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  على  ال������   ال�ضع   تفاق�   ع
   معاص�ة   م�اه���  : ال�ان

�ه�   ال  ، ال�عاص�ات   ال��اء   ف�ر    أن   نالح	   لعل�ا����ى   ما   &ع�  فى   إال   دالة   ص�#"ة   ص رة  فى    
  أو  ، االن%$اب   أو  ، األنفة   ح0اة   وتف34له2   ال��اء   رف�   فإن   العامة   ال"0اة  فى   أما  ال��ائى،   األدب  ) خ*أ (
  : ذلD   وم2  ، ع8ی8ة   وسل @0ة   اج<�ا=0ة   أش;اال   �أخ:   فق8  ، أواالس*قالل  ، االس*()اء 

  ل�T0ل   ام<8   ول�Rه   م�P  فى   فقO   لN0  ، الMالث23   &ع8   ما   تKلغ  ح<ى   لل��أة    الIواج   س2   تأخ� (1)  
  إذا   ه:ا الYل0V0ات،  اس<�Mاء دون  الع�0Xة الWالد م�3M@ 2 فى  )، الVام0Uات   أو   ال�<عل�ات   أو (  ال�Mقفات 
   . أصال   تIوج2 

  صاحWه   إذا   وخاصة  &غ�3ه، أو &الYـُـلع ، الIوجة   bلa  على   ب�اء   ی<_  ال:^   ال*الق   ن�Wة   إرتفاع (2)  
  . األوالد   ح4انة   ع2   وأح0انا  ، ال�اد�ة   حق قها   ع2   ت�ازلها 

 وهى  ، االخ<0ار   أوهام   م2   أو  ، االخ<0ار   م2   أك�K   ق8ر   ف3ها   عالقة   م�ارسة   �"اول2   م2   ن�Wة   إرتفاع (3)  
 &اع<Wارها   یـ8مغها   ما  إلى   معها   ت�قلa   وأن   ب8 ال   ل8رجة  ) ونادرا  ، س�ا   إال (  عادة   مV<�ع�ا   بها   ���ح   ال  ال<ى 
  وزواج  ، ال�<عة   زواج   مMل   أس�اء   ت"n   حال0ا  ی<Yفى  ال:^   األم� (  أقل:   وال  أك�M،   ال   دعارة   أو   فاحTة 
  ) شا&ه   وما  الع�فى،   والIواج  ، ال��0ار 

�قابل وما   &االس<��اء ( ال:اتى   االس<Rفاء   ن�Wة   ارتفاع (4)   (   

  وال   ح34ة   ضل : “إلى   الTه�3   ال�Mل   ی�قلa  ح<ى ( ال�جال سل0Kة م2  االس<غ�اء  أنـَـفـَـة   ن�Wة   ارتفاع (5) 
 ”ح34ة ضل وال راجل ضل“ األصلى ال�Mل ع2 ب8�ال”  348ة   راجل 

  وه:ا  )، الغ�0Xة   ال�V<�عات  فى   وخاصة  ، ال��اء   ب23   ه�ا   ع�ه   ن<Rل_ ( ال��Vى   الT:وذ   ن�Wة   إرتفاع (6)  
 ” قل<ه_   ال�جال   عa3 “  أن   تأك8ت   ح23   ال��أة    أن   زع_   م2   إل0ه   ذه�Kا   ما   ی اكa   أن   و#"<�ل  ، ل0غاب   ردا   ی8Kو 
 nادل   ول   ، ت�ارس   راحW>ل�8   دوره_   &ال   IV0ق233 ال�جال   أع8اد  فى   العw"ت�اه_ @�ا ال. 

 ش;ل أ^  إلى  ت�<هى   تRاد   ن�*0ة   &أb ار   ���   أصWح   الIواج   أن   ن8V   ق8   الIواج0ة   ال�xس�ة   داخل  وح<ى
    . ال�ا&قة   ال�ف�   اش;ال   م2 

النساء     رفض   أن   نالحظ   
فى     يظهر   ال ،  المعاصرات  
فى     إال   دالة   صريحة   صورة 

  األدب )  خطأ يسمى (   ما   بعض 
  العامة   الحياة فى     أما ئى، النسا 

  وتفضيلهن   النساء   رفض   فـإن 
  أو ،  االنسحاب   أو ،  األنفة   حياة 

  فقد ،  أواالستقـالل ،  االستمناء 
  اجتماعية   أشكاال   يأخذ 

عديدة   وسلوكية 

حتى     للمرأة   الزواج   سن   تأخر
  ليس ،  الثالثين   بعد   ما   تبلغ 
  امتد   ولكنه   مصر فى     طفق 

  أو (  المثقفـات   ليشمل 
فى   )،  الجامعيات   أو   المتعلمات 

كثير من البالد العربية دون  
  إذا   الخليجيات، هذا استثناء  

أصال   تزوجن 



 

  : نق�ل   ذل>   تأو�ل  وفى

   OWوج   ال��أة    ت�تIره   ب P>غى   ك�ا   أو  ، ت<��اه   ك�ا   تWأبى   رجال ( ی�� اك<Tفn @�ا  م�اخا   ��<ع�لها   أن  
      ال�غ�ور   األس8   أو  ، ه�8   زوج   الWغل   �; ن    أن   �ع8و   ال   أنه   ف<nKM   ال��ارسة  تأتى   ث_  الق�0Kbة) yةعاش

  ض��ا   ال��ف ض   الRلa   أنه   یnKM   أو  ، ومْف�خاً    م�اخا   و}ن�ا  ، ش�#;ة   لK ة   ی�#8   ال   ه    bال�ا   أصال   وال��ف ض 
 ، سل0Kة دعه  فى   ی�@2   أن   ه   ، الRلa   وه   ح<ى  ، أ�4ا   ه    م*لWه   �; ن    أن   الح<�ال   وأ�4ا  األدنى،   عهل� ق 
 N0ادل   أن   ولV�  . ش�#;ا   

 م��ى   أجل   &ع8   صالح3<ه   م8ة  ت�<هى  ال:^   الIواج  في م�اخ فى  ت<8K^    الP ر   ه:ه

 ال:^   الWغل   ه   ، ب:لD   له   ت��ح   ورقة   وقعا   ق8   ول3ها   أو  هى   ألنها   زوج<ه   ��<"ل  :^ال  األع�ى   فالIوج
  ”ه�8”   وصف<ه 

 سى   &ال�4ورة   لN0   وه  (  تWUه   &ع8   له   ك��اخ   إال   الله_   أصال   زوج<ه  یلغى  ال:^  ” ال"�� “  الIوج   أما
  أم “  الTاع�ة   ت�ف4ه  ال:^  ال�ع�ى   ذلD  )، ف"ال     إال   �ع8   ل_   ألنه (  عائTة   ت�ف4ه  ال:^ األس8   ه    فه:ا  ) ال�83 
  : تق ل  @�ا ، �4اجع   أن   ه�ه   ل�جل  ) ج�8ها ( ج�مها   ت�ل_   أن  تأبى   ح23  ،” ح;0_ 

كُ            ی)اله   أن   ع
   ال��م   ه@ا   وأك�م  JKاجعا   أن   هـَـ(ــُّه  ف$لٍ    ت�رُّ

 ال:^  األدنى   الIوج   فه   ) مMال   أمه (  آخ�   م8Pر  أ^  على   أو   عل3ها   �ع<�8  ال:^   الKل83   الIوج  ی<Wقى   ث_
   . أ�4ا   8ه�   ت�ف4ه  ال:^   الRلa   ه    وه:ا  ، الRاذ&ة   ال"�اشة   دور   ��ارس   ق8   ذلD   ومع  &األدنى،  ی�ضى 

  األم�   ت* ر   وق8   أَما  ،  &االخ<0ار   وال   &ال"�#ة   لها  . عالقة   ال  أخ�̂    ألسWاب   ��<��   الIواج   كان   وق8��ا
  ال��وف  فى  االف<�اضى   ع��ها   ان<هاء   &��Vد  ت�<هى   أصn"W     الV#Iات   ه:ه   فإن  ، واردا   االخ<0ار   وأصWح 
 : <ال0ةال 

 ، ت3Yل<ه   ك�ا   ولN0   ح0wق<ه  على   زوجها   ه    م2   لل��أة    ی<23K   ح23  أ) ( 

  مVادال   م<�I3ا   م"< #ا   حاض�ا   رجال   �; ن    أن   ال�جل   �عIV   ح23  ) ب ( 

  . صفة  ذ^   لغ�3   م�اخا   ت�<��   أن   ال��أة   تأبى   ح23  ) جـ (

  ): وال$�مان   Oالع�لة   ت$�رها   ت*�Nر  وهى (   أةال(�    م%�Lل4ة

aما   أغل   �Kع   ل_   ال�جل   ألن   ال�جل   ت�ف�   ال��أة    &أن  ی حى   س*>����ارس   إن�انا   رجال   �; ن    أن     
 ر�Xا  ذلD   تفعل  ال<ى   أة فال��   ، فقO   جIئ0ا   ص"0ح   ول�Rه  ، ص"0ح   وه:ا  ، مY<لفا   آخ�  إن�ان(ة)  مع   عالقة 

  . الRام�ة   ذ@ رتها   مع   ت<Rامل  أنMى   ودورها   إن�انا   دورها   ت�ارس   أن   ع2   عاجIة   أ�4ا  هى تR ن 

 ، عائTة   وصف<ه  ال:^  ” ال��اخ “  تWPح   ال  ح<ى   ال�ف�   ح�   ال��أة    إع*اء  فى  الغ�Xى   ال�V<�ع   &الغ   وق8
  ر�Wة   دون    أتاها   إذا   زوجها   ض8   اغ<Pاب   ق04ة   ت0w_   أن  - ع�8ه_ -   للIوجة   ��;2   الIواج0ة   ال�xس�ة  ففى

  ت* ف   أن  - ت8ی�ا -   ال��ل�ة   الIوجة  على   أن   م2  ) األغلa  فى   خ*أ (  شاع   ما   ع;N   ت�اما   وه:ا  ، م�ها 
  الل3لة   ه:ه   ی�#8ها   ال   أنه   ت<أك8  ح<ى  - ض��ا -  نف�ها   عل0ه   تع�ض  ، ت�ام   أن   قKل   م�ات   ع8ّة   زوجها   &��#� 
 تP #� فى مWالغة  ه�ا   الP رت23   كال   أن   وأح�a  ، و@n3   و@:ا  ال�الئRة!!) تلع�ها (أو  آث�ة   أصn"W   و}ال 

  يحاولن   من   نسبة   إرتفـاع
  أكبر   قدر   فيها   عالقة   ممارسة 

  أوهام   من   أو ،  االختيار   من 
  يسمح   ال التى   وهى   ،  االختيار 
،  سرا   إال (  عادة   مجتمعنا   بها 

  وأن   بد ال   لدرجة )  ونادرا 
  يـدمغها   ما إلى     معها   تنقـلب 
  ال   دعارة   أو   فـاحشة باعتبارها   
الذى     األمر (  أقـل:   وال أكثر،  
  مثل   أسماء   تحت   حاليا يتخفى   
،  المسيار   وزواج ،  المتعة   اجزو  

) شابه   وما العرفى،    والزواج 

الجنسى     الشذوذ   نسبة   إرتفـاع
،  النساء   بين   هنا   عنه   نتكلم (

  المجتمعات فى     وخاصة 
  ردا   يبدو   وهذا )،  الغربية 

  ما   يواكب   أن   ويحتمل ،  بليغا 
  المرأة   أن   زعم   من   إليه   ذهبنا 

  عيب “  أن   تأكدت   حين 
،  تمارس   راحت ”  قـلتهم   الرجال 

  لسد   دورهم   بالتبادل   ولو 
الرجال     أعداد فى     العجز 

الحقيقيين كما تراهم

  بأن يوحى     سبق   ما   أغلب
  الرجل   ألن   الرجل   ترفض   المرأة 

  رجال   يكون   أن   يستطع   لم 
 مع   عالقة   يمارس   ساناإن 

  وهذا ،  مختلفـا   آخر إنسان(ة) 
  جزئيا   صحيح   ولكنه ،  صحيح 

  ذلك   تفعل التى     فـالمرأة ،  فقط 
  عاجزة   أيضا ربما تكون هى  

  إنسانا   دورها   تمارس   أن   عن 



  . الفه_   وس ء   وال<�*0ح   الTWاعة   م2   درج<23 

  أم   ل3لة؟   كل   ی<8Vد   لقاء  على   &ال< �0ع   أم  ، &األلفا�   ؟  ل�جلها   قK لها   ال��أة    تعل2   أن   ��;2   أسل ب  �Wأ^
 ؟ ال8ائ_   &ال<Vاوب   أم   ال�8Kئى؟   &ال<Vاوب 

  ال�ف�   و23X  ال�8Kئى،   وال<��ع   ال8الل   الa3أس   &اب   م2   ال�ف�   ب23   �ف�ق    أن   لل�جل   ��;�b   2#قة  وXأ^
  ). ألس8  ح<ى  ” م�اخا “  تR ن    أن   رف� (  ال�ق<*ف  فى   عائTة   &ه   قالn  ال:^ 

  &"قها   أفه�ها   ل_  ، &�0*ة   أغ�0ة  فى   ال�T;لة   ه:ه   م2 اق<�ب   ق8  ال��P̂  الTعKى  ال عى   أن  لى   ب8ا   وق8
  الIواج   ل3لة   خ�Kة  فى   خاصة   ال0��Vة   ال�جال   صع Xات   &ع�   عالج  فى   اس<ع�ل<ها  أنى  ح<ى  ، ح23   &ع8   إال 
  : األغ�0ة   تق ل  األولى، 

 غ�امى،   �ا   ل0ه  ، �انا   �انا   ل0ه

  �� ت�ضT0ى،   وال   …أق لـّـD   خا

 ، وآیـN   النIل  مارضT0>3ى:   وان  

 راسى،   وسO  فى  عـِـ3ـِـ�ى   احOو   

…. 

  . لغ�3ك   ماْرضاش   ”الع�#N  سى “  �ا     إنn  لD أرضى  

�أخ:   وح23  ال8هTة، أو  ال8الل   ور�Xا  ،  الVYل   رف�   ه    ه�ا   الع�وس   ف�فـ�   N#ال�ف�   ه:ا   الع�  
  ل3لة   ح8یMا   ال�<Iوج ن    &ه   �Pاب   &�ا   �Pاب   فإنه  رج ل<ه،  شأن   م2   وتقل0ال  ، ع�ه   عـُـIوفا   &اع<Wاره  ال�اه�̂  
  به:ا   یـَـعـْـ<ـَـ8ّ    أال   تعل�ه  ) الف�ح  أغانى   مع   عادة   تقال  ال<ى (  األغ�0ة  ه:ه  ل2R  ، م�X �) أنه (و#قال الIفاف 
 ال��Wة أنها   اف<�اض  على   إال   ع0�3ه   �غ��   وأن  )، �Yا�b   أو   �غام� “(  �قا�N ” و   ی�Iل   وأن  ال�8Kئى،   ال�ف� 

      فإنها   الع�وس  إلى   ال�"a   االق<"ام   ه:ا   �Pل   و}ذ  ، ال رقة   أو   العق8   فقO   ولN0  ، ت�Vعه�ا ال<ى ال�<Wادلة
�اسى أنn لD أرضى“  &االخ<0ار   تفّ�ده   له   یx@8  ال:^   الYاص   القK ل   تعل2  N#لغ�3ك   مارضاش  الع� .”  

  : Qالصةال

،   وش;ل  ، م"� د   أم�   ه    ال��أة    جهة   م2   و}&اء   ت"�را   ی8Kو   ما   إن   عIVاً    وراءه  �Yفى  ق8  ل�Rه  ت"ّ�̂ر
  ال��أة   على   وال  ، وح8ه   ال�جل  على   م�y ل3<ها   تقع   ال   عامة   صع Xة  وهى  ، ح0w0wة   عالقة   ع�ل   ع2  إن�ان0اً  
  ال8Kا�ات   ب<"8ی8   ���ح   &T;ل  ال<Pع83^   ب<�تK3ها   األم ر   ت ضع   أن   ب8   وال  ، لها   سهل   حل   ی ج8   وال  ، هاوح8 
  ”. معا “  وج ده�ا   تأنN0  فى   ال�T#;ان   ی�Vح  ح<ى  ، ال��ارسة  فى   ال<8رج   ث_   وم2  ، وال��أة   ال�جل   ب23   الفارقة 

   � فهى  ، ص"0"ة   ب8ا�ة   فه:ه  ،” لK ة   أنا “  الق�0Kbة   عائTة   تق ل   وح23  ، فعال   وأن ث<ها   ك�3 ن<ها   ال��أة    ةف8Kا
  أو   أس8ا (  ألح8   م�اخا   تR ن    أن   رفn4   ل�Rها  - ال<ف��3   ع��  فى  –  األس8   ت�ف�   ل_  وهى  ،  أس8   أنها   ت8ّع   ل_ 
  ت�#8   أنها  أ^  ، م�اخا   ��<ع�لها   ال   �عاش�ها   أس8ا   ت�#8  ”  لK ة   أنا “  ألن ث<ها   ال�x@8ِّة   ال��أة    وه:ه  ). أس8   غ�3 
�، رجل   م�Vد  ، رجل   ه    دونه   نف�ها   تغل�   ال  ح<ى   ال��أة    ت�#8ه  فال:^  ، رج ل<ه   م2   أ�4ا   ه    ی8Kأ   رجال "&ِ    
 ، ال�Mل0ة   ال0��Vة   أو   اإل&اء   أو   ال"�مان   أو   االن�"اب   ت�Kر   ال�جل، ه:ا ت8V   ال   أنها   تق�ر   أو  ، ت8V   ال   وح23 
  أن   ه    عIV   ما   ت�ارس   أو   ال�جل   م"ل   ت"ل   &أن   �; ن    ال   ف<Rاملها  ، ج8ی8   مأزق   فى   ال��أة    تقع   وه;:ا 
��ارسه  ،  2Rن    ول ;�  بها   ف<ل<"_   م<Rاملة إن�ان3<ها   ت<ف�V  ح<ى   أن ث<ها  هى   تع��   &أن   أوال<"�ر   ال<Rامل   

  مع   تتكامل أنثى     ودورها 
الكامنة   ذكورتها 

  من   وإباء   تحررا   يبدو   ما   إن
،  محمود   أمر   هو   المرأة   جهة 

يخفى   قد    لكنه تحرّرى،    وشكل 
  عمل   عن إنسانياً     عجزاً    وراءه 
  صعوبة وهى   ،  حقيقية   عالقة 
على     مسئوليتها   تقع   ال   عامة 
  المرأة على     وال ،  وحده   الرجل 

،  لها   لسه   حل   يوجد   وال ،  وحدها 
  األمور   توضع   أن   بد   وال 

  بشكل التصعيدى     بترتيبها 
  البدايات   بتحديد   يسمح 

،  والمرأة الرجل     بين   الفـارقة 
،  الممارسة فى     التدرج   ثم   ومن 

فى     الشريكان   ينجح حتى   
معا “  وجودهما   تأنيس 

  ال حتى     المرأة   تريده الذى  
،  رجل   هو   دونه   نفسها   قتغل 

،  تجد   ال   وحين     رجل بِحق،   مجرد 
تجد هذا     ال   أنها   تقرر   أو 

  أو   االنسحاب   تبرر   الرجل،
  الجنسية   أو   اإلباء   أو   الحرمان 

  المرأة   تقع   وهكذا ،  المثلية 
  ال   فتكاملها ،  جديد   مأزق فى   
  أو   الرجل   محل   تحل   بأن   يكون 
يمارسه   أن   هو   عجز   ما   تمارس 

  بأن   أوالتحرر   التكامل   يكون
  تتفجر حتى     أنوثتها هى     تعمق 



̂    ح�ا   إن�انا   ل<WPح   >"��ق<"_  ، و#Wاد�     �  . م<Pل   وح ار   ع�3�  ب عى   و#أخ:  �ع*ى  ، و#Yل

��ارس   رجل   مع   ت_   إذا   الإ  -  ب8اهة  -  ذلD   و#�<"3ل   Nو}ن  ، ال8ور   نف   nة   كان�  أن   ذلD  ، مY<لفة   ال8Kا
  أن   له  ت�ضى   ال  ال<ى  ، الYالقة   ال�8Kعة   أن ث<ه   ع2   ی<Yل   ل_   أس8ا   رج ل<ه   ب<ع�3�   ت"�ره   رحلة   ی8Kأ   ال�جل 
 . وXالع;N  ، ت"�ره   رحاب  فى  معه  ی<"�ر   م اكWا   ر�0قا   بل   م�اخا  -  xةـاللK   الYارج0ة   أنMاه   ��<ع�ل 

……………….. 
………………..  

 )القادم األسبوع ونواصل (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( والغرائز النفسى الطب“ كتاب  الرخاوى، يحيى[1] – 

 غريزة“و اصل)التو إلى التكاثر (من” الجنس غريزة“

 الطب جمعية منشورات اإلبداع) إلى التفكيك (من” العدوان

 حاليا) الطبع (تحت )2022( التطورى النفسى

  ألقيتها   ”الجنسية الغريزة“ لمحاضرة محدود تحديث[2] – 

 نشاط ضمن )15/12/1998( الروبى  شادى   أبو  منتدى  فى 

 .للثقافة ألعلىا المجلس العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات

 الفصلية: ”والتطور اإلنسان“ مجلة الرخاوى: يحيى[3] – 

 ”بالحرمان المرأة تحرير“ وموقف: مقتطف – 1998أكتوبر عدد

 

  

  بها   فتلتحم   إنسانيتها متكاملة 
يحتوى     حرا   إنسانا   لتصبح 

يعطى   ،  ويخلق   يقتحم ،  ويبادئ 
  وحوار   عميق بوعى     ويأخذ 

متصل 

  تحرره   رحلة   يبدأ   الرجل   أن
  يتخل   لم   أسدا   رجولته   بتعميق 

،  الخالقة   المبدعة   أنوثته   عن 
  يستعمل   أن   له ترضى     ال التى   

  بل   مناخا  - ـاللبؤة   الخارجية   أنثاه 
فى   معه    يتحرر   مواكبا   رفيقـا 

 وبالعكس ،  تحرره   رحاب 

  : مع المقتطفـات رتباط كامل النصإ
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210822.pdf  
 
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

 نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  لموقع العلميا

http://www.arabpsynet.com/ 

  المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 االصدار الثاني عشر)(  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

 على الويب 20من التأسيس و    22  الشبكة تدخل عامها
  عامـــا من المنجزات 20عامــــا من الـــكدح...  22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

/www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp:/  

  2021كتـــاب "حصـــــــاد  النشـــاط العلمــي لمؤسسة العلوم النفسية العربية للعــام  

 التحميل من الموقع  العلمي

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet-AlHassad2021.pdf  
 

 ( الفصل السابع:  من الكتاب السنوي  للشبكة ) 2022الكتــاب الذهبي لشبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة  للعــــام  

 التحميل من الموقع  العلمي

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
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