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الجنس يف اإلنسان الفصل األوَّل: 

ل َضْبط االتِّزان معضلة؟             ٤ ملاذا يشكِّ   

النضج الجنّيس  الفصل الثاين: 

الجنس يف معناه اإلنساينّ             ١٨   

الشهوة             ٣٦ الفصل الثالث: 

الجنس والطفولة            ٥٦ الفصل الرابع: 

التحرُّش الجنّيس            ٧٠ الفصل الخامس: 

الجنس والروحانيَّة                    ٨٤ الفصل السادس: 

خامتة               ٩٤



‰ ]Ë_« qBH�«

ÊU�½ù« w� fM'«

 Ê«e=ðô« j³ Ó{ q =JA¹ «–U*

øWKCF�



٥

كلَّ  أراَك  قد  أباك  إنَّ  تقول  إنَّك  فكرة!  أدنى  لديَك  ليسْت   ∫—UJÝ
المملكة، أليس كذلك؟ 

سيمبا: كلَّ شيء! 

الحدود  عند  التي  الهضبة  تلك  خلف  يقع  بما  يخبرَك  لم  لكنَّه  سكار: 
الشماليَّة، أليس كذلك؟ 

ا): حسًنا. بلى، لقد قال إنَّه ال ينبغي لي الذهاب إلى هناك.  سيمبا (محبًطً

إالَّ  ا. وال يستطيع  خِطٌر جدٍّ المكان  إنَّ ذاك  إذ  تماًما!  إنَّه محقٌّ  سكار: 
أشجع الشجعان الذهاب إليه. 

سيمبا: حسًنا، أنا شجاع. فماذا يوجد هناك؟

سكار (مقاطًعا) : ال. آسف يا سيمبا، فأنا ال أستطيع إخبارك.

سيمبا: ولَِم ال؟

ل. (يربِّت  سكار: سيمبا، سيمبا. إنِّي أحافظ على مصلحة ابن أخي المفضَّ
سكار على رأس سيمبا الصغير ويدلكه بيده).  

د بسخرية) نعم، صحيح. فأنا ابن أخيك الوحيد! سيمبا: (يتنهَّ

الِفَيلة مكاًنا  سكار: لقِد أوجَب هذا أن أحافظ عليك، إذ ليست مقبرة 
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يذهب إليه أمير صغير (يتظاهر بالمفاجأة وكأنَّه أخطأ دون قصد بِذْكره 
مقبرة الِفَيلة). أووبس! 

سيمبا (بحماس): مقبرة ماذا؟ وااااه! 

سكار (يتظاهر باإلحباط واليأس): يا عزيزي. لقد أخبرُتك ِبما هو أكثر 
آجًال.  أم  عاجًال  إْن  ذلك  كنَت ستكتشف  أنَّك  أعتقد  الالزم. حسًنا.  من 
فأنت ذكيٌّ (يجذب سكار سيمبا إلى جانبه). فقط ِعدني بأنَّك لن تزور 

أبًدا هذا المكان المخيف! 

ر) ال بأس.  سيمبا: (يفكِّ

ِسرَّنا  تنَس  ال  بوقتك.  واستمتع  اآلن  اذهِب  طيب.  فًتى  إنَّك  سكار: 
الصغير! 

ر الحوار السابق، من فيلم ’’األسد الملك‘‘١ (The Lion King)، كيف  يصوِّ
القادم)  العرش  (وارث  أخيه  ابن  يغوَي  أن  ير سكار  الشرِّ العمُّ  استطاع 
سيمبا بالذهاب إلى مقبرة الِفَيلة وذلك بالتلميح والترهيب، وليس هو 
بشأن  الشرقيَّة  مجتماعاتنا  في  نتعاطى  إنَّنا  ترغيًبا.  إالَّ  األمر  واقع  في 
الَخِطر  المكان  الِفَيلة‘‘  ’’مقبرة  عندنا  فالجنس  الطريقة.  بهذه  الجنس 
الذي يقع خلف الهضبة عند الحدود الشماليَّة. إنَّه أمٌر من األمور التي 
ال نتكلَّم بشأنها، وإن تكلَّمنا، فإنَّنا نقول ما مفاده إنَّ الجنس حراٌم أو 

(1)  The Lion King, a production of Walt Disney Feature Animation-1994.
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خطير، أو إنَّنا نربط بينه وبين الزنا والنجاسة وكلِّ ما هو محرٌَّم ومنبوذ.  
ا أنَّنا ال نتكلَّم بشأن الجنس؛ أو نتكلَّم بشأنه بصورٍة سلبيَّة، كما فعل  فإمَّ
والد سيمبا الذي لم ُيخبره شيًئا بشأن ما وراء الهضبة، وإنَّما أمره بعدم 
الذهاب إلى هناك فحسب- فإنَّ ’’مقبرة الِفَيلة‘‘ هذه تصبح أكثر األماكن 
إثارًة بالنسبة إلى  األطفال والمراهقين. وتصيُر تلك اإلثارة الخفيَّة رغبًة 
شديدًة في داخل أولئك األطفال والمراهقين ليتعرَّفوا بالجنس ويختبروه 

إلشباع تلك الرغبة وإثبات أنَّهم أشجع الشجعان. 

اآلخر  الجانب  فعلى  الشرقيَّة،  مجتمعاتنا  مشكلة  هي  هذه  كانت  إن 
نجد أنَّ المجتمعاِت الغربيَّة، ال سيَّما في عصر ما بعد الثورة الجنسيَّة، 
تتكلَّم بشأن ’’مقبرة الِفَيلة‘‘ كما لو كانت مكاًنا عاديٍّا، كما أنَّها تتجاهل 
يَّة الجنس وخطورة التعاطي به دون حذٍر أو إجالل، فتكون العواقب  أهمِّ

رًة أيًضا.  وخيمًة مدمِّ

الجنسيَّ في  السلوك   (Helene Deutsch)لقد وصفت هيلين دويتش
بعض فئات المراهقين في الواليات المتَّحدة خالل عقد السبعينيَّات من 

القرن العشرين بقولها: 

ين بها  لقِد انطلق هؤالء المراهقون في دروب ’’الثورة الجنسيَّة‘‘ متحدِّ
المجتمع، فأطلقوا للغزيرة الِعنان وطرحوا جانًبا العناصر العاطفيَّة التي 
ب هذه الغريزة. غير أنَّ نتيجة الموقف كانت، على  من شأنها أن تهذِّ
’’كارثًة نفسيَّة‘‘. وتتابع قائلًة: ’’إنِّي لم أشاهد قطُّ  حدِّ تعبير دويتش، 
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شبَّاًنا وشابَّاٍت تبدو على مالمحهم التعاسة أكثر من هؤالء. إنَّهم يتألَّمون 
؛ وبالتالي من فقدان طعم تلك  بشكٍل واضٍح من جرَّاء الحرمان العاطفيِّ

اإلثارة الجنسيَّة التي يزعمون أنَّها حرٌَّة وال محدودة.٢

لت  بدأَِت  الثورة الجنسيَّة في الغرب في ستِّينيَّات القرن العشرين، وتأصَّ
عبر العقود المتتالية حتَّى صار المفهوم السائد اآلن في اإلعالم الغربيِّ 
كما  يشبعها  أن  لإلنسان  يمكن  بيولوجيٍَّة  حاجةٍ  سوى  ليس  الجنس  أنَّ 
بعدها  الهامبرجر، وَيمضي  باِْلتهام شطيرٍة من  الطعام  إلى  ُيشِبع جوعه 
يها الشباب  في طريقه. حتَّى إنَّه قد صارت هناك نوعيٌَّة من العالقات يسمِّ
أنَّها  بمعنى   (Friends with Benefits)‘‘المتباَدلة المنفعة  ’’عالقات 
والمساعدة  فقط.  المتبادلة‘‘  ’’المساعدة  على  مبنيٌَّة  صداقاٌت وعالقاٌت 
ة روابُط أِو التزاماٌت أخرى.  هنا إشباع الرغبة الجنسيَّة ليس أكثر. وليس َثمَّ
وَيِعُدها  الفتاة  ليخدَع  الشابُّ  فيها  ط  يخطِّ حاجٍة  من  هناك  عاد  ما  إذ 
بالزواج، كما يحدث في الشرق، حتَّى يقيم عالقة جنسيَّة معها؛ إذ إنَّهم 

يعلنون من البداية أنَّ العالقة ما هي إالَّ عالقٌة جنسيَّة ليس أكثر. 

جامحٍة  رغبٍة  إشباع  مجرَّد  إلى  الجنس  تختزل  التي  العقليَّة،  هذه  إنَّ 
وتهدئٍة لتوتٍر جسدّي، هي العقليَّة ذاتها التي تروِّجها الثورة الجنسيَّة، 
والتي استولت تماًما على صناعة السينما واإلعالم. ففي أيِّ فيلٍم أمريكّي، 
ويتجاذبان  الفتيات،  بإحدى  ما  شابٌّ  يتعرَّف  أن  الطبيعيِّ  من  يكون 

(2)  Helene Deutsch: Problems de l'adolescence.
في الجنس ومعناه اإلنسانّي، كوستي بندلي (بيروت: منشورات النور، ١٩٨٠) ص ٤٨-٤٩ 
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بالسلطات  العشاء  يبدأ  إذ  العشاء،  إلى  يدعوها  ُثمَّ  الحديث،  أطراف 
والمقبِّالت، من َثمَّ يحين دور الطبق الرئيسيِّ مع النبيذ، تليه الحلويَّات 
والقهوة، ويختمان عشاءهما الفاخر هذا بالجنس! وتكون اللقطة التالية 
السرير.  ُعرَيهما بمالءات  يا  الفراش وقد غطَّ الصباح وهما مًعا في  في 
قد يستيقظ أحدهما قبل اآلخر ليذهب إلى عمله، إْن كان يوَم عمل، 
ان الفطور ويتناوالنه مًعا، وهو ما قد ُيشير إلى  أو قد يستيقظان وُيعدَّ
في  الناس  أغلب  حياة  أسلوب  ليس  هذا  أنَّ  فمع  ة.  جادَّ عالقٍة  بداية 
المجتمع األمريكّي، فإنَّه أسلوب الحياة المعتاد في السينما األمريكيَّة 
التي تصنعها عقوٌل سيطرْت عليها أفكار الثورة الجنسيَّة. وقد يكون أيًضا 
أسلوَب حياة نسبٍة ضئيلٍة من المجتمع األمريكيِّ تسكن المدن الكبرى 
المجتمع ال يعيش  السواد األعظم من  أنجلوس، فيما  كنيويورك ولوس 
على هذا النحو. إذ قد أظهرْت دراسٌة عِن التنظيم االجتماعيِّ للممارسة 
الجنسيَّة في الواليات المتَّحدة أنَّ نسبة َمن يلتزمون بشريٍك واحٍد ِطوال 

العمر تصل إلى نحو ٨٣٪٣.

وتقول كلمات إحدى األغنيات العاطفيَّة٤ 

لقد وقعُت في حبِّ العالم 
بعيون فتاة

وهي ال تزال باقيًة

(3)  E. O. Laumann, et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in 
the United States of America, (University of Chicago Press, 1994) 
(4)  Elliott Smith ‘‘Say Yes’’ from the Album ‘‘Either Or’’ released in 1997 
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في صباح اليوم التالي
لقد أنَهينا عالقتنا الشهر الفائت،

وقد مضيُت في أيَّامي- لكنِّي لم أعلم 
بأنِّي سأظلُّ موجوًدا في الصباح التالي

لقد كان األمر دائًما 
’’انتظْر وشاهْد‘‘ 

يوٌم سعيد، ُثمَّ تدفع النقود
وتشعر شعورًا سيًِّئا 

في صباح اليوم التالي

I’m in love
with the world
through the eyes
of a girl who's still around
the morning after
we broke up a month ago, 
and I grew up- I didn't know
I'd be around the morning after.

It's always been
Wait and see
A happy day
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And then you pay
And feel like shit
The morning after

كما نرى، فإنَّ هذه األغنية تخبرنا بمقدار االشمئزاز الناتج عن العالقات 
الجنسيَّة التي تبدأ ليًال وتنتهي في صباح اليوم التالي. وتعكس األغنية 
الجوع الحقيقيَّ إلى العالقة والشعور بالَوحدة والفراغ الذي نشعر به 
بعد ممارسة الجنس االستهالكيِّ هذا. إنَّ هذه الثورة الجنسيَّة التي بدأت 
المحافظين  إلينا نحن  الشرق. وصلت  إلى  أيًضا  الغرب قد وصلت  في 
نواجه  بينما  ثقافتنا-  من  كجزٍء  الجنس–  بشأن  ث  نتحدَّ بالكاد  الذين 
يخترق  الذي  اإلعالم  ذلك  الجنسيَّة-  الثورة  بتقليعات  المشَبع  اإلعالم 
’’لطيفة‘‘  تلفزيونيَّة  حلقات  دة:  متعدِّ بوسائَل  ونعومٍة  ببساطٍة  وعَينا 
مليئة باإلضحاك مثل مسلسل ’’األصدقاء‘‘ (Friends) وشخصيَّاته التي 
د في بعض المشاهد َمَثًال واضًحا على صداقات الفائدة المتباَدلة  ُتجسِّ
(Friends with Benefits)، وفيديوهات الجنس الفاضح على القنوات 
من  أكثر  االستهالكيُّ  الجنُس  ل  يشكِّ الذي  اإلنترنت  وفضاء  الفضائيَّة، 
والسندان،  المطرقة  بين  الشرق  في  أصبحنا  وهكذا  محتواه.  من   ٪٨٠
ر فيه أكثر  ث به أقلَّ من الالزم، غير أنَّنا نفكِّ إذ إنَّنا نفهم الجنس ونتحدَّ
الواعي  العلميِّ  الكالم  إلى  احتياجنا  بدأنا ندرك  أنَّنا قد  الالزم. مع  من 
يَّة التربية الجنسيَّة لألطفال والمراهقين، فإنَّ هذا ال  بشأن الجنس وأهمِّ
فين الذين بدأوا  يزال محصورًا ضمن فئٍة محدودة من المتعلِّمين المثقَّ

يستشعرون حجم المعضلة التي نواجهها.
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عندما نشير إلى االنفالت الجنسيِّ عند إنساٍن ما، فإنَّنا نقول إنَّه ’’يمارس 
الجنس كالحيوانات‘‘. ويرجع سبب ذلك إلى أنَّنا َنعدُّ الحيوانات منفلتًة 
جنسيٍّا لمجرَّد أنَّها تمارس الجنس عالنَيًة. بينما يجد َمن يدقِّق في حقائق 
إلى  أمَيُل  عموًما  اإلنسان  أنَّ  والحيوان  اإلنسان  لدى  الجنسيِّ  السلوك 
الجنس من كلِّ الحيوانات، وهذا يجعله أكثر انفالًتا من الناحية الجنسيَّة 
لدى مقارنته بالحيوان. إنَّ من الحقائق المثيرة التي ُتظِهر الفارق بين 
الجنس في كلٍّ من الحيوان واإلنسان٥ أنَّ لدى ذكر اإلنسان عضًوا ذكريٍّا 
أكبر من كلِّ األعضاء الذكريَّة لدى الِقرَدة العليا (الرئيسات)؛ كما أنَّ أنثى 
اإلنسان هي األنثى الوحيدة بين الثديِّيات التي يكتمل نموُّ ثدَيْيها قبل 
الحيوانات  أنثى  تكون  للجنس،  باالستعداد  يتعلَّق  ما  وفي  حمل.  أوَّل 
ا في اإلنسان  ًة لإلخصاب في أوقاٍت معيَّنٍة من السنة، أمَّ الثدِييِّة مستعدَّ
فيكون االستعداد للجنس في كلِّ األوقات تقريًبا. مع أنَّ أنثى اإلنسان 
ذلك  تأثير  فإنَّ  الشهريَّة،  الدورة  ُقَبيل  قليًال  أكثر  جنسيَّة  برغبٍة  تشعر 
والعالقات.  المشاعر  بتأثير  بالمقارنة  ا  الجنسيِّ ضئيٌل جدٍّ على سلوكها 
ة الجنسيَّة، فإنَّ أنثى اإلنسان، على سبيل الَمَثل،  ا في ما يتعلَّق باللذَّ أمَّ
ة الجنسيَّة، كما  هي األنثى الوحيدة بين الثدِييَّات التي تختبر ذروة اللذَّ
ة بصورٍة أعمق بكثير من الحيوان؛ إذ إنَّه  أنَّ اإلنسان عموًما يشعر باللذَّ
ا  ته ممَّ لذَّ الذي من شأنه أن يزيد من  ة ويدرك ما  باللذَّ يعي إحساسه 
م إحساسه بها. لذا فإنَّ اإلنسان هو الكائن الوحيد من الرئيسات  يضخِّ

(5)  Philip Yancey, Rumors of Another World (Grand Rapids: Zondervan, 2003) p. 75
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