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 مقدمة املرتجم

يؤثر عامل االنفعاالت واملشاعر، اإلجيابية منها والسلبية، عىل حياتنا النفسية، 

شعورية بصورة يصعب الشعورية بدرجة كبرية، وبشكل أكرب عىل حياتنا الال

أو  أو االنفعاالت تصورها بالنسبة لإلنسان العادي. وقد شغلت املشاعر

واحلكامء منذ القديم وما زالت حتى اليوم تشكل العلامء والفالسفة اهليجانات 

لفهمها وفك رموزها وحتليل وظائفها.  موضوعًا يسعى الباحثون املتخصصون

شخصيتنا يف حاالت استوائها هلا فهم فهي متثل املفاتيح التي يمكن من خال

وميولنا وكرهنا وحبنا  واضطراهبا، واستجاباتنا ورغباتنا وتفضيالتنا وتعامالتنا

 ونفورنا وغريتنا وحسدنا وحقدنا...الخ. 

وكلام ابتعد اإلنسان عن الفطرة الطبيعية يف سلوكه، ازدادت املشاعر تعقيدًا، 

ت ومشاعر أشد غموضًا وصعوبة، اما وأصبح فهمه ملا يدور بداخله من انفعاال

لدى طائفة ليست بالقليلة  (Alexithymiaقاد ويقود إىل األمية االنفعالية )التكتم 

من البرش والتي تعرب عن نفسها يف طائفة من األمراض واالضطرابات النفسية 

والنفسية اجلسدية، أو ينعكس يف سلوك البرش وتعاملهم مع بعضهم بطريقة غري 

  حتى بالنسبة للشخص نفسه.  مفهومة،

لقد زاد التصنيع واألمتتة وعامل الوسائط املتعددة من تسطيح املشاعر أكثر 

فأكثر، فأصبح اإلنسان يف غربة انفعالية مطردة، من جهة، ومن جهة أخرى أصبح 

عامل الرتبية والتنشئة االجتامعية عامل خال من املشاعر، يتعامل فيها األهل مع 

يع إلثبات صالحيتهم هم يف احلياة وقدراهتم عىل قولبة أوالدهم أوالدهم كمشار

يتم  بالشكل الذي يريدون هلم أن يكونوا، يسريون وفق برنامج حمدد هلم، ال

االعرتاف بصالحيتهم إال من خالل إنجازهم املدريس، وبمقدار الدرجات التي 

ويرافقهم هذا  حيصلوا عليها، أو بمقدار ما حيققونه من إنجازات مادية ملموسة،
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يف مجيع مراحل حياهتم لريهقهم ويدمرهم وهيدد قدرهتم عىل بناء عالقات 

 إنسانية سليمة. وعالقة األزواج ليست أفضل حاالً. 

 

ويسهم القمع االجتامعي واالستبداد السيايس بدوره يف تغريبنا عن مشاعرنا 

والعنف رسي وانفعاالتنا، وما العنف والتطرف السيايس والديني والتفكك األ

وازدياد نسب الطالق...الخ، إال أحدى ضد األطفال والغبن اجلنيس هلم 

 اجلوانب التي نالحظها. 

إننا بحاجة إلعادة الرتبية االنفعالية، وهي مسألة صعبة، إال أهنا امكنة. وأول 

اخلطوات هي االعرتاف بمشاعرنا، وإدراكها وتقبلها وحماولة فهم وظيفتها، 

االنفعاالت ليست سلبية أو إجيابية باملطلق، بل هلا وظائف،  ولغتها ورموزها.

يمكن أن تكون هبذا أو ذاك االجتاه، ومن ثم حتى تلك التي نعتربها سلبية قد 

تكون مصدرًا خالقًا وحافزًا. وما علينا إال أن نفهمها ونعرف كيف نتعامل معها، 

ويصبح العامل الذي نعيش عندئذ يسرتد اإلنسان إنسانيته وتتفتح طاقاته وإبداعاته 

 فيه عامل اإلنسان، وليس عامل البنيان. 

  ..واهلل املوفق

 د. سامر جميل رضوان أ. 
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 مدخل 

لنا يف أي عامل خايل من املشاعر واالنفعاالت نعيش،  تبنيقد نصعق إذا ما 

ضغط االزدهار االقتصادي، ومع ذلك توجهنا مشاعر و تسيطر عليه التقنية

 ة، حتى وإن كانت مكبوتة. هلذا فإنه من املفيد االهتامم هبذا األمر. الشعورية عنيف

الوجدان، حول العالقة و املوضوع يدور هنا حول االنفعاالت واملشاعر

احلب حول و املنطق، حول احلب والشهوةو األخالقو بني االنفعاالتاملعقدة 

احلسد و االنتقامو احلنق والغيظ والغضبو حول الكره بوصفه جدل انفعايل،

اجلاه، واألمل و السيطرةو والغرية, بمقدار ما ترتبط أفكارنا بالطمع واجلشع

 جديدة.  تبانفعاال

 وحول كل موضوع من هذه املواضيع سوف أعط ملحة عامة حول ما يمكن

وسوف أستند هنا إىل علم النفس والتحليل النفيس  املتفرقة أن تسهم به. للعلوم

سأقدم ذلك و معروف، وأقدم أيضًا ما هو جديد.وأكرر هنا ما هو  والفلسفة.

إنام سأظل واقفًا عىل و عىل شكل رسائل خمترصة. وال أسرتشد هنا بالالمنطقية

أرضية العلم حتى وإن انزلقت هنا وهناك، وبالتحديد عند التطرق لالنفعاالت 

  - «القلب»:  Blaise Pascalإىل حدود العلمية؛ أمل يقل باليس باسكال  اإلنسانية

هل يملك املنطق، ما » - «االنفعاالت»يمكننا أيضًا أن نقول  «القلب»وبدالً من 

باسكال هيتم بالعالقة بالرب. وأنا بوصفي حملاًل نفسيًا هتمني  «ال يعرفه العقل

العالقات هي دائاًم عالقات انفعالية، عالقات العالقة بذواتنا نحن وبأناسنا. وهذه 

 نالتحرر مو يف حياتنا االنفعالية، ضطراباتمشاعر. ويمكن التغلب عىل اال

الكامنة عىل شكل إعادة  االنفعاالت املكبوتة وأن نعيش من جديد االنفعاالت

انفعاالت يمكن وحيث ال توجد .  Reemotionalization االنفعالية إضفاء الصفة

 خلقها أي ، Primary Emotinalizationبناؤها من خالل إضفاء الصفة االنفعالية األولية

تأسيسها من منبعها، من دوافعها. عندئذ تصبح االنفعاالت قوى هتبنا التوتر و
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 تقيم عالقات بني الناس. و الشايف الذي يعطينا إجابات عن أسئلة إنسانيتنا

انفعاالتنا التي مل و اخرتاع لغة مشاعرناو اكتشافو تعلم املوضوع هو حول 

 يعلمنا إياها أي إنسان. 
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 عرجمتمع بال مشا

عاملنا املعارص عامل معقد، فاحلالة السياسية أصبحت صعبة ومعقدة إىل درجة 

فاملاليني ال جتد عماًل وتتجه  كبرية، واألوضاع االقتصادية للناس تزداد سوءًا؛

اإلنجاز، يف حني تسري  اإلنتاجية يف الدول الصناعية نحو الرتكيز املتزايد عىل

والضامن الصحي يف حالة  نظام الرتبوي.موارد الطاقة نحو النفاذ ويتداعى ال

مزرية من خالل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، واالنفجار السكاين. ويلهث 

السياسيون وعلامء االقتصاد وراء إجياد حلول باستخدام إداريني وموظفني 

ومستشارين. ويتم تأهيل جلان إدارة أزمات. وأصبح استخدام أجهزة ضخمة 

من أجل الفهم األفضل للعمليات االجتامعية والسياسية  ورياً ملعاجلة البيانات رض

،  Technocracyواالقتصادية وحتقيق السيطرة عليها. والنتيجة هي التكنوقراطية 

 التقنيات يف مجيع مظاهر احلياة. أي سيطرة

حلت مكانه ويف هذا العامل التكنوقراطي مل يعد لإلنسان مكان، فقد 

حاجة كإنسان فعليه عندئذ العمل كآلة أو ككمبيوتر. فإذا ما كانت له  األجهزة.

من  اً رغبات. فاملشاعر أصبحت نوعو وال أحد هيتم فيام إذا كان يمتلك مشاعر

. وحتى يف أوقات anachronismالغباء، واالنفعاالت أصبحت يف غري زماهنا 

 ضاع الرغبات اإلنسانية لسيطرهتا.الفراغ تسيطر التقنية التي تريد إخ

الوضع االجتامعي يف األدب الرائج: فالكتب املتعلقة باملسائل  وينعكس

 السياسية من أكثر الكتب مبيعًا، وكتب الرحالت أصبحت ال حتىص االجتامعية

السهلة هي الشكل األديب الشائع. فإذا ما كانت تتناول هذه و القصص القصريةو

. ويتم  disillusionاألدبيات املشاعر فهي عندئذ من النوع املخيب لآلمال 

رميها بعدئذ. لقد نسينا أن اإلنسان يمكنه أن يعيش و واستهالكها بطريقة مضللة

يف كره متبادل يالحق اإلنسان سنوات  قاً باالنفعاالت غار وزاً بشكل آخر: مهز

من الغضب،  أعمىمن احلسد  اً بالغرية، مصفر اً بحب جارف معذب اً طويلة، متأثر
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 يف محاس عارم، وثأر ال يرحم. 

عىل العلوم اهلندسية والطبيعية والطب فحسب بل  التكنوقراطية تسيطر مل 

 حتى العلوم اإلنسانية: فعلم النفس، أي علم الروح ابتعد كثريًا عن املشاعر

 وبدالً من ذلك تسيطر التجارب املضبوطة العلمية الطبيعيةاالنفعاالت، و

يس مل يظل بعيدًا عن الرياضية. وحتى التحليل النف اإلحصائيات والقانونياتو

التحلييل السائد هو التحليل طويل األمد بأربع أو هذا التطور. فلم يعد املشهد 

اهتاممه يتمحور حول األشكال املتنوعة يف  مخس ساعات يف األسبوع وإنام أصبح

 والسياسة العمل االجتامعيو العالج التحلييل يف املجموعة واملستشفيات

بدو شديدة التجريد وبعيدة عن نبض احلياة من دون الرتبية. وأصبحت نظريته تو

االنفعاالت. كردة فعل عىل ذلك نشأ ما يسمى بالعالجات و االستناد للمشاعر

العالج » و الذي يتم فيه شحذ األمل املكبوت «العالج األويل»اجلديدة من نحو 

سميتها. تو الذي حياول اإلنسان فيه إجياد املشاعر «النفيس املتمركز حول املتعالج

 جمموعات رسية. و ونشأت طوائف جديدة

نكاد مل نعد قادرين عىل التعبري العفوي عن املشاعر. فعملنا اليومي معري عىل  

. مجيعنا خاضع لسلطة االغرتاب «عىل الساعة»الثانية، ونحن ننجز أعاملنا اليومية 

الفراغ  عن النشاط الذي نقوم به، ال نتمتع بأي مساحة من احلرية. وحتى أوقات

 مربجمة بدقة، ويكاد ال يظل لنا وقت من أجل أن نعيش خربات مرحيةتكون 

 لقاءات انفعالية. و

 من الطبع، «درع مصفح»فهل نستغرب عندئذ عندما تتحول شخصية اإلنسان إىل 

 خلارج، عندما يقمعنفسه املسيطر عىل اإلنسان من ا رحمصورة من الداخل بالقه

هو نفسه للقمع  بالسلطة، خاضاً نفسه  اً مقيد «سلطوي طبع»باعتباره بنفسه نفسه 

وقامع يف الوقت نفسه لآلخرين، يترصف بتقتري ونظام ودقة بدالً من  من اآلخرين

 ! بشكل فوضوي وغري مرتبطـ؟و أن يتمكن من العيش بحرية

ال و مثل هؤالء الناس ال يمتلكون مدخاًل حلياة مشاعرهم. إهنم بال مشاعر 
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يعملون ظاهريًا و يفكرون بطريقة ذرائعيةو يقررون بشكل عقالين انفعاالت. إهنم

 كالساعة. إهنم حيققون ما يريده املجتمع منهم: برش بال مشاعر يف عامل بال إحساس. 

الشخصية السيكوباثية  وما وصفه الطب النفيس يف السابق حتت تسمية 

بدمية »مكن تسميته اخلالية من املشاعر واالنفعاالت أصبح اليوم نمطًا منترشًا ي

، إنه إنسان يكاد يكون غري قادر عىل «Civilization marionetteاحلضارة املتحركة 

احلب. إنه غري قادر عىل إقامة ارتباط طويل األمد ودائم. ينهون العالقة بقلب 

بارد. ومشاعر الوالء أو اإلخالص أو الشكر أو الذنب أو احلزن غريبة عنهم، 

  بال قلب.إهنم يبدون باردين و

عاملنا اليوم هو عامل بال مشاعر، عامل بال أحاسيس، عامل مريض تتجىل  

يضاف إىل ذلك  الكحول يف كل الطبقات.و أعراض مرضه بالتعلق بالعقاقري

العنف املوجه ضد األقليات ناهيك عن العدد الالهنائي و ارتفاع نسبة اإلجرام

األمراض النفسية و هاناتالذو لالضطرابات النفسية كاالضطرابات العصابية

 اجلسدية التي يتزايد عددها باستمرار. 

 القرحة املعديةكيعانون من أمراض نفسية جسدية  واألشخاص الذين 

أو األمية  «Alexithymiaالتكتم »الربو الشعبي يعانون من و ضغط الدمو

 Thymosو وتعني النقص Alexisيتكون هذا املصطلح من شقني و االنفعالية.

املشاعر. فهؤالء األشخاص ال جيدون الكلامت لوصف مشاعرهم  وتعني

فحسب، وإنام ال يستطيعون إدراك مشاعرهم عىل اإلطالق. فخربة مشاعرهم 

أال يكونوا قادرين عىل  ابالتايل إنسانيتهم كلها. إهنم يكادوو اجلسدية مضطربة

 ي أيضًا إهنماإلحساس، إهنم يعانون من فقر املشاعر، من فراغ املشاعر. وهذا يعن

خاليي العالقات. ومن ثم فإن العالقة باآلخرين هي عالقة و العالقاتيف فقراء 

مضطربة مثلام هي عالقتهم بجسدهم اخلاص. وهنا ليس بالرضورة هلؤالء الناس 

أن يكونوا لوحدهم. إهنم يعملون ويعيشون ويتقاسمون حياهتم مع اآلخرين، 

 ال يشعرن يف كل هذا بيشء.  يأكلون وينامون مع اآلخرين، إال أهنم
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قد أصبحت  «الناس بال مشاعر»وال يثري العجب أن نالحظ أن ظاهرة  

نتحدث اليوم و مشكلة حتى يف الطب، وبشكل خاص يف الطب النفيس اجلسدي.

استعارة من قصة جان فودرين » « Pinocchio Syndrome )(نوكيويب»عن متالزمة 

Jean Foudrain هامبلامن  بعنوانHampelmann فقد طرح «بروح من اخلشب .

، ويظهر من دون شك أن الطبيب «من هو من خشب؟»مؤلف الكتاب السؤال 

نفسه وليس املريض . وعلينا أن نعطيه احلق إىل حد ما. فقد أرشنا إىل أنه من 

خالل القهر املرتبط بالتقنية قد طال حتى الطب. فلم يعد الطبيب يمتلك الوقت 

طالت الطب  «األمية االنفعالية»ة مشحونة بالثقة. فحتى الكايف إلجراء جلس

 أيضًا. 

وال يثري العجب أن بنية شخصياتنا مجيعًا تشبه ما وصفته قبل قليل بأنه اميز  

بأمراض نفسية جسدية. وبالطبع ختتلف درجات االضطراب من  للمرىض

ه هنا بوضوح الناحية الكمية، إال أنه ال بد من أن يكون واضحًا لنا وهذا ما أقول

 بأننا مجيعنا مضطربون كثريًا أو قلياًل. 

ذهانية هم جمرد و الناس املرىض بأمراض نفسية جسديةو فالعصابيون 

متغريات متطرفة لظاهرة عامة. فحتى لو مل يعاين أحدنا مثلام يعاين املريض 

العصايب أو النفيس اجلسدي من أعراض حمددة فهذا يرجع إىل أننا حتت الكبت 

لقد أشار  عي لعامل بال مشاعر ال نشعر عىل اإلطالق بام ينقصنا بالفعل.اجلام

وحتى قبل ذلك  «0917عرس احلضارة يف عام »سيجموند فرويد يف مقاله بعنوان 

األخالق اجلنسية »حول  0918يف مقولة صغرية قليلة اإلثارة لالنتباه ترجع للعام 

وتعني  افعية للمجتمع املسيطر.إىل العدوانية الد «العصبية احلديثةو الثقافية

عدوانية الدافع بشكل خاص تبخيس املشاعر، وبشكل خاص عندما يتعلق األمر 

                                                 
... «بينيكيو» صنع لعبة اسامها األيامعجوز يعمل صانع دمى .. ويف يوم من  تدور حول رجلمشهورة قصة   (0)

 أنقرر . لذلك بعد .. فهو مصنوع من اخلشب  اً حقيقي داً بينكيو يتحدث ويتحرك ... لكنه مل يصبح ولبدأ وفجأة 

( تستطيع جعله انسان حقيقي .. وبعد رحلة طويلة مليئة Blue Fairyيبحث عن ساحرة ) التي هي 

 .. فيتحول اىل ولد حقيقي ... Blue Fairyالـ  «بينيكيو»باملغامرات جيد  
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 بمشاعر مكثفة ومستمرة. 

 لقد فقدنا مشاعرنا وانفعاالتنا إىل مدى بعيد من دون أن ندرك هذا الفقدان 

ننا أنه فقدان أو قصور أو نقص. وعىل الرغم من أننا ظاهريًا نترصف وكأ عىل

مشحونة بالفراغ و فإن حياتنا راكدة جامدة «وكأننا بخري»نعمل بشكل كامل 

 وامللل، نشعر فيها بالضيق واإلزعاج. 

والسبب هو التبخيس العام لكل ما يسمى باالنفعاالت، أو بكلامت أخرى  

املنطق والتقنية. ولكننا أال نخدع أنفسنا؟ : فنحن و هو تقديس فقدان املشاعر

ال خيتفي. فالالشعور و للفرد أن املصدود ال يزول حليل النفيسنعرف من الت

 التي تتمثل يف العقاقري «مريض»ونالحظ ذلك يف أعراض جمتمع يستمر بالتأثري. 

ويمثل األطفال واليافعون والشبان مؤرشات التوتر يف   واالستهالك والعنف.

حيث يظهرون  -من حيث املبدأ بطريقة مشاهبة ألطفال األرس املريضة-املجتمع 

واألمر بيدنا أن ندرك  لنا من خالل سلوكهم بأن االضطراب يكمن يف جمتمعنا.

 اإلشارات من أجل فهم أي نوع من االضطرابات هذا والبحث عن األسباب.

اتبعنا املبادئ التارخيية التطورية للتحليل النفيس و عن األسباب فإذا ما تساءلنا

ريات الرتبوية بشكل خاص هي التي جعلتنا فإننا سوف نستنتج عندئذ بأن التأث

 نصبح ما نحن عليه اليوم.

إهنا الرتبية بال مشاعر، تربية بدون اإلحساس باألطفال، تربية عىل الرغم من  

يتم فيها التعليم بشكل منطقي، إال أنه ال يتم فيها تعليم و أهنا تتبع قواعد تربوية

 «تربية اجتامعية»ليست و «ضوعيةمو»األطفال التعامل مع مشاعرهم. إهنا تربية 

. وهذا اإلنسان من «عاطفية»أو  «تربية انفعالية»ناهيك عن أن تكون عن كوهنا 

تربية »هو إنسان بدون انفعاالت. واإلنسان من دون   «تربية عاطفية»دون 

هو إنسان نرجيس، متمركز حول ذاته، أناين، يعيش مع اآلخرين دون  «اجتامعية

 به، يعيش يف جمتمع يعمل أكثر اما يعيش. أية عالقة تربطهم 

عليه أن يقوم  وحتى التحليل النفيس ومن أجل أن نجاح العملية التحليلية 
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قيمه اخلاصة من أجل استخراج الكنوز الكامنة يف املرىض. وهذه  «بإعادة تقييم»

الكنوز ال تعرب عن نفسها بداية من خالل العمل اإلبداعي اخلالق، وإنام من 

 الرقةلكره األعمى أو الغضب البارد أو احلنق أو العنف الصايف أو خالل ا

والبد من إدراك هذه املشاعر وحتملها وعندئذ يمكن  أو الوله احلامي. ةاخلجول

 توصيلها يف جو متسم بالتقبل للمعاناة إىل التكامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد آن األوان الكتشاف االنفعاالت كقيم إجيابية. فاإلنسان ليس جمرد 

خملوق بيولوجي بل هو خملوق إنساين مدرك لذاته له إرادته وقادر عىل 

ب والكره. وهو يعيش الترصف والفعل، قادر عىل اإلحساس عىل احل

أنا أفكر، إذًا أنا »من خالل ذلك كله. واملقولة الديكارتية املشهورة 

.. فاألمر يتعلق إذًا «أنا أحس، فأنا موجود»، ال بد من إكامهلا «موجود

بإعادة اكتشاف وإعادة بناء االنفعاالت كقيمة مقبولة تعطي حلياتنا املعنى 

 والتكامل.
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 املشاعر و توضيح مفهوم الدافع

 الرغبةو واالنفعاالت والعواطف

احلساب ونتعلم يف املراحل املتقدمة و رس القراءة والكتابةاعلم يف املدنت

الرياضيات والعلوم واللغات والدراسات االجتامعية، ولكننا ال نتعلم امارسة 

تعليمنا يقوم عىل املعرفة بالدرجة األوىل، عىل التعرف القائم عىل املنطق،  احلياة.

حول  ب لن هنتم فقط بالتعلم املعريفيف هذا الكتاو وليس القائم عىل االنفعال.

احلاجات وإنام سنهتم كذلك بالتعلم العاطفي، أي بالتعلم مع املشاعر، والذي 

 يعد يف هناية املطاف تعلاًم اجتامعيًا. 

االستبصار يف النمط األسايس للسلوك النفيس، من أجل  و يتطلب ذلك

 احلصول عىل مساعدة عملية ملواجهة مشكالت الوجود. 

 دائاًم باالنفعاالت: بالطبع الكتابة والقراءة أيضاً و افق التفكري والكالميرت 

باملوضوع املطروق هنا أو  اً فعندما تقرأ اآلن هذا الكتاب فسوف تشعر بأنك معني

 غري معني. ومن ثم فأنت مدفوع إما للتحمس أو للرفض. 

 ارةهو عب «دراسات يف اهلسرتيا»التحليل النفسي كما أوضحه فرويد يف 

الذكريات باملايض املهجور بشكل واضح، واستثارة  أسلوب هيدف إىل إيقاظ عن

املرافقة، إذ أن التذكر اخلايل من االنفعاالت ال تأثري له عىل اإلطالق. االنفعاالت 

وقد فقد التحليل النفيس هذه األهداف ملؤسس التحليل النفيس ليس فقط من 

يعي ملا يسمى بعلم نفس األنا، وإنام بنتيجة خالل التأثري ذو االجتاه العلم نفس طب

. فتحول التحليل النفيس إىل «للنظريات النقدية»املسامهات العلم نفس اجتامعية 

 «نظرية تفاعلية»، إىل  rationalistically Ego-Psychologyعلم نفس عقالين لألنا 

 خالصة، تتم فيها املعاجلة بشكل لغوي خالص فحسب. 
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رغب أن أحلق مبا قصر عنه التحليل النفسي، أن أحبث عن يف هذا الكتاب أ 

أجدها. ومن أجل هذا حنتاج يف موضوع يتناول مشاعرنا و االنفعاالت الضائعة

 اخلاصة إىل تعاريف واضحة. 

, إهنا تتصاعد القوى املحركةالدوافع يف التعريف الفرويدي التقليدي هي 

ومن  تلح عىل اإلشباع.و ةبشكل دوري أو عىل مراحل. الدوافع هي رغبة جاحم

أجل حتقيق أهدافها فإن كل الوسائل متاحة هلا. ومن املؤكد أن هذا التعريف 

النوم واليقظة. إال أن و املصاغ بصورة متطرفة ينطبق عىل اجلوع والعطش؛

 التحليل النفيس يؤكد يف نظريته اجلنسية القاطعة عىل القوة الدافعة يف السلوك

نسية هي ذات طبيعة دافعية أو شهوانية ولكن كام سنرى اخلربة اجلنسيني. اجلو

عند احلديث عن احلب هي أكثر من جمرد ذلك, وسنكتفي هنا باإلشارة إىل أن 

 والقاسم املشرتك للرغبة الدافع اجلنيس يتكون من حافز أو رغبة وانفعال.

 يداالنفعال هو االستثارة اجلسدية التي تتصاعد من مصدر جسمي إىل توتر متزاو

 تبحث عن االسرتخاء من خالل الفعل واالستجابة الدافعية. و

 هتيجنا داخليًا. نحن نشعر بمشاعرو حتركنا ،املشاعر هي خلجات روحية

ونشعر بمشاعر الكره جتاه شخص يعرتض  الفرح عندما نلتقي بشخص نحبه.

، نرتك أنفسنا - passiveبشكل منفعل -نرتك أنفسنا تنساق وراء شعوروطريقنا. 

الطيبة جتاه  -activeفاعلية  –عن مشاعرنا أيضًا  كام أننا نعرب نستسلم له. له،

نشعر بالدفء، بمشاعر حارة جتاه شخص ما، بمشاعر االمتنان عىل  شخص ما.

سبيل املثال . إننا نضمر مشاعر رقيقة جتاه شخص ما. وهذا اآلخر يمكن أن 

ا ملشاعرنا فسيكون ذلك يستجيب ملشاعرنا أو ال يستجيب. فإذا ما استجاب هذ

. إال أن املشاعر ال متس العالقات بني الناس فحسب أو العالقات «قمة مشاعرنا»

، ويتأمل «حسب مشاعره»البني إنسانية. فاإلنسان يغني بمشاعره، ينجز عمله 

. إننا نشعر بشعور معني «هذه مسألة إحساس»يقول و «بمشاعر خمتلطة»شيئاً   ما 

هذا يعني، طاملا و فالعمل الفني يؤثر فينا كمثري خارجي عندما نتأمل صورة ما.
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 نحن لسنا بال مشاعر كلية: إنه مثري حلياتنا العاطفية. إنه ال جيعلنا باردين. 

ويتحدث علم النفس عن الشعور بوصفه خربة. فاملشاعر تقوم دائاًم عىل 

تعلق عىل سبيل املثال . وت ةعىل احليوانات أو الطبيعيو موضوع: عىل الناس

ا تستند بموقف اجتامعي حمدد. ومن هنا فإن املشاعر هي ظاهرة اجتامعية. إهن

باستمرار عىل آخر، سواء بمعنى االهتامم اإلجيايب كام هو احلال بشعور احلب أم 

يف حب الذات وكرهها تقوم أو و بمعنى الصد السلبي كام هو احلال يف الكره.

  تستند املشاعر عىل ذات الشخص.

بط املشاعر بتصور ما، مع كم من التصورات، مع اخلياالت أو كام وترت

اهلوامات: فتصور الشخص املحبوب يستثري فينا مشاعر احلب، وتصور الشخص 

النفور. إن ما يدور فينا من مشاعر هو يشء و املكروه يستثري فينا مشاعر العدوانية

نوي فهو الشعور مشتق، ثانوي. األسايس أو األويل هو التصورات احلية، أما الثا

من منظور  الذي يغلف هذا التصور. وما يصعد يف داخلنا كشعور ننظر إليه

 النفور. فاملشاعر املفرحة يقابلها املشاعر املحزنة. و الرغبة األضداد الكبرية:

وترتبط املشاعر بشكل وثيق مع ما نحن أنفسنا عليه. فكام يمتلك اإلنسان 

ووعينا  ورًا بالذات، شعورًا عن اإلنسان نفسه.وعيًا بذاته، فإنه يمتلك أيضًا شع

وهذا  بذاتنا، وذلك حسب إدراكنا الراهن، مشبع بشعور معني، مصبوغ به.

الشعور هو شعور ذايت إىل مدى بعيد، إال أنه يتعلق أيضًا باملثري املوضوعي الذي 

لفني وعليه فإن املرأة نفسها قد تستثري لدى رجال خمت يستثريه وبنوع هذا املثري.

مشاعر نوعية خاصة عند كل واحد منهم. فأحدهم يغرق بحبها حتى املوت يف 

ال تستثري لدى ثالث أي مشاعر عىل اإلطالق. و حني جيدها الثاين مثرية للنفور،

وتتحدد هذه املشاعر الناشئة من التصورات السائدة يف هذه اللحظة. فإذا كانت 

 مصبوغة أو مشحونة باملشاعر.  هذه املشاعر مسيطرة فإننا نتحدث عن تصورات

فإن التصورات  (فيلهلم فوندتـ )ل «املشاعر ثالثية األبعاد»وحسب نظرية 

الكف أو و االستثارة املصبوغة باملشاعر تتحدد من خالل الرغبة وعدم الرغبة أو
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 . «اكسببية نفسية بحد ذاهت» «كمبدأ ال يمكن مقارنته»التوتر واالسرتخاء، 

عنارص  . إهنا«أقطاب»التي تظهر عىل شكل  ،«الروح حاالت»املشاعر هي 

، باإلضافة إىل «نظرية العنارص»روحية ال يمكن عزوها إىل يشء آخر حسب 

ثانوية من خالل املثريات الداخلية واخلارجية، التي تتعلق  كوهنا تتحدد بصورة

 بالتصورات. 

االنفعاالت 
( )Affects تميز هي عبارة عن جمموعة من املشاعر التي ت

بحالة من االستثارة الفيزيولوجية املرافقة. و بمجرى قصري زمنيًا، وبقوة كبرية

.  Reactiveوعىل عكس املشاعر فإن االنفعاالت هي دائاًم تفاعلية )استجابية( 

يعني و «Af-FICIRE»ال تيني، وهي مشتقة من الفعل  Affectوأصل الكلمة 

ضاف إىل ذلك. فاالنفعاالت هي باحلرف: القيام بيشء من أجل ذلك، يشء ما ي

 ، حوادث صد يتم فيها التنفيس عن التوتر أو«ردود أفعال استجابية حيوية»

. عىل ماذا؟ عىل خربات «استجابات فجائية ذات شدة مرتفعة»تفريغه. إهنا 

شديدة حمددة أثناء املواجهة مع أشخاص آخرين: شخص ما ينكشف أو يتم 

يب بغضب. أو شخص ما يتم خداعه من يستجو تسويد وجهه، فيشعر بالضيق

 حمبوبه فيستجيب بنوبة غضب ضارية. 

إننا نالحظ أننا قد وصلنا بالقرب من التحفز، إذ أن األمر يتعلق يف 

االنفعاالت بمشاعر معاشة بشكل مكثف، هبيجانات مشاعر عارمة مرتبطة بنوع 

 م أو التقدير.القدرة عىل احلكو النقدو من التقييد يف السيطرة من خالل العقل

 «ترصفات انفعالية غري حمسوبة»وليس من سبيل الصدفة أن نتحدث تقريبًا عن 

نعرف ما الذي علينا فعله أو عندما نستسلم  دعندما جيتاحنا الغضب، وال نعو

 لترصفات متهورة. 

                                                 

حالة عاطفية، وسنستخدم هنا الرتمجة حسب السياق األقرب للمعنى مع ، اهليجانات أو الوجداناالنفعاالت أو  ()

 اخللط أحيانًا بني االنفعال والعاطفة كتسميات)املرتجم(. 



 

 
11 

جابات عىل مثريات خارجية؛ ال تستمر بشكل عام لفرتة است هياالنفعاالت 

ويمكنها أن تسيطر عىل اإلنسان إىل درجة يتقيد فيها  طويلة، عىل شكل موجة،

 تلحق الرضر بالوظائف العقلية كالتفكريو وعيه لفرتة عابرة عىل األقل أو يغيب.

والتذكر واإلدراك والترصف. واالنفعاالت بوصفها خلجات مشاعر 

 وانفجارات فهي ال تتيح املجال ألي تفكري متعقل هادئ. 

فكل عالقة هي  ملشاعر تتجه دائاًم نحو موضوع.واالنفعاالت مثلها مثل ا

عالقة انفعالية، نتفاهم فيها بلغة االنفعاالت، أي عرب التعبري عن االنفعاالت 

كالبكاء أو الضحك؛ لغة قلام زلنا نفهمها اليوم ، ولكننا نستطيع أن نتعلمها أو 

التعابري و اإليامءاتو نعيد تعلمها. فإشاراهتا تتجىل من خالل توترات العضالت

من خالل عدد ال ينتهي من و شدتهو وقعهو ذبذبات الصوتو ووضعية اجلسد

 اإلشارات اللفظية. 

مكثفة، ولكنه ليس قصري األمد وإنام و أما الولع فهو أيضًا انفعاالت عارمة

 يستمر لفرتة طويلة. يمكنه أن يمتد ألسابيع أو ألشهر أو حتى لسنوات طويلة

أما فيام يتعلق بتعريف االنفعاالت والولع فإن تعريف  يمأل حياة اإلنسان كلها.و

إيامنويل كانط فيلسوف القرن الثامن عرش ما زال حتى اليوم صائبًا حيث يقول 

االنفعال هو مفاجئة، إنه مترسع، ينمو برسعة إىل درجة جيعل من التفكري غري »

نه أقوى، وقد فيأخذ وقته من أجل أن يتجذر بعمق، إ . أما الولع«امكن، إنه متهور

بدو كاملاء الذي حيطم ت تيكون شديدًا أيضًا من أجل حتقيق غرضه. واالنفعاال

 . جمراهالسد؛ أما الولع فهو كاإلعصار الذي حيفر دائاًم بعمق أكرب يف 

، يتصف بدرجة عالية من التأثر، قفزة نوعيةهو  حتول الشعور إىل ولع إن

-ر اجلارف يسيطر عىل اإلنسان كليةالشعوو املرتبط مع تراجع املشاعر األخرى.

يلح عىل اإلشباع و . إنه حممول برغبات أو تصورات حمددة-من الناحية الكمية

املشاعر يقوم دائاًم عىل و هو كاالنفعالو للرغبة. الولع يسيطر عىل اإلنسان كلية

الكره اجلارف ينصب عىل إنسان آخر. الولع دائاًم عنيف، أي أنه  موضوع:
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 إنه مستديم ة، وال يكون أبدًا ضعيفًا. الولع مثري دائاًم ومستثري.مشحون بالطاق

حلوح، ومتمحور باستمرار حول هدفه، سواء تعلق األمر باللعب أو الصيد و

الوهلان أو مجع يشء ما أو الطريان الرشاعي، أو مهام كان نوع الولع. وبالطبع فإننا 

ذ أنه يف االستخدام املألوف نكون هبذا قد قدمنا نوع جديد من التعريف للولع، إ

 «ولع»للولع فإنه يعني باستمرار يشء سلبي، يشء يلم بنا بشكل سلبي. والكلمة 

هوى أو معاناة  "Passio"تتضمن شكل من املعاناة. وحتى يف الالتينية تعني كلمة 

. إال أننا ال نرتك أنفسنا بشكل سلبي للولع، بل أننا «تأمل، كابد»أو شغف، 

 إننا مولعون. نترصف بولع، 

ذات طبيعة جسدية. ومن منظور هذه املصادر  هياحملركات الدافعية للولع 

اجلسدية فإننا خاضعون لضغط القوى اجلارفة. ولكن السؤال فيام إذا كنا 

مستقل؛ أي نحوهلا إىل و نستغلها بشكل فاعل خاضعني بشكل سلبي أم أننا

  التعرف والترصف.و التفكري

من الدوافع، املتجذرة من جهتها يف الشخصية، الناشئة يستمد الولع غذاءه »

)سيجموند  «من مصادر جسدية، صلبة ال تلني، غري القابلة للـجدل، واآلمرة

قابل للقياس، تنمو بشكل دوري وحتقق  (، تقود لتوتر جسدي0911فرويد، 

أهدافها باالسرتخاء. وعىل عكس الدوافع فإن الولع ال يقود إىل االسرتخاء. 

تلهفه وإحساسه عىل يظل نسان املولع أو الوهلان يظل حتت التوتر باستمرار. فاإل

الولع يصبغ كل  ،حمركاته الدافعية مشدودةتظل ال خيفان داخليًا. و امهقوتي

  الشخصية.

بكلامت  باحلرف حركة نحو اخلارج. E-motio: تعني  Emotions العواطف

ضغط النزوع الدافعي حتقيق  الولع املتجذر بعمق يف اجلسد حتت حياولأخرى: 

 أهدافه بالتعبري عنها. ويتعلق أسلوب هذا التعبري بخصائص شخصية املعني.

وبنيته هي نتيجة لتاريخ احلياة الطويل، املؤلفة من جهتها من عدد كبري من 

املواجهات البني إنسانية، يرتك كل منها آثاره كعنرص باين للبنية. وبالطبع هناك 
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شاهبة عىل املثريات الداخلية أو اخلارجية، أي ما يسمى أنامط أنامط استجابة مت

املثري. فعىل التهديد الشخيص نستجيب كلنا بالشكل نفسه تقريبًا، باهلروب؛ فاملرء 

ال يفكر إال باهللع عند حصول اهللع يف حالة اشتعال حريق. وقد أظهر كونراد 

 Konrad Lorenz & Irebaeus Eibl-Eibesfeldآيبسفيبلد  -لورنس وإيرينويس آيبل

 بأننا نشرتك مع احليوانات باستعدادات التعلم املولودة كاهلرب أو املواجهة أو

هتديد عدو أو املنافسة عىل شخص آخر يف سلوك التزاوج. غري أنه عىل أساس 

املوروث تتباين أنامط التعبري لدى الناس حسب التنشئة و هذا النمط املولود

 بشكل كبري.  االجتامعية من حال آلخر

 

 

 

 

 

 

 

يف حتقيق وجودنا إهنا تغني حياتنا، تعطيها  تفيد العواطف )االنفعاالت(و

 تغري حميطنا. و معنى. العواطف تغرينا

، اإلقبال عىل enthusiasm تأدية اإلنسان عمله بحامس احلياة املفعمة تعين:

وف من والتعامل معه، اإلحساس به، والدخول معه يف عالقة، عدم اخلاآلخر 

 كرس السكة املألوفة، االرتباط االلتزام من القلب. 

، االستسالم to fall in loveأن يكون اإلنسان منفعاًل تعني الوقوع يف احلب 

للكره، حسد اآلخرين عىل حظهم، متابعة العدو بغرية ال ترحم، ولكن أيضًا 

العواطف أو كام أفضل تسميتها االنفعاالت هي عبارة عن  :لنتذكر

قوى روحية تستمر لفرتة طويلة جتتاح كل اإلنسان. إهنا تستمد طاقتها من 

ت من خزان الدافع . إهنا تدور حول الرغبة وعدم الرغبة، وترتبط بعالما

إنام تتصف و «التوتر واالسرتخاء»ال تتبع تعاقب و االستثارة اجلسدية

 بالتوتر املتواصل.
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فنية ،  الدفاع عن فكرة بحامس، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم علمية أو

 فوائد من سلوكي. الوتبنيها حتى لو كان اآلخرون ضدها واستخالص 

وبعد هذه التعاريف اإلجيابية لالنفعاالت سوف هنتم يف الفصل التايل 

 املنطق. و بالعالقة املعقدة بني االنفعال واألخالق



 

 
16 

 االنفعال واألخالق واملنطق

. كان «االنفعالحمذرًا اإلنسان من إيقاظ »حتى قبل أن ينادي سقراط 

كام  أفالطون متأثرًا برؤيته عن أن األفكار الكامنة خلف األشياء هي األسمى.

 الغريةو الكرهو السعادةو احلنقو الولعو ةعالج أرسطو االنفعاالت كالشهو

 «املبالغة». وعىل الرغم من أنه حدد أن «خلجات الروح»وأطلق عليها تسمية 

سط بني متطرفني، إال أنه اعترب الشهوة نادى بالفضيلة كوو «خطأ»عبارة عن 

انفعال منمي للحياة. و السؤال فيام إذا كنا نتوق للحياة بسبب الشهوة أم للشهوة 

بسبب احلياة، ربام يظل مفتوحًا. إذ أن كليهام مرتبط ببعضه البعض بحيث يصعب 

كل نشاط يتم إنجازه من و الفصل بينهام. ولكن من دون فعل ال توجد شهوة

ألحكام »الرغبة أو الشهوة. وبالنسبة للرواقيني فإن االنفعاالت هي نتيجة خالل 

. «خارج املنطق» «مساعي غري منطقية للروح»، الواقعة بوصفها «املنطق اخلطأ

 مرض. و االنفعال يعترب هنا غري منطقيفوهذه النظرة هي نظرة أخالقية بوضوح. 

أفالطون الفضيلة ولدى توماس األكويني ال تنفي كام هو األمر لدى 

، بل ال باجليدو االنفعال بعضهام. فهو يرى أن االنفعال ال هو بالسيئو األخالقية

املنطق؛ إال أهنا هلا حياهتا و أن االنفعاالت تؤثر بالطموح العقيل واإلرادة احلرة

السعادة، و كاحلب والتوق «شهوانية»ذلك كانفعاالت و اخلاصة يف الوقت نفسه،

إن تقويم  املنطق تأثري منظم.و يعزو لإلرادة إال أنه احلنق.و ضبكالغ «قتالية»أو 

 الذي تتم فيه السيطرة عليه من املنطق وتوجيهه.  باملدى االنفعال يتعلق

ومقابل هذا احلكم املوزون لتوماس األكويني هناك كم كبري من التقويامت 

  ضد اهلل. آثامفاالنفعاالت لدهيم هي  لآلباء الكنسيني للعصور الوسطى. السلبية

اإلفراط أو اإلثقال بالطعام، احلنق أو الكره،  تقول خطايا اإلثم السبعة:و 

التباهي أو الطمع أو البخل، الكسل أو التثاقل، التقاعس )التنبلة( وعدم العفة 

فقد أعلنت احلرب عىل الشهوة. وبدأت يف العصور وبشكل خاص والزنى. 
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جد آثارها حتى اليوم. ومل يتم لعن الشهوة الوسطى شيطنة اجلنسية التي مازلنا ن

كرغبة جنسية فحسب بل الرغبات بشكل عام، وليس السعادة باحلياة املادية 

كانت كل املشاعر صافية: فقد كان املرء ف ، بل حتى كل األحاسيس اجلسدية.فقط

حتتقر اجلنسية. وقد ربط احلب بطريقة حتمية و يطلب من حمبوبته أن تقدس مجاهلا

  م واملوت، وهو ربط مشئوم ما زال يالحق الناس حتى يومنا هذا.بالشؤ

وعىل الرغم من أن اإلشكالية بني اخلالص الديني واخلطيئة مل تعد اليوم 

قائمة إال أهنا ما زالت مستمرة بني األخالق واالنفعاالت كام هي يف العصور 

 الوسطى. 

من جهة بوصفها  «حلياةإرادة ا» «العامل كإرادة وتصور»يمتدح يف  iفشوبنهاور

 لذلكو ،«فكل يشء يدفع للوجود، للتزايد املمكن لليشء نفسه»: «للحياة اً دافع»

إنام هي جزء من الدافع و ال تعد اإلرادة جزء من احلفاظ عىل الذات فحسب

. ومن جانب آخر يبطل هذا الدافع القلق «جوهر دافع احلياة»اجلنيس أيضًا، 

عدم االستقرار واهلوس »عاسة يف العامل، أي الطهارة ويسبب التو والتعكر

، وهو «إنكار إرادة احلياة» . هلذا يتوصل شوبنهاور إىل«واحلوادث والقلق والعوز

 نريد جماراته فيه.  ما ال

يف ذاتنا.  «قطعة الثقافة الفظة»وبشكل واضح جدًا رأى فريدريش نيتشه 

من دون رغبة ال »فيه: يكتب بشكل ال لبس  «إنساين، كل يشء إنساين جداً »ففي 

 .«إن عدم منطقية االنفعاالت رضورية للحياة»ويف مكان آخر  «توجد حياة

يف احلقيقة موجهة ضد الفرد وال »القوانني األخالقية للكنيسة هي حسب نيتشه و

. إن عنف األحكام األخالقية املسبقة قد تسلل بعمق إىل العامل... «تريد السعادة

شوه. العقيل...، ضار، كابح،  عمي، م   م 

امل َحَللني يف رابطة عمل و وعواقب مثل هذا الترضر يواجهه اليوم املحِللون

الذي تم فيه  «ألعىلااألنا »والرصاع التضامني موجه ضد  مشرتكة مع بعضهم.

ليس فقط املعايري املوروثة وإنام معايري الوالدين واملجتمع وتارخيه بشكل  «متثل»
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هبذه املعايري املوضوعة  «التشكيك»التحليل النفيس هو  ال شعوري ويقيد أنانا.

 هبدف كرس تأثريها -كان نيتشه هو من نادى به «التشكيك»مفهوم –من املجتمع 

جعل اهلو يصبح »جعلها نسبية. اهلدف بالقياس إىل ما قاله فرويد: و ختفيضهاو

ت نيتشه . فمن خالل األنا األعىل بكلام«جعل األنا األعىل يصبح أنا»، «األنا

. هلذا ال يبقى هلا سوى «الدوافع اجلبارة......يفشل التفريغ نحو اخلارج»

 االستياء هي النتيجة. و . االضطرابات النفسية«التعويض عنها نحو الداخل»

يظهر لدى مرضانا يف كل جلسة حتليلية إىل أي مدى كان نيتشه عىل حق. 

احلكم عليهم بسبب  بشكل خاص من أن يقوم املحلل بتقييمهم أوو فخوفهم

رغباهتم االنفعالية عندما يعربون ثانية بعد سنوات طويلة من الكبت بشدة عن 

املشاعر القوية واملستمرة: رغبات بال خجل للحب واحلنان نحو املتعة اجلنسية 

 واإلثارة نحو النشوة. 

ما حياول الفالسفة حتقيقه عندما يتكلمون عن األخالق واالنفعاالت، 

الشعور، علم نفس األعامق، أن يظهره لنا ليل النفيس بوصفه علم الحياول التح

جتاه األنا األعىل  بأسلوبه اجلديد مع نموذجه حول األنا واألنا األعىل واهلو.

 وجتاه الواقع القايس يشعر األنا باخلضوع اجلبار، وجتاه دوافع اهلو اجلاحمة

حول تاريخ » عمله والالحول. عندئذ حيدث كام قارن فرويد بشكل توضيحي يف

الدور املضحك ألوغست الغبي يف السريك، »( 0901) «حركة التحليل النفيس

الذي يريد من خالل إيامءاته أن يوصل للمشاهدين، بأن كل التغريات يف حلبة 

. ويف الواقع تسيطر عىل املهرج قوى أخرى، أال وهي «السريك حتدث بأوامر منه

قوى اجلمهور. احليوانات ترمز يف و السريكقوى احليوانات املوجودة يف حلبة 

 هذه املقارنة للهو يف حني يرمز املشاهدون لألنا األعىل والواقع. 
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 الشهوةو احلب

 فرص بناءة حلياة مفعمة

حيتل احلب يف هيئته الفاعلة بأن يكون اإلنسان حابًا واملنفعلة بأن يكون 

احلب الوهلان أو اجلارف أو  حمبوبًا ويف شكله املخترص العشق ويف شكله الدائم

 العارم مكان الصدارة يف ألف باء االنفعاالت واملشاعر. 

يف املامرسة العالجية النفسية بأن اإلنسان مل و وتظهر اخلربات يف املحيط

يصبح أكثر سعادة من خالل موجة اإلباحية واجلنس. فشبان اليوم أكثر حرية، 

برسعة أكرب وال يشعرون بالذنب يبدلون بسهولة عالقاهتم ويقيمون عالقات 

فقد تم حتقيق تقدم يف هذا املجال بمعنى التحرر اجلنيس  كثريًا كام كان والداهم.

 باجتاه التحرر من املحرمات اجلنسية القديمة، عىل األقل ظاهريًا. 

ولكن لو أتيحت لنا فرصة االقرتاب أكثر من هذا اإلنسان املفكر واملترصف 

ًا ما ال خيجل من تبديل الرشيك املتكرر بام يف ذلك بشكل تقدمي الذي غالب

اجلنس اجلامعي، فسوف نكتشف عندئذ صورة أخرى: إنه )أو أهنا( مل يعد قادرًا 

عىل احلب. لقد كان )كانت(دائاًم يبحث عن احلب، ولكنه مل جيده. فهو )هي( مل 

إلنسان يظل أبدًا، إنه ال يعرف احلب عىل اإلطالق، ال يشعر به. فهذا ا يعش ذاته

طاقته »فارغًا يف إحساسه, إنه ال يشعر باالمتالء، يشعر بالفراغ. عىل الرغم من أن 

مع مشاعر  «العجز االنفعايل»تعمل بشكل جيد، إال أنه يعاين من  «اجلنسية

كل عالقة جديدة يبدؤها مشحونة باألمل و مكبوحة كلية من احلب واملعاناة.

الوسائل املساعدة لتنسيه هذا الفراغ لفرتة و اقريجتعله يرتاجع خائبًا. وتأيت العق

وتقوده بعد هذا اخلداع للذات بمرارة وخيبة أكرب إىل الفراغ الروحي  عابرة

 واليأس. 

أكرب حمب عرب العصور؟ يذكر  Casanovaفكيف يبدو أمر احلب مع كازانوفا 
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عامل  . مل يتعب يف وصف«مل يكن شيئًا موجودًا عندي غري احلب» يف مذكراته:

 هل شعر بالفعل ولكن هل أحب النساء بالفعل بحد ذاهتن؟ مغامرته بالتفصيل.

يف نشوة متعة اإلغواء بقمة الغبطة؟ فعىل الرغم من أن علم نفس األعامق احلديث 

يرى أن كازانوفا هو شخص أقرب للمهووس اجلنيس أو للمستحوذ باجلنس، إال 

كثري من شبان هذه األيام الذين أنه شخص غري قادر عىل احلب، إنه نمط يشبه 

يبدلون رشيكهم باستمرار نتيجة العجز الروحي عن متكنهم من حتمل اإلحساس 

 بحب مستمر دائم. 

فعندما يتم ترك امرأة يف سبيل امرأة أخرى فإنه يكمن خلف هذا الصد نوع 

ال خيتلف و من امليل للرفض. أال نكتشف هنا نوع من الكره الكامن للنساء؟

فلدى  عن النساء املستحوذات باجلنس اللوايت يكثرن من تبديل الرشيك.األمر 

 نجد عدم القدرة عىل احلب أكثر من القدرة عىل احلب احلقيقي.  هؤالء أيضاً 

فأين يكمن السبب يف أن احلب الوهلان بالذات نادرًا ما ينتهي هناية سعيدة، 

ي احلب يف ضياع ليس فقط يف القصص والروايات كرواية روميو وجوليت ينته

 قاتل بل حتى يف احلياة اليومية. 

 ما الذي يقوله علم النفس احلديث حول احلب؟

اجلنسية و جوانب: احلميمية ةعلم النفس احلب عىل أنه توازن بني ثالث يرى

بصورة مجيلة جدًا  Robert J. Sternbergوقد أظهر روبرت شترينبريغ  وااللتزام.

لتزام، األقطاب التي يمكن فيها حتديد نوع حبنا اهلوى واالو يف مثلث احلميمية

 من خالل اإلمكانات التالية: 

  احلميمية فقط، عندما أود شخصًا ما بشدة، ولكن من قطب أو طرف مكون

 من دون جنس أو التزام.

  قطب أو طرف من احلب اجلارف، أغرق فيها بشخص ما بال رشوط، مع

 اجلنسية ولكن بدون االلتزام.
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 و قطب من االلتزام فقط، ولكن من دون جنس أو محيمية.طرف أ 

وعىل الرغم من أن هذه األقطاب تبدو أقرب للمجردة فإن التوليفات التالية 

 بني قطبني من مثلث احلب تبدو مألوفة لنا: 

 

 ولكن املقصود  احلميمية فيام يسمى باحلب الرومانيسو االرتباط بني اجلنسية

 به احلب اجلارف.

 باط بني احلميمية وااللتزام يف احلب بني الزمالء أو احلب التشاركي، االرت

 الذي تغيب فيه اجلنسية.

  توازن »احلب الكامل وتكون فيه املركبات الثالثة للحب كثمرة للنضج يف

مع بعضها، مع العلم أن احلب قد يميل حسب عملية احلب مرة  «ثالثي

 مرة لاللتزام.و مرة للجنسيةو للحميمية

 الذي يقوله التحليل النفسي حول احلب ما

 «الليبيدو»قوته الالشعورية الدافعة هي الدافع اجلنيس، تبحث طاقته، أي 

حتقق هدفها عن و املنبثق من منبع جسدي، عن هدفها، أي اإلشباع بأي ثمن.

إما يف الذات نفسها يف اإلشباع الذايت أو من خالل اآلخرين، يف املواضيع؛ طريق 

اجلنسية الغريية أو املثلية. وبالطبع فإن طاقتها تتعلق كذلك باملثريات االتصاالت 

 بالصور والتخيالت. و اخلارجية، بالشكل اجلميل ألجزاء حمددة من اجلسد

ويتعلق األمر هنا كذلك دائاًم باستعادة أو تعويض احلب الضائع من 

هي جرح نفيس الطفولة؛ بمعنى نظرية الصدمة التحليلية النفسية كلية. فالصدمة 

مل نتغلب عليه، ألن الصدمة إما كانت شديدة أو كانت روحنا ضعيفة للتعامل 

معها. ويمكن للصدمات أن تكون ترضرات مبارشة كاالستغالل اجلنيس أو سوء 

من خالل نقص  املعاملة الطفولية، ويمكنها أن تكون ترضرات غري مبارشة:
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 ال والالمباالة وعدم االهتامم.اإلمهو االهتامم والصد ومن خالل عدم االحرتام

مع صعوبة  رشيرة يعقبها فرط استثارة مرتبط ففي احلالة األوىل نعيش خربة

الكره والعدوانية. و التخلص من كل ما يؤثر عىل الشخص من األرضار؛ الغضب

من االهتامم  مل نحصل إال عىل القليلو ويف احلالة الثانية مل نحظ بالكثري من احلب

فرط استثارة مرتبطة بحاالت نقص، بشعور مستمر من اإلحساس  اجليد تعقبه

 التوق. و الفراغ الداخيلو هبضم احلقوق، ومن النقص

حيدد نوع العالقة بني األم والطفل بشكل جوهري نوع حبنا كراشدين. فإذا 

ما حظينا باحلب يف طفولتنا عندئذ يمكننا كراشدين أن نعطيه أيضًا. وإذا تم 

نحبط رشيكنا أيضًا. وإذا ما متكنت كطفل أن أمنح احلب، ولو إحباطنا فإننا س

لكن الفاعل، عندئذ يمكنني أن أحب وأنا راشد بشكل و كان بالشكل الطفويل،

فاعل، حتى وإن مل يستجب الشخص اآلخر هلذا احلب عىل اإلطالق. وإذا ما 

ن طفل مشبعة إىل حد ما فسوف أكو -خربت وأنا طفل خربات جيدة يف عالقة أم

-قادرًا كراشد عىل أن أعطي وآخذ يف احلب. وإذا ما مل أعش باملقابل عالقة أم

 طفل موفقة، وإنام إما صدمت من خالل الكثري من األرضار أو القليل من احلب

عندئذ فسوف أنقل العواقب املؤذية هلذه األرضار املبارشة أو النقص، شئت أم 

الكثري من املعاناة و اجلراحو اخليباتأبيت، إىل عالقة احلب الراهنة. عندئذ تصبغ 

في العصاب تكون اهلوامات )اخلياالت( التي يفرتض هلا أن فعالقة حبنا. 

تعوضنا عن احلب املحرومني منه؛ فنحاول تعويض صدمات الطفولة من خالل 

يف الشذوذ و من خالل التكرار مع اآلخرين.و األعراضو اهلفواتو األحالم

هي التي تعوض النقص يف احلب، أو يتم التنفيس  املثال تكون التامئمية عىل سبيل

، مع (J. Stoller) «ن الكرهـشكل شهواين م»يف الترصفات السادية املازوخية يف 

، عام حصل لنا يف الطفولة وعام مل (Otto Kernberg) «احلب يف خدمة العدوانية»

العقاقري نتمكن من التغلب عليه أو مواجهته. ويف الكحولية وسوء استهالك 

تكون املواد املسببة لإلدمان )املدمنات( هي التي يفرتض هلا متأل الفراغ الداخيل؛ 

منعنا عنه، بالعنف يف مقتىض و ويف اجلنوح يتم اختطاف، رسقة ما حرمنا منه
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 الرضورة. 

إعادة الرصاعات غري املحلولة من  يساعد احلب بشكل ال شعوري عىل

تكون الرصاعات املاقبل أدويبية املذكورة من  يمكن هلذه الرصاعات أنو املايض.

األم، وأن تكون رصاعات أوديبية نموذجية للطفل بني األم -عالقة الطفل

، مستبعد من الزوج (Freud,1910) «كثالث مترضر»واألب. إذ يشعر الطفل بأنه 

يصبح مشحونًا باحلسد للشخص املالك، و املتحاب، ويشعر بالضيق النرجيس،

 شخص الذي أخذ حبيبته أو حبيبها. فإذا ما مل يتم التغلب عىل هذهغيورًا من ال

اخلربات املشحونة باملعاناة منذ الطفولة بشكل مناسب، فسوف تتكرر بشكل ال 

شعوري يف العالقات الراهنة. وهبذا ننشغل طوال عمرنا بخربات جديدة دائاًم، 

أكون أنا اخلادع وذلك بأدوار متبدلة: فإذا ما كنت يف الطفولة املخدوع، فس

كراشد. وإذا كنت يف طفولتي الضعيف فسأكون القوي كراشد. وهكذا يصبح 

االنتقام حلو. وهنا يمكننا أن نعيش خربة أن اهتامماتنا و من الضحية اجلاين،

بأين مرتوك من حبيبتي، التي  تتغري: فإذا ما شعرت كرجل عىل سبيل املثال

أكون يف البداية غاضبًا عىل هذه  يمكنني أن ذأصبحت هتتم برجل آخر، عندئ

املنافسة وغيورًا، إال أين الحقًا أنشغل أكثر بام الذي يفعله هو مع حبيبتي أكثر 

انشغايل بام تعيشه هي. وعن مركبات أقرب للجنسية الغريية قد تتضح عندئذ 

مركبات أقرب للجنسية املثلية. وبالنسبة للمرأة ينطبق اليشء نفسه مع قلب 

كون غاضبة من املرأة التي رسقت يل حبيبي، والحقًا أهتم أكثر باملرأة األدوار: أ

نحن نواجه الرصاعات غري املحلولة طوال عمرنا، يف  أكثر من اهتاممي بحبيبي.

يف أثناء التفكري لوحدنا. إال أن الرصاعات غري املحلولة و أحاديثنا مع أصدقائنا

 ديد. من الطفولة هي التي تدفعنا ملحاولة احلب من ج

احلب هو دائاًم أيضًا إشباع الرغبة التواقة احلتمية لتوكيد الذات. عندئذ فإن 

اآلخر ال يعنينا يف احلب أكثر من أنفسنا نحن. فنحن نحب أنفسنا يف اآلخر، كام 

هبذا فإن احلب يف النهاية هو حب و أحب نرجس صورته املنعكسة يف املاء.
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اآلخر هو جمرد وهم. إننا نريد توكيد  الذات، واحلب الذي نعتقد فيه أننا نحب

من ثم فإن اآلخر ال يكون و أنفسنا هبدف احلصول عىل مشاعر القيمة الذاتية.

يف كتابه بعنوان  Heinz Kohutسوى وسيلة للهدف. لقد أظهر هاينز كوهوت 

حتت عنوان  ةالصادر باألملاني «The Analyses of the Selfحتليل الذات »

يف اآلخر)جعل  أنفسنا نحنبتقديس نقوم  «نقل املرآة»نا يف كيف أن «النرجسية»

إجياده. إننا نريد و «أنانا القديم»أنفسنا مثالية(، نريد االنصهار به أو نبحث فيه عن 

أو  –ألن هذا الربيق يرينا بأننا مهمون  «أن نرى الربيق يف عيون أمنا»كأطفال 

من املحبوب، الذي جيعلني  اجلاذبية يف التقربو كراشدين نريد أن نرى السحر

 ليس شخصًا آخر. و أرى بأنه حيبني
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 العشق

 « خيتلف العشق عن احلب. إال أن احلب يبدأ عادة بالعشق»

بشكل ال يوصف. إننا  املحبوب مجيالً  -من زاوية املرأة  -يف العشق يبدو

جانبه، يمألنا الشوق. نريد أن نظل دائاًم إىل و ننسحر بشكله، وننشد إىل جاذبيته،

معه، نتقاسم معه كل يشء. إننا مستثارون منه يف اخليال ملهمون به، إىل درجة ال 

 نعود نعرف فيها أنفسنا. 

أغاين و Danteودانتي  Petrarcaتشرتك قصيدة شكسبري، الوهلانة بيرتارسا 

عدد ال حيىص من األشعار مع بعضها يف التعبري عن مشاعر العشق العارم و احلب

. ومع ذلك فرسعان ما سينتهي هذا العشق إن عاجاًل أم آجاًل الذي ال يموت

باخليبة التي ستحصل بشكل حتمي ألننا قد مثلنّا املحبوب )جعلناه مثاليًا( بشكل 

جعلتنا  «بصحوة احلب». فالفرحة  -اآلن من وجهة نظر الرجل- كبري جداً 

من دون أن  نضفي عليه أهبى حلة، بحيث أصبحت املسافة بعيدة جدًا عن الواقع،

نالحظ ذلك يف البداية. وبداية عندما نتحقق أوالً، أن السلوك الفعيل للمحبوب 

ال يتطابق عىل اإلطالق مع الصورة املثالية فإننا نسقط من السامء السابعة ثانية 

اخليبة و بالتدريج إىل أرض الواقع املرتبط مع مشاعر مؤملة من الفراغ والضيق

 واحلزن. 

 التقديسالشخص املحبوب )النظر إليه بصورة املثال( من وقد نشأت مثلنة 

 الساميان الذي كانت أمه أو أبوه بالنسبة له مها الشخصان املبكر للطفل الصغري،

ويكون نزع املثالية املؤمل كبريًا بشكل خاص عندما ال  واملثاليان والباهران.

ما و رفوضيستجيب الشخص املحبوب عىل حبنا. كل منا يعرف مشاعر احلب امل

الفقدان. فإذا ما نجحنا عىل الرغم من و احلزنو االنفصاليرتبط به من أمل حول 

هلذا اللقاء فسيكون يف ذلك غنى لنا؛ إذ أنه قد أيقظ  ذلك باالحتفاظ بذكرى طيبة

يصحو بحيث ال  أنه قد مات فينا، أحياه جعلهفينا احلب الذي اعتقدنا ملدة طويلة 
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 ر هلذا املكسب. تكون اخلسارة كبرية بالنظ

ولكن حتى وإن استمرت العالقة فإنه ال يمكن جتنب نزع الوهم. فيتحول 

 العشق اآلن إىل احلب الذي ال ينقصه الدفء عىل اإلطالق. ولكن من أجل ذلك

 ال بد من توفر رشطني أساسيني: 

 الواجبات،و علينا أال نمتلك خوفًا كبريًا من تويل املسؤولية   1-

 من املكاسب من الرشيك. خسارة حريتنا واستقالليتنا أثقلأال تكون    2-

 ال يصبح مرعبًاو ما الذي ينبغي مواجهته كي يثمر احلب

ينبغي أن تكون قد متت السيطرة عىل انصدامات الطور األول  اإلجابة األوىل:

من الطفولة إىل حد ما، كي ال يضطر املرء إىل تعويضها بني احلني واآلخر بشكل 

مع كل عواقبها السيئة بالنسبة لعالقة احلب الراهنة. وهي أوىل  ال شعوري،

إذ  األم.-من عالقة الطفل الرصاعات الباقية من دون حل للطور املاقبل أوديبي،

أنه مل يتم التغلب عىل االنفصال أو االبتعاد بحيث ال حيدث التفرد بمعنى 

ن، الذين نظل من االستقاللية. وبدالً من ذلك يظل هناك تعلق بالناس اآلخري

دوهنم تعساء، الذين ينبغي هلم أن يظلوا حولنا، كام تعرب عنه الكثري من األغاين 

وثانيًا هي أنامط التفاعل األوديبية النموذجية التي نظل متمسكني  العاطفية.

إىل عالقات  (Freud,1920))مثبتني( هبا وتدفعنا باستمرار بقرس تكرار الشعوري 

أن نحقق اإلشباع  نريد بشكل شعوريو ن أننا نعاين من هذاثالثية، عىل الرغم م

 منها. 

البعد اجلسدي يف احلب. و يفرتض أن تتكامل اجلنسانية اإلجابة الثانية:

حب بال جنس. ولكن ما هيمني هنا احلب الذي و وبالطبع هناك جنس بال حب

نية الذي يتضمن بالدرجة الثاو يقوم بالدرجة األوىل عىل الثقة املتنامية بني املحبني

جيدا ن و ، الذي يستمتع به كالمها(Freud,1925) «كمكافأة للشهوة»اجلنسية 

اخلربات السيئة التي مر هبا  من أجل ذلك يفرتض أال يتم تكرارو ذواهتام فيه.
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الطفل بشكل الشعوري من خالل التحليل احلتمي -اإلنسان يف عالقة األم

وليس من  معاجلته،و عله شعورياً ج يبوصفه نمط عالقة متمثل، وإنام ينبغ

املفروض هلا أن تزعج العالقة الراهنة بني احلني واآلخر أو حتى تدمريها إذا ما 

أردنا للحب أن يكون مثمرًا وليس مرعبًا. إال أنه يمكن أن يتم تعلم املشاعر غري 

الشباب  املعاشة قبل ذلك بشكل طيب، وذلك فيام يسمى بالتعليق عند

، وذلك عندما يتم بطريقة لعبية  (Erikson,1970) (moratorium)املوراتوريوم 

تعلم ما كان ناقصا يف فرتة الطفولة يف أثناء عملية التنشئة و امارسةو جتريب

 من دون املسؤولية الشديدة حلياة الراشدين.  –االجتامعية 

 أما شروط احلب العارم فهي: 

 طيبة عىل األغلب يف حبنا طفل موفقة إىل حد ما مع خربات  - عالقة أم

 لألم. «األول»

  الثاين»رصاعات أوديبية حملولة بشكل كاف مع غلبة اخلربات الطيبة يف حبنا» 

 لألب من العالقة الثالثية بني األب واألم والطفل.

 .التكامل املوفق للجنسية واجلسامنية واخلربة الروحية 

 معايريه و نا بمثله العلياأنا أعىل جمعول بشكل نسبي كفاية، ال يعود يرض

إنام أنا أعىل جيعلنا نشكك، بأن نقوم و الصارمة بشكل دائم، ويعاقبنا ويالحقنا

بجعل األمور نسبية بأن نستبدل األحكام املسبقة من خالل أحكامنا نحن، 

 سحبها.و واختبار اإلسقاطات عىل اآلخرين عىل الواقع

 .هوية جنسية ذكورية أو أنثوية واضحة 

ات احلب هي مهارات حمددة بشكل إجيايب، يكون فيها احلب مرنا، قدرة مهار

                                                 

ملقصود هنا فرتة من احلياة يمر هبا الشبان كإطالة فرتة الدراسة مثاًل أو العزوبية، أو تأجيل أو تعليق أمر ما، وا  ))

 (.1101راجع للهوية وتشتتها يف حياة إيركسون وأعامله. ترمجة سامر مجيل رضوان )السفر . 
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. ومن بني هذه املهارات ليس القدرة «فن احلب»نامجة عن اخلربة، بام يشبه 

األساسية عىل التواصل فحسب، من نحو القدرة عىل التودد املتقن من أجل بناء 

ىل استمرارية العالقة عالقة عىل سبيل املثال، وإنام كذلك القدرة عىل احلفاظ ع

التي ما زالت تتطور برقة من خالل اهتاممي باآلخر بشكل مستمر كام أسعى 

 Alexander) «العدوانية املتقنة»إليقاظ اهتاممه يب )القدرة عىل العالقة(، وال ننسى 

Mitscherlich,1956,1958) التي تستخدم اآلن العدوانية، وبصورة مناقضة كلية ،

كام ينتمي إىل ذلك  .«يف خدمة احلب»ترصف مقتحم فاعل للشذوذ، عىل شكل 

أيضًا مهارات ربط اجلنسية مع املركبات االنفعالية التي تتبع ذلك، يف إطار عالقة 

سليمة باجلسد اخلاص وبجسد اآلخر، بحيث ال يلحق هبا األذى وإنام تسبب 

جدل »ن تغني الشخصني املشاركني. وهبذا فإن احلب عبارة عو املتعةو السعادة

بالطبع من بني ذلك أيضًا و عىل شكل حوار مفتوح امكن بني املحبني. «مفعم

 املخاطرة اجلديدة دائاًم بالدخول يف عالقة، وحتى خطر مالقاة الصد أو التخييب.

 يغامر ال يكسب.  ومن ال
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 اضطرابات احلب

هي يف البداية املشاعر  ما هي املشاعر التي يمكن أن جتعل حبنا يضطرب؟

مشاعر النقص والعجز واليأس. إهنا و ؤملة من القصور الذايت وعدم الكاملامل

مشاعر خمجلة جدًا ونكبتها بسهولة بسبب ما يرتبط هبا من إساءة الحرتامنا 

تعتمل فينا منذ زمن احلب األول، احلب الذي وهبناه ألول  لذاتنا. وهذه املشاعر

و األم. فنحن نتمنى أن شخص مرجعي. وهذا احلب بالنسبة للذكور واإلناث ه

( منها. واحلب األول يبدأ سعيدًا passive، منفعل لنكون حمبوبني )سلبًا، غري فعا

وينتهي تعيسًا. وحتى لو أن األم حتب الطفل بالفعل فإهنا لن تستطيع أن حتب 

 الطفل بالشكل الذي يتوقعه طمعه النهم. 

املوت، ولورطتنا غري وهنا نجد التفسري األول لالرتباط الوثيق بني احلب و

هنايته املأساوية. فالنهاية التعيسة مربجمة إىل حد ما من و املحلولة للسعادة املعاشة

 خالل خربة أوىل عميقة. 

فإذا ما تم تنشيط هذا الربنامج، إذا كان جيوز لنا إجراء مقارنة للعملية مع 

ي هو من الشباب الذو ، من خالل احلب األول يف سن اليفوعرتقنية الكمبيوت

حيث املبدأ احلب الثاين، عندئذ يتحدد سلوكنا بشكل جوهري من خالل 

 الربنامج املخزن، الذي يسري بشكل حتمي. 

ولكن حتى احلب األول الفاعل يف حياتنا ال يسري بشكل خمتلف: فهو ينتهي  

بخيبة. فكأطفال نحب الناس الراعني لنا بشكل فاعل، نتقرب منهم ونتودد هلم 

ولدى الطفل الصغري  بساطة أن نفعل شيئًا طيبًا، أن نجعلهم سعداء,نريد بكل 

تدخل هنا مشاعر ذكورية يف اللعبة، استثارات جنسية هبدف احلصول عىل األم، 

الكتساهبا لتصبح رشيكًا متعاونًا إلسعادها. ويتم حتقيق إشباع هذا احلب يف 

ن هذه االستثارات اجلنسية جتعل الطفل الذكر راضيًا كلية. إال أو اخلياالت امللونة

رسعان ما ستنتهي بشكل حتمي هناية غري سعيدة. فاألم املتعاطفة جدًا ال يمكنها 
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 سوف تويل له ظهرها. و أن تبادل االبن حبه

ولكن أيضًا حتى الطفلة الصغرية ال تريد أن يكون حبها سلبيًا، وإنام تريد أن 

ترى و أحبيني كام أحبك.تكون مثل الذكر، أن حتظى بحب األم بشكل فاعل: 

ابنتها، ألهنا بنت  «ترغب»بأن األم ال يمكنها أن  Christine Oliverكريستينا أوليفر 

الطفل الذكر كامرأة. غري  «ترغب»مثلام كانت هي نفسها يف يوم من األيام، كام قد 

أنه قد تولد لدي االنطباع من حتليالت كثرية بأن السيدة يف دور األم يمكنها أن 

الطفل من جنسها نفسه أكثر من الطفل الذكر ألن البنت تشبهها أكثر من  حتب

 الطفل الذكر، املختلفة عنها. 

، التي تكون تقريبًا بني السنة الثالثة حتى اخلامسة، «األوديبية»يف املرحلة 

األمر أسهل عىل البنت؛ عندما يدخل األب يف اللعبة: اآلن يصبح حبها يكون 

غرييًا، يف حني أن حبها األول كان من طبيعة جنسية مثلية. إهنا  ألبيها حبًا جنسياً 

كيف يمكن أن يكون احلب لرجل؛ أي بشكل خاص: أن تستطيع اآلن أن تعيش 

وقد تتامهي مع والدها، رشيطة أن تتوفر عالقة  تصبح مقدرة وحمرتمة ومقبولة.

و هذا يف -ريةحمبة متبادلة، أي أهنا تريد أن تكون مثله وتربح يف شخصيتها الصغ

  صالح عالقات حبها الالحقة بالرجال.

وبالنسبة للطفل الذكر يسري األمر بشكل آخر: فهو جمرب عىل إقامة عالقة 

أن يكون حمبوبًا من أبيه عىل و جنسية مثلية باألب، إذا ما أراد ألبيه أن حيبه مثل أمه

ثلية املحددة ستكون الطبيعية اجلنسية املو شكل ما كان يف حبه األول من أمه.

بيولوجيًا هلذا احلب صعبة بالرضورة انطالقًا من السلوك االجتامعي املعروف. 

هلذا يتجنب كل من األب واالبن عالقة احلب هذه، مرتافقة بمشاعر مؤملة للحب 

غري املتحقق. هلذا يفضل كثري من األطفال الذكور أن يظلوا مثبتني عىل احلب 

، ويبحثون الحقًا كرجال بشكل ال شعوري -مهحبيب أ -األول، مرتبطني باألم 

 عن أمهم يف املرأة. 

ويرتبط صد احلب األول والثاين مع كل الفروق املتعلقة باجلنس يف كل حالة 



 

 
10 

املرء نفسه يكون فيه ذياًل و مع الضيق األسايس نفسه، الذي تبدو فيه األم جبارة

الئمة إلحلاق األذى حول له وال قوة. واخليبات الباكرة قد تكون م ضعيفًا ال

لكن إذا ما كنا مدركني هلذه العالقة بشكل و باحلب الالحق بشكل حساس.

من هنا نفهم اآلن و شعوري فإننا سنتمكن من توفري الكثري من األمل يف احلب.

واملأساة املرتبطة  احلب منذ العصور القديمة وحتى اآلنو االزدواجية بني املنطق

 ي وظيفة مبارشة للخيبات املعاشة كطفل. بذلك التي ال يمكن جتنبها ه

وبالطبع خيتلف مقدار اخليبات املعاشة مسبقًا من إنسان آلخر. إال أن 

القانونيات العامة السارية ملجرى احلب واخليبة املبكرة هي نفسها بالنسبة لكل 

يف خيبتنا إنسان عطوف، فإنه يمكن  بأن يواسينا واحد منا. فإذا ما حالفنا احلظ

. ويمكن للمرء أن يرينا أنه توجد أهداف «املعاناة الباكرةو الفوىض»ب عىل التغل

أخرى أيضًا حلاجاتنا الغرامية، ناهيك عن أنه يوجد أناس آخرون يودوننا. فإذا ما 

عشنا يف أملنا مثل هذا االهتامم فسوف تشفى اجلراح ببطء. فإذا ما مل يكن هذا هو 

)اهلوام(، عىل سبيل املثال عندما يقوم احلال فسيحصل متثل عصايب يف اخليال 

للعصاب، أو يلجئون  «القطب اإلجيايب»هؤالء األشخاص بأفعال شاذة، بوصفها 

للكحول أو سوء استخدام العقاقري كتعويض عن احلب املحرومني منه أو 

يف العنف بشكل  للسلوك اجلانح، أو عندما تتم رسقة احلب املمنوع بالعنف؛

غري مبارش باإلزاحة إىل املمتلكات املادية كالنقود  مبارش كلية، أو بشكل

 واملجوهرات. 

أقرب و املوسيقى هو أقل مرضيةو األدبو والتعويض النرجيس يف الفن

بذلك التجنب املبارش لالتصال من إنسان دائاًم حتى وإن ارتبط  للطبيعي،

جتنب  إلنسان. فإذا تم اختيار الصورة أو الكتاب أو املوسيقى فإنه يتم هبذا

االتصال املبارشة ومن ثم فإننا ال نتعرض خلطر أن يتم التخيل عنا أو أن يتم 

 ختييبنا، ونحافظ عىل األمور حتت السيطرة. 
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 اجلنسية واحلب

 

 

 

 

 

 

 

يتوالف كل  احلب والشغف املتبادلو ففي حدث شامل مشحون بالشهوانية

عايشتها فحسب. إيروس بصورة ال يمكن وصفها وإنام مو من فينوس وأفروديت

ويشكل املزاج املبتهج األساس الروحي للبداية املستثارة من خالل مثري حلب 

املحبوب أو من خالل املثريات املطابقة للمحبوب. وبالطريقة نفسها تستطيع 

الشهوة نحو إشباع احلب نحو  يدفعنا التوق...و سلطة اخليال أن تستثري شهوتنا.

 مر نفسه إلينا. يدفعه األو املحبوب أو املحبوبة

عندما و ويتحول احلب إىل شغف، إىل شهوة، عندما تستثار األعضاء اجلنسية

يتم حتقيق اإلشباع املمتع من خالل احتاد األعضاء اجلنسية املخصصة ترشحييًا 

، فإن هذا «فن احلب»وفزيولوجيًا لتحقيقه. وعندما يتحدث إيريك فروم عن 

ذا فإنه من املفيد البدء بجمع اخلربات ينطبق بشكل خاص عىل احلب اجلنيس. هل

وال أريد هنا أن تتم إساءة فهمي:  يف وقت مبكر من أجل تعلم احلب اجلنيس.

فاألمر ال يتعلق هنا بتعلم تقنيات احلب امليكانيكية. ال فاألمر يتعلق بالتمرن عىل 

 السعادة مع بعضيهام؛و اآلخر، حب بعضهام البعضاملشاعر، كل واحد من أجل 

 لك االهتامم باآلخر واملسؤولية عنه. كذو

 آهلة الربيع واحلدائق واحلب الرومانية وأفروديت  Venus فينوس 

Aphrodite  قية، ابنة زيوس مقابلتها اإلغريZeus  ودياناDiana  آهلة ،

وأفروديت،  Aresابن آريس   Erosوإيروس  احلب الشهواني واجلمال،

الصيب اجملنح الذي يصيب بسهمه قلوب اآلهلة والناس ويشعل نار 

احلب بني الرجل واملرأة. كل هؤالء يظهرون الوجوه الرمزية املتنوعة 

 نسية والوله. للحب اجلنسي: دور اجلمال والرغبة اجل
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وتشعر املرأة السليمة هنا  وبالطبع فإن احلب اجلنيس يتضمن إيالج العضو. 

 «املتحررة»بالرغبة احلسية عىل أهنا أكثر أمر طبيعي يف العامل. أما ما تسمى باملرأة 

التي تعترب امتالء عضوها بالقضيب الذكري عىل أنه اعتداء أو اخرتاق 

penetration تشعر بأنه إهانة ال يمكن احتامهلا ، وتبدو يف جنسيتها األنثوية بأهنا و

تستطيع حتمل التعلق بالرجل ومن هنا  ال ما زالت غري حرة، فإهنا عىل ما يبدو

فهي تدافع عن نفسها من خالل التقليل من قيمة الرجل؛ كام يفعل الرجال الذين 

ه باملرأة من خالل التقليل من قيمتها. حياولون التقليل من تعلقهم الذي البد من

هذه التعلقية املتبادلة بني الرجل  كالمها حيتاج اآلخر. غري أنه من السهل أن تتأذى

 واملرأة. 

و ال يعد خوف املرأة من الرجل بدون مربر دائاًم، وبشكل خاص عندما 

يظهر  جيربها بالعنف عىل إشباع رغباته. فمثل هذه السلوكو يستغل الرجل املرأة

بأن الرجل قادر عىل حتقيق املتعة اجلسدية، بام يف ذلك الذروة، غري أنه غري قادر 

عىل احلب بوصفه شعور إنساين. فاملقدرة عىل الوصول للذروة اجلنسية ليست 

ضامنة للقدرة عىل احلب. فالشهوة اجلسدية حتتاج إىل التكامل مع احلب؛ كشعور 

سية جسدية سليمة، تشتمل بشكل نف قوي ومستمر، يغمر اجلسد؛ كظاهرة

إىل املوضوع، أي إىل و تستند إىل الذاتو الذهنو اجلسد والروح متزامن عىل

الرشيك. ومن السهل إحلاق األذى بمثل هذا احلدث الشامل، الذي حيتاج إىل 

نمو طويل بسبب تعقده، كي يصل إىل النضج. وليس من قبيل املصادفة أن يعاين 

الربودة  طرابات اجلنسية: العجز اجلنيس )العنة، أوكثري من الناس من االض

عدم القدرة عىل الوصول للذروة ال متثل هنا سوى األشكال األسهل و اجلنسية(

تصورًا التي يتم اللجوء لإلرشاد والعالج النفيس بسببها سعيًا وراء املساعدة 

 العالجية النفسية. 

ض النسوة يستخدمن وقد يكون كذلك خلوف الرجل من املرأة مربرات. فبع

الرجل كضحية للكره واالنتقام املوجه نحو األب. فتحليل االضطراب الكامن 
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بالفعل يف احلالة الفردية أم أنه جمرد  يمكنه أن يكشف فيام إذا كان اخلوف مربراً 

 نتاج هلواماتنا )خياالتنا(. 

 emotionalإال أن عدم القدرة عىل اإلحساس االنفعايل )العجز االنفعايل 

Impotence )  يف املواجهة اجلنسية لكال اجلنسني، هي أكثر انتشارًا من العجز اجلنيس

اجلنسية( وعدم القدرة عىل حتقيق الذروة. وحتى اللغة تعد  )العنة، أو الربودة

مؤرشًا لذلك: ينامان مع بعضهام، يذهبان سوية للرسير. فالفعل يسري بشكل آيل، 

جتري بشكل فارغ. وتظل منفصلة عن اخلربة  استثارة أعضاء اجلنسو كاملنعكس.

هذا حيدث سواء و الروحية، عن الشعور. واليسري الفعل اجلنيس بشكل وجداين

 يف العالقة باآلخر أم بالعالقة بالذات. 

للحب الشهواين )اجلسدي(. إنه سهل  ويبدو بأن الرجل هو أقرب

سدية لالستثارة يف االستثارة. إال أن صعوباته تكمن يف دمج هذه القابلية اجل

 سياق أكرب من اخلربة الروحية. 

وهذا ليس بالرضورة أن يكون ألسباب بيولوجية وإنام –ويبدو كذلك أن 

بأن املرأة أقرب إىل أن حتب  -يمكن أن يكون نتيجة للتنشئة االجتامعية )للرتبية(

ورة بمشاعرها. إهنا تستطيع أن حتب وجدانيًا، اما ال يعني يف الوقت نفسه بالرض

أهنا تشعر يف الوقت نفسه باحلب اجلنيس، باملعنى التناسيل. فاخلربات السابقة 

لدهيا باإلشباع الذايت أندر. وعليه فإن صعوبتها تكمن يف دمج اجلنسية الشهوانية 

)اجلسدية( يف اخلربة العاطفية املوجودة. واجلنسانية اجلسدية للمرأة كام نعرف من 

وضع يف الثلث األمامي من املهبل، الذي يشتمل دراسات ماسرتز وجونسون تتم

الشفرين ومدخل املهبل. إهنا منطقة مشحونة سلبيًا بالنسبة للمرأة من و عىل البظر

من خالل و فتاة ومن خالل تأثريات تربويةو خربات طفولتها كطفل ويافعة

الربط مع خربات الدورة الشهرية، وظلت حمجوبة بشكل عام عن مشاعر اجلسد؛ 

ها منطقة تستثري طبقًا لطبيعتها احلب اجلنيس بطريقة فريدة بوصفها منطقة ولكن

استثارة. ومن حقها أن تتكامل مع اإلحساس اجلسدي ككل. ويتم دعم هذا إذا 
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ما قامت املرأة باستقصاء مناطقها اجلنسية بنفسها من أجل إزالة هبذه الطريقة 

مقارنة باألوضاع  ضاء اجلنسيةبيولوجيًا لألع املكنون البيولوجي األكرب املحدد

وال أريد هنا أن أتطرق للنشوة البظرية أو املهبلية، وإنام أريد اإلشارة  عند الرجل.

فقط إىل أن األمر يتعلق يف النشوة بخربة كالنية ال يمكن حرصها بعضو حمدد. 

غري أن فروق منفردة بني اجلنسني مهمة: فاألعضاء اجلنسية تكون لدى الرجل 

كثر من خالل االستمناء ويعرف كيف يتم األمر. ولكن ما ال يعرفه عىل مألوفة أ

األغلب بأن األمر مل يتم هبذه الوظيفة. فالشهوة اجلسدية لوحدها هي جمرد متعة 

االستمناء يف و خارجية من دون إحساس روحي، من دون تأثر من دون مشاعر.

هذه العالقة  إال أن املهبل بحد ذاته ال حيقق اإلشباع ال للرجل وال للمرأة.

باملشاعر اخلاصة، باالنفعاالت هي مضطربة لدى كثري من الرجال يف أيامنا هذه 

و هو ما يشمل كذلك –حبها و مثلها مثل القدرة عىل التكيف نفسيًا مع الرشيكة

 القدرة عىل اإلحساس هبا، التامهي معها. 

. وهذا يعني وغالبًا ما يرجع سبب هذا االضطراب إىل نقص الثقة باملرأة

ثقة باألعضاء اجلنسية البشكل ملموس يف سياق احلب اجلنيس الشهواين: عدم 

خطري، هيدده بالتدمري أو باالبتالع.  Hydra املرء عىل أهنا عدار ااألنثوية. فيعيشه

ويمكن التغلب عىل مثل هذا النوع من املخاوف إذا ما برهنت املرأة للرجل من 

ب بشكل ملموس بأنه يمكنه الثقة. وما عليه من خالل سلوكها املشحون باحل

إلثبات كفاءته. وغالبًا ما تكون هي نزوعات جهته سوى عدم استغالل املرأة 

وتتعلم املرأة  بعدئذ عىل أهنا آتية منها. يعيشهاو الرجل التي يسقطها عىل رشيكته

أن تظل هي يف اخللفية. و يف وقت مبكر عمومًا التأقلم مع الشخص اآلخر

املحبوب ومن ثم العالقة لدهيا فوق كل يشء. وأكرب خوفها هو أن يتخىل عنها و

نادرًا  وهو أمر ليس –أن تصد. فإذا مل تتمكن عندئذ من احرتام نفسها كفاية 

                                                 

 متعدد أفعوان خرايف قتله هريقل، ذو تسعة رؤوس فكان كلام قطع له رأس ظهر له رأسان جديدان.، أو رش ( )

 اجلوانب ال يمكن التغلب عليه. 



 

 
16 

، ألهنا غري واثقة يف هويتها اجلنسية األنثوية، كام كانت أمها يومًا التي مل -لألسف

ه وجب عليها الشعوريًا، عندئذ يمكن ترد أن تتامهي معها بشكل مقصود، ولكن

 أن يكلفها هذا آخر احرتام لنفسها. 

يمكن و إن عدم ثقتها الذاتية بنفسها هو ما جيعلها متعلقة بشدة باآلخرين.

كذلك و ما تعلمت احرتام ذاهتا كإنسان، التغلب عىل عدم الثقة الذاتية هذا إذا

أن تقول بينها وبني نفسها  كامرأة يف هويتها اجلنسية األنثوية. ومن ضمن ذلك

 جنوستها. يمكنها أن تتلمس أعضائها اجلنسيةو نعم جلنسها؛ بام يف ذلك جسدها

أن جتعل و اأن تراها. ويمكنها أن خترب ثروة عاملها اجلنيس الداخيل وتستقصيهو

أعضائها اجلنسية جزءًا منها، ودجمها يف صورة جسدها. وبدالً من أن أذكر األسامء 

لألعضاء اجلنسية فإين أفضل هنا اإلشارة إىل صور احللم ملريضة: فزهرة الترشحيية 

 اللوتس، صندوق كنز بكثري من الكنوز يف داخله.... حياة نابضة. 

وينبغي رعاية هذا االجتاه اإلجيايب نحو اجلنسية بال كلل أو ملل، إذا ما أردنا 

ه خارجي أيضًا، أي يتعلق األمر هنا باجتاه داخيل ولكن باجتاو للحب أن يستمر.

، ويتحدث املحلل «بال عمل ال توجد رغبة»إذ يقول أرسطو  بنشاط أو عمل...

عمل اإلستئسار الذي يتطلب الكثري »عن  Michael Balintالنفيس ميشائيل بالينت 

ويف هذا النوع من  طاملا تستمر العالقة. .«جدًا من الطاقة، وبشكل أكثر ختفيفاً 

الفاعل من احلب. باملقابل فإن العبارة  ف عىل الشكلاحلب اجلارف يمكن التعر

توضح أنه يضاف إىل ذلك  «Falling in Loveالوقوع يف احلب »اإلنجليزية القائلة 

جانب سلبي )منفعل(. فاالستعداد السلبي للقدرة عىل االستسالم للحب 

 اجلنيس، القدرة عىل الوقوع يف هذه احلدث تعد مهمة جدًا، بحيث أين أريد أن

باحلب و أقول أكثر حول هذا األمر. فهذه القدرة ترتبط برشطني: الثقة بالذات

وعندما يتحقق هذان الرشطان  بحبه.و اخلاص باآلخر؛ ولكن أيضًا الثقة باآلخر

 نستسلم يف احلب. و يمكننا عندئذ أن نقع

إال أنه يرتبط هبذا نكوص، أي العودة إىل أنامط اخلربة السابقة التي خربناها 
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يتضمن التخيل العابر عن و هذا االستسالم يتجدد يف فعل التسليم.و طفال.كأ

حدود األنا، وهذا يعني حدود شعورنا باألنا، املرتبط مع انصهار متبادل 

من ثم فهو يزيل اخلربات و . ويمكن مقارنته بالعودة إىل جسد األم«متقاطع»

يف اآلخر يف أثناء  «امساالنغ»يشبه و املؤملة لكينونة االنفصال عن البعض اآلخر.

بالفرنسية و قبل الشعور باملوت، الرعشة فقدان األنا، يمكن أن يعاش وكأنه ما

 . «La petite mordاملوت األصغر »

يقول هيجل  «فقط أستطيع أن أكسب من خالل قدريت عىل االستسالم»

م جيعلنا نكتشف لديه وجود تفهو نهجية العقلاملثالية واملالذي نعرفه فيلسوف 

. ويقول يف كتابه «فعل هذا هو فعل ذاك» كبري للعالقة اخلاصة بني املحبني:

اللحظة األوىل يف »: «أسس فلسفة احلق»يف برلني بعنوان  0810 الصادر يف عام

أين إذا ما كنت هذا أشعر و احلب هي أين ال أريد أن أكون شخصًا مستقاًل لنفيس،

أين أكسب نفيس يف الشخص اآلخر،  غري كامل. واللحظة الثانية هيو بأين ناقص

بأين أحقق فيه ما حيققه هو من جهته يف. ومن هنا فإن احلب هو التناقض اخلارق، 

ال يمكن للمقاومة أن حتله، الذي اليوجد فيه أقسى من دقة الوعي الذايت الذي 

يتم إنكاره ولكن عيل أن أمتلكه بشكل إجيايب. احلب هو إثامر وحتلل التناقض يف 

يف هذا النوع من العالقة بني  Dialogical. وتنعكس هنا احلوارية «نفسه الوقت

حمبني اثنني بشكل فائق جدًا. فإذا ما أشبعت هذه العالقة بالوجدان، عندئذ تصبح 

 . «حوارًا وجدانياً »

وهذا ال يعني أن يتم كبح وكف الوجدان أو أن ينحل عىل شكل تصعيد يف 

ب ثالثي األبعاد، من نحو عندما تفتقد العالقة الذهن. وهذا سيبدو اختصارًا للح

، وإنام علينا أن نعتربه  «مناقض للروح»علينا أال نفهم الذهن هنا عىل أنه  باآلخر.

هبذه الطريقة سأدرك وجداين. أنا أتقبل الوجدان يف أناي وهبذا أعيش عىل و وعيًا.

 مع اآلخر. أستطيع أن أتطور يف احلوار و احتياطي القوة الدافعة اجلنسية

أن يغني األنا، و ال ينبغي أن يتحول اهلو إىل األنا، وإنام عىل اهلو أن يظل قائامً 
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ينعشه. هبذا الشكل فقط نكون قادرين عىل احلب بحيوية احلب ثالثي و أن ينميه

وعي قائم يف العالقة و األبعاد بوصفه وجدان يف احلوار وعالقة مع الوعي احلي

  هو نفس الفعل.كل ذلك  - مشبع بالوجدان
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 الغضب والغيظو واحلقد الضيق

 ) انفعاالت هدامة (

 الضيق

أحدهم  لنا عندما يقولو ،«اليشء غري الضيق»عندما ال تتحقق نوايانا نقول 

نتضايق بل حتى أننا نتهم أنفسنا. وعندما يضايقنا شخص ما فإننا  فإننا  "ال"

، «ننفجر من الضيق»نستجيب بضيق، وعندما يمسنا بضيقه فإنه يمكننا أن 

بالضغط لتفريغ ضيقنا يف شخص آخر، عندئذ نضايق شخصًا آخر  ونشعر

)فاعل(، يف حني أنه يف األمثلة األوىل أعاله نستجيب بضيق )سلبي(. فإذا ما مل 

نفرغ ضيقنا يف اخلارج فإنه يتحول عندئذ إىل ضيق خانق، غاص. إننا نبتلع ضيقنا 

 يف الداخل. وتكون العواقب اهلم والغم واالستياء إنام يظل فاعالً و إال أنه ال خيمد

واالشمئزاز. فالضيق يمكنه أن حيفر يف داخلنا بعمق، بحيث أنه يقود يف الكبت 

املضاعف إىل األمراض النفسية اجلسدية، كالقرحة املعدية أو أمراض املرارة أو 

ضيق يكبس معاناة القولون. ويربهن االستخدام اللغوي الدارج هذه العالقة: ال

عىل بطني، يفقع مرارايت. ومن الضيق يمكن لإلنسان أن خيرض ويصفر، بل 

  يتضايق حتى املوت.

 احلقد

احلقد هو ضيق مكبوت، هو شكل من الكره املزمن، الذي أضمره بحقد 

ويمكن للمرء أن يتحدث عن طبع مشحون باحلقد. ومثل هؤالء الناس  للعدو.

خليبات خلفهم بدأت منذ الطفولة. وكثري من او يمتلكون سلسلة كاملة من األذى

، ال يتكونون من يشء آخر «أطفال احلقد»األطفال الذين ترعرعوا يف املالجئ هم 

هو نتيجة سوء املعاملة الذي تعرضوا له.  واالستعداد الدائم للعنف غري الكره.

ون التخيل عنهم بدو الرفضو بذاهتم بسبب الصد إهنم مل يتمكنوا من تنمية الوعي



 

 
11 

اليافعني املهملني يظهرون لنا مدى االرتباط و أية مساعدة. ومثل هؤالء األطفال

وعي الذات. واليافعون املستعدون للعنف هم أشخاص يف و الوثيق بني احلقد

الشعور الكامن باحلقد ال و غري واثقني بأنفسهم.و جوهرهم مصابني وجمروحني

مل يتم إشباع جوعهم نحو احلب.  التي عانوا منها.اخليبة و يغطي سوى شدة األذى

يتعاملون مع املحيطني هبم و باستمرار ومن هنا فإنه ال يفاجئنا عندما حيقدون

 بربودة وقسوة وبال رمحة، كام تم التعامل معهم. 

مل يتم إشباع احلاجات األولية نحو احلامية واألمان. يضاف إىل ذلك الرفض 

هبذا جيني الوالدان و ستغالل والغبن.واال عدم االحرتامو سوء املعاملةو الرصيح

القيم السارية عمومًا، و لدى أطفاهلم ما زرعوه فيهم: الرفض الوجداين للمعايري

 والرفض املتحدي لذلك الذي يقِدرونة هم أنفسهم. 

 العنف و العدائيةو الغضب

، عندما «يغيل الدم يف العروق»إىل الغضب، عندما  يتصاعد الضيق واحلقد

ب يف اإلنسان، ويتأجج غضبًا وينفجر من الغضب وحيطم كل يشء يشتعل الغض

الغضب طبقًا لتعريفنا يف الفصل الثاين هو انفعال، أي استجابة و يقف يف طريقه.

 «النرجيس»تستمر لفرتة قصرية عىل إهانة قادمة من اخلارج؛ الغضب  مبارشة

(Kohut,1975) . 

 ص ما، تكون حمسوسةانفعايل موجه ضد شخ-والعدائية هي اجتاه معريف

 لكن غري ظاهرة. و

أما العنف فهو باملقابل سلوك عدائي واضح، ال يرتدد يف جرح العدو جسميًا 

 أو نفسيًا وإحلاق الرضر به؛ بشكل مبارش أو غري مبارش. 

توجه بشكل هادف نحو جمموعة حمددة من و فإذا ما تصاعد الغضب

جانب فإنه يتحول إىل عدوانية ضد املجتمع، نحو األقليات عىل سبيل املثال ، كاأل

األجانب. عندئذ ال نستطيع التعرف هنا عىل انفعال، إذ يتفجر هنا غضب 
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تدمريي، ال يستحق منا عىل اإلطالق أي تفهم. ويستحق هنا العقاب الشديد إذ 

 )أو من ال يستطيع اإلنصات( عليه أن حيس!.  «أن ينصت»أن من ال يريد 

 احلنق 

 بشكل مفاجئ حاد. أجج لسورة غضب، تتفرغيمكن للغضب أن يت 

 هبذا فإن احلنق حيرر اإلنسان. و ثانية برسعة كبرية كام بدأت.  «وختمد»و

أن يدفع اإلنسان نحو االلتزام هبدف  «اً حمق»أو  «اً مفيد»يمكن للحنق بوصفه 

ما وأن يكافح من أجله. وتعرب الرغبة عن نفسها هنا يف اللغة والترصف. ومن 

عندما يلتزم شخص ما عىل  «الوجداين»ا هنا أن نتحدث عن احلنق املمكن لن

إنام يكافح بحنق يف سبيله. ويصبح احلنق و ال يرتاجعو بموضوع حمدد سبيل املثال

هدامًا عندما يسفر عن عراك أو ترصفات عنيفة تعرب عن نفسها يف تصفية أو قتل 

 الضحية. 

سفيل ألعامل العنف. فكل واحد إال أننا ال نحتاج إىل أن نذهب إىل العامل ال

منا يعرف خباثة أناسه عندما يقومون بالنميمة عىل شخص ثالث غائب كام هو 

؛ وكلنا يعرف السخرية اللئيمة التي يقلل فيها الناس «Mobbingاملضايقة »يف  احلال

من قيمة بعضهم البعض. وإذا ما كنا جديني فإننا نكتشف هذا امليل يف أنفسنا 

مع شعور   أننا ال نريد إدراكه. هكذا يكون حالنا عىل سبيل املثالنحن أيضًا إال

فرحة األذى، عندما حيدث لعدونا رضر ما، عندما يتعرض حلادث ما. فمن منا ال 

يعرف السعادة الرسية حول الرضر الذي يصيب جارنا، عندما يفلس هو وليس 

 نحن. 

 حياة فاشلة -الكره العارم، والثأر الوحشي

فور عارم من عدو ما من شعور شديد مستمر يتصاعد لكره نتحدث عن ن

الكره يمكن أن يكون أن أعمى طاملا نواجه هذا الشخص. هلذا أعتقد أيضًا 
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انفعاالً. وسوف أبرهن ملاذا. هناك ناس يزرعون الكره، يف أي مكان حيلون به، 

يغذونه. و يكونون لئيمني وخبيثني ضد اجلميع، حيملون كرههم يف قلوهبم

لشخصية ككل تبدو مشحونة باخلوف . وبمجرد أن تتوفر أقل مناسبة تشتعل وا

الكاره ال و الفتنة وتتم مالحقة العدو بال رمحة. الكره غالبًا ما ال يعرف املساومة.

يتمسك بعناد يف كرهه فحسب بل يرعاه ويمتنع عن كل استبصار. ويالحق 

و أنه ينرصف عنه العدو بكره أعمى من دون أن يتمكن من التخلص منه. أ

وهو شكل قلام هنتم -ويرفضه ويقلل من قيمته، ويتخىل عنه ليهتم بشخص آخر

به من الكره؛ وعلينا أن نفهم كثري من حاالت عدم اإلخالص هبذه الصورة. 

الوشاية و القذفو والكره الكامن هو كذلك دافع يف كثري من احلاالت لالفرتاء

)املتخفي( يمكن كذلك أن يكون عدم  يف الشكل الكامنو والدسيسة والوشاية.

  عدم األمانة العامة تعبريًا عن الكره الكامن.و االلتزام باملواعيد

ال يشء أكثر إنسانية من الكره. علينا االفرتاض دومًا أننا نكره. فقد أجابت 

عن السؤال: هل علينا  بنعم واضحة Margarete Mitscherlichمارغريته ميترشلش 

 ا يربهنه سلوك الناس منذ العصور القديمة. أن نكره. وهذا م

الشخصية الرئيسة يف مرسحية  Timon von Athenيمثل تيمون األثيني و

نموذجيًا لإلنسان الكاره. إنه الكره بعينه.  مثاالً شكسبري التي حتمل نفس االسم 

 كرهه يتوجه نحو اجلميع: فهو يدعو الضيوف للطعام ولكنه ال يقدم هلم سوى

  النهاية غاضبًا من منزله. إنه يلعن الناساملاء ويطرد الضيوف يف صحونًا من

حماوالت أناسه إلصالح األخطاء يصدها ساخرًا يف و ينسحب إىل الصومعة.و

هيادن وال يرحم يف كرهه. كام أننا نرى لدى تيمون كذلك مناسبة  مهب الريح، ال

ىل مساعدته مل جيدها. الكره: فقد بدد تيمون أمالكه عىل بتستللر وعندما احتاج إ

يتضمن الكثري من الثأر كدافع أسايس للكره. وقد آذاه و فكرهه إذًا كان استجابة

وهنا نضع أيدينا عىل  الصد يف احرتامه لذاته بشكل حساس، وقد انتقم لذلك.

اجلرح النفيس واإلذالل و سبب مهم للكره االنفعايل: اإلهانة العميقة والفضيحة
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تساء املعاملة  حمبوب ومهم بالنسبة لنا أملنا بشدة. لقد خيب شخص العميق.

لالبن، تستغل االبنة جنسيًا. وهذه اخليبات يصعب حتملها أكثر كلام كنا أكثر 

تعلقًا. نحن امسوسني بعمق. واالستجابة عىل ذلك تكون الغضب العارم ضد 

وع . ومن دون مثل هذا الن كل يشء أو الكره اهلادف الذي ال يرحم بال مساومة

من النشاطات حيدث القلق. ويظهر اليأس وفقدان األمل. إال أن هذا هو 

من هنا و العدائية.و السخطو احلنقو الكرهو األرضية التي ينمو عليها الغضب

 إشارات خلطر حقيقي أو متوهم.  فإن هذه املشاعر العنيفة

هان وإىل جانب هذه األسباب النفسية تلعب العوامل االجتامعية دورًا ال يست

العنف: فالشبان العاطلني عن العمل، من دون و به يف االجتاهات نحو العدائية

اآلخرين أن مكانة مقبولة إىل حد ما يف املجتمع، يرون كيف و أمل بمستقبل مفيد

بشكل فعيل أو خممن، الغرباء، حيصلون عىل عمل، اما يسبب أول غضب منترش، 

 ة االستعداد الكامن للعنف. ، والنتيج«أولئك»ويتحرك الكره اهلادف نحو 

فإذا ما تم توجيه هذه املشاعر الكامنة إىل جمموعة ما، باإلضافة إىل األحكام 

فإنه يمكن عندئذ للغضب املنترش حتى اآلن أن يتوجه بشكل هادف نحو  املسبقة

الناس. و أن يتجىل عىل شكل عنف خالص ضد األشياءو الكره لألجانب

، الذي يبحكام املسبقة لآلخر، للغرامنة يف األوالرشط لذلك هو الشيطنة الك

 كرهه ألنه خمتلف . يتم

 الكره بني األجيال

يكره األطفال الوالدين، والوالدان يكرهان األطفال. واألسباب هي يف 

 التوقعات واآلمال املتبادلة. 

يتطور األطفال بشكل خمتلف عام يتوقعه اآلباء. ومن حق األبناء والبنات أن  

 نفسهم آباء وأمهات يقومون بأدوارهم بصورة مثالية جيدة. يتمنوا أل

مارغريته وتقول فهم مرتبطون باملثل، التي حيتذون هبا، يتامهون معها. 
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الوالدان اللذان انكرست هويتهام،  قد أتت ، إذ أن «هناية املثل العليا»:  مترشلش

لن »يكونا مثاًل أعىل. ال يستطيعان أن يكونا تلك املثل العليا. إهنام غري مالئامن ل

 «لكن ليس مثل أيبو كل يشء»، هكذا يفكر كثري من اليافعني، أو «أكون مثل أمي

عىل وهنا كذلك تتطابق شدة الغضب مع مقدار اخليبة، التي هي من جهتها مؤرش 

، غضب الشباب اخلائب أمله يكون كبريًا ألن آبائهم  idealizationالتقديسدرجة 

 مدربوهم ال حيققون أبسط توقعاهتم التي يتوقعوهنا بحق. و معلموهمو وأمهاهتم

والنتيجة املأساوية بالنسبة لنمو الشخصية بالنسبة لليافعني تتمثل يف أهنم ال 

 معه. ومن هنا تظل هويتهم عاجزة بالرضورة.  يمتلكون شيئًا يمكنهم أن يتامهوا

تسكينه  من الصعب حتمل الفراغ الداخيل احلتمي املرتبط بذلك. ويمكنو

بشكل عابر من خالل العقاقري، وخنقها بالكحول أو تغطيتها من خالل جتارب 

 عىل اجلدران وما يشبه ذلك.  الشجاعة، كالقفز باملظالت أو الكتابة

 

 الكره بني الرجل واملرأة

يمكن بسهولة كبرية نقل كرة االبنة ألبيها واالبن ألمه إىل الرشيك من 

 إىل الكره بني اجلنسني.  ذاجلنس اآلخر، فيتحول عندئ

قد و وحتى األساطري ختربنا عن الكره الراهن اليوم للنساء جتاه الرجال.

بينثيسيليا »هبذا املوضوع يف الدراما التي كتبها بعنوان  Kleistاهتم كاليست 

Penthesilia» ففي يوم من األيام هجم األثيوبيون عىل السكيثيني :Skythen ،

النساء. ومنذ ذلك احلني كرهت نساء السكيتني الرجال.  سلبواو وقتلوا الرجال

مل و هجمن من ناحيتهن عىل بالد األثيوبيني، وأرسوا الرجال وكأمازونيات

                                                 

Amazonian    ( قوية، مسرتجلة، حماربة. واألمازونيات، يف األساطري اإلغريقية حماربات خراقيات كن يقمن عىل (

 ضفاف البحر األسود.
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خيلني سبيلهم إال بعد أن احتفلن معهم احتفال احلب. تريد بينثيسيليا امتالك 

عندما و آخيل، ولكنها ال تستطيع حتمل أنه حيبها. فهي تريد أن تظل منترصة.

الحظت أن آخيل قد ختىل عن حبه هلا ظاهريًا نزوالً عند رغبتها أطلقت عليه 

بغضب حمتد سهاًم قاتاًل يف رقبته وجعلت الكالب تفرتس جثة الرجل املكروه. 

حتت ثمن و غري قادرة عىل احلب، أي عىل أن تكون متعلقة. Penthesiliaبينثيسيليا 

 فهي تكره التعلق به. الوحدة تقطع العالقة بالرجال، وهبذا 

وحتى يف األنوثة احلديثة يتم النظر لالعتامد املتبادل بني الرجل واملرأة عىل أنه 

فعىل ماذا يقوم الكره بني اجلنسني هذا؟ أيقوم عىل عدم  كخضوع. ،مشاعر نقص

يقوم عىل مشاعر ال جيوز هلا أن تصبح شعورية، ألن أ مشاعر النقص؛و الثقة

 ور باإلهانة أو اإلساءة؟ الوعي هبا يسبب الشع

وهنا تنطبق املعادلة أيضًا: كلام كان اإلنسان أقل ثقة كان الكره أكرب. فسلوك 

ليس أكثر من جمرد صورة مشوهة لرفض مبدئي، جتد له  Penthesiliaبينثيسيليا 

املرأة كل احلجج املمكنة، من أجل عدم اخلضوع واالنتساب بدالً من مقاومته إىل 

 التقليل من قيمة الرجال املكروهني. و يةاحلركة النسائ

يقمعوهنن ويتسغلوهنن. إال أن هذا و وبالفعل هناك رجال يغتصبون النساء

العكس كذلك و ليس مربرًا لرفض الرجل، ليس مربرًا ألن يقود إىل كره الرجال.

صحيح: توجد كثري من النساء تقمع الرجال. وحتى هنا ال جيوز أن يقود هذا إىل 

اء. وهنا يمكن للتحليل النفيس أن يسهم يف عالقة بني اجلنسني متحررة كره النس

من الكره بني الرجال والنساء. ومن ضمن هذا املعرفة: النساء متعلقات بالرجال 

 كالمها يصعب عليهام االعرتاف هبذه التعلقية. وكام الرجال متعلقون بالنساء. 

 الثأر 

ال يكون فيه االعتداء أو اهلجوم الثأر )االنتقام( شكل خاص من العدائية، 

ومن هذا  مبارشة وإنام مؤجاًل. وهيدف الثأر لالنتقام لظلم يلحق بالشخص.
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بالعكس و النساء ضد الرجالو اجلانب يتضمن الكره العارم للشباب ضد الكبار

التبخيس أشد والتقليل و كدافع موجه للثأر دائاًم. وكلام كان اإلحساس باإلهانة

كان الثأر أشد. ومن هنا فإن هذا الشعور العنيف الذي يمكن أن  من القيمة أكرب

 يتصاعد إىل الثأر حمق ومفهوم. 

 

 

 

 

 

للناس الذين ال يستطيعون شيئًا  وتقدم لنا األسطورة نظرة يف اهلوة املرعبة

ال يستطيعون غري تفريخ الثأر، املمتلئة حياهتم بنزعة و آخر غري التعطش للثأر

تقوم ميديا املطرودة بثأر دموي كانتقام لعدم  سبيل املثالوهكذا عىل  الثأر.

 الذي مل تعرف كيف تعاقبه غري قتل أطفاهلا.  Jasonإخالص زوجها جاسون 

( Jocastaأمه جوكستا  Oedipusأحبت )كام أحب أوديبوس  Elektra إليكرتا

 )أريد أن أراك، ال ترتكني اليوم Agamemnonبشكل خاص آغاميمنون  والدها

ويف الوقت نفسه تصيب  Aigistgosوحدي!(. وتريد االنتقام ملوته من آيغيسثوس 

أمها كمنافسة هلا عىل حب األب(. ويف طبقات ال وعيها العميقة هي حانقة عىل 

أبيها كرشيك، وتركتها تنهار. فكره إليكرتا  أمها غري املخلصة، التي فضلتها عىل

                                                 

أمجامنون  وجهاوكلمنسرتا، أرادت االنتقام من أمها كلمنسرتا اجلميلة الرشيرة واخلائنة لز إلكرتا بنت أمجامنون  ))

عليه عند قرب أبيها  بطل طروادة التي اختارت الزواج بإجييست؛ لذلك دفعت أخاها أورست الذي تعرفت

طرد العاشقني اخلائنني هلام عقب تآمرمها عىل  أمجامنون، بعد أن كانت تعتقد أنه قد مات منذ سنني عدة عىل إثر

اون واالشرتاك بني األخت إلكرتا وأورست يف االنتقام ألبيهام احلقيقية للتع قتل أبيه، فكان هذا التعارف البداية

 .اخلائنة وعشيقها املذنب اآلثم ثأرا وعقابا من أمهام

 

ثأرت من الرجال بسبب هجومهم عليها يف بلد  Penthesiliaبينثيسيليا 

ختشى و مسامل، ثأرت لقتل الرجال واغتصاب النساء. هلذا تضمر االنتقام

 .من القتل
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ة أساسًا. يضاف إىل ذلك احلسد اجلنيس يف هذه العالقة هو انتقام ناجم عن اخليب

للمرأة احلساسة جنسيًا عىل األم، وهو ما يقوي الكره واالنتقام. وعندما عرفت، 

 الدها آغاميمنونو بأن زوجة Orestما كانت ختمنه ال شعوريًا، من أخيها أوريست 

Agemnenon  قتلته زوجته كليتيمنسرتاKlytemnestra أي أمها، ال تضمر سوى ،

نتقام. وقد امتألت برؤى عن االنتقام. إهنا ال تريد أي أمر آخر من حياهتا اال

سوى االنتقام ملوت األب املحبوب. إهنا ال تريد أن هتدأ إىل أن تروي عطشها 

تلهفها إىل أي مدى يمكن أن يسيطر الكره و باالنتقام. وتربهن نوايا إليكرتا

خيشى من التضحية بالنفس الذي االنتقام عىل اإلنسان. إنه انفعال ال و العارم

 جيدها يف االنتقام العارم لوحده. و يبحث عن معنى احلياةو يالحق هدفه بال كلل

كام يمكن لالنتقام أن يكون كذلك دفاعًا ضد املشاعر املكبوتة املشحونة 

باخلوف، التي حتمل يف طياهتا معاناة شديدة إىل درجة أنه من األفضل هلا أن تظل 

أ مثل هذه االنفعاالت املؤملة بشكل خاص يف سياق فقدان إنسان مكبوتة. وتنش

مشاعر احلزن. عندئذ يمِكننا النوق و خماوفهو ا آالم االنفصالمهم بالنسبة لنا. إهن

 املؤملة. و من عدم االضطرار إىل اإلحساس هبذه املشاعر املخجلة نحو االنتقام

. وفيه تروي الكاتبة انتقام النساء، هذا هو عنوان كتاب ألورسوال ريشرت

 انطالقًا من خرباهتا كيف تنتقم النساء عندما يتم رفض حبهن عىل سبيل املثال .

 يف الوقت نفسه يتضح مدى شدة انتقام املرأة. و

إال أنه يمكن دراسة انتقام النساء اجتامعيًا بدقة كبرية من خالل مراحل 

فهنا »طوال قرون.  ع املرأةاحلركة النسائية. إهنا تنتقم بشدة من الرجال عىل قم

اجلرس وكثري من  قصيدة شيللر حول ، هذا ما تقوله«تتحول النساء إىل ضباع

أصبحت زوجته املدللة يف يوم من األيام خصاًم  املثقفني اليساريني يستغرب، إذا ما

يف كثري من احلاالت  عنيدًا من خالل احلركة النسائية، مسببة له اخلوف، متبوعاً 

 يس ال شعوري عىل شكل اضطرابات عجز جنيس لديه. بامتناع جن

الرجال غري الواثقني أو املزعزعني حيمون أنفسهم يف ردة فعل عىل النساء 
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من خالل جمموعات الرجال ويبدءون بالتشكيك بقيمهم الذكورية  املسرتجالت

 ، أو يبحثون عن التفهم لوضعهم الصعب.  (Nitzschke,1988)التقليدية 

 

 ف، وكره الغرباءطرق ضد العن

 والعدوانية جتاه اآلخر

تقول إحدى القواعد األساسية يف اخلدمة االجتامعية والرتبية االجتامعية أنه 

. فبدالً من تراكم املشاعر وازدحامها من «البد وأن يتم التنفيس عن الغضب»

 األفضل ترصيف الغضب واحلنق والكره نحو اخلارج بشكل مضبوط. 

 نية عديدة: ومن أجل هذا توجد أق

من خالل احلديث مع اآلخر،  «تصفية األمور»، «تصفية احلساب»يمكننا    1-

نحددها ونقننها، أو نشتم ونزجمر عىل مستوى و نناقشها عىل مستوى أعىل

 أدنى.

احلنق و اللعب التنفيس عن الغضبو عرب اجلسد يمكن من خالل الرياضة   2-

من خالل قوانني  «تنفيسه» وبشكل غري مبارش، وتنسيقه والسيطرة عليه 

تعيينه يف أفراد الفريق وتقييده يف احلقل اخلاص ضد الفريق  اللعب؛ فيتم

املنافس. وتقوم جاذبية األلعاب الرياضية بالنسبة للجمهور عىل األمهية 

حتى الرمق  الرمزية الكامنة لرصاع البقاء، عندما يكافح اجلميع يف كرة القدم

 «كام يتصارعون من أجل طريدة» سبيل املثال األخري من أجل الكرة عىل

(Thomas Kutter). 

التنفيس عن الغضب بصورة  ،عن طريق ثالث من التصعيد ،يمكن عرب الفن   3-

ال شعورية بحيث يتعامل اإلنسان بشدة مع الريشة، أو هيوي بقوة عىل 

 عىل النحاس. «حيفر»باخلشب أو  «يقطع»احلجر، أو 
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 واملشاعر الشديدة أمهية خاصة قي أشكال معينة من العالج، إيالء االنفعاالت   4-

، والعالج Arthur Janovآلرثر جانوف  Primary Therapyكالعالج األسايس 

أللكسندر لوين  Bioenergeticsاجلشطلطي لفريتس بريلز، والطاقة احليوية 

Alexander Lowen والتحليل املتمركز عىل اجلسد لتيلامن مورس ،Tilman 

Moser إحيائها من قبل كارل روجرز. أو جمموعات املواجهة التي أعيد 

إىل »يف كتاهبا بعنوان  Harriet Goldhor Lernerوتقدم هارريت غولدهور لرينر 

إجابة مشاهبة فتقول . يؤكد اجلميع عىل أنه ال بد من التنفيس  «أين مع الغضب؟

شعار هو امليل للعنف. فالو بشكل مضبوط عن الغضب واحلنق والغيظ

إال أن أفضل طريق للتنفيس عن الغضب هو  .«تغضب ال»ليس و «اغضب!»

 املواجهة املبارشة

يف توكيد سليم للذات يف جدل عادل يتم فيه حتقيق األهداف املحقة بدالً من 

 املقاومة غري املحقة. 
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 احلسد والغرية 

 طريقان حنو التعاسة

 احلسد

يسبب املعاناة، ومن ثم يقود احلسد كالغرية انفعال يبحث بشغف عام 

بالرضورة جلعل اإلنسان تعيسًا. احلسد هو نتيجة لشعور من مشاعر النقص. 

ونقصد هبذا أن الفقراء حيسدون األغنياء عىل  «حسد الفقراء»نحن نتحدث عن 

فام ال نمتلكه...ما ليس لنا...يستثري حسدنا. وهنا ليس بالرضورة أن  ملكهم.

تستثري حسدنا، وإنام يمكن أن تكون خاصية أو صفة ما تكون ملكية ما هي التي 

 الصحة والذكاء. و هي التي توقظ فينا احلسد: اجلامل

وعىل عكس الغرية التي يشرتك فيها دائاًم ثالثة أشخاص: األول هو الغيور 

أما يف احلسد فاألمر يتعلق فيه  -بسببه لغريةاوالثاين غيور منا والثالث هو الذي 

ني: األول الذي حيسد اآلخر عىل يشء ما، ال يمتلكه هو نفسه. بشخص باستمرار

وبام أن اإلنسان ال يمكنه أن يمتلك كل يشء من األمور املادية والصفات 

هكذا فإن و آخرون يمتلكون أكثر أو أقل منا. الشخصية اجليدة فسوف يوجد دائامً 

 احلسد أمر ال بد منه موجود يف كل مكان. 

عىل احلسد تسمية  Helmut Schockامع هلموت شوك هلذا يطلق عامل االجت

أعم بكثري أو أكثر انتشارًا »ويقصد هبذا بأن احلسد  «فئة أساسية أنثروبولوجية»

، وحيتاج دائاًم إىل نزع القناع عنه من أجل اكتشاف «بكثري اما نعرتف أو نقر به

ة وكثيفة يمكن للمشاعر احلسودة أن تكون مستمرو احلسد املقنَع املتنوع.

رفنا عن مسارنا إىل درجة أنه يمكننا احلديث بحق أن حتو وتستحوذ عىل اإلنسان

                                                 

 االنثروبوالوجيا: علم أصل اإلنسان. يبحث يف أصل اإلنسان ومعتقداته وعاداته.   (0)
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عن انفعال عارم، وإن كان هذا االنفعال وعىل عكس انفعال احلب انفعال هدام 

 مثله مثل الكره. 

ويمكن لبعض األمثلة من احلياة اليومية أن توضح ذلك: حتسد امرأة النساء 

لدهين. إال أهنا هي نفسها ختشى إنجاب األطفال بشكل  األخريات لوجود أوالد

كبري، وهو أمر ال شعوري بالنسبة هلا. ما هو شعوري بالنسبة هلا هو احلسد. حالة 

أخرى: يكاد رجل أن ينفجر من احلسد، عندما يرى كيف حيقق زمالءه النجاح يف 

ألخوته هيدأ العمل، يف حني يعاين هو من كل مدير له. رجل ثان ال جيعله احلسد 

ألهنم يعيشون يف ظروف ال يستطيع حتقيقها هو. وتوضح لنا هذه األمثلة الثالثة 

ماهية الظواهر التي تلعب دورًا يف احلسد: فاملحسود يمتلك شيئًا حيتل لدى 

يف و يف الثاين التطور املهنيو احلاسد أمهية كبرية. يف احلالة األوىل كان األطفال

 الثالث الظروف املادية. 

فاملرأة ختاف من أن تلد طفاًل والرجل يف  واحلاسد يقِدر نفسه هنا بأنه أقل:

الثالث مل ينجح يف تأمني نفسه ماديًا. و املثال الثاين يعاين من صعوبات مع مديره

فام يميز احلسد هو قطبية القيم بني احلاسد واملحسود. كال القطبني ينتميان 

ود عىل اإلطالق بأنه حمسود. فاحلسد أخرس غالبًا ما ال يعرف املحسو لبعضيهام.

احلاسد مشغول دائاًم و نحو اخلارج، إال أنه يستمد طاقته باستمرار من الداخل.

أمالكه. و ذكاءهو قوته اجلسميةو باملحسود. إنه يقارن نفسه معه ويقيس قيمه به

ا: أنا جتعله يصل باستمرار للنتيجة املعذبة التي مفادهو مزايا املحسود تسحره بقوة

 أسوأ من اآلخر، أنا أقل منه. 

وعىل الرغم من أنه تتم استثارة احلسد من املحسود: فهو يمثل املثري الذي 

يستثري احلسد. إال أن شعور احلسد يقبع يف روح احلاسد نفسه: إذ تغمره 

يرهقه تعكر املزاج املستمر. و السيئة، ويعذبهو املدمرة للذاتو التصورات املعذبة

ينهش يف الروح. وهذا هو و مه من الداخل يتغذى من الذات يقضماحلسد يسم

 البعد النفيس للحسد. 
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فإذا ما أصبح احلسد مزمنًا  احلسد هو الطمع املهلك لذات الشخص نفسه.

وختىل احلاسد عن األمل يف قدرته عىل تغيري يشء ما يف هذا عندئذ يتحول إىل غيظ 

هذا عبارة و كام يقول فريدريش نيتشه. «حسد حيايت»، إىل  resentment أو امتعاظ

طبيعي، ألن و سليمو صحيحو سعيدو منعمو عن انفعال يكره كل يشء قوي

 ال جيد رضاه إال من خالل تعييب اآلخرينو اإلنسان نفسه ال يمتلك شيئاً 

تصغريهم من أجل احلفاظ عىل ذاته متامسكة جتاه و اإلساءة إليهمو التقليل منهمو

  جتاه عدم حصوله عىل نصيبه.و متلكهما يشعر بأنه ال ي

بالتقليل من قيمة ما يمتلكه اآلخر فإن الشخص  من خالل قيام املغتاظو

املشحون بمشاعر الغيظ يقلل يف الوقت نفسه من قيمته هو نفسه. إين أتذكر 

مريض كان مريضًا من احلسد يفرتس ذاته. وقد نمت لديه عرب اليوم ختيالت 

يستويل عليه ويدمره، يف أثناء نوم املحسود و مل املحسودمضموهنا أنه يعيش يف عا

حتى أن مشاعر احلسد قد حطمته ودمرته وسممته  يف بيته غارقًا يف أحالمه.

حلم بأن جسده يتحلل إىل سائل أصفر يف و جسديًا: فقد شعر بالسم يف داخله

هنا، يف الغيظ، تتحقق مجيع حمكات معاناة و سكاكني حادة.و داخله حراب

 سد، احلسد القاتل، عىل عكس مشاعر احلسد. احل

فإذا ما حتول هذا التدمري للذات إىل تدمري  ومصري احلسد هو تدمري الذات.

 امتع عندئذ يضاف إىل احلسد مركب مازوخي وهبذا فإنه يقرتب من االنحراف.

يمكن أن يمتد أذى الذات إىل درجة أنه تنشأ أعراض جسمية. فيصبح اإلنسان و

يرتفع ضغط الدم؛ أو يصبح و ألن األوعية الدموية تتشنج «ن احلسدشاحبًا م»

 ، ألن املرارة تزدحم بإفرازاهتا، وتصبها يف الدم. «أصفرًا من احلسد»

فبطريقة متخفية  ومصري ثان للحسد هو الكره احلانق املتجه نحو اخلارج.

م االكتفاء غالبًا ال يتو حياول اإلنسان املشحون باحلسد إحلاق األذى باملحسود.

أحيانًا و إنام شخص خمتلف هو الذي حيصل عىل الكره املكظومو باملحسود نفسه

بشكل اهتامات رصحية أو مالحظات متخفية خبيثة. وغالبًا ما تكون الضحية 
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الزوج أو الزوجة أو األوالد الذين يعانون من انفجاراته أو عيابيته املستمرة 

الرشكاء  تتم اإلساءة إىلو  عن نفسه.واملقللة من القيمة للحاسد غري الرايض

جعلهم خيتلفون و وتوريطهم، وفضحهم، والتالعب هبم، األصدقاءو واألوالد

الطعن هبم وإهانتهم. ويبحث والتنديد هبم وتسويد وجوههم والقذف و ببعضهم

 احلاسد بطريقة غدارة وخمادعة ماكرة عن التعويض لنفسه عام أحلقه من أذى.

 مصري من احلسد أمامنا يتصف بإحلاق األذى باآلخرين.عليه فنحن نمتلك و

احلاسد  Jagoلعل عطيل يف شكسبري الذي نعرفه كمثال للغرية هو ضحية لياغو و

الذي هو ليس كارهًا رسيع الغضب، وإنام منتقم بارد. وهذا اإلنسان األناين حيسد 

غو . هلذا يشعل ياDesdemonaحظه مع ديسديمونا و عطيل عىل مركزه وماله

حيقق اإلشباع السادي يف تعكري املحسود. و الغرية يف قلب عطيل، حيثام استطاع

وهنا أيضًا يف هذا املقام تتضح لنا العالقة الوثيقة باالنحراف، وبالتحديد السادية. 

وعن السلوك املفرتس باحلسد يمكن أن ينتقل املرء الرتكاب أعامل جنائية. 

عنى له ألمالك اآلخرين هي العاقبة النفجارات وغالبًا ما يكون التدمري الذي ال م

 احلاسد الذي يعاين. 

ويف احلسد املدمر للذات يكون تأثري عمل احلسد نحو الداخل، ويف احلسد 

 املوجه نحو اآلخرين ينفجر األذى نحو اخلارج. ويف كل حال فإن اإلدراك األليم

يس الصامت مليزات أو حسنات اآلخر مقارنة بالشخص نفسه هو السبب النف

اآلخر. فاحلسود ال يمكنه احرتام نفسه وال أن و لألعراض الشالة ألذى الذات

حيبها. فهو منذ الطفولة واليفوع حسود، يستكثر عىل اآلخرين أي يشء، إنه إنسان 

اليوجد لديه و املوء بالشكو يرثى له، غري واثق، فاسد الرسيرة، عديم الضمري

 عي سليم بالذات. و أي

لتخصصية التحليلية النفسية نتحدث عن اضطراب نرجيس يف يف اللغة ا

 مستقرة ومتكاملة ، نقص يف بنية«اضطراب يف األنا»الشخصية. سمته األساسية 

ألوان ساطعة  الألنا. وعىل عكس مشاعر الذات غري الواثقة يبدو كل يشء آخر ذ
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. «تيةببهاتة األفكار الذا»يذكر بشكل مزعج  خمتلفة. فاحلديث احليوي لآلخر

ويصعب حتمل هذه املشاعر من الالقيمة إىل درجة حدوث انفجار انفعايل مفاجئ 

يمكن للمرء فيه أن يتحطم من احلسد، أو يبدو ذلك الشعور من احلسد الصايف 

 املفرتس للقوى الذاتية وكأنه رش أهون. 

وسوف نتعرض اآلن لثالثة أشكال خاصة من احلسد، جتعل حياتنا 

 من املفيد التعرف إليها. صعبة. وهلذا فإنه 

أي احلسد بني اجلنسني. فام يسمى بحسد  أوهلا هو احلسد اجلنسي،

والذي متت إساءة فهمه يف الغالب. وهو حسد  القضيب عند فرويد املعروف

البنت لعضو الذكر أو باملعنى املجازي، حسد املرأة ملنح املجتمع للرجل مرتبة 

ية. وليس لدينا من مشكلة يف فهم هذا احلسد أعىل من املرأة من الناحية االجتامع

العايل الذي يمنحه املجتمع للرجل. إال  عىل أنه حسد يرجع للتقدير االجتامعي

أنه من األصعب أن نبدي تفهمنا بشكل عام حلسد القضيب. وحتى يف معسكر 

الكبري،  «الفرق الصغري»التحليل النفيس مل يعد اليوم ينظر حلسد القضيب عىل أنه 

 ن أننا مازلنا نجد يف املامرسة التحليلية النفسية كفاية من النساء يلعب لدهيإال

حسد العضو الذكري دورًا كبريا. وال يثري هذا األمر العجب إذ أن عضو الذكر 

حني أن عضو املرأة غري ملحوظ. كام أنه يمكن للمرأة أن حتسد الرجل  ملحوظ يف

عىل و -يف العضو غري املنتصب–كذلك ألنه عىل أساس العالقات الترشحيية 

عكسها هي ال يمكن احلصول عليه بشكل فاعل. وهبذا فهو حممي من 

املرأة حتى يف حالة عدم  االغتصاب، يف حني أنه من حيث املبدأ يمكن اغتصاب

من و كام كتب فرويد «القدر»من هذا املنطلق فإن الترشيح هو بالفعل و االستثارة.

 بالفعل.  «صغرياً »ثم فإن الفرق ليس 

وكلام اعتقدت املرأة أكثر أهنا غري كاملة أو مكتملة مع مشاعر جسدية مفادها 

من هذه الناحية فإن جذور احلسد و أنه ينقصها يشء كان حسدها للرجل أكرب.

هي عبارة عن نقص، نقص يف املجال الترشحيي. أما إذا كانت املرأة باملقابل واثقة 
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 ه ليس لدهيا سبب لتحسد الرجل عىل يشء. من نفسها أو حتى فخورة بذلك فإن

عىل قدراهتا عىل احلمل واإلرضاع فهو معروف  أما حسد الرجال للنساء

يف املجتمعات البدائية كان يوجد تقليد مفاده أن يستلقي الرجل و و .بشكل أقل

أثناء فرتة نفاس املرأة يف الرسير ويقوم اآلخرون برعايته. يف جمتمعاتنا فإن الرجال 

دون املرأة عىل صدرها؛ ومن هنا فإنه ليس من املثري لالستغراب أن يلعب حيس

  الصدر يف كل تنويعاته دورًا كبريًا يف رسومنا.

احلسد يف الوقت الراهن يتمركز عىل حسد األخوة. األخوة األصغر ينظرون 

كذلك األكرب عىل األصغر، عندما يتم تفضيل و ألخوهتم األكرب منهم بحسد

من ال يعرف انفجارات الغضب يف حجرات األطفال عندما خيرب هؤالء. ومن 

طفل لعبة طفاًل آخر. فإذا كان هو ال يستطيع أن يمتلكها، فينبغي أال يمتلكها 

يف األطفال وحسدهم الرصيح نستطيع أن نالحظ ما حيصل و الطفل اآلخر.

 بشكل متخفي يف الكبار. 

  الوالدينكما نالحظ حسد األجيال يف كل مكان ، احلسد بني

حريتهم؛ و عفويتهمو فالوالدان حيسدان يف أوالدمها شباهبم وحيويتهم األوالد.و

وبشكل خاص حريتهم اجلنسية . وباملقابل حيسد األوالد الوالدين عىل أسبقيتهم 

حياهتام اجلنسية. ونعرف من التحليل النفيس بأن و معرفتهامو الزمنية ومركزمها

ال يؤثر يف الكبار، هو حسد الرضيع عىل الثدي، حسد الرضيع الصغري الذي ما ز

عىل املنبع الذي يتدفق منه احلليب والعسل. وقد كانت املحللة النفسية ميالين 

هي التي اكتشفت يف العالجات التحليلية  0961كالين التي توفيت يف لندن عام 

د املبكر. من احلس النفسية لألطفال القوة التدمريية هلذا الشعور املعرتف به اليوم

 إال أنه تكثر مالحظته أيضًا يف كثري من التحليالت النفسية للكبار. 

فبام أنه يتم تبخيس املوضوع املحسود  مشاعر احلسد مرضة جدًا بنمو الطفل.

يف اخليال )اهلوام( واهلجوم عليه وتدمريه، فإنه ال يعود ينفع الطفل. فتعذبه عندئذ 

 اعر القلق بأن يتم االعتداء عليه هلذا السببمش  مشاعر الذنب ألنه دمره فتعتمره
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الذي قام بتدمريه عىل سبيل و تدفعه يف حريته نحو ذلك اليشء الذي حيتاجه،و

املفارقة قبل هذا. ويمكن عزو الفشل أو اإلخفاق لنتائج احلسد. ويتعلق األمر 

. إال أنه من الصعب  .(Freud, 1915)«يفشلون يف حتقيق النجاح»بأشخاص 

أن اآلخر يمتلك هذا اليشء إىل حد ما. و اف بأن الشخص ينقصه يشء مااالعرت

فإذا ما قللنا من قيمة اآلخر، فإننا سنكون قد حافظنا إىل حد ما عىل مشاعر قيمتنا 

نفسه نكون قد حرمنا أنفسنا من احلصول عىل  الذاتية ظاهريًا، إال أننا يف الوقت

 املساعدة.

توضيح البعد للحسد ال بد من  وإىل جانب هذه املظاهر النفسية

فاحلسد ينشأ أيضًا من خالل الظلم االجتامعي الواقعي.  االجتماعي للحسد:

ظروفه بسبب فام الذي عليه أن يفعله طفل نشأ يف فقر مدقع كي ال يكون حاسدًا 

الضيقة ألولئك الذين هلم حظ أوفر؟ ما الذي عىل الشاب العاطل عن العمل أن 

ألبناء وبنات األرس التي وضعها أحسن، التي دخل  سدكي ال ينظر بح يفعله

احلرفيون أال حيسدوا أولئك الذين و وهل عىل العامل أبناؤها الثانوية العامة.

يلتحقون باجلامعات ويتخرجون منها، متى سيمتلكون الوقت لقراءة الكتب 

  ؟ةاملشاركة السياسيو أن تكون هلم فرصة للنقاشو التفكري براحة بالو املهمة

إن النظر هلذا النوع من احلسد املنطلق من عدم العدالة االجتامعية من وجهة 

النظر النفسية سيكون رؤية خمترصة. فمن غري املنصف بالنسبة للمعنيني حماولة 

توضيحه من الناحية التحليلية النفسية فقط. فهنا ال يمكن إال لإلجراءات 

يق تكافؤ أكرب للفرص بني الناس: السياسية أن تقدم املساعدة التي هتدف إىل حتق

 سياسة التعليم، النظام الصحي...الخ. 

إال أنه علينا أال نسقط يف فخ الوهم بأنه من املمكن إزالة الفروق بني الناس 

بشكل جذري. فالفرق بني اجلنسني سيظل بالطبيعية قائاًم، مثله مثل الفرق بني 

األساسية للحياة ال يمكن  بني األخوة. وهذه املعطياتو الوالدين واألوالد

هذا غري امكن يف أي نظام سيايس. إال أن ما يمكننا فعله هو ما ييل: بأال و إزالتها.
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نجعل الفروق التي ال يمكننا جتنبها كبرية، يف تربية أطفالنا مثاًل. كام يمكننا 

باإلضافة إىل ذلك أن نفعل: احلفاظ عىل الفروق التي يمكن جتنبها ضمن حدها 

الذين يملكون القليل و من خالل املوازنة املادية بني الذين يملكون الكثري األدنى

من خالل قوانني الرضائب عىل سبيل املثال ، بني األرس الكبرية واألرس الصغرية، 

 بني املتزوجني وغري املتزوجني...وهبذا يمكننا ختفيض احلسد. 

حتويل احلسد القائم يمكننا حماولة  ما الذي يمكننا باإلضافة إىل ذلك فعله؟

نفرتس كل طاقتنا يف و إىل منافسة صحية. فبدالً من أن نطمح باستمرار لالمتالك

 «باكتساب يشء ما من أجل أن نمتلك شيئًا ما»احلسد يمكننا أنفسنا أن نبدأ 

(Goethe)التقليل و . يمكننا أن نشكك بعدم التناسب بني التقليل من قيمة الذات

ل احلاسد ينتبه حلسناته اخلاصة التي مل يعد يدركها يف ذاته أن نجعو من قيمة اآلخر

عىل اإلطالق نتيجة حسده املطلق حلسنات وميزات اآلخرين. وعليه يمكن 

للمرأة التي حتسد الرجال يف جمتمعنا لالعتبار الذي حيصلون عليه أن تكتشف 

ت متخفية التي ظلو أن تثبت أنوثتها الكامنة فيها «إعادة تقويم القيم»بنوع من 

 عنها حتى اآلن. 

وبالطبع لن تزول الفروق بني الناس هبذا. هلذا فإن املجتمع اخلايل من احلسد 

لكننا نستطيع أن نفعل كل يشء من أجل نجعل أبناؤنا كوالدين و هو جمتمع مثايل.

أن ينمو ألوالد واثقني من أنفسهم. وعلينا يف كل األحوال أن  عىل سبيل املثال

هلم مثاًل أعىل من النزعة لإلنجاز بطريقة مبالغ هبا موجهة  نقدم نتجنب أن

باحلسد. وهبذا نكون قد جتنبنا الكثري من أشكال احلسد. إال أن هذا يشرتط أن 

يعيش الوالدان يف ظروف اجتامعية مستقرة إىل حد ما؛ وترجع مسؤولية تأمني 

نفسه من  ذلك للدولة. ويشرتط ذلك من جهة أخرى أن يكون املرء واثقًا من

 الناحية النفسية إىل حد ما؛ فهذه تعد مسؤولية كل إنسان فرد. 

فإذا ما حتقق الرشطان فسوف نعرتف عندئذ بال حسد ما الذي يمتلكه 

اآلخر، وعندئذ أستطيع أن أقول لنفيس: إذا ما مل أمتلك شيئًا ما آخر اما يمتلكه 
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 اآلخر غري أين أمتلك شيئًا ما 

كإنسان واثق من هويته اجلنسية فليس من الرضوري و يمتلكه هو أيضًا. ال

حسد اجلنس اآلخر. وعندما أحرتم نفيس يفقد احلسد أساس وجوده. أنا أعرف 

من أنا هلذا يمكنني أن أترك اآلخرين كام هم بدالً من أن افرتس نفيس يف سبيل أن 

 أكون مثل اآلخرين. 
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باختصار فإن احلسد شعور يمكن أن نسميه انفعال...معاناة باملعنى 

احلريف للكلمة. ونحن ال نريد املبالغة وال التقليل من أمهيته. إال أننا 

يف اآلخرين كي نكون أكثر حتصينًا من و نستطيع التعرف عليه فينا

 أجل التعامل مع هذا االنفعال املقيت بحيث نتجنب األرضار الكبرية
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 الغرية 

النفعال فإن ا و ال نمتلك الوقت للحبو عندما نغرق يف عملنا اليومي

إحساسنا حتميانا من و فعدم انفعالنا الشعور بالغرية سيكون غريبًا عنا كلية.

الغرية. ولكن عندما نتذكر تلك األوقات التي أحببنا فيه شخصًا ما، ولكننا مل 

أو إذا ما -نكن واثقني من أنفسنا بعد، من نحو زمن احلب األول عىل سبيل املثال

نا اآلن يف مرحلة من احلب يعرتينا فيه احلب بشكل حمسوس، عندئذ لن يكون ك

ذلك الشعور من األمل احلارق غريبًا عنا: يعرتينا األمل عندما نفكر أن املحبوب 

ليس معنا وإنام هو اآلن مع شخص آخر. وسواء كان هذا األمر حقيقيًا أم متخياًل 

 روحنا وتفرتسها.  فقط، فهذا ال يغري من املعاناة التي تقضم

ويف هذه احلالة ال يترصف اإلنسان بشكل عقالين. بل تتحكم بسلوكه دوافع 

إىل  ال عقالنية ال يستطيع السيطرة عليها. وتالحقه الغرية أينام ذهب. وإذا ما كان

جانب حبيبته فإنه حيرسها، يكون يقظًا عليها بشكل غيور؛ غري مسموح هلا أن 

، أال تتجمل، إذ أن هذا كله يمكن أن يكون موجهًا نحو ترتدي ثوبًا ملفتا للنظر

فإذا ما  الغيور ال يرتك حبيبته تغيب عن عينيه.و املنافسني املكروهني وليس له.

أحيانًا يكلف شخصًا و تركته عندئذ يالحقها باستمرار وجيعل أصدقاءه يراقبوهنا

ما، عندئذ  «بفضيحة»)حتري( بمراقبتها. فإذا ما ضبط املخدوع حبيبته بالفعل مرة 

هو ما يربر و يصبح األمل ال حيتمل: فاآلن بحث عن يشء ما ووجده بالفعل،

 حيافظ عليها حية. و معاناته، ويغذهيا باستمرار

فاملرأة يمكن أن تستجيب  وميكن للغرية أن تستجر معها مشاعر أخرى:

ن بحنق شديد حول عدم إخالص زوجها احلقيقي أو املتخيل، ويمكنها أن تكو

هو أحد األسباب الكثرية الذي جيعل احلب ينقلب و تكره مبارشة؛و غاضبة عليه

يقلل من قيمة و إىل كره. ويمكن للكره أن يمتد إىل درجة أن الشخص قد حيتقر
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كل و ويذل الشخص املحبوب. وكل إهانة يمكن أن تلحقها به تعد من حقها.

 نقطة ضعف يتم استغالهلا من أجل هذا. 

ال يظهر إال من خالل تعذيب الزوج، يتم إخضاعه و موعاً ويظل الكره مق

هنا و لالستجواب ، وعليه أن يروي كل التفاصيل يف لقاءه مع النساء األخريات.

ليس من املهم ما الذي يفعله أو ال يفعله الزوج غري املخلص فحسب، وإنام أيضًا 

ة، أال وهو كيف يترصف املنافس املكروه. فهنا يتكشف لنا سبب ال شعوري للغري

 العالقة الكامنة للمرأة الغيورة باملرأة املنافسة هلا. 

وهناك عاقبة أخرى من عواقب الغرية تظهر عندما ال تظهر الغرية عىل شكل 

حنق وغيظ وغضب نحو اخلارج، وإنام تنعكس نحو الداخل، ويتحول إىل كره 

عذبة لذاهتا، الذات. فالعذاب يتوجه هنا نحو الذات بشكل خاص. إهنا معاناة م

من و مولودة من الشك بإخالص احلبيب، من الشك بالقدرة الذاتية عىل احلب

االرتياب و الرغبة بأن يكون املرء حمبوبًا؛ الشك الذي يستمد غذاءه من عدم الثقة

 تقود الغرية املنعكسة من خالل تعذيب الذات إىل السلبيةو ويتأجج باستمرار.

ال يستبعد االنتحار؛ هكذا يشعر و ستسالمأخريًا لالو اليأسو عدم الفعلو

 مهمل. و الشخص املجروح واملهان يف قيمته الذاتية بأنه بال قيمة

. فإذا ما شكل آخر من الغرية واهلروب إىل النشاطات،النزوع للفعل، هو

عن الشك املتزايد واستمر من خالل االرتياب  اً عدم اهلدوء يف البداية نامج كان

املحبوب أو املحبوبة غري املخلصة، فإنه يتزايد الحقًا باطراد والشك هبدف متابعة 

 ليتحول إىل انتقام. وهنا تتحول الغرية إىل غضب أعمى ال تضمر سوى االنتقام.

واهلدف ليس بالرضورة له أن يكون دائاًم املحبوب غري املخلص )هنا من وجهة 

املنافس )أي ، الذي فقط ه، بل أحيانًا علي نظر الرجل(. فغالبًا ما يتوجه الثأر نحو

رسق املحبوبة من الغيور. فيتم تعقب ومالحقة هذا املنافس يف أي مكان  (املكروه

هو سبب كاف للثأر و يكون فيه. عليه أن يدفع الثمن لوقاحته، يف رسقة املحبوبة؛

السبب األعمق لشدة هذه املعاناة هي اخليبات التي متت اإلشارة إليها و األعمى.
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 ة التي مني هبا الطفل الصغري بني األب واألم. فمن دون هذه اإلهانةأكثر من مر

 لن نستطيع فهم املعاناة املستمرة لغرية الناس الراشدين األساسية املاضية

 تفسريها بشكل مقبول. و

لشكسبري قادت  «عطيل»غالبًا ما تستمر املعاناة لسنوات أو حتى عقود؟ ويف 

 الغرية مبارشة للقتل. 

اخلايل من االنفعاالت ال يتم التعبري عن هذه املشاعر، وإنام يتم يف الزمن 

كبتها، وذلك مقابل الثمن الذي يدفعه املرء من االضطرابات النفسية املختلفة: 

كان هناك رجل يعتقد أن زوجته ختونه. وبدالً من أن يعرب عن هذه اخلربة بالغرية، 

مل يعد قادرًا و مًا يف الصباحالدراما، صحا يوو كام هو احلال لدى أبطال القصص

لقد كانت عيناه سليمتان من الناحية العضوية، إنه يرى األحرف  عىل القراءة.

منفردة إال أنه ال يستطيع أن جيمعها يف كلامت، ناهيك عن جتميع الكلامت يف 

وقد يظهر التحليل ما كان  مجل. لقد جعلته الغرية أعمى باملعنى احلريف للكلمة.

لقد وجد رسالة مشحونة باحلب كتبتها زوجته لصديقها. وقد  قه:يدور يف أعام

مل يستطع فهم و هزه ذلك بشدة إىل درجة أنه رأى احلروف ترتاقص أمام عينيه

معاين الكلامت. إال أنه رسعان ما تغلب عىل هذه احلالة من الضعف الروحي يف 

الوليدة من  نحو اخلارج بشكل بطويل وقمع وابتلع نحو الداخل املشاعرو وعيه

والنزوعات القاتلة جتاه املنافس  الكره حول عدم إخالص ونزوعات الثأرو الغرية

قادت عرب طرق و كلها. ولكنها هناك استمرت بتأثريها عليه بشكل ال شعوري

تشكيل العرض العصايب إىل اضطرابات رؤية. فالغرية يمكنها بالفعل أن تسبب 

 العمى. 

مكن لرجلنا هنا أن يعاين من آالم بطن وبدالً من هذه األعراض كان ي

معذبة أو شكاوى قلبية، أو كان يمكن له أن يعاين من تعكر املزاج االكتئايب أو من 

يتم فحصه بشكل جوهري وعميق أو و كان سيذهب للطبيبو أفكار قهرية.

حتى كان سيتم حتويله للمستشفى، كل ذلك من دون نجاح، إىل أن ختطر عىل بال 
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ينصحه بمراجعة حملل نفيس. هناك و سباب ربام تكون نفسيةشخص ما أن األ

كانت ستثمر يف جمرى العملية التحليلية االنفعاالت نفسها التي يستمتع هبا أبطالنا 

جيربون يف العمق عدم اإلخالص والغرية و من القصص والروايات يف قمة احلب

 النهاية املرة.  املعاشان وصوالً إىل

فاآلخر ال حيبنا وإنام حيب  خالص مع بعضها:تتعلق الغرية وعدم اإلو

احلزن و املرارة املعذبةو شخصًا ثالثًا. كل منا يعرف هذه املشاعر من األمل الواخز

املقبض املرتبط مع هذه احلقيقة أو مع تصورها: فاملرء يشعر بأنه قد فقد شيئًا قياًم، 

والفراغ  االقتناص.اخلطف وو يشء انتزع منا، مل نعد نمتلكه. إنه شعور بالرسقة

 الناجم بعد الفقدان حيتم الشعور باحلزن املرتبط بذلك. 

والثالث مع بعضيهام: املحبوبة  ويف أثناء كوننا يف حالة الغرية نعتقد أن اآلخر

 مع اخلصم املكروه...املحبوب مع املنافسة املكروهة. أما نحن فإننا لوحدنا.

لرتك أو التخيل، وهو ما يمثل املظهر يتمثل موقف ا فتحت هذا املظهر من العالقة

وأحببناه وشعرنا بحبه  االجتامعي للغرية. فنشعر بأننا خمدوعني، إذ أننا آمنا باآلخر

لنا. وهذه اخليبة مع اإلهانة املرتبطة بذلك تعرب عن البعد النفيس للغرية. ويكون 

 انة اآلخر أكرب. كلام كانت خيو أكرب كلام حبنا أكرب، وكلام شعرنا بأننا أكثر تعلقاً 

وخربة أنه قد متت خيانتنا من اآلخر هي خربة مقيتة ومهينة ومذلة؛ إهنا جترح 

حيتاج األمر إىل مشاعر ثقة سليمة و هتز ثقتنا بأنفسنا.و مشاعر قيمتنا الذاتية

بالذات كي نستطيع أن نتمثل روحيًا مثل هذه اخليبة. إال أن هذه الثقة يفتقدها 

التي جتعله عندئذ يقع رصيعًا للكره أو و الغرية إىل معاناة ذلك الذي تتحول لديه

 للثأر أو لعذاب الذات. 

لإلهانة النرجسية غري املحتملة، أي إهانة مشاعر  وهبذا فإن الغرية هي نتيجة

الثأر ال يساعدانا إال عىل حتمل مذلة الشعور بالتخيل و الكرهو القيمة الذاتية لدينا.

عر قيمتنا الذاتية املفقودة. فإذا ما حللنا أسباب الكره عنا، من أجل استعادة مشا

واالنتقام وعذاب الذات، فسوف نصطدم بأسفل طبقة من احرتامنا لذاتنا 
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ثانيًا بأن و املترضرة. ويرينا املنافس/املنافسة أمران: األول بأننا ال نستحق احلب

احلب. اما هييننا.  نبدو غري قادرين عىلو وهبذا بقي بال تأثري. حبنا قد أخطأ هدفه

من  غريتنا حتمل لنا مرآة تقول لنا هذا أنت. إذًا فام جيعلنا نشعر باإلهانة هي اخليبة

مثلنا األعىل الذايت وهو ما يمثل الطبيعة املخجلة لألمل يف الغرية. فاحرتام الذات 

الثأر متثل الظواهر و املهان هو السبب الكامن الصامت للغرية يف حني أن الكره

 اخبة. الص

يمكن للهدف من الثأر والكره أن يكون الرشيك أو الثالث، الذي هيتم و

بالرشيك. فإذا ما حللنا أسباب ذلك فسوف نكتشف: هياجم الرجل رشيكته، 

. باملقابل فإنه هياجم -سلبياً -املرأة غري املخلصة، إذا ما أراد أن يكون حمبوبًا منها

، أي إذا ما كان حبه هو -فاعل–بشكل  املنافس الذي تفضله هي إذا ما كان حيبها

هيجم –الشعور األسايس، وليس الرغبة بأن يكون هو حمبوبًا. ففي احلالة األوىل 

فإنه عىل الرغم من أن الرجل قادر عىل احلب السلبي، إال -الرجل عىل الرشيكة

أن يعيش  عوهبذا الشكل فقط يستطي أنه يظل متعلقًا باالهتامم من جانب رشيكته

 التخيل )أن يكون مرتوكًا(. يف احلالة الثانية يتعلق األمر باحلب الفاعل،شعور 

 هو نشاط يمِكن الرجل من توجيه كرهه مبارشة للمنافس. و

املهم هنا هو أنه ليس من النادر أن يكمن خلف هذه املنافسة، خلف هذا 

ألنه  الكره للمنافس حبًا متخفيًا بشدة، وهو حب ما زال جمتمعنا يستنكره بشدة،

موجه لشخص من اجلنس نفسه. إال أن ما يدور يف العالقة بني شخصني من 

اجلنس نفسه ليس له عالقة بالترصفات اجلنسية املثلية. بل أن الثالث من اجلنس 

نفسه هيمنا بشكل ال شعوري من هذه الزاوية بوصفه املحبوب من اجلنس اآلخر. 

 ليس نحن.و الرشيكةحيب -من منظور الرجل–فنحن غيورون ألن الثالث 

لكن بام أن احلب لشخص من اجلنس نفسه مستنكر ، فإننا نقول ألنفسنا بشكل و

بحيث نسقط هبذا املركبات اجلنسية  «أنا ال أحبه هو، بل هي حتبه»ال شعوري: 

من ثم نكون قد استبعدناه من شعورنا. يف احلاالت و املثلية للغرية عىل الرشيكة
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كن للجنسية املثلية الكامنة أن تقود إىل بارانويا الغرية، الباثولوجية )املرضية( يم

التي تعد فيها كل سكنات وحركات اآلخر عىل أهنا دليل عىل عدم إخالصّه، عىل 

 الرغم من أنه ال يوجد أي سبب واقعي هلذا. 

و إىل جانب النزوعات اجلنسية املثلية الكامنة حيصل أيضًا بأن يتم إسقاط 

عدم اإلخالص عىل الرشيك بشكل ال شعوري بحيث  استثارات )انفعاالت(

نعيشها وكأهنا تنتمي إليه. وهنا يرسي: تكون الغرية أكرب كلام كانت الرغبات 

 الذاتية املصدودة املتمثلة يف أن يصبح الرشيك غري خملص أكرب. 

عندما كنا أطفاالً مررنا مجيعنا مرة بخربة تلك املشاعر الكامنة يف الغرية. لقد 

كان علينا املرور باخلربة و موضوع حبنا األول، أي األم، Passiveا منفعلني أحببن

إذ حتى األم احلبيبة سوف تنرصف مرة عن الطفل  املؤملة بأننا مل نعد حمبوبني.

وهتتم بزوجها. واألب املخلص سوف يتخىل عن الطفل إن عاجاًل أم آجاًل، من 

بأن يكون حمبوبًا فإنه سوف  بغض النظر امن يرغب الطفلو أجل أن حيب زوجته.

 يمر باخلربة املؤملة بأنه قد تم التخيل عنه. 

حبه األول الطفيل  «حيصل»اخلربة املؤملة الثانية التي يمر هبا الطفل عندما ال 

، أي حبه هو، عندما ال يتم تقبله عىل كل يشء بشكل كامل أو حتى activeالفاعل 

أو من األم أو من أي شخص من يتم صده، وربام يكون هذا الصد من األب 

املحيط. وهنا أيضًا يكون األذى النفيس أكرب كلام كان الراشدون يف الواقع أقل 

 قدرة عىل االستجابة بشكل إجيايب للخلجات الفاعلة للطفل الصغري. 

 جتلياتها:و وأرى يف هذا األذى األصلي النقطة املركزية يف الغرية

هتا بأن يكون حمبوبًا، التي ظلت دون حتقق، مثلها إهنا احلالة النفسية للطفل ورغبا

مثل القدرة عىل احلب. إنه الوضع االجتامعي لالستبعاد من اآلخرين، للشخص 

، يف حني أن االثنني كالمها يف الداخل ويف الوقت نفسه «الواقف عند الباب»

َُبون. ففي هذه اخلربة األصلية أرى السبب األسايس للتطورات ِّبون وحي   حي 

العصابية واملرضية النفسية األخرى. ومن هذا اجلانب فإن التخيل أو الرتك هو 
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هبواماته التي وصفها فرويد  «مركب أوديب»ليس و العصاب «جوهر مركب»

رغبات املوت جتاه الوالدين. إن ما نشهده يف و حول رغبات غشيان املحارم

صدى، يتم تركنا  الواقع هو احلقيقة التالية: نحن ال نحب، ال جيد حبنا أي

من وجهة -لوحدنا. ومن هذه الناحية فإنه يمكن للخياالت األوديبية، املتمثلة

قتل األب، أن تساعد عىل حتمل املشاعر املؤملة و يف النوم مع األم -نظر الطفل

جدًا للتخيل. فاخلياالت )اهلوامات( األوديبية متثل، بلغة التحليل النفيس، مناورة 

للطفل بني  «التثليثي». ومن خالل هذا الفهم اجلديد للوضع دفاعية لألنا الطفيل

 األب واألم تستثار النقاشات غري املثمرة حول السؤال فيام إذا كانت االضطرابات

الطفل و العصابية تنبثق من الرصاعات األوديبية للعالقة الثالثية بني األم واألب

ثية مع الطفل بوصفها فالعالقة األوديبية الثال ،أم من الرصاعات النرجسية

واألذى النرجيس يكونا  الرصاع األدويبيو استبعاد له هي األذى النرجيس.

يف نفس الوضع االجتامعي، بغض النظر عام إذا و موجودان يف نفس احلالة النفسية

كان موضوع الطفل ينرصف عن الطفل وهيتم بثالث أم فيام إذا كان هذا الثالث 

 الطفل مع اآلخر، ويزعجها. يمتلكهايقتحم العالقة التي 

التعرف و وعىل ما يبدو فإن إدراك هذه احلساسية األساسية يف نمو اإلنسان

الثأر و املحيطني بنا بالكرهو متثلها صعب جدًا. واألفضل أن نعذب أنفسناو عليها

نصعد أنفسنا بمثل هذه املشاعر بشكل وخيم، ال يستبعد فيها حدوث و الغيورين

 من األفضل لنا أن نعاين بعد كبت الكرهو  احلالة املتطرفة.املوت واالنتحار يف

 آالم القلبو نفسية خمتلفة، من الصداعو الغضب والثأر من اضطرابات جسميةو

 ونعيش ونتعرف عىل ما ال يمكن جتنبه.  القرس من أن نعاينو االكتئابو

ر بأننا كنا ستلقاه غريتنا يتعلق بنا نحن. فإذا ما متكنا من أن نق الذي  فاملصري

إذا نا كأطفال، ورددنا عىل أعقابنا، ونا قد صددمتعلقني، وبأننا كلو مرة يائسني

متكنا من االعرتاف بأن هذه متثل قانونية عامة للنمو اإلنساين، ال يمكن ألحد 

جتنبها فإنه قد نتمكن عندئذ من حتمل اخلسارة من دون اهلروب إىل املرض، وأن 
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 من التصالح مع واقع احلياة. و ضنتخىل عن اهلروب إىل املر

فإذا ما واجهنا بشكل شعوري املشاعر املؤملة املصدودة لليأس، عندئذ هناك 

إمكانية يتم حشد واستغالل الطاقة الروحية الكامنة يف الغرية واملعاناة؛ وستكون 

أن تقام عالقات جديدة و نتيجة ذلك بأن تصبح العالقات البني إنسانية أكثر كثافة

 طاقات جديدة. وحسد 
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 والفضول الشهوة

فسواء كنا نبتغي الرغبة  الشهوة هي القاسم املشرتك لكل االنفعاالت.

، بأننا التوق -من املحبوب أم نتلهف حلبهاجلنسية أم كنا نتمنى أن نكون حمبوبني 

: فدائاًم يرتبط هبذا اشتهاء قليل أو كبري. وسواء -أن نحبو نريد أن نكون حمبوبني

ا كنا نشتهي طعامًا ورشابًا شهيًا أم نطمح نحو الثروة واجلاه، دائاًم توجد يف فيام إذ

 ذلك القوى الدافعة الدفينة للشهوة، شهوة احلياة. 

حيتاج أمرًا ما. عليه أن حيصل عىل  ،فام معنى ذلك؟ يشتهي اإلنسان شيئًا ما

لق بتناول يشء ما كي يشعر باإلشباع. وإال سيكون فارغًا. ووجودنا اجلسدي يتع

الطعام، وبدون تناول الطعام سوف نموت. هلذا فإن اجلوع إىل جانب العطش 

 اإلرضاب عن الطعام هو أشد وسيلة جلذب االنتباه للشخص. و أشد الدوافع

ال يستطيع الطفل الصغري إطعام نفسه، إنه متعلق باإلمداد بطريقتني: جسديًا 

ب أن نسمي الطفل الصغري رضيعًا، روحيًا باالهتامم. وليس من املستغرو بالغذاء

يبني من خالل ذلك املادة و هيضمهو أي: الطفل املاص. فهو كام يمتص الطعام

يستخلص من ذلك و «هيضمه» و ،«الغذاء»اجلسيمة، فإنه يتناول روحيًا االهتامم 

 نفسية.  «بنى»الروحية، التي تتشكل بام يشبه احلوادث اجلسمية إىل  «املادة»

رضية املتطرفة نواجه الشهوة يف اإلدمان، يف التعلق املريض يف احلالة امل

هيدف العقار ضامن استمرارية احلياة التي يصعب حتملها من دونه. دائاًم و بالعقار.

هناك يشء ينبغي تناوله، ال يستطيع املعني من دونه أن يكون موجودًا، الطعام أو 

 امرأة أو ثدهيا أو رجل أو عضوه.  العقار أو

الشذوذ بالتضخيم املريض لتعلقيتنا باآلخرين. وتتجىل و اإلدمانيظهر 

الرغبة بعدم االمتالك، الشهوة وصد الشهوة، و االزدواجية بني الرغبة باالمتالك

فيام يتعلق بتناول الطعام، بأوضح صورها يف األمراض النفسية اجلسدية املتكررة 

سمني حيشو بنهم كل لفرط الوزن املريض وفقدان الشهية العصبي: فالشخص ال



 

 
81 

يشء يف داخله، إنه شهواين، يبتلع كل يشء للداخل، وكأنه مصاب بالتجويع، يف 

يتمنى لو كان يعيش من اهلواء و حني أن فاقد الشهية العصبي يزدري الطعام

من هنا و لوحده. إنه ال يمكنه أن يصبح متعلقًا، خياف أن يترضر من تناول الطعام

 تية. فإنه يتغذى من مادته الذا

 هفإذا ما حللنا واإلنسان فاقد الشهية العصبي )القهامي( هو إنسان بال شهوة.

حتصل لديه و نفسيًا فسيظهر عندئذ أنه تكمن خلف صد الشهوة شهوة عارمة.

انفجارات دافعية منتظمة يتم فيها بالرس القيام بام يتم إنكاره علنًا. وهنا نجد 

األم. إنه اضطراب يف و ة بني الطفلالسبب عىل األغلب اضطرابات عالقة باكر

األخذ والعطاء. إنه اضطراب يصعب التغلب عليه ألنه تتم امارسته منذ وقت 

 حتول إىل عادة. و باكر

 

 

 

 

 

بني الفضول واالشتهاء: إهنام يشرتكان يف التوق الدافعي،  فالقرابة واضحة

 الفضول الذي يبحث ويريد واإلشباع. وخيتلف الفضول عن االشتهاء بأنه يف

ينبغي لليشء املبتغى أن يكون جديدًا. فاألمر يتعلق باجلديد، بمثريات مل تعش 

املعتادة ال حتقق و األشياء املألوفةو حتى اآلن، توقظ الفضول، تثريه، حترضه.

 اإلشباع. ومن هنا ما يستثري هو اجلديد. 

احلاجات األساسية نحو و سلوك االرتباطو والفضول إىل جانب اجلنسية

النوم واليقظة، يشكل مع توكيد الذات منظومة دافعية و إشباع اجلوع والعطش

السلوك »مستقلة، يمكنه أن يأخذ درجة جارفة. فحتى يف الضغط نحو املعرفة، يف 

م هو اشتهاء اجلديد. واإلنسان الفضويل هو ، كام يشري االسالفضول

إنسان مدفوع بإحلاح داخيل نحو معرفة اجلديد، واإلنسان الفضويل 

 حيرتق من أجل خربة اجلديد.

 



 

 
80 

يظهر توق موجه بيولوجيًا. ونحن نتحدث  «ضغط البحث»، يف «االستقصائي

 العقيل. اجلوع نحو الغذاء و عن الشغف باملعرفة، العطش للمعرفة

إنه ملن املمتع أن نكتشف شيئًا ما. فحتى الطريق هبذا االجتاه يمثل متعة، 

غبطة. وتشكل حلظة االكتشاف شيئًا يشبه النشوة. ومن هنا فإن الفضول هو 

 انفعال إجيايب يبحث بحامس عام جيلب

خالق. وما كان يف السابق جمهوالً يصبح و السعادة. الفضول هو أمر مثمر 

خالل الفضول مألوفًا. وهنا تستثري املثريات املحرمة أشد درجات اليوم من 

 الفضول ، فكل امنوع مرغوب. 

يمكن أن يتم قمع الفضول بشكل مبكر من خالل التأثريات الرتبوية. وهذا 

اللغة هو فضول و ال حيدث بشكل نادر، ألن الفضول يف سياق نمو التفكري

أي دور يلعبه األب واألم هنا. و طفالجنيس: فالطفل يريد معرفة من أين يأيت األ

ال هيدأ قبل أن جيد حاًل. ويتم بناء هذا احلل يف و إنه يبحث بشغف عن هذا

مرة بجرأة يبني الطفل لنفسه فرضيات ذاتية حول و خياالته اخلاصة: فمرة برتدد

 حول الوالدة من الرسة وحول التكاثر من خالل احليوان املنويو نشوء اإلنسان

يطور الطفل نظرية و ، التي يتم التقائها من خالل أقنية غري مرئية.البويضةو

هذه اخلياالت هي إبداع خالق حقيقي، و جنسية كاملة حول التكاثر والوالدة.

جيعل األطفال مستقلني عن اآلخرين، ويماًل عامله الداخيل: بالناس، باملشاعر، 

 باحلياة. 

ه يتحدى. وتقود اإلجابة وكل سؤال عن معرفة جديدة يتطلب اإلجابة. إن

إىل سؤال جديد. فإذا ما مل تتم اإلجابة عن أسئلة الطفل أو إذا ما واجهنا أسئلته 

بالصد فإنه سيستجيب بالتآذي ويتوقف عن السؤال. وأما العواقب فتكون 

باخلربات و وخيمة: فاإلنسان الذي ترتبط عنده األسئلة بالعقوبات غري املرغوبة

مشاعر الذنب، سيتجنب األسئلة. فيتشكل لديه و رفاملخجلة واخلجل والق

اخلوف من العقاب مركب عصايب. واإلنسان الذي ال و باالشرتاك مع اخلجل
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 يعود يسأل يظل متخلفًا يف نموه. 

ما هي اإلمكانات النامئية املمكنة إذا ما تم  و تربهن املامرسة التحليلية النفسية

كرًا بالنسبة لالهتاممات الطبيعية الكف املكتسبة باو التغلب عىل املخاوف

 باجلنسية. هلذا تصلح اجلملة: من دون جنسية متحررة ال يوجد فضول. 

الرغبة بالعرض تدفعنا نحو النظر يف البداية للجديد، نحو االكتشاف 

هذا يعني بلغة التحليل و ، يف اقتحام موضوع ما.«phallic رغبة قضيبية»بالعيون؛ 

من مرحلتني من أطوار النمو اجلنيس النفيس للجنسية  النفيس: إن الفضول حيظى

بالنمو العميق. يف املرحلة الفمية تكون طريقة التناول ، ويف املرحلة القضيبية 

كذلك بالنسبة للمرأة فإنه من و ذلك بالنسبة لكال اجلنسني؟و طريقة االقتحام

نيس، موضوع املهم بأهنا إىل جانب تناول يشء ما )العضو، النطاف يف العمل اجل

 يبحثه. و ما هيمها يف العمل(، كام يقتحم الرجل أيضًا موضوعًا ما ويستقصيه

يتطور الفضول بشكل أقوى يف وقت الكمون عندما هيدأ االهتامم اجلنيس 

وباالستثارة نفسها التي يستقيص هبا الطفل عامل اجلنسية، يستقيص اليافع  اخلاص.

 يقتحم املغاراتو يبحث عن املغامرةو ببحامس يلتهم الكتو اآلن عامل الواقع.

والفضول هو أيضًا  جيرب نفسه بخربات متجددة باستمرار.و يبحث عن الكنوزو

 املحرك لالهتاممات العقلية. 
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 اجلشع )الطمع(، البخل، 

 االعرتافو السلطة الطموح حنو

والطموح من االنفعاالت  السلطةو من أقل ما نتصوره هو أن يكون الطمع

يدافعون عن و يراكمون ثروهتم بطمع اً ة. ولكن كل منا يعرف أشخاصاإلنساني

بام يملكون. كام أن كل منا  «إدماين»يتمسكون بإرصار و أمالكهم حتى املوت.

يعرف أشخاصًا يامرسون السلطة أو السيطرة بوله، ال هيدئون إىل أن حيصلوا عىل 

العلم، يتولوهنا من أجل مواقع ذات تأثري سواء يف السياسة أم يف االقتصاد أم يف 

 امارسة السلطة. و إشباع السيطرة

والوجاهة غريبًا عنا، عىل الرغم  ويتوقع إال يكون الطموح نحو االعرتاف

ولكن من ال يريد، إذا كان  من أننا غالبًا ما نكبت مثل هذا النوع من الرغبات.

أم السينام، أم جديًا، أن حيلم عىل األقل بأن يكون معروفًا مثل نجوم كرة القدم 

االنبهار أو فنان حمرتم؟ و سيايس حيتفل به الشعب أو رجل علم مثري لإلعجاب

يمكن لإلنسان أن يسعى أو يطمح لالعرتاف والوجاهة بشكل دائم أو مكثف إىل 

 Ricoeur درجة يمكننا احلديث عن الولع. ويتحدث الفيلسوف الفرنيس ريكو

، التي يكمن خلفها «ثالثية الولع»عن حب اجلاه و حب السلطةو الطمع يف

 . «كوسيلة للتوق اإلنساين»إنساين عام  «بحث»

يف الطمع يكمن هنم يف احلصول عىل األشياء والناس واالحتفاظ هبم. الطامع 

يريد أن حيصل عىل كل يشء، أن يتملك كل يشء، األمالك الثابتة واملنقولة 

ها ويكسبها. فإذا كان التمركز واملال؛ بكلمة واحدة أن حيصل عىل الثروة ويربح

احلرص املتشنج عىل ما هو و عىل عدم إعطاء املمتلكات، والرغبة يف االحتفاظ

 مكتسب، عندئذ نطلق عىل هذا السلوك تسمية البخل. 

                                                 

 P.RicoeuR (1913-2005) بول ريكو (   )
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. فبالنسبة هلذا املثل األعىل «البخيل»هو رواية موليري  و املثال األديب التارخيي

كتجسيد للبخل يعني حمتوى صندوق  Harpagonالسلبي املرعب هارباغون 

بالفعل فإن و النقود أكثر من كل ما هو موجود يف العامل، أكثر من سعادة أطفاله.

ما يضاف إىل البخل  حيرسونه. وغالباً  يحمور حياة البخالء يدور حول الكنز الذ

وكام هو األمر يف  خوف مريض متزايد من الرسقة؛ وهو بالتحديد نتيجة للبخل.

احلسد يمكننا أن نتحدث عن أنامط من البخل. يف كال التطورين املرضيني الغرية و

املفرطني نرى يف احلالة املتطرفة ما الذي يمكن أن حيدث، عندما نتعلق من كل 

قلبنا باملمتلكات. فشعورنا بقيمتنا الذاتية تبدو مستثمرة بالكنز. الكنز هو كل 

بال قيمة. فإذا ما ذهب   نشعر بأنفسنا كأشخاصنييشء بالنسبة لنا، يف ح

هذا يعني من الناحية و املوضوع املقدر تقديرًا عاليًا، فال نعود نمتلك عندئذ شيئًا.

هلذا تتعلق و بام أننا كأشخاص ال نقِدر أنفسناو النفسية: ال نعود نمتلك أنفسنا؛

زيًا شيئًا قيمتنا الذاتية بالكنز فإنه بفقدانه ال يعود شيئًا هنا، له قيمة. يعني الكنز رم

 األمان الذي عشناه يومًا ما لدى األم. و ما له قيمة خاصة، أال وهو األمن واحلامية

االستقرار كأطفال، فإننا عندئذ نبحث طوال و احلاميةو فإذا ما مل نعش األمان

لدى الناس عندئذ نحاول أن  فحياتنا عن ذلك. فإذا ما مل نعش ما نتوق إليه بشغ

  السينام والتلفزيون.و يال، الذي يتم حتفيزه من خالل املرسحنحققه بأنفسنا: يف اخل

إن حتليل مثل هؤالء البرش يظهر أهنم قد ظلوا ثابتني يف نموهم النفيس، مل 

يتطوروا. قلوهبم متعلقة بيشء ما يستهلك منهم بشكل غري مناسب حسب 

نحو تعريفنا لالنفعال الكثري من الوقت والطاقة. فاإلنسان الذي يسعى بشغف 

األشياء القديمة األثرية أو العمالت و قنص املال وجيمع املجوهرات أو الذهب

 يشعر أكثر من جمرد اإلشباع املناسب يف احلصول عىل األشياءو أو الكنوز األثرية

االحتفاظ هبا، فإنه يعيش عىل حساب املشاعر األخرى. و مجعها وامتالكهاو

نا عىل حساب املشاعر األخرى فحسب معاناته اجلشعة أحادية اجلانب ال تتفتح ه

وإنام أيضًا عىل حساب العالقات البني إنسانية. فالعالقات تتضمن دائاًم مفهوم 
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العطاء. فإذا ما أردت أن أمتلك دائاًم فإين عندئذ لن أستطع اكتساب العالقات. 

فاإلنسان الذي يريد أن يتملك شخصًا آخر وأن يكون عىل عالقة معه يف الوقت 

ن أن أمران متناقضان، ال يمكن أن تكون بينهام عالقة. فالعالقة ال يمكنفسه، 

عىل أساس التملك. العالقة تتصف بالذات تنشأ عىل أساس املكسب لوحده، 

 إنام ترك اآلخر كام هو. و بأهنا ال تسعى نحو التملك

كموضوع، يريد املرء احلصول  ينسحب إذا ما شعر أنه يعامل وهناك من 

حيتفظ به. ومع ذلك فإن هذا الدافع من الرغبة يف االمتالك و متالكهعليه، يريد ا

أطلق عليها  ،مثبتون عىل مرحلة من مراحل النموفكثري من الناس  منترش بكثرة.

احتفاظ يتمثل و . فاملثل األعىل لكل عطاء«املرحلة الرشجية»التحليل النفيس 

ه ، الذي يعيشه الطفل عىل بالدرجة األوىل بإخراج )إعطاء( الرباز أو االحتفاظ ب

أنه أمر جيد ذو قيمة. فإخراجه )التخيل عنه(، يمثل بالنسبة خلربة الطفل الصغري 

هذا هو احلال بشكل خاص عندما يكون هناك و .اً االحتفاظ به مكسبو خسارة

الشخص املرجعي األول. عندئذ حيظى املوضوع و نقص يف احلب بني الطفل

الغ هبا، ما كان هذا املوضوع ليحظى هبا لو شهد الطفل املنتج ذاتيًا بقيمة عليا مب

 اهتاممًا أكرب لو تم تقديره بشكل أكرب من اآلخرين. 

إال أن االهتامم ال يكون حاثًا للنمو إال إذا كان من جهته حرًا من نزعة 

التملك. فإذا ما نظر الوالدان للطفل عىل أنه ملكيتهم عىل أنه خاص هبم ومتت 

ص شديد مثل بؤبؤ العني، فإنه سيتم التضييق عليه، وال يمكنه العناية به بحر

أو  متلكي»نحن نتحدث يف التحليل النفيس عن حب و التفتح.و عندئذ النمو

. ومثل هذا النوع من السلوك يعد سلوكًا مرضًا بالنسبة «possessiveاستحواذي 

أنه يتم  يمكن أن تكبح نموه بحيثو لألنا الطفلية التي هي عىل طريقة النضج

، ينبغي أن «مقحامً »زرع البذور األوىل للذهانات الالحقة. فاحلب ينبغي أال يكون 

. فاحلب «جيدًا جدًا بشكل متطرف»ولكن ليس  «جيدًا كفاية»يكون احلب 

باملقابل بذور العصابات والذهانات الالحقة، مثله مثل  املقحم والتملكي هييئ
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 البد للوالدين أن يتعلام احلب.  عدم احلب.و ةعدم االهتامم والالمباال

سيطرته وسطوته. إنه يريد و يف حب السيطرة يذوق اإلنسان طعم قوته

أن يكون متفوقًا؛ بالتزاوج يف و يأمرو امارسة السلطة، أن يسيطر بال حدود

االزدراء والتهكم جتاه املسيطر عليهم أو مع تعسف ال رمحة و الغالب مع الغرور

التاريخ ميلء بأمثلة من و من املالحقة والقتل الوحشيني. فيه، قد تصل إىل مرحلة

الرصاع بني املسيطرين واملستضعفني. ويبدو أنه توجد قانونية تتمثل يف أن أولئك 

، يتحولون من -إذا ما أصبحوا هم أنفسهم يف السلطة –الذين يقلبون املسيطرين 

 جهتهم إىل مسيطرين مستبدين. 

 ح للسلطة والشهرة، كدوافع أساسية.ويتحدث ألفريد آدلر عن الطمو

لكن من أين تستمد هذه الدوافع طاقتها؟ أرى أن النزعة للسلطة والتأثري هي و

عبارة عن حدث رصاعي مركب، يتصف بسمتني. األوىل إهنا جارفة، ألهنا 

مدفوعة بمشاعر طاغية؛ إنه حدث يستحوذ عىل اإلنسان ككل، وثانيًا إهنا تعبري 

ة، مع العلم أنه من الطبيعي أن تتسم العالقة بعالقة سيطرة عن البحث نحو عالق

أحادية اجلانب أو مسيطر عليه أيضًا. النزعة للسيطرة التي ال ترى إال نفسها، هي 

التي هلذا السبب ال تبحث و نوع من النزعة املتنوعة بشكل متطرف، نزعة مرضية،

 القة بنفسها. إنام عن عو بوصفها اضطراب نرجيس عن أية عالقة باملوضوع

وهنا حياول كل شخص أن يكون كبريًا، ألنه كطفل عاش بمعاناة ما الذي 

يعنيه أن يكون صغريًا. هلذا فإنه مهم يف احلياة اليومية أن نؤكد تأثرينا من خالل 

العلم. إذ أنه هنا نجد يف كل مكان و احلوار، والنقاشات السياسية ويف الفن

ات السيطرة، كعالقة بني السيد والعبد، بني العالقات التي يمكن وصفها بعالق

املنصاع. ومن هنا فإن كل عالقة بني إنسانية تقريبًا هي عالقة غري و اآلمر

يمتلك دائاًم مقارنة  متساوية، عالقة فيها واحد أقوى من اآلخر. فاملتخصص

ألم او األبو املعلم جتاه التالميذو باجلمهور شيئًا ما متقدما عليه، ما جيعله أقوى؛

 جتاه الطفل. 
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 ومن السهولة بمكان أن تستغل السلطة املتخصصة سلطتها وتيسء استخدامها.

هذا ما حيدث عىل األغلب بشكل غري ملفت للنظر عىل اإلطالق، من خالل و

املعارف، ومن خالل و احلجب الالشعوري أو حتى الشعوري للمعلومات

بط السلطة مهم جدًا. وهلذا التهديد أو من خالل العقوبة. هلذا فإن ضو الرتهيب

توجيه حاجات السيطرة غري املضبوطة و فإن جلم حاجات السيطرة غري امللجومة

 مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا. 

يف الطموح اجلارف نحو احلصول عىل االعرتاف يدور كل يشء حول ذاتنا. 

اجة اجلاه. أما اليوم فنتحدث عن احلو ففي املايض كان األمر يتعلق بالرشف

 الداخلية العارمة نحو الشهرة، نحو االعرتاف. يتعلق األمر باالعرتاف الظاهري.

) etymologyالطموح املريض املفرط هو نفسه من حيث املبدأ. ومن الناحية اللغويةو ) 

الطمع هو القاسم املشرتك لكل و فإن كلمة بخل مشتقة من اجلشع أو الطمع.

عرتاف نبحث بطمع نحو كل ما يرفع من االنفعاالت. ويف الطموح املفرط لال

 يوسعها، ويرفع من مظهرها وتقديرها، وما جيعلها تبدو براقة المعة.و الذات

تدغدغ نرجسيتنا. فاإلنسان و املالحظة اخلارجية للشخص نفسه تستثري وجاهتناو

نتيجة هذا  Herostratحيب أن يكون موضع اهتامم بأي ثمن. فقد قام هريوسرتات 

) artemisامح بإحراق معبد آرتيميسالطموح اجل من  Ephesosيف إيفيسوس  (

 أجل أن يدخل التاريخ. 

إطفاء و ويرى سيجموند فرويد وجود عالقة هنا بني وظيفة التبول والنار

النار، التي قد تستثري استغرابنا عند التأمل السطحي: إنه يعزو الطموح إىل 

ا غريبًا. إال أننا لو تأملنا اللغة . وقد يبدو هذ«قضيبي شديد -استعداد شهواين»

عندئذ يشري بالفعل املحرتق يف الطموح إىل النار، النار التي حترتق وتتوهج 

                                                 

 ما وتارخيها.  بسط أو تعليل ألصل لفظة    

 آهلة القمر والقنص عند اإلغريق    
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وطاقتها التي تستمدها من طاقة الدافع يف النهاية. وبالطبع فإن الصغري يريد أن 

ما يريد الطفل إظهاره و يري اآلخرين مدى القوس الذي يستطيع فعله بالتبول.

 بطريقة تصعيدية. هاستعرايض، حياول الرجل بأهدافه احلياتية حتقيقبشكل 

اليشء نفسه ينطبق عىل النساء: فالنساء أيضًا يطمحن نحو االعرتاف والتقدير و

النقص و االجتامعي مثل الرجل. إال أن رشط ذلك هو التغلب عىل مشاعر احلياء

 مرأة. استبداهلا بمشاعر ذاتية سليمة كرجل واو املرتباة عليها

هو توتر يدفع اإلنسان حنو الفعل، الذي ينبغي  «الصحي»الطموح 

لكنه أيضا ليس منخفضًا، توتر بني الصورة املثالية التي و أال يكون عاليًا،

نمتلكها عن أنفسنها، وبني ما متكنا حتى اآلن من حتقيقه. ومن أجل الوصول 

 تكون ضارة.  هلدف حتقيق مثلنا العليا، يمكن لدفعة من املعاناة أال

عندما نضحي يف سبيله بحبنا  «مرضياً »باملقابل يكون الطموح طموحًا 

من احلياة اإلنسانية تظهر مبدأ أساسيًا  هذه التشكيالت لرشيكنا وألطفالنا. إال أن

لوجودنا: البحث عن االعرتاف. فإذا ما وجدناه فإننا نمتلك عندئذ مشاعر قيمة 

 قدرنا اآلخرون فإننا عندئذ نستطيع تقدير أنفسنا. ذاتية سليمة. وهذا يعني إذا ما 

وال بد لنا من أن نكون قد حضينا هبذا االعرتاف األسايس يف خربة مضمونة 

يف كينونتنا، أي: يف و وطيبة عندما كنا أطفاالً: كأساس لالعرتاف بوجودنا كبرش

ص امتصا «الفمية-احلسية»يف املرحلة  1-كل طور من أطوار النمو من جديد: 

يف  2- و مستمتع؛ «كجعجاع»احلنان و جائع «كجعجاع»الطعام واحلب بشهوة 

جمرب للعضالت بشكل غري هادئ، مسيطر  «كعنيد» «احلركية الرشجية»املرحلة 

  3-و امارس للسلطة بإرصار من خالل اإلعطاء واالحتفاظ بالرباز؛و عىل العامل

يمكن أن نطلق عليها كذلك التي  «القضيبية»يف ما يسمى باملرحلة  «كولد فخور»

إنام و تسمية املرحلة القضيبية الطموحة، التي ال يتبول فيها الطفل بشكل سلبي

يطفئ النار، و يستطيع أن يسبب فيضاناتو نقارة،و يقوم بذلك بطريقة رشاشة

يف هويته اجلنسية، أي  «اجلنسية»يف املرحلة  4-عىل األقل يف اخليال؛ وأخريًا 
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كفتاة. فالبنات مثل الصبيان حيتجن  «clitoral بظري -مهبيل» كصبي أو «قضيبياً »

 التوكيد، من أجل أن يتمكن من اإلحساس بقيمتهن وكامهلن. و االعرتاف

فدائاًم يتوقع الطفل أنه مقبول يف خصوصياته، يف اهتامماته السائدة يف الوقت 

حيط الراهن. فإذا ما حظي باالهتامم املعرتف املؤكد من جانب أشخاص امل

من أيب أخذت »املرجعي عندئذ سيكون الراشد بخري مثل غوته الذي قال: 

عندئذ يمكننا أن نضيف مع سيجموند  « القامة...ومن أمي الطبيعة املرحة...

إذا ما كان اإلنسان حبيب أمه بال منازع، فسوف حيتفظ للحياة بتلك »فرويد: 

يس من النادر هلا أن املشاعر من السيطرة، وبتلك الطمأنينة للنجاح التي ل

 . «تستقطب النجاح

ببعضهام بشكل وثيق؛ كل واحدة منهام  «االهتامم» و «الطمأنينة»تتعلق 

متعلقة باألخرى. فإذا ما نقص االهتامم عندئذ تفتقد الطمأنينة، عندئذ تكون 

حسب  هي أساس واه، يمثل سبباً و غياب الثقة بالنفس؛و النتيجة مشاعر النقص

اإلنسان. ال يمكن ألية حياة إنسانية أن تستمر من  «لتحطم» Ricoeurباول ريكو 

يتوقف األمر علينا نحن يف حتويل جمتمعنا القائم عىل اإلنجاز و دون االهتامم.

اخلايل من احلب إىل جمتمع مشحون باحلب. ليس بالرضورة ملجتمعنا أن يكون 

ر إىل ، أبوة أكثر، وبالطبع . مجيعنا حيتاج إىل أمومة أكث«أم»أو بال  «أب»جمتمعًا بال 

 إىل أخوة أكثر: باختصار إىل إنسانية أكثر. 
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 أمل مبشاعر جديدة

أو  ونالتكنوقراطيون العقالنيون ال حيسبون لآلخر حسابًا. والديامغوجي

يتجاهلون يف  «كونوا واقعيني، اطلبوا املستحيل»املصلحون العفويون بشعار 

حددة بيولوجيًا لإلنسان، دافعيته، انفعاالته مثاليتهم شيئًا أساسيًا: الطبيعة امل

 املحددة بالطبيعة. وهذه الطاقة ال يمكن حرصها يف تصويرة حمددة من دون أرضار،

تعامل الناس كاألرقام، كي يتم حتقيق أهداف سياسية أو اقتصادية عىل حساهبم. 

 .«؟أحلق الرضر بروحهو فام الذي سيستفيد منه اإلنسان إذا ربح العامل كله»

ومن هنا فإنه من الرضوري لبقائنا التعرف عىل القوى االنفعالية العارمة يف 

تعلم توجيهها. ومن ضمنها بالدرجة األوىل و ذاتنا من أجل تقديرها حق قدرها

احلنق و لكن أيضًا الكره السليمو االنفعاالت البناءة للحب والشهوة اجلنسية.

 اجلدية تظل أفضل من احلنق والغيظاملالئم واالنتقام املحرر أو نوبة الغضب 

االستياء املكبوت لسنوات طويلة التي تسبب لنا الصداع أو تنعكس عىل أمعاءنا و

 أو حتبس أنفاسنا أو ترفع ضغط دمنا. 

نفضل و الغرية التي قلام نعرتف هبامو ومن االنفعاالت اإلنسانية أيضًا احلسد

اعرتفنا بأننا حسودين ملا يمتلكه  أن نقمعهام بتكرب أو عناد. ومن األفضل لو أننا

اآلخر بأننا غيورين عندما يذهب منا احلب. بدالً من أن ننعكف عىل أنفسنا فإنه 

 من األفضل أن نتحدث مع شخص آخر، شخص نفرغ معه ما يف قلبنا. 

الغرية علينا أن و احلسدو احلنقو االنتقامو الغضبو ومن أجل إزالة الكره

لينا أوالً أن نتعلم التعامل بشكل صحيح مع الكره نصد البدايات. إال أنه ع

اللعب و احلسد والغرية. التدريب عىل العدوانية، من نحو املالكمةو والغيظ

العدواين، بالشكل الذي يتم تنفيذه يف الدورات الديناميكية اجلامعية يمكنها هنا 

دة، أن تساعد. كام من املمكن أن تكون رصخة الغضب يف العالج األسايس مفي

من ثم و «دمى احلضارة»يف إعادة تفتيح الناس الذين يتسمون بطبع مدرع أو 
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إجراء معاجلة حتليلية نفسية للجذور الكامنة يف الطفولة يف هنا واآلن للموقف 

 التحلييل. 

 إن أقرب يشء يربطنا باالنفعاالت هو كل ما له عالقة باحلب والشهوة واجلنسية.

تبادلية مع االنفعاالت األخرى بام يف ذلك املشاعر  فإذا ما ارتبطت بعالقة جدلية

الطبيعية واجلسدانية فإهنا سوف تغني حياتنا عندئذ وتشع إىل العالقات األخرى، 

 بل ومتتد إىل عامل العمل الواقعي. 

ورشط ذلك هو إنكار التصورات القيمية اجلامدة من دون خوف من فقدان 

 شهوانية الوجدانية حتت ضبط االنفعالية. االعرتاف يف الوقت نفسه بالو السيطرة،

و ال يمكن للقوة من أجل ذلك أن تأيت إال من اهلو. فاهلو هو خزان الطاقة، 

منبع االنفعاالت. فيه تكمن نوابض الدافع، التي تعطي األنا الطاقة للتأثري نحو 

 طونأفالاخلارج. وهبذه الطريقة يعمل األنا عىل خدمة انفعاالت اهلو، كام يف مثال 

حول احلصان الذي يساعد الفارس عىل حتقيق هدفه الذي ال يمكن حتقيقه مشيًا 

إنام يرتابط معه. فيكون عندئذ وكأنه و عىل األقدام. فاألنا ال يعرتض عىل الدافع

 باهلو كام يترشب اللحم بالدم.  مغموراً 

كلامته. و واالنفعاالت تصبغ شخصية اإلنسان مثلها مثل تفكريه وقناعاته

 يمكن لالنفعاالت أن تكون مدموجة يف األنا ومكبوحة منه وموجهة منه.و

حتدد شخصيته املميزة. كام و الدوافع األعمق يف اإلنسان تكمن يف انفعاالتهو

يرتبط أيضًا بذلك بأننا ال نتعرف عىل اآلخر بشكل جيد إال إذا ما قابلناه باستثارة 

الطور بالغضب، متحمسني  انفعالية: الوقوع يف احلب الكبري، اخلروج عن

 بتعصب لفكرة سياسية أو نتابع فكرة عظيمة بحامس. 

ومن ذلك أيضًا أن نتعرف كيف نترصف بشكل خال من احلب، بحنق 

مقموع، بغضب عارم. وبام أن هذه االنفعاالت السلبية ذات طبيعة بدائية، فإننا ال 

 «املجانني» «عىل اجلانحني»نسقطها عىل اآلخرين: و ندركها، ونفضل كبتها

نحن ال نرى اجلمل يف أعيننا و .«األجانب»، «العاطلني عن العمل» «الغرباء»
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ولكننا نرى القشة يف عيون اآلخرين. ولكن إذا ما بدأنا برؤية إىل أي مدى نحن 

قساة وباردون، عندئذ نبدأ بتحسني أنفسنا، ولكن بالطبع ليس من دون صدمة 

مع اآلخرين. عندئذ يمكن للغضب  وحزن حول هذه املعرفة: ففي احلوار

 Jeanيف ذاتنا كام يقول جان لويس فيفيس  «احليوان املرعب واخلطري»البدائي، 

Louis Vives  الذي جعلته حتت ترصيف، 0118أبو علم النفس احلديث يف عام ،

 جعلته يغنيه، يف حوار ثنائي. و دجمته يف األنا

لية يف ذاتنا التي جترح ومن أجل أن نتمكن من إدراك االنفعاالت األو

الشعور باالنتامء إىل و بسهولة احرتامنا لذاتنا، فإننا نحتاج إىل أصدقاء داعمون

جمموعة. إذ ال يكفي هنا بأن تصبح شعورية. فمن الرضوري بأن نشعر هبا. 

فاألمر ال يتعلق لوحده إذا بأن نجعل من الالشعوري شعوريًا بل يتعلق األمر 

 غري حمسوس حمسوسًا.  أيضًا بأن نجعل ما هو

فإذا ما وصلنا إىل هذا احلد فإنه يمكننا عندئذ أن نشبع حاجات أبنائنا بوالدية 

هبذه الطريقة ال يتم استغالل و تباعد موزون بشكل مثايل.و مسؤولة، بقرب

األطفال ألغراض ذاتية، وال خيدمون كبديل للحب املفقود ذاتيًا أو كوسيلة من 

  أجل سرت فشلنا الذايت.

هو عالقات اجتامعية تساعد اآلباء واألمهات عىل أن  إال أن رشط ذلك

 يتطوروا بالشكل الذي نصفه هنا: فمن خالل األمان االقتصادي ومن خالل

النواظم املؤسساتية التي ختفف العبء عن اآلباء واألمهات بشكل فاعل، من 

 السنوات التي يمكن إحلاق األطفال فيها يف خالل احلضانات ورياض األطفال

األوىل، من دون أن تلحق األذى بنمو هؤالء األطفال؛ بل عىل العكس: فاألطفال 

يدعمون بعضهم بعضًا، ويستحثون بعضهم بعضًا. ويتم ختفيف قلق األمهات 

يكونون يف وضع أفضل و واآلباء عىل أطفاهلم ويشعرون بفرحة لقاء أطفاهلم

أن و ألطفال طوال اليوم بالبيتبكثري للتعامل معهم بحب وحنان، اما لو كان ا

يكون الوالدان موجودان باستمرار مع األطفال. ونحن يمكننا أن نعطي أوالدنا 
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لكن ليس من أجل قطع العالقة معهم. فالطفل حيتاج إىل الشعور و ملن يرعاهم

 حتى لو غابا فإهنام سيعودان يف كل األحوال. و بأن أمه وأبيه موجودان

حتقيق هذا اهلدف أصعب اما هو األمر لدى الرجال؛ و بالنسبة للنساء فإن 

. فهن ينبغي هلن «مساملات»فرتبيتهن تتم من منظور املثال األنثوي السائد إىل نساء 

أن يكن مدلالت، وحبابات، وناعامت ومستعدات للمعاناة؛ وليس فقط يف خيال 

 إنام أيضًا يف تصوراهتن هن.و الرجال

هبذا يستطيع و م يف تربية األطفال.بنصيبه اويمكن للرجال أن يسهمو

الرجال والنساء أن حيققوا ذواهتم يف عامل العمل، وكذلك يف أدوار اآلباء 

واألمهات. إننا نبالغ باستمرار من أمهية حتقيق الذات يف العمل، ألنه يتم تقويمه 

نحن نقلل من إمكانيات االغتناء يف و اجتامعيًا بدرجة أكرب من دور ربة املنزل.

الرشيك. إهنا متهد لنا أنفسنا الطريق نحو و اليافعنيو ياة املشرتكة مع األطفالاحل

االنفعاالت واملعاناة، إذا أننا نجد فيها بشكل ال شعوري و مشاعرنا املكبوتة

أنفسنا، كطفل أو يافع. عندئذ يمكننا فهمها بشكل أفضل، ومن ثم يتم قطع 

تنميتها و  يمكن جتنبها يف األنااحللقة املفرغة. ويمكن دمج العدوانية التي ال

إغناء عالقاتنا بني بعضنا. إهنا دعوة النفعاالت جديدة و كانفعال بنّاء لترصفنا

مازال ينقصنا بدرجة كبرية اإلقرار بوظيفتها لصحة البرش. فاحلب والكره 

االنتقام والغرية واحلسد ال يمكن أن تعرب عن نفسها كانفعاالت لو مل و والشهوة

األمل االنفعايل بأن ما لسنا له مستعيدين بعد، ما هو جديد بالنسبة لنا،  يكن هناك

للمعايشة. فحتى جمرد الرغبة بمزيد من و الفضوليني جتاهه، ما زال قاباًل للتحقيق

اإليامن بالطاقة املكتشفة يف ذواتنا تدعمنا عىل طريق انفعاالت و االنفعاالت

 جديدة .
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معروف بفلسفته التشاؤمية يرى يف  أملاين، فيلسوفم(  0861 – 0788آرثر شوبنهاور ) 

العامل فكرة شيئا جيدا وقد كتب كتاب  االنتحارويرى يف  العدماحلياة رش مطلق فهو يبجل 

فريى أن  والعقل اإلرادةالذي وضع فيه زبدة فلسفته فلذلك تراه يربط بني العالقة بني  وإرادة

م درس  0788عرشين من شهر فرباير لسنه ولد يف الثاين وال العقل أداة بيد اإلرادة وتابع هلا .

 – 0800)  جامعة برلنيم(( ، ثم انتقل إىل  0800 – 0819الفلسفة بجامعة جوتنجن )) 

:)  عن رسالته التي دوهنا حتت عنوان الدكتوراه (( حيث ختم دراسته بحصوله عىلم0801

وصلته بالعامل اخلارجي . مات أبوه  العقلاألصول الربعة ملبدأ السبب الكايف ( وهي رسالة يف 

( عاش بعد ذلك حياة شقية تعيسة بسبب خالفه مع م0811منتحرا وهو يف السابعة عرشة ) 

لتي عاشتها أمه بعد أبيه ، وقد انتهى اخلالف أمه بسبب حياة التحرر من كل قيود الفضيلة ا

بينهام إىل قطيعة كاملة حتى ماتت ومل يراها ، وقد سبب سلوك أمه شعورا عنده باملقت 

الشديد للنساء الزمه طوال حياته ، فلم يرتبط بامرأة حتى مات . قام بالتدريس بجامعة برلني 

ب ، وقد عزا ذلك هو إىل غرية ( ومل يكن موفقا وال مقبوال من الطال م0810 – 0811)

األساتذة اآلخرين منه ، وتآمرهم ضده ومل تكن كتبه تلقى رواجا اما سبب له إحساسا 

مضاعفا بالشقاء والتعاسة ، لكن يف أخريات حياته ، بدأت كتبه تروج واإلقبال عليها يتزايد ، 

ه استغالله هلذا املال من فشعر بالسعادة والرضا . كان له بعض املال الذي ورثه عن أبيه ، مكن

احلصول عىل غرفتني بإحدى الفنادق املتوسطة ، عاش فيها طوال الثالثني عاما األخرية من 

حياته، عاش هذه السنني يف هاتني احلجرتني ، وحيدا بال أم وال زوج وال ولد وال أرسة وال 

طلق عىل روح وطن ، وال صديق , سوى كلبه الذي أطلق عليه اسم ) أطام ( ، وهو اسم ي

، ولكن سكان الفندق والقريبني من شوبنهاور كانوا  الربامهةالعامل ، أو الروح الكيل لدى 

 (. :)شوبنهاور الصغري مون الكلبيس

 فكره

, واخلـربة, احلكمـة، لقد الحظ شوبنهار أن الوجود يقوم عىل أساس مـن كان فيلسوفًا متشائامً 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
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دق عىل إدارة الفاعل, وقدرتـه, وحكمتـه. وخربتـه, والغائية, وأن كل يشء يف الوجود دليل صا

إن املزاج الفاسد لشوبنهاور ونزعة احلقد والكراهية التي متأل نفسه, ثم الـود املفقـود,  وإتقانه.

والعداء املوجود بينه وبني كل عنارص احلياة واألحياء, دفـع بـه إىل اختيـار نوعيـة معينـة مـن 

ة بوذا, ثم كتب الديانة اهلندية, وكان مـن آثـار ذلـك أن الكتب, وكان اختياره منصبًا عىل دراس

ازداد شعوره بالكراهية للعامل, وتعمق لديه اإلحساس بأن احلياة رش, وأن احلياة لـيس فيهـا إال 

األمل واملرض والشيخوخة واملوت. والديانة اهلندية تقوم عىل أن احلياة قائمة عـىل أنـواع مـن 

 الرشور الطبيعية واخللقية.

حلديث عن غريزة اجلنس, شوبنهاور له موقف خاص جدًا من هذه الغريزة, وموقفـه هـذا يف ا

 علـم الـنفسيف  فرويـدكان أساسًا ملواقف بعض الفالسفة, وسندًا ملذاهبهم, وحتديدًا مـذهب 

 ومدرسته التي قامت عىل أساس من الرتكيز عىل دافع اجلنس.

نسـان واحليـوان, وجيعـل منـه الركيـزة إن شوبنهاور يعيل من شأن الـدافع اجلنيسـ لـدى اإل

األساسية التي تدور عليها حياة الفرد واجلامعة, بل جيعل منه األسـاس األوحـد الـذي تـدور 

عليه احلياة عند كل الكائنات, وبخاصة اإلنسان, ومـن ثـم فـإن اجلـنس هـو مفتـاح السـلوك 

 الياء. اإلنساين , وعىل أساس منه يمكن تفسري كل سلوك إنساين من األلف إىل

وكـان الكتـاب  م0801كتب شوبنهاور رسالته التي نال هبا درجة الدكتوراه عام : مؤلفاته

األصول األربعة ملبدأ السبب الكايف((. وهو يقصـد بالسـبب الكـايف عالقتنـا بالعـامل عن ))

اخلارجي وفهمنا إياه. ويرى أن السبب الكايف الذي يتحدث عنه يقوم عىل أصول أربعة هي: 

عالقة بني داع  –عالقة بني زمان ومكان  -عالقة بني علة ومعلول -بني مبدأ ونتيجة ))عالقة

وفعل((. والصور الثالثة األول ختص التصور النظري, أما الصورة الرابعة فهي العمل. وهذه 

األربعة هي التي ينشأ عنها تصورنا للعامل اخلارجي, وانفعالنـا معـه. ثـم أخـرج كتابـه الثـاين 

إرادة وتصور(( أو ))العامل إرادة وفكرة((. وقد فتن بكتابه هذا حتى ظن أنه قـد  وهو))العامل

وضع فيه التصور النهائي للوجود والفكر . ولكن كتابه هذا مل يلق قبوالً, حتى أنه بعد ما يزيد 

أن جزءًا من نسخ كتابه قد بيع ورقًا فاسدًا ت لف به البضائع,  عىل العرشة أعوام, أ بلغ شوبنهاور
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فازداد تشاؤمًا, وأرجع ذلك إىل مؤامرة حتاك ضده مـن مجيـع املفكـرين والفالسـفة, وأهنـم ال 

يفهمون فلسفته ألنه يكتب لألجيال القادمة, ثم قال: )إن كتايب هذا مثل املرآة, فـإذا نظـر فيهـا 

محار فال تنتظر أن يرى فيها وجه مالك(. ثم نرشـ كتابـًا حتـت عنـوان: )اإلرادة يف الطبيعـة( 

(, مجع يف هذا الكتاب من األمثلة والشواهد الطبيعية مـا ظنـه أدلـة عـىل نظريتـه يف م0816)

( أصـدر كتابـًا بعنـوان: م0810اإلرادة الكلية, التي حتدث عنها يف كتابه السـابق. ويف سـنة )

: )  ( أصدر كتابني هامني عـنم0810)املشكلتان األساسيتان يف فلسفة األخالق( ويف سنة )

لفضالت(. وقد بذل فيهام قصارى جهده, وعصارة فكره, ولكنـه تلقـي عرشـ نسـخ النتاج وا

منهام تعويضًا له عن جمهوده يف تأليفهام، فلم تكن مؤلفاته قـد لقيـت قبـوالً بعـد, وإن كانـت 

 فلسفته بدأت تلفت األنظار.

ر ويف أخريات حياته بدأت فلسفته التشاؤمية تلقى اهتاممـًا لـدى األوسـاط, امـا جعلـه يشـع

جلس يف الفندق املتواضـع  م0861 سبتمرب 10(. ويف م0811) ببعض الرضا يف خالل عام

الذي قيض فيه الثالثني عامًا األخرية من عمره. وكان يتنـاول إفطـاره, وبعـد سـاعة وجدتـه 

لقد قامـت  صاحبة الفندق ما يزال جالسًا كام هو, فاقرتبت تتفحصه فوجدت احلياة قد نبذته.

بـارة عـن املـادة املطلقـة, فلـيس يف فلسفة شوبنهاور عىل األسس اآلتية: أوالً: أن الوجـود ع

. ثالثًا: اإلرادة الكلية يف الطبيعة (الوجود سوى املادة ثانيًا: أن العلم عبارة عن )إرادة وفكرة(

عنايتها تنصب عىل احلفاظ عىل احلياة يف األنواع, ولذلك هتتم باإلبقاء عىل األنـواع يف النبـات 

ها بالنوع, ال تلقي باالً إىل األفراد الذين تطحنهم واحلرشات واحليوان واإلنسان, وهي يف اهتامم

اآلالم, ويعذهبم الشقاء, ويغرقون يف بحار املآيس والرشـور. رابعـًا: املـوت هـو عـدو اإلرادة 

الكلية, وهو الذي حياول أن يقيض عىل احلياة واألحياء, ولكن اإلرادة الكلية هتزمه عن طريـق 

لتزاوج والتناسل , وبـذلك تعـوض اإلرادة عـن طريـق غريزة اجلنس التي تدفع األحياء إىل ا

حتقيقًا لرغبة اإلرادة الكلية. خامسًا: احلياة كلها,  واألحياء احلياةوتبقي  النسل ما يأخذه املوت,

بل الوجود كله رشور وأحزان ومشقات وآالم, وليس يف الوجود كلـه خـري قـط, وال يعـرف 

, وأقىص ما يتصور من خري يف الوجود , أن تقل رشوره نوعًا أو ختف آالمه هونًا. السعادةمعنى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1854
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1860
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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التعاسة هي جوهر احلياة, وحقيقة الوجود, وهذه األشياء هي اجلانب اإلجيـايب الرش والشقاء و

يف احلياة, أما ما يسمي بالسعادة, أو اللذة, أو اخلري أو غري ذلك , فليست أمورًا إجيابيـة, بـل هـي 

أمور سلبية, بمعنى أن السعادة ليست إال سلب اآلالم, واختفاء الشقاء أو التخفيف منه قليال ، 

ثم فال وجود ليشء اسمه السعادة أو اللذة ، ولكن هناك شقاء وتعاسة وآالم, قد تكـون ومن 

شديدة، وقد ختف قلياًل أو كثريًا, فيسمي الناس هذه احلالة سـعادة أو لـذة. سادسـًا: وسـيلة 

 اإلرادة الكلية يف تنفيذ غايتها من بقاء النوع يف اإلنسان أمران: العقل, والغريزة اجلنسية.

: عود إىل ما قرره فيلسـوف التشـاؤم, مـن أن الوجـود كلـه رش.فـالوجود رش, ألن األمل سابعاً 

والتعاسة مها اليشء اإلجيايب, وأما ما نسميه سعادة ولذة, فهو أمر سلبي, فال يزيد عن كونه سلبًا 

 لألمل أو ختفيفًا منه للحظة, ثم تنتهي تلك اللحظة ليأيت األمل من جديد.

فـإن  -فيام يزعم الفيلسوف  –من أدلة عىل أن احلياة آالم ، والوجود رش  : لكل ما تقدم ثامنا

. ختلصا من شقاء احلياة ورشورهـا ويرغب يف االنتحار –إىل نبذ احلياة الفيلسوف يدعو 

يبني أن املوت يف ذاته ال يسبب لإلنسان  –وهو يَرغب يف االنتحار ويدعو إليه  –والفيلسوف 

ألن اإلنسان ملون من فكرة املوت أكثر اما يتأملون من املوت نفسه ؛ أملا قط ، ولكن الناس يتأ

، فهو ال يـرى ؟ إن اإلنسان طاملا هو حي مل يمت، فكيف يتأمل منه اليلتقي باملوت أبدا

 املوت وال يلتقي به ومن ثم ال يتأمل منه ، فإذا ما انتحر اإلنسان ومات ، فإن املوت حني جيـيء

ىل ذلك فاإلنسان خياف من فكرة املوت ، لكن املوت حني جييء ، وعيكون اإلنسان قد ذهب

ويقع يكون اإلنسان قد اسرتاح من شقاء احلياة وآالمها، وختلـص هنائيـا مـن اإلرادة الكليـة 

 .ؤه هبا ليظل يصىل شقاءها وآالمهاالعمياء الرشيرة التي ال عمل هلا إال ترغيبه يف احلياة وإغرا

 )املصدر: املوسوعة احلرة(

 


