ذلك: عىل وأنشدوا واملناَسبة، املجانَسة ارتفاَع أبانت التجربة

إن��ص��اف ف��ي��ه ق��وًال ف��ق��ل��ُت ت��ه��اج��رت��م��ا؟ ك��ي��ف وق��ائ��ل:
ف» وأُالَّ أش��ك��اٌل وال��ن��اُس ف��ف��اَرق��تُ��ه ش��ك��ل��ي م��ن ي��ُك ل��م

ذكرها التي وتلك األصبهاني، الراغب ذكرها التي تلك نظريتنَي: أمام إذن نحن
بشخٍص يلتقي أن إىل فقط، روح نصُف فيه شخص كل أن تفرتض فاألوىل النويري؛
أكثر البدائيني خيال فيها يبدو الخرافة ظاهرُة نظريٌة وهي اآلَخر، نصَفه فيه يجد آَخر
يف الحمامة «طوق كتابه يف حزم بن عيل محمد أبو اإلمام اعرتض وقد قني، املحقِّ ِعلم من
وقالوا ماهيته، يف الناس اختلف «وقد فقال: الحب، يف النظرية هذه عىل ف» واألُالَّ األلفة
أصل يف الخليقة هذه يف املقسومة النفوس أجزاء بني اتصاٌل أنه إليه أذهب والذي وأطالوا،
الفلسفة: أهل بعض عن — هللا رحمه — داود بن محمد حكاه ما عىل ال الرفيع، عنرصها

مقسومة».» أكٌر «األرواح
داود سليمان أبي بن محمد بكر أبو فهو: إليه، يشري الذي داود بن محمد ا أمَّ
القرن يف فيها وعاش بغداد يف ُولد الظاهري، املذهب صاحِب ابُن الظاهري، األصبهاني
الورَّاقني، باب من الجامع دخوَل اعتاد أنه عنه يُروى املحبني، من وكان الهجري، الثالث
ُمذْ فتفرَّقا يتحادثان ُمتحابَّني فرأيُت يوًما «دخلت فقال: ذلك، يف وُسئل أياًما، فهَجَره

ُمِحبَّني.» بني فيه فرَّقُت مكانًا أدخل أالَّ فآليُت رأياني،
وألنها الحب؛ عىل به يدلُّون نَْجم الزهرة ألن الحب؛ يف «الزهرة» كتاب صاحب وهو
بالحديث. واملؤانَسة بالنظر التلذُّذَ النفس يف وتبعث والرِّقة، والهيمان والَوَله العشق تهيئ
األرواح، التفاق الحبُّ فيقع األجسام، قبل األرواح وجوَد تفرتض الثانية والنظرية

لتناُفرها. والبُغض
املوجودة األرواح ائتالَف الحبَّ فيجعل نهايتها، إىل النظرية هذه مع حزم ويميضابن

سبحانه. هللا من االئتالف علَة وجَعَل التجانُس، سبيل عىل األجسام قبل
عنرصها أصل يف الخليقة هذه يف املقسومة النفوس أجزاء بني اتصاٌل «فالحب
وقد تركيبها. هيئة يف ومجاَورتها العلوي، عاملها مقر يف ُقواها مناَسبِة سبيل عىل الرفيع،
دائًما والشكل واالنفصال، االتصال هو إنما املخلوقات يف والتبايُن التماُزج رسَّ أنَّ علمنا
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والتناُفر ُمشاَهد. وتأثريٌ محسوس عمٌل وللمجانَسة ساكن، مثله إىل واملثل شكَله، يستدعي
بالنفس فكيف بيننا، فيما موجوٌد تشابََه فيما والنزاُع األنداد، يف واملواَفقة األضداد، يف
االتفاق لقبول املهيَّأ وِسنْخها املعتدل، الصعاد الجوهر وجوهرها الخفيف، الصايف وعاملها
تعرف أحوال يف بالحرضة معلوٌم ذلك وكل والنَِّفار، والشهوة واالنحراف ي والتوقِّ وامليل
َوَجَعَل َواِحَدٍة نَّْفٍس ن مِّ َخَلَقُكم الَِّذي ﴿ُهَو يقول: وجل عز وهللا إليها، فيسكن اإلنسان
ِعلَة كان ولو منه، أنها السكون ِعلَة فجعل ،(١٨٩ (األعراف: إَِليَْها﴾ ِليَْسُكَن َزْوَجَها ِمنَْها
نجد ونحن الصورة. عن األنقص يستحسن أالَّ َلوَجَب الجسدية، الصورة ُحْسُن الحب
للمواَفقة كان ولو عنه، لقلبه َمِحيًدا يجد وال غريه، فْضَل ويعلم األدنى، يُؤثِر ن ممَّ كثريًا

النفس.» ذات يف يشءٌ أنه فعلمنا يوافقه؛ وال يساعده ال َمن املرء أحب ملا األخالق يف
بل بنا، املحيطة الظروف من سببًا له يلتمس ال الحب، يف حزم ابن نظرية هي هذه
«فهو — وقع إذا — الحب من النوع وهذا عنرصها. أصل يف النفوس طبيعة إىل به يرجع

املوت.» إال لها فناءَ ال التي فهي النفس، من املمكن الصحيح العشق
عىل ودليله سبيلها، بفناء تَفنى فإنها األسباب، من لسبٍب تقع التي املحبَّة ا أمَّ
العمل، يف الجتهاد ا إمَّ وجل، عز هللا يف املتحابِّني محبة فأفضلُها رضوب، املحبة أن ذلك
القرابة، ومحبة اإلنسان. يمنحه علٍم لفضِل ا وإمَّ واملذاهب، النِّْحلة أصل يف التفاق ا وإمَّ
املرء يضعها الرب ومحبة واملعرفة، التصاُحب ومحبة املطالب، يف واالشرتاك األلفة ومحبة
يلزمهما عليه يجتمعان لرسٍّ املتحابني ومحبة املحبوب، جاه يف الطمع ومحبة أخيه، عند
من ذكرنا ما إال لها علَة ال التي العشق ومحبة الوطر، وقضاء اللذة لبلوغ ومحبة سرته،
وناقصة بزيادتها، وزائدة ِعللها، انقضاء مع منقضية األجناس هذه وكلُّ النفوس؛ اتصال

ببُعدها. فاترٌة بُدنوِّها، متأكِّدة بنقصانها،
ِعلُة وأنه نفساني، وامتزاٌج روحاني، استحساٌن الحب بأن االعتقاَد حزم ابن ويُؤثِر

يقول: ذلك ويف نفسه،

األَب��د ع��ل��ى يَ��ْف��ن��ى ل��ي��َس وج��وٌد ف��ذاَك ن��ْف��ِس��ه ِع��ل��َة ال��ش��يءَ وَج��ْدن��ا م��ا إذا

الجهات مكتنفة النفس أن إىل فرجعها املحبة، إىل داعيًة ذكرها التي األسباب ا أمَّ
بالجزء تُحس فال األرضية، الطبائع من بها املحيطة والحجب السائرة، األغراض ببعض
واملحبة. االتصال يف الستويَا تخلَّصت ولو هي، حيث حلولها قبل بها متصًال كان الذي
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إليه، قاصدة له، طالبة املجاورة يف يرشكها كان ما بمكان عاِلمة متخلِّصٌة املحبِّ ونفس
الحديد. أو كاملغناطيس أمكنها لو له جاذبة ملالقاته، مشتهية عنه، باحثة

واتفاق مشاَكلة وبينهما إالَّ يتحابَّان ال املتحابَّني ولكن النفساني، االمتزاج هو فاألصل
ولهذا ة؛ املودَّ وتأكَّدت املجانسة، زادت األشباه كثرت وكلَّما . قلَّ وإن الطبيعية الصفات يف
ما فقال: ذلك يف له فقيل يُحبه، النقصان أهل من رجل له ُوصف حني بقراط اغتمَّ ما
ظلًما، سجنه امللوك بعض أن أفالطون وذكر أخالقه. بعض يف وافقتُه وقد إالَّ أَحبَّني
وزيره له فقال ظالم، له أنه امللك وعلم براءته، أظهر حتى نفسه عن يحتج يزل فلم
فقال وله؟ لك فما بريء، أنه لك استبان قد امللك، أيها إليه: كالمه إيصال يتوىلَّ كان الذي
إىل ذلك فأدَّى هو. ما أدري ال استثقاًال لنفيس أجد أني غري سبيل إليه يل ما لعمري امللك:
ا ممَّ وأخالقه نفسه به أُقابل شيئًا وأخالقي نفيس يف أُفتِّش أن فاحتجت فقال: أفالطون،
فما يفَّ، الطابع هذا فميَّزت للظلم، كاره للعدل محبٌّ هو فإذا أخالقه يف فنظرُت يُشبهها.
بإطالقي، فأمر بنفسه، الذي الطبع بهذا نفسه وقابلُت املوافقة، هذه حرَّكُت أن إالَّ هو

له. نفيس يف أجد ما كل انحلَّ قد لوزيره: وقال
االمتزاج فهو الحب ا أمَّ الحب. عىل يُساعد ا ممَّ الطباع يف واملشاَكلة األخالق يف فاالتفاق
ال يتباغضان الشخَصني ترى البغضة؛ يف موجود بعينه «وهذا نفسه، علة وهو الروحاني،

سبب». بال بعًضا بعضهما ويستثقل علة، وال ملعنًى
أن فهي الظاهرة، الحسنة الصورة عىل األمر أكثر يف أبًدا الحب توقع التي العلة ا أمَّ
بعضها رأت إذا فهي املتقنة، التصاوير إىل وتميل حسن، يشء بكل تولع حسنة النفس
وإن الحقيقية، املحبة ت وصحَّ اتصلت، أشكالها؛ من شيئًا وراءها ميَّزت فإن فيه، تثبَّتت
وإن الشهوة. هو وذلك الصورة، حبها يتجاوز لم أشكالها من شيئًا وراءها تُميِّز لم

النائية. النفوس أجزاء بني عجيبًا لتوصيًال للصور
عىل والتبويب التقسيم مع دقيًقا، تحليًال الحبَّ الدين علوم إحياء يف الغزايل ويُحلِّل

الرتتيب. يف عادته
نفسانية: ة عامَّ أصوٍل ِعدَّة إىل تستند والكراهية املحبَّة أن وعنده

يعرفه؛ ما إالَّ اإلنسان يُحب ال إذ وإدراك؛ معرفٍة بعد إالَّ كراهية وال محبة ال أنه األول:
جماد. بالحب يتصف أن ر يتصوَّ لم ولذلك

يف ما فكل يُؤمله؛ ويُنافره يُنافيه وما يلذه، ويُالئمه املدِرك طبع يُوافق ما أن الثاني:
املدِرك. عند مبغض فهو ألم إدراكه يف وما املدِرك، عند محبوب فهو وراحة، لذة إدراكه

16



العربي األدب يف

عشًقا. ي ُسمِّ وقوي امليل ذلك تأكَّد فإن امللذ، اليشء إىل الطبع ميل عن عبارة فالحب
مقتًا. ي ُسمِّ قوي فإذا املتعب، املؤلِم عن الطبع نُفرة عن عبارة والبغض

وإدراك اإلبصار يف العني فلذة واإلدراك؛ الحواس باختالف املحبوبات اختالف والثالث:
املوزونة. الطيبة النغمات يف األذن ولذة املليحة، والصور الجميلة املبرصات

يوجب الخلق فحسن الخلق، سوء ثمرة والتفرُّق الخلق، حسن ثمرة األُلفة أن والرابع:
والتدابر. والتحاسد التباغض يُثمر الخلق وسوء والتوافق، والتآلف التحاب

وهي: أسباب، خمسة إىل ترجع أقسام خمسة الحب جعل ثم

نفسه، يحب اإلنسان أن يخفى ال إذ وبقائه؛ وكماله نفسه وجود اإلنسان حب (١)
املوت ويكره والهالك، العدم من وينفر وجوده، دوام إىل ميًال طبعه يف أن ذلك ومعنى
وعشريته، ولده، ثم ماله، ثم أعضائه، سالمة ثم ذاته، لإلنسان األول فاملحبوب والقتل.
موقوٌف الوجود ودوام الوجود كمال ألن مطلوبة؛ وسالمتها محبوبة، فاألعضاء وأصدقاؤه،
دوام يف حظِّه الرتباط بل ألعيانها، ال واألهل، والولد املال يُحب اإلنسان وكذلك عليها.
نسله بقاء يف فيكون عدمه، بعد الوجود يف يخلفه ألنه الولد يُحب فهو بها، وكماله الوجود

له. بقاء نوع
بقائه عىل ويُعني وجوده، دوام يف إليه يرجع فيما إليه أحسَن من اإلنسان حب (٢)
إليها، أحسَن من ُحبِّ عىل القلوب ُجبلت وقد اإلحسان، عبد فاإلنسان عنه؛ امُلهلكات ودفع
عالقة. وال بينه قرابة ال الذي األجنبي اإلنسان يُحب قد السبب وبهذا إليها؛ أساء وبُغضمن
إليه، محسنًا يكن لم ولو الناس، إىل نفسه يف محسنًا كان من اإلنسان حب (٣)
أحب بل ذاته أحب فما إلحسانه، املحسن أحب من كل ألن الحقيقي؛ الحب هو وهذا

منه. يناله لحظٍّ ال لذاته، اليشء اإلنسان يُحب وهنا إحسانه،
كل فإن الباطنة. أو الظاهرة الصور يف سواء جميل، هو ما كل اإلنسان حب (٤)
والجمال والحسن لغريها. ال لذاتها محبوبة واللذة اللذة، عني فيه إذ محبوب؛ جمال
سريٌة وهذه حسن، علٌم وهذا حسن، خلٌق هذا يُقال إذ املحسوسات؛ غري يف موجودان
محبوب بها واملوصوف محبوبة، الجميلة الخالل هذه وكل جميلة، أخالٌق وهذه حسنة،

يعرف. من عند بالطبع
تتأكَّد شخَصني ُرب إذ الباطن، يف خفية مناسبة وبينه بينه ملن اإلنسان حب (٥)
«فما ملسو هيلع هللا ىلص: قال كما األرواح، تناسب ملجرَّد ولكن حظ، أو جمال بسبب ال بينهما املحبة

اختلف.» منها تنافر وما ائتلف، منها تعارف
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ودافع رها وصوَّ أعلنها الذي الطبيب ذلك اسم الذهن إىل النفساني التحليل نظرية تدعو
سيجموند نعني إليها، هة املوجَّ العنيفة االنتقادات من الرغم عىل مجيًدا، دفاًعا عنها
فجر يف أي ١٩٠٠؛ عام مرة ألول صاحبها أعلنها إذ حديثة؛ جد نظرية وهي فرويد.
التي السابقة آرائه من ويُعدِّل ويُؤلِّف، يكتب، التاريخ ذلك منذ وظلَّ العرشين. القرن
املظاهر دراسة يف تقدَّمنا «كلما ١٩٣٠م: عام محارضته يف قال كما أو فسادها، له يتضح
األمر أول يف إلينا ويُخيَّل تعقيد، من فيها وما كنوز، من النفس يف ما لنا اتضح النفسية؛
يحسن لهذا نقصها؛ بعُد فيما يتضح ولكن للحقيقة، مطابقة البسيطة القوانني بعض أن

الكمال.» إىل الدوام عىل بها والوصول تعديلها،
تمت، لم نظريته ولكن ومات ويُؤلِّف، ويبحث ب يُنقِّ حياته فيينا طبيب أنفق وهكذا
الذين تالمذته من سواء إليها، ه تُوجَّ التي الكثرية املآخذ من الرغم عىل طرافتها فلها
بالتحليل املشتغلني غري من أم ويونج، أدلر مثل جديدًة مدارس سوا وأسَّ عليه خرجوا

النفساني.
جانب إىل النفس، علم يف مكانها لها النفساني التحليل فمدرسته يشء من يكن مهما
«الالشعور». يف مركوزة ماضية أحداٍث بوجود القول به تمتاز ما وأهم املدارس، من غريها
سلَّمنا فإذا ماضيه. ومعرفة «الالشعور» أغوار إىل توصلنا التي الطريقة هو والتحليل
ومدرسته، فرويد إليه يذهب كما و«الالشعور»، الشعور إىل النفسية الحياة بانقسام

«الالشعور». يف يوجد ما بكشف الكفيلة الوسائل نتخذ أن فعلينا
جميع النفساني التحليل مدرسة تُفرسِّ «الالشعور»، افرتاض أي األساس؛ هذا وعىل
كل بل واآلداب، والفنون والعلوم املخرتعات ويف اليومية، حياته يف الظاهرة املرء أعمال

الحياة. يف يشء



والكراهية الحب

التي وتلك نُحبُّها التي فاألشياء والكراهية؛ الحب يف الحال بطبيعة كذلك واألمر
يأتي: بما فرويد يُعرِّفه الذي «الالشعور» أغوار يف أسبابها نلتمس أن ينبغي نُبغضها،
يف الباطن، وجودها عىل تدل الظاهرة آثارها نفسية عملية كل «الالشعور» ب نعني «إننا
أنفسنا.» داخل يف وجوده من بالرغم الكامن، اليشء هذا عن يشء كل نجهل الذي الوقت
وتُحرِّك النفس داخل يف تعمل باطنة أشياءٍ بوجود القول فرويد رأي يف والعجيب
القول افرتاض إىل فرويد اضُطر وقد بها. يشعر وال يجهلها نفسه الوقت ويف صاحبها،
أساًسا تَُعد بنظرية يُنادي ذلك يف وهو اإلنسانية، األحداث تعليل إىل لحاجته «الالشعور» ب
نفسية، حتمية فهناك سبب، من لها بد ال نفسية ظاهرة كل أن وهي مذهبه؛ أُسس من
العلم. يف والنقص العجز عىل فدليل باألسباب جهلنا ا أمَّ العلوم. سائر يف الحال هو كما
خاتم نسيت خطيبًة إن يقول: «الالشعور»، وظيفة ح يُوضِّ فرويد عن ننقله مثاًال ونرضب
فلم مكان كل يف ذلك بعد عنه بحثت ثم يَديها، غسلت أن بعد ام الحمَّ حوض عىل الخطوبة
الزواج، رفضها لذلك علتها الخطيبة؛ نظر يف املقصود غري النسيان فظاهرة عليه. تعثر
له فنسيانها الزواج، وعنوان الخطوبة رمز الخاتم كان وملَّا نفسها، باطن يف له وبغضها

الزواج. عن االنرصاف يف بها تشعر ال التي الباطنة رغبتها يُشبع
االضطرابات إىل يُؤدِّي ما كثريًا عجيب، رصاع وبينهما و«الالشعور»، الشعور فهناك
املقصودة، غري واألخطاء اللسان، فلتات هو «الالشعور» وجود عىل والدليل العصبية.

واألحالم. ننساها، التي واألمور
تأثري تحت ينشأ الذي «الرقيب»، فرويد يُسميه ما و«الالشعور» الشعور وبني
تكون ما وكثريًا واجتماعية، ودينية خلقية وتقاليد عادات من يفرضه وما املجتمع،
الجنيس. للميل الذاتي امليل معارضة من أيًضا ينشأ كما الذاتية، الشخص لرغبات مخاِلفًة
«الرقيب» أصبح السن؛ يف املرء كرب وكلما الخامسة، سن عند عادًة «الرقيب» ن ويتكوَّ
إىل وما … والشفقة والعفة واالشمئزاز كالخجل خلقية؛ معاٍن من إليه يُضاف بما قويٍّا
املجتمع ملعارضتها — قها يُحقِّ أن صاحبها يستطيع وال النفس يف توجد رغبة فكل ذلك.
ب تترسَّ ولكنها وراءه، «الرقيب» ويحجزها «الالشعور»، يف «يكبتها» — فيه يعيش الذي
أو مثًال، األحالم يف يحدث كما رصيحة، غري رمزية صوٍر يف «الرقيب» من وآخر حنٍي بني

النفسية. األمراض
ذلك: مثال فرويد، نظرية يف ا هامٍّ أساًسا النفسية الرغبات «َكبُْت» كان هنا ومن
تقوم كانت أنها النفساني التحليل من واتضح رجَليها، يف هستريي بشلٍل أُصيبت فتاة
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والدها تسند فكانت وإخالص، أمانٍة بكل الطويل مرضه خالل الشيخ والدها بتمريض
مرض لوال الزواج عىل معه اتفقت شابٍّا أحبَّت ثم رجَليها، عىل االعتماد كل معتمدًة وترفعه
تُبعد جعلها له إخالصها ولكن والدها، من التخلُّص يف الرغبة نفسها يف ونشأت والدها،
مكبوتة، «الالشعور» إال ذهبت إذ تمت؛ لم الرغبة أن غري القوية، الرغبة هذه نفسها من
والدها. خدمة من تتخلَّص يجعلها الذي الوهمي الشلل ذلك فأحدثت تُحرِّكها، وأصبحت
ومرحلة الجنسية، والرغبة «الكبت»، أمور؛ ثالثة هو بتأكيده فرويد يعني ما وأهم

مذهبه. عليها يقوم التي األساسية الُعَمد فهي الطفولة،
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الطفولة

املؤثِّرات لنشهد والدته؛ منذ الفرد حياة نتتبَّع أن فعلينا املايض، وليد الحارض أن صح إن
املايض مع يذهب من — فرويد تلميذ يونج ونعني — ومنهم حياته، تصهر التي املختلفة
ويفرتض البدائي، العهد يف البرشي الجنس حياة فيلتمس الوالدة، زمن من أبعد هو ما إىل
واألفكار. النزعات من كثريًا األولني أجداده عن ورث قد الحارض العرص يف اإلنسان أن

واملشاهدات. الوقائع من يُؤيِّدها ما ولها األنصار، من كثري لها نظرية وهذه
ه يُوجِّ خارجيٍّا موضوًعا يعرف ال فهو غريه؛ وبني نفسه بني والدته عند الطفل يُميِّز ال
يجري ما ندري ال فنحن ه، أمَّ «يُحب» الوليد إن نقول أن نستطيع وال النفسية، قوته نحوه
بمقدار األم إىل يميل الوليد أن من نُشاهده ما هو نُؤكِّده أن نستطيع الذي إنما ذهنه، يف
الرضاعة أكانت وسواء خدمته. عىل وتقوم تُرضعه فهي ورعاية؛ عنايٍة من فيها يجد ما
الشعور إىل داعية فالجوع الوليد؛ صيحات إلسكات وسيلة أعظم فهي صناعية، أم طبيعيًة
الوليد امتصاص الرضاعة ووسيلة واالرتياح. اللذة إىل سبيل والرضاعة والصياح، باأللم
وقت كل يف يلتمسه االمتصاص، الوحيدة لذته يُصبح حتى الصناعي، الثدي أو أمه ثدي
ندري ال يَديه. أصابع تناوًال وأسهلها إليه جسمه أعضاء وأقرب جسمه، أعضاء يف ويجده
املشاَهد والتعبري يُبديها، التي الراحة ولكن يشعر، ال أو اللذة بهذه الطفل يشعر هل
يمص «الطفل إن النفساني: التحليل عالم فرويد ويقول ارتياح، عن يُنبئان وجهه عىل
الحياة بدء يُصبح األم ثدي «امتصاص وإن جنسية.» لذًة ذلك عند ق ويُحقِّ لالمتصاص
من آخر عضٍو أي أو لسانه أو إصبعه امتصاص إىل الطفل اهتدى إذا حتى الجنسية»،
هذه وتصحب جسمه. من العضو ذلك لذة والثانية نفسه، لذة األوىل بلذتنَي؛ شعر جسمه
لذكرى إحياء فهي القبلة؛ يف البارز الجنيس املظهر مع والِكرب الشباب يف اإلنسان اللذة
نستطيع الرأي هذا ضوء ويف فرويد. يها يُسمِّ كما الفمية املرحلة أو األوىل، الطفولة عهد
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أو أصابعهم يقرضون الذين كأولئك الناس، فيها ينهمك التي األعمال من ألوانًا نُفرسِّ أن
اللب. «قزقزة» ب أشداقهم يُديرون يَْفتئُون ال أو أفواههم، يف الرصاص أقالم يضعون

رًة متأخِّ أخرى مرحلًة الفمية املرحلة بهذه أبراهام كارل النفساني الطبيب ويُلحق
القضم إىل الطفل يميل حيث ش، التوحُّ مرحلة يها يُسمِّ األسنان، تظهر عندما وذلك عنها،

والتقطيع. والعض
شيئًا يطلب الطفل ألن خالصة؛ شخصيًة املرحلة تلك يف الوحشية اللذة ليست
ملصلحته. واإلتالف التحطيم غايتها الخارجي اليشء بهذا الطفل صلة ولكن خارجيٍّا،
التحليل علماء تعبري حدِّ عىل أو عدائي، موقٌف الخارجية املوضوعات من الطفل فموقف
املوقف هذا وتعذيبه. بغريه األلم إيقاع بلذة الشخص فيه يشعر «سادي» موقف النفساني
وهذا والكراهية، الحب بني ويمزج والتلف، الطلب بني يجمع إذ والتناقض؛ الغرابة شديد
املحبة. جذور عىل تنطوي الكراهية وإن الكراهية، بذور يحمل الحب إن يقولون جعلهم ما
د يُوحِّ ما بمقدار ذاته، هو الصحيحة باملحبة الشخص له يتجه الذي الوحيد واليشء

وجسمه. نفسه بني الشخص
الذات عشق أي «النرجسية»؛ هو ا خاصٍّ اصطالًحا لنفسه اإلنسان حب عىل ويُطلقون
صورته إىل نظر «نارسيس» أن ثنا تُحدِّ يونانية أسطورة إىل نسبة والنرجسية العجب. أو
الوليد بني يفصل الذي الفطام بعد لذاته اإلنسان عشق ويبدأ … فافتتن البحرية ماء يف
يف يعثر أن إىل نفسه، عىل الرتاجع إىل ويُضطر محبَّته، موضوع بذلك فيفقد أمه، وبني

حبه. فيه يرصف خارجي موضوع عىل حياته مستقبل
إىل السادس الشهر من فرويد يُحدِّدها التي الرشجية املرحلة هي الثانية واملرحلة
املرحلة هذه ويف الفضالت. إخراج يف جنسيًة لذًة الطفل يجد وفيها تقريبًا، عرش الثامن
وحب العرض حب بذور وتنمو شخصيته، وتبدو فشيئًا شيئًا يتميَّز الطفل سلوك يبدأ

النظر.
وقد بها، الوثيقة لصلته األم؛ هو السن تلك يف الطفل ملحبة الرئيس املوضوع أن عىل
أمه بني يُميِّز ال الطفل أن إالَّ وآخر، حنٍي بني ويُالطفه يُالعبه كان إذا ألبيه الحبَّ يحمل

الجنسية. الناحية من وأبيه
الرابعة من والعكس األنثى نحو الذكر يتجه بأن الجنيس الفرق إىل االنتباه ويبدأ
«ألكرتا» وعقدة ألمه، الولد عشق أي «أوديب»؛ عقدة تظهر املرحلة هذه يف السادسة. إىل
ج تزوَّ حيث اليوناني األدب يف سوفوكليس قصة إىل نسبة وذلك ألبيها؛ البنت عشق وهي

منه. علٍم دون ه أمِّ من «أوديب»
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السابعة. أو السادسة سن يف «أوديب» عقدة وتنتهي
البلوغ. عهد إىل تستمر جديدة مرحلٌة وتظهر

من يمنع الذي الجسماني، النمو يف النقص إىل يرجع «أوديب» عقدة عىل والقضاء
وخصوًصا باآلخرين، الجنيس االتصال يتيرسَّ فال الصحيح، وجهها عىل الجنسية الصلة
كله وهذا الجنسية؛ باملسائل الجهل إىل يرجع كما الطفل، بينهم يعيش الذين باألقارب
الصادقة املحبة عهد هو هذا املادية. الت الصِّ شوائب من املحبة عواطف تنقية إىل يُؤدِّي

األخوة. تُشبه محبة وهي وإناثًا، ذكوًرا األحداث بني
به، العلم يليق ال عيب الجنسية األمور أن الطفل فيها يُدرك التي السن هذه يف
الطفولة؛ نسيان ى يُسمَّ ما إىل فينتهي األوىل، السنوات يف بها السابقة معرفته يضغط
بناءٌ ذلك محل ويحل املبكِّر، بالصبا يتصل ما كل الواعي الطفل عقل من تُمحى حيث
إىل واالنرصاف والشفقة، والعفاف والطُّهر كاالشمئزاز والفنية؛ الخلقية املعاني من جديد
باللذة الشعور من التحوُّل هذا ونحوها. والشعر والتصوير كاملوسيقى املختلفة الفنون
بالتسامي. عنه يعربون ما هو الفنية، واآلثار الخلقية القيم تقدير إىل الجنسية املسائل من
تشغل ألنها — منكرين أو محبذين غري — فرويد آلراء التعرُّض من لنا مندوحة ال
الفكر. معرض يف العرص «موضة» — شئت إن — هي أو األذهان، الحارض العرص يف

الذات غرائز بني ويجعل الذاتية، الغرائز وبني الجنسية الغرائز بني تماًما فرويد يُميِّز
«الكبت»، إىل يُؤدِّي إحداها حساب عىل رصاع حدث اختل إذا وانسجاًما، توازيًا والجنس
انترصت فإذا «األنا»، وبني الجنسية القوة بني الرصاع نتيجة هي النفسية األمراض وأن
اتخذ «األنا» انترص وإذا الجنسية، الرغبات بإشباع إيجابيٍّا شكًال اتخذت الجنسية القوة

الجنسية. املسائل عن باالبتعاد سلبيٍّا شكًال
إليها ينسب — رأينا كما — فرويد ولكن الجنسية، الغريزة وجود أحٌد يُنكر وال
ويرد نظريته. عىل االعرتاضات نشأت هنا ومن بصلة، إليها تمت ال التي املظاهر من كثريًا
ومطالب التعلُّم نتيجة خفي نفاق تأثري تحت واقعون بأننا ينتقدونه، الذين عىل فرويد
عنها، الحديث أنفسنا عىل وحرَّمنا الجنسية، املسائل عن االنرصاف تعوَّدنا فقد املجتمع؛
أكرب القيود، من وتحريرها عقالها، من الجنسية الغريزة إطالق يف يرى املجتمع أن كما

والحضارة. الثقافة عىل الخطر
بحياة القول فهو فرويد، نظرية يف األصيل الجديد ا أمَّ منكور، غري معروف كله هذا
الجنسية.» الطفل لحياة ًما مجسِّ مظهًرا إالَّ ليس الجنيس الشذوذ «وأن لألطفال، جنسية

25



والكراهية الحب

بلذٍة الشعور إضافة أن وأولها النظرية؛ هذه إىل هة املوجَّ االعرتاضات أهم هنا ونذكر
نظريته بناء يُقيم فرويد إن ثم الجرأة، بل والغلو، اإلرساف من كثريٌ فيها الوليد إىل جنسية
سواد عىل يُصدرها عامة أحكاٍم إىل سبيًال هؤالء من ويتخذ والشواذ، املرىض دراسة عىل
إىل يذهب أنه كما السليم. عىل وبالشاذ العام، عىل بالخاص فيحكم األغلبية، وهم الناس
القوة فتُصبح الحق، ألصبنا عكسنا ولو الجنسية، القوة ضوء يف اإلنسان شخصية تفسري

وظائفه. كل وليست الفرد، وظائف إحدى ومظاهرها الجنسية
طريقة ونستبقي النفساني، التحليل نظرية عن الطويلة التفاصيل هذه جانبًا ونرتك
وليدة اإلنسان عند الحارضة املظاهر أن الطريقة وجوهر وصدقها. ألهميتها التحليل
هذه وأن واإلخفاء. والقمع «الكبت» بعوامل النسيان زوايا يف أُهملت ماضية أحداث
يف منسية فهي صاحبها؛ وتُحرِّك تعمل النفس يف موجودًة تزال ال املنسية األحداث
بالتحليل ونستطيع «الالشعور»، يف جلية الشعور، عن خفية الباطن، يف موجودة الظاهر،
هذه صاحب أن الطبيعي ومن املاضية. األحداث هذه معرفة إىل نصل أن النفساني
إالَّ الصدد هذا يف النفساني الطب وظيفة وما إليها، يصل أن يستطيع الذي هو األحداث

السديد. الطريق إىل املرشد وظيفة
أصحاب موقف اتخذنا فسواء والكراهية، الحب عن الكالم معرض يف دمنا وما
عن أنفسنا سؤال من لنا بد فال الحياة، علماء نظرة أو االجتماعيني، اتجاه أو التحليل،
تفاعل ألن النفساني؛ التحليل طريقة باصطناع وذلك االنرصاف؛ وعلة االنعطاف أرسار
الحياة خالل الفرد تصهر طويلة قصة املجتمع، بإزاء الفرد وموقف الفرد، مع املجتمع
جماًدا اإلنسان فليس بالناس؛ َّثر تأ كيف الفرد سؤال إىل ونعود األيام. مع به وتنمو
وأسماها فكًرا الحية الكائنات أرقى هو إنما واملزاج، واإلرادة والعزم الشعور مسلوب

مزاجه. ويُالئم طباعه يُوائم ما إالَّ يقبل ال عقًال،
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أن عىل لإلنسال. تهيَّآ املراهقة؛ والفتاة االحتالم، الصبي بلغ فإذا البلوغ، مع الشباب يبدأ
ويبدأ واملجتمع، الحياة إىل نظرته فيه تتغريَّ الفرد، حياة يف عظيًما ًرا تطوُّ يَُعد البلوغ دور
هذه يُقدِّسون الشعوب من كثري وأهل االجتماعية. الحياة يف الصحيح مكانه تحديد يف
يف املعروفة التقاليد ومن ثانيًا. ميالًدا ويعدونها الطقس، من بكثرٍي لها ويحتفلون املرحلة

بالحنَّاء. يَديها صبغوا بلغت إذا البنت أن الشعبية الطبقات عند مرص
تُفرز التي التناسلية الغدد لنمو مبارشة نتيجة البلوغ أن الطب علم يف واملعروف
عىل والقدرة الجنسية الرغبة إىل يدفع باطنًا إفراًزا وتُفرز للنسل، تحقيًقا ظاهًرا إفراًزا

باألنثى. الذكر اتصال
دواعي من الجديد ر التطوُّ فهذا تعقيًدا؛ أكثر الشاب شخصية يف يحدث الذي والتغيري
عند والحيض الشاب، عند كاالحتالم البلوغ عالمات أن ذلك الفكر؛ وإعمال والحرية القلق
وجود عىل يدل ا ممَّ شذوذ، أو مرٍض يف واالعتقاد للخوف، باعثًا تكون ما كثريًا البنت،

الفسيولوجي. التغيري مع جنب إىل جنبًا يسري نفساني تغيري
وبني الشبَّان من أترابه وبني الشاب بني الرصاع النفسانية التغيريات هذه وأول
أكثر فهو والخفاء؛ الظهور درجة يف الرصاع هذا ويختلف والَديه. األخص وعىل مربيه،
وثورة «أوديب»، عقدة ليقظة نتيجة أنه التحليل علماء ثنا ويُحدِّ الذكور. عند ظهوًرا
فإنها البنت ا أمَّ األرسة. عن االنفصال وبدء جيَلني، بني رصاع فهو اآلباء، سلطة عىل الشاب

املنزيل. للعش وفيًة الغالب يف تظل
يُشبه بما بالنفس، الشعور وشدة الذاتية فيض للبلوغ املصاحبة التغيريات ومن
يف ينظر الشاب أن ويالَحظ سابقة. سن يف عنه ثنا تحدَّ الذي الذات عشق أو النرجسية،
التي الخاصة املذكِّرات يف جليٍّا يبدو ا ممَّ بذاته، الشعور إىل ويرتاح فيها، ويبحث نفسه،
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السابق، العشق من مستواه يف أعىل للذات العشق هذا العهد. هذا يف هؤالء أمثال يكتبها
لنفسه. تمييًزا عليهم والتعايل األتراب، من غريه وكراهية سواه، من ازدراء إىل ويدفع

بني كالصداقات الطفولة، يف موجوًدا كان ملا امتداًدا املحبة عواطف بعض وتَُعد
يُحب الشاب نجد كذلك الطفل، الطفل يُحب كأن املحبة، حد تبلغ التي الواحد الجنس
الخربة، وقلة الضعف، مظاهر من مظهر الحقيقة يف وهذا الفتاة، تُحب والفتاة الشاب،
يف كثريًا السائد لجنسه الجنس عشق تفسري نجد هذا ويف الغري، عىل االعتماد إىل والحاجة
ل تحوَّ لنفسه، اإلنسان لعشق مظهر الجنس عشق أن فرويد وعند وإناثًا. ذكوًرا البالغني

نوعه. من آخر شخٍص إىل
هذه يف عليه ويعتمد ويفهمه يُصادقه شخٍص إىل يسعى فالبالغ يشء من يكن مهما
الجنس من له يُكمِّ ما ألن جنسه؛ من شخٍص إىل يركن فهو والضعف، الوحدة من الحال

املعروفة. االجتماعية للموانع نظًرا السن؛ هذه يف له يتيرسَّ ال اآلخر
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باالنرصاف يتميَّز الذي الجنيس النضوج يتم البلوغ، مرحلة يف االضطراب فرتة انقضاء بعد
يُصاحبه الجنيس فالنضوج الجنسية؛ والرغبة الحب فيه ويُشبع فيه يرتكَّز آخر شخٍص إىل

املحبوب. شخص طلب
تطول قد فرتًة الفتاة عند كامنًا يظل بينما شديدة، برسعٍة الذكور عند النضوج ويتم

االجتماعية. الظروف إىل نظًرا ما؛ حدٍّ إىل
الهوى. بنات مع الصلة بعقد الجنسية املسألة الشاب يتعلَّم األحيان بعض ويف

الغانية شخصية فيها وتختفي النفسية، الرغبات تُشبع ال بحتة جنسية الصلة هذه
ويفعلها مسئولية. أو دوام فيها ليس تة مؤقَّ صلة — ذلك جانب إىل — وهي والشاب.
هي ثم الندم. ويعقبها الناس، وعن نفسه عن إخفائها يف يرغب كأنه الغالب يف الشاب

صبيانية. مظاهر يبدين الهوى بنات وأكثر صبياني. عمل
ولو مسئولية، عليها يرتتَّب عالقًة تخلق ال بالعاهرات فالصلة يشء من يكن مهما
وحدة بل حقيقية، وحدة ذلك مع يرتتَّب فال فقط واحدٍة بعاهرٍة عالقته الشاب قرص
جزاء أو اجتماعية، مسئولية عليه يرتتَّب وال ت، مؤقَّ الحاالت أي عىل االتحاد ألن ظاهرية؛

أدبي.
السليمة، الشخصية واستقرار الجنيس ر التطوُّ نهاية يُمثِّل الحال بطبيعة والزواج
الجنسية، الصلة عىل مقدَّم والحب الجنسية. والصلة الحب، أساسيان؛ عنرصان الزواج ويف
َلُكم َخَلَق أَْن آيَاِتِه ﴿َوِمْن تعاىل: يقول ذلك ويف والدوام، االستقرار يف عامل أقوى وهو
فالزوجة .(٢١ (الروم: َوَرْحَمًة﴾ ًة َودَّ مَّ بَيْنَُكم َوَجَعَل إَِليَْها لِّتَْسُكنُوا أَْزَواًجا أَنُْفِسُكْم ْن مِّ
املودة ا أمَّ ثورة. بعد وسكون اضطراب، بعد راحٍة من ينشد ما فيها يجد الزوج، تُكمل
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هذا عىل املحدثون النفس وعلماء انعدمت. إذا معها الزواج ينحلُّ التي الحقة الرابطة فهي
الجنسية. الصلة عىل املودة تقديم من الرأي

نتيجة عامة قيمة له إذ تة؛ املؤقَّ الصلة تلك باملرأة الصلة مجرَّد عن الزواج ويختلف
ويتخذان الزوجان يتحد ثم الخفاء، يف تجري فإنها األخرى الصالت ا أمَّ الزواج، يف اإلعالن
الطالق، يُبيحون الذين املسلمني عند منه أشد املسيحيني عند االتحاد وهذا واحًدا، اسًما
وبدل شيئنَي، كانا أن بعد واحًدا، شيئًا أصبحا الزوَجني أن أي فالن»؛ «مدام يقال لهذا
وليس «الولد». هي واحدٍة رغبٍة إىل ينرصف وكالهما «نحن»، يُصبحان و«أنت» «أنا»
الزوَجني حياة تنتهي وبذلك جميًعا، ابنهما هو بل وحده، األب أو وحدها، األم ملك «الولد»

«الولد». هو ذلك أجله، من املعيشة إىل بل واحد، شخص حبِّ إىل
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وإنما معناها، تحديد املرء عىل يشق التي الوجدانية النفسية األحوال من والبغض الحب
عن الصحيح التعبري أو القول يستطيع وال اإلنسان بهما يشعر التي املحسات من هما
وتقرص اإلبانة عن تبعد ما وكثريًا املعاني، عن تضيق األلفاظ أن شك وال الشعور. هذا
استعمال عن باالنرصاف الحارض العرص يف برجسون الفيلسوف طالب وقد اإليضاح. عن
التعبري، من لنا بد فال ذلك ومع النفسية، باألحوال املبارشة الصلة إىل الجوفاء األلفاظ

واأللفاظ. اللغة عىل االعتماد من التعبري يف بد وال
ارتياح فقال: العشق؟ ما لبعضهم: قيل الهوى، أو الحب تعريف القدماء حاول
سألت العيني: وقال القوى. أجزاء يف ينساب ورسور الروح، يف يجول وفرح الِخلقة، يف
النار كمون كامن يُرى، أن من وأخفى يُخفى، أن من أظهر هو فقال: الهوى، عن أعرابيٍّا

توارى. تركته وإن أوري، قدحته إن الحجر، يف
الفارغة. النفس حركة فقال: أحدهم وُسئل

تُقرِّبه بل الحب، ماهيَّة تُصيب ال والتشبيه والكناية باالستعارة تعاريف كلها وهذه
الولد كحب النفس ميل من رضوبًا يجمع مشرتك اسم الحب أن العرب وعند الذهن. إىل
أرفع وهو والتتيُّم، والهيام الوله ثم العشق، ثم الصبابة، ثم املودة، ثم الهوى، ثم واملال،

التعبُّد. ألنه الحب درجات
والبغض، الحب لفظتَي استعمال فيها يجري التي الدارجة لغتنا إىل رجعنا وإذا
عن الطفل يُعربِّ كما عنه، الصدوف أو اليشء يف الرغبة األحيان بعض يف بهما نقصد فقد
وال األول يف يرغب أي الدواء؛ وأكره الحلوى، أُحب إني بقوله: والحلوى اللعب يف رغبته

الثاني. يُريد
األشياء. من يشءٍ سبيل يف والفناء واإليثار التضحية بالحب نقصد أخرى أحواٍل ويف
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ومصلحته لنفسه اليشء اإلنسان يطلب األول ففي سابقه؛ عن يختلف نوٌع فهذا
اليشء. هذا سبيل يف بنفسه اإلنسان ي يُضحِّ الثاني ويف ولذته،

نفسها: تُؤثِر كيف ليىل يصف الشاعر قال ذلك ويف

وأُج��وُد ب��ال��ه��وى ل��ي��ل��ى وت��ب��خ��ل س��خ��ي��ٍة غ��ي��ر وْه��ي ب��ل��ي��ل��ى أض��ن

أسرتضيه، أن تسألني إيلَّ فبعثت جارية عىل يحيى بن الُفضيل غضب األصمعي: وقال
موقع، أحسن قال: األمري؟ أيها قلبك من موقعها وكيف فقلت: ذنبها. الذنب فقال: فسألته

األحنف. بن العباس وصية فيه فاستعمل قلت: تهذيبها. الهجر بهذا أُريد وإنما
قلت: هي؟ وما قال:

ظ��ال��م أن��ا ف��ق��ل م��ظ��ل��وًم��ا ك��ن��َت وإن تُ��ح��ب��ه م��م��ن ال��ذن��ب ع��ظ��ي��م ��ل ت��ح��مَّ
راغ��م وأن��ف��ك ت��ه��وى م��ن تُ��ف��ارق ال��ه��وى ف��ي ال��ذن��ب ت��غ��ف��ِر ل��م إن ف��إن��ك

مًعا. االثننَي وفناء واملطلوب الطالب اتحاد يعني الحب أن نجد ثالثة حالٍة ويف
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أجدها لم األول: أجاب محبوبتك؟ هي ومن الثاني: قال سأُحب. إني لصاحبه: أحدهم قال
املقبل. الحب بهذا أشعر ولكني بعد،

فراغ والثاني الحب، يف الرغبة أو املحبوب طلب األول شيئنَي؛ عىل الحوار هذا يدل
إشباعه. من بد ال النفسية الحياة يف بنقٍص والشعور الحب، من النفس

يفيشء. الكراهية ق حقَّ إذا إالَّ نفسه تسرتيح وال البغض، إىل بالحاجة يشعر من وهناك
عليه وضاق يجده، فلم يهجوه إنسانًا يوم ذات فالتمس اءً، هجَّ بذيئًا الُحطيئة كان

يقول: فأنشأ ذلك

ق��ائ��ل��ه أن��ا ل��م��ن أدري ف��م��ا ِب��َش��رٍّ ت��ك��لُّ��م��ا إالَّ ال��ي��وم ش��ف��ت��اي أب��ت

فرأى حوض أو ركٍن يف اطَّلع إذ إنسانًا، يرى وال أشداقه يف البيت هذا يُدهور وجعل
فقال: وجهه

ق��ائ��ل��ه وُق��بِّ��ح وج��ٍه م��ن ف��ُق��بِّ��ح خ��ل��ق��ه ال��ل��ه ش��وَّه وج��ًه��ا ل��َي أرى

الحب: يف الرغبة أي املعنى؛ هذا يف وقيل

غ��ري��ب ح��ي��اة ف��ي��ه��ا ف��ح��ي��ات��ه ح��ب��ي��ب ب��غ��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ع��اش م��ن
م��ط��ل��وب وم��ن إل��ًف��ا ط��ال��ب م��ن م��ن��ظ��ر أح��س��ن ال��ع��ي��ن��ان ت��ن��ظ��ر م��ا
م��رغ��وب م��ن َح��وَّاء ت��ك��ن ل��م ل��و آلدم ال��ج��ن��ان ُح��ور ف��ي ك��ان م��ا
ح��ب��ي��ب ب��غ��ي��ر ي��أن��س ول��م ف��ي��ه��ا وح��دًة ي��ش��ك��و ال��ف��ردوس ف��ي ك��ان ق��د
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يف عضوي أساٍس عىل تعتمد الحب إىل الحاجة أن إىل النفس علماء من كثري ويذهب
هي اآلن السائدة والنظرية واألنثى. الذكر بني يختصبالحب فيما وذلك التناسلية؛ األعضاء
العصبي. املجموع تهييج إىل تُؤدِّي بها الخاصة الغدد تُفرزها التي الجنسية الهرمونات أن
الغرائز، شتَّى إىل فمرجعها اإلنسان، يُحبها التي األخرى يختصباملوضوعات فيما ا أمَّ
يُحب الذي والبخيل الجوع، وإشباع األكل بطلب الغريزي الشعور إىل يرجع الطعام فحب

وهكذا. … االقتناء غريزة فيه ل تتأصَّ املال جمع
فإذا االجتماعية، الحياة إىل اإلنسان عند الجنيس الحب إىل الحاجة استمرار ويرجع
التي والحوافز يتخذه، الذي فالشكل الغريزة، عىل يعتمد الجنيس الحب يف األساس كان
إشعال عىل الباعثة األلوان شتَّى من فيها يجري وما االجتماعية، الحياة تُثريها إليه، تدفع
حيث واملرأة، بالرجل االزدحام الدائمة واملجتمعات واملراقص كالحفالت الجنسية؛ الرغبة
إرساًفا ذلك يف وتُرسف الزينة، وأنواع والعطور األصباغ وتضع املالبس، أبهى فيها تلبس

شديًدا.
«الفقر إىل ترجع الحب إىل الحاجة أن النفس، علماء أحد جانيه» «بيري ويرى
وال الناس. سائر تعم ال عباراٍت من به حون يُرصِّ وما املحبني، أحوال «أن فعنده النفيس»؛
الرزين الهادئ الحب أصحاب ولعل الحب. يف الشديدة اآلثار بهذه املحبني جميع يشعر

نفسية.» بأمراٍض مرىض ِضعاف، فهم اآلخرون ا أمَّ الحسنة، الصحة ذوي من
يشعر الشاب أن البلوغ عن الكالم عند رأينا فقد كبري؛ حدٍّ إىل صحيحة النظرة هذه
غريه. إىل فريكن نضوجه، وعدم خربته لقلة وذلك االحتالم؛ ظهور عند وانحطاط بضعٍف
والرموز الصور يف اليقظة، أحالم ويف األحالم، يف الحب إىل الحاجة تبدو ما وكثريًا
للحاجة إشباع الصور هذه ظهور ويف تامة. رصاحًة رصيحًة تكون ما كثريًا التي والخياالت
أو العانس فاملرأة الحب؛ من املحرومني عند إالَّ الحال بطبيعة هذا يكون وال الجنسية.
إىل األمر بهما ينتهي وقد األحالم، يف رغبتهما تُشبعان الزوج، من محروٌم وكالهما األرملة،
ومطلوبة محبوبة أنها املرأة فيها تعتقد ما الحاالت وأبرز الهذيان. وإىل مرضية، حاالٍت
امرأٍة من وكم الصدارة. مكان ويشغل االجتماعية، منزلتها من أعىل منزلته شخص من

امللكة! زوج أنه ر يتصوَّ شابٍّ من وكم امللك! زوجة أنها تحلم
من يشء فيه املرضية الحاالت من الحب اعتبار إىل جانيه» «بيري مع الذهاب أن عىل
الحالة هو إشباعه، عىل املقدرة وعدم الحب، طلب يف اإللحاح أن وعندنا واإلرساف. الغلو

املرضية.
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تُخالف أسبابًا لوجدت النظر أنعمت فلو املحبوب، اختيار أسباب تفسري يف العلماء احتار
جورج يقول هذا ويف والحظ. والخرافة السحر من نوًعا املسألة عىل أضَفوا لهذا املعقول؛
املسائل كجميع غامًضا يبدو املحبوب اختيار «إن النفس: علم موسوعة صاحب دوماس—
العميقة األسباب تمييز اليسري من وليس بأجمعها، الشخصية من مستمدٌّ ألنه الفردية؛

لذلك.»
فجعل أنصاًفا، قطعها ثم ُكَريَّة، كهيئة كلها األرواح خلق تعاىل هللا أن القدماء وزعم
وتتفاوت عشق، بينهما حصل نصفه فيه الذي الجسد لقي جسد فكل نصًفا، جسد كل يف
يرجع األرواح اتفاق أن بعضهم وزعم الطبائع. رقة حسب عىل والضعف القوة يف حالهما

التنجيم. يف يعتقدون الذين مذهب عىل الفلكية، الربوج يف اتفاٍق إىل
قيل العكس. أو قبيحات نساءً يعشقون الذين أولئك النظر، تلفت التي الغرائب ومن
وقيل: يعشق. أالَّ الختار اختيار الهوى لذي صحَّ لو فقال: قبحها! مع فالنًة اخرتت لرجل:

االختيار. عن عميت الهوى أبرصت إذا العني
يكن لم كذلك كان لو ألنه والتفكري؛ العقل أعمال من عمًال املحبوب اختيار وليس
العاشق شخصية ارتياد يستطيع ملن تفسريه ويمكن مفهوم، ولكنه معقول، غري إنه حبٍّا.
املاضية األحداث طبيعة عن املحبوب اختيار يف الرس يخرج وال والفن. الصناعة من بيشءٍ
املايض عىل زائٍد مبتكٍر جديد يشءٍ عن أو العاطفة، يف انتقال عن أو الحارض، تُشكِّل التي

املايض. إليه انتقل وما
أول من الحب القول هذا إىل ألجأهم وقد االختيار. يف جديًدا شيئًا هناك إن ويقولون:

الربق. ومضة كأنه نظرة
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وصداقة. إلٍف بعد حدوثه الناس يف والغالب الوقوع، نادر الحب هذا مثل أن عىل
إرادًة أو مرتقبًا شيئًا ليس ألنه الحب؛ تخلق أن تستطيع لن فإنك يشء، من يكن ومهما
ولو االختيار، تحقيق يف الوحيد العامل ليست الجنسية الرغبة أن واعلم سابقة. رغبًة أو
روحها. دون فقط املرأة جسم باعتبار اختياره يف املرء الكتفى الوحيد العامل هي كانت
«الالشعور» لحظات يف يحدث الحب يف العاطفي اإللهام «إن «بريل»: مة العالَّ ويقول
وجدت «إذا اإللهي: الحب يف املتصوِّفة يقوله بما شبيه وهذا والرشود.» االهتمام وعدم

شاعرهم: ويقول ربي.» وجدت قلبي فقدت وإذا ربي، فقدت قلبي

ال��ش��ه��ود م��ن ع��ل��يَّ ي��ب��دو ب��م��ا ال��وج��ود ع��ن أغ��ي��ب أن وج��ودي

الحب صاحب يعتقد ال الحب، بنور فيُرشق القلب فيها يُيضء التي اللحظة هذه يف
وهنا والتقدير، اإلعجاب نظرة املحبوب إىل ينظر إنه محبوبًا. يُصبح قد أنه أو محبوب، أنه
شأنها من عقلية عملية و«التبلور» ،Cristallisation «التبلور» ستاندال يه يُسمِّ ما يحدث
املعنوية الصفة هذه الكمال؛ صفات من جديدًة صفاٍت الحب موضوع يف تكشف أن
بالحب. املشمول النظر صفات أهم من شأنه، من وترفع باملحبوب، تسمو التي العقلية
يف املحبوب تُغريِّ أن شأنها من نتائج ذلك عىل ترتَّبت املحبوب؛ اختيار تمَّ ما وإذا

العالم. إىل الحبيب نظرة تُغريِّ وأن نفسه، إىل الحبيب نظرة تُغريِّ وأن الحبيب، نظر
بل حقيقتهم، عىل بهم نتصل الذين والناس بنا، املحيطة األشياء نعرف ال أننا ذلك
التقديرية األمور من والجمالية الخلقية الناس وصفات الشخيص. والنظر املزاج، خالل
واملحبوب الشخيص. املعيار فيها يدخل بل فقط، الثابتة املوضوعية للموازين تخضع ال التي
وهنا وخياله. تفكريه ويشغل حياته، يمأل الشخص حياة من جزءًا يُصبح املكروه أو
مع يعيش فاملحبوب معنا. تعيش ال وأخرى أنفسنا، يف «حيًة» تُصبح شخصية بني فرق
الحقائق من حقيقًة املحبوب صفات وتُصبح «حية»، شخصيًة فيُصبح خياله، يف الحبيب

بها. ويُؤمن الحبيب فيها يعتقد التي
بنفسك أحللت أن إىل دعاك الذي ما له: فقلن ليىل مجنون إىل جلسن نسوًة إن يقال
إىل عنها هواك ترصف أن يف لك هل النساء؟ من امرأة هي وإنما ليىل، هوى من نرى ما
لو لهن: فقال وجسمك؟ عقلك من َعُزب ما إليك ويرجع بهواك، ونجزيك فنُساعفك إحدانا
الناس يف وِعشت بعدها، أحٍد كل وعن عنها لرصفته إليكن عنها الهوى رصف عىل قدرت
منها وسمعته وشاهدته رأيته يشء كل فقال: فيها؟ أعجبك ما له: فقلن مسرتيًحا. مًعا
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جهدت ولقد علًقا. وبقلبي حسنًا عيني يف كان إالَّ قطُّ شيئًا منها رأيت ما وهللا أعجبني.
لنا. فصفها له: فقلن أجده. فلم عنها ألسلو يعاب أو يسمج أو يشء عندي منها يقبح أن

يقول: فأنشأ

م��ب��رد ل��ي��ل ُج��ن��ح ��ط ت��وسَّ ق��م��ر ك��أن��ه��ا ال��ب��ي��اض خ��ال��ص��ة ب��ي��ض��اء
��د ل��ل��ُح��سَّ َم��ِظ��نَّ��ة ال��ج��م��ال إن ح��واس��د ذات ب��ال��ح��س��ن م��وس��وم��ة

املحبوب. مساوئ عن يُغيض اإلنسان يجعل ألنه أعمى؛ فهو بصري، الحب أن وكما

ال��م��س��اوي��ا تُ��ب��دي ال��س��خ��ط ع��ي��ن أن ك��م��ا ك��ل��ي��ل��ة ع��ي��ب ك��ل ع��ن ال��رض��ا وع��ي��ن

رشدي.» ألبرصت يزيد «لوال معاوية: وقال ويصم.» يُعمي اليشءَ «حبك الحديث: ويف
الشاعر: وقال

أع��م��ى ال��ه��وى ول��ك��ن أع��م��ى ب��ي ف��ع��ال��ك ع��ن أن��ا م��ا ع��ت��ب ي��ا

الحية الجديدة التجِربة هذه ألن الحبيب؛ تغريُّ هي املحبوب الختيار الثانية والنتيجة
الجديدة العاطفة وهذه الفكرية، والثروة اإللهام عىل باعثة عاطفية حياٍة إىل بيده تأخذ
الظروف عىل يُضفي الحب أن كما النفس. مكنون إبراز إىل وامليل التسامي، إىل تُفيض
املرء يُثبِّت فهو كبرية؛ َصولة األخالق عالم يف وللحب جديدة. شخصيًة معاني املحيطة

بالنفس. والثقة الوفاء، خلة األخص وعىل بها، واإليمان الخلقية القيم يف النظر عىل
يوًما: لهم فقال الحكمة، يُعلِّمهم شيخ إىل أهله أحداث يبعث الرياستنَي ذو كان
ويُذكيه، الفتى يُفصح فالعشق والحرام؛ وإياكم اعشقوا قال: ال. قالوا: عاشق؟ فيكم هل
ذو لهم قال انرصفوا ا فلمَّ امللبس. وتحسني التنظيف، عىل ويبعث البخيل، ويُسخي
بهرام أن ُروي ا ممَّ أخذه وإنما نعم. قال: وكذا. كذا قالوا: اليوم؟ استفدتم ما الرياستنَي:
ه فغمَّ الخلق، سيئ النفس، رديء الهمة، ساقط وكان بعده، للملك َله أهَّ ابن له كان جور
منه فحدث حال عىل نرجوه ُكنَّا معلِّمه: فقال يتعلَّم، يكن فلم يُعلِّمه، من به ووكل ذلك،
الجارية أبا دعا ثم فالحه. رجوت اآلن فقال: املرزبان. بنت عشق أنه وهو أيأسنا؛ ما
أُزوِّجها أن وأُريد ابنتك، عشق ابني أن اعلم يعدونَّك. فال ا رسٍّ إليك مسترس إني فقال:
عنه راغبة أنها أعلمته فيها طمعه استحكم فإذا يراها، أن غري من تُطمعه بأن فُمرها منه،
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أُمرت ما املرأة ففعلت املرأة. مراسلة عىل عه وشجِّ بي، َخوِّفه للمعلم: قال ثم أدبه. لقلة
وتعلُّم التأدُّب يف فأخذ به. إليها أصل ما تحصيل يف أجتهد أنا نفسه: يف الغالم فقال به.
منه. أُزوِّجها أن ويسألني أمرها، يرفع أن عىل عه شجِّ للمؤدِّب: أبوه قال ثم الشجاعة.

ابنته. من فزوَّجه ففعل،
والشجاعة. والبطولة والثقة الفخر عىل يبعث الحب أن نرى وهكذا

حزم ويبعث األذهان، ي ويُصفِّ الجبان، ع يُشجِّ أنه إالَّ العشق يف يكن لم لو قيل:
رشًفا. لكفاه العاجز؛

ف��أط��اق��ا ع��اج��ًزا ��ل ح��مَّ وال��ح��ب َف��ُروق��ة ك��ل ق��ل��ب ��ع ش��جَّ ال��ح��ب

لقد شيئًا. ليسمع أو ليُبرص فروتسكي يكن «لم كارينينا: أنا قصة يف تولستوي قال
التي العاطفة قوة ألن بل «أنا»؛ قلب إىل الوصول اعتقد ألنه ال بطًال، أصبح أنه إليه ُخيِّل

فخوًرا.» جعلته يُحسها
بالعالم. الحبيب شعور تغريُّ هو الحبي، لالختيار الثالث واألثر

فقالت: خالد، اسمه شخًصا أعرابية أحبت

غ��ازي��ا ��ز ت��ج��هَّ ��ا ل��مَّ وأق��ب��ح��ه��ا خ��ال��د وع��ن��دي ال��دن��ي��ا أح��س��ن ف��م��ا

فكل يحيا؛ وال يعيش إنه العميل. العالم يف يعيش محبوبه اختيار قبل املحب أن ذلك
األشياء يزن وهو العالم، هذا من أجزاء بهم يتصل الذين والناس به، املحيطة األشياء
أكثر العالم أصبح أحبَّ فإذا مرضة. أو ومنفعة لذة، أو ألٍم من فيه تُحِدث ما بمقدار

وحياة. وحركًة جماًال
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هو فاالختيار واالتصال؛ املحبوب اختيار بني يقع الذي والسلوك الحوادث مجموع الغزل
النهاية. هو واالتصال البدء،

إىل وأعماله بعواطفه ليستجيب املختار؛ املحبوب يف التأثري الغزل من والغرض
ال إذ الوقوع؛ نادر وهذا املبادلة. دون باملحبوب التمتُّع هو الغرض يكون وقد الحبيب.

الشاعر: يقول ذلك ويف واالتصال، بالنوال إالَّ الحبيب يرتاح

م��ح��ب��وب غ��ي��َر ُم��ح��بٍّ��ا أك��ون أن م��ن ب��ه أع��وذ ول��ك��نِّ��ي ال��ح��ب��ي��ب أن��ت

ناحًال، مصفرٍّا شابٍّا بمكة وجدت بعضهم: «قال األدباء: محارضات صاحب ذكر
تُحبني. وليست ونفقتها ثمنها يف مايل رأس فذهب بوصيفٍة بُليت فقال: حاله، عن فسألت
تُحبك هل العافية؟ تُحبك هل واآلخرة. الدنيا نعيم بعض وعدها بها استمتع فقلت:
وتتمتَّع ذلك، كل تُحب أليس فقلت: ال. فقال: الجنة؟ تُحبك هل املال؟ يُحبك هل الصحة؟
إليها، ورجع كاملرسور، فقام وآخرتك. دنياك نعيم بعض فهبها يُحبك؟ ال أنه مع به،

معها.» عيشه وطاب إليه، بقلبها تعاىل هللا رجع حتى خلقها، سوء يف وسألها
الجماد نحو اإلنسان عاطفة تُؤيِّدها التي الواقعة املشاهدات من الحب يف فاملبادلة
لسانه عىل فيُجري ينطق، عصفوره أو كلبه أو قطته يجعل شخٍص من فكم واإلنسان.
إىل انظر ثم املحبة! معه يتبادل الحيوان ذلك أن معه ويشعر الوهم، يف يتخيَّله كالًما
وتعطف. تُحس «حيًة» كائناٍت والحَجر الزهور من فيجعلون الجماد، صون يُشخِّ الذين
فيها مون ويتوهَّ أرواًحا، والدمى اللعب يف ينفخون فهم الخيال، يف منَّا أوسع واألطفال
الطفولة. عهد إىل يرتاجعون إنما الكبار من ذلك مثل يفعلون والذين واإلحساس. الحياة
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طعامه يف يشء؛ كل يف يتغزَّل اإلنسان أن والحقيقة املرأة، عىل الغزل قرصوا وإنما
الغايات من ألنها أشهر؛ املرأة يف الغزل ولكن به، املحيطة والطبيعة ومسكنه وملبسه
الدافعة القوة الجنسية الغريزة من يجعل فرويد ومذهب الحياة. عليها تدور التي العظمى

اإلنسان. حياة يف
عشق سبب كان العاطفة. مبادلة وسيلة ألنها املحادثة؛ الغزل مظاهر أبرز ومن
فمرَّ امللوك، ُحَلِل من ُحلَّتان وعليه كريمة له ناقٍة عىل يوم ذات أقبل أنه ليىل املجنون
فأعجبهن ليىل، فيهن يتحدَّثن، نسوة جماعة وعندها كريمة، لها يُقال قومه من بامرأة
معه كان له عبًدا وأمر يُحدِّثهن، وجعل فنزل والحديث، النزول إىل فدعونه وجماله، كماله
بُْرَدة عىل فتًى عليهم طلع إذ كذلك هو فبينا يومه، بقيَّة يُحدِّثهن وظلَّ ناقة، لهن فعقر
املجنون، وتركن عليه، أقبلن رأينه ا فلمَّ له، معزى يسوق ُمنازل، له يُقال األعراب، بَُرد من

يقول: وأنشأ عندهن من وخرج فغضب

م��ن��ازل؟! ل��وص��ل م��ف��روش ووص��ل��َي ن��اق��ت��ي ك��ري��م��ة ج��را م��ن أأع��ق��ر

ليىل فألفى لهن، متعرًِّضا ومىض أخرى له ناقًة وركب حلته، لبس أصبح ا فلمَّ قال:
فوقف معها. يتحدَّثن ُجويريات وعندها وهويته، بقلبها حبه عِلق وقد بيتها بفناء قاعدًة
وال منازل عنك يشغله ال من محادثة يف لك هل له: وقلن النزول إىل فدعونه وسلَّم، بهن
عنده لها هل تعلم أن فأرادت باألمس. فعله ما مثل وفعل فنزل لعمري. أي فقال: غريه؟
كان وقد غريه. وتُحدِّث ساعة بعد ساعًة حديثه عن تُعرض فجعلت عندها، له ما مثل
الحي، يف فتًى أقبل إذ ثه تُحدِّ هي فبينا واستملحها، وشغفته إياه، حبها مثل بقلبه علق
تغريَّ قد املجنون وجه إىل ونظرت انرصف. له: قالت ثم طويًال، ِرساًرا وسارَّته فدعته

يقول: فأنشأ فعلها، عليه وشقَّ لونه، وامتقع

م��ك��ي��ن ص��اح��ب��ه ع��ن��د وك��لٌّ بُ��غ��ًض��ا ل��ل��ن��اس م��ظ��ه��ٌر ك��الن��ا
دف��ي��ن ه��ًوى ثَ��مَّ ال��ق��ل��ب��ي��ن وف��ي أردن��ا ب��م��ا ال��ع��ي��ون تُ��ب��لِّ��غ��ن��ا

القلب، إىل تنفذ التي املحادثة مرتبة إىل يرتفع ال ولكنه الغزل، وسائل من والنظر
الروح. مغاليق وتفتح

تقديم بالذكر ونخص واألفعال، السلوك، من بألواٍن املحبوب إىل املحب ويتقرَّب
أي الخطوبة؛ عهد يف األزواج عادة جرت وقد والتضحية، للبذل مادي رمز وهذا الهدايا،
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التي الالئقة الهدايا من كثريًا الزوج يُقدِّم أن والدخلة، االختيار بني تقع التي الفرتة يف
أترابها. عىل دالًال به وتتيه الزوجة بها تفخر

الطالب، وهو املطلوبة الطبيعة ُسنة جعلتها وقد الرجل، غزل املرأة دالل ويُقابل
أبرز من والحياء الحياء، مع البرص وغض الصدود من شيئًا وتُبدي وتتعطَّر، تتزيَّن فهي

اإلناث. صفات
إيقاع إىل ترمي التي املناورات قبيل من وإقبال، إعراٍض من املرأة دالل يكون وقد

املتنبي: يقول ذلك ويف دائم، شوٍق يف يظل حتى املرأة، أرس يف الرجل

وال��ك��ت��ب؟ ال��رس��ائ��ل ح��الوات ف��أي��ن رًض��ا وال س��خ��ط ال��ح��ب ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا

الذي العبث هذا أن عىل الحب.» مخاطر ضد حيوي دفاع الدالل «إن بريل: ويقول
الحب. ل بتأصُّ ينتهي ما كثريًا دالًال، يبدأ

السيطرة غريزة وهي النفس، غرائز أقوى من لغريزة استجابًة طبيعي دفاع والصد
كما فاته، ترصُّ جميع بها ويُفرسِّ كله، اإلنساني السلوك أساس «أدلر» منها يجعل التي
من وكثريٌ ذلك، يف شك ال خضوع الحب أن ذلك الجنسية. بالغريزة بالقول فرويد يفعل

والخضوع. واألنَفة النفس عزة عليهم تأبى الناس
يوسف: بن أحمد يقول املعنى هذا ويف

ص��دري ف��ي إخ��ائ��ك م��ن ي��أًس��ا وردَّدت م��الل��ة ع��ن ال وال��ه��ج��ران ت��رك��ت��ك
وع��ر م��رك��ب ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ا ح��م��ل��ُت خ��ط��ة ف��راق��ك م��ن ن��ف��س��ي وأل��زم��ُت
ق��دري ل��ه��ا أذل أن ح��ب��ي ق��در ف��م��ا ض��م��ائ��ري ع��ل��ي��ك ��ت رقَّ وإن وإن��ي

الثابتة. الفكرة أو التسلُّط لتأثري تخضع املحب عقلية إن جانيه»: «بيري ويقول
املطلق التمثُّل ذلك اليشء، نفس الدوام عىل خياله يف يتمثَّل بأن تفكريه، «فطريقة
حالة فهي األزمة، هذه سمة لنا يُبنيِّ نافع، معقوٌل هو ما كل عن بالغفلة املصحوب

تسلُّط.»
عىل بالتسلُّط، الحب حالة وصف يف العذر جانيه» «بيري النفساني للطبيب يكون قد
الحب أن شك فال نفسية. واملرىضبأمراٍض الشواذ عىل حكَمه يصدر أنه عرفنا إذا األخص
أعظم ليىل مجنون وقصة الجنون، إىل يُؤدِّي قد بل املصلحة، عن صاحبه أعمى تمادى إذا
البصرية، عمى إىل يسوق التسلُّط ألن مختلفة؛ الناس سواد مع الحال ولكن ذلك. عىل دليل

41



والكراهية الحب

هو األمر من والواقع املطلوب. عىل الحصول يف الرغبة مع ا، تامٍّ فقدانًا اإلرادة وفقدان
فهناك إحجام. ا وإمَّ استسالم ا إمَّ والنتيجة مغالبته، ومحاولة الهوى بسلطان املرء شعور

ميزان. كفتَي يف األمور هذه فيها توضع واإلرادة والعاطفة الفكر بني رصاٌع
فقال: بهن شغفه اشتد جواٍر ثالث للرشيد كان قال: األغاني صاحب روى

م��ك��ان ب��ك��ل ق��ل��ب��ي م��ن وح��ل��ل��ن ع��ن��ان��ي اآلن��س��ات ال��ث��الث م��ل��ك
ع��ص��ي��ان��ي ف��ي وُه��نَّ وأُط��ي��ع��ه��ن ك��ل��ه��ا ال��ب��ري��ة تُ��ط��اوع��ن��ي ل��ي م��ا
س��ل��ط��ان��ي م��ن أع��ز ق��وي��ن وب��ه ال��ه��وى س��ل��ط��ان أن إالَّ ذاك م��ا

د يتعهَّ كما املحبوب د تعهُّ عىل اإلقبال وإىل االستسالم، إىل يدفع الهوى فتسلُّط
لحمايتها. السياج ألوان بمختِلف ويُحيطها ويسقيها يرعاها الحديقة، يف الشجرة البستاني
ينتهي حتى والنهار، الليل يف املحب خيال يف يعيش الوحيد، املطلوب املحبوب ويصبح
ستاندال يه يُسمِّ ما وإىل العميق، الثبات وإىل الدائمة، الصلة من نوٍع إىل بينهما األمر

الثاني». «التبلور
ذلك ويصحب االختيار، يف عنه ثنا تحدَّ الذي الحب ميالد مع ينشأ األول» «التبلور ف
األحوال هذه ويف واألمل. سباتها، من الرغبة ويقظة اإلعجاب، — ستاندال وصف كما —
من الحكم ويتذبذب املحبوب، أي العاطفة؛ موضوع حول الدقيقة اآلراء ع تتجمَّ الثالثة
يف التذبذب لهذا العقيل واملظهر واإلحجام. اإلقدام بني العزم د ويرتدَّ اإلثبات، إىل النفي
يف املرء يقطعها شاقة مرحلٌة إنها الحب. تبلور أو ثبات يمنع والشك الشك، هو العاطفة
وأشد األمر، أول يف كان ا ممَّ أقوى الحب خرج بسالٍم اجتازها إذا حتى املحنة، من كثرٍي

عاطفته. مع يتفق بما وسلوكه املحبوب إشارات تفسري إىل املحب يميل إذ ًال؛ تأصُّ
الغزل. حالة يف الرضا تفسري وهذا
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كل وغاية بينهما، بتوازٍن تنتهي واملحبوب الحبيب بني عالقة إنشاء ونهايته الغزل غاية
واملحبوب؛ املحب بني متساويًة ليست القسمة أن غري السعيد. التوازن هذا تحقيق هو حب

خضوع. يف يستسلم والثاني التسلُّط، يُريد األول اآلخر، بإخضاع ينتهي فأحدهما
ذكٍر إىل واختالفهما الجنَسني تعارض هو املشرتك التالؤم لهذا الحيوي واألساس

اآلخر. يُكمل منهما كلٌّ وأنثى،
والبعد الفراق كان ولذلك محبوبه؛ حضور دوام يف املحب رغبة االتحاد مظاهر وأول
نفس يف املحبوب يشغلها التي املنزلة ح يُوضِّ وهذا شديد، وقلق مؤلم توتُّر إىل يُؤدِّي ا ممَّ
ربيعة: أبي بن عمر الغزل شاعر يقول ذلك ويف غيابه، يف ذكره دوام ذلك وآية محبه،

ت��غ��رب ال��ش��م��س إذ ذك��راه��ا وأح��دث ذك��رت��ه��ا ال��ن��ه��ار ش��م��س ط��ل��ع��ت إذا

املعنى: نفس يف الخنساء قالت

ش��م��س غ��روب ل��ك��ل وأذك��ره ص��خ��ًرا ال��ش��م��س ط��ل��وع يُ��ذكِّ��رن��ي

راحلًة قدَّمت وقد امرأته فأتته سفًرا الُحطيئة «أراد قال: أغانيه يف الفرج أبو وحدَّث
فقالت: لريكب،

ص��غ��ار إن��ه��ن ب��ن��ات��ك واذك��ر وش��وق��ن��ا إل��ي��ك ت��ح��نُّ��ن��ن��ا اذك��ر

أبًدا.» لسفٍر رحلت ال حطوا فقال:
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إن القول نستطيع وال التجيل، مرتبة تبلغ قد سعادة الحبيب مع الوجود ويصحب
يف يحدث كما تُمحى وأنها الرغبة، عىل الحصول يف يحدث كما بوجودها، تشعر النفس

وذاك. هذا بني حالة فهي املحبة، ذروة
األحوال. بهذه شعوًرا الناس أشد واملتصوِّفة الحب، يف املغرقني صفات فمن املحو ا أمَّ

املشهورة: تائيته يف الفارض ابن قال

ت��ج��لِّ��ت ت��ح��لَّ��ت إذ ب��ذات��ي وذات��ي غ��ي��ره��ا أُك ل��م ال��ص��ح��و ب��ع��د ال��م��ح��و وف��ي

اإللهية. الذات يف غزل وهذا
غري وهو هللا، يف الفناء أو بالحبيب، االتحاد إىل ينتهي أن نرى كما املحب وغاية

ج: الحالَّ قال كما اإلنسان، يف يحل هللا يجعل الحلول إن إذ الحلول؛

ب��دن��ا ح��ل��ل��ن��ا روح��ان ن��ح��ن أن��ا أه��وى وم��ن أه��وى م��ن أن��ا

يقول ذلك ويف الحلول، مع يتعارض قد االتحاد بينما االتحاد، ينفي ال والحلول
الفارض: ابن

ح��لَّ��ت ف��يَّ أن��ه��ا ل��م��ث��ل��ي وح��اش��ا أق��ل أو ه��ي أن��ا ق��ول��ي ع��ن ح��ل��ت م��ت��ى

بالحلول القائلني رأي عىل سواء واحًدا شيئًا يُصبحا حتى باملحبوب املحب فاتحاد
الروح عالم يف يتم أن يمكن الحلول أو االتحاد ألن التصوُّف؛ مميِّزات من باالتحاد أو

ماديٍّا. االمتزاج هذا يمكن وال واملعاني،
ذلك ومع التصوُّف. يف بالحب ، واشتدَّ قوي إذا شخَصني، بني الحب يُشبِّهون لهذا
الصوفية؛ عن يصدر الذي اإللهي بالحب اإلنساني الحب تشبيه يف نُرسف أن ينبغي فال
رضبًا يشمل كما النفسية، للحياة التعطيل من نوًعا يبدو فيما يحمل املتصوِّف تجيل ألن

البالهة. من
واملتصوِّفة الصواب. إىل أدنى ذلك كان السكران، بنشوة الحب شبَّهنا إذا ولعلَّنا

تشبيهاتهم. يف أيًضا ْكر السُّ اصطالح يستعملون
عىل النفسية، الحياة يف التعطيل من لونًا يحوي الشديد فالحب يشء، من يكن مهما
الكفايُة تمكَّن إذا وفيه نفسه، يف غاية الحب أن إىل يرجع وذلك والرغبة؛ اإلرادة يف األخص

آخر. يشءٍ كل عن
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والشعر. األدب لغة يف الوصال أو الجنسية الصلة هو بالحب الخاص املادي واملظهر
وينبغي اإلنسان. حياة يف أصيلة تجِربة وهي النفَسني، اتحاد بعد الجسَمني اتحاد إنه
الغائية العلة الجنيس. التقارب يف الرغبة تُحرِّك التي الغاية إىل االعتبار بعني ننظر أن علينا
رضورية الجنسية الصلة أن كما األنثى، وسعادة باملرأة الرجل ظفر هي الصلة هذه يف
مرض أو قطيعٍة إىل ينتهي قد أمًلا يُحدث امتناعها أن ذلك عىل والدليل الحب؛ لكمال
إىل شخَصني بني قت تحقَّ إذا وحدها الجنسية الصلة تُؤدِّي أن الرضوري من وليس نفيس.
إذ بالعاهرات؛ الصلة يف يحدث كما أو الطباع، يف متنافَرين زوَجني بني يحدث كما املحبة،

فقط. املتعة أو الرغبة، إلشباع آلًة إالَّ الحالة هذه يف املرأة تكون ال
التي القلبية األُلفة ظاهرة كتابه يف ستاندال إليها أشار التي الحب مظاهر ومن
التام، والتفاهم وكتمانه، الرس وحفظ الثقة، من فيه مبلًغا الحبيبنَي بني االتحاد فيها يبلغ

الكثري. اليشء
ال طويلًة ساعات الخلوة تدوم وقد املحبة، آيات أبلغ ترتسم املحبني بني الخلوة ويف
نستطيع ال وهنا وأعذبه. الحديث أشهى يف الوقت ويقطعان الزمن، بمرور معها يشعران
يف هي بل فقط، الجنسية الصلة يف الحب لذة إن البيولوجي املذهب أصحاب مع القول
املجتمع حدود ويتخطَّى األخطار، اقتحام إىل يدفع فالحب وأسمى؛ ذلك من أكثر الواقع
يتخطَّى إذ ذلك؛ من أبعد هو ما إىل الحب يذهب بل انتصار، يف املألوفة املادية واملظاهر
يف تقف التي املجتمع رسوم ومتحديًا جانب، من الجنسية الغريزة متحديًا الذات، حدود
الشخَصني بِكيان يحتفظ الحب أن ذلك وبيان آخر. جانٍب من الجنسية الغريزة سبيل
دامت ما مكروًها، يكون أو نفسه، أحدهما يكره بأن لهما يسمح فال ذاتهما، يف هما كما

تُظلِّلهما. املحبة دنيا

45





احلب هناية

لسلطاٍن والخضوع باإلرغام الحبيبنَي أحد أحسَّ فإذا بالحرية، الشعور الحب يف األصل
بالزوال. الحب آذن فقد النفس؛ سلطان غري آخر

ر تتطوَّ فقد النهاية؛ هذه إىل الحبيبنَي بني الصلة ل تتحوَّ أن الرضوري من وليس
اللذين للزوَجني يحدث ما وذلك العادة، آثار من أثر وهذا دائمة، سعادٍة إىل األوىل النشوة
رتيبًة بينهما الجنسية الصلة وتُصبح الجامحة، العاطفة ثورة تهدأ أن إىل مًعا، يعيشان
اإليثار، عواطف بينهما وتسود واحد، دٍم من كأنهما بامتزاٍج يشعران بهما فإذا مستمرَّة،
العرشة. طول مع الطبع مجرى يجري الذي اإلخالص هذا لرشيكه، الرشيك وإخالص

بني التفاهم أن صحَّ وإذا الحب. رابطة يحل بأن خليق وصفناه الذي ل التحوُّ هذا
ونستطيع املحبة. باختالف يختلف التفاهم هذا أن إالَّ ا، تامٍّ يكون الحياة يف الرشيَكني
وينبغي الحبيبنَي. سلوك يف بطيئًا سريًا غايتها إىل تسري التي النهاية هذه آثار نلمح أن
عند يزيد فقد املتحابَّني؛ الطرَفني بني بالتساوي ينقسم ال الحب أن إىل النظر نلفت أن

ثابتًا. يبقى وال كثرية أحواٍل يف ينقلب كما اآلخر، عند عنه أحدهما
بل الذهن، يشغل موضوًعا املحبوب يكون ال وعندئٍذ أحدهما؛ عند الحب يتعطَّل وقد
فإنها قبل، من صفًحا عنها يرضب كان التي معايبه ا أمَّ األفراد. من كغريه فرًدا يُصبح

يُطاق. ال أمًرا تُصبح
الغرام عالم يرتك ثم وذاته، نفسه إىل الحب ويرصف باملحبوب، صلته املحب يقطع
إنه واألشغال. واألصدقاء االجتماعية الحياة يف لذته يجد حيث العملية، الحياة إىل ليدخل

عليه. يُخيِّم كان الذي الحب ِربقة من نفسه حرية ذلك كل يف ينشد
الصد يحل ثم املحبوبة، من االشمئزاز درجة إىل الحب ينقلب األحوال بعض ويف
الجسدي االتصال من يحدث الذي األلم النفور مظاهر ومن بها. االهتمام عدم محل
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سماع إىل يُؤدِّي كما النفور، إىل يُؤدِّي ا ممَّ يدها؛ مالمسة أو املصافحة مجرَّد بل والروحي،
الحديث.

الخارجي السلوك مظاهر إىل تُؤدِّي التي الكراهية من شدتها يف أقل درجة وهذه
الزوَجني بني الحب حياة تنتهي ما وكثريًا والعدوان، باب السُّ بل والنظرة، اإلشارة يف البارز
النفيس التبادل ويقل اآلخر، وجود إىل أحدهما يرتاح ال وعندئٍذ الشقاق؛ بينهما ويحل
وتُصبح بينهما. يصل الذي الكهربائي التيَّار انقطع لو كما االنقطاع، درجة إىل بينهما
األدب، يقتضيها التي الكلمات بعض إالَّ تقطعه ال رهيبًا، عميًقا صمتًا املشرتكة الحياة
األدب من الرقيق الغطاء هذا أن عىل والتهكُّم. الربود عىل تنطوي ألفاظ بعض وهي
وتكثر شديد، غضٍب يف الزوجان فينفجر يتمزَّق أن يلبث ال االجتماعي «اإلتيكيت» أو

والتحقري. والتأنيب العامة الفضائح
وترميه شأنه، من تحتقر تُبغضه الذي ألن والكراهية؛ االحتقار بني صلٌة وهناك
االنتقام. إىل امليل عىل دليل النوايا هذه وظهور والتهديد. بالوعيد مملوءة غريبة بنظراٍت
أكثر والهرب االنتحار إىل املرأة وتجنح الفراق، يف باالحتقار يشعر الذي يرغب ما وكثريًا
كالسم. اإلناث وسائل إىل لجأت تُبغضه، ممن التخلُّص إىل جنحت فإذا القتل، إىل تلجأ ا ممَّ
املكروه ويسلك الرشاب، إىل ويلجأ الخمر، أحضان يف ويرتمي منزله يهجر فإنه الرجل ا أمَّ
واالنتقام. الثأر إىل يجنح أن ا وإمَّ وصمت، حزٍن يف نفسه عىل ينطوي أن ا إمَّ سبيَلني؛ إحدى
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وقوانني. وتجاِرب مشاهدات العلم
واآلمال. باألوهام يحفل وال ُمرَّة، تكن مهما الحقائق يذكر واقعي والعلم

جميًعا فهم الحيوان، من غريه عىل اإلنسان شأن من يرفع وال القيم، يعرف ال والعلم
طبيعية. لقوانني وجودها يف تخضع «حية» كائنات نظره يف

وخالصة الطبيعية، املظاهر سائر عن العلماء عند والبغض الحب يف األمر يشذ وال
والدفاع، الهجوم يف واملقاتلة الكفاح بالبغضوبغرائز االتصال كل البغضيتصل أن رأيهم
الجنيس الحب ويقصدون — الحب وأن والجماعة. واألرسة الفرد حياة لحفظ الزم هو ا ممَّ
وضوًحا أكثر هو وما األولية، الكائنات يف مشاهد هو ا ممَّ أُنثاه، الذكر اختيار إىل يرجع —
األنثى وتشتاق منافسيه، عىل القوي الذكر يتغلَّب إذ كالقردة؛ الراقية الحيوان رضوب عند

جاذبية. الذكور أكثر إىل
واالرتقاء؛ النشوء أو ر التطوُّ بنظرية قويٍّا اتصاًال يتصل الحيوي التفسري هذا
يف يُشاَهد ما جانب إىل األصلح»، «بقاء يُؤكِّد الجنسية املنافسة بعد يتم الذي فاالختيار

الطبيعي». «االنتخاب لقانون الخضوع من املحبوب اختيار
الغريزة إىل يرجع فالحب طرافتها؛ شك دون لها بيولوجية فلسفٍة إىل ننتهي وهكذا
التناسل من والغرض النوع، حفظ أو التناسل غريزة إىل ترجع بدورها وهذه الجنسية،
نفوس يف الكلية الحياة صدى فالحب والنماء؛ النشوء عىل واالستمرار الحياة حفظ هو

للحياة. الحياة حب إنه األفراد،
األساسية النزعات عن اإلنسان حيان يف ان يُعربِّ والكراهية الحب القول: وجملة

والنوع. الفرد حفظ إىل ترمي التي العميقة
الكائنات. أبسط يف األوىل نشأتها منذ اإلنسانية الظاهرة هذه نتتبَّع أن بنا ويجمل





اخللية انقسام

من سلسلٍة يف فشيئًا شيئًا الكائن يتقلَّب بأن يقيض عام قانوٍن إىل الكائن حياة تخضع
ذاته، يف األعظم الجزء فساد وهو باملوت، وتنتهي الفردية، الحياة يف نُشاهدها األدوار،
خاصة. ظروٍف يف التناسلية، خالياه يف الحياة تستمر ذلك ومع «حية»، غري مادًة فيُصبح
الحيوانات يف والخلية حي، عنرص أبسط الخلية أن اآلن حتى علميٍّا الثابت ومن
تزال ال املادة وهذه بالربوتوبالزما، يُعرف الخلية ونسيج بأكمله. الفرد الكائن هي الدنيئة
وهي الخاليا، وحيدة الكائنات وتتكاثر النواة. هو الخلية يف جزء وأهم اآلن. حتى مجهولًة
طريق عن الراقية، الكائنات تركيب يف داخلة خلية كل تتكاثر كما الدنيئة، الحيوانات
جزء كل ينمو ثم الخلية، داخل يف جزأين إىل النواة بانشطار االنقسام ويحصل االنقسام.
يف تحيا ولكنها تختفي، أو األوىل الخلية تموت وبهذا مستقلَّة؛ خليًة يُصبح أن إىل منهما
طيَّاتها يف تحمل إنها موتها. قبل باالنقسام تكاثرت إنها حيث من الجديدتنَي، الخليتنَي

املوت. سبيل يف وهي الجديدة الحياة
إىل يُؤدِّي ا ممَّ واحدة، يف خليتنَي شيوع أي للزواج؛ األساسية الظاهرة نلمس وهنا
أن لنا تُثبت اإلنسان، ومنها الحية الكائنات جميع بني املشرتكة الحقيقة وهذه التناسل.
لظروٍف تخضع التي املختلفة العنارص اتحدت إذا إالَّ ممكنًا ليس الحياة يف االستقرار

وآخر. حنٍي بني متباينة
أو فقط، التكاثر طريق عن الحياة تستمر بأن االتحاد، هذا دون املوانع حالت وإذا
يتناسل الذي النوع باختفاء ينتهي تدهور بل مستمر، إضعاف ذلك عىل ترتَّب اللقاح؛

النحو. هذا عىل
معروف؛ هو كما د تتعقَّ فإنها والحيوانية، النباتية اململكة يف الراقية الكائنات ا أمَّ
كثرت ًدا؛ تعقُّ الكائن ازداد وكلما واحدة. خلية من ال كثرية خاليا من تتكوَّن ألنها وذلك
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ومن والطبيعي، الكيميائي تركيبها جهة من وتنوَّعت أعضائه، تكوين يف الداخلة الخاليا
عمًال فيه عضو كل يُؤدِّي واحًدا، كائنًا اجتماعها يف تُؤلِّف ولكنها العضوي، شكلها جهة
والفروع والرباعم والزهور األوراق من النبات ن يتكوَّ وهكذا معلوًما. غرًضا ق ويُحقِّ ا خاصٍّ
والعضالت، والدم، والغدد، واألمعاء الجلد، من الحيوان ن ويتكوَّ ذلك، غري إىل والجذوع
النبات أنواع من كثرٍي عند التناسل يتم وال ذلك. إىل وما الحس وأعضاء واملخ، واألعصاب،
«بالُعقلة»، يتكاثر الشجر فبعض االنقسام؛ بطريق بل اللِّقاح بطريق الحيوان ورضوب
أجياله ولكن يسعى، نمًال ويُصبح يفقس بيًضا تضع ح تُلقَّ لم التي النمل أنواع وبعض

الزواج. طريق عن النسل يخرج لم إذا تنقرض املتعاقبة
فال اإلنسان، وكذلك الفقرية، السلسلة ذوات بها ونعني الراقية، الحيوانات ا أمَّ
حصل أو باالنقسام التكاثر تمَّ فسواء يشء، من يكن ومهما زواج. دون من تتناسل
الزواج؟ هو فما للحياة. املتصل االستمرار عىل دليل كله فهذا الزواج، أو باللِّقاح التناسل
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أنها الزواج، طريق عن تتناسل التي الكائنات جميع يف السائدة العامة الحقائق من
الغدد يف املوجودة األعضاء هذه وخاليا الجنسية. والصلة بالتناسل تختص بأعضاء تتميَّز
الذي النوع صورة عىل جديد من الكائن تُنشئ بحيث التناسل بخاصة تمتاز التناسلية،
ظروٍف يف التناسلية الخاليا هذه فيه تخرج الذي الزواج طريق عن وذلك تحته، تندرج
الجنسية الخاليا «إن الفلسفية: مقالته يف «فايسمان» مع نقول أن صحَّ ولهذا خاصة.
الجزء ذلك وهو الفرد، من جزءًا إالَّ الحقيقة يف املوُت يُفسد فال الحياة، عىل آباءها تسوق

أعقابه.» يف إذن يعيش فرد فكل الفردية، باألهداف وحده اختُص الذي
األنثى، تُفرزها التي البويضة داخل يف الذكر، املنوي الحيوان ينفذ بأن التناسل ويبدأ

جنينًا. تُصبح حتى تنمو واحدة، تناسلية خليٍة يف فيتحدان
فقط؛ الجنس يف ال شك، دون مختلَفني أبَوين، من دائًما يخرج يُولد الذي فالطفل
«شخصية» تتكوَّن منها كثرية أخرى صفات يف بل أنثى، واآلخر ذكر أحدهما أن أي
البويضة تكوين يف األبَوين دور أن العملية والتجاِرب املشاهدات أثبتت وقد منهما. كل
عن مختلفة جديدة شخصية ألنه ا؛ حقٍّ جديد هو الجديد املولود أن غري متساٍو. الجديدة

الوراثة. بطريق إليه تنحدر التي أبَويه صفات يكتسب أخرى جهٍة من ولكنه أبَويه،
التناسلية، األعضاء بتكوين الخاليا بعض تختص أمه بطن يف الجنني ن يتكوَّ وعندما
ذلك بعد تتشكَّل ثم أنثى، وال ذكًرا تكون فال تتميَّز؛ ال املبكِّرة صورتها يف ولكنها
ويتبع األنثى، أعضاء عن مختلفة تناسلية أعضاء للذكر يُصبح بحيث الجنس، فتُميِّز
كربوز باملرأة الخاصة واملميِّزات اللحية، كظهور بالرجل الخاصة املميِّزات بعد فيما ذلك

النهَدين.
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إذ واألنوثة؛ الذكورة بني وتفصل الجنس، تُميِّز التي هي التناسلية األعضاء إن نقول
من «الخصيان» عن معروف هو كما الرجولة، مظهر يف كامل تغيري الخيص عملية يتبع

والشارب. اللحية وزوال الصوت، نعومة
واألنثى، الذكر بني الزواج من الغاية لتحقيق فقط وسيلًة التناسلية األعضاء وتَُعد
املنوي الحيوان ويمتاز األنثى. بويضة يف الذكر املنوي الحيوان نفاذ هي الغاية وهذه
ويتم الذكر. خلية من حجًما وأكرب ساكنًة تكون األنثى بويضة أن حني عىل بالحركة،
متجًها — ذكرنا كما طبيعته من جزء والحركة — املنوي الحيوان يتحرَّك بأن اللِّقاح
مكوَّنًة منهما خلية كل كانت وحيث الربوتوبالزما، داخل إىل فينفذ األنثى، بويضة نحو
ثم ويتحدان، الخلية داخل الحياة يقتسمان ثم مًعا، يحتويهما الخلية جدار فإن نواة، من

بالتساوي. األنثى وعنارص الذكر عنارص منهما ن يتكوَّ جديدتنَي نواتنَي إىل يفرتقان
خلية أن هو والواقع واألنثى. الذكر الخليتنَي اقرتاب يقتيض الزواج أن نرى وهكذا
يقوم تجعله الذكر بها يمتاز التي الحركة وهذه األنثى، بويضة إىل تنتقل التي هي الذكر
عند بوضوٍح هذا ويُشاَهد السلبي. بالدور األنثى خلية تختص حني عىل اإليجابي، بالدور
ًدا معقَّ األمر نجد الراقية الحيوانات إىل نظرنا فإذا الرتكيب. البسيطة الدنيئة الحيوانات
إىل الجنسية الصلة وتحتاج دة. معقَّ كثرية مختلفة أعضاءٍ من ترتكَّب ألنها اليشء؛ بعض
يحتاج االنتقال هذا أن غري بالطبيعة، املختلفان الجنسان وهما األنثى، إىل الذكر انتقال
يف يتحكَّم مركزي عصبي جهاٍز إىل — الحال بطبيعة اإلنسان ويف — الراقي الحيوان يف
من كثري تعاون تقتيض الجنسية الصلة أن يف الرس هو وهذا هه؛ ويُوجِّ الحيوان حركة
وتعاون منعكسة، أفعاٍل من به يتصل وما العصبي، كالجهاز وأجهزته، الجسم أعضاء

اإلنسان. عند والتفكري كالخيال راقية، عقلية ملكات
النفساني الشعور هو والحب اإلنسان. عند الحب مسألة تعقيد يف الرسكذلك هو وهذا
فالرجل الجنسية؛ الصلة تحقيق سبيل يف املرأة عىل الرجل إقبال يصحب الذي الراقي
ببويضة املنوي الحيوان صلة إىل تُؤدِّي التي األسباب تهيئة إىل يشء، كل وقبل أوًال، يسعى
موقفها كان التي األنثى ا أمَّ الجنيس. الرجل عمل انتهى الصلة تلك ت تمَّ إذا حتى األنثى،
وهو خطًرا أعظم آخر يشء بداية إالَّ إليها بالنسبة الجنسية الصلة هذه فليست سلبيٍّا،
تضع بل كاألسماك، الحيوان أنواع بعض تحمل ال قد الحمل. طريق عن وذلك النسل،
ح يُلقِّ ولكنه السمك، بإناث يتصل ال فهو لقاحه، فوقه فيضع الذكر يأتي ثم البيض األنثى
حاجة وال الحيوانية. اململكة سائر يسود ال النظام هذا ولكن األنثى، وضعته الذي البيض
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لصغارها، األم حب وهي األمومة، إىل كذلك حاجة وال الجنيس، الحب إىل النظام هذا يف
املاء. يف بمفردها تعيش أن مبارشًة فقسها بعد تستطيع السمك صغار دامت ما

تنضج وعندما اإلناث، األصداف جانب إىل الصخور يف الذكور البحر أصداف وتعيش
نحو املنوية الحيوانات وتتجه املاء، يف وتُفرزها البحر إىل تخرج الجنسية، اإلفرازات
أن الحالة هذه يف الواضح ومن الجنسية. الجاذبية بدافع لتخصيبها األنثى بويضات
النوع هذا أن كذلك الواضح ومن هباءً. وتضيع تتبدَّد الجنسية اإلفرازات من عديدًة ماليني
عاطفة. أي بينهما تتولَّد فال األنثى؛ الذكر يعرف ال األنواع، من يُماثله وما الحيوان، من
الذكر يُميِّز ا خاصٍّ شكًال تتخذ الثانوية التناسلية األعضاء فإن الراقي، الحيوان يف ا أمَّ
يف املنوية الحيوانات تُلقى إذ للصدفة؛ التناسل أو اللقاح عملية تُرتك وال األنثى، عن
املنوية الحيوانات لهذه يتسنَّى حيث اإلنسان، يف املرأة رحم مثل األنثى من خاص موضٍع
من رس فهي الخاصية، هذه منه انحدرت الذي األصل ندري ولسنا البويضة. يف تنفذ أن

األرسار.
املنوية، اإلفرازات إليداع باألنثى الذكر اتصال نعني الظاهرة؛ هذه «لودانتك» ويُفرسِّ
البحر، ألصداف يحدث كما بطبعها املنوية إفرازاته تخرج ال الحيوان أنواع بعض بأن
ع تجمُّ كان وملَّا اإلفرازات. هذه من الجسم تخليص عىل اآلخر بالجنس الصلة فتُساعد
لديها لينشد األنثى نحو يسعى الذكر فإن وضارٍّا؛ مؤمًلا الجسم يف الجنسية اإلفرازات
األعضاء بطريق مباًرشا اتصاًال بها اتصل إذا إالَّ ذلك يكون وال اإلفرازات، هذه الخالصمن
الِقدم، يف متناهية الثديية الحيوانات عند الِجماع عادة فإن يشء، من يكن مهما التناسلية.
وعي يف بقي وقد الحي. الكائن جهاز يف ل بالتأصُّ انتهت القديمة العادات كجميع وإنها
ق تُحقِّ حركات من ذلك يصحب وما الِجماع، إىل امليل املوروثة العادة هذه من الحيوان

الجنسية. الصلة

والرضاعة الحمل (1)

نظرًة نُلقي أن ويكفي الوقت. ذلك من املرأة ة مهمَّ وتبدأ اللِّقاح، عند الرجل ة مهمَّ تنتهي
املتصل ِكيانها جميع يف تُؤثِّر التي العميقة التغيريات ونشهد ا، أُمٍّ ستصبح التي املرأة عىل
حيوية، وأكثر الرجل، دور من أهم التناسلية الحياة يف املرأة دور أن لنرى الجنني، بحياة

قيمة. وأعظم
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بَْضعة فهو أمه؛ دم من أثنائها يف يتغذَّى أشهر، تسعة أمه بطن يف الجنني وينمو
أشق هي الجنني ووالدة املنوي. بالحيوان لُقحت التي البويضة لحياة استمرار هو بل منها،
اآلالم هذه يُعوِّض ولكن حياتها، عىل الخطورة من كثريٌ وفيها للحامل، بالنسبة اللحظات
ألنها وتفخر تزهو إنها للمولود. األوىل الصيحة سماع عند وسعادتها العظيم األم فرح
وتُرضعه ذراَعيها، بني وتحمله صدرها، إىل ه تضمُّ جديًدا، فرًدا اإلنسانية الحياة ستهب

الشديد. األلم يُنسيها جديد، مولوٌد بثديَيها.
من املولود هذا وليس كبدها. وِفلذة منها، بَْضعة ألنه هي؛ إنه املولود؟ هذا هو من
واملرأة الرجل لحياة استمرار فالطفل زوجها؛ وبني بينها رشكة هو بل وحدها، صنعها

الجديدة. الحياة هذه سبيل يف محتومًة واألنثى الذكر بني الصلة كانت ولهذا مًعا؛
كلمات. بضع يف الحياة خالصة هم وأطفال، وامرأة رجٌل

أن ذلك بعد الطبيعي ومن الطفل، هذا أجل من وُحبَّها نفسها الرجل املرأة وهبت
لطفلها. وحبها لزوجها املرأة حب بني رصاع لحظة تبدأ وهنا وحنانها، ُحبَّها الطفل تهب
امتصاص إىل بالفطرة يميل املولود أن كما طفلها، إرضاع إىل بالغريزة مسوقة واألم
أكثر. أو سنتنَي شة املتوحِّ الشعوب عند الرضاعة فرتة وتستمر الرضاعة، أي أمه؛ ثدي

الوعي يف املستقرة الفطرة دافع من امُلستمد لوليدها، الغريزي األم حب جانب وإىل
فالعاطفة الطفل؛ برضاعة القيام مع ويزيد ينمو حبها أن نجد النوع، بقاء نحو اإلنساني
حاجة وال بموضوعها. املحيطة األحداث مظاهر واختالف وتوثُّقها الصلة ازدياد مع ن تتكوَّ
الفطرية الظاهرة هذه تغيري من ة املتحرضِّ الدول يف الحديثة املدنية فعلته ما بيان إىل بنا
عظيم، بمقداٍر نقصت قد الرضاعة عىل األم مقدرة أن ثبت فقد الرضاعة؛ وهي املرأة، عند
ذلك يف السبب أن الطويلة، الدقيقة اإلحصاءات عىل القائمة العلماء دراسة من وتبنيَّ
والوراثة الزمن مع أدَّى ا ممَّ ة؛ املتحرضِّ الشعوب يف املسكرات تناول عادة انتشار إىل يرجع
مستقبل يف ترضهم أم األطفال الصناعية الرضاعة أتُفيد ندري وال الجسم. ضعف إىل
الظهور من يخجلن األمهات من كثريًا أن أيًضا الحديثة الحضارة مساوئ ومن األجيال؟
ما مع صغريًا، البطن حجم تجعل التي «املشدات» ويلبسن الحمل، أثناء املجتمعات يف
من أكثر أنفسهن يُحببن األمهات هؤالء وصحته. الجنني بحياة بليغة أرضاٍر من ذلك يف
إذا النفس حب ولكن ليعيش، الحي الكائن طبيعة من األثرة أن نُنكر وال ألطفالهن. ُحبِّهن
املجموع، سبيل يف بالنفس التضحية فينبغي النوع، وفائدة املجتمع مصلحة مع تعارض

واإليثار. األثرة بني التوفيق اإلمكان يف يكن لم إذا
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الجنسية الرغبة (2)

ولكنه يموت فالفرد الحياة؛ عىل لإلبقاء الطبيعة قانون هو النسل أن اآلن حتى رأينا
التي للكائنات بالنسبة الوضوح شديد الحياة وقانون صورته. عىل يعيش خَلًفا يُنجب
الزواج طريق عن إالَّ ينسل ال اإلنسان أن يف الرس ندري وال االنقسام. طريق عن تعيش
والجزم التأكيد نستطيع أننا غري الجنسية. بالصلة عنه نُعربِّ ما وهو واملرأة، الرجل بني
واختفائه اإلنساني النوع فناء إىل قطًعا يُؤدِّي عامًة الناس بني الزواج حبل انقطاع بأن

األرض. ظهر عىل من
إنجاب إىل النهاية يف ترمي الجنَسني بني جاذبية إيداع الطبيعة حكمة اقتضت لهذا
الذكر املنوي الحيوان من مرتكِّب الطفل أصل ألن فيها؛ شك ال حقيقة الجاذبية هذه األوالد.
ويتحد البويضة إىل فينفذ املنوي الحيوان يتحرَّك كيف رأينا وقد األنثى، بويضة ومن
الجهاز أعالها أجهزة عدة تشرتك إذ د؛ معقَّ اإلنسان عند األمر أن كذلك ورأينا معها.
الجنَسني، بني للتقرُّب األنثى نحو الذكر توجيه يف باإلرادة املرء يُحرِّك الذي العصبي
والوجدان، واإلرادة والشعور الِفكر عىل أجزاؤها تشتمل نفسيًة وحدًة اإلنسان أصبح حتى
بل الدنيئة، الكائنات يف الحال هو كما بسيطة آلية بقوٍة ال التناسل، إىل يسعى فهو
والعاطفة املرهف، باإلحساس ويمتلئ باإلرادة، ويندفع بالشعور، ويستنري بالفكر، يعمل
األنثى أو الذكر خلية خصائص من كانت التي التناسل، يف الرغبة أن نجد وهكذا العميقة.
فالرغبة نواحيه. جميع من الفرد ِكيان يف أي بأكمله، العصبي الجهاز يف تشيع فقط،
أو اآلخر الجنس نحو وتدفعه العصبي، الجهاز من البلوغ عند املرء عن تصدر الجنسية
إالَّ يهتم ال البلوغ وقت إىل كان فقد الفرد؛ حياة يف جديد َطوٌر يبدأ وهنا إليه؛ تجذبه
نحو ينعطف به فإذا ذاته، يحفظ فيما إالَّ لذًة يجد وال نفسه، إالَّ يُحب وال بشخصه،
إنها الحياة. لذة عنده ويلتمس إليه، ويسعى ويطلبه نفسه، عىل ويُؤثره اآلخر، الجنس
وميل شديدة، وعاطفة قوية، رغبة ذلك، إىل تدفعه التي للنسل الظاهرة أو الخفية الرغبة
به. يتحد بل إليه، وينفذ به، ليلتصق اآلخر الجنس إىل ويدفعه الفرد عىل يستويل غريب
الجنسية الخلية مظهر إىل وعاد لحظًة وقف قد بأكمله الفرد أو العصبي، بالجهاز كأننا

جديد. من لتحيا اآلخر الجنس بخلية االتحاد إالَّ لها همَّ ال التي البسيطة
يف القوية الرغبة هذه وجود من إليه نذهب ما تُؤيِّد الحيوانية اململكة ومشاهدات
الغابة، يف األربع وذوات الشجرة، عىل فالطري الجنَسني؛ بني الجاذبية هذه أو التناسل،
الكالل، تعرف ال دائبًة ِسعايًة اإلناث نحو ذكورها يسعى األرض، ظهر عىل والحرشات
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أخرى، تارًة الكياسة وإىل تارة، الحيلة إىل تلجأ السعي ذلك يف وهي بأنفسها، مستهينًة
عن حدًة األنثى شوق يقل وال يشء. قصدها بلوغ عن يلويها ال ثالثة، تارًة العنف وإىل
بالهرب. والتظاهر والتمنُّع، الدالل هي أخرى أساليب عادًة تلتمس ولكنها الذكر، شوق
كثري الذكر كان وكلما الراغبات». وهنَّ «يتمنعن فيهم قيل الالئي كالنساء الحيوان فأنثى
العصافري يف الشأن هو وهذا والدالل. التمنُّع هذا إىل األنثى جنحت والنشاط؛ الحركة
وعىل اإلناث. إىل والوصول أغراضها تحقيق سبيل يف عظيًما مجهوًدا ذكورها يتكلَّف التي
لتستثريه، عليه تُقبل التي هي األنثى فإن الحركة ثقيل الذكر كان إذا ذلك من العكس
واحدة؛ والرضا التمنُّع حالتَي يف والنتيجة تصنًُّعا؛ أو مقاومًة تُبدي ال فإنها األقل عىل أو

النسل. منها والغرض بلذة، املصحوبة الجنسية الصلة تحقيق نعني
أرسار معرفة يف تُفيدنا املشاهدات هذه لعل الحيوان، من أخرى طوائف إىل وْلننظر
الذكور من مئات العامل والنحل امللكة جانب إىل نجد النحل خلية ففي اإلنسان؛ عند الحب
يف الذكور جميع يتبعها الزواج، طري الوحيد األنثى وهي امللكة تطري وعندما (الدبابري)،
وأكثرهم طريًا، وأرسعهم قوًة أشدهم هو فقط، بينهم من واحد إالَّ إليها يصل وال الفضاء،
امللكة جسم داخل التناسلية أعضاءه يرتك الجنسية الصلة نشوة يف أنه والغريب حركًة.
فصل يف العامل النحل فيرشع ذلك، بعد الفائدة عديمة الذكور جميع وتُصبح يموت. ثم
البومبيكس، نوع من الفراشة يف الشأن هو أيًضا وهذا وقتلها، الذكور مهاجمة يف الخريف
إالَّ جسمها يرتكَّب وال بديعة، زاهية وألوان قويَّني بجناَحني مزوَّدًة تكون تظهر فحينما
فكل اليسري، الغذاء إىل إالَّ فيها تحتاج ال قصرية حياتها مدة ألن بسيطة؛ هضمية قناٍة من
حاسة بطريق األنثى الذكر ويُميِّز االنتظار. يف هادئًة ساكنًة األنثى وتظل الحب، هو ها همِّ
والحقول. األشجار خالل طائًرا إليها فيسعى كيلومرتات، عدة بُعد عىل كانت ولو الشم
الذكور من إليها يصل من وأول األنثى، إىل الوصول هو واحد غرض إالَّ للذكر وليس
اللذة من بلحظاٍت معها ويسعد بجناَحيه يُعانقها ساعات بضع ويظل عليها، بنفسه يُلقي
كذلك ويموت الشديد، واملجهود املستمر الضعف من مبارشًة ذلك بعد يموت ثم العميقة،
تحقيق يف واإلخفاق الطعام، عن واالمتناع الطويل، الطري بعد يُنافسونه كانوا الذين أترابه
الطويلة الحياة ر يُوفِّ الذي األخرض النبات إىل اللقاح بعد تسعى فإنها األنثى ا أمَّ غرضهم.
الحركات بأن القول صح إن الجنيس، الحب لذلك ثمرًة تُخلِّفها التي الجديدة للرشانق
ح امللقَّ البيض من هائًال عدًدا األنثى وتضع محبة. عىل الحيوان عند تنطوي وصفناها التي
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هذا يف غرضها قت حقَّ أن بعد ألعقابها الحياة مخلِّفًة بَدورها، تموت ثم النبات، أوراق عىل
الوجود.

ال بما طويلة مشاهداٍت بعد الجنسية املظاهر هذه «فاير» الحرشات عاِلم وصف وقد
تحقيق عىل يقترص الدنيئة الحرشات عند الحب أن باملالحظة أثبت وقد ذكرنا، ا عمَّ يخرج

تحقيقها. بعد يختفي ثم الجنسية، الرغبة
ومع الجنَسني، بني — تقرص أو تطول — عاطفًة نشهد فإننا الراقية الحيوانات ا أمَّ
العاطفة فيها تبلغ لحظة هي الجنسية الصلة فيها تتم التي اللحظة أن الثابت فمن ذلك
كل اإلنسان ينىس النشوة هذه غمار ويف بأرسه. الكائن نفس عىل فتستويل النشوة حد
عن تحجب ُعلوية أثواٍب يف املرأة له تبدو إذ الجنسية؛ الغريزة بعني الدنيا ويرى يشء،
تدوم أنها اللذة من اللحظات تلك يف يعتقد إنه ونقائصها. الحقيقة رشور جميع برصه
أن بعد ولكنه النعيم، فردوس إىل انتقل قد كأنه الخالدة، السعادة يف ويعتقد األبد، إىل
النفس، وتهدأ املشهد، ذلك عىل الستار يسدل الجنسية، الرغبة ويُشبع وطره، يقيض
الكائنات جميع يف الجنسية الرغبة أوصاف هي تلك املجرَّدة. الحقيقة إىل اإلنسان ويعود

جنَسني. إىل املنقسمة
يستطيع ال ا جدٍّ بعيدة أزمنٍة إىل يمتد الطبيعية الجنسية الرغبة هذه يف واألصل
الطعام شهوة كانت وإذا النفس. باطن يف بالوراثة استقرَّت ولكنها يتبيَّنها، أن التاريخ
النسل دام ما النوع، حفظ أساس هي الجنسية الرغبة فإن الفردية، الحياة حفظ أساس
ذلك ومع العصبية، املراكز جانب من الرغبة هذه وتتحرَّك الجنَسني. بني بالصلة إالَّ يتم ال
أنواع بعض أن ذلك مثال الجنسية. الصلة تحقيق يف تشرتك اإلحساسات من كثريًا فإن
توقفت الشم عضو عنها انتُزع فإذا الجثة، رائحة تشم أن بعد إالَّ بيضها تضع ال الذباب

تبيض. أن عن
إىل ينعكس ومنه العصبي، الجهاز إىل الجنسية الرغبة فمرجع اإلنسان عند ا أمَّ
الحب، ظاهرة يفهمون ال الحياة وعلماء وإرادة. وعاطفة فكٍر من يحويه بما الشعور
املراكز إىل يرجع به يتصل وما فالحب العصبي، بالجهاز بربطها إالَّ الجنسية، والرغبة
املراكز وتنبَّهت الجنسية، الرغبة تنبَّهت فإذا الشوكي، والنخاع واملخيخ املخ يف العصبية
الذهن يف املعاني تتداعى ثم االنتباه، طريق عن الشعور يف الرغبة تنعكس العصبية؛
لوقفها ا وإمَّ الجنسية، الصلة لتحقيق ا إمَّ ذلك بعد وترتد ببعض، بعضها وترتبط

عنها. واالمتناع
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الرجل عند الجنسية الرغبة

الرجل عند الجنسية الرغبة كانت ولهذا الجنسية؛ الصلة يف اإليجابي العنرص الرجل يُمثِّل
وهي بالطبيعة، أي ذاتها؛ تلقاء من نفسه يف تنشأ الرغبة وهذه املرأة. عند منها أقوى
عند الرجل عند الجنسية الرغبة وتظهر النسل. يف الرجل يلعبه الذي الدور إىل ترجع
والذي اآلخر. الجنس يطلب وعندئٍذ التناسلية، أعضائه يف تغيريًا يلحظ حيث البلوغ،
الرغبة فيه يُثري الذي فإن اإلنسان ا أمَّ األنثى، برؤية يتأثَّر الذكر أن الحيوان عند يحدث

الحديثة. الحضارة بسبب تعدَّلت كثرية، أمور الجنسية
باملالبس نفسه يكسو اإلنسان أن ذلك الجسم؛ من املحجوبة األجزاء رؤية منها
شك ال ا ممَّ ولكن العادة، هذه إلينا انحدرت كيف ندري وال التناسلية. األعضاء وبخاصة
األعضاء ورؤية اإلنسان. ابتكار من الكساء وأن املعيشة، يف األصل هو الُعري أن فيه
رجال أن حني عىل الجنسية. الرغبة تُثري محجوبة؛ عادًة تكون التي املرأة، عند التناسلية
للمرأة. العاري الجسم رؤية يستثريهم ال ُعري حالة يف يعيشون الذين شة املتوحِّ القبائل
للرغبة باعثًا يكون جسمها أجزاء من جزءٍ أي رؤية فإن كامًال حجابًا املرأة بت تحجَّ وإذا
وجه إىل النظر يُؤثِّر فال سفوٍر يف تعيش التي الشعوب ا أمَّ يدها. أو وجهها مثل الجنسية؛
جميلًة امرأة، أي يطلب فإنه الرجل، عند شديدًة كانت إذا الرغبة أن غري املكشوف. املرأة

عجوًزا. أم شابًة قبيحة، أو كانت
املرأة. عىل البادية الصحة مظاهر الجنسية الرغبة يُثري ا ممَّ ألن الجسم؛ صحة ومنها
البرشة ذو الرقيق والجلد الجميل، والصوت الطبيعية، والرائحة النمو، املكتملة فاألعضاء
كانت إذا ذلك، من العكس وعىل الرجل. يُثري ا ممَّ ذلك كل واللمس؛ للنظر املريحة املوردة
إىل يُؤدِّي ا ممَّ النفور؛ عىل تبعث فإنها كريهة، رائحة ذات لة، مرتهِّ صفراء، مريضة، املرأة

فيها. الرغبة حدة من التخفيف أو الجنسية الصلة منع
رائحتها. وشم إليها، النظر من التناسلية، األعضاء أخريًا ومنها

واإلنسان الحال، بطبيعة البدائي اإلنسان وكذلك البلوغ، سن إىل الحيوان يصل وعندما
اإلنسان ألن ذلك؛ ق يتحقَّ ما وكثريًا جنسيٍّا، اتصاًال بالفتاة االتصال الفتى يُحاول ، املتحرضِّ
الحديثة، الحضارة ولكن فطرته. تحقيق دون يحول ما يوجد ال الطبيعية املعيشة حالة يف
طريق عن إالَّ الجنيسة الصلة حرَّمت واملجتمع، الدين عن ناشئة وعادات تقاليد من فيها بما
يف التأخري هذا واقتصادية. وصحية اجتماعية ألسباٍب البلوغ بعد الزواج رت وأخَّ الزواج،
مبارشتها ا وإمَّ الجنسية، العالقات عن الفتى امتناع ا إمَّ ثالثة؛ أموٍر أحد إىل يُؤدِّي الزواج
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تأثريًا نفسيته يف يُؤثِّر كله وهذا الرسية؛ العادة استعمال ا وإمَّ آخر، شكٍل بأي أو البغايا مع
مريضة. منحرفة اتجاهاٍت إىل الطبيعي، السليم االتجاه من وبُغضه حبه ويُحوِّل كبريًا،
األبناء. يف والرغبة والغرية، الجرأة، ثالثة؛ أموٍر إىل الرجل عند الجنسية الرغبة وتدفع
السمو، نشوة النفس عىل يُفيض الذي الجنسية، بالقدرة الشعور عن اإلقدام وينشأ

النفسية. الحياة يُحطِّم الجنيس بالضعف الشعور أن حني عىل
بأكرب الرجل التصل العواقب خوف ولوال التناسل. غريزة إىل الجنسية الرغبة وترجع
تتعدَّد التي رة املتأخِّ الشعوب يف مشاهد وهذا األبناء. من يشاء ما وأنجب النساء، من عدد
لشعوره نفسه سمت أوالًدا؛ الرجل أنجب وكلما ي. التَرسِّ بنظام تأخذ أو الزوجات فيها

واألبناء. النساء من كبري عدد بامتالك السلطان ولذة بالكثرة
تُثبِّت ولكنها فقط، الجنسية الرغبة إالَّ تُشبع ال املحرَّمة الجنسية الصلة كانت لهذا

والسعادة. والقوة بالحياة ويغمرها النفس جوانب يُيضء الذي اإلحساس هذا
كما الِقدم، يف مغِرقة عصور منذ الحيوان وعن األجداد عن مرياث فإنها الغرية ا أمَّ
املرأة عىل للحصول الوحيش القتال عن ناشئ الغرية يف واألصل «فوريل». األستاذ يرى
وكثريًا املنافسني. عيون من عنها الدفاع عليه وجب حوزته؛ يف أصبحت ما إذا حتى بالقوة،
الذكر الحيوان تعلَّم هنا ومن عليها؛ الرجل حصول بعد املرأة سبيل يف املعارك استمرَّت ما
من ذلك يعقب وما وحركاتهم، الذكور نظرات من حذره يأخذ أن — البدائي الرجل أو —

األنثى. عىل لالستيالء عليه املنافسني هجمات
بعد. فيما ذلك عن نتحدَّث وسوف بالغرية، تمتاز املرأة أن واملشهور

الطفل، إهمال بسبب الصغر منذ تنشأ الغرية أن «أدلر» النفساني العالم ويرى
والغرية باإلهمال الشعور هذا ويصحب اآلخرين. من أكثر األطفال ألحد اآلباء ومراعاة

كثرية. أشكاًال ويتخذ يكرب، أن بعد حتى الطفل
ظهور إىل الدافع هو به، آبائه عناية وعدم صغري وهو الطفل إهمال أن وعنده

والعالم. الناس كراهية عىل الطفل فيشب البغض؛

املرأة عند الجنسية الرغبة

وحب والدالل، والغرية، السلبي، واملوقف الحب، املرأة عند الجنسية بالرغبة يتصل ما أهم
الرجل؛ من أكثر عقلها يف عظيًما دوًرا يلعب فهو الحب؛ جميًعا الخالل هذه وأبرز األبناء.

سوية. امراًة تكون وال طبيعتها، تنحل دونه من الحياة، غاية هو عندها فالحب
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واختفى زواجها ر تأخَّ إذا خصوًصا الجنسية، املرأة رغبات تحقيق يمنع ما حدث وإذا
جهتنَي؛ إحدى إىل الحب انرصف للرجل، املرأة حب وهو الجنيس، األساس عىل القائم الحب
املحيطة األشياء بحب الرجَل حبها إبدال وهي ِعلَّتها، تعرف وال بها، تشعر ال األوىل الجهة
نفسها بها تشغل التي املختلفة األشياء أو الكلب، أو والدجاج املنزل، يف كالقطة بها؛
والجهة محلَّه. يحل آخر موضوٍع إىل الجنيس الحب عن انحراف ذلك وكل الدار، داخل
الجمعيات يف واالشرتاك واألدب، كالفن وتفكري؛ شعوٍر عن حبَّها إليها ترصف األخرى
والجمال الفن وحب والفضيلة. الخري وحب واملحتاجني، البؤساء عىل والعطف الخريية،
هذه محبة يف تجد فاملرأة واملجتمع؛ الحياة بشئون وبرص واسعة ثقافٍة عىل إالَّ يقوم ال
ما ويُعوِّضها نفسها يمأل ما شعور، ال أم شعوٍر عن صادرًة أكانت سواء كلها، األشياء
من الصداقة إىل عندهن املحبة انرصاف هو العوانس عن والشائع الرجل. حب من فقدته
فقدته، ا ممَّ شيئًا ويُعوِّض النفس يمأل عذري هًوى وهو نساءً، أم رجاًال األغراب، أو األهل
الصداقة أو الحب من اللون فهذا ذلك ومع ما. نوًعا النفسية حالتها تحسني إىل ويُؤدِّي
حالٍة إىل تنتهي ما وكثريًا الجنيس، الحب محل تماًما يحل ال عميق، إخالٍص من فيه بما
يف تجد وكانت تُحبُّهم، الذين هؤالء أحد فقدْت إذا خصوًصا الدائم، والحزن التشاؤم من

واالرتياح. السلوى صحبتهم
صديقتها؛ أو صديقها العانس فقد من أعنف ابنها أو زوجها فقد عىل الزوجة وحزن
والحب منها. فرٌع الجنسية الرغبة وأن األصل، هو املرأة عند الحب أن إىل راجٌع وهذا
املودة إىل والحاجة ومنزلته، وإقدامه بالرجل اإلعجاب من مزيٌج البلوغ بعد الفتاة عند
الذي السلبي الدور من مستمدٌّ وخضوعها للرجل، الخضوع تُريد إنها واألمومة. واملالطفة
يحدث كما يُخضعها وأن املرأة قلب يغزو أن الرجل استطاع وإذا الحياة. يف األنثى تلعبه
إرادتها فتتحطَّم نفسها لها تنخلع عجيبة، بنشوٍة تمتلئ فإنها املغناطييس؛ التنويم يف

الرجل. وتتبع مقاومتها، وتفقد قيادها، ويسلس وفكرها،
الذي العلمي القانون هذا خصوًصا ونفسيتها، املرأة بطبائع عادًة الرجال وجهل
املحل يف تأتي الجنسية الرغبة أن حني يف أوًال، الحب إىل حاجٍة يف املرأة أن من ذكرناه
وتعيش مضٍض عىل تسكت أن ا فإمَّ املرأة؛ رغبة إشباع عدم إىل يُؤدِّي الجهل هذا الثاني،
إىل بالبيوت األمر فينتهي وبغضها، سخطها إعالن عىل الثورة تحملها أن ا وإمَّ انكسار، يف

الزواج. حبل انقطاع وإىل االنهيار
هذه أداءه أن معتقًدا الجنسية رغبته إشباع عىل البهيمية الشهوة فتحمله الرجل ا أمَّ
عىل يُفيض أن ذلك غمار يف وينىس هو، يُحسها التي اللذة للمرأة ق يُحقِّ املادية ة املهمَّ
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تُؤذي ال حتى املرأة ترضخ وقد اللطيفة. واملداعبة املمتع، والحديث واملودة، بالعطف املرأة
الرجل. شعور

األمومة (3)

األبناء حب أن وهو إليه، نذهب ما تُؤيِّد قصًة النفساني بالتحليل املشتغلني األطباء أحد روى
شخٍص من الزواج عىل أُرغمت الزوجة أن القصة وخالصة لزوجها، الزوجة حب يف يزيد
تتمنَّى فكانت زوجها، من التخلُّص يف رغبت الزواج تمَّ وملَّا حبٍّا، أو ميًال نحوه تُحس ال
ويف زوجها، من أطفال بضعة للمرأة وأصبح الزمان دار ثم األمنية، هذه له تُعلن بل موته،
فأجابت األمر؟» أول يف تتمنَّني كنِت كما موتي تتمنَّني «أال لزوجته: الزوج قال األيام أحد
أطفالها. أجل من بل لنفسها، ال زوجها، تُريد فهي إليك. حاجٍة يف األطفال إن كال. املرأة:
ثائرة أم هي أبناءها تُحب ال التي فاألم وثيقة؛ مالزمًة الجنيس الحب تُالزم واألُمومة
هذه ويحرتم األُمومة يف املرأة رغبة يُدرك ال الذي والرجل عليها. خارجة الطبيعة، عىل
الغرية عىل األنانية تحملهم الرجال بعض أن والغريب زوجته. بحب جديًرا ليس الرغبة؛
اآلباء بعض نرى األحيان بعض ويف األطفال. إىل ُحبِّها بعض ترصف التي الزوجة من
بالنسبة قليلًة تَُعد األحوال هذه ولكن لهم. األم محبَّة من وأقوى أعنف ُحبٍّا أبناءهم يُحبُّون

لهم. األب حب من أكثر أبناءها تُحب األم أن وهو العام، الطبيعي القانون إىل
يُحس الذي الفرح بالطبيعة، اتصاًال وأكثرها الحب من املستمدَّة الظالل أجمل ومن
من وثيقة برابطٍة الزوجية العالقة ربط إىل يُؤدِّي فرٌح وهو الطفل، ميالد عند األبوان به
السمو عىل ويعمل شخصيتهما، بني القائم الرصاع مغالبة عىل الزوَجني ويُعني املودة،
للغرض الزمة استجابٌة األبناء مولد أن إىل كله ذلك ومرجع بينهما، املتبادلة بالعاطفة

الزواج. من الطبيعي
الصادقة فاملرأة األسد؛ نصيب هو ابنها محبة من األم نصيب فإن يشء، من يكن مهما
امتألت الوضع آالم زالت إذا حتى تقدَّم، كلما نشوتها وتزيد الحمل، حالة يف تنتيش األُنوثة
يف ي األُمِّ الحب هذا وليس للمولود. األوىل الصيحات تسمع حني وفخًرا، وحنانًا سعادًة
ال طبيعيٍّا ا حقٍّ يطلب الذي الوالدة الحديث الرضيع نحو تتجه غريزيُة نزعُة إالَّ الحقيقة
الفرح أعظم فما أمه. من الدقيقة والعناية الدائمة، الرعاية حق هو عنه، يُعربِّ أن يستطيع
يُهملن الالئي األمهات وأشقى أقبح وما بمولودها! بنفسها تُعنى حني األم يُظلِّل الذي
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والكراهية الحب

والتقدُّم! واملدنية الحضارة باسم واملرضعات، الخدم أيدي يف ماسة حاجة دون أطفالهن
ر. والتأخُّ التدهور إالَّ ذلك وما

وكثريًا املرأة، عند الجنسية الغريزة مشتقات أهم — شك دون — هي األُمومة
تقدير يف املغاالة عىل العاطفة هذه فتحملها أبنائها، بإزاء ضعف إىل األم حب ينقلب ما
األطفال، يُؤذي ما كثريًا األُمومة وضعف وأخطائه. لعيوبه املسوِّغات والتماس االبن، صفات
من وتهاونها وضعفها األم لني أن الظن وأكرب الرضر. أعظم حياتهم مستقبل يف ويرضهم
وانعدام الرتف، يف األم انغماس الوراثي الضعف عامل إىل أُضيف فإذا املوروثة، الصفات
عالج إىل والسبيل ضعًفا. ضعفها زاد ذلك؛ إىل وما … األطفال وكثرة والكسل، الثقافة،
تبني أن شأنها من وخلقية، نفسيًة ثقافًة األم تثقيف هو باألمومة، املتصلة الظاهرة هذه

املثمر. بالعمل نفسها األم تشغل أن ينبغي كما السليم، والخلق القوية الشخصية

والدالل الغرية (4)
ثوب يف وتظهر املرأة عليها تُثابر فطرية غرية وهي الرجل، غرية من عنًفا أشد املرأة غرية
عىل الرجل تحمل الغرية كانت وإذا الخفية. واملضايقات واملعاكسات العامة الفضائح
وتثور تصخب املرأة فإن منافسه، ليقتل بالنار والرضب السالح حمل أو الحسام، امتشاق
التي شة املتوحِّ املرأة بالسم. والقتل النساء ِحيَل إىل تلجأ أو مسموعة، فضيحًة وتُحدث
حامض تُلقي ة املتحرضِّ املرأة أن حني عىل بأسنانها، ادها ُحسَّ أنف تعض الغرية تملؤها
واحد؛ ة واملتحرضِّ البدائية املرأة غَرض أن يخفى وال منها. تغري من وجه عىل الكربيتيك

الوسائل. اختلفت وإن التقبيح، فهو
الحياة يف السلبي فموقفها بالحب، اتصاًال أكثرها ومن املرأة خصائص من والدالل
عىل والحصول الرجل اجتذاب يف الرغبة إىل يدفعانها األمومة، إىل وحاجتها الجنسية،
متالزمتان صفتان وهما الطبيعي، وجمالها وقتها تستغل املرأة لتجد وإنك إعجابه.
تُعنى املرأة إن النساء. من غريها عىل الزهو يف تستغلهما كما الرجل، اجتذاب يف للنساء،
إىل تفكريها جميع َلينرصف حتى مظهرها، حسن يف لتزيد نفسها بتجميل كلها العناية

ذلك. إىل وما امللبس، يف واألناقة الشعر، وتصفيف والعطر، الزينة
النساء إليها يلجأ التي املصنوعة الزينة من األلوان هذه العلماء بعض ويُرجع
إىل بدورها ترجع التي الطواطم عن البدائيني عقائد من املرأة ورثته ما إىل ات املتحرضِّ
من مشتقة كلها العادات هذه والعقود. والخواتم والحلقان كاألساور خرافية؛ دينية عقائد

الرجل. إعجاب املرأة تحوز أن يف الرغبة أي الجنسية؛ الرغبات
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جديدة، معرفٍة إىل حاجة به عادت فما ذلك؛ لها أراد أو تُغمض، أن صاحبنا عني وكادت
بغض. أو حبٍّ إىل شوق وال

وسعى واألدباء، العلماء رها صوَّ التي املراتب سائر يف وتقلَّب ألوانًا، منهما عرف فقد
األزيل. النوع رسالة بذلك ت وتمَّ الولد، عن ا فانشقَّ اآلخر؛ نصفه إىل

يقول: لسمعته صالته يف نجواه عىل اطَّلعَت لو

الكائنات؟ سائر عن وميَّزتني الشعور، وهبتني ِلَم َربِّ
اإلنسان. عدا ما ناعمًة سعيدًة األحياء ألرى إني

الفناء. بلغت حتى الحب أجنحة عىل الوصول طلبت لقد
شقاء. وال سعادة ال واليوم الطريق، سلوك يف سعيًدا كنت

هباء. الدنيا كأن يرسي بُغض وال يُسيل حب فال




