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روي عن اإلمام الباقر�:
احل ّبُ ،
«الدين هو ُ
الدين»
واحل ُّب هو ِّ
ِّ
روي عــن اإلمــام الصــادق � -ملّــا ُســئِل
عــن ا ُ
حلــب والبغــض :أمِ ــن اإلميــان هــو؟:-
وهــل اإلميــان إ ّال احلــب والبغــض»
عن اإلمام الصادق �:
«هـــل الديـــن إ ّال احلـــب؟ إن اهلل عـــز وجل

يـــــــقــــول ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ﴾
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المقدمة
حرفــان يعجــز اللســان عــن وصــف ســحر
تأثيرهمــا يف احليــاة ،ســواء علــى مســتوى النفــس أو
املجتمــع ،مشــاعر معقــدة ،وانفعــاالت متناقضــة ،مــا بــن
قبــض وبســط ،وبــن البُعــد والوصــل ،جتعــل مــن تت ّبــع
أثرهــا يعيــش حيــرة دائمــة ،وعج ـزًا ّ
مطــر ًدا باســتمرار،

كلمــا حاولنــا االقتــراب مــن معناهــا جهلناهــا أكثــر،
وازداد تعقيدهــا أكثــر ،هــي األريحيــة التــي تســري بــن
كريــات الــدم فتصبــغ اإلنســان بأحــوال االنفعــال املختلفــة
واملتناقضــة يف بعــض األحيــان ،إنــه ا ُ
حلــب يــا ســادة..

هــذه اللفظــة التــي ُقتلــت يف املجتمعــات
الشــرقية علــى يــد ُمجر َمـ ْـن ،اشــتركا يف تبديــد مالمــح

تلــك املشــاعر الســامية وضياعهــا مــن نفــوس البشــر،
املجــرم األول هــو األعــراف املجتمعيــة -وعلــى وجــه

اخلصــوص املجتمعــات الصحراويــة -التــي باتــت ال

(حــب) نتيجــة خشــونة الصحــراء
تستســيغ ســماع كلمــة ُ
وجالفتهــا ،ممــا يعــارض مــا حتملــه تلــك الكلمــة مــن ر ّقــة
وإحســاس ومشــاعر ورديــة ،فحينمــا تعــرض تلــك الكلمــة
ومــا حتملهــا مــن مشــاعر نبيلــة علــى أعــراف قاســية
جلفــة متأصلــة يف النفــوس غيــر قابلــة للنقــاش ،فمــن
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الطبيعــي أن يطــأ املجتمــع كل مــا يخالــف املســلمات التــي
يتبناهــا يف مجتمعــه ،ويرفــض كل (دخيــل) عليهــا.
أمــا املجــرم الثانــي فهــو الصــورة املشــوهة
التــي تق ّدمهــا املجتمعــات الغربيــة ،واملمارســات الزائفــة

التــي ُتارســها باســم احلــب ،حتــى أصبــح هــذا املعنــى

بغــض النظــر
مقتصــ ًرا علــى العالقــة بــن اجلنســن-
ّ

عــن مــدى مشــروعيتها -أو أنهــا عالقــة تنتهــي بانتهــاء
املمارســة الدينامكيــة بينهمــا..
ا ُ
حلــب -يــا ســادة -مشــاعر راقيــة نبيلــة ،ال
صلــة لهــا مبمارســات مزّيفــة تختبــئ خلــف مســماها،

ا ُ
حلــب هــو احلــرارة احمل ّركــة التــي تدفــع باجتــاه مــا
نحــب ،ا ُ
حلــب هــو املشــاعر التــي تســترخص الغالــي يف
ســبيل الوصــول إلــى احملبــوب ووصالــه ،هــو ذلــك الشــعور

الــذي نطــق بــه إســا ُمنا العزيــز( )1علــى لســان أهــل بيــت

العصمــة ،2فعــن بريــد بــن معاويــة العجلي« :كنــت

عنــد أبــي جعفــر «اإلمــام الباقــر�» إذ دخــل عليــه قــاد ٌم
 -1قــد يعتقــد البعــض أن كلمــة (ا ُ
حلــب) ال تناســب املجتمــع امللتــزم وقــد يعتقــد آخــر
أن اإلفــراط يف املشــاعر واالنفعــاالت غيــر العقالنيــة هــو الدافــع إلحيــاء تلــك املفــردة
يف املجتمــع ،ولكــن لــو سـلّطنا األضــواء علــى بعــض روايــات أهــل البيت2لوجدنــا أن
كتــب احلديــث مليئــة بالروايــات التــي تدعــو إلحيــاء تلــك املشــاعر وممارســتها برؤيــة
إســامية خالصــة بعيـدًا عــن الشــوائب والتزييــف.
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مــن خراســان ماشـ ًيا ،فأخــرج رجليــه وقــد تغلفتا « َورِ َمتــا
مــن املشــي» وقال :أمــا واهلل مــا جــاء بــي مــن حيــث جئــت
إال حبكــم أهــل البيــت !  فقــال أبــو جعفــر �« :واهلل لــو
أحبنا حجر حش ــره اهلل معنا ،وهل الدين إال احلب »..

()2

مختصــا يف
لســت باح ًثــا متبحــ ًرا وال محققّــا
ً

هــذا املجــال وإمنــا أجتــول بــن صفحــات الكتــب محـ ً
ـاول
نقــل الصــورة الناصعــة ملفــردة ا ُ
حلــب التــي جذبنــي
جتســدها يف ا ُ
خللــق
ســحر جمالهــا وسـ ّمو معناهــا ورقـ ّـي
ّ
احملمــدي.
ّ

٭ ما هذه املشاعر؟
٭ ما أنواعها ،وكيف نف ّرق بينها؟
للحب وما أثره فيها؟
٭ كيف تنظر املجتمعات ُ
هــذه بعــض التســاؤالت التــي أســعى جاهــ ًدا
للبحــث عــن إجابــة عليهــا ،علّهــا تعيــد رســم مالمــح
ا ُ
حلــب بعــد أن ُش ـ ِّوهت بفعــل العوامــل املختلفــة ،وتع ّبــد
الطريــق للمحبــن للســير علــى جــادة ســ ّيدة املشــاعر

النبيلــة (ا ُ
حلــب).

 -2تفسير العياشي167/1:
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أســال البــاري ســبحانه أن يعيننــي علــى نشــر
تلــك اللفظــة احملمديــة ليتغ ّنــى بهــا كل مــن تصــل إليــه،
ويكــون هــذا العمــل شــفي ًعا لــي يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون
إال مــن أتــى اهلل بقلــب ســليم ..

 29يـــولـــيــو ٢٠١٤مـ
 1رمــضان ١٤٣٥هـ

16
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الحب؟
ما ُ

مــن خــال جتوالــي يف عالــم ا ُ
حلــب ومعانيــه
أجــد مــن الصعوبــة أن تخضــع هــذه اللفظــة حلســابات
املنطــق والعقــل يف تفســيرها ،أو ح ّدهــا يف إطــار يرســم
مالمحهــا ،لغــة مجهولــة يســتدل عليهــا بآثارهــا التــي
تصبــغ النفــس باألريحيــة والطمأنينــة واألنــس واللــذة،
جميعهــا إشــارات تدلــل علــى أن هنــاك انتفاضـ ًة داخليــة
مصدرهــا القلــب ،تتحــرك معهــا املشــاعر وتخضــع لهــا
حــواس اإلنســان فتدفعــه إلــى القيــام مبــا يشــير إلــى حــال
احلــب املســيطرة عليــه ،ومبتــدأ هــذه املشــاعر النبيلــة تلك
الكمــاالت التــي يراهــا احملــب مخالطـ ًة أوصــال محبوبــه،
ـب أنغا ًمــا مســنجمة
فمــا إن يتــم اللقــاء حتــى يعــزف احملـ ّ

يطــرب لهــا اآلخــر دون مقاومــة منــه ..

ومــع كل هــذا التعقيــد يف محاولــة تعريــف
ا ُ
حلــب ال بــأس أن نســلط األضــواء علــى بعــض مــا
كتبــه الباحثــون لتوضيــح الصــورة املبهمــة لتلــك املشــاعر
املعقــدة.
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الحب:
التفسير العلمي لحال ُ

يؤكــد العلمــاء أن حــال احلــب مرتبطــة بشــكل
مباشــر بتغييــرات وحتــوالت بيولوجيــة وكيميائيــة حتــدث
يف الدمــاغ ،فحــن يلتقــي احملــب مبحبوبــه تشــترك
احلــواس يف تكويــن هــذه احلــال مــن خــال هرمونــات
(األمفيتامــن) ،وهــي تتكــون مــن هرمونــات أخــرى
وأبرزهــا ( الدوبامــن و النريتفريــن والنورادينالــن) التــي
تبــث الــروح النشــاط واالنتعــاش يف القــدرات اجلســدية
والنفســية.
ومــا إن يلحــظ العقــل الصفــات التــي يألفهــا
ويستحســنها حتــى ترتســم مالمــح االرتيــاح النفســي علــى
اإلنســان بفعــل الهرمونــات الدماغيــة اخلاصــة يف التأثيــر
علــى القلــب ويبــدأ امليــل يشــق طريقــه نحــو احملبــوب.
ويشــير العلمــاء املختصــون إلــى أن احلــب الــذي
حتدثــه هــذه الهرمونــات -يــدوم كحــد أقصــى -لثــاث
ســنوات ،وذلــك نتيجــة تع ـ ّود املســتقبالت احلســية لتلــك
املــواد.
ولذلــك حــق القــول بــأن احلــب يبــدأ بالتشــابه
ويــدوم باالختــاف ،أي أن تعــ ّود املســتقبالت احلســية
للمــواد املســببة حلــال احلــب متــر بحــال مــن الركــود
واالعتيــاد علــى النشــاط وتنهــي حــال االنتعــاش التــي
ســببته تلــك الهرمونــات ،وتقــع مســؤولية جتديــد التغييــر
18
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الكيميائــي خلاليــا الدمــاغ علــى عاتــق االختــاف ،ممــا
يــؤدي إلــى إنعــاش حــال احلــب مــن جديــد بعــد دخولهــا
يف ركــود االعتيــاد.
على الهامش:

ً
مجــددا
عامــا
كيــف يمكــن أن يكــون االختــاف
ً
لخاليــا الحــب؟

ال ضيــر يف اعتبــار االختالفــات عامـ ًـا مجــد ًدا
ً
ومنشــطا حلــال احلــب بعــد ركودهــا ،إذا مــا التفتنــا
إلــى معنــى االختــاف ،واســتطعنا أن نفــرق بينــه وبــن
اخلــاف ،فاملقصــود مــن االختــاف ذلــك التفــاوت يف
الطاقــات والقــدرات ،والتبايــن يف اآلراء الــذي يقــود املــرء
إلــى تكاملــه بصورتيــه املاديــة واملعنويــة ،بينمــا اخلــاف
هــو الصــراع والصــدام املد ّمــر للعالقــات.
املشــكلة ال تكمــن يف وجــود االختــاف والــذي
يعتبــر مــن لــزاوم احليــاة احلتميــة ،املشــكلة تكمــن يف عــدم
فهــم هــذه الثقافــة أو إخراجهــا مــن دائرتهــا إلــى دائــرة
اخلــاف ،كمــا أن هنــاك قصــو ًرا يف فهــم بعــض مهــارات
احليــاة مــن مثــل فــن التعامــل مــع املشــكالت وكيفيــة
اســتقبالها!.
كيــف ينبغــي لنــا أن نســتقبل تلــك املشــكالت
لنكــون يف دائــرة االختــاف الــذي ّ
ينشــط خاليــا احلــب
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ويبــث الــروح فيهــا مــن جديــد؟ ،مِ ــن املفتــرض -حفاظــا
علــى حــال احلــب -أن يُتعاطــى مــع هــذه املشــكالت علــى
أنهــا عثــرات ميكــن التعامــل معهــا مبــا يقــوي روابــط
احلــب ،واعتبارهــا مــن األمــور التــي تســاهم يف معرفــة
احليــاة أكثــر ،وفهــم املواقــف بشــكل أكبــر ،والتنبــه إلــى
ومنغصــات نتيجــة التبايــن
أن العالقــات متــر بعواصــف
ّ
الطبيعــي يف القــدرات الذهنيــة وأســاليب التفكيــر وطــرق
التربيــة واخلبــرات التراكميــة والفهــم الدقيــق للمواقــف
املختلفــة يف احليــاة.
وهنــا احلــد الفاصــل بــن الشــخصية اإليجابيــة
والشــخصية الســلبية ،فالشــخصية اإليجابيــة تــرى بــأن
االختــاف هــو فرصــة الســتثمار الطاقــات الكامنــة يف
النفــس ،والتدريــب علــى قبــول املختلــف وفهــم ثقافتــه
ً
ســبيل لرؤيــة نتائــج االســتفادة مــن جتــارب
واعتبارهــا
احليــاة ،بينمــا الشــخصية الســلبية ســتتخذ مــن االختالف
لتصــدع العالقــات وافتعــال اخلالفــات واألزمــات
ّ
حجــة ّ
التــي تضــر بالفــرد قبــل املجتمــع.
تلــك كانــت نظــرة بســيطة حــول ارتبــاط احلــب
بهرمونــات تفرزهــا الغــدد يف حــال توقــد شــمعة احلــب يف
النفــس ،ممــا يدفــع اجلــزء املســؤول عــن كيميــاء املشــاعر
وهــو العقــل -إلــى إطــاق إشــارات عصبيــة تدفــع القلــبلينبــض بصــورة ســريعة فيميــل بصاحبــه نحــو محبوبــه.
20
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للحب:
التعريف السلوكي ُ

يتفــق كل مــن كتــب يف عالــم ا ُ
حلــب أن مــن
الصعــب تفســير احلــب مبفهــوم واضــح املعالــم ،إ ّال أنــه
مــن املشــتركات التــي ال يُختلــف عليهــا أنــه أمــر فطــري
بُــذرت بذرتــه يف النفــس اإلنســانية بكيفيــة قابلــة للنمــو
أو اخلبــو ،ومــا إن يرتفــع بنــاء عالقــة احلــب بــن طرفــن
متجانســن إ ّال كان ســب ًبا يف اســتقرار عواطفهمــا
وإدخالهمــا يف حــال الســكينة ،وعلــى العكــس يف حــال
عــدم التجانــس تصبــح وبـ ً
ـال يقــض مضجــع الطرفــن كمــا
قــال يف ذلــك إيليــا أبــو ماضــي:
َو َقـ ــائِ ـ ـ ـ ـ َلـ ـ ــةٍ َم ـ ـ ـ ـ ــاذَا َلـ ـ ـ ِـق ـ ـيـ ـ َـت ِمـ ـ ـ ـ ـ َـن احلُ ـ ِّـب
َفقُ ْلـ ُـت الـ َّـر َدى َوا َ
خلـ ْو َف ِف ال ُب ْع ِد َوالقُ ْر ِب
َفقَا َل ـ ـ ْـت َع ـ ـ ِـه ْد ُت الـ ُـح ـ َّـب ُي ـ ْـك ـ ِـس ُب َر َّبـ ـ ـ ـ ـ ُـه
شَ ـ َـمـ ـ ـ ـ ـ ــائِ ــلَ غُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًّـرا َل ُتـ َنـ ـ ـ ـ ـ ــالُ ِبـ ـ ـ َـا ُحـ ِّـب
َفــقُ ـ ْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت َلـ َهـ ـ ـ ـ ــا َق ـ ـ ْـد َكـ ـ ـ ــا َن ُح ـ ًّـب ــا َفـ ـ ـ ـ ـزَا َد ُه

ُن ــفُ ــو ُر امل َـ َهــى « َر ًاء» َف ـأَ ْمـ َـسـ ْـيـ ُـت ِف َح ـ ْـر ِب
َو َقـ ـ ـ ْـد َك ـ ــا َن لِ ــي َقـ ـ ْل ـ ٌـب َوكُ ـ ـ ْنـ ـ ُـت ِبـ ـ َـا َه ـ ًـوى
َف ـ َلـ َّـمــا َع ـ ِـرفْ ـ ُـت احلُ ـ ـ َّـب ِص ـ ـ ْـر ُت ِبـ ـ َـا َق ـ ْلـ ِـب

كمــا أنهــم أجمعــوا علــى أن مشــاعر ا ُ
حلــب
هــي ألــذ مــا يف عالــم املعنــى ،كونهــا اجنــذاب بــن املــرء
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ومــا يتطلّــع لــه مــن كمــال( ،)3كحــب العبــد هلل -ســبحانه
وتعالــى -الــذي مي ّثــل االجنــذاب للصفــات الكماليــة
واجلماليــة ،وكاالجنــذاب إلــى املخلــوق الــذي يشــ ّكل
املظهــر لتلــك الصفــات اجلماليــة ،حتــى إن كان ذلــك
ا ُ
حلــب ذا مالمــح نســبية أو كمــال نســبي يختلــف بحســب
النظــرة للكمــال ،ولكــن االتفــاق بــن اجلميــع هــو اجنــذاب
نحــو الكمــال واجلمــال.
ويشــير علمــاء النفــس إلــى أن ا ُ
حلــب يقــوم
علــى أســاس الشــعور باجنــذاب شــديد إلــى احملبــوب أو
إلــى الشــيء النافــع( ،)4لــذا يرجــع منشــأ ا ُ
حلــب يف النظــرة
النفســية إلــى عـ ّدة عوامــل منهــا مــا هو غريــزي كحب األم
ألبنائهــا فهــو ُحــب ناشــئ عــن غريــزة األمومــة والعاطفــة

املالزمــة لهــا دون مصلحــة مترتبــة مــن وراء ذلــك احلــب،
ومنهــا ماهــو كســبي أي بهــدف االنتفــاع وحتقيــق مصلحــة
مــا ،ومنهــا مــا هــو انفعالــي نتيجــة االجنــذاب إلــى جمــال
الشــكل أو اإلعجــاب ببعــض اخلصــال املقربــة مــن

 -3يعــرف آيــة اهلل الشــيخ محمــد تقــي مصبــاح اليــزدي احلــب علــى أنــه :حــال حتــدث
يف القلــب لكائــن ذي شــعور حيــال مــا ينســجم مــع وجــوده ويناســب ميولــه ورغباتــه..
وإن املــاك يف هــذا اجلــذب واالجنــذاب هــو االنســجام بــن ذلــك املوجــود وبــن
وحــب االنســان يتعلــق بشــيء قــد أدرك انســجام كمالــه مــع كمــال وجــوده
احملــبُ ،
..األخــاق يف القــرآن ص.328/327
 -4معرفة النفس االنسانية يف الكتاب والسنة ص.333
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الكمــال املرتبطــة باملقاييــس الشــخصية ،حيــث أن كثي ـ ًرا
مــا ينطلــق ا ُ
حلــب يف أحــد مفاهيمــه وصــوره مــن الرغبــة

يف تأمــن احلاجــات املاديــة للنفــس أو إشــباع الغرائــز أو
احلاجــات العضويــة.
وعليــه يكــون احلــب مشــاعر فطريــة ســامية
نــادى بهــا صــوت الديــن ،بــل إن الديــن هــو احلــب ،واحلــب
هــو الديــن( ،)5لتلبــس الــروح ثــوب األريحيــة ،وتســكن
احملبــة يف النفــس ،وتتغلغــل يف شــرايني ُ
املــب املنجــذب
حملبوبــه الكامــل ،ومــن ال ميتلــك تلــك املشــاعر فهــو ميــت
بــن األحيــاء.

 -5عــن اإلمــام الباقــر �« :الديــن هــو احلــب واحلــب هــو الديــن» .ميــزان احلكمــة
ج 2ص .198
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النشأة والمستقر:

بعــد أن عرفنــا أن احلــب ينشــأ بطريقــن،
همــا املنشــأ الكيميائــي لبعــض الهرمونــات التــي يفرزهــا
ً
فعــا قلب ًيــا ينبــع مــن
الدمــاغ ،واملنشــأ النفســي كونــه
العاطفــة اخلالصــة التــي ال تخضــع لســيطرة العقــل إال
يف حــال أن يكــون العقــل هــو الــذي يقــود عمليــة احلــب
مــن توجيــه بعــد مــراس ومــران مســتمرين ،فقــد ورد عــن
«جبلــت القلــوب علــى حــب مــن
الرســول األعظــم ُ :4
()6
أحســن إليهــا وبغــض مــن ســاء إليهــا» ُجبلــت أي ُطبعــت
القلــوب علــى حــب مــن أحســن إليهــا ،واحلــب الــذي
ُطبعــت القلــوب عليــه هــو انفاعــات عاطفيــة مق ُّرهــا

القلــب ،وعــن اإلمــام الصــادق �« :موضــع العقــل
الدمــاغ والقســو ُة وال ِّرقــة يف القلــب»( ،)7فــكل مــن القســوة
وال ّرقــة مشــاعر عاطفيــة نابعــه مــن القلــب.
فتلــك الروايــات تدلــل علــى أن احلــب هو إحدى

لغــات العاطفــة ،والتــي تســتقر يف القلــب ،وتُترجــم علــى
هيئــة ســلوك ظاهــري مــن خــال املمارســات املختلفــة
املعبــرة عــن مشــاعر احلــب.
والعاطفــة «مجموعــة مــن الدوافــع واالنفعــاالت
غيــر الواعيــة التــي تبنــى علــى أســاس قناعــات راســخة
 -6ميزان احلكمة ج 7ص .372
 -7ميزان احلكمة ج 7ص.347
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وراســية يف صميــم الوجــدان اإلنســاني وتندفــع تلقائ ًيــا
دون تعمــد»(.)8
معي
فالعاطفــة هــي الوقــود احملــرك نحــو فعــل ّ

يوجهنــا إليــه
بصــورة واعيــة أو غيــر واعيــة ،ولكــن مــا ّ
إســامنا العزيــز هــو أن االنفعــات والعواطــف مــن قبيــل

االنبســاط والفــرح واحلــزن والغــم واخلــوف واالطمئنــان
والســكينة والتــي هــي أفعــال قلبيــة تتجســد مــن خــال
الســلوك الظاهــري ال ـ ّدال عليهــا يجــب أن تتحــرك وفــق

احلــدود التــي رســمها اإلســام وباملعاييــر التــي وردت
علــى لســان أهــل بيــت العصمــة.2
وعليــه ال ميكــن اجلــزم بوجــود حــب عقلــي

بشــكل خالــص -أي قــد انتــزع منــه امليــل القلبــي -ألن

احلــب هــو اجتــاه عاطفــي ،وقــد يكــون االستحســان

العقلــي طري ًقــا مليــل العواطــف نحــو احملبــوب ،فاحلــب
فعــل قلبــي نابــع مــن العاطفــة ،وميكــن أن يُل ْ َجــم بلِجــام

العقــل َد ْر ًءا حلــال اإلفــراط يف االنفعــات العاطفيــة التــي
ت ُِخــ ُّل باتــزان النفــس.
ولننظــر اآلن للــدور الــذي تقــوم بــه العواطــف للدفــع
معــن ،كيــف للمشــاعر والعواطــف أن
باجتــاه ســلوك
ّ
 -8احلب واجلمال ص.20
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تكــون هــي الوقــود املغــذي للفعــل اإلنســاني لــكل إنســان
ســ ّوي بحيــث حتركــه للقيــام مبــا ميليــه العقــل والقلــب
علــى احلــواس؟.

السلوك

المشاعر

ناتج

ناتج

المشاعر

الفكر

الفكر
خطواته

منشأه
التربية

1

1

المالحظ

التعليم

2

2

التعقل والفهم

3

القناعة

كل ســلوك يُقــدم عليــه اإلنســان إمنــا هــو
نــاجت عــن املشــاعر والعواطــف واالنفعــات املختلجــة يف
الصــدور ،وتلــك املشــاعر منشــؤها الفكــر الــذي ينتــج عــن
26
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عمليــة إعمــال العقــل وفــق مــا ابتنيــت عليــه املنظومــة
الفكريــة لإلنســان النابعــة مــن التربيــة والتعليــم.
فالتربيــة والتعليــم مــن أســس تكويــن الفكــر
لــدى اإلنســان ،وبإعمــال العقــل يف املعطيــات التــي صنعت
الفكــر تتولــد املشــاعر والعواطــف حيــال احملبــوب.
ً
قليــا حــول الفكــر والنظــر يف
ولــو حتدثنــا
خطواتــه الدافعــة باجتــاه املشــاعر والعواطــف فإنــه يبــدأ
باملالحظــة باعتبارهــا خطــوة أولــى ،ومــن بعدهــا تأتــي
مرحلــة التعقــل والفهــم فتتشــكل القناعــات وتتــم املرحلــة
الثانيــة يف طريــق االجنــذاب نحــو احملبــوب.
وبعد أن تتولد القناعات تبدأ بصياغة املشاعر
والعواطف واالنفعالت بأنواعها فتدفع اإلنسان للسلوك
املتناسب مع تلك االنفاعالت.
وميكــن التشــبيه مبثــال مــادي بســيط قــد يقرب
الفكــرة املعنويــة إلــى األذهــان ،ففــي عالــم الســلع املنتشــرة
هنــا وهنــاك ،يقــوم املشــتري مبالحظــة ســلعة معينــة مــن
بــن عــدد مــن الســلع ،ثــم يُ ْعمِ ــل العقــل -مبــا اكتســبه مــن
خبــرات ســابقة ناجتــة عــن التعلــم -الستكشــاف إيجابيات
الســلعة وســلبياتها ،وبتعقــل عيوبهــا ومزاياهــا تتولــد لديــه
القناعــة فترســم مالمــح االنفعــال املتوجــه نحــو الرغبــة
بالســلعة أو رفضهــا ،فينتــج بعــد ذلــك الســلوك الــذي
يتناســب واملشــاعر الناجتــة عــن الفكــر.
27
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نتوصــل مــن ذلــك املثــال إلــى أنــه ال ميكــن أن
يكــون هنــاك عمــل مجــرد مــن العواطــف واملشــاعر ،فــكل
ســلوك منشــؤه ميــل عاطفــي ناشــئ عــن فكــرة و ّلدتــه
ودفعــت الفــرد إلــى القيــام بالفعــل املناســب.
وهــذه نقطــة ينبغــي االلتفــات إليهــا ،فــكل
ســلوك ينبغــي تغييــره ال ميكــن أن يتغيــر يف إطــار املشــاعر
جتاهــه -أي جتــاه الســلوك -فقــط ،بــل يجــب أن يشــمل
التغييــر القواعــد الفكريــة التــي شــكلت هــذه العواطــف
واملشــاعر فتنســفها ليكــون التغييــر جذر ًيــا ،دون أن
يتحــول إلــى طــور مرحلــي حلظــي أو وقتــي يرتفــع بارتفــاع
مســببات التغيــر.
فاحلــب وهــو ســيد املشــاعر النبيلــة ،ينتــج
الســكينة التــي تتنــزّل علــى البــدن بكامــل أعضائــه
بوصــال احملبــوب ،فالســكينة ليســت ســوى حــال نتجــت
عــن احلــب ،واحلــب هــو ذلــك الســلطان الــذي يرســم
العقــل حــدوده ويحــدد صالحياتــه ،ثــم يتجــه بعــد ذلــك
للســيطرة عليــه مــن خــال ترشــيد العالقــة التــي ســتمتلئ
ً
ونبــا.
رق ّيــا
احلــب ال يخضــع أبــ ًدا للمقاييــس العقليــة
املجــردة واحلســابات املنطقيــة ،ا ُ
حلــب مشــاعر مهمــا
حــاول أن يخفيهــا مــن نبــض قبلــه بهــا تنفضــح أكثــر،
ألنهــا تطفــو علــى تقاســيم محيــاه راســم ًة معاملهــا.
28
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أنواع الحب:

قســم احلــب -بحســب الدراســات التــي
يُ َّ
أجريــت علــى هــذا االنفعــال العاطفــي -علــى أنــواع
مختلفــة بحســب ميــل البحــث وطبيعتــه ،فهنــاك مــن
أرجعــه إلــى أصلــه العاطفــي الــذي ينطلــق مــن القلــب
قســمها علــى عاطفــة أوليــة
كمــا يف علــم األخــاق الــذي ّ
وعاطفــة ثانويــة( ،)9والعاطفــة األوليــة هــي االجنــذاب
الــذي يشــعر بــه اإلنســان جتــاه شــخص آخــر دون وجــود
منفعــة أو جمــال خــاص ،كمــا هــو احلــال عنــد األم مــع
أبنائهــا ،فــإن اجنذابهــا ألبنائهــا بدافــع العاطفــة التــي ال
ترجتــي مــن ورائهــا منفعــة إمنــا هــو بفعــل الفطــرة الســو ّية
املتمثلــة بعاطفــة األمومــة التــي أودعهــا البــاري تعالــى يف
قلــب األم ،أمــا العاطفــة الثانويــة فهــي التــي يــراد منهــا
حتقيــق مصلحــة مع ّينــة علــى يــد شــخص ،فتتشــكل جتــاه
ذلــك الشــيء كونــه واســطة لبلــوغ املصلحــة املطلوبــة،
كحــال التعاطــف بــن املعلــم والطالــب ،فالطالــب يحــب
ذاتــه باألصالــة يف مســألة تلقــي العلــم ،وهــذا احلــب
يدفعــه للتعاطــف مــع املعلــم بصــورة عرضيــة ثانويــة لتتــم
االســتفادة التــي مرجعهــا املصلحــة الذاتيــة ،وهــذا مــا
يســمى بالعاطفــة الثانويــة.
وقســم
ّ

البروفســور

طــارق

احلبيــب

()10

 -9االخالق يف القرآن ج 2ص.304
 -10أد .طــارق احلبيــب هــو بروفســور واستشــاري الطــب النفســي  -دورة أســرار
احلــب والعالقــات الزوجيــة.
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(املختــص يف مجــال الطــب النفســي) احلــب إلــى أنــواع
متعــددة ومنهــا احلــب الروحانــي ،واحلــب بطريقــة
مالعبــة احملبــوب ،واحلــب الرومانســي ،واحلــب التملّكــي
أو املســيطر ،وحــب الشــراكة ،ولكــن أهــم مفهومــن يتــم
عرضهمــا مــن اجلانــب النفســي همــا احلــب الرومانســي
واحلــب الناضــج( ،احلــب الرومانســي) وهــو عــاد ًة مــا
يكــون يف ســن املراهقــة بحيــث مييــل املراهــق إلــى بنــاء
أساســا ،واحلاكــم املســيطر علــى
ح ّبــه بنــا ًء يتخــذ الشــكل
ً
هــذا النــوع مــن احلــب يف حيــاة املراهقــن هــو العاطفــة
الصرفــة ،بحيــث يعيــش هــؤالء املراهقــون حيــا ًة ورديــة
ـاق دون
بصــورة مســتمرة مــا دام جمــال البنيــة الشــكلية بـ ٍ
خــدش يســلبها جمالهــا ،وذلــك دون التعقــل يف ضبــط
العواطــف والتحكــم يف االنفعــاالت ،بعكــس (احلــب
الناضــج) ذي املنطلــق العقلــي مــن حــب القيــم واملبــادئ
والصفــات الكماليــة التــي يتميــز بهــا شــخص عــن آخــر
ويكــون العقــل ذا الســطوة الكبــرى يف حتديــد العواطــف
وتوجيههــا التوجيــه الصحيــح ،مبــا يجعلهــا متطابقــة مــع
املقاييــس الســليمة املتعقلــة حلــال احلــب دون الوقــوع يف
شــرك اإلفــراط والتفريــط.
ومــع ذلــك ميكــن أن نعــرض جان ًبــا آخ ـ ًرا مــن
أقســام احلــب وأنواعــه ،كأن يتفــ ّرع منهــا احلــب املانــع
واحلــب اال ِّدعائــي واحلــب الصــادقٌّ ،
وكل مــن هــذه األنــواع
ميتلــك مؤشــرات تــدل عليــه فتم ّيــز الفئــة التــي ينتمــي
لهــا.
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الم َع ّطل (المانع)
الحب ُ

وأمــا النــوع األول وهــو احلــب امل ُ َع ِّطــل الــذي
تبتــدأ بذراتــه بالنمــو مــن خــال اإلعجــاب الظاهــري دون
االلتفــات إلــى القيــم واملبــادئ التــي يزهــو بهــا احملبــوب يف
عــن احملــب ،وإمنــا يكــون االجنــذاب بفعــل بعــض عوامــل
الكمــال اخلارجــي التــي يراهــا احملــب مــن جهتــه اخلاصــة
كاجلمــال الظاهــري ،أو طالقــة اللســان ،أو الثقــة العاليــة
بالنفــس أو غيــر ذلــك مــن الصفــات الظاهريــة ،إلــى
أن يتغلغــل عشــق احملبــوب إلــى قلــب احملــب فيعميــه
ويصمــه( )11ع ّمــا يــراه مــن احملبــوب كمــا ورد عــن النبـ ّـي
وي ِصــم»( )12دون
«حبــك الشــيء ُي ْعمــي ُ
األعظــم ُّ :4
النظــر إلــى مــا قــد تــؤول إليــه احملبــة مــن نتــاج مســتقبلي،
أو إلــى أيــن ستســتقر يف نهايــة األمــر!.
بــل يتحــول هــذا احلــب إلــى حــال مــن العشــق

املذمــوم الــذي يحجــب العقــل عــن إدراك املســاوئ
والعيــوب( )13كمــا ورد يف أبيــات إيليــا أبــي ماضــي:
 -11ورد عــن أميــر املؤمنــن �« :عــن احملــب َعمِ يَ ـ ٌة عــن معايــب احملبــوب ،وأذنــه
ص ّمــاء عــن قبــح مســاويه» ميــزان احلكمــة ج 2ص.193
 -12ميزان احلكمة ج 2ص.193
 -13يشــير أفالطــون إلــى االســتخدام الســيئ ملشــاعر احلــب والتــي ال تُبنــى قواعدهــا
علــى أســس ســليمة بحيــث تصبــح خاضعــة لألمزجــة واملصالــح التــي تفســد فضيلــة
(احلــب) وتفقدهــا قيمتهــا فيقــول «مــن عــادة احملبــن أن يبالغــوا يف الثنــاء علــى كالم
احملبــوب وأفعالــه حتــى ولــو جانبــت الصــواب إمــا خو ًفــا مــن إثــارة كراهيتــه ،وإمــا ألن
شــهوتهم تضلّــل أحكامهــم  »..جمهوريــة أفالطــون ص.113-112
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َوأَ َرى َم ـ ـ ـ ـ ـ َـس ـ ـ ـ ـ ـ ِـاو َئ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأَ ِّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َل أَ َرى
ـحـ ـ ـ ـ ِ
ـاس ـ ـ َنـ ـ ُـه َو ِإ ْن َل ـ ـ ـ ـ ـ ْـم ُتـ ـ ْـكـ ـ ـ ـ َت ـ ـ ِـب
َوأَ َرى َمـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوم َن ـ ْـف ـ ِـس ــي َقـ ـ ْـب ـ ـ َل ـ ُـه ِإ ْن أَ ْخـ ـ ــطَ ـ ـ ـأَ ْت
َوأَ ُلـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

َو ِإذَا أَ َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َء ِإ َل ـ ـ ـ ـ َّـي َل ـ ـ ـ ـ ْـم أَ َت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع ـ ـ ـ ـ َّتـ ـ ـ ـ ِـب

وال يعيــش املــرء إ ّال أحال ًمــا ورديــة صنعتهــا لــه أهــواؤه،
واليســتفيق منهــا إال بصدمــة عاطفيــة توقظــه مــن ســبات
الوهــم الــذي كان يســتغرق فيــه.
ويبــن أميــر املؤمنــن � مالمــح هــذا احلــب

ّ
املعطــل إلرادة الفــرد والــذي ّ
يشــل عقلــه يف حتكمــه يف
عشــقَ شــيئًا
العواطــف واالنفعــاالت فيقــول �« :ومــن ِ
ض قلبــهُ  ،فهــو ُ
أعشــى (أضعــف) بصــر ُه وأم ـ َر َ
ـن
ينظــر بعـ ٍ
ـميعة ،قــد خرقـ ِـت
ـمع بـ ٍ
ـأذن غيــر سـ ٍ
غيــر صحيحـ ٍـة ،ويسـ ُ
ّ
الشــهوات عقلــهُ وأماتــت الدنيــا قلبــه»( ،)14ويف هــذه
الروايــة إشــارة واضحــة إلــى أن حــال العشــق حــال غيــر
عقالنيــة تنطلــق مــن عواطــف صرفــة ال ميكــن الســيطرة
عليهــا ،فتتعطــل معهــا مســيرة التكامــل ،وتتالشــى منهــا
حــال األريحيــة املرجتــاة منهــا يف ســبيل احلفــاظ علــى
احملبــوب بكافــة الوســائل والطــرق ،لتصــل إلــى حــال
 -14ميزان احلكمة ج 6ص.47
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القتــال املســتميت ضــد كل مــن يقــف دون وصــال احلبيــب
ومينــع البقــاء بقربــه.
هــذا النــوع مــن احلــب تــؤول نتائجــه وينتهــي
طريقــه إلــى أحــد هذيــن الطريقــن:
األول :أن تنتهــي كنهايــة أي عالقــة عابــرة ،فــا أثــر لهــا
علــى املتحابــن ،كأنهــا لــم تكــن.
الثانــي :اســتمرارها لكــن بصــورة عبثيــة ،أي تنعــدم فيهــا
القيمــة املســتفادة واملرجتــاة مــن هــذا الرابــط التكمالــي.
واالنتهــاء إلــى هاتــن النتيجتــن نابع عن انعدام
عنصــر القداســة الــذي يضفــي للروابــط قيمتهــا املتمثلــة
باســتحضار الوجــود اإللهــي يف الروابــط االجتماعيــة
الــذي تُفقــد معــه شــي ًئا فشــيئا مظاهــر احلــب الــذي
ينبغــي أن يكــون.

ألن العالقــات القائمــة علــى أســس نبيلــة
ومبــادئ راقيــة وقيــم عاليــة تســتمد قيمتهــا مــن ســم ّو
املبــادئ ونبلهــا ،والعكــس أيضــا صحيــح إذ إن العالقــات
التــي ال تقــوم علــى هــدف أو قيمــة وتأسســت علــى
إعجــاب عابــر ال تــدوم خصالــه ،ســتنتهي يو ًمــا مــا ،دون
أن يكــون للعالقــة قيمــة مــع تقــادم الوقــت بــل هــي إلــى
الــزوال أقــرب.
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الحب ِّ
االد َعائِي:

وهــو النــوع الثانــي مــن أنــواع احلــب ويف الغالــب
يكــون أكثــر انتشــا ًرا بــن النــاس نتيجــة عــدم االلتفــات
إلــى معاملــه أو حتــى االعتقــاد اخلاطــئ بــأن هــذا النــوع
هــو ممــا يص ّنــف يف خانــة احلــب الصــادق الــذي ســنذكره
الح ًقــا ،هــو احلــب العرضــي النــاجت مــن االعتمــاد بشــكل
كلــي علــى املنفعــة واللــذة اخلاصــة ،فهــو نتــاج تواجــد
اللــذة مــن حــال االرتبــاط االجتماعــي ويتطلــع إلــى
ً
ارتباطــا نا ً
جتــا
حتصيــل املنفعــة مــن العالقــة ،أو أن يكــون
عــن تبــادل مصلحــي أو منفعــة ماديــة لتبــدأ مالمــح احلــب
بالظهــور.
فحــب الــذات ينبثــق منــه حــب اآلخريــن،
ســمي باحلــب اال ِّدعائــي ألنــه ا ِّدعــاء بوجــود
ولذلــك
ّ
حــال احلــب بــن األطــراف ،ويف حقيقــة األمــر هــو َو ْه ـ ٌم
ـب للــذات ومصاحلهــا
بحــب اآلخريــن ،فهــو يف حقيقتــه حـ ٌ
الضيقــة و ّلــد احلــب لآلخريــن ،فلــو انتفــت اللــذة واملنفعــة
وخصوصــا أن مشــاعر اللــذة
انتفــت معهــا حــال احلــب!،
ً
وانفعاالتهــا تنعقــد بســهولة وتنحــل بســهولة بعــد إشــباع
اللــذة أو تغ ّيــر طبيعتهــا ،والروابــط القائمــة علــى املنفعــة
تنقطــع بعــد انقطــاع الفائــدة واملنفعــة ،إذن احملــور يف
هــذه احلــال مــن احلــب هــو الــذات ال ســواها ،وليــس
بالضــرورة أن تكــون املنفعــة والفائــدة بصورتهــا املاديــة بــل
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مــن املمكــن أن تشــمل اجلانــب املعنــوي ً
أيضــا.
فقــد تصــل األمانــي مبــن يســتحوذ عليــه احلــب
اال ِّدعائــي إلــى أن يفقــد احملبــوب أعــز مــا ميلــك ســواء
أكان أ ًبــا أو أ ًمــا أو صدي ًقــا ،ويســعى للحيلولــة دون

االتصــال بهــم يف ســبيل حتقيــق اســتمتاعه اخلــاص
والتــزود قــدر اإلمــكان مــن محبوبــه.
وهــذا النــوع مــن احلــب يشــترك مــع احلــب
ّ
املعطــل يف فقدانــه عنص ـ ًرا مه ًمــا مــن عناصــر دميومتــه
وأثــره يف العمليــة التكامليــة ،وهــو القطــب الــذي تــدور
حولــه العالقــات أي اهلل -ســبحانه وتعالــى ،-فعندمــا
تكــون الــذات هــي احملــور ستســعى لكــي تُسـ ِّ
ـخر اآلخريــن
وجتعلهــم طــوع مصاحلهــا ،بــل إنهــا ســتقاتل يف ســبيل
حتقيــق منافعهــا وملذاتهــا ،وهنــا تكمــن األنانيــة يف
العالقــات.
وال مانــع مــن اشــتراك اللــذة واملنفعــة يف
العالقــات ،ولكــن متــى مــا كانــت املنفعــة واللذائــذ هــي
احملــور يف تكويــن العالقــات ورســم مالمــح احلــب يف
كونهــا ط ّيعــة للــذات وحــده ،كان لزا ًمــا علينــا أن ننتبــه
إلــى هــذا النــوع مــن الســلوك ومنيــزه عــن الرقـ ّـي والنبــل
الــذي يتمتــع بــه احلــب الصــادق عــن بقيــة األنــواع الزائفــة
التــي تســمى باحلــب جتــ ّوزًا.
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سؤال على الهامش ..

قــد يُطــرح تســاؤل يف هــذا املقــام ،هــل يعنــي
ذلــك أن كل حــاالت احلــب التــي ينعــم بهــا العالــم أجمــع
وخصوصــا تلــك التــي توضــع لهــا
ال تع ـ ُّد ح ًبــا صاد ًقــا؟
ً
املمارســات والطقــوس كمــا يف املجتمعــات التــي ال تؤمــن
بوجــود املق ـ ّدس يف احلــب كمــا يؤمــن بــه املســلمون؟
قــد تكــون البــذرة األولــى تدلــل علــى احلــب
الصــادق ولكــن بعــدم اشــتمالها علــى اخلصائــص التــي
متيــز احلــب الصــادق عــن غيــره قــد تنحــرف املشــاعر
واالنفعــاالت إلــى غيــره ،فيعيــش احملبــون يف حــال مــن
االشــتباه واللبــس بــن الصــادق مــن احلــب وغيــره.
ومــن ناحيــة أخــرى قــد تكــون الكثيــر مــن
الروابــط لــم تبــذر بذرتهــا يف عالقــة احلــب بصورتهــا
الســليمة ،فتــرى تلــك النبتــة متيــل مــع ريــاح األمزجــة
املختلفــة يف كل اجتــاه ،وقــد تُقتلــع مــن جذورهــا إذا
اشــتدت العواصــف بهــا ممــا يدلــل علــى هزالــة بنيتهــا
وضعــف متاســك جذورهــا.
بَيْـ َد أن احلــب الصــادق يبقــى صامـ ًدا ،ويصـ ّور
تلــك العقبــات التــي ميــر بهــا احملبــون نتيجــة تغ ّيــر
األمزجــة بفعــل الظــروف املختلفــة ،يصورهــا علــى أنهــا
حــاالت عابــرة مــن املمكــن جتاوزهــا ،وهنــاك مــن ميتلــك
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القــدرة علــى إدارة مــا متــر بــه عالقــة احلــب مــن خــاف،
فيوظــف ذلــك اخلــاف يف تقويــة أواصــر احلــب ،بــل
ويكــ ّرس للعديــد مــن الســلوكيات التــي يتجــاوز بهــا مــا

يعكــر صفــو العالقــة ،ويعمــل علــى تقويــة رابــط احلــب

ويص ّيــره متماســ ًكا ال تؤثــر فيــه الصدمــات ،فاحلــب

والرقــي مــا يجعلــه يســمو
الصــادق يحمــل مــن النبــل
ّ
علــى جميــع اخلالفــات التــي تع ّكــر صفــو الســكينة التــي

يحملهــا احلــب بــن جنبيــه.

الحب الصادق:

هــو احلــب الــذي ينطلق من حــب الكمال املطلق
واحلــب اخلالــص ،فمحــوره البــاري -ســبحانه وتعالــى،-
وعندمــا نســتنطق هــذه احلــال النبيلــة مــن العاطفــة فإنهــا
ت ّدلنــا علــى أن اهلل -ســبحانه وتعالــى -هــو احملــور يف تلك
العواطــف ،فــكل ســلوك ناشــئ عــن تلــك العاطفــة تكــون
مرضــاةُ اهلل -ســبحانه -هدفــه وغايتــه ،وممــا ورد عــن
النبــي األعظــم « :4إنَّ أوثــق عــرى اإلســام أن حتــب
يف اهلل وتبغــض يف اهلل»( ،)15فقــد أوضــح املصطفــى 4
أن كل عالقــة تتمحــور يف تكوينهــا واســتمرارها مبحوريــة
 -15ميزان احلكمة ج 2ص.213
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االرتبــاط يف اهلل -ســبحانه وتعالــى -فهــي مــن صفــوة
العالقــات التــي يختارهــا اهلل تعالــى ،وفيمــا روي
«و ُّد املؤمــن للمؤمــن يف اهلل مــن
عنــه  4أنــه قــالُ :
أعظــم شــعب اإلميــان .أال ومــن أحـ ّـب يف اهلل وأبغــض
يف اهلل ،وأعطــى يف اهلل ومنــع يف اهلل ،فهــو مــن أصفيــاء
َــت ح ّبهــا علــى هــذا األســاس
اهلل»( ،)16فــكل عالقــة بَن ْ

الراســخ وأقامــت بنيانهــا علــى أهــم قاعــدة يف العالقــات
بــن البشــر فإنهــا ترتقــي بصاحبهــا ،وكلّمــا بعــدت عــن
أساســها الســليم كانــت همــاّ علــى القلــب ومصــد ًرا
لالضطــراب والتوتــر ،فاحلضــور الذهنــي املســتمر

للبــاري -ســبحانه وتعالــى -يف رابطــة احلــب ومراجعــة
خــط ســيرها بــن احلــن واآلخــر والتحقــق مــن عــدم
ميلهــا أو اهتــزاز اســتقرارها هــو مــا يكســوها الطمأنينــة

والسكـيـنـــة لـــقـــوله -ســبحانه ﴿ -ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌﰍﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ﴾(،)17

بــل تدفــع املتحابــن باجتــاه الكمــال يف ترجمــة مشــاعر
احلــب علــى هيئــة ممارســة فعليــةُ ،تــارس مــن خــال
ســلوكيات ملؤهــا الرفــق واللّــن والعطــف ،فتنــم عــن سـ ّمو
تلــك املشــاعر ونبلهــا.
 -16ميزان احلكمة ج 2ص.213
 -17الرعد.٢٨ :
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أمــا مــا مييــز هــذا النــوع مــن احلــب مــن
عالمــات فاصلــة بــن احلــب الصــادق وبقيــة املشــاعر
وتســامحا
التــي نطلــق عليهــا تســمية احلــب جتــاوزًاً

لنبــن احلــب احلقيقــي مــن الزائــف أو مــا يتصــور جهـ ًـا
أنــه حــب -فهــي املميــزات التاليــة:
َ .1م ْو ِق ِع َّيــة اهلل -ســبحانه وتعالــى -يف هــذه العالقــة

()18

التــي تعتبــر ص ّمــام أمــان يف حفــظ تلــك املشــاعر يف

إطارهــا الســليم دون أن تنحــرف عــن جا ّدتهــا الســليمة،
فــاهلل -ســبحانه وتعالــى -هــو املقيــاس الــذي تُقــ ّوم

بــه العالقــات والســلوكيات الناجتــة عنهــا ،وكلّمــا كان

ً
متأصــا يف العالقــة
اســتحضار اهلل -تبــارك وتعالــى-
وجــه ذلــك االســتحضار العالقــة بشــكل
مــا بــن املتحابــن َّ

تلقائــي إلــى الطريــق الســليم ،فعلــى ســبيل املثــال الــزوج
الــذي يســتحضر وجــود اهلل -تبــارك وتعالــى -يف حياتــه
الزوجيــة التــي بــدأت مــن املفتــرض بحــال احلــب لــن
تدفعــه املنغصــات احلتميــة يف العالقــة الزوجيــة إلــى أن
يظلــم زوجتــه أبـ ًدا ،بــل ســيتجه إلــى الصفــح أو اللــن يف
يرســخ حــال احلــب
التعامــل وهــو املعيــار اإللهــي الــذي ّ

بــن الزوجــن.

 -18فقــد ورد عــن أميــر املؤمنــن �« :ك ُّل مــو ّدةٍ مبن ّيـ ٍـة علــى غيــر ذات اهلل ضــا ٌل،
واالعتمــاد عليهــا محــال .ميــزان احلكمــة ج 1ص .59
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ومثــال آخــر :حــب الكمــال الــذي أودعــه احلــق
تبــارك وتعالــى -يف فطــرة اإلنســان حتتــم عليــه أنيق ـ ّوم أخطــاءه الشــخصية ،ألنــه يحــب ذاتــه ويطلــب لهــا

أن تســير يف خــط التكامــل الــذي أمــر بــه اهلل ســبحانه،
وهــذا مــا يدفــع إلــى أن يُق ـ ّوم األصدقــاء بعضهــم بعضــا

بعيــ ًدا عــن املجاملــة يف بعــض األحيــان ،وباألســاليب
املناســبة يف تقبــل اآلراء املتقاطعــة ،ومــا ذلــك إال حلــب
الكمــال وحلــب االرتبــاط مبــا هــو كمــال ،وقــد ورد عــن
اإلمــام زيــن العابديــن � أنــه قــال يف حــقّ الصاحــب:
عمــا يهـ ُّـم بــه مــن معصيــة
«تــو ّده كمــا يــو ّدك وتزجــره ّ
()19
ً
وكــن عليــه رحمــة وال تكــن عليــه عذابــا»..
فضــا عــن
أن الصداقــات التــي يتجــ ّذر فيهــا وجــود اهلل ســبحانه
تكــون أكثــر اســتقرا ًرا مــن غيرهــا التــي متيــل مــع املصالــح

وتنتهــي بانتهائهــا ،بــل إن املتحابــن يف اهلل يــرون أن هــذه
العالقــة -الرتبــاط عندمــا يكــون احلــب بــن الطرفــن يف
اهلل ســبحانه -كان لزا ًمــا علــى أطرافهــا أن يتدافعــوا يف
طريــق التكامــل الــذي رســمه اإلســام العزيــز ،فعــن أميــر
املؤمنــن اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب « :ا ُملعــن علــى
الطاعــة خيـ ُـر األصحــاب»(.)20
 -19رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين .
 -20ميزان احلكمة ج 5ص.62
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 .2اال ّتبــاع :وهــو أحــد أبــرز عالمــات احلــب الصــادق،
فاحملــب يســير دائ ًمــا علــى خطــى محبوبــه ،وقــد يكــون
هــذا الســير -يف كثيــر مــن األحيــان -ســي ًرا خــارج نطــاق
الوعــي وال يخضــع لســيطرة العقــل واإلدراك ،فكثيـ ًرا مــا
تتشــ ّكل بعــض الســلوكيات بــن شــخصني بفعــل رابــط
احلــب فــكان ألحدهمــا تأثيـ ًرا علــى اآلخــر ،وقــد يتقمــص
أحدهمــا شــخصية اآلخــر بفعــل التأثيــر الــذي تتركــه
حــال احلــب يف العقــل الالواعــي.
فينبغــي أن ال ينفــك اال ِّتبــاع عــن محوريــة وجــود
اهلل -تبــارك وتعالــى -يف عالقــة احلــب حتــى يكــون
اال ِّتبــاع خاض ًعــا لذلــك املقيــاس يف كل حــال ،وحتى تتحول

احملــاكاة التــي تصــدر بطريقــة الواعيــة إلــى محــاكاة يف
طريــق الصــاح والتكامــل املــادي واملعنــوي بفعــل اختيــار
بيئــة احملــاكاة الســليمة واالبتعــاد عــن العبثيــة التــي
منشــؤها البيئــة الفاســدة.
والقــرآن الكــرمي يُنــزل اال ِّتبــاع يف منزلــة هامــة

حلــال احلــب كمــا ورد يف ســورة آل عمــران ﴿ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﴾( ، )21فاال ِّتبــاع يف اآليــة املباركــة هــو مــن شــروط
الداللــة علــى حــب اهلل -تبــارك وتعالــى -وهــو الزم لــه.
 -21آل عمران.31 :
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 .3الذكــر الدائــم :احملــب يلهــج بذكــر محبوبــه دائ ًمــا،
وتــكــــاد صــورتـــــه ال تــــبارح خــيــــاله ،يســتذكر ألطافــه،
مواقفــه ،جميــل صنائعــه ،تـصرفـــاتــــه ،ســلوكه  ..إلــخ ،بــل
إ َّنــه ال يســتطيع العيــش بغيــر ذكــره ،ويف هــذا املعنــى ورد
عــن أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب « :مــن أحـ َّـب
شــيئًا َل ِهـ َـج بذكــره»(.)22
وال يشــترط أن يكــون الذكــر لفظ ًيــا ،فاحملبــوب
يعيــش يف كل كيــان الـمحــــــب ،حـــتى لــو أبــدى احملــب
محــاوالت مضنيــة يف إخفــاء مــا تبديــه حــال احلــب مــن
عالمــات كذكــر احملبــوب ً
لفظــا فــإن أفعالــه كفيلــة يف

فضــح مــا يختلــج يف قلبــه مــن وصــال ذهنــي ولــو علــى
مســتوى الذكريــات ،فعــن أميــر املؤمنــن « :إن املــو ّد َة
يع ّبـ ُـر عنهــا اللســان ،وعــن احمل ّبــة العينــان»( ،)23وكمــا يقــول
الشــاعر:

يمــا ِف خَ ِ
اطـ ِـري َو َجنَانِ ي
َيــا ُم ِق ً
َو َب ِعيـ ًـدا َعـ ْـن ن ِ
َاظـ ِـري َو َع َيانِ ــي
أَ ْن َت ُر ِ
اها
وح َي ِإ ْن كُ ْن ُت ل َْسـ ُـت أَ َر َ
ف َْهـ َـي أَ ْد َنــى ِإ َلـ َّـي ِمـ ْـن كُ لِّ َدانِ ــي

 -22ميزان احلكمة ج 2ص.194
 -23املصدر نفسه.
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 .4الوصــال :مــن املعلــوم أن الوصــال مــا بــن احملــب
واحملبــوب قــادر علــى تقويــة أواصــر احلــب بــل يحكــم
قبضتهــا يف النفــوس ،ومــا زال حديثنــا يف احلــب
الصــادق ،فــا مجــال للقــول بــأن هــذا الوصــال هــو
مقبــرة احلــب بحيــث يكــون مدعــا ًة للتملمــل ،إمنــا هــو
الســبيل لتكامــل احملبــن ،وقــد طــرق ســمعي الكثيــر ممــا
يشــبه تلــك الكلمــات علــى مســتوى العالقــات االجتماعيــة
وخصوصــا بــن األصدقــاء ،وهــو أنــه ال حاجــة للتواصــل
ً
املفــرط بــن املتحابــن لوجــود اعتقــاد بــأن التواصــل علــى
الــدوام يــورث حــال امللــل!!
ينبغــي العلــم بــأن التواصــل أحــد ســبل ترســيخ
احملبــة الصادقــة يف قلــوب املتحابــن ،فالتواصــل املســتمر
الــذي يدفــع باجتــاه التكامــل هــو املطلــوب ،فلــو أبــدت

العالقــة قصــو ًرا يف عمليــة التواصــل التكاملــي -إن صــح
التعبيــر -فــا ميكــن لهــا معرفــة مــا ينبغــي االلتفــات إليــه

وتغييــره مــن ســلوكيات ســلبية أو تعزيــز اإليجابــي منهــا،
كمــا أن عــدم التواصــل ال يحقــق عمليــة التدافــع املنوطــة
مبــن ارتبطــوا بربــاط احلــب يف العالقــات االجتماعيــة
نتيجــة البُعــد واالنقطــاع الــذي غال ًبــا مايــؤدي إلــى فتــور
مشــاعر احلــب.
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وحتــت ظــال الوصــال يف عالقــة احلــب ويف
إطــار الصداقــة يلتفــت أرســطو إلــى الظــروف املؤثــرة يف
الصداقــة وهــي تباعــد األمكنــة املانــع للتواصــل ،فيقــرر
أن بُعــد الصديقــن ال يقطــع الصداقــة إمنــا يوقــف
مظاهرهــا إيقا ًفــا مؤقتًــا ،وهــذا نتــاج طبيعــي للبعــد
املكانــي الــذي مينــع التواصــل علــى الــدوام ،حيــث أن
اللقــاءات املتباعــدة تعمــل علــى جتديــد رابــط الصداقــة
بشــكل ســطحي دون االلتفــات إلــى عمقهــا ،بينمــا يشــير
أرســطو إلــى أن الغيبــة إن كانــت طويلــة جــ ًدا فيمكــن
أن تنهــي الصداقــة بفعــل النســيان( ،)24والصداقــات أحــد
العالقــات االجتماعيــة اخلاضعــة للحــب فهــي ً
أيضــا
مشــمولة مبــا ُذكــر مــن خضوعهــا لالنهيــار والنســيان
نتيجــة البُعــد املكانــي يف الغالــب.
 .5االتــزان :االتــزان مطلــوب يف كل شــيء ،فهــو مــا يضفــي
علــى العالقــات الســمة العقليــة القــادرة علــى كبــح جمــاح
القــوة املندفعــة املتمثلــة بالعاطفــة الصرفــة ،فلــو ســلبت
ّ
املعطــل أو
هــذه اخلاصيــة لوقــع احلــب بــن اإلفــراط

التفريــط املميــت لعالقــة احلــب ،فاالتــزان ميثــل الدفــة
لســفينة احلــب التــي يتحــرك بهــا يف إطارهــا العقلــي
 -24الصداقة من منظور علم النفس ص.16
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املتحكــم بهــا واملوجهــه لهــا ،وقــد تطرقــت روايــات أهــل
البيــت  2إلــى حــال االتــزان والتحذيــر مــن الوقــوع
يف شــرك اإلفــراط أو التفريــط ،كمــا أن حلــال االتــزان
القــدرة علــى ّ
تخطــي األزمــات التــي تعصــف بالعالقــات
املبتنيــة علــى ا ُ
حلــب لتوصلهــا إلــى شــواطئ الطمأنينــة
واالســتقرار ،واإلنســان مبــا ميلكــه من انفعــاالت وعواطف
م ّعــرض لتدهــور العواطــف نتيجــة مواقــف معينــة ،ووجــود

حــال االتــزان والنظــر بعــن العقــل متثــل املأمــن يف إطــاق
األحــكام والســير مــن خاللهــا  « ..أَ ْح ِبـ ْـب َح ِبي َبـ َ
ـك َه ْو ًنــا
يضـ َ
يضـ َ
ـك
ـض َب ِغ َ
َمــا َع َســى أَ ْن َي ُكــونَ َب ِغ َ
ـك َي ْو ًمــا َمــا َوا ْب َغـ ْ
َه ْو ًنــا َمــا َع َســى أَ ْن َي ُكــو َن َح ِبي َبـ َ
ـك َي ْو ًمــا َمــا»( )25هكذا يرســم
اإلمــام أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب  مالمــح
احلــب امل ّتــزن حتــى ال تتحــول إلــى حســرات يف حــال تبــدل
العواطــف أو الرضــوخ لألزمــات التــي تعصــف بالعالقــات
نتيجــة ارتبــاك االنفعــاالت وضيــاع بوصلتهــا عــن اجلــادة
الســليمة ،كمــا أن االتــزان يحفــظ للمــرء إنســانيته التــي
يتعاطــى بهــا مــع اآلخريــن.
فمــا بــن مطرقــة اإلفــراط الــذي يُفقــد املــرء

كرامتــه التــي أُختــص بهــا يف قــول اهلل تعالــى ﴿ ﮏ
 -25نهج البالغة ص .746
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ﮐ ﮑ ﮒ﴾( ،)26وســندان التفريــط املتمثــل يف الكبــر
واالســتعالء يلــوح يف األفــق جنــم االتــزان ليضــع امليــل وهو
إحــدى خطــوات احلــب علــى اجلــادة الســو ّية وهــذا مــا
عبــر عنــه أميــر الــكالم  يف قولــه« :ز ُْهـ ُـد َك ِف َر ِاغـ ٍـب
ـك ُنقْ َصــانُ َحـ ٍّ
ـك ِف ز َِاهـ ٍـد ِفيـ َ
ـظ َو َرغْ َبتُ ـ َ
ِفيـ َ
ـك ُذ ُّل َنفْ ـ ٍـس».

))27

وممــا يذكــره الشــيخ مرتضــى املطهــري حــول
تأثيــر القلــب علــى حكــم العقــل كأن تتحكــم العواطــف
واالنفعــاالت القلبيــة وحتكــم ســيطرتها علــى العقــل
قــاض يف الســاحة ومحكمــة
ودوره« :إن العقــل هــو
ٍ
اإلنســان الداخليــة ،فهــو الــذي يحكــم علــى تصرفــات
اإلنســان وغيــره باحلــق والبطــان ،فــإذا متتّــع هــذا
القاضــي باحلريــة واالســتقاللية ،بحيــث ال يؤثــر يف
عملــه وأحكامــه مــن ال شــأن لــه وال علــم عنــده بالقضــاء،
فســيرى األمــور علــى مــا هــي عليــه واق ًعــا ،فيــرى احلــقّ
حق ـاّ والباطــل باطـ ًـا ،وأمــا إذا وقــع العقــل حتــت تأثيــر
القلــب فســوف يحيــد عــن احلــق إذ ســيحكم مبــا يهــوى
 -26االسراء.70 :
 -27نهج البالغة ص .790
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يحــب ،ال مبقتضــى احلــق.)28(»..
هــذا القلــب ومبــا
ّ
وحــتــى ال ُت ــر الــعــاقــات بــفــعــل استحكام
العواطف الصرفة ويكون للقلب احلاكمية املطلقة على
العقل فيفرغ احلب الصادق من محتواه املتزن ينبغي أن
ً
متمثل يف إخضاع
يكون حضور العقل حضو ًرا واقع ًيا
كافة السلوكيات لقوانينه املنطقية املستندة على منطلقات
شرعية مستمدة من اإلسالم العزيز.
فاالتــزان املتمثــل بالعقــل هــو إحــدى عالمــات
احلــب الصــادق ،النابــع مــن عاطفــة ذكيــة قــادرة علــى
توجيــه ا ُ
حلــب وفــق االرتبــاط علــى أســاس محورية خاصة
ومميــزة تتمثــل يف وجــود اهلل -ســبحانه وتعالــى -يف هــذه
العالقــة ،وحضــور فاعــل لــدور العقــل يف توجيــه العاطفــة
حلــب بــن إفــراط ّ
باالجتــاه الســليم ،ودونهــا يقــع ا ُ
معطــل
قائــم علــى إعجــاب ظاهــري وتفريــط قاتــل.
 .6العطـاء دون انتظـار املقابـل :احملـب الصـادق هو الباذل
دون مقابـل ،فاعتقـاد احملـب مبكانـة احملبـوب ،واعتبـاره
الطريـق األسـمى نحـو الكمـال يدفـع احملـب إلـى العطـاء
يف سـبيل الوصـول إلـى ذلـك الكمـال ،هـذا هـو حـال
 -28سلسلة دروس من فكر الشهيد مطهري  -القلب والعقل ص.14

47

11/21/14 6:38 P

ages 11cm x 18.5cm.indd 47

السـامي
الباذلين واملضحين يف طريـق الوصـول للهـدف
ّ
الـذي ينظـر لـه كل فـرد مـن منظـوره اخلـاص ،وبقـدر مـا

يحمـل الهـدف مـن سـ ّمو وعظمـة كان البـذل يف سـبيله

أمـ ًرا مسـتحق ًّا يتناسـب وقـ ْدره لـدى احملـب.
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العوامل المؤدية إلى الحب

مــا العوامــل التــي تــؤدي إلــى ظهــور ســيدة
العواطــف النبيلــة وجتعلهــا تطفــو علــى ســطح املشــاعر؟،
مــا املقدمــات التــي تدفــع احملــب حلــال االجنــذاب

()29

والتــي تعــ ّرف علــى أنهــا خاصيــة تســتثير اســتجابات

األشــخاص فتــؤدي بهــم إلــى امليــل نحــو احملبــوب دون
االكتــراث لنــوع احلــب باختــاف ألوانــه؟.
يف الغالــب يكــون االجنــذاب قائ ًمــا علــى

مكونــات ثالثــة ت ّولــد حــال امليــل مــن طــرف لطــرف آخــر،

وهــي املكــ ّون املعــريف اخلــاص باســتيعاب املعلومــات

واملعتقــدات حــول احملبــوب ،واملكــ ّون الوجدانــي املتمثــل

مبشــاعر احلــب والتق ّبــل التــي حت ـ ّرك باجتــاه احملبــوب،
أم املك ـ ّون الثالــث فهــو املك ـ ّون الســلوكي الــذي يع ّبــر عنــه

مــن خــال امليــل العملــي لالقتــراب مــن احملبــوب (.)30

 -29تشــير الدراســات إلــى أن مــن أبــرز املتغيــرات التــي ُدرســت عالقــة التجــاذب بــن
ً
وأيضــا متاثــل االجتاهــات
األشــخاص اجلاذبيــة البدنيــة متضمنــة اجلمــال والوســامة
وســمات الشــخصية | الصداقــة يف منظــور علــم النفــس ص .36
 -30مثال على املكونات الثالثة املذكورة:
املكـ ّون املعــريف :اهلل ســبحانه وتعالــى الــذي خلــق البشــر علــى أحســن صــورة ،وأغــدق
عليهــم مــن نعمــه التــي ال ميكــن لبشــر أن يحصيهــا ،والــذي خلــق الكــون مبــا فيــه مــن
آيــات نفســية وأفقيــة تدلــل علــى أنــه رب حكيــم قــادر ،قــد سـ ّير الكــون بنظــام دقيــق
متــوازن يدلــل علــى عظمتــه وجميــل صنعــه.
املكــون الوجدانــي :كل النعــم التــي يعيشــها البشــر هــي مــن فضــل اهلل وآالئــه ونعمــه
علــى اخلالئــق فــا يــزال العبــد يتقلــب فيهــا بتفضــل رب العاملــن علــى البشــر،
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فيكــون االجنــذاب نحــو احملبــوب نتــاج هــذه
املكونــات والتــي يستشــعرها احملــب فيقبــل علــى محبوبــه،
ولكــن مــا الــذي يحــرك هــذه املكونــات الثالثــة ويســتثيرها
فتتحــرك بشــغفها لتبحــث عــن مــن يهبهــا الســكون
والراحــة؟
 التشــابه :عــادة مــا يكــون التشــابه البــذرة األولــىملشــاعر احلــب التــي تُســقى بالوفــاء والعطــاء لتنمــو يف
النفــوس فتُشــعرها بارتيــاح ال مثيــل لــه.
مييــل البشــر إلــى التشــابه فيمــا بينهــم كخطــوة
أولــى للتقــارب ،التشــابه علــى مســتوى الســلوك والطبــاع،
التشــابه بالعــادات والتصرفــات ،وحتــى التشــابه يف
االهتمامــات وأســاليب التفكيــر ،وتتشــكل األلفــة بعــد
ذلــك بفعــل التشــابه بــن األطــراف ،فقــد ورد عــن
الرســول األكــرم « :4األرواح جنــود مج ّنــدة ،فمــا
تآلــف منهــا ائتلــف ،ومــا تناكــر منهــا اختلــف»( )31وعــن
واإلنسان بطبيعته الفطرية يشعر باحلب جتاه املتفضل.
املكــون الســلوكي :بعــد أن تشــكلت املعرفــة بــاهلل احلكيــم القــادر املتفضــل وقــد تو ّلــدت
عــن هــذه املعرفــة حــال احلــب جتــاه املتفضــل علــى عبــاده يأتــي دور شــكر املنعــم
والتقــرب إليــه بالعبــادة وااللتــزام بكافــة أشــكال العبوديــة وجتنــب مــا نهــى عنــه تبــارك
وخصوصــا أن الضيــف ومــن الناحيــة الذوقيــة يجــب أن يتجنــب ســخط
وتعالــى،
ً
املضيــف.
وهــذه املكونــات التــي شــكلت عنــد أميــر املؤمنــن  حــال العبوديــة املطلقــة هلل
ســبحانه وتعالــى -حينمــا قــال يف مناجاتــه« :إلهــي مــا عبدتــك خوفــا مــن عقابــك والرغب ـ ًة يف ثوابــك ولكــن وجدتــك أهــا للعبــادة فعبدتــك.»..
 -31ميزان احلكمة ج 3ص.52
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أميــر املؤمنــن« : امل ـ ّودة تعاطــف القلــوب يف ائتــاف
األرواح»( ،)32وإلــى ذلــك يشــير بعــض الباحثــن إلــى أن
البشــر وبنزعــة فطريــة مييلــون إلــى مــا ينســجم ويتشــابه
مــع طباعهــم وعاداتهــم ،وينفــرون مــن املختلــف الــذي لــم
ينســجم مــع مــا اعتــادوا عليــه.
 حــب الكمــال :يشــير ســماحة آيــة اهلل الســيد منيــراخلبــاز -حفظــه اهلل )33(-إلــى أن إشــارة الفالســفة إلــى
أن ا ُ
حلــب عالقــة بــن (املكمــل) و(املســتكمل) ،فاإلنســان

حينمــا يشــعر باجلــوع يلجــأ إلــى مــا يســد جوعــه مــن
طعــام ،يطلــق علــى اإلنســان (امل ُ ْس ـتَ ْكمِ ل) وعلــى الطعــام
الــذي يســد جوعــه بـــ (امل ُ َك ِّمــل) ،وكذلــك ميــل الرجــل إلــى
املــرأة ،الرجــل وهــو املســتكمل حينمــا يشــعر بالنقــص
العاطفــي فإنــه يبحــث عــن املكمــل الــذي يشــبع ذلــك
النقــص العاطفــي وهــو املــرأة.
فاجنــذاب اإلنســان إمنــا يكــون للكمــال الــذي
يكمــل مــا لديــه مــن نقــص ،والطعــام الــذي ميثــل الكمــال
املــادي (املكمــل) هــو الــذي يشــبع أي يوصــل االنســان
(املســتكمل) ملرحلــة الكمــال يف حــال جوعــه الــذي يُعــد
نقصــا يفقــد اإلنســان الكمــال ،وكذلــك املــرأة التــي متثــل
ً
الكمــال العاطفــي بالنســبة للرجــل ،وطلــب املــال ً
أيضــا
 -32املصدر نفسه.
 -33جمال احملبة وقدسيتها  -موقع سماحة السيد منير اخل ّباز  -شبكة املنير.
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ليــس لذاتــه إمنــا هــو ســع ًيا لكمــال الثــروة.
وبذلــك يكــون حــب اإلنســان للكمــال هــو مــا
يدفعــه حلــب كل مــا يوفــر لــه كمالــه الــذي يرفــع بــه نقصــه
علــى املســتويات املاديــة أو املعنويــة مبــا يف ذلــك مســتوى
العالقــات.

فاالجنــذاب الــذي يتكــون مــن املكونــات الثــاث
املعــريف والوجدانــي والســلوكي يســتثار بدافــع التشــابه
وحــب الكمــال فيضــع القلــب يف خانــة احملبــن الذيــن
يبحثــون عــن احملبــوب املشــابه لهــم ،ويعيــش معهــم حــال
التكامــل املســتمر.
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آلية العمل:

قــد يرجــع الســبب لفشــل الكثيــر مــن العالقــات

التــي تُ َعنْـ َون بعنــوان (احلــب) إلــى الفهــم اخلاطــئ حلــال
احلــب ،ذلــك الفهــم الــذي فرضتــه األعــراف املجتمعيــة،

أو اســتوردت بعــض مفاهيمــه ومصاديقــه مــن البلــدان
األخــرى وعممتــه علــى مســتوى العالقــات الزوجيــة أو
العالقــات االجتماعيــة ،أو قــد يعــود اخللــل إلــى إحــدى

اخلطــوات املؤديــة إلــى احلــب الصــادق بصورتــه الســليمة،
فــأدى إلــى وأد الكثيــر مــن حــاالت احلــب حتــى أصبــح

املنــادي بهــا يوصــم باملثاليــة ،فاملجتمعــات التــي لــم

ـمي الراقــي منهــا
تعــرف الرقـ ّـي والنبــل يف ممارســاتها تسـ ّ

مثال ًيــا!.

إن مــن الضــرورة أن نبــن اآلليــة التــي تعمــل
َّ

بهــا حــال احلــب ،حتــى تتولــد القــدرة علــى الســيطرة
عليهــا وكبــح جماحهــا ،لئــا تنتــج عــن مقدماتهــا اخلاطئــة

حــال حــب مز ّيفــة ،فيتحطــم بعدهــا مــا تبقــى مــن كيــان

املــرء بفعــل فهمــه اخلاطــئ للحــب.

هنــاك آليــة عمــل يســير علــى ســ ّكتها قطــار

احلــب ليصــل إلــى مســتقره وهــو القلــب ،فرحلتــه متــر
مبراحــل ثــاث(:)34

 -34أ .د طارق احلبيب  -دورة أسرار احلب والعالقات الزوجية.
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 .1امليل القلبي والتعلُّق.
 .2االستكشاف والتقييم.
 .3التك ّيف والقرار.
امليــل القلبــي والتعلــق هــو املرحلــة األخطــر يف
املراحــل الثــاث للحــب ،كونــه اخلطــوة األولــى واألســاس
الــذي يقــوم عليــه بنــاء احلــب ،هــذه املرحلــة قــادرة علــى
أن تبقــى ألمــد طويــل (اجلانــب الســلبي) أو ألمــد قصيــر
(اجلانــب اإليجابــي) ،إذ إنــه كلمــا بقيــت حــال التعلــق
وامليــل لفتــرات طويلــة كانــت ســب ًبا يف انتصــار القــوة
العاطفيــة علــى القــوة العقليــة يف اختيــار هــذا احملبــوب،
وكلمــا امتــدت ملــدة زمنيــة أكبــر أســدلت ســتا ًرا حاج ًبــا

علــى العقــل حتــول دون ممارســة دوره بالصــورة املطلوبــة،
فيكــون املــرء غيــر قــادر علــى متييــز اجتــاه هــذه العالقــة،
ومعرفــة طريقهــا يف العمليــة التكامليــة بعــد ســيطرة
العواطــف التــي حتجــب النظــر عــن رؤيــة ايجابيــات
وســلبيات يف العالقــة ،فــكل مــا يــراه احملــب مــن احملبــوب
جميــل ،دون متييــز بــن احلــق والباطــل والصــواب
واخلطــأ.
الســيطرة العقليــة قــادرة علــى أن حتقــق تواز ًنــا
منطق ًيــا مــع العاطفــة وتديرهــا كلمــا كانــت املــدة الزمنيــة
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للميــل القلبــي والتعلــق قصيــرة األمــد ،إذ إن قصــر مــدة
التعلــق وامليــل مي ّكــن املــرء مــن الدخــول يف املرحلــة الثانيــة
بقيــادة عقليــة قــادرة علــى االستكشــاف وتقييــم احملبــوب
والنظــر يف مزايــاه وعيوبــه بنظــرة عقليــة كان بناؤهــا علــى
أدلــة ومعطيــات وتشــخيص تغيــب عنه ســيطرة العواطف.
فــإذا كان املــرء قــد دخــل يف استكشــاف كمالــه
مبقدمـ ٍ
ـات الســيطرة فيهــا للتعلــق طويــل األمــد ،فلــن يكون
هنــاك استكشـ ٌ
ـاف حقيقــي ،إمنــا هــو قناعــة مســبقة يف
االرتبــاط بهــذا احملبــوب بعيــ ًدا عــن النظــر يف عيوبــه

ومزايــاه ،وبالتالــي يكــون االرتبــاط حتم ًيــا يف مرحلتــه
األخيــرة (التكيــف والقــرار) ،أي أن القــرار يصــدر بقبــول

احملبــوب مــع كل مــا يحملــه مــن إيجابيــات وســلبيات ،وقــد
تتحــول ســلبيات احملبــوب يف نظــر احملــب إلــى إيجابيــات
بفعــل الغشــاوة العقليــة ومتلّــك العشــق لكيــان اإلنســان.
لــو بــادر اإلنســان إلــى الدخــول مباشــرة يف
حــال امليــل القلبــي والتعلــق وهــو يف مرحلــة االستكشــاف
والتقييــم ،كان لزا ًمــا عليــه حتكيــم العقــل واملنطــق يف
الهــدف مــن هــذا االرتبــاط ،والنظــر يف دور العمليــة
التكامليــة التــي قــد تنتــج مــن تبــادل عالقــة احلــب بني كال
الطرفــن ،والنظــر يف مــا ميتلكــه احملبــوب مــن إيجابيــات
ومقارتنهــا بنوعيــة املثالــب التــي ال يخلــو منهــا إنســان ،مــع
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حلــاظ مــدى تقبــل الســلبيات مــن فــرد إلــى آخــر ،والقــدرة
علــى إدارتهــا والتعاطــي معهــا ،وهــي قــدرة نســبية يحكمها
اختــاف االمزجــة وامتــاك مهــارات احليــاة ،ومــن ثــم
االنتقــال إلــى املرحلــة األخيــرة املتمثلــة بالتكيــف واتخــاذ
القــرار املبتنــي علــى درايــة ووعــي عقلــي ،إ ّمــا بقبــول هــذه
العالقــة والتكيــف معهــا أو رفضهــا ،عندهــا يصــل القطــار
إلــى محطتــه األخيــرة (القلــب) دون انحــراف.
حينمــا ينتبــه املــرء لهــذه املراحــل الثالــث مــن
آليــة احلــب كان قــاد ًرا علــى اجتنــاب الوقــوع يف مكائــد

الهــوى واحلــب املز ّيــف والعشــق الــكاذب القــادر بــدوره

علــى حتطيــم قلــب املــرء وعقلــه نتيجــة الفشــل الناشــئ
عــن البنــاء علــى أســاس خاطــئ توضــع عليــه اللبنــة
األساســية التــي يقــوم عليهــا احلــب وعلــى األخــص
االســتغراق يف مرحلــة امليــل والتعلــق.
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األثر:

كل مــن امتــأ قلبــه حب ّ ًــا استشــعر مــدى
الســكون واالســتقرار النفســي واألريحيــة التــي يعيشــها
احملــب حــال وصــال احملبــوب واســتمراره يف حبــه ،حتــى
إن أثــر حــال احلــب التــي ترتســم علــى األفــراد تنتقــل كمــا
العــدوى ليصــل أثرهــا إلــى املجتمعــات.
أنفســا
كيــف ميكــن لهــذا احلــب أن يُحيــي
ً
لتــدب فيهــا الــروح مــن جديــد ،بعــد أن قتلتهــا
ميتــ ًة
َّ
الظنــون واألهــواء و(ا ُ
حلــب) املســتورد؟ ،كيــف لهــذه
احلــال العاطفيــة أن تبعــث علــى الطمأنينــة التــي تقــر
بهــا النفــس وتســكن ،كيــف لتلــك املشــاعر أن تُعــدي
اآلخريــن فتصيبهــم
برقــي احلــب ونبلــه ،فيرتقــي بهــا
ّ
تباعــا؟
أفــراد املجتمــع
ً
شــقي أحدهمــا علــى
لعــل للحــب آثــا ًرا مــن
ّ
مســتوى الــذات الشــخصية واآلخــر علــى مســتوى املجتمــع
بفعــل تأثــر الفــرد الــذي ميثــل اللبنــة التــي تتكــون منهــا
املجتمعــات.

تأثير الحب على الذات:

اإلنســان كائــن مييــل بفطرتــه إلــى احلــب بح ًثــا
عــن اجلمــال والكمــال ،هــذا احلــب مبــا ميلــك مــن رقـ ّـي
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ونبــل قــادر علــى أن يصبــغ الفــرد بأريحيــة ناجتــة عــن
القيــام مبمارســات تع ّبــر عــن حبــه ،وفيمــا يلــي بعــض
اآلثــار التــي يرســمها احلــب علــى مالمــح شــخصية الفرد:
 .1االنفعال على طريق التكامل:
احلــب احلقيقــي الصــادق هــو أســرع طــرق
التكامــل علــى الصعيديــن الفــردي واجلماعــي ،إذ إن
حــب الــذات هــو دافــع للبحــث عــن ســبل كمالهــا املــادي
واملعنــوي الــذي مــن خاللــه تتحقــق الســعادة ،ودافـ ٌع ً
أيضــا

نقــص أو ضمــور يف بعــض
لتقــومي مــا قــد يــؤدي إلــى
ٍ
الطاقــات واإلمكانــات ،وحــب اآلخريــن طريــق للوقــوف
علــى اخلصــال التــي ينبغــي للفــرد التخلــص منهــا ،تلــك
اخلصــال التــي تع ّبــر عــن مكامــن النقــص يف الشــخصية،
وعمليــة التدافــع يف التســابق إلــى اخليــرات بــن احملبــن
تنطلــق مــن احلــب.

ومــن الضــرورة االلتفــات إلــى أن الطاقــات ال
ميكــن لهــا أن تتســع وتتطــور يف ظــل عاطفــة غير مســتقّرة
أو مشــبعة ،تبحــث هنــا تــارة وهنــاك تــارة أخــرى لتــروي
ظمأهــا العاطفــي ،وقــد تخطــئ ســبيلها نتيجـ َة عشــوائيةِ
البحــث ،فتُســقى مــن غيــر معــن احلــب الصادق يف ســبيل
إشــباع الرغبــة فقــط ،فــكان لزا ًمــا عليــك أيهــا اإلنســان
أن تبحــث عــن مصــدر اســتقرار العاطفــة ،لتمــأه باحلــب
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الصــادق حتــى ميكــن لهــا أن تنطلــق يف رحــاب عالــم
الص ُعــد.
العطــاء واإلجنــاز يف مختلــف ُ
 .2النظر للحياة بعني إيجابية:
القلــب اخلالــي مــن احلــب هــو قلــب ميــت،
واإلنســان الــذي ال يستشــعر لــ ّذة احلــب ميــت بــن
األحيــاء ،تــراه ال ينفـ ّ
ـك ينظــر للكــون مــن حولــه مــن خــال
نظــارة ســوداء ،بــل يســتثقل حتــى نزعهــا ملــا متلّكــه مــن
أســى وســيطرة البــؤس علــى عقلــه وقلبــه ،فالقلــب امليــت
يــرى كل ماحولــه مــن حيــاة األحيــاء ذبـ ً
ـول ،ممــا يدفعــه
إلــى االنــزواء بعيــ ًدا عــن كل محيــط نشــط ،باإلضافــة
()35
إلــى احلــال الســلبية التــي ســتعتريه نتيجــة افتراضاتــه
الســلبية التــي تتكــون بشــكل طبيعــي يف عقـ ٍـل بــات أســي َر
قلـ ٍـب ال ميلــك عواط ًفــا ســليمة جتــاه اآلخريــن ،مــن قبيــل
عــدم قبــول املجتمــع لــه ،وهــذا بــدوره يقلــق ســكون النفــس
ويحرمهــا أريحيتهــا واســتقرارها.

 -35عــادة يكــون املــرء أســير افتراضاتــه التــي يشــكلها ويرتديهــا معطفًــا ليــراه
اآلخــرون بهــا ،فلــو افترضنــا أن إنســا ًنا شــكل مشــاعره حــول مجموعــة مــن النــاس
علــى أنهــم يضمــرون لــه البغــض وعــدم االرتيــاح ،فــإن هــذه املشــاعر ســتدفعه التخــاذ
الســلوك املناســب مــع مــا شــكله مــن افتــراض يناســب احلــال كعــدم االرتيــاح منهــم
واحلــذر أثنــاء التعاطــي معهــم ،والعكــس صحيــح فلــو كان االفتــراض الــذي فرضــه
ذلــك اإلنســان يف ذاتــه هــو أن هــذه املجموعــة تكــن لــه كل معانــي الــود والتقديــر
فســوف يبنــي تعاطيــه احملتــرم معهــم علــى أســاس ذلــك االفتــراض املشــكل لنظرتــه ملــا
يضمــره الطــرف اآلخــر لــه.
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قلــب ُمف َعــ ٌم باحليويــة
بينمــا القلــب احملــب
ٌ
والنشــاط ،يــرى نــور األمــل يف الظــام احلالــك ،ينظــر
إلــى احليــاة بعــن إيجابيــة قــادرة علــى دفعــه نحــو العطــاء
والبــذل يف ســبيل احملبــوب أي ّ ًــا كان.
القلــب احملــب ال ّ
تعطــل صاحبــه الريــاح التــي
تعصــف بالعالقــات االجتماعيــة ،بــل ينظــر إليهــا فيراهــا
مجــرد عثــرات بســيطة يف طريــق احملــب ،وهــو قــادر علــى
توظيفهــا لترســيخ الصفــات النبيلــة للمحــب فضـ ًـا عــن
تفاديهــا.
 .3زيادة نسبة الفاعليه:
ذكرنــا ســاب ًقا أن احلــب هــو الدافــع األكبــر
نحــو العطــاء املــؤدي إلــى التكامــل علــى املســتوى الروحــي
أي
(املعنــوي) أو املــادي ،فمــن غيــر املمكــن التطــور يف ّ
مجــال مــن مجــاالت احليــاة إن لــم تتولــد حــال احلــب
جتاهــه ،حتــى إنــه قــد يُعــد الطاقــة احملركــة التــي حتــرك
ســكون امليــاه الراكــدة يف النفــس لتثــور علــى واقعهــا غيــر
املقبــول ،وأنهــا القــوة الدافعــة ً
أيضــا للحفــاظ علــى مــا
متلكــه أنــت أيهــا اإلنســان مــن عناصــر الكمــال واجلمــال.
فــكل مــن ميلــك هد ًفــا يف ذاتــه يعتقــد بأنــه
يحقــق لــه الكمــال الــذي ينشــده ســيحمل لــه مشــاعر
احلــب ،وهــذا احلــب ســيدفعه إلــى توظيــف كافــة
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الوســائل لتحقيــق ذاتــه ،فتزيــد الفاعليــة والنشــاط
إلشــباع ذلــك احلــب ،بــل إنــه ســيقاتل مــن أجلــه وســيبذل
يف ســبيله التضحيــات التــي تتناســب مــع مقــدار ح ّبــه
لكمالــه املنشــود.
 .4خفض نسبة التوتر:
الكثيــر مــن األمــراض العضويــة التــي قــد
تنهــش جســد اإلنســان مصدرهــا األول يرجــع إلــى احلــال
النفســية ،فاضطرابــات احلــال النفســية قــادرة علــى
تدميــر اإلنســان مــن الناحيــة البيولوجيــة والســيكولوجية،
فكلمــا ابتعــدت مشــاعر احلــب واللطــف مــن مالمســة
قلــب اإلنســان تظهــر أعــراض اخللــل العاطفــي الــذي
يرفــع نســبة التوتــر عنــد اإلنســان ،وسيشــعر ذلــك القلــب
بالغربــة وعــدم االســتقرار ،وقــد ينعــدم الشــعور باألمــان
حــال فقــدان احلــب.
أ ّمــا القلــب الــذي تســتحوذ عليــه مشــاعر احلب
فتــراه أكثــر اســتقرا ًرا وبُع ـ ًدا عــن حــاالت التوتــر ،نتيجــة
إشــباع اجلانــب العاطفــي بصــورة ســليمة أدت إلــى تــوازن
النفــس ممــا يبعدهــا عــن االضطــراب وعــدم االســتقرار،
احلــب يدفــع إلــى وصــال احملبــوب الــذي يشــعره باحلــب
ســواء ً
قول أو ً
فعل فيعطي الشــعور بالســكون والطمأنينة
واألمــان العاطفــي.
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 .5جتنب إشباع العواطف بصورة غير سليمة:
احلاجــة إلــى احملبــة حاجــة فطريــة أودعهــا
اهلل تعالــى يف فطــرة اإلنســان ،والبحــث عــن إشــباعها هــو
مــا يتناســب والفطــرة الســوية ،أمــا إهمــال هــذه املشــاعر
فقــد يحيــد بالفطــرة عــن جادتهــا الســليمة.
إن قصــور املجتمــع بفئاتــه املختلفــة يف التعبيــر
عــن مشــاعر احلــب قـ ً
ً
دخيل
ـول أو فعـ ًـا ،واعتبــاره ســلو ًكا

علــى املجتمــع ،يضــع حاجــزًا مينــع اإلفصــاح والتعبيــر
عــن تلــك املشــاعر بســلوك صريــح ،فيندفــع اإلنســان
إلــى البحــث عمــن يوفــر لــه هــذه املشــاعر الفطريــة هنــا
وهنــاك ليشــبعها.
األصدقــاء أول مــن يقصدهــم املــرء للبحــث عــن
إشــباع مشــاعر احلــب لديــه ،فتــراه مييــل بكيانــه كل امليــل
مــع كلمــة قــد تدغــدغ مشــاعره أو معاملــة تشــعل فتيــل
احلــب يف قلبــه مــن هــذا أو ذاك ،وحينهــا مــن املمكــن
ِّ
املعطــل أو االدعائــي
أن يكــون املــرء ضحيــة للحــب
الــذي يبقيــه يف معانــاة مســتمرة إلــى أن يصــل إلــى حــال
االســتقرار العاطفــي وقــد ال يصــل.
أمــا لــو كانــت هــذه الكلمــة -مبــا حتمــل مــن
مشــاعر -قــد توغلــت يف النفــس عــن طريــق املجتمــع
بفئاتــه املختلفــة ومؤسســاته املتنوعــة كاألســرة والعائلــة
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واملدرســة ،ألشــبعت مشــاعر احلــب بصــورة ســليمة حتــى
يتشــكل الوعــي بهــذه املفــردة العظيمــة (احلــب) ،واإلملــام
باحلقــوق التــي تفرضهــا حــال احلــب جتــاه الــذات
ومعرفــة الواجبــات جتــاه اآلخريــن ،فيكــون هــذا الوعــي
صمــام األمــان دون الوقــوع يف شــباك أنــواع احلــب املزيفــة
والنهــل مــن مياههــا امللوثــة.

تأثير الحب على المجتمع:

أن ً
رجل مر يف املسجد وأبو جعفر 
يروى َّ
جالس وأبو عبداهلل � ،فقال له بعض جلسائه« :واهلل
ٌ
إني ألحب هذا الرجل ،قال له أبو جعفر � :أال فأعلمه
 ..فإنه أبقى للمودة وخير يف األلفة»(.)36
احلــب هــو اللغــة التــي تطــرب لســماعها آذان
جميــع أفــراد املجتمــع علــى حــد ســواء ،ملــا لــه مــن دور يف
مخاطبــة الســلوك الفطــري لــدى اجلميــع ،وتَنَا ُغــم هــذه
اللغــة مــع الســلوك الفطــري يجعــل املجتمــع يعيــش حـ ً
ـال
رقــي اللفــظ ونبــل الفعــل ،فــا
مــن التســامح تتمثــل يف
ّ

مبالغــة يف القــول حينهــا بــأن احلــب ال يوضــع يف شــيء
إ ّال زانــه ،ومــا انتــزع مــن شــيء إال شــانه.
 -36جواهر البحار ج 4ص.388
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تشــير الكثيــر مــن الروايــات يف داللــة جل ّيــة إلــى

دعــوة أئمــة الهــدى  2إلــى إشــاعة مفــردة احلــب يف
أوســاط النــاس ،ومــا ذلــك إال لدورهــا الف ّعــال يف رفــع

درجــة التســامح والتكافــل ،ليعيــش املجتمــع يف ظلّهــا

حيــاة طيبــة ،فــإذا انتعشــت هــذه املفــردة وشــاع أثرهــا
بــن النــاس فســتكون قــادرة علــى ضــرب جــذور االحتــرام
يف نفــوس النــاس ،حتــى يتجســد النبــل يف تعاطيهــم مــع
بعضهــم البعــض ،وسيكتســب أفــراد املجتمــع القــدرة علــى
معاجلــة االختالفــات وتخطــي العديــد منهــا ،دون الدخول
يف الصراعــات والصدامــات الناشــئة عــن تعــدد اآلراء
واختــاف أســاليب التفكيــر تــارة ،والغلظــة والفضاضــة
تــارة أخــرى.
احلــب مــن شــأنه أن يرفــع حــال التســامح
والرقــي والترفــع عــن سفاســف األمــور التــي تضــر
مبكونــات املجتمــع ،بــل هــو ســبب يف تقــارب النفــوس
وتالحــم األرواح ،وهــو الــذي يجعــل القلــوب تهفــوا إلــى
بعضهــا وتشــتاق ،فيُخلَــق بذلــك املجتمــع املتآخــي علــى

الفضائــل ،القــادر علــى التصــدي لألزمــات التــي تعصــف

بــه ،ويعاجلهــا مــن منطلــق األخــوة التــي حتــدث عنهــا
القــرآن الكــرمي ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾( ،)37وقــال تعالــى ﴿ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ﴾ ( . . )3 8
حـال التسـامح قـادرة علـى إيجـاد املجتمـع
املنسـجم ،املجتمـع القـادر علـى االنفتاح علـى اآلخر وخلق

حال التعارف التي وردت يف القرآن الكرمي ﴿ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﴾
ولـوال هـذا التسـامح لعـاش املجتمـع حـال التناكـر ورفـض
اآلخـر ،ممـا يـؤدي إلى نشـوب الصراعـات والتناحر الذي
يهـدد بـدوره اسـتقرار املجتمـع.
أكاد أجــزم أن ضمــور مفــردة احلــب وغيــاب
أثرهــا يف املجتمــع يعــد مــن أســباب معانــاة بعــض
املجتمعــات مــن تعاطــي أفــراده مــع بعضهــم ،الــذي ينشــأ
عنــه ســوء الظــن والنــزاع والقطيعــة وغيرهــا مــن أســباب
انهيــار األخــاق التــي حتفــظ تعاضــد املجتمــع ومتاســكه.
ولعــل التســامح هــو أبــرز الثمــار التــي تنتــج عــن
بــذرة احلــب يف املجتمعــات( ،)39فالتســامح النــاجت عــن
 -37احلجرات.10/
 -38األنفال .46 /
 -39التســامح املنطلــق مــن القــدرة علــى مقابلــة اإلســاءة باإلســاءة املختــار للعفــو
والصفــح ،وهــو مخالــف للــذل املتمثــل يف حــال التغاضــي عــن الــرد بســبب عــدم القــدرة
علــى الــرد.
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احلــب هــو مدخــل للكثيــر مــن الفضائــل علــى مســتوى
الســلوك الــذي يســير باملجتمــع جتــاه النبــل والنقــاء،
ولهــذا التســامح فــروع تســاهم يف تقويــة أواصــر الترابــط
بــن أفــراد املجتمــع منهــا:
 .1العفو:
يقــول البــاري تعالــى ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾( ،)40فالعفــو عنــد املقــدرة

مــن صفــات اهلل -جــل وعــا -الــذي يعفــو عــن عبــاده
مــع قدرتــه علــى االنتقــام منهــم ،ونحــن مدعــوون إلــى

التخلــق بأخــاق اهلل وآل اهلل ،بــل ونف ّعــل هــذه األخــاق
يف واقعنــا العملــي دون االكتفــاء بالتغنــي بهــا ً
لفظــا ،مــع

ً
معــول لهــدم
احلــرص علــى أ ّال يكــون هــذا التســامح

أصــل لهــا إســامنا العزيــز ،كمــا ورد عــن
الثوابــت التــي ّ

اإلمــام أميــر املؤمنــن �« :جـ ِـاز باحلســنة وجتــاوز عــن
ثلمــا يف الديــن أو وه ًنــا يف ســلطان
الســيئة ،مــا لــم يكــن ً
اإلســام»( ،)41وبذلــك يكــون هــذا هــو الشــرط الثانــي
للتســامح مضا ًفــا إلــى القــدرة ،فعــن أميــر املؤمنــن علــي

بــن أبــي طالــب �« :إذا قــدرت علــى عــد ّوك فاجعــل

ـكرا للقــدرة عليــه»( ،)42وعنــه �« :العفــو
العفــو عنــه شـ ً

 -40سورة النساء.149 :
 -41ميزان احلكمة ج 6ص.83
 -42ميزان احلكمة ج 6ص.82
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زكاة القــدرة»( ،)43وأيضــا ممــا روي عنــه �« :العفــو زيــن
القــدرة»(.)44
وال شــك أن كتــب احلديــث مليئــة مبــا يــروى
عــن أهــل بيــت العصمــة 2مــن أن التســامح عنــد
املقــدرة ممــا يجعلــك أيهــا اإلنســان عزيـزًا ،فعــن الرســول

األعظــم « :4عليكــم بالعفــو فــإن العفــو ال يزيــد العبــد
إ ّال عـزًّا ،فتعا َفـ ْوا يُعزّكــم اهلل»( ،)45وعنــه « :4مــن عفــا
عــن مظلمــة أبدلــه اهلل بهــا عـزًّا يف الدنيــا واآلخــرة»(.)46

 .2التغافل:
يف ســبيل احلفــاظ علــى حــال األلفــة يف
املجتمــع يقودنــا التســامح يف كثيــر مــن األحيــان إلــى
التجاهــل أو التغافــل ،فليــس كل مــا يقــال يســتحق أن
يحظــى باالهتمــام ،وليــس كل مــا يُقــال يســتحق الــرد
عليــه ،ولألســف إن قاعــدة (معاملــة الغيــر باملثــل) مــن
القواعــد التــي أصبحــت مــن مســلمات التعامــل بــن أفــراد
املجتمــع! ،ال أجــد مبــر ًرا يجعــل منــاّ
ً
نســخا كربونيــة

لآلخريــن ،حتــى يف ممارســة بعــض الســلوكيات التــي

قــد تنعكــس ســل ًبا علــى املجتمــع مــع إقرارنــا بســوئها!،
 -43املصدر نفسه.
 -44املصدر نفسه.
 -45ميزان احلكمة ج 6ص.79
 -46ميزان احلكمة ج 6ص.80
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ذواتنــا النبيلــة ينبغــي لهــا أن تكــون مميــزة يف التعامــل
مــع اآلخريــن تعكــس مــدى رق ّيهــا وجمالهــا بعيــ ًدا ع ّمــا

تفرضــه املجتمعــات وإجبارهــا لنــا بتق ّمــص مــا تفرضــه.
فقــد ورد عــن أميــر املؤمنــن � «إن العاقــل
نصفــه احتمــال( ،)47ونصفــه تغافــل»( ،)48وعنــه �« :مــن
ـض عــن كثيــر مــن األمــور تنغّ َصــت
لــم يتغافــل وال يغـ ّ
عيشــته»( ،)49وعــن اإلمــام الـبـــاقـــر �« :صــاج شــأن
ـال ثلثــا ُه فطــن،
النــاس التعايــش والتعاشــر مــلء مكيـ ٍ
وثلــث تغافــل»(.)50
 .3حسن الظن:
إن االنطباعــات التــي نتركهــا نحــن يف نفوســنا
جتــاه اآلخريــن مقدمــة للتقــارب معهــم أو النفــور منهــم،
(فاالنطبــاع اجليــد عــن شــخص يشـ ّكل أرضيــة لالقتــراب
منــه ،وصنــع العالقــة معــه ،بينمــا الرؤيــة الســلبية جتــاه
الشــخص تخلــق حاجــزًا نفســ ًيا يحــول دون الثقــة بــه

واالنفتــاح عليــه ،ورمبــا تتطــور إلــى دافــع للخــاف
والعــداوة)(.)51
 -47يف إشارة إلى حسن الظن.
 -48ميزان احلكمة ج 6ص.448
 -49املصدر نفسه.
 -50املصدر نفسه.
 -51التسامح وثقافة االختالف ص .45
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كل مــا يقــوم بــه الطــرف املقابــل مــن ســلوك
لفظــي أو عملــي يرســم الصــورة الذهنيــة أو االنطباعــات
حــول تلــك الشــخصية ،ولكــن النظــرة املتســامحة هــي
التــي تعطــي الصــورة البيضــاء لآلخريــن ،وهــي التــي تُبنــى
علــى أســاس افتــراض إيجابــي نحــن منشــئوه!! ،فحتــى
مــا يقــوم بــه اآلخــرون مــن عمــل صالــح ميكــن النظــر
إليــه بنظــرة ســلبية قائمــة علــى افتــراض ســلبي ،وهــذا
االفتــراض الســلبي قــادر علــى تشــكيل انطبــاع ســيء حــول
العمــل الصالــح.
وألن اإلنســان ال ميكــن لــه أن يجــزم بن ّيــات
اآلخريــن ومعرفــة املالبســات التــي تدفــع نحــو تصرفاتهم،
فإنــه يقبــع حتــت تأثيــر الظنــون واالحتمــاالت ،فحســن
الظــن النابــع مــن احلــب والتســامح ينتــج عنــه نظــرة
إيجابيــة حــول اآلخريــن وكيفيــة التعاطــي معهــم علــى ذلك
األســاس ،والعكــس صحيــح ،حيــث إن االفتــراض الســلبي
النابــع مــن ســوء الظــن يترتــب عليــه مــا يتناســب مــع تلــك
الرؤيــة حــول اآلخريــن مــن عــداوة وخصومــة ،وهــذا مــا
حـ ّذر منــه أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب �« :مــن
ســاءت ظنونــه اعتقــد باخليانــة مبــن ال يخونــه»( ،)52و
«مــن غلــب عليــه ســوء الظــن لــم يتــرك بينــه وبــن خليــل
صلحــا»(.)53
ً
 -52موسوعة اإلمام علي يف االخالق ص .308
 -53املصدر نفسه.
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والدعــوة للنظــر إلــى اآلخريــن بعــن حســن
الظــن ال تعنــي أن تؤخــذ األمــور بســذاجة وغــض الطــرف
عــن بقيــة االحتمــاالت بــل ينبغــي أن يكــون املؤمــن ك ّي ًســا

فط ًنــا كمــا يُقــال ،يتعامــل مــع املواقــف وفــق معطياتهــا ال

فبحجــة حســن الظــن قــد يذهــب
وفــق ميولــه القلبيــة،
ّ

كيانــه أدراج الريــاح.

يقــول اهلل تعالــى ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﴾ ( ،)54إن االجتنــاب الــوارد
يف اآليــة املباركــة هــو اجتنــاب ترتيــب اآلثــار علــى ظــن
الســوء ،وال يقصــد مــن النهــي ذلــك اإلدراك النفســي
والظنــون التــي تــرد علــى النفــس والتــي ال حاكميــة
لإلنســان عليهــا وال اختيــار إ ّال أن تكــون مقدمــات تلــك
الظنــون اختياريــة(.)55
وممــا يســاعد علــى شــيوع حســن الظــن يف
املجتمــع حــال التســامح بــن النــاس ،فهــي التــي تلبــس

املجتمــع جلبا ًبــا مــن ا ُ
حلــب بــن أفــراده ،فقــد روي عــن

حســن ظ ّنــه بالنــاس حــاز
أميــر املؤمنــن �« :مــن ُ
منهــم احملبــة»( ،)56أي أن التســامح بــاب مــن أبــواب شــيوع
 -54سورة احلجرات ،اآلية .12
 -55التسامح وثقافة االختالف ص .47
 -56موسوعة اإلمام علي يف األخالق ص .306
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احلــب بــن النــاس ،وعــن الرســول األعظــم « :4اطلــب
ألخيك عذ ًرا ،فإن لم جتد له عذ ًرا فالتمس له عذ ًرا»

(،)57

وهــذا يحيلنــا إلــى ضــرورة االنتصــار علــى أهــواء النفــس
وميلهــا إلــى الصــراع والصــدام حــال االختــاف وتبايــن
اآلراء ،وتغليــب اجلانــب الراقــي مــن الســلوك يف التمــاس
األعــذار وحســن الظــن باآلخريــن ســبيل احلفــاظ علــى
ترابــط املجتمــع ومتاســكه.
باإلضافــة إلــى الروايــات املســتفيضة التــي
تدعــو للســير يف جــادة حســن الظــن ملــا لــه مــن الفضــل
ووصفــه بأحســن ِ
الشـيَم وأفضــل القِ َســم ،وأفضــل الــورع،

ومدعــاة لراحــة القلــب وســامة الديــن ،وســبيل لتخفيــف
الهــم ومنجــاة لتقلّــد اإلثــم.)58( ..

 .4حسن اخللق:
ال ميكــن أن تشــيع حــال احلــب املؤديــة إلــى
التســامح يف ظــل غيــاب حســن اخللــق بــن النــاس ،وال
ميكــن أن يلــن طــرف يف قبــال جفــاء األطــراف األخــرى،
 -57ميزان احلكمة ج 5ص.319
 -58ممــا ورد عــن أميــر املؤمنــن � يف حســن الظــن أنــه قــال« :حســن الظــن مــن
أحســن الشــيم وأفضــل القســم «و» أفضــل الــورع حســن الظــن «و» حســن الظــن راحــة
القلــب وســامة الديــن «و» حســن الظــن يخفــف الهــ ّم وينجــي مــن تقلُّــد اإلثــم»/ .
موســوعة اإلمــام علــي يف األخــاق ص. 305-304
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وجالفــة معاشــرتهم وفــق معادلــة (معاملــة الغيــر باملثــل)،
فالقلــوب التــي أســرها احلــب الصــادق قــادرة علــى أســر
القلــوب احمليطــة بهــا بحســن اخللــق واملعاشــرة ،وتأنــس
بوجودهــم وتهنــأ بقربهــم ،كمــا أن النفــوس تأنس بصاحب
ذلــك القلــب وتألــف وجــوده بينهــا ،فحينمــا تُفتــح قلــوب
احملبــن الســتقبال اآلخريــن يفتــح اآلخــرون عقولهــم
الســتقبال أفــكار احملبــن ،فحســن اخللــق جتــارة ال تبــور
يف عالــم العالقــات واملعامــات عنــد العقــاء ،وال يخفــى
علــى أحــد النتائــج التــي تســفر عنهــا ســوء األخــاق مــن
وحشــة النفــس ،وبقاءهــا وحيــدة قــد ازدراهــا كل مــن
حولهــا ف ُم ِن َيــت بفقــدان األنــس.
واإلسالم يقف بكل شموخ ليرفع راية األخالق
عدها املصطفى  4فيما
والتمسك بحسن اخللق حتى ّ
روي عنه نصف الدين( ،)59ومما روي عنه ً
أيضا :4
حتض هذه الفضيلة على
«اإلسالم ُحسن اخللق»( ،)60ولم
َ

األهمية واملكانة يف اإلسالم إ ّال لدورها يف ترسيخ املودة
واحلب بني أفراد املجتمع الواحد حتى يكون متماس ًكا
قاد ًرا على التكامل والتكافل فيما بني أفراده.
 -59ميزان احلكمة ج 3ص.133
 -60املصدر نفسه.
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كمــا أن حســن اخللــق دليــل علــى رجاحــة
العقــل ،وســوء اخللــق ينــم عــن ضحالــة العقــل وجهلــه،
فالعقــول املتّزنــة تتعامــل مــع اآلخــر مبــا متتلــك مــن
رقـ ّـي فتع ّبــر عــن ذاتهــا النبيلــة دون االجنــرار ملــا يفرضــه

املجتمــع مــن ســلوك ال يتناســب ومت ّيزهــا بأنهــا «خيــر
ً
مجــال لــردود أفعالهــا
أمــة أخرجــت للنــاس» وال تــدع

وانفعاالتهــا أن تســيطر علــى ســلوكها ومعاملتهــا أو أن
تُتــرك علــى عواهنهــا فتخرجهــا عــن نطــاق العقــل ،فعــن
أميــر املؤمنــن �ُ :
«اخل ُلــق احملمــود مــن ثمــار العقــل،
اخللــق املذمــوم مــن ثمــار اجلهــل»(.)61
 .٥التكامل االجتماعي:
مظاهــر التكامــل االجتماعــي التــي تَدفــع بقــوة
احلــب عجلــة التطــور والتكامــل علــى املســتوى املجتمعــي
العــام والفــردي اخلــاص هــي مــن اآلثــار التــي يشــارك
احلــب يف ترســيخها يف املجتمعــات بــل هــي إحــدى غايــات
احلــب ،فاإلنســان عندمــا يعيــش يف أوســاط ح ّيــة مــن
املجتمعــات التــي ينبــض قلبهــا بالعطــاء العملــي فــإن هــذا
النبــض يعمــل علــى إحيــاء بقيــة األجــزاء امليتــة لتوقــظ
عطاءهــا مــن جديــد.
 -61ميزان احلكمة ج 3ص.134
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إن املجتمــع الناجــح هــو املجتمــع الــذي يطغــى
عليــه العمــل ويقــل فيــه الــكالم ،أ ّمــا املجتمــع الــذي يكثــر

فيــه تبــادل إلقــاء املســؤوليات علــى اآلخــر ،واحلديــث
حــول مــا املفتــرض أن يقــوم بــه الغيــر ،فإنــه مجتمــع
مفــكك غيــر منجــز وغيــر قــادر علــى الســير يف طريــق
التكامــل ،بــل ســيكون ســب ًبا يف تراجــع األمــة بتراجــع

أفرادهــا وانشــغالهم يف صراعــات غيــر ضروريــة أو
انعزالهــم خشــية الصــدام مــع اآلخــر ،مضا ًفــا إلــى ذلــك

عــدم اســتقرار النفــس وتوترهــا ممــا يســلبها ســكون
احليــاة وهنــاء العيــش!.
ويأتــي احلــب بلســ ًما تلتئــم بــه اجلراحــات،
شــعلة عطــاء توقــد يف النفــوس نــار املبــادرة ،وبــه تقــوى
الســواعد لتعمــل علــى تطويــر املجتمــع ورق ّيــه.
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الحب  ..في مصاديق متقابلة:

موحــدة
قــد يعتقــد البعــض أن للحــب عالمــات ّ

تــدل عليــه يف كل املجتمعــات ،وميكــن أن يكــون هــذا
صحيحــا ،ولكــن يقــع االختــاف يف معرفــة حقيقــة احلب،
ً
وهــو مــا تختلــف علــى تشــخيصه املجتمعــات املختلفــة،
كمــا أنهــا تختلــف يف أســاليب التعبيــر عنــه ،فــكل فــرد
يختلــف أســلوبه يف التعبيــر عــن حبــه ووصالــه لآلخــر.
ومــا بــن حضارتــن متقابلتــن نعــرض صــو ًرا

مختلفــة نســجتها تلــك احلضــارات لتعــرض مالمــح
متباينــة حــول مفهــوم واحــد ،هــذا املفهــوم وتب ًعــا لتلــك
احلضــارة أخــذ يتســلل إلــى قلوب البشــر ويحكم ســيطرته
رســخته احلضــارات عــن احلــب.
علــى قلوبهــم وفــق مــا ّ
وهــذا عــرض ســريع ملفهــوم احلــب يف احلضــارة الغربيــة
ويف تعاليــم اإلســام:

الحب في الحضارة الغربية:

احلــب الــذي يشــكل اجلانــب املعنــوي مــن
العواطــف هــو مــا تفتقــده املجتمعــات املاديــة يف احلضــارة
الغربيــة ،فالتعلــق باملــادة هــو الطابــع الغالــب علــى تلــك
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املجتمعــات ،ومبــا أن إشــباع العواطــف املعنويــة مــن
الضــرورات حتــى يشــعر اإلنســان باالســتقرار النفســي،
جنــد اإلنســان يف الغــرب يف بحــث مســتمرع ّما يشــبع

عواطفــه يف بيئــة تغــرق يف عالــم املــادة.

ومــن يعيــش يف تلــك املجتمعــات يعتقــد مخط ًئــا
أن الوصــال املــادي مــع احملبــوب هــو مــا يطفــئ نيــران
احلــب املشــتعلة يف القلــب ،ومــن هنــا كان االعتقــاد
الــذي تأصــل مؤخـ ًرا عنــد الغــرب بــأن احلــب هــو عالقــة

ارتباطيــة تبادليــة بــن اجلنســن املختلفــن ،وتنتهــي
بعالقــة جنســية ديناميكيــة ،حتــى أصبحــت كلمــة احلــب
يف املجتمــع الغربــي تعنــي اجلنــس!.
وقــد يكــون أحــد أســباب الســعار اجلنســي
كمــا يســميه الدكتــور عبدالوهــاب املســيري( -)62يفاملجتمعــات الغربيــة هــو انفصــال املمارســة اجلنســية
عــن العواطــف وعلــى رأســها احلــب ،وعــدم إشــباع تلــك
العواطــف يــؤدي إلــى عــدم إشــباع كيانهــم املــادي.
 -62الدكتــور عبدالوهــاب املســيري :مفكــر وعالــم اجتماع مصري إســامي ،وهــو
مؤلف موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونية أحــد أكبــر األعمــال املوســوعية
العربيــة يف القــرن العشــرين .وقــد اســتطاع مــن خاللهــا بــرأي البعــض إعطــاء نظــرة
جديــدة موســوعية موضوعيــة علميــة للظاهــرة اليهوديــة بشــكل خــاص ،وجتربــة
احلداثــة الغربيــة بشــكل عــام ،مســتخد ًما مــا طــوره أثنــاء حياتــه األكادمييــة مــن
النمــاذج التفســيرية.
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مضا ًفـا إلـى أن املجتمـع املـادي هـو مجتمـع
اسـتهالكي ،مبعنى أنه يحب ألجل اللذة واملتعة واملصلحة
املاديـة ،والرؤيـة بعين املنفعـة ،واملـادة ال تعـرف املشـاعر
واملثاليـات ،بـل متيـل ملـا يشـبع ظمأهـا املـادي.
ومــن اإلنصــاف أن نبــن أن فالســفة الغــرب يف
القــدم قــد حتدثــوا عــن احلــب يف بعــده املعنــوي ،وقســموه
علــى أقســام ســتة هــي :احلــب اإليروتيكــي :املؤســس علــى
مفهــوم أفالطــون ،فاحلــب يف مفهــوم أفالطــون ميــل
إلــى القيــم واألبعــاد التــي ال تتوفــر لــدى اإلنســان ،مــن
قبيــل اجلمــال واحلقيقــة ،وهــو يعمــل علــى حتصيلهــا
وامتالكهــا ،واحلــب املســيحي :الــذي يقــوم علــى حــب
ً
فعــا مــن قيــم ويبذلهــا لآلخريــن،
مــا ميتلكــه اإلنســان
واحلــب الرومانتيكــي :وهــو احلــب الســائد حتــى هــذا
اليــوم والــذي ترجــع أصولــه إلــى أرســتقراطية العصــور
الوســطى حيــث كان شــائ ًعا بــن اللــوردات وســيدات
العصــور الوســطى ،وانتقــل عبــر الســفر إلــى مختلــف
طبقــات املجتمــع ،واحلــب األخالقــي :الــذي يركــز تركيـزًا
شــدي ًدا علــى مبــدأي اإلخــاص والنزاهــة ،واحلــب

ً
شــكل مــن أشــكال الســلطة :وهــو أن اآلخــر
باعتبــاره

ميتلــك ســلطة معينــة جتعــل املــرء بحاجــة لــه ،واحلــب
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املتبــادل الــذي يعنــي تبــادل تلــك املشــاعر بــن طــريف
احلــب(.)63
إذن فاملجتمــع الغربــي كان ميتلــك البعد املعنوي
جتــاه العواطــف واملشــاعر ومــن ضمنهــا ا ُ
حلــب ،ولكــن
تشــكلت هــذه الرؤيــة حــول احلــب مؤخــ ًرا إ ّمــا بطريــق

ممنهــج أو غيــر ممنهــج بواســطة اإلعــام الغربــي الــذي
ً
فاعــا يف اختــزال احلــب -وهــو العاطفــة
كان لــه دو ًرا

املعنويــة -يف بعــد مــادي متمثــل يف اجلســد.

يجيــب الدكتــور عبدالوهــاب املســيري عــن
ســؤال حــول إمكانيــة الربــط بــن (الســعار اجلنســي)
وفقــدان املعنــى واليقــن يف املجتمــع الغربــي فيقــول
(املجتمعــات الغربيــة مجتمعــات فقــدت املعنــى ،ومــن قبـ ُل
فقــدت امليتافيزيقــا وأي يقــن معــريف ،فســقف اإلنســان
ـادي ،والهــدف مــن العالــم املــادي هــو االســتهالك
ســقف مـ ّ
ومزيــد مــن االســتهالك ،ومــن الواضــح أن االســتهالك
ال يصلــح أن يكــون هد ًفــا يف احليــاة اإلنســانية ،ألن
اإلنســان كائــن مركــب نبيــل يحتــاج إلــى شــيء آخــر غيــر
هــذا الســقف املــادي ،ومــع غيــاب املعنــى تغيــب مقــدرة
اإلنســان علــى احلــب ،ألن اإلنســان ال ميكــن أن يحــب
 -63عن أشكال احلب الستة ،صحيفة املدى اإللكترونية العدد ( .)3023
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اآلخــر إال إذا كان هنــاك معنــى حلياتــه وهــدف لهــا ورؤيــة
للمســتقبل ورغبــة يف التواصــل مــع اآلخــر ومشــاركته.. ،
وأعتقــد أن املمارســات اجلنســية املتطرفــة هــذه هــي يف
جوهرهــا بحــث عــن املعنــى يف عالــم ال معنــى لــه ،بحــث
عــن الفــردوس يف عالــم اليوجــد فيــه فــردوس ،إن مــا
يجــري بحــث عــن يقــن يف عالــم اليقــن فيــه(.)64
إن االفــتــقــاد إل ــى عــالــم املــعــنــى مــن مشاعر
وعــواطــف بشكل دائــم يدفع بــأفــراد ذلــك املجتمع إلى
محاولة التغلب على الغربة والوحدة من خالل الطمأنينة
املؤقتة الناجتة عــن الــتــواصــل امل ــادي (اجلــســدي) يف
املجتمع املادي.

 -64حوارات الدكتور عبدالوهاب املسيري الثقافة واملنهج ص .124
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الحب في المجتمعات الشرقية واالسالمية:

احلديــث حــول احلــب يف املجتمــع اإلســامي يتفــرع يف
محوريــن:
الـمحـــور األول هــو الصــورة الــــتي رسـمــهـــا
اإلســام حــول حــال احلــب وكيــف ينبغــي لهــا أن تتفـ َّ
ـش
يف املجتمعــات ،بحيــث تنتقــل مــن كونهــا مشــاعر داخليــة
وانفعــاالت قلبيــة ســاكنة إلــى ممارســة عمليــة متحركــة
تترجــم إلــى ســلوك عملــي علــى أرض الواقــع ،ينقــل يف
كتــب احلديــث عــن بريــد بــن معاويــة العجلــي (رحمــه اهلل)
أنــه قــال« :كنــت عنــد أبــي جعفر«اإلمــام الباقــر�» إذ
دخــل عليــه قــاد ٌم مــن خراســان ماش ـ ًيا ،فأخــرج رجليــه
وقــد تغلفتــا «ورمتــا مــن املشــي» وقــال :أمــا واهلل مــا جــاء

بــي مــن حيــث جئــت إال حبكــم أهــل البيــت! ،فقــال أبــو

جعفــر� :واهلل لــو أحبنــا حجــر حش ــره اهلل معنــا ،وهــل
الديــن إال احلــب ،إن اهلل يقــول ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾،
وقــال﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ .وهــل الديــن اال احلــب.

)(65

إن احلديــث حــول احلــب يف املنظــور اإلســامي
قــد تقــدم ذكــره يف بيــان أنــواع احلــب ،فقــد ذكرنــا أن
« -65تفسير العياشي.167/1:
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اإلســام يدفــع باجتــاه احلــب الصــادق ملــا لــه مــن أثــر

يتركــه علــى ٍّ
كل مــن الفــرد واجلتمــع ،وكيــف لهــذه املشــاعر
القــدرة علــى إيجــاد أجــواء التســامح واأللفــة يف املجتمــع
الــذي ميهــد اجلــا ّدة نحــو األريحيــة النفســية والتكامــل
علــى صعيــد الفــرد واملجتمــع ،ولكــن مــا ينبغــي تســليط
الضــوء عليــه هــو احملــور الثانــي.
احملــور الثانــي هــو كيفيــة تعامــل املجتمــع
اإلســامي مــع هــذه املفــردة! ،فمفــردة احلــب تعيــش
الغربــة نتيجــة وقوعهــا بــن املطرقــة والســندان ،بــن
تغريبهــا باســتيراد معناهــا املشــوه من املجتمعــات الغربية،
وبــن تقييدهــا بأعــراف املجتمــع الشــرقي وعاداتــه،
فاملجتمــع الشــرقي وبفعــل اســتيراده للثقافــة الغربيــة دون
(غربلــه) لهــا أدخــل إلــى بيئتــه كل غــث وســمني ،فانتقلــت
عــدوى املاديــة إلــى املجتمــع الشــرقي وبــدأ اإلميــان يتجــه
نحــو مــا تدركــه احلــواس فقــط ،وبــدأت الــروح املعنويــة

باالضمحــال شــي ًئا فشــيئا ،حتــى اســتبدلت مشــاعر
احلــب والــود بحــب مــادي يعتمــد علــى مــا ميكــن إدراكــه
باحلــواس فقــط ،بعيــ ًدا ع ّمــا مييــل إليــه وجــدان املــرء

وتنتفــض الــروح ألجلــه.

واملشــكلة األخــرى تكمــن يف ســكون تلــك
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املشــاعر ،وإبقائهــا مضمــر ًة يف النفــس دون الســماح لهــا
باالنطــاق يف رحــاب املجتمــع للتعبيــر عــن ذاتهــا ،ودون
إعــان احملــب حبــه أمــام النــاس ،حتــى أصبــح مــن يحمــل
مشــاعر احلــب خجـ ًـا مــن أن يبــوح مبشــاعره ،خشــية أن
يكــون شــا ًّذا يف ذلــك التعبيــر ،فبيئتــه صــادرت حقــه يف
التعبيــر عــن مشــاعره! ،فقــد ضربــت األعــراف املجتمعيــة
الشــرقية -والبيئــة الصحراويــة اجللفــة علــى وجــه
اخلصــوص -حاجــز دون التعبيــر عــن مشــاعر احلــب
والعواطــف بالصــورة الســليمة ،ومــا ذلــك إال العتقــاد
عــريف باطــل يقضــي بأنهــا مــن خادشــات احليــاء ،وممــا ال
ينبغــي اإلفصــاح عنــه ،أو أنهــا ال تناســب مقــام الرجولــة،
وال يناســب مقــام العفــاف!! ،حتــى أصبحــت الصبغــة
اجللفــة اجلافــة والتــي تترجمهــا الســلوكيات اخلشــنة
أحــد مالمــح املجتمــع اإلســامي!!
هكــذا تُقتــل املشــاعر يف املجتمعــات اإلســامية
نتيجــة تســقيط املمارســات واالعتقــادات العرفيــة علــى
الديــن ،واســتبعاد مــاال يتناســب مــع تلــك األعــراف ،وكأن
األعــراف متتلــك ثباتًــا يســمح لهــا أن حتكــم ســيطرتها
علــى الديــن وتعاليمــه!! ،ومــن املفتــرض بــأن تُعــرض
رســخ مــا يتناســب مــع قيمــه
العــادات علــى الديــن ليُ ِّ

وتعاليمــه ،ويلغــي مــا يتعــارض معهــا.
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الديــن -مبــا يحمــل مــن قيــم -يســعى إلــى
تكامــل الفــرد واملجتمــع علــى حــد ســواء ،وهــذا التكامــل
مــن متطلباتــه التســمك مبشــاعر احلــب وتنشــيطها
لتتعــدى مرحلــة اإلضمــار وتكــون متحركــة بــن النــاس ،يف
األســرة( )66والعمــل ،مــع الصغيــر والكبيــر.
تــكاد تكــون جــل مشــكالتنا بســبب غيــاب تلــك
احلــال النبيلــة وعــدم استشــعارها بصورتهــا احلقيقــة،
إمنــا بُــذِ ر يف النفــوس هــو بــذور ادعــاء احلــب الــذي ال

ميــت للحــب بصلــة ،وضيعنــا بــذور احلــب الصــادق القــادر
علــى حتويــل احليــاة مــن جحيــم نتعــذب فيــه إلــى عالــم
وردي نتنعــم فيــه.
نعــم عالــم وردي ،قــد يســتنكر البعــض هــذه
احلــال املثاليــة ،وهنــا أقــول مــن لــم تتعــود أذنــاه تلقــي
الرقــي فســيعتقد مبثاليتهــا عنــد ســماعها ،لنبــادر بالبــوح
بتلــك املشــاعر ،وال جنعلهــا حبيســة الصــدور ،فأثرهــا
اجلميــل يســتحق أن يســعى بــن النــاس ليرســم االبتســامة
الصادقــة علــى وجوههــم ..هــذا احلــب هــو لغــة النقــاء
التــي ينبغــي التخاطــب بهــا مــع اجلميــع ،هــذه اللغــة هــي
القــادرة علــى إزالــة كافــة احلواجــز واالنفتــاح علــى اآلخر،
الل � َقــا َلَ :قــا َل َر ُســو ُل َّ ِ
 -66عـ ْن أَ ِبــي َعبْــدِ َّ ِ
الل صلــى اهلل عليــه وآلــه « َقـ ْو ُل ال َّر ُجــلِ
ـب مِ ـ ْن َقل ْ ِب َهــا أَبَـدًا» الــكايف ج 5ص.569
ِلل ْ َمـ ْرأَ ِة ِإ ِّنــي أ ُ ِح ُّبـ ِـك َل يَ ْذهَ ـ ُ
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هــي اللغــة القــادرة علــى أن تلبــس النفــس لبــاس األريحيــة
والســكون ،كمــا أنهــا قــادرة علــى زرع الدفــئ واحلنــان
يف قلــوب اآلخريــن إنــه احلــب يــا ســادة وهــل الديــن إال
احلــب.
كل مــا ينبغــي القيــام بــه هــو التحــدث بلغــة
النقــاء ،لغــة احلــب ،والتعبيــر عنهــا ســواء بلغــة احلــرف
أولغــة اجلســد.
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قالوا في

العمل:
لغة جميلة

تنكر الحدود المادية ...

سماحة الشيخ علي العبود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وصلــى اهلل علــى ســيد اخللــق أجمعــن محمــد وآلــه
الطيبــن الطاهريــن ،وبعــد
تســتدعي الطبيعــة الداخليــة التــي وجــد عليهــا
اإلنســان البحــث عــن مكنوناتهــا التــي تســاهم يف اإلرتقــاء
بــه نحــو حتصيــل كماالتــه الوجوديــة.
تلــك الكمــاالت التــي لــن تعــرف طريقهــا إال مــن
خــال خلــق حالــة التــوازن بــن بعديــن:
األول :يخلــق فينــا حــب حتصيــل األمــن
واالطمئنــان الداخلــي ،الــذي يكشــف عنــه مقــدار (الرضــا
العقلــي) باملرتبــة الوجوديــة التــي وصلنــا إليهــا.
الثانــي :يخلــق فينــا حــب الســعي نحــو األمــل
والطمــوح  ،وسـ ّد بــاب اليــأس  ،الــذي يكشــف عنــه مقــدار
(الثقــة الواعيــة) بــاهلل تبــارك وتعالــى.
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إن ّ ً
كل مــن هذيــن البعديــن ال ميكــن حتويلهمــا
مــن حالــة الكمــون والقابليــة إلــى حالــة البــروز والفعليــة،
إال عبــر مصاحلــة حقيقيــة مــع ذواتنــا تــارة ،واآلخريــن
تــارة أخــرى ،والســبيل إلــى ذلــك هــو تكويــن عالقــة ثنائيــة
تبادليــة حتكمهــا (لغــة النقــاء).
قــد يستشــعر قــارئ هــذا الكتــاب جوان ًبــا مــن
تلــك اللغــة يف هــواء صفحاتــه؛ ليــدرك عندهــا مقــدار
حاجتنــا إليهــا بغيــة وجــدان ذواتنــا وحتصيلهــا قبــل
الضيــاع ،والعنايــة القرآنيــة والروائيــة بهــا؛ ليــس إال
ألنهــا تخاطــب القلــب والــروح اإلنســانية الفطريــة التــي
مبقدورهــا أن ترفــع احلجــب الظلمانيــة والنورانيــة عنهــا؛
لتســبح يف ملكــوت النقــاء واحلــب والعشــق اإللهــي.

لقــد أجــاد األخ الطمــوح األســتاذ أحمــد فيصــل
يف حتريــك ومخاطبــة أعماقنــا الداخليــة عبــر لغــة جميلــة
تنكــر احلــدود املاديــة والفــوارق العرضيــة الطارئــة علــى
تلــك الطبيعــة اإلنســانية؛ أال وهــي (لغــة النقــاء).
اســأل اهلل تبــارك وتعالــى لــه مزيــ ًدا مــن
التوفيــق واالســتمرار يف مســيرته الطموحــة التــي مبدؤهــا
ومنتهاهــا رضــا رب العاملــن تبــارك وتعالــى.
عـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
 ٢٥أكـــتـــوبـــر ٢٠١٤هـ
 ٣٠ذو احلجة ١٤٣٥هـ
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قصيدةعشق

يساقطمنهاالحب ...

أ .حسن آل حمادة

عندمــا تســود لغــة احلــب واحملبــة يف مجتمــع
مــا ،فحينئــذ جتــده يرفــل بــكل معانــي اخليــر التــي تصنــع
منــه مجتمعــا قويــا متماســكا متطلعــا نحــو القمــة.
ومــن تتســنى لــه الفرصــة لقــراءة هــذه
الصفحــات التــي كتبهــا األســتاذ أحمــد فيصــل فقــد يخــال
نفســه يقــرأ قصيــدة عشــق يســاقط منهــا احلــب ،ألنهــا
كتبــت بأنامــل مغموســة مبــداد احملبــة.
ومــا أحوجنــا ونحــن نعيــش يف هــذه املرحلــة
العصيبــة ألن نشــيع بيننــا ثقافــة احملبــة و»لغــة النقــاء»،
لننتصــر علــى خطــاب الكراهيــة املقيــت.
حـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــن آل حـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــادة
 ١٠أكـــتــــوبــر ٢٠١٤مـ
 ١٥ذو احلجة ١٤٣٥هـ
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تلكالشمس

التيتدعوناإلىالكمال ...

أ .يوسف احملميد

إن أ َّ
ناقصــا ،حتــى
مت خلقــة للكــون أن يكــون
َّ
ً
تتحــرك كل ذراتــه باحثــة عــن كمالهــا ،وبهــذا املعنــى تكــون
لكمــال تصبــو إليــه ،واحليــاة
كل ذرات الكــون عاشــقة
ٍ
بــا عشــق حيــاة خاليــة مــن احلركــة ،وبانعــدام احلركــة
ينعــدم الوجــود ليســود الســكون ،لــذا ليــس مــن قبيــل
املبالغــة األدبيــة أو الصوفيــة قولنــا :إن العشــق هــو الدافــع
لتحقيــق املوجــودات كمالهــا املنشــود.
العشــق واجلــدل مفردتــان مــا انفكتــا تــراودان
عقلــي منــذ أن انفلقــت بــذرة التفكيــر يف أرضــه ،فالعشــق
دفعنــي لبحــث عــن املعرفــة ،واجلــدل أخذنــي يف عوالــم
تتكامــل فيهــا األفــكار ،حتــى وجــدت أنــي لســت ســوى
عاشــق يجــادل الوجــود باح ًثــا عــن معشــوقه ،ويف حلبــة

اجلــدل تتراقــص كل املوجــودات واألفــكار إال فكــرة
واحــدة ،تقــف منزويــة ال تراقــص العقــل رغــم أنهــا هــي
العــازف الــذي دفــع كل موجــودات احللبــة إلــى مراقصــة
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العقــل ،إنــه العشــق الــذي يغمــر وجودنــا حتــى بتنــا
كأســماك ال تعــرف قيمــة املــاء احمليــط بهــا ،فــا نفكــر
ـان نتعلــق بــه عنــد الوصــال
فيــه إال إذا جتســد يف جســد فـ ٍ
ونبكــي عليــه عنــد الهجــر.
إن التفكيــر يف العشــق وجتلياتــه يف الوجــود
مــن أوجــب الواجبــات ،فمعرفــة الدافــع للحركــة يعطــي
احليــاة معناهــا ،ويقــي الــذات مــن الضيــاع يف كــون
يزحــف فيــه النقــص بخيلــه ورجلــه ليغطــي بغبــاره نــور
تلــك الشــمس التــي تدعونــا إلــى الكمــال ،فلنتعــرف علــى
العشــق ونتجــادل معــه كــي ال نكــون ممــن تصــدق عليــه
أبيــات أبــي الطيــب املتنبــي:
مــا أَ َضـ َّـرب ِأَهـ ِـل ِ
العشـ ِـق أَن َُّهـ ُـم
ِ ّ
الدنيا َوماف َِطنوا
ماع َرفوا ُ
َه ُووا َو َ
معــا َوأَنفُ ُسـ ُـهم
تَفنــى ُعيون ُُهـ ُـم َد ً

جهـ ُـه َح َسـ ُـن
يف ِإثـ ِـر كُ لِّ قَبيـ ٍـح َو ُ
إن مــا قــام بــه الصديــق العزيــز يف هــذا الكتــاب
بيــان ألمنــاط العشــق وأحــوال العاشــق هــو عمــ ٌل
مــن ٍ
يســتحق مــن القــارئ أن يتخــذه شــرارة تولــد اجلــدل يف
وريحــا تدفــع أشــرعة عقلــه لتشــق أمــواج الظلمــة
نفســه،
ً
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والنــور يف بحــر العشــق ليصــل بصاحبــه إلــى طريــق
تكاملــه احملقــق لغايــة خلقــه.
أســأل اهلل -جلــت قدرتــه -أن يوفــق أبــا
فاطمــة إلــى مــا يحــب ويرضــى ،وأن يجعلنــا وإيــاه مــن
أولئــك العشــاق الذيــن يســمعون نــداء معشــوقهم «يــا أيتهــا
النفــس املطمئنــة  »...فتبــرد بــه حــرارة قلــوب ألهبهــا
البعــد وأشــعلها الشــوق.
يوسف محمد احملميد  -الكويت
 27ســبـتـمـبـر ٢٠١٤مـ
 ٢ذو احلجة ١٤٣٥هـ
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المصادر:
املصدر

الرقم

القرآن الكرمي.
1

الكلينــي ،محمــد بــن يعقــوب ( 1375هـ ش) ،الكايف،
ط ،6طهران :دار الكتب اإلســامية.

2

الــري شــهري ،محمــد احملمــدي (2010م) ،ميــزان
احلكمــة ،ط ،3بيــروت :دار احلديــث للطباعــة
والنشــر.

3

تفسير العياشي.

4

الصفــار ،حســن بــن موســى (2011م) ،التســامح
وثقافــة اإلختــاف ،ط ،2بيروت :مؤسســة االنتشــار
العربــي.

5

املنيــاوي ،أحمــد (2010م) ،حمهوريــة أفالطــون،
ط ،1مصــر :دار الكتــاب العربــي.

6

الســلمان ،ميثــم ،احلــب واجلمــال ،بيــروت :دار
الــوالء للطباعــة والنشــر.

7

اإلمـــام علـــي بن ابـــي طالب  (1410هــــ) ،نهج
البالغـــة ،ط ،1الكويـــت :مكتبة األلفني.

8

املدرســي ،هــادي املدرســي ،موســوعة اإلمــام علــي
يف األخــاق ،بيــروت :دار اجليــل.
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9

حــريف ،ســوزان (2009م) ،حــوارات مــع الدكتــور
عبدالوهــاب املســيري الثقافــة واملنهــج ،ط،4
دمشــق :دار الفكــر.

10

الزيــن ،ســميح عاطــف (1429هـــ) ،معرفــة النفــس
اإلنســانية يف الكتــاب والســنة علــم النفــس ،ط،2
القاهــرة :دار الكتــاب املصــري.

11

املطهــري ،مرتضــى (1433هـــ) ،دروس مــن فكــر
الشــهيد مطهــري (العقــل والقلــب) ،بيــروت :جمعيــة
املعــارف اإلســامية الثقافيــة.

12

احلبيــب ،طــارق بــن علــي (2013م) ،دورة أســرار
احلــب والعالقــات الزوجيــة ،الكويــت :مركــز كيــوب
للتدريــب.

13

اخلبــاز ،منيــر عدنــان (2008م) ،جمــال احملبــة
وقدســيتها [النســخة االلكترونيــة] ،شــبكة املنيــر.

14

أبــو الســعد ،مصطفــى (1433هـــ) ،التقديــر الذاتــي
للطفــل ،ط ،2الكويــت :دار إقــرأ.

15

أبــو ســريع ،أســامة ســعد (1993م) ،الصداقــة
مــن منظــور علــم النفــس ،عالــم املعرفــة ،الكويــت:
املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب.

16

الكاظمــي ،حبيــب (1423هـــ) ،جواهــر البحار ،ط،1
بيــروت :دار احملجــة البيضــاء.
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17

زين العابدين ،اإلمام علي بن احلسني  ،رسالة
احلقوق.

18

اليزدي ،محمد تقي املصباح (1425هـ) ،األخالق يف
القرآن الكرمي ،بيروت :دار التعارف للمطبوعات.
الدليمــي ،لطيفــة (الثالثــاء  4مــارس2014 ،م)،

19

عــن أشـــكــــال احلــب الســتة :يف معانــي احلــب
وقلســفته-مقدمة يف فلســفة احلــب ،جريــدة املــدى،
العــدد .3023

20

معــن ،حســن (1430هـــ) ،نظــرات يف الإلعــداد
الروحــي ،ط ،2بيــروت :دار الهــادي.
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الكاتب في سطور:

من مواليد .1984
خريج كلية التربية األساسية تخصص حاسوب.
معلم يف وزارة التربية.
طالــب ماجســتير تخصــص أصــول تربيــة  -جامعــة
الكويــت.
مســؤول العالقــات العامــة يف قنــاة املعــارف الفضائيــة
حتــى ســنة .2011
شــارك يف إعــداد وتقــدمي عــدة برامــج :همــوم تربويــة
 ســن احلــوار  -الصداقــة واألصدقــاء.مقدم برنامج (إسالمنا) على قناة الكوت الفضائية.
حاصــل علــى العديــد مــن شــهادات املشــاركة يف املجــاالت
التدريبيــة املختلفــة علــى يــد ًّ
كل مــن:
أ د .طــارق احلبيــب :فــن احلــوار واالقنــاع  -فهــم
الشــخصيات  -إدارة الغضــب  -إدراة االنفعــاالت -
التعامــل مــع ضغــوط احليــاة  -فــن إدارة احليــاة  -أســرار
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احلــب والعالقــات الزوجيــة  -الثقــة بالنفــس.
د .جنيــب الرفاعــي :فــن اخلطابــة واإللقــاء الرائــع -
قانــون اجلــذب  -اإليحــاء الذاتــي.
د .يوسف اخلضر :القراءة السريعة واخلريطة الذهنية.
له مؤلفان وهما:
 .1رؤى :مجموعــة رؤى حتكــي واقــع العمــل الشــبابي
وقــد حصــل هــذا املولــف علــى املركــز الثانــي يف مســابقة
معــرض املواهــب  Q8iveالــذي قامــت بــه جمعيــة الثقافــة
االجتماعيــة.
 .2معادالت احلياة.
ع ــض ــو مــجــلــس إدارة م ــؤس ــس ــة شـــبـــاب الـــرســـول
األعظم .2013-2011 4
قــدم العديــد مــن الــورش يف املجــاالت املختلفــة كـــ
الســوبركادر والقــراءة الســريعة وفــن اخلطابــة باالضافــة
إلــى احملاضــرات التربويــة.
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