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لتكوين  انفعالهّن  طبيعة  من  -غالبًا-  النساء  تنطلق 
صورة عن انفعاالت الرجل، ويتصّرفن على أساس أّن الرجل 
نسخة انفعالّية عنهّن، فُيقّدرن بشكل غري متقن ردود أفعال 

الرجل كّلما اعتربنه ذا طبيعة انفعالّية مماثلة لطبيعتهّن.

حيث  -من  الرجل  جتاه  املرأة  انفعال  أّن  املعلوم  ومن 
كذلك،  ليس  الرجل  أّن  حي  يف  وهادئ،  عميق  طبيعتها- 
ألّنها  »التلقائّي�ة«؛  انفعاالته  يف  وسرعًة  سطحّية  أكرث  فهو 
وكماالته  اخلاريّج  الشكل  بمؤثرات  ا  جدًّ كبري  بشكل  تت�أّثر 
اجلمالّية، خبالف املرأة؛ لذا فإّن استغرابها الجنذاب الرجل 
نائش  ذلك،  واستنكارها  اخلاريّج،  للجمال  »الطبيعّي« 
أّي  على  يدّل  ال  أمر  وهو  التكوينّي�ة،  بطبيعته  جهلها  عن 

احنطاط فيه. 

بعض  من  ينفعل  الرجل  أّن  مثاًل-  تصّدق-  ال  فاملرأة 
فتستغرب  تقصدها،  لم  رسائل  منها  ويفهم  تصّرفاتها، 
البسمة  تتجاوز  أبعادًا  ممازحتها  أو  البتسامتها  يأخذ  أن 
فيها  تفكر  ولم  األبعاد  هذه  تقصد  ال  أّنها  واحلال  املزاح،  أو 
أبدًا... وعلى مثل ذلك تقاس أمور أخرى وتصرفات مختلفة 

حتصل بي الطرفي.

وأّن  الرجل؟  مثل  ليست  أّنها  املرأة  إقناع  يمكن  فكيف   
عليها التفكري جّيدًا جبميع تصّرفاتها؟

اجلواب:

ال شّك أّن ما تفضلتم وأشرتم إليه يف السؤال سليم بشكٍل 
والنفسّية،  العصبّي�ة،  األحباث  من  كثري  دّلت  فقد  عام، 
بي  دقيقة  فوارق  وجود  على  واالجتماعّية،  والبيولوجّية، 
ردود  نشوء  على  كبري  بشكل  يؤثر  ما  والرجل،  املرأة  طبيعة 
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عن  فضاًل  نفسه،  املوضوع  على  بينهما  متب�اين�ة  أفعال 
العقل  عمل  يف  والرتكيبّي�ة  التحليلّية  القدرات  يف  االختالف 

واجلهاز العصّب والعاطفّي عندهما.

وأعمق  أعلى  معرفة  الزوجي  لدى  كان  كّلما  لذلك، 
كانت  كلما  اللحاظ،  بهذا  بينهما  البنيوّية  باالختالفات 

حياتهما أقّل تعقيدًا.

أّن  إليها،  النظر  ومن ضمن اإلشارات اليت أحّب أن ألفت 
ليست  إنها  أقول  ال  اليت  العقل  مية  الرجل  وهب  تعاىل  هللا 
عندها  اجلمايّل  البعد  بغلبة  مقارنة  لكن  املرأة،  يف  موجودة 
والذي يفوق جمال الرجل، جند أنفسنا أمام قّوتي طاغيتي. 

حينما تظهر يف طرف خيُفت اآلخر والعكس صحيح.

 وبسبب التكوين الطبيعّي واحتي�اج البشرّية لالستمرارّية 
احلمل  أي  األساس  البقاء  بمكّونات  املرأة  جتهي  تّم  والبقاء، 
والوالدة، وما يرافق ذلك من تكوين جسدّي معّقد، ابت�داًء من 
الفيسيولوجّية  املعّقدة، ومرورًا باحلاالت  الهرمونات  شبكة 
الصعبة واملرّكبة اليت تمر بها بشكل دورّي، وصواًل إىل اآلثار 
ذلك،   كل  التكوييّن.  التعقيد  هذا  يوّلدها  اليت  النفسّية 
للمرأة،  اجلسدّي  باجلمال  إلباسه  تّم 
والهرمونّي�ة  البيولوجّية  الكتلة  فهذه 
مغطاة  البديعة،  والنفسّية  والعصبّي�ة 
الرجل،  بلب  يأخذ  جسدّي  جبماٍل 
بما  معرفته  )مع  إليها  توّجه  لما  وإال 
رّدات  مخاطر  مواجهة  من  ذلك  يرتب�ه 
العجيب،  والتكوين  اجلهاز  هذا  فعل 
فضاًل عن املسؤولّيات(. فهذا اجلمال 
بالنسبة  اجلسدّي، 
غطاًء  ليس  لنا 
هو  بل  فقط، 
ميان  نوُع 
يمكن  وأداة 
للمرأة من خالله 
إيقاع  تضبط  أن 
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أشــــّد  فـــي  والنفيّس،  العصّب  وجهازه  الرجل  عقل  عمل 
حـــاالت الضغط واملـــــخاطر اليت يعيشها.

الستقبال  واستعدادها  املرأة  تهيئ�ة  حسن  أّن  املــعلوم  ومن 
يف  عجيب�ًا  أثرًا  يرتك  واملعنوّي   المادّي  املستويي  على  زوجها 
لو  بينما  اخلارج،  يف  الدني�ا  مصارعة  من  العائد  زوجها  نفس 
أهملت نفسها، فسوف جيتمع على الرجل قبح مواجهة الدني�ا، 
وصورٌة مشّوهة جلمال كان يمكن أن يكون أجمل بكثري عندها 

وأكرب تأثريًا.

حسن  خالل  من  يكون  املرأة،  عند  جتّلياته  أحد  يف  فالعقل 
إدارتها للبعد اجلمايّل الذي يب�دأ من اجلسد، وال ينتهي باللباس، 

ويشمل املزنل واملحيط.. ألّن عقل املرأة جمايٌل بطبعه.

بينما، جماُل الرجل، هو يف عقله، يف تدبريه لكّل شؤون احلياة 
حبكمة وعقٍل، وترتيب املسالك واملسارب السليمة والضرورّية 
و»قهر«  وشّدة  بصعوبة  إال  العادة  يف  إجنازها  له  يمكن  ال  اليت 

و»جالل«. 

وجماٍل،  جلالل  اجتماع  املرأة  وجمال  الرجل،  عقل  فبي 
وسٌر من أسرار اخللق والتكوين واملعرفة. وإّن كثريًا من شؤون 
الرتبي�ة، والسري والسلوك حنو هللا، تقوم على فهم اخلصائص 

كثرية  تفاصيل  الكالم  ويف  والرجل،  للمرأة  الذاتّي�ة 
احلديث:  يف  ورد  وقد  فيها.  البت  يسعنا  ال 

وجمال  جمالهّن  يف  النساء  »عقول 
الرجال يف عقولهم«!

وكيف  التعبري!  هذا  جمال  فتأمل 
أّنه ال يصدر إال عن كشٍف تاٍم  لدقائق 

اخللق وأسرار الوجود]1] .

1- نشّجع عىل مطالعة  كتاب )جامل املرأة وجاللها( للشيخ جوادي آميل، 

يتحدث فيه عن أصول ومبادئ عالية يف عامل املرأة.            
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