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 ػعمى قمبِ  "إجعمشي كخاتؼٍ 
 عمى ذراعػكخاتؼ 

 فإّن الحّب قؾّي كالسؾت
 (.8/6)نشيد األناشيد واليؾى قاٍس كسثؾى األمؾات" 

وذلػ في قّؾتيسا وفي قداوتيسا. وفي تعبيخنا عؽ حّب  مع السؾت، نشيد األناشيد الحّب في ىساىتي
السؾت: "سؾف أحّبػ إلى األبج"، "ميسا حجث، لؽ يفّخق شيٌء بيششا"، وغيخىا بلحبيب، نخبط دائًسا الحّب ا

وىل مؽ رابط  ،َؼ ىحا التذبيو بيؽ الحّب والسؾتلمحبيب عؽ قّؾة حّبشا. لِ  بؾاسظتيامؽ العبارات التي نعّبخ 
 والحياة ىي غياب السؾت؟ ،جؾىخّي بيشيسا؟ أليذ الحّب مرجر الحياة ومعظييا السعشى

 ئفحلػ ألّنيسا في باد ،يذّبو الحّب بالسؾت ويجعل بيشيسا رابًظا أساسيِّا نشيد األناشيدإذا كان 
األمخ واقعان ال بّج مشيسا في الحياة، وإذا أمكششا التعبيخ، إّنيسا مَمكتان مؽ َمَمكات الحياة. إذا انظمقشا مؽ 

. و"كّل فعل حّب acteو "ِفعٌل" ، نخى أنّ  لؾك ماريؾن -الفيمدؾف الفخندّي السعاصخ جانالحّب عشج تحجيج 
حّجد ماىّيتي وإنّيتي. إّنو ، إّنو خاتؼ يُ ا. فالحّب يختسشي إذً ٔيشظبع فّي إلى األبجّية ويخسسشي برؾرة دائسة"

. إّنو نجاء نشادي مؽ خاللو الحبيب نشيد األناشيدتقّجم نحؾ اآلخخ كسا بيؽ الحبيب والحبيبة في سفخ 
 نجخل فيو. إلى أن سبق ونادانا ودعانا لؾلؾجو كسا السؾت يشاديشا ويجعؾنا وذلػ ألّن الحّب  ،ويشاديشا

لقج أىسمت الفمدفة في مدارىا ىحا الخابط بيؽ الحّب والسؾت. فعشج ىايجغخ، عمى سبيل السثال، 
البذخّي -السؾت"، فالسؾت ىؾ بشية وجؾده: "الؾاقع-مؽ أجل-ىشا ىؾ "كائؽ-أو الكائؽ Daseinالجازايؽ 

. يبجو ٕإندانّي مسكشة"-تخّظي إمكانّية السؾت. السؾت ىؾ أن تكؾن االستحالة الجحرّية لؾاقع عاجد عؽ
العالؼ. -في–عمى الكائؽ ِئوىشا ال يدتظيع أن يبمغ تسامو، تسام وجؾده، إاّل بقزا-التالي أّن الكائؽب

-. فسا أن يشؾجج الكائؽىشا-وجؾد الكائؽ الشياية الحي يكّؾن ويذّكل-مؽ أجل-ىشا مختبط بالكائؽ-فالكائؽ
 Levinasاس يشڤىشا حّتى يتقّمج السؾت. مؽ ىشا يختبط الدمان عشج ىايجغخ بالسؾت بذكل وثيق. يذخح ل

-مؽ أجل-بالتالي سؾف يخجمشا تحميل الكائؽو  ،ذلػ قائاًل: "إّن الدمان ىؾ طخيقة وجؾد الكائؽ السائت
د حرخيِّا -مؽ أجل-كائؽلمدمان. الدمان كسدتقبل الالسؾت كسرجر لسفيؾم ججيج  السؾت، مدتقبل محجَّ

. فالدمانّية اليايجغخّية ٖأن يكؾن ذاتو فعميِّا" [...]خارج ذاتو ىؾ أيًزا  بالسؾت ككائؽالفخيجة  لكائؽابعالقة 
 زمانّية محجودة. 

                                                   
ٔ Jean-Luc MARION, Le phénomène érotique. Six méditations, Paris, Grasset, «Figures», 2003, p. 21,  نذيخ إلى .

 أّن كّل التخجسات التي نعتسجىا في ىحه السقالة ىي تخجسات شخرّية. 
ٕ  Martin HEIDEGGER, Qu’est-ce que la métaphysique ? Suivi d’extraits sur l’être et le temps et d’une 

conférence sur Hölderlin, trad. Henry CORBIN, Paris, Gallimard, 1951, p. 140. 
3   Emmanuel LEVINAS, Dieu, la mort et le temps, Paris, Le livre de poche, «Biblio-essais», p. 53-54. 
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نظالًقا مؽ مفيؾمو لمحّب. عشجه، اتخّظى وىجم مفيؾم ىايجغخ لمدمان قج لؾك ماريؾن ف-أّما جان
إلى مدتؾى  إمكانّية الحّب غخيبة عؽ إمكانّية السؾت، وذلػ عشجما نعبخ مؽ السدتؾى األنظؾلؾجيّ  تبقى

. مؽ الشاحية األنظؾلؾجّية، ال يدتظيع اإلندان أن يقّخر وجؾده أو عجم وجؾده، أّما عشجما نجخل ٗاإلروسيّ 
سا أّن الحّب عالقة باآلخخ وىؾ مشظق الحّب فالُسِحبُّ يقّخر جحريِّا أن يحّب وأن يتقّجم في الحّب. وب

اآلخخ، فالُسحّب يعظي الحبيب وعًجا، بل َقَدًسا، ويجعمو يبمغ الحّب ويربح بجوره ُمحبِّا. في وجؾد يفتخض 
ا لمحّب، وذلػ ألّنو بإمكان الُسحّب  ا لمؾجؾد غيخ أّنو ال يدتظيع أن يزع حجِّ الؾاقع، إّن السؾت يزع حجِّ

ختدال وعمى عكذ اال ختدال اإلروسيّ ىشا. فاال أو مؽ ليذ ىشا أو مؽ ليذ بعجُ  ،أن يحّب َمؽ لؼ َيُعج ىشا
ّية اإلروسّية ليدت "إمكانّية . إّن اإلمكان٘إذ يتخّظى حجود الؾجؾد والسؾت ،األنظؾلؾجّي يبقى بال قياس

ىشا إلى أّن  ستحالة السؾت. تججر اإلشارةاستحالة" أي استحالة االبل ىي " ،ستحالة" أي إمكانّية السؾتاال
ستشتاج ألّنو في فمدفتو يتخّظى أفق الؾجؾد والكائؽ والسيتافيديقا لؾك ماريؾن يتؾّصل إلى ىحا اال-انج

بل  ،. فالحّب أقؾى مؽ السؾت ألّنو ال يدكؽ أفق الؾجؾداألنظؾلؾجيّ ب اًل اإلروسيّ لَيجخل أفق الحّب ُمدتبجِ 
. فال معشى لمحّب إاّل بفعل الحّب، وال وجؾد لو إاّل في الحي يتخّظى كّل أفق ويدبق كّل أفق أفَقو الخاّص 

ِمو. إّنو ال يخغب تلؾك ماريؾن في ىحا اإلطار: "يد-األبجّية. يقؾل جان بق الُسِحبُّ األبجّيَة مشح بجاية تقجُّ
مسّيًدا بيؽ ما يتعّمق بالعالؼ وىؾ  Gabriel Marcel. يقؾل غابخييل مارسيل ٙيا بل يفتخضيا مدبًقا"في
الحّب الحي ىؾ أقؾى مؽ السؾت: "إّن السدألة الجؾىخّية الؾحيجة ُتظَخح برخاع و لتالي يديخ نحؾ السؾت با

مؽ الحّب ال يسكشو إاّل أن يغخق في  ٌؽ ال يتدعدع فيؾ أّن عالًسا خالًياالحّب والسؾت. إذا كان فّي يقي
إاّل أن  سؾتَ اللى إتالفو، ال يسكؽ وىؾ أيًزا أّنو حيث يدتسّخ الحّب، حيث يغمب كّل ما َيشدع إ ،السؾت

 . ٚيكؾن مغمؾًبا في الشياية"
، "السياه الغديخة ال تدتظيع أن نشيد األناشيدال يدتظيع السؾت إًذا أن يؾاجو الحّب، وبحدب تعبيخ 

(. فالسؾت يربح َعَخًضا ال يغّيخ شيًئا عمى اإلطالق في جؾىخ ٚ/ٛالحّب واألنيار ال تغُسُخه" ) ئُتظف
األبجّية الحي يذّكل جحور الحّب. ويربح الحّب بعج السؾت أقؾى ألّنو يربح غيخ  وال حّتى َوعج ،الحبّ 

مخئّي أكثخ فأكثخ ويربح بالتالي أعسق. نجج تجديًجا لسفيؾم الحّب ىحا ولعالقتو بالسؾت في رواية روّسؾ 

                                                   
لؾك ماريؾن يدتخجم تعبيخ "إروسّي" عؽ سابق قرج وترسيؼ، وذلػ ألّنو يذّجد في فمدفتو عمى -جانتججر اإلشارة ىشا إلى أّن   ٗ

اإلروس و ُتعَتَبخ الحّب السديحّي  التي (Agapè)لؾك ماريؾن التسييد التقميجّي بيؽ األغابي -. يخفض جانّية معشى الحبّ جِ أحَ 
(Eros )مؽ دون مقابل، مؽ دون أن  بووىؾ أن نبجأ  ،معشى واحج لمحبّ  ثّسة لؾك ماريؾن -الحّب األفالطؾنّي. عشج جان الحي ىؾ

كّشا محبؾبيؽ قبل. فالحّب إًذا تقّجم وعظاء حّتى إخالء الحات، وكّل ما خخج عؽ ىحا التحجيج وعؽ ىحا السشظق ليذ  نْ نتداءل إ
 حبِّا. 

الفيشؾميشؾلؾجيا.  ئختدال مبجأ ومشيج مؽ مبادبالحّب. فاالن ىؾ اختدال كّل شيء لؾك ماريؾ -ختدال اإلروسّي" عشج جانإّن "اال  ٘
 . étantختدال عشج ىايجغخ فيؾ اختدال بالسؾجؾد ، أّما االobjetىؾسخل يختدل كّل شيء بالسؾضؾع 

  
ٙ Le phénomène érotique, Op. Cit., p. 299.   
ٚ Gabriel MARCEL, Présence et immortalité, Paris, Flammarion, 1952, p. 182.  
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Julie ou La Nouvelle Héloïse تكتب جؾلي لحبيبيا: "وداًعا، وداًعا يا صجيقي العحب... مع .
ولكؽ  [...]لؼ أُعج أنا مؽ أتحّجث إليػ، فأنا بيؽ ذراعي السؾت  [...]األسف! أنتيي مؽ الحياة كسا بجأُت 

نفدي مؽ دونػ؟ مؽ دونػ أّي سعادة سأذوق؟ ال، أنا ال أتخكػ، سؾف أنتغخك. إّن الفزيمة  تحياىل 
ب: سعيجة حْ نتغار العَ إلقامة األبجّية. أمؾت في ىحا االبيششا عمى األرض سؾف تؾّحجنا في االتي فرمت 

ا بأن أشتخي بثسؽ حياتي حقَّ أن أحّبػ دائًسا مؽ دون ُجخم . ُتعّبخ جؾلي ٛوأن أقؾلو لػ مّخة ججيجة" ،ججِّ
متخّظًيا السؾت  ،تسّخ بعج السؾتفي ىحه الخسالة عؽ حّبيا الحي لؼ يتحّقق فعميِّا في ىحا العالؼ، ولكّشو مد
 وَعَخِضّية الفخاق. فالحّب ُيجخل الحبيبيؽ في اّتحاد تجاوزّي أبجّي ال يشحّل. 

وعؽ ىحا الحّب األقؾى مؽ السؾت يزيف غابخييل مارسيل قائاًل: "أن نحّب كائًشا يعشي أن نقؾل: 
، بسا مؽ السؤّكج أّنو ال ُيخَتَدل بتسؽٍّ كيحا؟  أنت لؽ تسؾت. ولكؽ ما ُيسكؽ أن يكؾن السعشى الجقيق لقؾلٍ 

يسكؽ أن نعّبخ عشيا بالتحجيج عمى الذكل  [...]ختيارّي، بل ىؾ يقّجم باألحخى طابع ضسانة نبؾّية اىؾ 
التالي: ميسا كانت التغّيخات الظارئة في ما ىؾ تحت عيشّي، أنت وأنا سشبقى مًعا؛ إّن الَحَجث الحي وقع 

. فالسؾت عاجٌد عؽ ٜيسكشو أن يجعل َوعَج األبجّية الُسَتَزسَّؽ في حّبشا باطاًل"وىؾ مؽ نغام الَعَخض ال 
 ،وال في قّؾتو ،مؾاجية الحّب وعؽ إبظالو. أمام الحّب يبقى السؾت َعَخًضا ال ُيغّيخ شيًئا في جؾىخ الحبّ 

، ؽ، بل يجسع بيشيسا إلى ما اليْ ؼ الحبيبَ دَ وال في قَ  لؾك ماريؾن، -وبحدب جان نياية. فُسح يتمّفظ الُسِحبُّ
وحجه يدتظيع أن يدتسّخ بعج السؾت الحي يفرمشا عؽ  اّن الحّب مظمقً إذ إبعبارة "أحّبػ"، يجخل األبجّية. 

لؾك ماريؾن أّن زمانّية الحّب أبجّية، إّنيا تفتح األبجّية وتدبقيا -كّل ما ليذ الحّب. مؽ ىشا يعتبخ جان
لؾك ماريؾن وجؾابو حلّّ ليحه -ؼ بيؽ الحبيبيؽ؟ يجيب جاندَ ّل القَ وتدتبقيا. ولكؽ يبقى الدؤال: أال يشح

 إليشاالسدألة، وىؾ أن يحّب الُسحّب بذكل أن ُتربح لحغة حّبو السقبمة الييئة األخيخة. ولكؽ كيف؟ يقّجم 
قبمة ختدال اإلروسّي السُ أحِبب كسا لؾ أّن لحغة اال" -ٔغو بظخائق ثالث: ؾ ىشا "تعميًسا إسكاتؾلؾجيِّا" ير

"أحِبب اآلن كسا لؾ كان فعل حّبػ السقبل يتّسؼ آخخ إمكانّية لػ بأن  -ٕتذّكُل الييئة األخيخة لَقَدسػ"؛ 
. تحّكخنا صياغة ىحا ٓٔ"أحِبب في المحغة كسا لؾ لؼ تُعج لػ أّي لحغة أخخى لتحّب إلى األبج" -ٖتحّب"؛ 

لؾك ماريؾن يعُبخ ىشا مؽ -كانط، غيخ أّن جان" عشج " برياغة "األمخ القظعيّ الـ"تعميؼ اإلسكاتؾلؾجيّ 
األخالقّي إلى اإلروسّي، أي مؽ مدتؾى األخالق التي تبقى شاممة، كؾنّية، ال تمسذ اإلندان بذيء في 

وفي  ،وفي إنّيتو، إلى مدتؾى الحّب الحي يختبخه كلُّ إندان في جدجه ،وفي جدجه ،داخالنّيتو وفي عسقو
الستكّمؼ. نحؽ ىشا أمام "أمخ إروسّي"، واإلروسّي عمى ارتباط وثيق ذاتو، ويقؾلو ويعيذو بريغة 

باإلسكاتؾلؾجّي ألّن الحّب وحجه ُيجخمشا في األبجّية مشح المحغة الحاضخة. فمحغة الحّب ىي "عيؾر الييئة 
                                                   

ٛ
 Jean-Jacques ROUSSEAU, Julie ou La Nouvelle Héloïse, sixième partie, Lettre XII, GF-Flammarion, 1967, 

p.566. 
ٜ  Gabriel MARCEL, Le mystère de l’être, Tome II, Paris, Aubier, « Foi et réalité », 1981, p. 154-155. 

ٔٓ Le phénomène érotique, Op. Cit., p. 321.  
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جّية. األخيخة"، إّنيا المحغة التي أقّخر فييا أن أحّب كسا لؾ كانت المحغة األخيخة، إّنيا لحغة إسكاتؾلؾ 
نشيد وبالتالي فالحّب قؾّي كالسؾت كسا يقؾل  ؛بل ىؾ ولؾجياوحدب، فالحّب ليذ تؾٌق إلى األبجّية 

 ، بل ىؾ أقؾى مؽ السؾت.األناشيد

ًدا Jean-Louis Chrétienن الؾي كخيتي-يقؾل الفيمدؾف والذاعخ الفخندّي السعاصخ جان ، مذجِّ
 fortis، قؾيِّا كالسؾتنشيد األناشيديكؾن الحّب، كسا يقؾل أن " عمى الخابط بيؽ قّؾة الحّب وقّؾة السؾت:

ut mors dilectio فيحا ال يجّل فقط عمى أّن لو القجرة نفديا وأّنو يدتظيع أن يغمبو، ولكؽ أيًزا عمى ،
. عشجما نجخل الحّب وىؾ مظمق ُيخَتَدل كّل ٔٔأّنو يسمػ قجرة الفرل نفديا، فاصاًل عؽ كّل ما ليذ ىؾ"

ال يعؾد ىشاك شيء خارًجا عشو. فالحّب يتسّمػ اإلندان الحي يِمُجو ويربح السكان الحي يدكشو و  ،شيء بو
فيحا  «َيسَتِمػ»عؽ ىحا قائاًل: "إذا كان اإلندان  Balthasarلو الفداد. يعّبخ بمتازار و ال يظا االسخء مكانً 

يعتبخه ممكّية. إّنو بال شّػ ال يستمكو  ّنو ال يستمكو أبًجا بذكل يدتظيع أنإليذ إاّل ألّن الحّب يستمكو، أي 
. وعشجما يستمػ ٕٔ"interius intimo meoحسيسّية فيو،  شجّ خارجيِّا، بل ألّن الحّب يستمكو في ما ىؾ أ

الحّب اإلندان ُيجخمو في مشظقو الحي يفؾق كّل مشظق ويتخّظاه. لمحّب عقالنّية خاّصة تختمف عؽ 
وذلػ ألّنو فيض، فيض مؽ الحجس عمى القرجّية، إّنو "عاىخة  .حجودةعقالنّية العالؼ، عؽ العقالنّية الس

لؾك ماريؾن. يبقى الحّب غيخ قابل لمفيؼ ولإلدراك بدبب التشاىيو، ىحا -ُمذَبَعة" بحدب تعبيخ جان
الالتشاىي الحي يغسخ كيان اإلندان ونفدو ويجعمو يبمغ وحجًة أصمّية داخمّية بعج انتياء الدمان. وعؽ أبجّية 

: "الخجاء يتؾّقف، يتحّؾل اإليسان إلى رؤيا/ ال تعؾد Angelus Silesiusذ سيميديؾس مُ لحّب يقؾل أنجِ ا
، ىحا ٖٔالمغات َمحكّية وكّل ما قج ُبِشي/ يختفي مع الؾقت: وحجه الحّب يبقى/ فمشخّكد إًذا عميو مشح اآلن"

 اآلن األبجّي. 

أّن ىحا التعبيخ يشظبق  Maître Eckhartفي نّص بعشؾان "الحّب قؾّي كالسؾت"، يعتبخ إيكارت 
اشتعل فييا إلى حّج أّنو ُشبِّو بالسؾت. أمام قبخ حبِّا جامًحا وقج لسديح احّبيا  عمىعمى مخيؼ السججلّية و 

عشجما مات، ماتت معو.  [...]السديح، كان "قمب السججلّية معو". "كانت تخغب في أن نأتي ونقتميا 
لحّب السختبط بالسؾت الحي يجسع الحبيبيؽ عؽ اوىحه أجسل صؾرة  .ٗٔعشجما ُدِفَؽ ُدفَشت نفُديا معو"

ُل الحي يحّب إلى الكائؽ السحبؾب"بّتحاد األبجّي ويدسح بمقاء َمؽ غاب مؽ ىشا وباال ، ٘ٔو. "إّن الحّب ُيحؾِّ
كسا ُتذِعل الشار الحظب  ،يدتظيع إاّل أن يّتحج بالحبيب يقؾل إيكارت. عشجما يحّب اإلندان فعاًل، ال
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وتمغي كّل عجم تذابو. إّن الحّب الحقيقّي يمغي كّل أنانّية بل "يقتميا"، بحدب تعبيخ إيكارت. ويعتبخ في 
، التحّخر مؽ ألسيؼفي ىحا اإلطار أّن الحيؽ ىؼ في الجحيؼ يتأّلسؾن ألًسا شجيًجا وذلػ ألّنيؼ ال يفّكخون إاّل 

ولحا ىؼ يسؾتؾن مؾًتا أبجيِّا و"ال شيء في العالؼ يسكشو  ،وىحا ال يسكؽ حرؾلو ألّنيؼ لؼ يسؾتؾا عؽ أنانّيتيؼ
 .ٙٔإاّل الحّب وحجه الحي خخجؾا مشو كميِّا رغؼ ذلػ" ،أن يداعجىؼ عمى ذلػ

و السعشى، ، بل إنّ معًشى لسؾتاالحّب وحجه يعظي  نَّ إنظالًقا مّسا سبق افي الختام، يسكششا القؾل 
تديخ باستسخار نحؾ المقاء األبجّي والفخح الحي ال نياية لو. فسا  وىي ،معًشىلحياة اوبالتالي فيؾ يعظي 

ىسا، وىحا اوأن تمتقي نفد ،ىي أن يكؾن اإلندان وجًيا لؾجو مع الحبيبو األبجّية إاّل لحغة حّب خالجة؛ 
 ىؾ الشعيؼ، وىحه ىي الدساء.  
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