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 المقدمة
 علم الجنس فن الحیاة

 
 موضوع بحثھ اللذة، اللذة المتناھیة طبعًا، التي. الكاماسوترا كتاب فني

، وال  لذلك اعتبر فن الحب). التمارین الغرامیة(تسببھا العملیات الجنسیة 
وھو المتمم الشرقي . یبقى لكي نعتبره فنًا في الحب سوى خطوة واحدة

دي «وصنف إلى جانب قصائد أریتان وإلى جانب البحث . لحب أوفید
ني الذي كتبھ في بدایة القرن التاسع عشر الباحث االلما» فیفوریس فنریس

فریدریش كارل فوربرغ، بدون خبرة شخصیة بل بتحلیل دقیق للكتب 
، ووضع قواعد العملیات  القدیمة والحدیثة، أحصى التعابیر الغرامیة

 . الجنسیة
، بالنسبة للقارئ السطحي أو الجاھل یبدو ھذا الكتاب  وبدون أي شك

ل إن عناوین بعض الفصول وطریقة الكتابة على شكل أقوا.  عكس ما ھو
، لسبب ما تجاه امرأة أو إلى جانبھا  عندما یرقد الرجل«: مأثورة كھذه

وتعدد جمیع الحاالت » ویلمس جسدھا بجسده تدعى المعانقة الالمسة
الدقیقة الممكنة عند االلتقاء بالمرأة ومداعبتھا ومعانقتھا وحتى صراعھ 

 في صفة الوجیز«معھا واالبتعاد عنھا، تضفي على ھذا الكتاب ظاھریًا 
، منذ التراجم األول إلى اللغة الفرنسیة، في نھایة القرن  لذلك.  » الدعارة
،  ، عرض الكاماسوترا في كثیر من األحیان بأغلفة ملونة وجمیلة الماضي

ولكن وإن وجد  .تھیج مشاعر العجوز الكامنة عند بعض رواد المكاتب
كین عند ھؤالء سعادة في بعض الصفحات إال أنھ یبقون حائرین ومرتب

قراءتھم االبتھاالت والتضرعات لآللھة دراما وأرتا وكاما ویدركون تمامًا 
الفرق الشاسع بین العلوم الھندیة وبین التمادي في المزاح والفكاھات 

 . البذیئة
 

 . في الواقع الكاماسوترا كتاب فني موضوعھ الحب
م أوفید بینما یھت.  ولكن لیس للفن ھنا ھدف جنسي لتذوق اللذة الشخصیة

،  واآلریتي بالتفتیش عن اإلحساس القوي والفوري وعن اللذة الجسدیة
وال یھتم الكاماسوترا باللذة إال بالقدر الذي تؤثر على مجرى الحیاة وتؤدي 

 .إلى المعرفة التجریدیة
، یعتقد القارئ  تجاه النصائح العملیة في علم الجنس التي یعطیھا فاتسیایانا

في الواقع، كالمذاھب .  تجریدیة لیست ھنا إال حجةالغربي أن العلوم ال
ولكن وإن .  التنتریكیة استخدمت أحیانًا لقیام الحفالت الجنسیة الصوفیة

،  ، كان من المستحیل استخدمتھا مجموعات صغیرة العدد أو ملة ملحدة
حتى في ھذه الحاالت، التفریق بین الرذیلة ـ بالتعبیر الذي نفھمھ ـ وبین 

سحریة واالعتقادات العمیقة في الصلة بین العالقات الجنسیة الطقوس ال
 . ومدة الحیاة وأعمال األجداد



 
نحن بعیدون عن  . یجب أن ال نخطئ ونعتبر الكاماسوترا بحثًا مفسدًا

وبعیدون أیضًا .  وحتى عن كتابات أوفید الالأخالقیة المرحة . كتابات ساد
ة الخطیئة الفاسدة والتي عن ال أخالقیة موریاك التي تذكرنا برائح

في المجتمع :  نستنشقھا بتسامح، یعرض الكاماسوترا طریقة انسجامیة
وفي الحیاة وفي الكون، طریقة منبثقة من الجسد تنتھي في ما وراء 

وإذا لم یدرك المرء ھذا الشعور یفقد الكتاب معناه ویعّرض .  الطبیعة
 . لمؤلف بثھااألوروبي بشكل خاص إلى استنشاق سموم لم یقصد ا

؟ إنھ لیس كتابًا مقدسًا بالمعنى الحقیقي، بل كتبھ  ما ھو إذًا الكاماسوترا
راھب براھماني یدعى مالیناغا أو مریالنا فاتسایانا في القرن الثالث أو 

، التي ساھمت  الرابع، كتاب یعید بل یوجز علوم النصوص المقدمة
إنھا  (Zimmer) ّمرقال ز.  في نشرھا) مقدمات الدروس)األوبانیساد 

مؤلفات رائعة لكنھا مختصرة جدًا وبالتالي نعتبر تكثیفًا للمواد المستوحاة 
ذكر ذلك فاتسیانا في مقدمة مؤلفھ كاماسوترا ونسب  .من التقالید القدیمة

مراجعھ لسید الكائنات أي لإللھ سیفا، ویعلمنا في آن واحد انتماءه إلى 
ول الذین كتبوا الوصایا المتعلقة باآللھة ویذكر لنا المؤلفون األ. حركة سیفا

دارما وأرتا وكاما التي تتحدث بالتالي عن المزایا الدینیة، والفضیلة، وعن 
ویذكر من ھم المؤلفون الذین أوجزوا أو نقحوا فصول  . الثراء والحب

، وكیف أقدم ھو على إعادة  الكاماشاسترا وعددھا ألف التي كتبھا ناندي
 . سبقوه بعد توضیحھا وجعلھا بمتناول الجمیعكتابة أعمال من 

ھذا المیراث الذي جمعھ فاتسیایانا وبوبھ في القرن الرابع ما ھو إال میراث 
بین عامي ) آریاس(ودیانة فیداا التي أدخلھا الغازون اآلریون .  مذھب فیدا

قبل المیالد، ھي أقدم الدیانات الھندیة التي نعرفھا وھي / ١٥٠٠ و٢٠٠٠/
یس للتطویر الالحق لما یدعى البراغماتیة وتارة الھندیة حسب ما أساس ل

ینظر إلى العھود األولى أو كامل التطویر الدیني منذ مذھب ریغ فیدا 
فحسب، بل أیضًا حركات اإللحاد التي انتمت إلیھا أو ضدھا كالبوذیة 

 (.]1[)والیانیة
إن نصوص المذھب الفیدي الطویلة وھي أساس الدیانة ونقطة انطالق كل 

، والیاجور فیدا أو  ، والریغ فیدا أو فیدا الغناء مؤلف سنسكریتي وآدابھا
فیدا األلفاظ، والسامافیدا أو فیدا الموسیقى، واألتارفافیدا ذات أھمیة أقل 

سبة للمذھب المنزل ومؤلف التعلیقات األكثر قدمًا وھي البراھماناس بالن
واألوبانیتاد، جمیعھا، تقدم قصة اآللھة المعقدة جدًا الغنیة باآللھة التي 

، إن آلھة  أخذت شكل اإلنسان وتقدم أیضًا رؤیة حقیقیة في علم الكونیات
نین حاجز المیاه منھم اندرا الذي ورد في مآثره العدیدة أنھ قتل الت( فیدا 

كائنات نشیطة، قامت ) واستولى على الشمس وحرر الفجر، وھو ارفعھم
. بمغامرات ال تحصى، تتدخل بشكل حسن أو سيء في القضایا البشریة

والعالقات بین اإلنسان واآللھة وثیقة بشكل نرى فیھ كثیرًا من اآللھة 



لھ الشر، یستدعون الملوك لمؤازرتھم في صراعھم ضد أعدائھم أو ضد إ
ومن جھة أخرى توصل بعض الرھبان وبعض القدیسین إلى درجة من 

 . المعرفة في أسرار الكون حتى أصبحوا آلھة بدورھم
 واشتھر إلھین من أبرز آلھة فیدا بشھرة خاصة فكرمتھما الطوائف القویة

 .علیھ» المحافظ«الكون والثاني » مدمر«، األول  ، وھما سیفا وفشنو
، تجسیدًا لخرافة شمسیة، یصبح أحد  تبر في مذھب الفیدا، الذي یع فشنو

فھو قبل كل شيء وبصورة . الشخصیات األكثر تعقیدًا من اآللھة الھندیة
.  خاصة إلھ سلبي، إلھ راقد یمثل مستلقیًا على الفوضى التي تعم المحیط

، تخرج  في مرة یستیقظ بھا.  ھو إذًا التأمل الصرف فھو یحلم بالكون و
وبصورة دوریة .  ھ زھرة اللوتس ینبثق منھا كاھن براھمانيمن صرت

یظھر فشنو دوره الخالق فیھبط إلى األرض متقمصًا في سمكة أو سلحفاة 
أو خنزیر بري كما یتجسد في أبطال راما وكرشنا وفي المرة التاسعة من 

،  أما سیفا الذي یمثل عادة لھ أذرع عدیدة.  تقمص بوذا»  ھبوطاتھ «
، في كثیر من األحیان  ، إیجابي أو سلبي زدوج، مخیف أو خیرفھو إلھ م

وھي انبثاقات جوھره » الطاقات«أو » الساكتیس«ینقل سلطتھ إلى 
 . وتتجسد في النساء

إلى جانب ھذه المجموعة اإللھیة التي تتمثل باآللھة من الجنسین وذات 
ي مذھب األھمیة المتفاوتة جدًا یظھر التأمل المطلق حول منشأ الكون ف

، المبدأ  ھكذا تشكل المعنى البراھماني.  الریغ فیدا ویتطور في االوبانیشاد
، وأساس لكل شيء الذي سیصبح  الحیادي، الخالي من كل انتماء خرافي

، الروح  ، الروح الكلیة فیما بعد في النصوص المقدسة للبراھماناس
وبانیشاد حول من ھذا المبدأ انطلق المذھب الذي طورتھ اال و.  المطلقة

)  براھمان (والروح الكلیة )  أتمان( العالقات الكائنة بین الروح الشخصیة 
والضرورة لكل منھما الحصول على المعرفة التي تقود إلى الخالص 

 . واالنصھار في الروح الكلیة
في الواقع، بقیت األوبانیشاد نصوص سریة یعرفھا الكھنة والمثقفون 

في الواقع اتضح .  شرحونھا ویعلقون علیھا، وبالتالي ی بصورة خاصة
فتارة نتعلم أن الشيء .  جلیًا أن علم الكونیات في المذھب الھندي مائع جدًا
التي منحت » مائة عام«الھام لإلنسان ھو اجتیار ھذه الحیاة المؤلفة من 

، مقیدین كل فترة في  ، بحكمة لنا دون أن نأمل معرفة ما سیأتي مستقبًال
، في أكثر األحیان، یعتقد  وتارة.  عمال والتأمالت الخاصة بھاالعمر باأل

بوجود دورة ال نھایة لھا تقریبًا النتقال األرواح من جسد إلى آخر، وال 
یعود الكل اإلنساني إال بعد عدد محدد من التقمصات الحیوانیة وتارة أخرى 

 من نتعلم أن المعرفة تسمح للروح الوصول إلى درجة التحرر أي التخلص
 . مجموعة التحوالت الطویلة ھذه واالمتزاج بروح الكون

حركة الحیاة الكونیة التي احتضنتنا والتي یتوجب :  لكن الھام ھو ما یلي
النمو  ، الدورة األبدیة المنبعثة دومًا من اللقاح و علینا المحافظة علیھا



تي من ھنا تأتي األھمیة ال.  والنضوج والموت ومن بعدھا البعث الجدید
ومن ھنا رسالة المنجب في مذھب سیفا .  تعطي لجمیع أعمال اإلخصاب

ومن ھنا أیضًا االشتراك .  التي تحتم علیھ اإلشراف على الجماع الجنسي
 (یمثل العضو الذكر بشكل مزخرف جدًا   .الوثیق بین سیفا والعضو الذكر
 ممثًال في نراه أیضًا.  في أغلب معابد سیفا)  ویفقد بالتالي مظھره الجنسي

عادة یربط تمثیل العضو الذكر بالعضو . المعابد البوذیة وأمكنتھا المقدسة
المؤنث ویزخرف أیضًا ھذا العضو ویمثل على شكل موشور أو مكعب 

 .مجوف قلیًال
، وھو جوھر اإلنجاب  ، العامل األساسي النشراح الفرد إن النشاط الجنسي

وإن لم یكن كافیًا . نظام الكونواستمرار الحیاة، لذلك یدرج طبیعیًا في 
في .  للوصول إلى المعرفة فھو ضروري لالنسجام الشخصي والكوني

المذھب الھندي ال یوجد االزدواج، التفریق المطلق بین الجسد والروح كما 
، صلة  الدین المسیحي، ولكن یوجد امتداد ھو اآلن في الفلسفات الغربیة و

لحال في األعمال الدینیة، تكون األعمال الروح كما ھو ا متینة بین الجسد و
،  ، وطالما أنھا ال تخالف القوانین اإللھیة ، وخاصة في الزواج الجنسیة

.  الوسیلة لالشتراك بنظام الكون، واإلسھام بما ندعوه الوثوب الحیوي
بالطبع من الضروري عدم االكتفاء بھذا المستوى واالستمرار في الطموح 

لكن ھناك فترة ضروریة، مرحلة ال بد منھا للتعرف للوصول إلى المعرفة و
 . على الذات

والكاماسوترا ھو قبل كل شيء .  را إذًا في ھذا المنھاجتویدرج الكاماس
، شبیھ بالنصوص التي سبقتھ كما ھو شبیھ أیضًا بالنصوص  دلیل عملي

الراتیراھسیا أي أسرار :  التي تلتھ في األدب السانسكریتي ونذكر منھا
، وبانشاساكیا أي السھام الخمسة للمؤلف   للمؤلف كولوكاالحب

، والراتیما  ، وسمارابرادیبا أي نور الحب للمؤلف غوناكار جیوتیریشا
، والرسماجانتي أي نبتة الحب  نجاري أي أكلیل الحب للمؤلف جایادیفا

یعود (للمؤلف بھانوداتا، واننفارنغا أي دورة الحب للمؤلف لولیان مول 
 .)    لى القرن الخامس عشرتاریخھ إ

نعني أنھ كان ینتمي إلى الدین  ، و قلنا إن الكاماسوترا دلیل عملي
التي غالبًا ال تنفصل عن الدین وتذكر حتى في )والطقوس السحریة 

 التقلیدیة ، فھو یجتھد بالتوفیق ما بین التعالیم )النصوص المقدسة الھامة
،   وال یبحث إال بموضوع واحد) القرن الرابعمجتمع (و الواقع الحالي 

 . الموضوع المتعلق باإللھ كاما
 

على ) كما یتعارض بصفاتھ اإلرشادیة مع مشاعر اإلنسان(وبذلك یتفوق 
، ألن ھذه النصوص  النصوص األساسیة التي یقتبس منھا بعض عناصره
ولذلك في الریغ فیدا .  لم تفرق إال الواقع من النظري والحیاة من المعرفة

 .، أحیانًا بالتفصیل مغامرات اآللھة الغرامیةتشرح



لكن الكاماسوترا، یھمل أعمال اآللھة لیعلمنا كیف یتوجب على اإلنسان 
 . تطبیق تعلیمات كاما

، لیس طفًال وسیمًا كاإللھ إیروس الیوناني  ، إلھ الحب الھندي إن كامادیفا
»  ةشھوة اللذات الجنسی «بل ھو شاب المع، اتخذ رفیقة لھ راتي 

وكاإللھ إیروس یملك قوسًا تزینھ »  الربیع «وشریكھ المفضل فارسانتا 
 . الزھور

 (كالب  وعدا عن القوس یملك أیضًا خمسة أسھم وحبًال ذو أنشوطة و
ھذه األدوات التي ال تروق .  ) القتناص العشاق وشدھم إلى بعض

ینیة ، سوف تتصدر القرون الوسطى أثناء االحتفاالت الد للفاتسیایانا
 . التنتریكیة

لقد فقد شكلھ اإلنسان من جراء .  منظور وبصورة خاصة، كاما إلھ ال
، اضطر یومًا للتھجم على سیفا  ، ملك اآللھة مغامرة غریبة بأمر من اندار

 . ، ابنة ملك جبال االلھیماالیا الناسك، لمنحھ الحب تجاه اآللھة برفاتي
د إلھ الكون األعلى كالي ، على اعتبار أنھا تجس وكانت برفاتي ھذه

ومن أجل . »طاقتھ المندفعة«درغاساتي، الشكل المؤنث لإللھ سیفا و
لكن كاما أزعجھ . توازن العالم كان من الضروري أن یتعرف علیھا سیفا

توسلت .  في أحالمھ، فصوب علیھ اللھب من عینھ الثالثة وحولھ إلى رماد
لكن كاما لم یعد بكاملھ، .  اء، فقبل بإعادة كاما من الفن راتي إلى اإللھ

منذ ذلك الحین أصبح .  عادت روحھ فقط ولم یكن باإلمكان إعادة جسده
، ألن  في الواقع، لقد استفاد من ھذا الحادث. »من ال جسد لھ«كاما أنانغا 

 .بإمكانھ االقتراب من العشاق وإلھامھم وإجبارھم على المعانقة
 زّمر. ، وكما قال ھـ ء تحت سیطرتھ، خطیر، إذا بقي المر كاما إلھ مزدوج

، فمصیرنا  عندئذ تثبت الكائنات فاقدة إرادتھا إلى دوالب الزمن الدائر«: 
، حسب طبیعة  العیش على األرض أو في الجنة أو في عذاب المْطَھر

، بفضل خفایا الجنس  أفكارھا أو رغباتھا لكن اإللھ كاما معطاء إلى حد ما
 . «  الدائم وعامل من عوامل ربط األزلیة بالزمنواإلنجاب وھو أداة الحیاة

، إال أنھ لم  وإن قام فاتسیایانا بتعلیم كیفیة تمجید كاما في كتابھ كاماسوترا
، واجتذاب ارتا ودارما  یتوقف عن دعوة قرائھ إلى بلوغ الحیاة الثانیة

، ذا األھداف المحددة في  لكن كتابھ.  والتقدم على طریق المعرفة والحیاة
المنھاج الدیني الدقیق ھو قبل كل شيء بحث في األعمال الجنسیة ھدفھا 

ووجیز في السحر .  ) في الزواج بصورة خاصة (اإلنجاب  الحب و
 . الغرامي ودلیل في علم األخالق االجتماعي

، القواعد النفسیة  ، كما ھي معروضة في الكاماسوترا تتضمن قواعد الحب
 . والقواعد الجسدیة

فھي تبحث عن .  لجسدیة ھي قبل كل شيء علم التقرب واإلغراءالعلوم ا
تطابق أو تنافر الطباع وعن أفضل الطرق للتفاھم بین العشاق وبصورة 

الحب الرومانطیقي . ال یقصد ھنا انفصال القلوب.  خاصة بین الزوجین



الھام ھنا . مجھول في الحیاة الھندیة كما ھو مجھول في الحیاة الیونانیة
وإن وجدت نساء من .  ، والسرور المتبادل صل إلى الوفاق الیوميفي التو

األفضل عدم معاشرتھن كالمصابات بالبرص وغریبة األطوار أو المطرودة 
، وإن كان على العاشقین الظھور بمظھر الئق في المجتمع  من عشیرتھا

، إال أنھ یتوجب علیھما أن  ومعرفة كیفیة إبراز مواھبھما ورقة عواطفھما
وكما ھو الحال في التفكیر الھندي، یرتبط .  وافقا في المجال الجنسيیت

من ھنا تنبثق أھمیة توافق الزوجین جنسیًا . العلم الجسدي بالعلم الروحي
في حال عدم   .، والجماع الرفیع والجماع الطبیعي لمفاھیم الجماع الوضیع

سي إلى ، مصیر الحب ھو الفشل ویؤدي عدم الرضا الجن التوافق الجسدي
 . الضغینة أو الالمباالة تجاه الشریك

، یقدم  لذلك، اعتبارًا من المداعبة الخفیفة والقبلة األولى حتى الجماع
، ولكن  ، مجموعة من النصائح التباع كاما فاتسیایانا بأسلوب شبھ طبي

من الضروري مالحظة أن ھؤالء األتباع، باإلضافة إلى قلقھم تجاه ضعف 
،  ) یجب عدم التسرع معھا بل جذبھا إلى اللذة تدریجیًا (المرأة ومخاوفھا 

اإلنشراح المتبادلین وإلى  یھدفون بصورة خاصة إلى تشجیع التعارف و
 . السماح باستمرار الحیاة

، تظھر التماثیل المنحوتة في معابد سیفا الحركات  وعدا عن ذلك
ضًا والوضعیات التي یوصي باتباعھا، فنرى جماع اآللھة، ونرى أی

الحوریات اللواتي تحطن كرشنا عاریات بصورة عامة، واضعات أیدیھن 
تدل ھذه الرسومات المنقوشة على .  على صدورھم أو على فروجھن

، في الشوارع وفي المنازل  العربات المقدسة وعلى األبنیة الرسمیة
الخاصة والتي یمیزھا العضو التناسلي الذي یذھب بعض األنصار من 

طانطرا إلى حملھ على شكل حجاب معلقًا على الصدر أو مذھب سفا أو 
، تدل إذًا على أھمیة األعمال الجنسیة لیس في مجرى الحیاة  على النطاق

 . فحسب بل أیضًا في العلوم الكونیة
.  ، تحریضًا للدعارة لیس التعلیم الجنسي الصرف الوارد في الكاماسوترا

،  ما یمیزه في ھذا المجالفھو ینبثق من صمیم الحیاة، وبصورة خاصة، 
 بالمقارنة بالكتب الجنسیة األوروبیة، التي كتبھا رجال من أجل لذة الرجال

.  ولیست المرأة أداة جنسیة صرفة.  ، فھو یعطي للمرأة المكان الالئق لھا
، متساویة بالرجل المتوجب علیھ نیل أسمى ما لدیھا  فھي مخلوقة واعیة

وتجاوزًا یمكن القول أن الكاماسوترا . بھاومنحھا جمیع اللذات التي ترغ
 . تھدف إلى تألیھ المرأة

، إلغراء  یضیف الكاماسوترا إلى النصائح النفسیة والجسدیة نصائح أخرى
، إلعادة  ، إلعادة عاشق فار إلى أحضان عشیقتھ امرأة جمیلة متمردة

 . الجمال الذابل أو النشاط الجنسي المفقود وكلھا تتعلق بالسحر
إن العلوم الھندیة وطقوس سیفا وطانطرا .  أن ال ندھش من ذلكیجب

حتى في الریغ فیدا، تستبدل األفكار التجریدیة . ارتدت دومًا طابع السحر



بالوصفات السحریة وفي الواقع ال یوجد مجال أفضل من مجال الحب حیث 
من المستحیل إیجاد عمل سحري «قال زّمر . تنشط في األعمال السحریة

 . « بذة من اإلغراءبدون ن
 

مكرسة للحب / ٥٣٦/نشیدًا من مجموع / ٤١/، حیث  في األتارفافیدا مثًال
 :، نصادف التعویذات السحریة ) بصورة رئیسیة للحیاة الزوجیة نجاحھا (

 
 «،  » اللعنات على امرأة لكي تبقى عانسًا «،  » من أجل والدة سعیدة «

ما  «،  » كیفیة نیل حب امرأة «،  » عشبة الحب« ،    »أدوات اإلغراء
، بواسطة  من أجل حمل سعید«  ،  » العمل عند الوالدة قبل أوانھا

 . الخ... » لتدمیر النشاط الجنسي لشخص ما «،  » الحجاب
نجد وصفات مشابھة لھذه الوصفات حتى في القرن الخامس عشر، في 

،  تعطیر التنفس، ل ، لتضخیم الثدي وتقویتھ وإبرازه االنانفا رونفا مثًال
، لتحدید عدد  ، للتغلب على خصم ، واالحتفاظ بھ الكتساب حب الزوج

لتأخیر اندفاع المني قبل أوانھ  ، إلسراع طلقات المرأة عند الوالدة و األوالد
 . عند الرجل

وھكذا، النندھش عندما یقدم الكاماسوترا، ھو أیضًا، مزیجًا غریبًا من 
وفي الواقع .  طبیة والتعویذات السحریةالنصائح النفسیة والوصفات ال

وھي تشبھ الوصفات .  تؤلف ھذه التعویذات القسم األكبر من الجزء السابع
العلمیة الكاذبة التي تصفھا نساء قرانا أو الوصفات السحریة الواردة في 

،  وھنا كما ھو الحال ھناك.  » البیر الصغیر «أو »  البیر الكبیر «كتاب 
لى مزج مواد من أصل طبیعي تتعلق في كثیر من األحیان تقتصر العملیة ع

، كما ھو الحال ھناك نجد  وھنا.  باإلفرازات الحیوانیة أو الحوینات المنویة
األساس الخرافي القدیم وعلم الرموز الذي یعتمد بصورة خاصة على اللغة 

 «الرمزیة وھكذا الستیعاد النشاط الجنسي المفقود من المستحسن شرب 
 و»  ب المحلى حیث انسلقت فیھ خاصة فحل من الضان أو الماعزالحلی

بعد مزج  «یتوجب على الرجل »  ال تحب امرأة ما أحدًا غیره «لكي 
نبات الكنتاال مع إفرازات القرد وجذور  مسحوق نبات السیاج األبیض و

 . قذف ھذا المزیج علیھا»  نبات اللنجالیكا المسحوقة
 . س السحر العالميیظھر الكاماسوترا إذًا أسا

وفي آن واحد، الكاماسوترا وثیقة عن المجتمع الھندي في القرنین الثالث 
، وكیف یتوجب على العشیقة  ال یعلم كیف ینتقي الرجل زوجتھ  .والرابع

إرضاء عشیقتھا وكیف یؤسس القران الناجح في المجالین الجسدي 
صائح الموروثة الن والفكري فحسب، بل یوفق بین جمیع ھذه التعالیم و
 . غالبًا من التقالید وبین واقع العصر

عند قراءة عناوین الفصول فقط، نالحظ أن ھذا المجتمع قریب جدًا من 
، ولعبة الشجار والخداع  مجتمعنا وال تختلف أعمال الحب والجنس



،  ، في الكاماسوترا وھكذا.  والفراق عن بعضھا في أي زمان أو مكان
ت الجنس العادیة المضاف إلیھا بعض الوضعیات عدا عن وضعیا (نتعرف 

نجد أیضًا طریقة إغراء امرأة . على جمیع الوضعیات الشاذة) البھلوانیة
، وطریقة دس المرأة المتزوجة في السریر الملكي وطریقة إدخال  الغیر

الشاب الوسیم إلى حریم الملك وطریقة مداعبة امرأتین معًا أو بالنسبة 
وكما في المسرحیات القدیمة أو في .  ین معًاللمومس، مداعبة رجل

 . مسرحیات مولییر یكون دور الوسیطات المزدوج أحیانًا رئیسیًا
إن وجود حریم األثریاء وطیبعة الفنون الواجب .  لكن الفحوى ھنا مختلف

مزاولتھا للظھور في المجتمع وخاصة تجاه ممثالت الجنس اآلخر وإحصاء 
تناولھا العشاق أثناء األحادیث التمھیدیة أو المشروبات واألطعمة التي ی

الرقة  الستعادة النشاط بعد الجماع والتذكیر الدائم للقواعد الدینیة و
، وصف المواقف  المھارة التي ترافق المطلوبة من العاشق تجاه حبیبتھ و

لھذه  ، كل ذلك یشیر إلى أننا دخلنا في بیئة تختلف عن بیئتنا و األكثر دقة
ال یحلم المرء فیھا إال .  ، براقة الحیاة سھلة : انب خالبةالبیئة جو

یتسابق الرجال والنساء  ، باألعیاد واالحتفاالت و باالجتماعات السارة
 . الرتداء األلبسة الفاخرة

المنازل معطرة وغرف االستقبال مكسوة باألقمشة .  كل شيء لطیف
راء واألغنیاء الحریریة وبدون أي شك یتم الحدیث ھنا وھناك عن الفق

، ولكن ما على ھذه الربة إال اإلدارة  اجبات ربة البیت وأعمالھا وتذكر و
یوضع الخدم تحت تصرفھا وتنفذ الطبقة المتواضعة .  وإصدار األوامر
، ینتظران مجموعة من  عشیقھا وصول المومس و.  جمیع رغباتھا

سب إلشباع االنتھازیین الوقت المنا الطفیلیین و الممثلین الھزلیین و
في الواقع، كما ھو الحال في الحب الرقیق في الغرب أثناء  ، نزواتھما

 «، یخصص الحب في الكاماسوترا ألرقى طبقات المجتمع  القرون الوسطى
، كما نعلم أثناء القراءة، أن یحصل لرجل نبیل أو  ھذا ال یبعد عن ذھننا

، أو إحدى  ، مغامرات ممتعة مع قرویات لشخصیة من البالط الملكي
، تستدعي خادمًا  ، من كثرة مللھا أثناء عزلتھا المسائیة النساء من الحریم

،  لكن كل ذلك تسلیات األمراء.  » قوي البنیة لمزاولة عملیات الجماع معھ
ال یكتب فاتیسیایانا .  وفي ھذه الحالة لیس الشریك المختار سوى أداة

كتاباتھ إلى أناس من الطبقات فھو یتوجھ ب.  للخدم أو المربیات أو العبید
 . النصوص المقدسة تتذوق الفنون و الراقیة التي تعرف القراءة و

)  التي تجزئ حتى اآلن و (لذلك نالحظ أن طریقة الطبقات التي تجزئ 
وفي .  ، في الكاماسوترا ، وإن كان ضمنیًا المجتمع الھندي موجودة أیضًا

، تذكرنا ھذه  كما حدث بعد ذلكعدة مناسبات وإن لم تكن التجزئة صارمة 
،  األخطار في المجال الجنسي التجزئة بالعقبات في المجال االجتماعي و

من غیر المستحسن أن یقترن الرجل األرنب بالمرأة الفیل وكذلك الفرق 
ال یھمل .  الشاسع في المحیط حیث یخضع الرجل أمام أقرباء قرینتھ



نسجم، ھذه المسألة أو تلك، لذلك الكاماسوترا الذي یھدف إلى الوفاق الم
، من  وخاصة إذا كان المقصود من الحب الذي ینتھي منطقیًا بالزواج

المتعلقة « ، تطبیق القواعد  الضروري كما ھو مذكور في الفصل الثاني
:  األنصاف األربعة ھي.  » بأصناف الرجال األربعة وبمراحل الحیاة األربع

 .السودرا والغیشا  الكثاتریا و البراھما و
 
یمكن أن یكونوا علماء أو ناسكین .  یختص البراھمان في الواجبات الدینیة

، في  یدرسون الفیدا ویكتبون مؤلفات جدیدة أو تواضعا»  أساتذة« أو 
إن .  ، شغل مھنة الحالق والطبیب والفلكي القرى، عدا عن وظیفة الكاھن

فیعیشون في .  ن أثریاءوعادة ھم أیضاًُ مالكو.  الكثاتریا ھم المحاربون
، ویقضون أوقاتھم  المنازل الكبیرة أو القصور التي یذكرھا فاتسیایانا

یتمتع .  إلقاء القصائد ویعیشون في جو معطر بالحفالت والرقصات و
  .دراسة الفیدا:  ھؤالء النبالء باالمتیازات الدینیة لكن علیھم واجبًا أیضًا

حسب التعبیر الذي استخدمھ »  اطنونمو «إن الغیثا والسودارا ھم أیضًا 
وھم تجار أو فنانون أو مزارعون ولذلك یساھمون في إنعاش .  فاتسیایانا

، لم تكن إّال مجموعة من  ) كالعاصمة باتالیبوترا (القرى والمدن التي 
، وجمیعھا تقع بین أسوار  القرى والمزارع تفصلھا األراضي المزروعة

، ھم رجال أحرار لذلك یملكون االمتیازات  وبصورة خاصة . القصر الھائلة
المواطنین العادیین الذین  العدیدة بالمقارنة إلى بقیة الرجال والعبید و

 . یقومون باألعمال الوضیعة والصعبة والمذلة
ھذا ما .  ھذا مع العلم أن في عھد فاتسیایانا كان نظام الطبقات مرنًا نسبیًا

 یصفھا في كتابھ حیث یستطیع یفسر الحیاة الزاھرة بالحركة التي
في الفصل األول .  الطفیلیون واالنتھازیون العیش بسھولة في فلك األثریاء

أشخاص یجب علیھا  (من الجزء السادس المخصص ألصدقاء المومس 
 ، أصدقاء مثیري االھتمام و ، أشخاص یجب تجنبھم مجاملتھم لإلفادة منھم

وضع قائمة جرد حقیقیة )  لعالیةرجال یمكنھا منحھم حبھا بسبب أخالقھم ا
لجمیع المھن الممكنة تتضمن المتسول والعطار والفلكي حتى مستشار 

، كما تتضمن أیضًا جمیع النشاطات الھامشیة أو التسلیات التي یمكن  الملك
 . أن یمارسھا المواطنون

 . ، ھو الحب الھندي للتصنیف ، ھنا بصورة خاصة ما یظھر لنا جلیًا
، بل نجدھا في جمیع المجاالت وھي تبرھن عن  یة فقطلیست اجتماع

توجد قائمة .  االھتمام الدقیق لوضع كل واحد وكل شيء في مكانھ المعین
وضعت القوائم لتصنیف .  تبین تسلسل اآللھة وأخرى للمجتمع والعائلة

عند  و.  حتى الجماعات الجنسیة جمیع أنواع المعارف واألصدقاء و
 العدیدة التي یصادفھا القارئ في الكاماسوترا یتمكن دراسة قوائم التصنیف

االجتماعیة واألخالقیة   :من العثور على المرأة الالئقة في جمیع المجاالت
ندرك عندئذ لماذا قدم فاتسیایانا قواعد الحب ھذه بوضوح . والجنسیة



 . تعلیمي
س زاویة الجن.  یمكن إذًا القیام بقراءة الكاماسوترا من زوایا مختلفة

،  في الواقع.  ، وزاویة المجتمع ، وزاویة الدین ، وزاویة األخالق الصرف
 . یعتبر فاتسیایانا أن وجھات النظر ھذه متالزمة ال یمكن التفریق بینھا
 .لكن جمال الكتاب یكمن في تنسیقھ الموزون وشيء من الخفة اللطیفة

 . راكما ھو معروف تخفف الترجمة بشكل ملحوظ شاعریة الكاماسوت و
ولكن في البیئة .  تفقد اآلیات التي تنھي مختلف الفصول إیقاعھا األصلي و

حیث كانت نصوص الدین المقدسة موزونة طبیعیًا كما ھو الحال في األدب 
حیث ال یقضي المواطنون األثریاء السھرات الطویلة باالستماع  الملحمي و

عددھا  فنون وإلى اإللقاءات الشعریة فحسب بل یتوجب علیھم دراسة ال
تألیف األبیات  « و»  تألیف القصائد «أربع وستون ومن بینھا فنون 

، وإن كان مؤلفھ یبحث  ، كان من الطبیعي أن یھتم كل مؤلف » وتقطیعھا
لذلك في أغلب .  في الحب، بإیجاد الجملة اللطیفة والتعابیر التصویریة

 الدقیق بالتعابیر الریفیة ، یتم استبدال التعبیر الفني األحیان في الكاماسوترا
والوصف المثیر ووصف العشاق والعش الدافئ الذي یحمي ملذاتھم 

وفي آن واحد، نثر فاتسیایانا في مؤلفھ النكت عدیمة الفائدة .  البارعة
وذكر وقائع وأمثلة غریبة أو بدیھیة كالنصیحة .  لكنھا ممتعة وساخرة

المشوھة أو المصابة التي تدعو الرجل إلى عدم عقد قرانھ بالمرأة 
، ومن جھة أخرى محاولة إغراء أرملة الممثل أو امرأة  بالدمامل من جھة

، وبصورة خاصة تتخلل اإلحصاءات الطویلة الواردة  الجوھري أو الحدباء
عندما یعدد الفنون األربع والستون التي  و. في مؤلفة التفاصیل الالذعة

، فن الطبخ  ظام الغناء والوشمیجب أن یتعلمھا المواطن الصالح ویذكر انت
حل األلغاز واألحاجي والكالم المبھم والتالعب باأللفاظ واألسئلة  « و

، علم  ، الھندسیة المعماریة وفن تعلیم الكالم للببغاء والزرزور » الغامضة
فن صنع الزھور االصطناعیة البد من التفكیر بالمناھج الدراسیة  المنطق و

 . كاتب الفرنسي الفكھ، حیث یختلط الشاذ بالجادالتي وضعھا رابولیھ، ال
،  ، قراء رابولیھ وجاري ، ومن الممكن أننا نحن إن فاتسیایانا یتحدث بجد

نصفھ بالسخریة عندما یشرح لنا كیف یمكن أن یحالفنا الحظ بسبب وفاة 
 ھكذا نرث في آن واحد الزوجة و ، و الرجل الغني إذا أغرینا زوجتھ

، من المنطق أن یعمد البراھمان فاتسیایانا  ع یھوى اللھوفي مجتم.  الثروة
 ، إلى تسلیة قرائھ عندما یحدثنا بجد عن موضوع حرج من وقت إلى آخر

.  ، علمًا أن كاما ما ھو إال مرحلة یجب اجتیازھا على طریق المعرفة
وتوجد مقاطع ال یمكن قراءتھا بدون أن ترتسم االبتسامة على وجھنا 

 . طرف بعینھ أو سخر بلطف من سذاجة األزواج والعشاقونشعر كما لو 
فھي تجعلھ أقرب .  ال تزعزع ھذه السخریة من قوة الكاماسوترا ودقتھ

ال تزیح .  لإلنسان وتسھل قراءتھ والتعلیق على فصولھ بین األصدقاء
 إن الكاماسوترا كتاب حكمة و.  السخریة الحكمة، الحماقة فقط ضحیتھا



 . ة على قیم مشتركة بین الجمیع وموجھة نحو الحیاةأخالق، أخالق مبنی
 ، تطور الحیاة المتناسق و ، كما یعلم جمیع حكماء الھند یعلم فاتسیایانا

، بقدر  یعین ھذا التطور عدم استبعاد الملذات الجسدیة طالما أنھا تساھم
وفي آن واحد .  توازن العالقات الزوجیة غیرھا في انشراح اإلنسان و

یدعو القارئ إلى  و  .آنیة ھي عابرة و ذات في مكانھا المحدد ویضع المل
إن النشوة .  تجاوزھا للتوصل إلى معرفة الحیاة والعالم بصورة أوسع

، ولیست إال مقدمة  الجنسیة ما ھي إال مرحلة في طریق تفھمنا للكون
درك أمذھب طانطرا الذي یظھر في عھد فاتسیایانا  و.  للنشوة الروحیة

 . أن الشھوة الجنسیة تفتح طریق الصوفیةتمامًا 
، أغرب بحث من البحوث الجنسیة ألن ال یعطي  وھكذا یبدو الكاماسوترا لنا

 ، ال مع الشریك مفاتیح اللذة إال لكي یسمح بتجاوزھا الوصول إلى االمتزاج
 .، ھذا العنصر الجوھري الشامل ، بل مع األلوھیة

 
 كلود دوزون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الجزء األول
 
 مدخل
 

  ـ١ـ 
 

 تحیة إلى دارما وارتا وكاما
 

، ووضع قواعد حیاتھم  ، خلق سید المخلوقات الرجال والنساء في البدء
 . بالنسبة لدارما وارتا وكاما على شكل وصایا احتوتھا مائة ألف فصل

، وبشكل منفصل من قبل  كتبت بعض ھذه الوصایا التي تتعلق مثًال بدارما
، وجمعت الوصایا المتعلقة بارتا من قبل بریھاسبتي،  مبو مانوسوایا

وشرحت الوصایا المتعلقة بكاما من قبل ناندي، تلمیذ ماھادیفا في ألف 
 . فصل

التي كتبھا )  أمثال عن الحب (، أعیدت صیغة الكاماسوترا ھذه  وبعد ذلك
تصر ، ابن اود فاالكا، بشكل مخ ، من قبل شفتاكیتو ناندي في ألف فصل

في خمسمائة فصل ومن أعیدت صیاغة المؤلف بالذات أیضًا بشكل أكثر 
، وریث منطقة بنشاال  اختصارًا في مائة وخمسین فصًال من قبل ببھوافیا

كانت المائة والخمسون فصًال مجموعة تحت سبعة .  )جنوب دلھي(
 :عناوین أو أقسام ھي

 
 ) مسائل عامة (ـ سد ھرانا  1

 ) الخ.. المعانقة والتقبیل (ـ سمیرا بوجیكا  2
 ) جماع الذكر واألنثى (ـ كانیا سمبا یوكوتاكا  3

  )حول الزوجیة (ـ بھاریاد یكاریكا  4
  )حول زوجات اآلخرین (ـ باراداریكا  5

 )  حول المومسات (ـ فایسیكا  6
  )حول فنون اإلغراء والعقاقیر المنشطة (ـ أوبایشكادیكا  7

 
 المؤلف األخیر بشكل منفصل من قبل دارتاكا وضع القسم السادس من ھذا

بناء على طلب مومسات باتالیبوترا، وكذلك وضع القسم األول من قبل 
ووضعت األقسام األخرى أي القسم الثاني والثالث والرابع . شارایانا

 :والخامس والسابع بشكل منفصل من قبل
 

  )القسم الثاني(سوفارنابابھا 



  )القسم الثالث(غوتاكاموكھا 
  )القسم الرابع(كوناردیا 

  )القسم الخامس(كونیكا بوترا 
  )القسم السابع(كوشاومارا 

 
، كان من  وبما أن المؤلف وضع بأقسام منفصلة من قبل مؤلفین مختلفین

، وبما أن األجزاء التي وضعت من قبل  المستحیل تقریبًا إیجاده كامًال
كل مادة موضوعة ل فصل داكاتا وغیره ال تبحث إال بالمواد الخاصة، و

وبما أنھ أیضًا لم یكن مؤلف بابھرافیا األصلي ذا دراسة سھلة .  معین
، قام فاتسیایانا، لھذه األسباب، المتعددة، بتألیف ھذا  بسبب ضخامتھ

، بحجمھ الصغیر وھو مختصر لجمیع مؤلفات الُكّتاب الواردة  الكتاب
 .ذكرھم أعاله

 
 

  ـ٢ـ 
 

 ا وكاماالتوصل إلى دارما وارت
، الذي تقدر فترة حیاتھ بمائة عام، أن یطبق تعالیم  یتوجب على الرجل

دارما وارتا وكاما في مختلف مراحل حیاتھ بشكل أن یوافق بینھا بدون أي 
في فترة شبابھ .. یجب أن یحصل على العلم منذ طفولتھ. تنافر بینھا

 تعالیم دارما ، أما في شیخوختھ فیتبع وكھولتھ یھتم بتعالیم ارتا وكاما
ونظرًا .  ، أي اإلغفاء عن التقمص مستقبًال ویحاول أیضًا اكتساب موكشا

، یمكنھ تطبیق التعالیم الثالثة ھذه في  جھلھ خفایا المستقبل الغامض
ولكننا نالحظ شیئًا ھامًا، علیھ أن یعیش حیاة طالب .  فترات حیاتھ المعینة

 . علم متدین إلى أن ینتھي تثقیف نفسھ
 

، والقیام  ، أي كتاب الھنود المقدس رما ھو الخضوع لوصایا الشاسترادا
، ألنھا ال تختص  ببعض األعامال، كتقدیم القرابین التي لم تقدم عادة بعد

، وأیضًا عدم القیام ببعض  بھذا العالم وألنھا أیضًا ال تنتج فعًال منظورًا
یا وتنتج أفعاًال األعمال كأكل اللحم، ویحدث غالبًا ألن ذلك یختص بالدن

 . منظورة
من یختص بشرحھ بتقدیم تعالیم ) الكتاب المقدس(یعّلم الكتاب شروتي 

الثراء  الذھب والمواشي و األرض و دارما آرتا ھو اكتساب الفنون و
، ھو حمایة المكتسبات وتكاثر ما ھو  وعدا عن ذلك. والخیول واألصدقاء

 . محمي
 . ار الضلیعین في مھنتھمیشرح ارتا من قبل ضباط الملك والتج

ھي السمع واللمس  ، و كاما ھو التمتع باألشیاء المتعلقة بالحواس الخمس



والنقطة الھامة .  والنظر والذوق والشم، یؤازرھا العقل المتحد مع الروح
غرضھ ویدعى الشعور باللذة  ھنا ھو التماس الوثیق بین عضو الحاسة و
 . الناتج كاما

 
وبفضل تجربة المواطنین ) أمثال عن الحب(ماسوترا یعلم الكاما في الكا

 .العملیة
، أي  عندما تجتمع العلوم الثالثة دارما وارتا وكاما، األول أفضل مما یتبعھ

ولكن یجب أن یتعلم الملك دوما .  دارما أفضل من ارتا وارتا أفضل من كاما
ع اھتمام وكذكل، بما أن كاما موضو.  ارتا أوًال ألن من ارتا یقتات الشعب

وھذه األمثلة .  ، یجب علیھن تفضیلھ عن العلمین اآلخرین المومسات
 . شاذة عن القاعدة العامة

 
 اعتراض

یقول عدة علماء إن دارتا الذي یتعلق بعدة أشیاء لیست من ھذه الدنیا 
یمكن أن یدرس في كتاب، وكذلك الحال بالنسبة الرتا ألن ممارسة تعلیماتھ 

 الوسائط التي ال یكتسب المرء معرفتھا إال بدراسة ممكن فقط بتطبیق بعض
أما كاما الذي، تمارس تعلیماتھ حتى من قبل الحیوانات المنتشرة . الكتب

 .في كل مكان، ال یحتاج إلى كتاب لعرض بحوثھ
 الجواب

 على اعتبار أن العالقات الجنسیة تتعلق بالرجل والمرأة.  لیس ھذا صحیحًا
یعود عدم تطبیق .  مذكورة في الكاماسوترا، فتتطلب بعض الوسائط ال

الوسائط الخاصة الذي نالحظھ في بیئة الحیوانات إلى أنھ ال یوجد قیود 
. وأیضًا ألن األنثى غیر صالحة للعالقات الجنسیة إال في بعض الفصول. لھا

 .وأخیرًا ألنھ لم یسبق جماعھم أي نوع من األفكار
 االعتراض الثاني

 
یجب االمتناع عن تطبیق الوصایا الدینیة ألنھا ال «:  یقول اللوكایاتیكا

، من ھو الجاھل الذي ینقل ما في یدیھ إلى یدي  تحمل أي ثمر كان
اآلخرین؟ ومن األفضل أن یملك اإلنسان حمامة الیوم من أن یوعد بامتالك 

وقطعة نقود نحاسیة نتأكد من الحصول علیھا أفضل من .  طاووس غدًا
 « .امتالكھاقطعة ذھبیة یشك في 

 
 الجواب

 : ھذا لیس صحیحًا
 

ـ ال تسمح الكتب المقدسة التي تأمر ببمارسة دارما بحمل أي شك  1
 . تجاھھا



 . ـ للقرابین التي تقدم لتدمیر األعداء أو لھطول األمطار، ثمر منظور 2
ـ تعمل األجرام السماویة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب لصالح  3

 . العالم بكاملھ
ـ یؤمن استمرار العالم بتطبیق القواعد المتعلقة بطبقات الرجال األربعة  4

 .وبمراحل الحیاة األربع
 . ـ نالحظ أن الحبوب تبذر في األرض بأمل حصادھا في المستقبل 5

 . لذلك من رأي فاتسیایانا وجوب إطاعة وصایا الدین
 

 االعتراض الثالث
یجب أن ال نجھد  «:   الكائناتیقول من یؤمن بالقدر، الدافع األول لجمیع

،  ، ألننا غالبًا ال نحصل علیھ رغم جھودنا أنفسنا للحصول على الثراء
لذلك تخضع األشیاء إلى . بینما أحیانًا یأتینا بدون بذل أي جھد من قبلنا

و ھكذا رأینا بالي یصعد على .  سلطة القدر الذي ھو سید الربح والجھد
یستطیع القدر  م أزیح بفضل القدرة ذاتھا ومن ث عرش اندرا بفضل القدر و

 « . إعادتھ إلیھ
 

 الجواب
بما أن اقتناء شيء ما یتطلب في جمیع الحاالت بعض .  ھذه الحجة خاطئة

، سبب جمیع ما  ، یعتبر إذًا تطبیق الوسائط الالئقة الجھد من قبل الرجل
 من حتى إذا كان (بما أن تطبیق الوسائط الالئقة ضروري  ، و نقتنیھ

، نرى أن الشخص الذي ال یقوم بعمل ما ال  ) المحتم أن یحصل ما ننتظره
 . یتذوق أیة سعادة

 
 االعتراض الرابع

 
من یمیل إلى االعتقاد أن ارتا ھو الغرض الرئیسي الواجب اقتناؤه یقول ما 

، ألنھا تعرقل تطبیق دارما وارتا  یجب عدم التفتیش عن الملذات » :یلي
 . ألنھا محتقرة من قبل األشخاص المحترفین ع منھا ووھما بمستوى أرف

تجعلھ .  تجمعھ بأناس أقل منھ شأنًا تؤدي الملذات بالرجل إلى الھالك و
تحثھ على عدم االكتراث بالمستقبل  ، و تدنسھ یقوم بأعمال غیر نظامیة و

 . وتشجعھ على اإلسراف والطیش
لملذات یھلكون ویورطون من المسّلم بھ أن الرجال الذین یستسلمون لھذه ا

 . أصدقائھم معھم عائالتھم و
ھكذا نرى أن الملك دنداكیا من ساللة بوجا الذي خطف ابنة كاھن 

 . فقد مملكتھ براھماني بنیة سیئة، قد خسر مالھ و
كذلك كیشاكا  و. ، قد عوقب عقابًا صارمًا واندرا الذي اغتصب اھالیا عنوة

، وقد   ورافانا، الذي أراد خدع سیتا، الجبار الذي حاول إغراء دروبادي



 .   عوقبا من أجل جرائمھما
 . « . ذھب ھؤالء األشخاص وكثیر من أمثالھم ضحیة ملذاتھم و

 
 الجواب

لیس ھذا االعتراض أساس ألن الملذات ضروریة كالغذاء للحیاة ورفاھیة 
، تكون الملذات  باإلضافة إلى ذلك و . الجسد وبالتالي مشروعة تمامًا

 . یجة تعالیم دارما وارتانت
ال یمتنع أحد  . عدا عن ذلك یجب علینا االعتدال والتعقل في تذوق الملذات

ال یمتنع أحد عن بذر  عن طھي المواد الغذائیة بحجة وجود المتسولین و
 . الحبوب بحجة وجود الحیوانات التي تتلف القمح عندما ینضج

 السعادة في ھذا العالم وفي إذًا، یتذوق الرجل الذي یقتني دارما وارتا،
یقوم الصالحون بأعماال ال تخیفھم نتائجھا في العالم اآلخر وال . العالم اآلخر

یجب القیام بكل عمل یؤدي إلى اقتناء دارما وارتا . خطر لھا على راحتھم
وكاماسویا أو اثنین منھما أو حتى أحدھما، ولكن یجب االمتناع عن عمل 

 .لى حساب االثنین اآلخرینیؤدي إلى اقتناء أحدھا ع
 

  ـ٣ـ 
 

 العلوم الواجب دراستھا الفنون و
یتوجب على الرجل دراسة الكاماسوترا والفنون والعلوم المرتبطة بھا 

، كما یتوجب على  ارتا باإلضافة إلى الفنون والعلوم المتعلقة بدارما و
وتتابع الفتیات دراسة الكاماسوترا والفنون والعلوم الثانویة قبل زواجھن 

 . ھذه الدراسة بموافقة أزواجھن
ھنا یتدخل العلماء ویقولون أنھ یتوجب على النساء المحرم علیھن دراسة 

 . أي علم ما، االمتناع عن دراسة الكاماسوترا
ألن : لكن من رأي فاسیایانا أن ھذا االعتراض غیر مبني على أساس ثابت

ضمون من النساء یعرفن مضمون الكاماسوترا، ویشتق ھذا الم
عدا عن ذلك، ال في ھذه الحالة . الكاماشاسترا أو من علم كاما بالذات

، بل أیضًا في حاالت كثیرة أخرى اقتناء العلم بمتناول  الخاصة فحسب
القوانین التي یستند  ، ولكن البعض القلیل فقط یعرض القواعد و الجمیع

 . علیھا العلم
ي القرابین على الرغم من جھلھم ، وھم مقدم ھكذا الحال بالنسبة للیادنیكا

، یستخدمون الكلمات المناسبة عندما یتوجھون إلى  قواعد الصرف والنحو
 . مختلف اآللھة وال یعرفون كیف تكتب ھذه الكلمات

وھكذا أیضًا یقوم شخص بتنفیذ واجباتھ في الیوم المناسب المحدد فلكیًا 
ة الخیول والفیلة الذین وكذلك أیضًا رعا. دون أن یفقھ شیئًا من علم الفلك

، بل یعتمدون فقط على  یقودون ھذه الدواب دون أن یتعلموا فن القیادة



وأیضًا شعوب المقاطعات البعیدة الذین یخضعون . الممارسة العملیة
 .لقوانین المملكة عملیًا بسبب وجود ملك على رأسھم وبدون سبب آخر

زرائھم والمومسات نعرف بالخبرة أن بعض النساء كبنات األمراء وو و
 .ضلیعات بعلوم الكاماشاسترا حقًا

،  لذلك یتوجب على المرأة أن تتعلم الكاماسوترا أو جزءًا منھ على األقل
ودراسة تطبیق تعلیماتھ تحت إشراف صدیقة حمیمة ویجب أن تدرس 

، تكون معلمتھا إحدى  ، وضعیات الكاماشاسترا األربع والستون بمفردھا
 ابنة مربیتھا التي ترعرعت معھا وتزوجت قبلھا : ن أيالنساء اآلتي ذكرھ

أو خادمتھا )  أي خالتھا (، أو شقیقة أمھا  ، أو صدیقة تضع فیھا ثقتھا
العجوز، أو متسولة عاشت بالماضي بین أفراد عائلتھا أو أختھا بالذات 

 . التي تبوح لھا بأسرارھا
 

 : لكاماشاسترا وھيوعلیھا أن تدرس الفنون اآلتي ذكرھا باإلضافة إلى ا
 
 . ـ الغناء

 . ـ الموسیقى
 .ـ الرقص

 . الغناء والموسیقى ـ إشراك الرقص و
 . والرسم ـ الخط 

 . ـ الوشم
 . الزھور تزیینھا باألرز و ـ كساء األصنام و

 . المضاجع بالزھور أو نثر الزھر على األرض ـ تزیین األسرة و
 األجسام أي صبغھا فر واألظا األلبسة والعیون و ـ صباغة األسنان و
 . دھنھا بالمواد الملونة تلوینھا و و

 . ـ تثبیت الزجاج الملون على أرضیة الغرفة
 . الوسادات إلراحة األعضاء فرش السجاد و ـ فن ترتیب األسرة و

 . ـ لعبة الكؤوس الموسیقیة التي تمأل بالماء
 .اتالمستودع الصھاریج و تجمیع المیاه في األقنیة و ـ تخزین و

 . التزیین الترتیب و ـ الدھان و
 . األكالیل أطواق الزھور و العقود و ـ صناعة القالدات و

 . باقات الزھور المسبح و ـ صناعة العمامات و
 . ـ التمثیل على المسرح واألعمال المسرحیة

 . ـ صناعة زینة األذنین
 . الرواح الزكیة ـ تحضیر العطور و

 .ترتیب الحلي على األلبسة التزیین و ة وـ حسن ترتیب األواني المزخرف
 . ـ السحر أو الشعوذة
 . ـ الرشاقة أو خفة الید



 . ـ فن الطھي
 و المشروبات الحمضیة الشرابات األخرى و ـ تحضیر شراب اللیمون و

 . صبغھا بشكل الئق تعطیرھا و ، و الكحولیة
 . ـ فن التفصیل والخیاطة

...  و العقود وباقات الورود والكراتـ صناعة العطور والزھور والشّربات 
 .الخ من الصوف أو الخیوط 

 األسئلة التالعب باأللفاظ و الكالم المبھم و األحاجي و ـ حل األلغاز و
 .الغامضة

، على  عندما ینتھي شخص من إلقاء بیت الشعر:  ـ لعبة أبیات الشعر
 الذي شخص آخر إلقاء بیت شعر آخر حرفھ األول نفس حرف البیت األخیر

علیھ دفع مبلغ  یعتبر من توقف عن اإللقاء خاسرًا و إلقاه ھذا الشخص و
 . ما أو االستغناء عن رھانھ
 . ـ فن اإلیماء أو التقلید

 .األداء تتضمن الغناء و ـ القراءة و
ـ دراسة الجمل الصعبة اللفظ ـ وھذا تمرین یمتع النساء بصورة خاصة 

، تستبدل الكلمات   اللفظ بسرعةعند إعادة جملة ما صعبة  :واألطفال
 .بكلمات أخرى عفویًا أو تلفظ خطأ

 عصى الدفاع والقوس و العصا البسیطة و ـ التدریب على السیف و
 .السھام

 . فن المنطق ، و ـ فن إعالن الدلیل للتوصل إلى المدلول
 . ـ النجارة

 . ـ الھندسة أو فن البناء
 .الجواھر الثمینة ي والحل الفضیة و ـ معرفة النقود الذھبیة و

 . علم المعادن ـ الكیمیاء و
 . الآللئ األحجار الكریمة و ـ تلوین الحلي و

 .ـ معرفة المناجم والمقالع
األشجار  االعتناء النباتات و ـ فن معالجة األمراض التي تصیب األشجار و

 . تحدید أعمارھا و
 . ـ قیادة مصارعة الدیوك والطیور والفحول

 .الزرزور نطق للببغاء وـ فن تعلیم ال
دھن الشعر بالمراھم والعطور  ـ فن دھن الجسد بالعقاقیر المعطرة و
 . وتجدیلھا

 . كتابة الكلمات بأشكالھا المختلفة ـ فھم الكتابات المشفرة و
، یبدل البعض  ، یتم ذلك بطرق مختلفة ـ فن الكالم بتبدیل شكل الكلمات

 یحشر األحرف الزائدة بین كل مقطع البعض اآلخر بدایة أو نھایة الكلمة و
 . الخ...كلمة
 . اللھجات المحلیة ـ معرفة اللذات و



 . ـ فن تزیین العربات بالزھور
 عقد القالدات ـ فن تخطیط األشكال الرمزیة أو تحضیر التعویذات والسحر و

. 
، أو إضافة  اآلیات الناقصة ـ التمارین الذھنیة كإتمام المقاطع الشعریة و

 سطرین أو ثالثة أسطر لآلیات التي أخذت ال على التعیین من سطر أو
، أو  بعض المقاطع بشكل یتم فیھ الحصول على آیة كاملة مفھوم معناھا

فصل الحروف  ترتیب كلمات آیة ما بعد كتابتھا بشكل غیر منتظم و
، أو التحویل إلى شعر أو  الصوتیة من الحروف األخرى أو إھمالھا تمامًا

 . توجد تمارین عدیدة من ھذا القبیل .ثلھا إشارات أو رموزنثر جمل تم
 . ـ نظم الشعر
 .المعاجم ـ معرفة القوامیس و

 
 . إخفاء معالم األشخاص ـ فن تبدیل و

 ـ فن تبدیل مظاھر األشیاء كتبدیل شكل القطن لیظھر بمظھر الحریر و
 . إظھار األشیاء العادیة بمظھر األشیاء اللطیفة النادرة

 . ف أنواع األلعابـ مختل
 . ـ فن الحصول على ممتلكات الغیر بطریقة السحر

 . ـ الرشاقة في ألعاب الشباب
 . ـ معرفة التقالید االجتماعیة وفن تقدیم االحترام والمدیح لآلخرین

 ..الخ... ـ فن الحرب واألسلحة والجیوش
 . ـ فن الریاضة البدنیة

 . ـ فن الكشف عن طباع رجل بواسطة مالمح وجھھ
 . ـ فن تالوة األشعار ونظمھا

 . ـ التسلیات الحسابیة
 . ـ صناعة الزھور االصطناعیة

 . ـ صناعة التماثیل والمشاھد بالطین
 

 ، و یقترن جمالھا بمفاتن أخرى والمومس التي تملك المؤھالت الجیدة و
أو مومس من الدرجة » غانیكا«تعمل بالفنون المذكورة أعاله تدعى 

تحترم .  ا في مجلس الرجال أن تجلس في مقعد شرفاألولى ویحق لھ
،  یحاول الجمیع التقرب منھا ویمدحھا المثقفون و دومًا من قبل الملك 

، إذا  وكذلك ابنة الملك أو ابنة الوزیر.  فتصبح محترمة من قبل الجمیع
إن كان یمتلك آالف  ، تضمن تعلق زوجھا و تعلمت الفنون المذكورة أعاله

أضف إلى ذلك أنھ إذا افترقت ھذه المرأة عن زوجھا .  النساء غیرھا
، حتى خارج بالدھا بفضل  ، یمكنھا أن تعیش بسھولة ووقعت بضیق

المعرفة وحدھا إحدى مفاتن المرأة وأن یقتصر .  معرفة ھذه الفنون
یسیطر الرجل الضلیع في .  ممارسة ھذه الفنون على مناسبات محدودة



، على قلوب النساء  ، وعالم في طرق اإلغراءھذه الفنون والمتحدث بلباقة
 . بسرعة لو بعد فترة قصیرة من التعرف علیھا

 
 

  ـ٤ـ 
 

 حیاة المواطن
الرجل المثقف بقدر كاف المالك لثروة اكتسبھا بواسطة العطاء أو 

االستیالء أو بعد عملیات تجاریة أودعھا لدیھ أشخاص آخرون أو ورثھا 
فیسكن .  أن یعیش عیشة المواطن بیتھ ومن أجداده جدیر بأن یصبح رب 

، أو في مكان یعیش  ، بالقرب من أناس أمینین منزًال في المدینة أو القریة
یقسم إلى  فیھ أشخاص عدیدون، یختار المنزل بالقرب من ساقیة ماء و

تحیط بالمنزل . ، تستخدم كل واحدة منھا لغرض مختلف عدة مقصورات
. الشقة الثانیة داخلیة الشقة األولى خارجیة و،  حدیثة ویحتوي المنزل شقتین

، سریرًا  بعطور ثمینة األخرى المعطرة ، وتحوي الداخلیة تسكن النسوة الشقة
مریحًا، لطیف المنظر، مغطى بشرشف ناصع البیاض، یرتفع السریر قلیًال في وسطھ 

 قبة من النسیج المطرز، وتوضع علیھ وسادتان  ووتعلوه أكالیل وحزم الزھور
توجد أیضًا أریكة أو سریر . األخرى لراحة القدمین الواحدة للرأس و

الزھور  بالقرب منھا خزانة توضع فیھا المراھم المعطرة و ، و للراحة
العطور  ، و مواد أخرى ذات رائحة زكیة وأواني الكحل لجفون العین، و

بالقرب من ھذه األریكة وعلى أرض . قشور اللیمون المستخدمة للفم و
صندوق الحلي، ویعلق عود جمیل على ناب فیل وتحوي  غرفة مبصقة وال

أكالیل من  ، وبعض الكتب، و إناء للعطور ، طاولة للرسوم و الغرفة أیضًا
، یوجد مقعد  قریب منھا وعلى أرض الغرفة ، و نبات العروس األصفر

خارج الشقة الخارجیة توجد .  لعبة الزند ، علیھ ألعاب مختلفة و مستدیر
. ما شابھ ذلك قاعة أخرى لحفر الخشب و اعة تخصص لتربیة الطیور وق

في الحدیقة توجد أرجوحة دائریة وأخرى عادیة ومن ثم قوس مغطى 
 . أرض معشبة للجلوس علیھا النباتات و بالزھور و

،  ، وبعد أن یھتم بواجباتھ الضروریة بعد أن یستیقظ رب البیت صباحًا
المراھم والعطور بكمیات معتدلة ویضع ، ویدھن جسده ب یغسل أسنانھ

جھھ  یصبغ شفتیھ بالحمرة ویتأمل و الكحل على جفنیھ وتحت عیونھ و
أو ما  (، بعد أن یمضغ بعض ورقات نبات التنبول من ثم و.  بالمرآة

وعلیھ أن یستحم یومیًا،  شابھھا لتعطیر الفم،، یقوم بأعمالھ العادیة 
كل ثالثة أیام یدھن جسمھ بمادة   و، ویدھن جسده بالزیت كل یومین مرة

، أما بقیة أقسام  ) ووجھھ أیضًا (كل أربعة أیام یحلق رأسھ  رغویة و
 .جسده فیحلقا كل خمسة أو عشرة أیام

علیھ تناول .  ، وعلیھ أیضًا إزالة عرق إبطھ یجب تنفیذ ذلك بكل دقة



بعد .  بعد الظھر ومساء حسب تعلیمات شارایانا وجبات طعامھ صباحًا و
، ثم  وجبة الطعام الصباحیة یھتم بتعلیم النطق للببغاء والطیور األخرى

ویخصص وقتًا محددًا للقیام . یحل موعد صراع الدیوك والسّماني والكبوش
األثریاء والممثلین الھزلیین،  ببعض التسلیات األخرى برفقة الفنانین و

ت مالبسھ وبعد أن یرتدي رب البی .وبعد ذلك یستسلم لقیلولة الظھر
وفي المساء، یستمع .  ، یقضي بعد الظھر بالتحدث مع أصدقائھ المزخرفة

، في  ، برفقة صدیق لھ وأخیرًا ینتظر رب البیت. إلى بعض األغنیات
، أو یرسل  ، مجيء المرأة المتعلقة بھ غرفتھ المزینة والمعطرة مسبقًا

ما تحضر إلى عند.  إلیھا رسوًال إلحضارھا أو یذھب بنفسھ لاللتقاء بھا
. ، یستقبلھا مع صدیقھ فیشرحا صدرھا باألحادیث اللطیفة المسلیة غرفتھ

 . ھذا ھو آخر عملھ الیومي
 :ھا ھي التسلیات واأللعاب التي یزاولھا من وقت إلى آخر

 
 . الحفالت على شرف مختلف اآللھة

 . تضم الجنسین االجتماعات العائلیة و
 . الحفالت التي تقدم فیھا المشروبات

 .النزھات في الھواء الطلق
 .تسلیات المجتمع األخرى

 
 الحفالت

، یجتمع قوم من المواطنین في معھد  في بعض األیام المالئمة تمامًا
الفنانین الذین  یكون ھذا االجتماع مناسبة لسماع المغنین و سراسواتي و

 و.  في الیوم التالي توزع الجوائز على المتفوقین قدموا إلى المدینة و
یمكن بعد ذلك االحتفاظ بھم أو االستغناء عنھم، بقدر ما استذوق الحشد 

 ، و یتعاضد أفراد الحشد في وقت الضیق كما في وقت الرخاء. أداءھم
.  یتوجب على ھؤالء المواطنین استضافة الغرباء الذین یلجأون إلى الحشد

آللھة ینطبق ذلك أیضًا على جمیع الحفالت التي تقام على شرف مختلف ا و
 . طبقًا لھذه القواعد

 
 االجتماعات العائلیة

یتذوقون  ، یتمتعون بمواھب واحدة و إذا اجتمع رجال من سن واحد
، بالمومسات أو بحشد  ھم في مستوى ثقافي واحد التسلیات المتشابھة و

، یدعى ھذا  ، للقیام باألحادیث الشیقة  المواطنین أو في منزل أحدھمنم
ھو البعض بإتمام أبیات الشعر التي نظمھا البعض یل. االجتماع عائلي

، ویقدم االحترام في ھذه  تختبر ثقافة كل واحد في مختلف الفنون اآلخر، و
الحفالت للنساء الجمیالت اللواتي یتمتعن بمیول فنیة مشابھة لمیول 

 .الرجال أو اللواتي یملكن مفاتن یجذبن إلیھا قلوبھم



 
 وباتالحفالت التي تقدم فیھا المشر

النساء أن یقیموا حفالت تقدیم المشروبات لكي تتیح  یتوجب على الرجال و
عند ذلك یقدم الرجال المشروبات .  لھم فرصة زیارة بعضھم بعضًا

 االریا والسارا و یشربون ھم أیضًا المشروبات كالمدھو و للمومسات و
االساوا ذات الطعم المر وكذلك مشروبات أخرى مصنوعة من قشور 

 .أوراق النباتات البریة ف األشجار والثمار ومختل
 

 النزھة في الحدائق الھواء الطلق
یذھبون إلى  ، یمتطون أحصنتھم و بعد ارتداء مالبسھم في الصباح و

وھناك یقومون بإجراء .  یتبعھم الخدم الحدائق ترافقھم المومسات و
 السّماني ومصارعة :  یقضون وقتھم بالتسلیات اللطیفة التمارین الالئقة و

من ثم یعودون إلى منازلھم بعد الظھر  الفحول وماشابھھا و الدیوك و
 . الخ... حاملین معھم باقات الزھور

بالطریقة ذاتھا یذھبون صیفًا لالستحمام في بركة ماء حیث أخلیت مسبقًا  و
التي رصفت  من الحیوانات الشرسة أو الخطرة التي تعیش في الماء و

 . حافاتھا بالحجارة
 

 تسلیات المجتمع األخرى
،  ، االحتفال بعید الربیع النزھة بضوء القمر.  قضاء اللیالي بلعب النرد

تناول قمح السنابل .  تناول جذور اللوتس. ثمار المنجا قطف براعم و
، القیام بالنزھات في الھواء الطلق في الغابات عندما تكتسي  الغضة

التزین .  سباحة في أحواض الماءالقیام بال.  األشجار بأوراقھا الجدیدة
ألعاب أخرى معروفة في  التقاذف بأزھار الشجر، و  .بزھور بعض األشجار
وبقیة التسلیات المعروفة ،  خاصة في بعض المناطق جمیع أنحاء البالد و

 .من قبل المواطنین
، ال یملك سوى  ، یعش وحیدًا في العالم رجل بدون ثروة « البیتامردا»

ھو ماھر في جمیع  ، قدم من منطقة جیدة و ر الذي یرتدیھاللباس األحم
في  ، ُیستقبل في مجتمعاتھم و ، عند تعلیم ھذه الفنون لآلخرین الفنون

 . منازل المومسات
،  ، شریك للمواطنین الذین یصادفھم رجل یتمتع بثروة طائلة « الفیتا »

في مجتمع ، یقدم لھ االحترام  ترافقھ زوجتھ یتمتع بصفات رب البیت و
 . في منازل المومسات المواطنین و

وھو رجل ) أي مسبب الضحك» فایھاسكا«ویدعى أیضًا (»  الفیدوشاكا »
 . ، یسلي جمیع الحضور ضلیع ببعض الفنون فقط

یستعان بھذه الشخصیات المختلفة للتوسط في حل النزاعات بین المواطنین 
 . یوفق بینھم المومسات و و



أیضًا على المتسوالت النسوة ذوات الرؤوس تنطبق ھذه المالحظة 
 .المومسات المسنات الماھرات في ھذه الفنون ، و الزانیات ، و المحلوقة

، المحترم من قبل  ھكذا یحافظ الرجل الذي یسكن في مدینتھ أو قریتھ و
 . الجمیع على عالقاتھ الطیبة مع أفراد طبقتھ الذین یستحقون المعاشرة

،   ویبث السرور في قلوب أصدقائھ بوجوده بینھمفیتحدث في مجتمعاتھم
 ، یدعوھم إلى مقابلتھ بتقدیم خدماتھم لھ و عندما یقدم لھم الخدمات

 .لآلخرین
 : ، إلیكم نصھا ، كتبت بعض اآلیات بالنسبة لھذا الموضوع

 
، دون أن  یجتذب المواطن الذي یتحدث في مجتمع ما عن بعض األدویة» 

.  ، احترام أصدقائھ الكبیر سكریتیة أو لھجات البلدیستخدم فقط اللغة السن
، وال یتقدم بأي نظام  یجب أن ال ینتمي العاقل إلى مجتمع یكرھھ الشعب

لكن الرجل العالم، المنتمي إلى مجتمع أحرزت . یھدف إلى تدمیر اآلخرین
 .« ، یكون محترمًا جدًا بین أصدقائھ ھدفھ اللذة فقط أعمالھ ثقة الشعب و

 
 

 ـ ٥ـ 
 

 أنواع النساء اللواتي یعاشرھن المواطنون
 األصدقاء والرسل

 
عندما تطبق تعلیمات كاما من قبل الرجال المنتمین إلى إحدى الطبقات 

باالشتراك )  أي في الزواج الشرعي (األربع طبقًا لقواعد الكتاب المقدس 
، نقول إن ھذا العمل واسطة لإلنجاب الشرعي  مع عذارى من طبقتھم

على نقیض . تقالید المجتمع ، وھو ال یتنافى و تع بالسمعة الحسنةوالتم
، یمنع تطبیق تعلیمات كاما مع امرأة تنتمي إلى طبقة أرفع، أو مع  ذلك

أما تطبیق كاما .  إن كانت من نفس طبقة الرجل امرأة تذوقھا اآلخرون و
بوذة باالشتراك مع امرأة تنتمي إلى إحدى الطبقات الدنیا أو مع امرأة من

، فلیس  من طبقتھا أو مع إحدى المومسات أو مع امرأة تزوجت رجلین
 .محببًا أو محرمًا

 .إن ھدف تطبیق تعلیمات كاما مع نسوة كھؤالء ھو اللذة فقط
 . العذارى، النساء المتزوجات رجلین، والمومسات: النساء إذًا ثالثة أنواع

المرأة التي :   من النساءقال إنھ یوجد نوع رابع أبدى غونیكا بوترا رأیًا و
تنتج ھذه . إن كانت متزوجة لرجل آخر تلجأ إلیھا بمناسبة خاصة و

 : ، من إحدى التعالیل اآلتیة ، بالنسبة للرجل المناسبات الخاصة
لذلك استطیع االتصال بھا كما .  ھذه المرأة موافقة وكثیرون قبل جامعوھا

،  ماعیة أرفع من طبقتيإن كانت تنتمي إلى طبقة اجت  كانت مومس و لو



 . وبذلك ال أكون قد خالفت تعلیمات دارما
 : أو

، ال شيء إذًا یمنعني  ھذه المرأة تزوجت رجلین وكثیرون قبلي جامعوھا
 .من االتصال بھا

 : أو
تسیطر علیھ سیطرة  ھذه المرأة قد استمالت قلب زوجھا الشھیر والقدیر و

تھا، سوف تقنع زوجھا تامة وزوجھا صدیق أحد أعدائي، فإذا جامع
 . باالبتعاد عن عدوي

 : أو
في  ھو سید السلطة و ھذه المرأة سوف تحّول رعایة زوجھا لمصلحتي و

 . ھذا الوقت بالذات ال یظھر لي المودة بل ینوي اإلساءة لي
 :أو

أستولي على ثروتھ الطائلة  إذا صادقت ھذه المرأة، سوف أقتل زوجھا و
 . التي أطمع بھا

 : أو
أنا  ، فسوف أتمتع بثروتھا و إن معاشرة ھذه المرأة ال تسبب خطرًا علي

أعتبر معاشرتھا طریقة . عجزي بأمس الحاجة لھا نظرًا لبؤسي و
 .لالستیالء على ثروات طائلة بدون جھد یذكر

 : أو
 إذا رفضت . تعرف جوانب ضعفي ھذه المرأة تحبني حبًا شدیدًا و

،  ، أو تتھمني بتھمة شائنة مر سمعتيتد سوف تبوح بعیوبي ومعاشرتھا 
، أو تسيء إلّي تجاه زوجھا  تقضي علّي و.  یصعب علّي تبرئتي منھا
بما أنھا تسیطر علیھ، تستطیع أن تزجھ في  المتمتع بسلطة كبیرة و

 : ، أو من المحتمل أن تنضم ھي أیضًا إلى صفوف أعدائي صفوف أعدائي
 : أو

 د لھ ھذه اإلھانة باغتصاب زوجاتھ، سأر اغتصب زوجھا طھارة زوجاتي
 : أو

قد أمرني الملك  ، سأقتل عدو الملك التي التجأ إلیھا و بمساعدة ھذه المرأة
 . بقتلھ
 : أو

تعیش المرأة التي أحبھا تحت سیطرة ھذه المرأة أستطیع بمساعدتھا 
 . التوصل إلى المرأة التي أحبھا

 : أو
، من الصعب التوصل   وثریة، جمیلة ھذه المرأة ستؤمن لي امرأة أخرى

 .إلیھا ألنھا تعیش تحت سیطرة امرأة أخرى
 :أخیرًا و
یمكنني إنشاء العالقات بینھما وأسبب .  إن عدوي صدیق زوج ھذه المرأة



 . ھكذا عداوة بین عدوي وزوجھا
 

 ، یمكن االلتجاء إلى امرأة الغیر، و ألسباب أخرى مماثلة لھذه األسباب و
لیس إلشباع شھوة  ذلك مسموح فقط ألسباب خاصة ولكن من المعلوم أن 

 . جنسیة فقط
 :، أنھ یوجد نوع خامس من النساء ھو ، بعد ھذا الشرح یفكر شارایانا

المرأة خلیلة الوزیر، أو التي تزوره من وقت إلى آخر، أو األرملة التي 
 . تحسن أعمال رجل ما بقیامھا بدور الوسیط الذي تعاشره

 أنھ یمكن اعتبار المرأة التي تعیش بحالة تقشف أو یضیف سوفارنانابھا
 . ، كنوع سادس من النساء بحالة ترمل

، تعتبران  ابنة المومس والخادمة اللتان بقیتا عذراوین:  یقول غوتوكاموكا
 .نوعًا سابعًا من النساء

یدعي كوناردیا أن المرأة المنتمیة إلى عائلة محترمة عند بلوغھا سن 
 . ًا ثامنًا من النساءالرشد تعتبر نوع

لكن األنواع األربعة األخیرة ھذه من النساء ال تختلف اختالفًا كبیرًا عن 
لذلك ال .  األنواع األربعة األولى ألنھ ال یوجد سبب خاص لاللتجاء إلیھا

العذراء والمرأة :  یعترف فاتسیایانا إال بأنواع النساء األربعة وھي
 . ة التي ُیلجأ إلیھا لسبب خاصالمرأ المتزوجة رجلین والمومس و

 :یتوجب على الرجل أن ال یلجأ إلى النساء اآلتي ذكرھن أدناه
 

 . المصابة بمرض البرص المرأة
 . المرأة غریبة األطوار

 . المرأة المطرودة من طبقتھا
 . المرأة التي تفشي األسرار

 . المرأة التي تعلن صراحة رغبتھا باستثمار مفاتنھا الجنسیة
 . ة ذات البشرة البیضاء الناصعةالمرأ

 . المرأة ذات البشرة السوداء القاتمة
 . المرأة ذات الرائحة الكریھة

 .المرأة التي تعتبر من األنسباء
  .المرأة التي تربطھا بنا صداقة حمیمة

 .المرأة التي تعیش بتقشف
 .وأخیرًا امرأة نسیب أو صدیق أو كاھن براھماني مثقف أو ملك

 
 ة بابھرافیا أنھ مسموح جماع امرأة جامعھا خمسة رجال سابقًایقول تالمذ

 لكن رأي كونیكابوترا أنھ في ھذه الحالة یجب استثناء امرأة القریب و .
 . الملك الكاھن البراھماني المثقف و

 



 : إلیكم اآلن مختلف أنواع األصدقاء
 
 . ، أي في طفولتكم من لعب معكم بالتراب

 . من ارتبط بكم بالتزام
 . أذواق تشبھ أذواقكم من لھ تصرفات تشبھ تصرفاتكم و

 . من ھو أحد زمالئكم في المدرسة
 . عیوبھ من تعرفون أسراره و عیوبكم و من یعرف أسراركم و

 .من كان ابن مربیتكم
 . من ترعرع معكم

 . من كان صدیقًا قدیمًا
 

 : یجب أن یتمتع ھؤالء األصدقاء بالصفات التالیة
 

 . الصدقیجب علیھم قول 
 . یجب أن ال یتبدلوا بتبدل الزمن

 . یجب أن یساھموا في تحسین أعمالكم
 . نوا حازمینویجب أن یك

 . یجب أن ال یكونوا حسودین
 .  یجب أن ال یصادقوا غیركم
 . یجب أن یفشوا أسراركم

 
یقول شارایانا أن المواطنین یصادقون الغسالین والحالقین ورعاة البقر 

 تجار زھور التنبول وأصحاب الحانات و الصیادلة و وبائعي الزھور و
یصادقون أیضًا نسوتھم  الھزلیین و األغنیاء و الفقراء و المتسولین و

 .جمیعًا
 

 :یجب على المرسل أن یتمتع بالصفات التالیة
 

 .المھارة
 
 .الجرأة

 .ة الرجال بواسطة معالمھم الخارجي معرفة نی
 . لاالتقاء من الحیرة أو الخلو من الخج

 . أقوال اآلخرین معرفة ما تعني بدقة أعمال و
 . اللباقة

 . معرفة الزمان والمكان المالئمین لتنفیذ مختلف األعمال
 . الصدق في المعاملة



 . الذكاء الحي
 .السریعة وصف الدواء بسرعة أي التمتع باإلمكانیات الكثیرة و

 
 :وینتھي ھذا الجزء بھذه اآلیة

 ، عندما یعلم نیة اآلخرین   بمساعدة صدیق، یستطیع الرجل الماھر »
، أن ینتصر بسھولة  المكان المالئمین لتنفیذ عمل ما ویعرف الزمان و

 .« إن كانت صعبة المنال على امرأة و
 
 

 
 .ترتكز على تطھیر النفس بالالعنف. إحدى دیانات الھند: ـ الیانیة [1]))

 .نبات من الفصیلة الفلیفلیة یمضغ ورقھ ([2])
   
 
 
 
 

 الجماع الجنسي

 
 
 
 
 
 

  ـ١ـ 
 

 الجماع الجنسي وأنواعھ حسب األعضاء التناسلیة
 قوة الرغبة أو الشھوة والزمن

 
 أنواع الجماع

، والرجل  ، والرجل الثور الرجل األرنب:  یقسم الرجل إلى ثالثة أنواع ھي
 . ، حسب حجم عضوه التناسلي الحصان

 
 . اسلي تكون ظبیة أو فرس أو فیل أنثى، بحسب عضوھا التن والمرأة أیضًا



ینتج من ذلك ثالثة أنواع من الجماع الشرعي بین أشخاص من أحجام مناسبة 
، ومجموعھا تسعة أنواع من  وستة أنواع من الجماع عندما ال تنطبق األحجام

في ھذه الجماعات غیر المتساویة، عندما یتجاوز عضو الرجل حجم  . الجماع
ماعھ مع المرأة التي یأتي حجم عضوھا مباشرة بعد حجم عضو المرأة یدعى ج

، بینما یدعى جماعھ مع المرأة  ، الجماع العالي وھذا الجماع على نوعین عضوه
، وھو على نوع  التي یبتعد حجم عضوھا عن حجم عضوه الجماع العالي جدًا

 . واحد فقط

الرجل الذي ولكن، إذا تجاوز عضو المرأة حجم عضو الرجل، یدعى جماعھا مع 
یأتي حجم عضوه مباشرة بعد حجم عضوھا، الجماع األدنى وھذا الجماع على 

نوعین، أما جماعھا مع الرجل الذي یبتعد حجم عضوه عن حجم عضوھا فیدعى 
 . الجماع األدنى جدًا وھو على نوع واحد فقط

بتعبیر آخر، الحصان والفرس والثور والظبیة یشكالن الجماع العالي، بینما 
الثور  ، الفیل و حصان والظبیة یشكالن الجماع العالي جدًا، من جھة المرأةال

 .والفرس واألرنب یشكالن الجماع األدنى جدًا
، في ھذه األنواع من  یوجد إذًا تسعة أنواع من الجماع حسب أحجام األعضاء

 أنواع الجماع المتباعد أي الجماع العالي جدًا و.  ، المتساویة ھي األفضل الجماع
، أنواع الجماع األخرى ھي من النوع الوسط ومن  والجماع األدنى جدًا ھما األسوأ

 .بینھا الجماع العالي أفضل من الجماع األدنى
 .ویوجد أیضًا تسعة أنواع من الجماع حسب قوة الشھوة والرغبة الجنسیة

یقال عن أحدھم أنھ رجل ذو شھوة قلیلة إذا كانت شھوتھ عند الجماع الجنسي 
 .ال یستطیع تحمل عناق المرأة الشدید یلة وتدفقھ المنوي قلیل الكثافة وقل

من یتمتع برغبة  یدعى الرجل الذي یتمتع بطباع أفضل رجًال ذا شھوة متوسطة و
 . شدیدة رجل ذو شھوة عنیفة

 . یفترض أیضًا أن النساء یتمتعن بدرجات الشھوة الثالث و
من :  ة أنواع من الرجال والنساء وھيوأخیرًا حسب الزمن المتسغرق، یوجد ثالث

من .  من یستغرق زمنًا طویًال ، من یستغرق زمنًا معقوًال و یستغرق زمنًا قلیًال
 . ھنا ینتج كما في أنواع الجماع السابقة، تسعة أنواع من الجماع الجنسي

ولكن بالنسبة لھذه المسألة األخیرة، تختلف اآلراء المتعلقة بالنساء ویجب 
  .امالحظتھ

 یشبع الرجل رغباتھ الجنسیة فقط. ال تقذف المرأة منیھا كالرجل«:  یقول أودالیكا
، لرغبتھا باحتكاك عضوھا التناسلي بعضو الرجل تشعر بنوع من  ، أما اإلمرأة

.  اللذة تریحھا جدًا ولكن من المستحیل علیھا التعبیر عن نوع اللذة التي تشعر بھا
جماع الجنسي یتوقف الرجل طبیعیًا بعد قذف المني ومما یوضح ذلك ھو أنھ بعد ال

 .«.یشعر بارتیاح، أما المرأة فال تشعر بھذا الشعور و
،  إذا طال الرجل جماعھ الجنسي مدة أطول:  ولكن یعترض ھذا الرأي رأي آخر

یقول البعض .  ، ال تكون المرأة مسرورة ، وإذا أسرع تتعلق المرأة بھ بشكل أكثر
 .برعن عن كثرة إصدار سائلھا المھبليأن ھذا الجماع ی



 
ولكن، ال أساس لھذا الرأي إذ أن المرأة تتطلب زمنًا أطول لتھدئة شھواتھا وبما 

، من الطبیعي أن تتمنى إطالتھ ولھذا  أنھا تشعر بلذة عنیفة أثناء الجماع الجنسي
 :الموضوع آیة إلیكم نصھا

، وتدعى  غبتھا وشھوتھار بواسطة الجماع الجنسي تشبع المرأة دعارتھا و»
 .«اللذة التي تشعر بھا االرتیاح

یقول تالمذة بابھارفیا من جھة أخرى أن مني المرأة یقذف من بدایة الجماع 
الجنسي حتى نھایتھ، وھذا القول صائب ألنھ عند عدم وجود المني لدى المرأة ال 

 .یمكن وجود الجنین
، تكون   بدایة الجماع الجنسيفي:  القول ما یلي ھنا أیضًا یمكن االعتراض و

شھوة المرأة متوسطة الشدة ویصعب علیھا تحمل فع عضو عشیقھا في عضوھا 
لكن رویدًا رویدًا تزداد شھوتھا إلى أن تفقد الشعور بجسدھا وعندئذ  التناسلي و

 .تشعر برغبة في إیقاف الجماع
عندما یتحرك ، إذ أنھ حتى في الحوادث العادیة  لكن ال قیمة لھذا االعتراض و

، تكون الحركة  ، كأسطوانة عامل الفخار أو في دوران الدوامة غرض بشدة كبیرة
 .، لكنھا تتسارع تدریجیًا وتصبح في النھایة سریعة جدًا في البدایة بطیئة

المرأة مخلوقین من جنس  إذا كان الرجل و:  ، یمكن للمرء أن یتساءل ھنا اآلن و
 ، لماذا یختلف عملھما؟ واحد، ویستھدفان نتیجة واحدة

الشعور باللذة مختلفان عند  یجیب فاتسیا أن األمر ھكذا ألن طریقة الجماع و
یعود االختالف في طریقة الجماع إلى طبیعة الذكر وطبیعة .  الرجل وعند المرأة

ویمكن في بعض األحیان أن :  األنثى إذ أن الرجل ھو الفاعل والمرأة المفعول بھا
ینتج من ھذا االختالف في طریقة .  وًال بھ والعكس صحیحیصبح الفاعل مفع

ھذه المرأة التجأت «:  یقول الجماع اختالف في الشعور باللذة ألن الرجل یفكر و
 .« التجأت إلى ھذا الرجل «: تقول تفكر المرأة و و» إلي

 
، لماذا ال   ولدى المرأة اختلفت طرق الجماع لدى الرجل:  یمكن مالحظة ما یلي

 ھي نتیجة جماعھما الجنسي؟ د اختالف في اللذة نفسھا التي یشعران بھا ویوج
بما أن الفاعل والمفعول بھ شخصان من نوعین :  لكن ال أساس لھذا االعتراض

ولكن ال یوجد .  ، لذلك لدیھما السبب الكافي لكي یتجامعا بطریقة مختلفة مختلفین
 . من جماعھما الجنسيأي سبب یدعو إلى اختالف اللذة الناتجة طبیعیًا

عندما یشترك بعض األشخاص لتنفیذ عمل ما، : ھنا أیضًا یمكن أن یقول البعض
، في الجماع الجنسي بین  نالحظ أنھم یعملون لھدف واحد، بینما على نقیض ذلك

لكن .  ، كل واحد منھما یعمل لھدف مختلف وھذا غیر منطقي الرجل والمرأة
، كما  نا نرى أحیانًا أن عملین ینفذان في آن واحدالمالحظة غیر صحیحة أیضًا، ألن

یجري في مصارعة الكبش حیث یتلقى كل كبش في آن واحد، صدمة على رأسھ، 
، أیضًا في مصارعة  وكذلك عندما تقذف الكرة باتجاه كرة أخرى في لعبة الكرات

د، الریاضیین إذا قیل لنا، في ھذه الحالة أن العناصر المستخدمة ھي من نوع واح



بما أن االختالف في  و.  إن طبیعة شخصین من نوع واحد متشابھة أیضًا : نقول
، ینتج من ذلك أن الرجل یشعر  طریقة جماعھما یأتي فقط من اختالف تكوینھما

 . باللذة كما تشعر المرأة بھا
 

 : في ھذا الموضوع آیة إلیكم نصھا
ة واحدة وبالتالي على بما أن الرجل والمرأة من طبیعة واحدة، فیشعران بلذ »

 .«الرجل أن یقترن بامرأة تستطیع أن تقدم لھ حبھا باستمرار
بعد أن برھنا أن لذة الرجل والمرأة من نوع واحد، نصل إلى النتیجة التالي 

، أما بالنسبة  نقول أنھ یوجد تسعة أنواع من الجماع الجنسي بالنسبة للزمن و
 .    ًالقوة الشھوة فیوجد منھا تسعة أنواع أیض

قوة  ھكذا، بما أنھ یوجد تسعة أنواع من الجماع الجنسي المتعلق بالحجم و و
، نالحظ األنواع العدیدة الممكن اعتبارھا عند دمج ھذه األنواع  الشھوة والزمن

، یتوجب على الرجل استخدام  جمیعھا لذلك في كل نوع خاص من الجماع الجنسي
 . نسيإحدى الطرق التي تناسبھ في كل جماع ج

، تكون شھوة الرجل عنیفة والزمن المتسغرق للتوصل  ولفي الجماع الجنسي األ
،  ولكن في الجماعات الجنسیة التالیة التي تجري في الیوم ذاتھ.  إلى اللذة قصیر

أما المرأة فتجري األمور بشكل مختلف ـ ففي الجماع الجنسي .  یحدث عكس ذلك
ولكن .  ي تستغرقھ للشعور باللذة طویًالاألول تكون شھوتھا ضعیفة والزمن الذ

 ، تصبح شھوتھا عنیفة و في الجماعات الجنسیة التالیة التي تجري في الیوم ذاتھ
 .ھكذا إلى أن تشفى غلیلھا تمامًا الزمن المستغرق للشعور باللذة قصیرًا و

 
 
 

 مختلف أنواع الحب

 
 
 
 

توجد أربعة أنواع من الحب من رأي العلماء الضلیعین في المواضیع اإلنسانیة أنھ 
 : وھي
 

 . ـ الحب الناتج عن عادة مستمرة 1
 . ـ الحب الناتج عن القدرة المبدعة 2

 . ـ الحب الناتج عن اإلیمان 3
 . ـ الحب الناتج عن اإلدراك الحسي باألشیاء الخارجیة 4



 
الحب المكتسب من :  ـ یدعى الحب الناتج عن التنفیذ الدائم والمستمر لعمل ما

مثًال كحب الجماع وحب االصطیاد وحب الخمرة :   والعادة المستمرین التنفیذ
 .الخ...وحب المیسر

 ـ یدعى الحب تجاه األشیاء التي لم یعتد المرء علیھا والناتج فقط من بنات األفكار
مثًال كحب بعض الرجال والنساء والمخصیین :  الحب الناتج عن القدرة المبدعة: 

ناه اللذة الجنسیة عن طریق الفم والمیل الذي یشعر بھ كل لألوباریشتاكا ومع
 .الخ.... ، المداعبة التقبیل:  شخص لألعمال التالیة

 
ـ یدعى الحب المتبادل بین الطرفین، وال یمكن الشك بإخالصھ ویعتبر فیھ كل واحد 

 . ، الحب الناتج بالتجربة من اإلیمان منھما أنھ النصف المتمم لآلخر
 ومعروف  الناتج عن اإلدراك الحسي باألشیاء الخارجیة فھو واضحـ أما الحب 

من قبل الجمیع ألن اللذة التي یسببھا تفوق لذة أنواع الحب األخرى وال یمكن أن 
 . توجد لذة بدون وجود أنواع الحب ھذه

 أما لتعلیم الجاھل. إن ما قیل في ھذا الفصل عن الحب كاف بالنسبة للرجل المثقف
 .ا الموضوع اآلن مطوًال وبالتفصیل، فسنطرق ھذ

 
  ـ٢ـ 

 
 المالمسة

 
، الساتسباھتي  ، الذي یبحث في الجماع الجنسي یدعى ھذا الجزء من الكاماسوترا

یقول بعض المؤلفین أنھ یدعى بھذا االسم .  »الوضعیات األربع والستون»أي 
أن المؤلف ویقول اآلخرون أنھ على اعتبار .  ألنھ یحتوي على أربعة وستین فصال

یدعى بنشاال وأن الذي یلقي جزء الریغ فیدا المسماة داشاتابا والتي تحتوي على 
على ھذا » األربع والستون«، أطلق اسم  ، یدعى أیضًا بنشاال أربع وستین آیة

، یقول تالمذة بابھرافیا  ومن جھة أخرى.  الجزء من الكتاب على شرف الریغ فیدا
المالمسة والقبلة والخدش :  یة بحوث وھيأن ھذا الجزء یحتوي على ثمان

بواسطة األظافر أو األصابع والعضة واإلضجاع وإصدار بعض األصوات والمرأة 
ولكل .  التي تقوم بدور الرجل واألوباریشتاكا أو اللذة الجنسیة عن طریق الفم

، لذلك دعي ھذا  بحث ثمانیة فصول وثمانیة ضرب ثمانیة یساوي أربعة وستین
لكن فاتسیایانا یؤكد أن ھذا الجزء الذي یحتوي . »األربع والستون»،  الجزء

الضربات والصراخ وتصرفات الرجل أثناء الجماع : على المواضیع التالي  أیضًا
األربع «، أطلق علیھ اسم  ، وأعمال أخرى ومختلف أنواع الجماع الجنسي

، ھذه  سبعةھذه الشجرة من فصیلة األوراق ال:  یقال مثًال .صدفة» والستون
التقدمة من األرز لھا خمسة ألوان وإن لم تحتو الشجرة على سبعة أوراق فقط أو 

 .األرز لھ خمسة ألوان



 
وسنتحدث عن البحث » األربع والستون«مھما یكن من أمر، نبحث في ھذا الفصل 

 . األول وھو المالمسة
 

ة مجتمعین إلى ، التي تدل على الحب المتبادل بین الرجل والمرأ تقسم المالمسة
 : أربعة أقسام وھي

 
 . الصائبة
 . الثاقبة
 . الحاكة

 . الضاغطة
 . ویحدد العمل في كل حالة حسب معنى الكلمة التي تدل علیھ

، ویلمس جسدھا  ، لسبب أو آلخر أمام المرأة أو إلى جانبھا ـ عندما یسیر الرجل
 . بجسده، یدعى ھذا العمل المالمسة الصائبة

، كما لو أرادت التقاط غرض وقع على  ، في مكان منعزل لمرأةـ عندما تنحي ا
األرض وتالمس الرجل الجالس أو الواقف بثدییھا، فیستولي علیھما بیدیھ، یدعى 

 . ھذا العمل المالمسة الثاقبة
ال یتم ھذان النوعان من المالمسة المذكوران أعاله إال بین شخصین لم یتحدثا بعد 

 . بینھما بحریة
ینتزه عشیقان سویًا ببطء في الظالم في مكان مزدحم أو منعزل ویحكان ـ عندما 

 . جسدیھما األول باآلخر، یدعى ھذا العمل المالمسة الحاكة
، عندما یضغط األول جسده بجسد اآلخر بشدة  ـ في نفس الوضع المذكور أعاله

 . ویستندان على حائط أو ركیزة، یدعى ھذا العمل المالمسة الضاغطة
ن النوعین من المالمسة خاصین بالعاشقین اللذین یعرفان أھداف بعضھما إن ھذی

 . البعض
 

 : ، یسمح بأربعة أنواع من المالمسة وھي أثناء المالقاة
 

 . تشابك األفعى
 . التسلق على الشجرة

 . امتزاج حبة السمسم بحبة األرز
 . مالمسة الماء والحلیب

 
، وتجذب رأسھ نحو  تي تتشابك بالشجرةـ عندما تتعلق المرأة بالرجل كاألفعى ال

وتقبلھ وتنظر إلیھ بح » سوت، سوت«رأسھا بنیة تقبیلھ وتصدر صوتًا خفیفًا 
 . ، تشبك األفعى تدعى ھذه المالمسة



، والرجل الثانیة على فخذھا وتضع  ـ عندما تضع المرأة رجلھا على رجل الرجل
م كما لو كانت تغرد ، وتدمد ذراعھا حول خصره والذراع اآلخر حول كتفیھ

، التسلق  كالطیور وتحاول التسلق علیھ للحصول على قبلة، تدعى ھذه المالمسة
 . على الشجرة

 . یتم ھذان النوعان من المالمسة عندما یكون العشیق واقفًا
ـ عندما یرقد العشیقان على سریر ویتعانقان بشدة بشكل أن تحضن أذرع األولى 

، تدعى ھذه المالمسة امتزاج  اذه ویتحاكان سویةوأفخاذه، ذراعي الثاني وأفخ
 . حبة السمسم بحبة األرز

، وال یبالیان باأللم الناتج عن أعمالھما، كما لو أراد  ـ عندما یعانق الرجل المرأة
، وتكون المرأة جالسة على ركبتي الرجل، أو واقفة  األول الدخول في جسم اآلخر

 ، امتزاج الحلیب والماء  تدعى ھذه المالمسةأمامھ، أو یرقد اإلثنان على السریر،
. 

 .یتم ھذان النوعان من المالمسة أثناء الجماع الجنسي
 

 . تلك ھي أنواع المالمسة الثمانیة التي حدثنا عنھا بابھرافیا
، أربع طرق أخرى لمالمسة أعضاء الجسم  وعدا عن ذلك یذكر لنا سوفارنانابھا

 :وھي
 

 .مالمسة األفخاذ
 . ، أي القسم األمامي من الجسم بین الصرة واألفخاذ اغانامالمسة الج

 . مالمسة الثدیین
 . مالمسة الجبین

 
عندما یضغط أحد العاشقین بقوة على فخذ اآلخر أو على فخذیھ بواسطة فخذة أو 

 . فخذیة، یدعى ذلك مالمسة األفخاذ
 ویعتلیھا عندما یضغط الرجل الجاغانا أو قسم جسد المرأة األوسط، بواسطة جسده

، ویكون شعرھا  لخدشھا بأظافره أو أصابعھ أو لعضھا أو ضربھا أو تقبیلھا
 . محلوًال ومتموجًا حول رأسھا، یدعى ذلك مالمسة الجاغانا

ـ عندما یضع الرجل صدره على ثدیي المرأة ویضغطھما، یدعى ذلك مالمسة 
 . الثدیین

م ویعیني وجبین العشیق ـ عندما یضع أحد العاشقین فمھ وعینیھ وجبینھ على ف
 . اآلخر، یدعى ذلك مالمسة الجبین

 
وبناء على آراء البعض، التدلیك أیضًا نوع من المالمسة ألنھ یتطلب مالمسة 

جسدین، لكن فاتسیایانا یقول أن التدلیك یحدث في زمن ولھدف مختلفین 
 .وباإلضافة إلى ذلك لھ میزات أخرى وال یمكن اعتباره من أنواع المالمسة

 : توجد بعض اآلیات المتعلقة بھذا الموضوع وإلیكم نصھا



إن طبیعة بحث المالمسة بكاملھ یدفع الرجال الذین یدرسونھ أو یسمعون عنھ  »
یجب إجراء بعض المالمسات غیر . أو یتحدثون عنھ، إلى التھیج بمجرد ذكره فقط
و بآخر زیادة ، إذا ساھمت بشكل أ المذكور في الكاماسوترا أثناء الجماع الجنسي

، یمكن تطبیق قواعد شاسترا في حال أن شھوة الرجل متوسطة  الشعور باللذة
 .«. الشدة ولكن بعد الشعور باللذة المتصاعدة تدریجیًا یضع شاسترا قواعده جانبًا

 
  ـ٣ـ 

 
 القبلة

،  یدعي البعض أنھ ال یوجد ترتیب محتم وال زمن محدد للمالمسة والقبلة والضغط
، ولكن یجب أن تتم جمیع ھذه األعمال  واسطة األظافر أو األصابعأو الخدس ب

عادة قبل الجماع الجنسي، لكن الضرب أو الصدم وإصدار بعض األصوات تتم 
یقول فاتسیایانا إن كل واحدة من ھذه األعمال جیدة في .  عادة أثناء ھذا الجماع

 . أي وقت كان ألن الحب ال یھتم بالترتیب أو بالزمن
الجماع الجنسي األول مع المرأة، یجب استخدام القبلة أو بقیة األعمال أثناء 

المذكورة أعاله باعتدال وإذا استخدمت، فیجب عدم إطالتھا وإلھام ھنا استخدامھا 
لكن في الجماعات الجنسیة التالیة، یجب تنفیذ عكس ذلك وال ضرورة . بالتناوب

 . اللذة تنفذ جمیعًا في آن واحدلالعتدال ویمكن استخدامھا لمدة طویلة ولزیادة 
،  ، الصدر ، الرقبة ، الخدین ، العینین الجبھة:  یتم تقبل األجزاء اآلتیة من الجسم

مفاصل   :األمكنة التالیة» الت«، وداخل الفم، یقبل سكان بالد  ، الشفتین الثدیین
ء الرجال ، إذا استخدم ھؤال یقول فاتسیایانا إنھ.  األفخاذ ومفاصل األذرع والصرة

، ھذا ال یعني أنھ من  القبلة للتعبیر عن حبھم المفرط وطبقًا لعادات وتقالید بالدھم
 .الالئق االقتداء بھم

 : ، تستخدم ثالثة أنواع من القبل ھي عندما یقبل الرجل فتاة
 

  .القبلة االسمیة
 . القبلة المختلجة
 . القبلة الشجیة

 
، یدعى ھذا العمل  ھا ولكن بدون أن تقبلھعندما تالمس الفتاة فمھا فقط بفم عشیق

 . القبلة االسمیة
 ،  واضعة حیاءھا جانبًا، مالمسة الشفة التي تضغط على فمھا عندما ترید الفتاة،

، یدعى ھذا العمل القبلة  )لیس العلویة(ولھذه الغایة تحرك شفتھا السفلیة 
وتغمض عینیھا عندما تالمس الفتاة شفة عشیقھا بواسطة لسانھا  . المختلجة

 . ، یدعى ھذا العمل القبلة الشجیة وتضع یدھا بین یدي عشیقھا
 :وصف مؤلفون آخرون أربعة أنواع أخرى من القبلة وھي

 



 .القبلة المستقیمة
 . القبلة المائلة
 . القبلة الملویة
 . القبلة الضاغطة

 
 المستقیمةعندما تالمس شفتي الرجل شفتي الفتاة مباشرة، یدعى ھذا العمل القبلة 

. 
، وتتم القبلة في ھذا  عندما ینحي رأس أحد العاشقین نحو رأس العاشق اآلخر
 . الوضع، یدعى ھذا العمل القبلة المائلة

عندما یدیر أحد العاشقین وجھھ للعاشق اآلخر ویمسك رأسھ بین یدیھ ویقبلھ، 
 . یدعى ھذا العمل القبلة الملویة

 .، یدعى ھذا العمل القبلة الضاغطة بشدةوأخیرًا عندما تضغط الشفة السفلیة 
 . یوجد أیضًا نوع خامس من القبلة تدعى القبلة الضاغطة بشدة

،  وتنفذ بالقبض على الشفة السفلیة بواسطة إصبعین ومن ثم بعد لمسھا باللسان
 . یضغط علیھما بشدة بواسطة الشفة

 على  ولي أوًالفیما یتعلق بالقبلة، یمكن استخدام لعبة طریفة لمعرفة من یست
، وتبعد عشیقھا عنھا  إذا خسرت المرأة تتظاھر بالبكاء.  شفتي اآلخر بشفتیھ

أعطني الفرصة ألخذ «:  ظھرھا وتعاتبھ قائلة ضاربة بیدھا الید األخرى، وتدیر لھ
إذا خسرت مرة أخرى تتظاھر بألم شدید، وعندما یلتھي عشیقھا أو  و» ثأري

ھ السفلى وتقبض علیھا بین أسنانھا بشكل ال یستسلم للنوم فتستولي على شفت
رقص حولھ وتقول كل ما ھا ومن ثم تضحك وتضج وتسخر بھ وتیستطیع إفالت
،  تلك ھي األلعاب والنزاعات التي ترافق القبلة. ، فتحرك حاجبیھا یخرط ببالھا

، ولكن ال  ویمكن إشراكھا أیضًا بالضغط أو الخدش باألظافر أو األصابع أو العض
 . ذ ھذه األعمال إال إذا كان الرجل والمرأة یشعران بشھوة عنیفةتنف

، وتقبل المرأة بالمقابل شفة عشیقھا  عندما یقبل الرجل شفة المرأة السفلى
 . ، یدعى ھذا العمل قبلة الشفة العلویة السفلى

عندما یقبض أحدھما بشفتیھ شفتي اآلخر یدعى ھذا العمل القبلة الضاغطة ولكن 
 المرأة ھذا النوع من القبلة إال إذا كان عشیقھا بدون شارب وأثناء ھذه ال تستخدم

، یلمس أحد العاشقین بلسانھ،أسنان ولسان وسقف فم العشیق اآلخر یدعى  القبلة
ویمكن تنفیذ ھذه القبلة، بالطریقة ذاتھا ولكن یضغط .  ھذا العمل معركة اللسان

 . العشیق األول أسنانھ على فم العشیق الثاني
،  ، العذبة ، الضاغطة ، المضطربة المعتدلة: تقسم القبلة إلى أربعة أنواع وھي

تتناسب ھذه األنواع . وذلك بحسب مختلف أجزء الجسم التي تنفذ القبلة علیھا
 . المختلفة مع مختلف أجزاء الجسم

عندما تنظر المرأة إلى وجھ عشیقھا أثناء نومھ وتقبلھ لتعبر عن حبھا نحوه أو 
 . تھا، یدعى ھذا العمل القبلة التي توھج الحبعن شھو



عندما تقبل المرأة عشیقھا أثناء انشغالھا بعمل ما، أو أثناء توبیخھ لھا، أو أثناء 
اھتمامھ بشيء آخر، وھي تھدف إلى إلھائھ عن مشاغلھ، یدعى ھذا العمل القبلة 

 . الملھیة
لمستغرقة في نومھا عندما یعود العشیق متأخرًا أثناء اللیل ویقبل عشیقتھ ا

في ھذه . ، یدعى ذلك القبلة التي توقظ والراقدة على سریرھا، للتعبیر عن شھوتھ
، یمكن للمرأة أن تتظاھر بالنوم عند مجيء عشیقھا وھكذا تستطیع الكشف  الحالة

 . عن نیتھ والحصول على احترامھ لھا
 على سطح عندما یقبل شخص صورة الشخص الذي یحبھ المرتسمة في المرآة أو

 . ، یدعى ھذا العمل القبلة التي تدل على النیة الماء أو على الحائط
، أو یقبل لوحة أو صورة أو رسمًا  عندما یقبل شخص طفًال جالسًا على ركبتیھ

 . ، یدعى ذلك القبلة المحولة بحضور الشخص الذي یحبھ
أة واقفة وقبل أثناء اللیل في المسرح أو في اجتماع طبقي، إذا تقدم رجل نحو امر

اصبع یدھا، أو إذا تقدم نحو امرأة جالسة على مقعد وقبل اصبع رجلھا الكبیر، أو 
إذا دلكت امرأة جسم عشیقھا ووضعت وجھھا على فخذه كما لو أرادت أن تنام 
وذلك لكي توقظ شھوتھ وتقبل فخذھأ و أصبح رجلھ الكبیر، تدعى ھذه األعمال 

 . القبل الموضحة
 

 : ع أیضًا توجد آیة إلیكم نصھافي ھذا الموضو
أي :  كل عمل مھما كان شأنھ یقوم بھ أحد العاشقین یوجب العاشق اآلخر رده لھ»

إذا قبلت المرأة الرجل یتوجب على الرجل رد القبلة لھا وإذا صدمتھ یتوجب علیھ 
 .« صدمھا أیضًا

 
  ـ٤ـ 

 
 الضغط أو الدمغة أو الخدش باألظافر

 
، من المناسب استخدام الضغط أو خدش الجسم  عندما یصبح الحب عنیفًا

، عند الوداع  أثناء الزیارة األولى:  ینفذ ھذا العمل في المناسبات اآلتیة. باألظافر
،  ، عند التصالح مع عاشق غاضب للقیام برحلة طویلة، عند العودة من الرحلة

 . وأخیرًا عندما تكون المرأة ثملة
ومن .  ال عندما یشعر العاشقان بشھوة عنیفةلكن الخدش باألظافر ال یستخدم إ

 .  بالخدش یستخدم أیضًا العضة باإلضافة لھ١یتلذ
 : حسب الشكل الناتج وھيدمغة باألظافر إلى ثمانیة أنواع ، تقسم ال

 
 . الصوتیة

 . نصف القمریة
 . الدائرویة



 . الخطیة
 . مخالب النمر
 . قدم الطاووس
 . وثبة األرنب

 . ورقة اللوتس األزرق
 

،  ، الرقبة، الثدیین قعر اإلبط:  إن األمكنة من الجسم التي یتم خدشھا باألظافر ھي
لكن سوفارنانابھا یقول أنھ .  الشفتین، الجاغانا أو جزء الجسم األوسط، والفخذین

 . ، یجب عدم االھتمام بمكان الخدش إذا كانت الشھوة عنیفة
كون براقة، منتظمة جیدًا، نظیفة، أن ت: تتحلى األظافر الجیدة بالصفات التالیة

تقسم األظافر إلى ثالثة أنواع، حسب حجمھا . ، محدبة، ناعمة ومصقولة كاملة
 : وھي
 
 . صغیرة
 . متوسطة
 . كبیرة
 

تجذب بمظھرھا الالئق قلوب   و إن األظافر الكبیرة التي تضفي رونقًا على األیدي
 . النساء، یمتلكھا سكان البنغال

، یمتلكھا سكان  ة التي تستخدم بطرق شتى إلحداث اللذة فقطواألظافر الصغیر
 . المقاطعات الجنوبیة

، فیمتلكھا  أما األظافر المتوسطة التي تجمع بین صفات النوعین المذكورین أعاله
 . شعب ماھاراشترا

عندما یضغط الرجل بیدیھ على فك أو ثدیي أو شفتي أو جزء الجسم األوسط بخفة 
مة أو خدش بشكل أن ینتصب شعر البدن فقد عند مالمسة وبدون أن تظھر عال

، یدعى ھذا العمل الخدش الصوتي بواسطة  األظافر لھ ویصدر صوتًا خفیفًا
 األظافر

یسمح بتنفیذ ھذا الضغط تجاه فتاة، عندما یدلكھا عشیقھا أو یحك رأسھا وینوي 
 . تھییجھا أو إخافتھا

، الدمغة  فر على الرقبة أو أحد الثدیینـ تدعى الدمغة المقدسة التي تحدثھا األظا
 . نصف قمریة

 تحدث ھذه الدمغة .ـ تدعى الدمغتین نصف القمریتین المتقابلتین، الدمغة الدائرویة
حول  عادة على الصرة وفي التجویفین الصغیرین الموجودین بواسطة األظافر

 . الردفین، وعلى مفصلي الفخذین
تي تحدث على أي جزء من الجسم، الدمغة ـ تدعى الدمغة على شكل خط صغیر ال

 . الخطیة



 .، یدعى مخالب النمر ـ وھذا الخط إذا كان مقوسًا وأحدث على الصدر
، یدعى ھذا  عندما یرسم خط متقوس على الصدر بواسطة األظافر الخمسة  ـ

، تتم ھذه الدمغة بھدف اإلدعاء بالنفس ألن ھذه الدمغة  العمل قدم الطاووس
  .فائقة لتنفیذھا جیدًاتتطلب مھارة 

، الواحدة بالقرب من األخرى عند  ـ عندما ترسم خمس عالمات بواسطة األظافر
 . ، تدعى ھذه الدمغة وثبة األرنب أحد الثدیین

ـ تدعى الدمغة على الصدر أو على أحد الوركین ویشبھ شكلھا أوراق اللوتس 
 . ، دمغة ورقة اللوتس األزرق األزرق

، دمغة على الفخذین أو على   على وشك الذھاب إلى رحلةـ عندما یحدث شخص
من المعتاد في مناسبة كھذه رسم ثالثة .  الصدر، تدعى ھذه الدمغة عالمة الذكرى

 . أو أربعة خطوط قریبة من بعضھا بواسطة األظافر
ھنا ینتھي بحث الدمغة بواسطة األظافر، ویمكن أیضًا بواسطتھا إحداث دمغات 

ألنھ حسب مالحظة المؤلفین األقدمین : لدمغات الموضحة أعالهأخرى تختلف عن ا
بقدر ما تتعدد درجات مھارة الرجال الذین یعرفون استخدام ھذا الفن، بقدر ما 

وبما أن الضغط أو الدمغة بواسطة األظافر تتعلق .  تتعدد أنواع ھذه الدمغات
یقول .  غات، ال یستطیع أحد التأكید بصدق معرفة عدد أنواع الدم بالشھوة

فاتسیایانا بھذا الصدد إن التنوع ضروري في الحب وإن الحب یتأجج من تعدد 
الوسائط لھذا السبب، یشعر الرجل بلذة عنیفة عندما یجامع المومس ألنھا خبیرة 
بمختلف طرق ووسائط التھیج، وألن ھذا التنوع الذي یسعى إلیھ المرء في جمیع 

ًال وفي تمارین أخرى، فاألحرى أن یسعى إلیھ الفنون والتسلیات كالرمي القوس مث
 .في فنون الحب

یحظر إحداث الدمغات على جسد المرأة المتزوجة ولكن یمكن إحداثھا في أجزاء 
 . جسدھا الخفیة وتختلف ھنا الدمغات العایة، فغایتھا التذكیر بالحب أو زیادتھ

 : في ھذا الموضوع توجد آیة إلیكم نصھا
ن جدید عندما ترى المرأة دمغات األظافر على أجزاء یتوھج الحب ویحیا م»

إذا لم تجد المرأة دمغات األظافر . جسدھا الخفیة وإن كانت قدیمة أو زالت تقریبًا
لتذكرھا عن الحب، عندئذ یضعف الحب كما یحدث إذا مّرت فترة طویلة بدون 

 .« جماع جنسي
دمغات األظافر على عندما یالحظ رجل غریب، حتى من بعد، امرأة جمیلة ظھرت 

 . ثدییھا، یشعر نحوھا بالحب واالحترام
وكذلك، یستمیل الرجل الذي تظھر دمغات األظافر أو األسنان على بعض أجزاء 

وأخیرًا نقول إن ال شيء یستطیع زیادة الحب . جسده، حب المرأة مھما كان صلبًا
 .أكثر من دمغات األظافر أو عضة األسنان

 

 

 



 

 
  ـ٥ـ 

 
 لوسائط المستخدمة تجاه نساء مختلف البلدانالعضة وا

إن جمیع أعضاء الجسم التي تقبل، یمكن أن تعض، ما عدا الشفة العلویة 
 .وداخل الفم والعینین

أن تكون متساویة، براقة وجمیلة : إن الصفات المطلوبة لألسنان الجیدة ھي
 .المنظر ویمكن صبغھا، متناسبة الطول، سلیمة ورأسھا دقیق

مكسرة، عاریة جذورھا، خشنة، : ض ذلك تكون األسنان سیئة إذا كانتعلى نقی
 .مھتزة، كبیرة أو غیر منتظمة
 :أنواع العضة المختلفة ھي

 
 . العضة المختبئة
 . العضة المتورمة

 . النقطة
 . خط النقاط

 . المرجان والحلیة
 . خط الحلي

 . السحابة المكّسرة
 . عضة الخنزیر البري

 
ظھر إال من كثرة احمرار البشرة المعضوضة تسمى العضة ـ العضة التي ال ت

 . المختبئة
 . ـ عندما تكون البشرة منخفضة من جھتین تدعى العضة المتورمة

 . ـ عندما تعض قطعة صغیرة من البشرة بواسطة سنین فقط تدعى النقطة
من البشرة بواسطة األسنان جمیعھا تدعى خط ـ عندما تعض قطع صغیرة 

 .النقاط
تعتبر .  عى العضة التي رسمتھا األسنان والشفاه سویة المرجان والحليـ تد

 . الشفة المرجان واألسنان الحلي
 .ـ عندما ترسم العضة بواسطة جمیع األسنان تدعى خط الحلي

ـ العضة التي تكون دمغاتھا على شكل دائرة وغیر منتظمة وینتج ذلك من 
 . م على الثدیینترس. فراغات األسنان تدعى السحابة المكّسرة

ـ العضة المؤلفة من دمغات عرضة، الواحدة بالقرب من األخرى وبینھا 
 . فراغات حمراء تدعى عضة الخنزیر البري، ترسم على الثدیین وعلى الكتفین

 
 . إن العضتین األخیرتین خاصتان باألشخاص ذوي الشھوة العنیفة

ترسم .  رمة والنقطةترسم على الشفة السفلى العضة المختبئة والعضة المتو

 



 . أیضًا العضة المتورمة على الخد وكذلك عضة المرجان والحلي
تدمغ القبلة والضغط واألظافر والعضة على الخد األیسر وعندما نتحدث عن 

 . الخد نعني دومًا الخد األیسر
یجب دمغ خط النقاط وخط الحلي على الرقبة، اإلبط ومفاصل الفخذین ولكن 

 . ى الجبین والفخذین فقطتدمغ خط النقاط عل
،  زینة الجبین، زینة األذن: إذا دمغ بواسطة األظافر أو تم عض األشیاء التالیة

،  باقة زھور، ورقة نبات البیتل أو ورقة التماال التي تتزین بھا المرأة المحبوبة
 . یعني ذلك الرغبة في تذوق الملذات
 . ھنا ینتھي مختلف أنواع العضات

 
حب، یتوجب على الرجل دراسة كل ما ھو مستحب من قبل نسوة فیما یتعلق بال

 . مختلف البلدان
بطبع نبیل ولم ) أي بین نھري الغانج والدجومنا(تتمتع نساء المناطق الوسطى 

 . یعتدن على األعمال البشعة ویكرھن الضغط باألظافر والعضة
 . یستولي على نساء بالد بلھیكا من یضربھن

 . كا الملذات الخشنة وال یتمتعن بسیرة حسنةتحب نساء بالد أفانتی
ویلفظن الكلمات » األربع والستون«تحب نساء بالد ماھاراشترا العمل بالفنون 

 . البذیئة ویردن االستماع إلیھا ویتلھفن للملذات
نساء ماھاراشترا لكنھن ال یعبرن عن ) أي باتنا الحدیثة(تشبھ نساء بالتییوترا 

 . رغباتھن إّال سرًا
 نساء بالد درافینا وإن حك عضوھن التناسلي وضغط أثناء الجماع الجنسي إن

 . بطیئات جدًا للتوصل للذة الجنسیة
ونساء بالد فانافاسي معتدلة الشھوة، یرغبن جمیع أنواع التسلیة، فیعطین 

 . جسدھن ویوبخن من یتلفظ بالكلمات البذیئة والخشنة والفظة
دمغة بواسطة األظافر والعضة لكنھن یھوین تكره نساء بالد أفانتي القبلة وال

 . مختلف أنواع الجماع الجنسي
تھوى نساء بالد مالوا المالمسة والقبلة وال یھوین الجروحات ویستولي 

 . علیھن من یضربھن
 

تھوى نساء بالد ابھیرا ونساء البالد الواقعة بین نھر االندوس واألنھر 
شتاكا أي اللذة الجنسیة عن طریق األوباری) أي نساء بالد البنجاب)الخمسة 

 . الفم
إن نساء بالد ابرایتاكا شھوانیات جدًا ویصدرن أثناء الجماع الجنسي صوت 

أما نساء بالد الت فلھن شھوات أكثر عنیفًا وھن أیضًا یصدرن  « .  سیت«
 .« سیت«أثناء الجماع الجنسي صوت 

 
 .نیفةملیئات بالرغبات الع) اود(وسناء سترى راجیا وكوشاال 



 .أما نساء بالد اندھرا فأجسادھن ناعمة، یحببن اللھو ویملن للملذات الجنسیة
 .ونساء بالد غاندا رقیقات القلب ویتكلمن بلطف

یقول سوفارنانابھا إن طبیعة شخص ما تھمنا أكثر من طبیعة عادات وتقالید 
لحاالت البالد المنتمي إلیھا وبالتالي جب أن ال نعتمد على ھذه التقالید في ا

تنتقل العادات واللذات المختلفة وطریقة اللباس واألعمال . المطروحة علینا
والتسلیات من بلد إلى بلد آخر وفي ھذه الحالة بالذات یجب أن نعتبرھا كما لو 

 .كانت أصیلة بھذا البلد الجدید
الخ، یجب استخدام ...المالمسة، القبلة: من بین األعمال المذكورة أعاله أي

ل التي تزید الشھوة أوًال ومن ثم استخدام األعمال التي تستھدف التسلیة األعما
 .أو التنوع في الملذات

 :بشأن ھذا الموضوع توجد بعض اآلیات إلیكم نصھا
. عندما یعض الرجل امرأة بشدة، علیھا أن تقابلھ بالمثل بعنف مضاعف»

وإذا .  مكسرة، مقابل نقطة تعید خط نقاط ومقابل خط نقاط تعید سحابة وھكذا
وفي آن واحد تشد عشیقھا . كانت متھیجة جدًا، تبدأ على الفور النزاع الغرامي
عندئذ بعد زیادة ھیجانھا . بواسطة شعره وتحني رأسھ وتقبل شفتھ السفلى
حتى أثناء النھار وفي مكان . تغلق عینیھا وتعضھ في أمكنة مختلفة من جسمھ

تھا على جسده، تبتسم لھذا المنظر ، إذا أظھر لھا عشیقھا دمغة رسم مأھول
ومن ثم تدیر وجھھا كما لو أرادت معاتبتھ وتظھر لھ بغضب مفتعل الدمغات 
التي رسمھا على جسدھا وھكذا، إذا تصرف العشیقان تصرفًا مناسبًا تجاه 

 .« بعضھما یزداد حبھما وال یصیبھ السوء لمدة طویلة
 
 
  
  ـ٦ـ 

 
 ع الجماع الجنسيمختلف أنواع االضجاع ومختلف أنوا

 
أن ترقد ) الظبیة(في حال الجماع الجنسي العالي، یتوجب على اإلمرأة المرفي 

بشكل أن یتوسع عضوھا التناسلي، أما في الجماع الجنسي األدنى، ترقد المرأة 
بشكل أن یتقلص عضوھا التناسلي، ولكن في الجماع الجنسي ) الفیل(ھاستیني 

ما قیل عن الظبیة والفیل ینطبق أیضًا . یعیةالمتساوي، فترقد بالوضعیة الطب
في الجماع الجنسي األدنى، تستخدم النسوة ). الفرس(على المرأة فادانا 

 .العقاقیر بصورة خاصة لكي تشبع رغباتھا الجنسیة بسرعة
 :بالنسبة للمرأة الظبیة، توجد ثالثة أنواع من االضجاع وھي

 
 
 



 .الوضعیة المفتوحة
 .امًاالوضعیة المفتوحة تم
 .وضعیة امرأة اندرا

ـ عند تخفض رأسھا وترفع جزء جسدھا األوسط، یدعى ذلك الوضعیة 
في ھذه الحالة یتوجب على الرجل دھن عضوه التناسلي بالمرھم . المفتوحة

 .لتسھیل دخولھ في عضو المرأة التناسلي
ـ عندما ترفع فخذیھا وتبعدھما عن بعضھما وتبدأ الجماع الجنسي، یدعى ذلك 

 .لوضعیة المفتوحة تمامًاا
ـ عندما تجذب فخذیھا إلیھا وتطوي رجلیھا فوقھا وإلى جانبھا وتبدأ الجماع 

تنفذ ھذه الوضعیة بعد . الجنسي في ھذه الوضعیة، یدعى ذلك وضعیة اندراني
 . تطبق ھذه الوضعیة أیضًا في حالة الجماع الجنسي العالي جدًا. الممارسة فقط

ة في الجماع الجنسي األدنى والجماع الجنسي األدنى تستخدم الوضعیة الضاغط
جدًا، باإلضافة إلى الوضعیة الضاغطة المقیدة ووضعیة الفرس عندما تمتد 
ساقا الرجل متقابلتان مع ساقي المرأة بشكل مستقیم، یدعى ذلك الوضعیة 

 . الضاغطة
الوضعیة الجانبیة والوضعیة الظھریة حسب طریقة : وتقسم إلى قسمین

في الوضعیة الجانبیة یتوجب على الرجل دئمًا أن یرقد على جھتھ .  عھمااضجا
تطبق ھذه القاعدة مع جمیع أنواع . الیسرى وترقد المرأة على جھتھا الیمنى
 . النساء

إذا بدأ الجماع الجنسي بالوضعیة الضاغطة، وتضغط المرأة عشیقھا بین 
 . فخذیھا یدعى ذلك الوضعیة الضاغطة

 .أة أحد فخذیھا على فخذ عشیقھا، یدعى ذلك الوضعیة المقیدةعندما تضع المر
عندما تحتفظ المرأة بقوة بعضو الرجل التناسلي بواسطة عضوھا التناسلي، 

تنفذ ھذه الوضعیة بعد الممارسة علیھا فقط وھي . یدعى ذلك وضعیة الفرس
 . معروفة لدى نساء بالد اندرا

ولكن توجد طرق . بل بابھرافیاتلك ھي مختلف طرق االضجاع المذكورة من ق
 : أخرى ذكرھا سوفارنانابھا وھي

 .عندما ترفع المرأة فخذیھا بشكل مستقیم، یدعى ذلك الوضعیة المرفوعة
عندما ترفع المرأة فخذیھا وتضعھما على كتفي عشیقھا، یدعى ذلك الوضعیة 

 .  المفتوحة جدًا
دعى ذلك الوضعیة عندما ینكمش الفخذانا ویضغطھما العشیق أمام صدره، ی

 . الضاغطة
 .  عندما یمدد أحد الفخذین فقط، یدعى ذلك الوضعیة نصف الضاغطة

عندما تضع المرأة أحد فخذیھا على كتف عشیقھا ویمدد اآلخر ومن ثم تضع 
 . ھذا الفخذ على كتفھ وتمدد اآلخر ھكذا بالتناوب، یدعى ذلك شق القصبة

 ویمدد اآلخر، یدعى ذلك وضعیة عندما یوضع أحد الفخذین على رأس العشیق
 . تنفذ ھذه الوضعیة بعد الممارسة فقط. المسمار



 
 . عندما تقلص المرأة فخذیھا على بطنھا، یدعى ذلك وضعیة السلطعون

عندما یرفع الفخذان ویوضعان على بعضھما بعضًا، یدعى ذلك وضعیة 
 .الحزمة

یة على شكل زھرة عندما یوضع الفخذان الواحد على اآلخر، یدعى ذلك الوضع
أثناء الجماع الجنسي، عندما یدور الرجل حول نفسھ ویتلذذ بدون أن  .اللوتس

یخرج عضوه التناسلي من عضو المرأة التناسلي، وفي ھذه األثناء تضغط 
المرأة جسده على جسدھا، یدعى ذلك الوضعیة الدوارة وال یمكن تنفیذھا إال 

 . بعد الممارسة
یجب إجراء مختلف ھذه الوضعیات، إن كانت أثناء یقول سوفارنابابھا أنھ 

االضجاع أو الجلوس أو الوقوف، في حوض من الماء ألنھا تصبح عند ذلك 
سھلة التنفیذ لكن فاتسیایانا یقول إن القوانین الدینیة تحظر الجماع الجنسي في 

 . الماء
عندما یسند الرجل جسده على جسد المرأة أو یستندان على حائط أو على 

كیزة وفي الوضعیة الواقفة ینفذان الجماع الجنسي، یدعى ذلك الجماع ر
 .الجنسي المتكأ

عندما یستند الرجل على حائط وتجلس المرأة على یدیھ المتشابكتین وتضع 
ذراعیھا حول عنق الرجل وتضع فخذیھا حول حوضھ وتحرك بواسطة رجلیھا 

  الجماع الجنسي المعلقالمالمستین الحائط الذي یستند الرجل علیھ، یدعى ذلك
. 

عندما تستند المرأة على یدیھا وقدمیھا على طریقة الحیوانات رباعیة األقدام 
وینفذ الرجل الجماع الجنسي معھا على طریقة الثور، یدعى ذلك جماع البقرة 

 .الجنسي
في ھذه المناسبة، من الضروري أن یجرى، على ظھر المرأة كل ما یجري 

 . الخ... مسة وتقبیل وعض وخدشعادة على صدرھا من مال
یمكن أیضًا إجراء الجماع الجنسي على طریقة الكلب والماعز والظبیة واقتحام 
الحمار العنیف والھرة وقفزة النمر وضغط الفیل وحك الخنزیر البري واقتحام 
الحصان، وفي جمیع ھذه الحاالت یجب تقلید تصرف كل واحد من مختلف ھذه 

 . الحیوانات
ھي وصف مختلف أنواع الجماع الجنسي، یوجد في ھذا الموضوع ھكذا ینت

 :آیتان إلیكم نصھما
یتوجب على الشخص الماھر استخدام مختلف أنواع الجماع الجنسي بتقلید »

ألن ھذه األنواع المختلفة من الجماع . مختلف أنواع الحیوانات والطیور
ومھارة كل شخص، الجنسي التي تنفذ حسب عادات وتقالید البلدان المختلفة 

 .« تولد الحب والصداقة واالحترام في قلوب النساء
 
 



 
 

  ـ٧ـ 
 

 طرق الضرب المختلفة
 واألصوات المالئمة لكل طریقة

 
یمكن تشبیھ الجماع الجنسي بنزاع بین شخصین، بسبب معاكسات الحب ومیلھ 

،  المكان الذي یضرب عادة بشھوة ھو الجسد وعلى الجسد. للتحول إلى شجار
 : مكنة الخاصة التي تضرب ھياأل

 
 . الكتفین
 . الرأس

 . الفراغ بین الثدیین
 . الظھر

 . الجاغانا أي قسم الجسم األوسط
 . الجوانب
 

 : توجد أربع طرق للضرب وھي
 

 . الضرب بظاھر الید
 .الضرب باألصابع المقلصة قلیًال

 . الضرب بالقبضة
 . الضرب براحة الید المفتوحة

 
تسبب األلم، ینتج الصوت الصافر وھو من أنواع مختلفة وبما أن الضربات 

 : ویوجد أیضًا ثمانیة أنواع من األنین ھي
 

 .« ھین«الصوت 
 . الصوت الراعد
 . الصوت السجع
 . الصوت الباكي

 .« فوت«الصوت 
 .« فات«الصوت 
 .« سوت«الصوت 
 .« بالت«الصوت 

 



  وكلمات تعبر عن» !امي«وعدا عن ذلك توجد كلمات لھا معنى، مثل كلمة 
، الرغبة في التحرر، األلم والمدیح ویمكن إضافة إلیھا  النھي، واالكتفاء

األصوات كصوت الحمام والوقواق والحمام األخضر والببغاء والنحلة وعصفور 
الدوري والنعام والبط والسماني التي یسمح باستخدامھا جمیعًا في مختلف 

 . المناسبات
الید على ظھر المرأة عندما تكون جالسة على یجب تسدید الضربات بقبضة 

وعلیھا أن تعاملھ بالمثل وتعاتبھ وتتظاھر بالغضب وترافق . ركبتي الرجل
عندما یبدأ الجماع الجنسي یضرب . أعمالھا بإصدار األصوات السجعة والباكیة

الرجل بظھر یده الفراغ بین ثدییھا، ببطء أوًال ومن ثم بسرعة متزایدة تتالءم 
 . اد التھیج وذلك حتى نھایة الجماع الجنسيوازدی

، حسب  عند ذلك تصدر األصوات ھین وغیرھا بالتناوب أو بالترتیب المرغوب
ویضرب المرأة على رأسھا » فات«عندما یصدر الرجل الصوت  .التقالید

أي الضرب باألصابع » براسریتكا«بأصابعھ المتقلصة قلیًال، یدعى ذلك 
الصوت السجع : ذه الحالة، األصوات المناسبة ھيفي ھ.  المتقلصة قلیًال

الصادر من داخل الفم، وفي نھایة الجماع  «فوت«والصوت » فات«والصوت 
تقلید للصوت » فات«إن الصوت . الجنسي، الصوت المتأوه والصوت الباكي

. یشبھ صوت غرض یقع في الماء «فوت«الناتج عن كسر القصبة والصوت 
 .رأة أو یالمسھا الرجل، علیھا إصدار الصوت الصافرفي كل مرة تقبل فیھا الم

أثناء الجماع الجنسي، إذا لم تتعود المرأة على الضرب، تھمس باستمرار 
: الكلمات التي تدل على النھي، االكتفاء أو الرغبة بالتحرر، أو الكلمات مثل

. یتخللھا الصوت المتأوه والصوت الباكي والصوت الراعد» !امي«و «!ابي«
اقتراب الجماع الجنسي من االنتھاء یضغط الرجل براحة یده المفتوحة عند 

الثدیین والجاغانا أي قسم جسم المرأة األوسط وجوانبھا بشدة وھكذا حتى 
نھایة الجماع الجنسي وعندئذ تصدر المرأة األصوات التي تقلد صوت السماني 

  .والبطة
 :حول ھذا الموضوع توجد آیتان إلیكم نصھما

ت الرجل، حسب الرأي العام ھي الخشونة والعنف، أما الضعف إن صفا »
إن . والحنان والرقة والمیل لتجنب األعمال الفظة ھي الصفات التي تمیز المرأة

تھیج الشھوة وبعض العادات الخاصة یمكنھا أحیانًا أن تحدث ظاھریًا نتائج 
 .« معاكسة، لكن الطبیعة تتغلب على التطبع

 
استخدام االسفین :  األربع المذكورة أعاله، یمكن ذكرباإلضافة لطرق الضرب

على الصدر والمقص على الرأس واألداة الثاقبة على الخدین والمالقط على 
الثدیین وعلى الجوانب ویكون مجموعھا ثمانیة لكن ھذه الطرق األربعة في 

الضرب بواسطة األدوات، خاصة بسكان المناطق الجنوبیة وتشاھد آثارھا على 
 . ء نساء ھذه المناطقأثدا

تعتبر ھذه الطرق ممیزات خاصة محلي ویقول فاتسیایانا أن تنفیذھا مؤلم 



 . ووحشي وحقیر ویجب عدم استخدامھا
كقاعدة عامة، یجب عدم استخدام الطرق المحلیة إال بعد تفحصھا وحتى في 

لیكم إ.  ، یجب دوماًَ تجنب اإلكثار منھا البالد حیث ھذه الطریقة أو تلك شائعة
قتل ملك البانشاال المومس : بعض األمثلة عن خطر استخدام ھذه الطرق

مادھافاسینا وملك كنثاال، الملكة ماالیافاتي باستخدامھ المقص، ونارادیدا، 
 . مشوه الید، أفقد بصر راقصة فتیة بواسطة أداة ثاقبة أساء توجیھھا

 
 : وحول ھذا الموضوع، توجد أیضًا آیتان إلیكم نصھما

 
بعد . بالنسبة لھذه األعمال، ال یمكن أن یوجد إحصاء دقیق أو قاعدة محددة »

 .«. ابتداء الجماع الجنسي، الشھوة وحدھا تنظم أعمال العاشقین
ال یمكن تحدید ھذه األعمال الشھوانیة، ھذا السلوك، ھذا الحركات الغرامیة 

 . ظمة كاألحالمفھي غیر منت:  التي تلد من التھیج اآلني أثناء الجماع الجنسي
الحصان الذي توصل إلى درجة الحركة الخامسة، سیره بسرعة عمیاء یتابع 

وھكذا : بدون االنتباه إلى الحفر والفجوات والعوائق التي تعترض طریقھ
العشیقان أثناء الجماع الجنسي فتعمیھما الشھوة ویتابعان أعمالھما بعنف 

ل الرجل الضلیع بعلم الغرام وفنونھ لھذا السبب یعم. بدون االھتمام باإلفراط بھا
والذي یعرف مدى قوتھ ومدى حنانھ أیضاًَ ویعلم مدى شوق وقوة عشیقتھ، 

لیست مختلف طرق إشباع الشھوة الجنسیة . حسب ما تملیھ علیھ كل مناسبة
صالحة لكل األزمنة أو لكل العشاق، ولتطبیقھا یجب األخذ بعین االعتبار الزمن 

 . والبلد و المكان
 

  ـ٨ـ  
 

  .النساء اللواتي یقمن بدور الرجل وعمل الرجل
 

عندما تالحظ المرأة أن عشیقھا تعب من الجماع الجنسي الذي طال أمده أكثر 
من اللزوم وبدون أن یشبع شھوتھ، یتوجب علیھا، بعد استئذانھ، قلبھ على 

 فضول یمكنھا أیضًا أن تقوم بھذا العمل إلشباع. ظھره ومساعدتھ بالقیام بدوره
 . الرجل أو إشباع رغبتھ بالتجدید

أثناء الجماع الجنسي، تستدیر المرأة وتصعد على : توجد طریقتان للعمل
أو أنھا تقوم بدور الرجل . عشیقھا بشكل أن تتابع الجماع بدون أن تعیق اللذة

عندئذ یسبل شعرھا المزین بالزھور، فتبتسم وتلھث . منذ بدایة الجماع الجنسي
، وتسند ثدییھا على صدر عشیقھا وتحني رأسھا مرارًا وتقوم في آن واحد

لقد قلبتني «: باألعمال التي كان یقوم بھا الرجل أي تضربھ وتعاتبھ وتقول لھ
» .على ظھري وسحقتني بجسدك، اآلن بدوري قلبتك على ظھرك واسحقك

. ومن ثم تتظاھر بالخجل وتدعي التعب وتتظاھر كما لو أرادت إیقاف الجماع



 . كذا تقوم بأعمال الرجل التي حان علینا عرضھا اآلنوھ
» عمل الرجل«یدعى كل ما یقوم بھ الرجل من أعمال لكي تشعر المرأة باللذة 

 : وإلیكم وضعھا
عندما تكون المرأة راقدة على سریرھا ومنھمكة بحدیثھا، یفك الرجل ثوبھا 

ب عضوه التناسلي، عندئذ وبعد وانتصا. وإذا بدأت بالمعاتبة، یسكتھا بقبالتھ
إذا . یمرر یدیھ على مختلف أجزاء جسمھا ویحرك بلطف بعض أجزاء جسدھا

خجلت المرأة وكان ھذا اللقاء األول من نوعھ، یضع الرجل یدیھ بین فخذیھا، 
فتشد علیھا في الحالة التي تكون فیھا العشیقة فتاة صغیرة، یتوجب علیھ، في 

محتمل أن تغطیھما بیدیھا، ومن ثم یضع البدء، االستیالء على ثدییھا ومن ال
ذراعیھ تحت إبطھا وحول عنقھا أما في الحالة التي فیھا العشیقة امرأة خبیرة 
باألعمال الجنسیة، فیعمل كل ما بوسعھ لكي یتھیجا وكل ما ھو مناسب في ھذا 
. الزمن، وبعد ذلك یقبض على شعرھا ویمسك بفكھا بواسطة أصابعھ ویقبلھا

مھما تكن الحالة، یشیر موقف . شیقة فتاة، فتخجل وتغمض عینیھاإذا كانت الع
 . المرأة إلى ما یجب عملھ لجعل الجماع الجنسي ممتعًا

یالحظ ھنا سوفارنانابھا أن الرجل، وھو یقوم بجمیع األعمال لكي تتمتع المرأة 
 . بالجماع الجنسي، یضغط على األجزاء التي تنظر إلیھا المرأة

یسترخي جسمھا وتعلق :  والرضاء عند المرأة ھي اآلتیةإن عالمات المتعة
 وتظھر رغبة متزایدة في وضع عضو الرجل  عینیھا وتوضع الخجل جانبًا

التناسلي داخل عضوھا، ومن جھة أخرى، ھا ھي العامالت التي تدل على أنھا 
تضرب یده على یدھا األخرى، ال تسمح : ال تشعر بالمتعة ولم تستجب رغباتھا

بالنھوض، یظھر علیھا اإلنھاك، تعض الرجل وتضرب وتتابع الحركة للرجل 
یتوجب على الرجل تدلیك . في حالة كھذه. الجنسیة حتى بعد توقف الرجل
قبل إعادة الجماع ) كالفیل بواسطة خرطومھ)عضوھا التناسلي بیده وأصابعھ 

 .الجنسي، إلى أن یبدأ تھیجھا ومن ثم یقوم بإدخال عضوه التناسلي فیھا
إذا تعبت المرأة، تسند جبینھا على جبین عشیقھا وتبقى ھكذا بدون أن تعیق 

ومن ثم، عندما تستریح، یصعد علیھا الرجل . اتصال عضویھما التناسلیین
 . ویتابع الجماع الجنسي

 : حول ھذا الموضوع توجد اآلیات التالیة إلیكم نصوصھا
عندما تصعد على الرجل مھما كانت المرأة خجولة، ومھما خفت ما تشعر بھ، »

إن مظھر المرأة یدل الرجل على . تظھر حبھا وتكشف عن جمیع شھواتھا
میولھا وعلى الطریقة التي ترغب أن یستخدمھا الرجل معھا لكي یتمتعا سویة 

ال یسمح للمرأة أثناء حیضھا أو المرأة التي وضعت قریبًا أو المرأة . بالملذات
 .« الحامل، القیام بدور الرجل

 
  
  ـ٩ـ 

 



  .طریقة االبتداء بالجماع الجنسي واالنتھاء منھ
  .مختلف أنواع الجماع الجنسي والنزاعات الغرامیة

في غرفة الملذات، المزینة بالزھور والمعطرة بالعطور، یستقبل المواطن برفقة 
أصدقائھ وخدمھ المرأة التي تأتي إلیھ بعد اغتسالھا وتزیین جسدھا، فیدعوھا 

ومن ثم یجلسھا إلى . رطبات وما یحلو لھا من المشروبات األخرىإلى شرب الم
یساره ویقبض على شعرھا ویلمس طرف ثوبھا وعقدة نطاقھا، ویقبلھا بلطف 

عندئذ یتحدثان األحادیث الممتعة في . بعد ضمھا إلیھ بواسطة یده الیمنى
قة مختلف المواضیع ویتحدثان أیضًا بكلمات ملغوزة عن أشیاء تعتبر غیر الئ

وینشدان األغاني بحركات إیمائیة أو بدونھا ویعزفان على اآلالت . في المجتمع
الموسیقیة ویتحدثان عن الفنون الجمیلة ویدفعان بعضھما إلى احتساء 

وأخیراًَ عندما تشعر المرأة بالشھوة والتھیج یطلب . المشروبات المختلفة
ل واحد منھم المواطن من األشخاص المحیطین بھما االنصراف ویعطي لك

الزھور والمراھم وأوراق البیتل، وبعد أن یختلي بعشیقتھ، یمكنھ القیام 
 .باألعمال التي ذكرت في الفصول السابقة

 
في نھایتھ یذھب العاشقان بشكل إفرادي . ھكذا تبدأ أعمال الجماع الجنسي

بعد ذلك یجلسان . وبتواضع وبدون أن ینظرا إلى بعضھما، إلى غرفة الحمام
مكنتھما ویأكالن بعض أوراق البیتل ویدھن المواطن بیده جسد المرأة في أ

بمرھم الصندل الصافي أو بأحد المراھم األخرى، ویقبلھا عندئذ ویضمھا إلیھ 
بیده الیسرى وبكلمات لطیفة یدعوھا إلى الشرب بكأس یمسكھ بیده أو یعطیھا 

 ویشربان كأس ماء ومن ثم یأكالن الحلوى أو أي شيء آخر حسب رغبتھما
العصیر الطازج والحساء ونقیع الحبوب واللحوم والشرب وعصیر المنجا 

وعصیر اللیمون الممزوج بالسكر أو أي مشروب آخر حسب ذوقھا بشرط أن 
یمكن أیضًا أن یجلسا في شرفة القصر أو شرفة . یكون حلوًا، لذیذًا وصافیًا

في . یع الممتعةالبیت لالستمتاع بضوء القمر والتحدث حول مختلف المواض
ھذا الوقت عندما تكون المرأة مستلقیة في حضن عشیقھا وموجھة نظرھا إلى 

القمر، یشیر المواطن إلى مختلف الكواكب ونجمة الصبح والنجمة القطبیة 
 . ھكذا بني الجماع الجنسي.  والنجوم السبعة والدب األكبر

 
 : یقسم الجماع الجنسي إلى عدة أنواع ھي

 
 .  الغراميالجماع الجنسي

 . الجماع الجنسي الالحق
 . الجماع الجنسي االصطناعي
 . الجماع الجنسي المحّول

 . الجماع الجنسي على طریقة المخصبین
 . الجماع الجنسي الخادع



 . الجماع الجنسي التلقائي
 

ـ عندما یجتمع الرجل والمرأة المتحابان بعد صعوبات كبیرة أو عند عودة 
و إذا تصالحا بعد افتراقھما بسبب نزاع بینھما، یدعى أحدھما من سفر طویل، أ

جماعھما الجماع الجنسي الغرامي، ویحدث حسب رغبة العاشقین مھما طالت 
 . مدتھ

ـ عندما یجتمع شخصان ویكون حبھما لبعضھما حدیث العھد، یدعى جماعھما 
 .الجماع الجنسي الالحق

سطة أحد أنواع الجماع ـ عندما یجري الرجل الجماع الجنسي ویھیج نفسھ بوا
الخ، أو إذا تجامع الرجل والمرأة سویة وكل واحد ...األربع والستین كالقبالت

في ھذه . منھما لھ عشیق آخر، یدعى جماعھما الجماع الجنسي االصطناعي
 . الحالة یمكن استخدام جمیع الطرق والوسائط المذكورة في الكاماسوترا

ع الجنسي مع المرأة وحتى نھایتھ أن ـ عندما یفكر الرجل من بدایة الجما
یجامع امرأة أخرى حازت على عطفھ یدعى ھذا الجماع الجماع الجنسي 

 . المحول
ـ یدعى الجماع الجنسي بین الرجل وحاملة الماء أو خادمة من طبقة أدنى من 
طبقتھ یدوم فقط إلى أن یشبع شھواتھ، الجماع على طریقة المخصیین یتوجب 

 .  الحالة االمتناع عن المالمسات الخارجیة والقبالت وغیرهعلى الرجل في ھذه
ـ یدعى الجماع الجنسي الذي یجري بین المومس والقروي وبین المواطن 

 . والقرویات أو نساء الضواحي، الجماع الجنسي الخادع
 

ـ یدعى الجماع الجنسي بین عاشقین متحابین، یجري بناء على رغبتھما 
 . ي التلقائيالمتبادلة، الجماع الجنس

 . ھكذا ینتھي وصف مختلف أنواع الجماع الجنسي
 

 . سنتحدث اآلن عن النزاعات الغرامیة
 

ال تتحمل المرأة المغرمة برجل أن تسمع ذكر اسم خصیمتھا أو أن تستمع إلى 
إذا حدث شيء من ھذا، یبدأ عند ذلك . حدیث یخصھا أو أن تدعى باسمھا خطأ

تبكي المرأة وتغضب وتھز شعرھا وتضرب : نزاع كبیر بینھا وبین عشیقھا
عشیقھا وتقع من سریرھا أو مقعدھا على األرض وتقذف أكالیلھا وحلیھا إلى 

 . الیمین والیسار وتتمدد على األرض
یتوجب عندئذ على عشیقھا أن یھدئ من روعھا بكلماتھ اللطیفة وفي آن واحد 

،   تجیب عن أسئلتھولكن، بدون أن. یرفعھا على األرض ویضعھا على سریرھا
وبغضب متزاید دومًا تجذب المرأة رأس عشیقھا إلیھا بشده من شعره وبعد أن 

،  تضرب مرة ومرتین وثالث مرات على ذراعیھ ورأسھ وصدره أو ظھره
بناء على رأي داتاكا، یجب علیھا أن تجلس، بعد أن . تتوجھ نحو باب الغرفة



بالبكاء، ولكن یجب أن ال تخرج من یبدو الغضب علیھا، بالقرب من الباب وتبدأ 
بعد فترة وجیزة، وبعد أن تتأكد أن عشیقھا قام  .الغرفة لكي ال یؤخذ علیھا

بالمستحیل إلرضائھا، یجب علیھا أن تقبلھ وتعاتبھ وتشعره أیضًا أنھا ترغب 
 .بالجماع الجنسي معھ

 
أن ، یجب  عندما تكون المرأة في بیتھا ویشب النزاع بینھا وبین عشیقھا

أما بعد ذلك، یرسل . تتوجھ إلیھ وتصب علیھ غضبھا ومن ثم تتخلى عنھ
. العشیق لھا صدیقھ الغني وصدیقھ الھزلي وأخیرًا صدیقھ الفقیر لتھدئتھا

 . وأخیرًا یجب علیھا أن ترافقھم إلى بیتھ وتقضي اللیلة مع عشیقھا
 . ھكذا تنتھي النزاعات الغرامیة

 
 :باختصار

ستخدم طرق الجماع الجنسي األربع والستون التي یعلمھا یتوصل الرجل الذي ی
 .بابھرافیا، إلى ھدفھ المنشود ویؤمن التمتع بامرأة من أفضل طبقات المجتمع
وإن لم یكن متحدثًا بارعًا في المواضیع األخرى المختلفة، إن لم یكن عالمًا 

تمع بطرق الجماع الجنسي األربع والستون، ال یحصل على أي احترام في مج
والرجل الجاھل في جمیع المواضیع، الضلیع في طرق الجماع . المثقفین

كیف ال نحترم طرق . الجنسي األربع والستین، یتصدر مجتمع الرجال والنساء
الجماع الجنسي األربع والستین إذا عرفنا أنھا نالت تقدیر المثقفین والعلماء 

جنسي األربع والستین والمومسات؟ وبسبب االحترام المرتبط بطرق الجماع ال
وبسبب جمالھا وبسبب سحرھا التي تضیفھا إلى مفاتن المرأة، یدعوھا 

إن الرجل الضلیع في طرق الجماع .  »الطرق الغالیة على المرأة»األشاریون 
 . الجنسي األربع والستین محبوب من امرأتھ وامرأة اآلخرین والمومسات
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