
                                              

                   

            *علم اإلحساس و اإلدراك*    
                  

                                  *الرغبة الفردیة و الحب*

            
بین الخطیبین ذالك في أول لقاء بینھما ... صمت ....ثم نظرات متبادلة تلیھا ابتسامة الرضا 

ترتسم على المحیا . و عبر الكلمات أحرفھا! تنسكب علیھا األ جواء الرومانسیة كضوء 
الشفق الممتزج بألوان أشعة الشمس عند الغروب .، 
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فتطفئ االبعاد و الحدود الذاتیة من حولھم دون تمیز بین العالم الخارجي  وتلك الحدود 

،لتندمج الرغبة واإلرادة المتصلة بذالك العالم الخارجي . 
إن ھذا الشعور الیختلج إال من صدقت إحاسیسھ ورغباتھ بیدأن تكون رغبتھ متصلة ومتبادلة 

،. فالبعض منھم إنخدع بسحرھا لتتحول تلك اللحظة في حیاتھ الزوجیة الملیئة بالتناقضات 
الى مجرد ذكریات یحتفظ بھا لنفسھ في سجلھ الذھبي 

فما معنى الرغبة الفردیة في ھذا الحیز
من بین المفاھیم الخاطئة و التي تشكل سببا لفشل العالقات الزوجیة ،اال وھي الرغبة الفردیة 
المنفصلة ،بمعنى ادق ھي رغبة شخص أو فرد معین في اإلمتالك الالرومانسي( الرومانسیة 

المصطنعة)
الحصول على مصالح شخصیة لذاتھ و تكون ھذه الرغبة في حالة الوعي واإلدراك 

مصحوبة بأحاسیس 
وعاطفة نمطیة مؤقتة وشغف وإنجداب جنسي في طابع اناني 

جشع معتقدا بأن ھذه الرغبة ھي الحب عینھ.
وھذه الرومنسیة النمطیة تختفي و تظمحل بعد شھرالعسل بشھور أو بعد سنة أو أ قل من 

من ذالك
مما یؤذي الى الجمود الرومنسي و حاالت من التجاھل و الفرار و الخالفات بین الزوجین 

وخصوصا من طرف الزوجات ، و االواتي یعانون من أزواجھن ھذا الجمود الرومنسي
مقارنة بالحب الحقیقي و النبیل فصاحبھ (الُمِحْب) 

یكون في حالة الالوعي وھذه الحالة تقتصر فقط في إطار األحاسیس و مجالھ العاطفي ،ألن 
رغبتھ ھي إحتیاجیة وفي نفس الوقت متصلة بالوعي واإلدراك في حیاتھ العـملیة و 

االجـتماعیة عكس صاحب الرغبة الفردیة ، فحالة الوعي واإلدراك ال تقتصر لدیھ فقط في 
حیاتھ العملیة و اإلجتماعیة، بل تظم مجالھ العاطفي مما یجعلھا رومانسیة نمطیة و مكلفة.

لذالك تجد المحب الحقیقي نفسھ ال یعلم لما أحب ،وصعوبتا لیدرك ما یحس بھ ألن كینونتھ 
وھویتھ اندماجتا في كینونة المحبوب ، فیترئا لھ وفي كل شخص كأنھ ھو محبوبھ

ھذه مشاعر باطنیةسلیمة 
فحینما نحاول تحلیل لمعرفة الفرق بین الحاجة والرغبة الفردیة في الحیاة الزوجیة، نحصل 

على المرادف الصحیح لما یناسب إحتیاجاتنا العاطفیة

@PANORAMAWORDS@                   حقوق النشر والتوزیع
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