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رندا قسيس تتحدث لـ"المتوسط" عن "سراديب ا�لھة"

06:54 2012 يونيو 15الجمعة, 

 
- أصدرت الكاتبة والباحثة السورية رندا قسيس كتابا بعنوان "سراديب ا�لھة"لندن

كان موضع اھتمام واثارة وذلك بالنظر الى طبيعة التحدي الثقافي الذي يطرحه. ويقول
الناشر البريطاني (إي-كتب) ان رندا قسيس "تطرح في ھذا الكتاب تحديا غير مسبوق
النفس علم  أبحاث  من  لحشد  قيمة  خ5صة  من  إنط5قا  العربية،  الثقافة  أمام 
وا:نثروبولوجيا. ويبدأ ھذا التحدي من استنتاج يقول ان نظام ا7خ5قيات الدينية الذي
قصد أن يشكل قوالب لما ھو محرم أو مقبول في الع5قات الجنسية بين البشر، لم يكن
الغزيزة بھذه  التحكم  حاولت  سابقة  اجتماعية  وخبرات  أساطير  عن  تحويرات  إ: 
وتنظيمھا لخدمة النظم ا:جتماعية السائدة، وبالتالي لخدمة سلطة ا7مر والنھي فيھا".

ويضيف الناشر: "لقد رفعت تلك النظم ھذه ا7خ5قيات الى مصاف المقدس، ليس 7نھا
عجزت عن فھم الجنس وحده، بل 7نھا عجزت عن فھم ألغاز الطبيعة أيضا. وكل ما

كان في حولھا وقوتھا ھو أن تمارس التصعيد على كل ما لم تفھم".
وھنا حوار مع رندا قسيس بحثا عن سبيل لمعرفة ا7سس التي انطلقت منھا لخوض

ھذا التحدي.
 

ً من خارطة طريق الى الخلف لكي نرى ما أضعناه. ولكنالمتوسط : كتابك يرسم نوعا
طبيعية ممارسة  من  الجنس  تحول  فكيف  عاجل،  جواب  في  بتوريطك  رغبنا  إذا 
ا�لھة الى ھذه تسربت  أين  ومن  دينية؟  قضية  إلى  اجتماعية)  ثم  ومن  (بيولوجية 

الوظيفة الحيوية؟
لDساطيرقسيس وا7نتربولوجية  النفسية  وا7بحاث  الدراسات  من  ھائل  كم  بعد   :

والمعتقدات النفسية التي خاضھا الكثير من ا:ختصاصيين، اتضح أن العنصر والمحرك
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بنيت عليه ھذه المعتقدات ھو الرغبات الجنسية وا7عضاء التناسلية ا7ساسي الذي 
لتكون أداة خصبة لخيال شق فضاءاته ال5واعية وجسدھا بشكل رمزي. فإذا دققنا في
رغبات عن  تعبر  أن  أرادت  ثورية  بشحنات   ً مدفوعا نجده  النشيط  الخيال  ھذا  رحم 
وأنشطة قمعت وانعتقت من التابوھات الخارجية وا:جتماعية من خ5ل آلھة وأرواح
وشياطين رسمھا الخيال الحر لPنسان بشكل تدريجي لتتطور م5محھا بما يت5ءم مع

درجة الوعي ومع أسس الثقافة ا:جتماعية لكل جماعة.
 

: الھيمنة ا7خ5قية على الجنس ھل خدمت الع5قات ا:جتماعية بين البشر؟ ھلالمتوسط
حققت لھا ا:ستقرار؟ وإذا شئنا أن نقلب المعادلة، فھل كان يمكن للبشرية أن تكون

بحال أفضل من دون تلك ا7خ5قيات؟
: : شك أن ا7خ5ق اNنسانية خاضعة لوعي ا7فراد في مكان وزمان معينين،قسيس

بين أفراد يومنا ھذا على أساس المصالح المشتركة  وتبنى إلى  بنيت  بدورھا  والتي 
يتبناھا ثقافية-اجتماعية-بيئية  شروط  جملة  تخضع إلى  لھذا فھي  الجماعة الواحدة، 
الفرد تحت تأثير الضغط الشديد لتكون ھذه ا7خ5قيات نتاج مجموعة الزامات سلوكية
مرتكزة على درجة وعي محددة. فتنظيم الجنس بين أفراد الجماعة الواحدة في مراحل
وقدرة التحكم الفردية مع :تساع رقعة الوعي الفردي  وذلك   ً ضروريا يعد  لم  سابقة 
امكانية تصالح ا:كتفاء الغريزي الواعي للفرد مع الواقع الجماعي. لھذا : أحاول في
أبحاثي قلب ھذه المعادلة بقدر ما أود تحقيق المصالحة بين الغرائز وبين واقع الثقافة-
ا:جتماعية المشروطة العاكسة للمعاد:ت النفسية لDفراد، من ھنا أجد أنه : بد لنا من

تبني سلوكيات وأخ5قيات تتناسب مع درجات الوعي المتغيرة لDفراد والجماعات.
 

: لقد كشفت في كتابك عن الجھل والمخاوف التي أحاطت بفكرتنا عن الجنس،المتوسط
ً لتنظيمه. لماذا اندفعت إلى ھذا البحث؟ ما وعن السبب الذي جعل "المقدس" ضروريا

الذي حفزك عليه؟
: ربما ھو ذاك الشعور بالتمرد منذ سنواتي ا7ولى المختلط برغبة شديدة للمعرفةقسيس

وخصوصاً في كل ما يخص علم النفس، وذلك نتيجة للثقافة المحيطة وقربي الشديد من
ا:جتماعية الثقافة  أن  أعتقد  كما  النفس،  علم  في   ً جامعيا أستاذاً  كان  الذي  والدي 
غيبي" كل ما ھو "حقيقي  على  ساھمت في إشعال فتيل التمرد في ذاتي  المتشددة 
والخادم لمبدأ "القطيع ا:جتماعي" الخالي من أية استق5لية فكرية ذاتية. و: شك أن
تمثي5تھا تفرض  عديدة  إنسانية  ونماذج  وتجارب  لحوادث  المختزنة  اNنسان  ذاكرة 
العقلية المتراكمة وتدفع اNنسان لمعالجة الكثير من القضايا اNنسانية بشكل أعمق مما
بخيا:ت تاريخھا الثري  والتبحر في  فيھا  الخوض  علّي  وجب  ولھذا  عليه،  تتراءى 

وتجارب ورؤى فردية لتضيف لنا عمقاً ووعياً أكبر مما ھو عليه.
 

: ھناك مقاربتان يمكن النظر إلى كتابك من خ5لھما، ا7ولى تقول أنه بحث فيالمتوسط
الفكر والعلوم، والثانية تقول أنه ركيزة من ركائز الثورة ضد الجھل والتخلف والظلم.

أي من ھاتين المقاربتين أقرب إليك؟
: أعتقد أن ھذا الكتاب يعبر عن انتفاضة داخلية مبلورة لنسف الخرافات العقليةقسيس

ً لرغبات التغيير المتجاوزة لنطاقھا من خ5ل استخدامه لغة الفكر والعلم، فجاء مزيجا
تغيير عملية  في  لتشارك  الواعية  وصورھا  مخزونھا  بذلك  حاملة  الذاتي  الفردي 
بعض ا7ماكن تضيئ  كي  ولغة العقل  على العلوم  ذات الوقت  في  مستندة  جماعية، 
والقناعات والميو:ت  العواطف  من  مجرد  فكر  خ5ل  من   ترتيبھا  ولتعيد  المظلمة، 
الذاتية والجماعية من أجل المساھمة في عملية انق5ب على الثقافة-ا:جتماعية القامعة

للفرد.
 

: لم يتحدث الكتاب عن الجنس بوصفه قضية متعلقة بالمرأة، بل إنه لم يتناولالمتوسط
قضايا المساواة أو التمييز أو غيرھا من القضايا المألوفة في الخطاب ا7نثوي التقليدي.
لماذا اخترت ھذا ا:تجاه، رغم أن كل اNيحاءات الفقھية المقدسة (تعامل الجنس كقضية

ذات صلة بالمرأة)؟
ً و: صفة و: نوعاً، فھي ا7ساس لدى جميعقسيس : : تحتكر الغريزة الجنسية لونا

ا7نواع وا7جناس واكتفاؤھا يحقق مبدأ ا:نسجام مع المحيط الطبيعي ليساھم في إلغاء
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مبدأ التصعيد الممارس من قبل الثقافة المشروطة المعززة لمبدأ ا7لم الناتج عن عدم
تحقيق ا:كتفاءات الغرائزية والتي تنظمھا ھذه الثقافة بشكل آلي بما يفيد مبدأ الھيمنة
الذي بدوره استطاع أن يحول اللذة إلى معركة مستمرة داخلية لدى الفرد. بينما نجد أن
إراحة الضغط الممارس على الرغبات الجنسية تدفع الفرد لتبني عملية انتقاء واسعة
تطابق بشكل متبادل مع الشريك. ومع  كمية من مشاعر اللذة والمتعة  للوصول إلى 
الغرائز والرغبات وا7فعال يستطيع الفرد الجمع ما بين اللذة والواقع للبحث عن تناغم
يبحث عن حر ومبدع  كل فرد  ليتجسد مفھوم البطل "اورفيوس" في  بالعام  الخاص 

انسجام الذات بالطبيعة. 
 

: ھل حاولت، بطريقتك الخاصة، أن تقولي أن الديانات وجدت من أجل تنظيمالمتوسط
الجنس، وأنھا ضلت الطريق؟

: لن أقول إن ا7ديان جاءت لتنظيم الجنس بل استھلت منابعھا منه، وھذا ماقسيس
أردت توضيحه من خ5ل طرحي في ھذا الكتاب عن انشطار المقدس بالمدنس وتسليط
الضوء على التابو الذي يعد من أھم الركائز ا7خ5قية والتي منھا استلھمت الديانات
با7فكار با7ثر النفسي الذي ساھم في إنشاء أنظمة اجتماعية اكتظت  ركائزھا مروراً 
تجسد واقعاً لتتحول الرغبات المقموعة والمكبوتة إلى رواية  السحرية أو الروحانية 
ينتج عنه انسحاب الفرد من الواقع إلى العالم يعيشه الطفل في أعماقه. مما   ً نفسيا
للوصول إلى منابع الليبيدو. فالع5قة الجنسية مثلت الفكرة ال5واعية  ً الداخلي ساعيا
تفسير "روھيم" 7ساطير للروحانيات فھي المادة المركزة للروح، وحسب  المؤسسة 
شتى حيث اتضح له وجود ع5قة مترابطة ما بين النطاف والروح، فعملية قذف النطاف
ً في كثير من ا7ساطير التي شكلت تھدد العضو الذكري بالموت، وھذا ما نراه واضحا
ا7رضية الخصبة لمعتقدات بعض القبائل والمتسربة إلى ا7فراد بشكل :واع من خ5ل
الوعاء الثقافي. كما أكد لنا التحليل النفسي وجود ع5قة بين التابوھات ا7ولى و بين
الممنوعات للع5قات الجنسية بين أفراد العائلة الواحدة، لتكون الوصيتان ا7ساسيتان
بشكل آخر تتزوج امرأة عشيرتك، لتعني ھاتان الوصيتان  طوطمك و:  تقتل  ھما: : 

حسب التحليل النفسي: : تقتل أباك و: تتزوج أمك. 
 

: تقولين في خاتمة كتابك أن الحياة والحرية جزءان : يتجزءان، وأنه حانالمتوسط
الوقت لكي يتحرر اNنسان من سجن الفضيلة. أو:ً، ھل الفضيلة سجن؟ وثانياً، ھل

يمكن العيش من دون نوع ما من أنواع الفضيلة؟
: يكتمل النضوج النفسي للفرد من خ5ل استيعابه لمشاعره الداخلية المتضادةقسيس

ليتم التصالح فيما بينھا وإنشاء قدرة للتحكم في سلوكياتنا، فالوعي يعتمد على قدرته
في توجيه الذات والمحيط، ليتحكم في التفكير والسلوك. ولتبسيط الفكرة، يمكنني القول
أن القدرة على التوجيه تشبه آلة فيديو تصويرية تستطيع إعطاءنا الصور والمشاھدات
جميع ھذه اللقطات الموجودة في تمرير  وا7فكار والمشاعر والنتائج... فإذا استطعنا 
المخزون الذاكري كھذه ا�لة فمعناه أننا يمكننا البدء وا:نتھاء من تحقيق فكرة وسلوك

ھادفين.  
 ومن أجل تحقيق ھذا الوعي، على الفرد التخلص من مبدأ التصعيد ليتجنب وقوعه في
مطبات مليئة بعبارات ومفردات مثالية تزيد في انفصال وعيه عن :وعيه والتي تؤثر
بشكل خفي على سلوكياته وإدراكه لحاجاته، فتتباعد المسافة ما بين رغباته الدفينة و
بين تصرفاته ال5وعية و القيم و المثاليات التي صاغتھا الجماعة له من أجل التحكم به
و السيطرة عليه. من ھنا أجد أن الفضيلة ھي سجن للفرد وانعتاقه عنھا يدفعه إلى
جميع بين  التصالح  ليتم  والجماعة  الفردية  اكتفاءاته  مع  تتماشى  أخ5قيات  إيجاد 
المشاعر الداخلية المتزاحمة فيما بينھا في الداخل النفسي للفرد أو:ً، ومن ثم اكتسابه

لمبدأ التنوع الطبيعي.
 

كفر، أوالمتوسط كتاب  يستنتجون أنه  سوف  بقراءة العناوين فقط  سيكتفون  : الذين 
يبشر بالكفر على ا7قل، فماذا تقولين لھم؟ وھل قصدت إيذاء معتقداتھم؟

حق الفرد في التفكيرقسيس لكني أعتقد أن  جرح مشاعرھم  لم أتقصد إيذاءھم أو   :
تحت أية ذريعة لفضاءات التفكير  حدود  عنه ھو من أعظم المقدسات، ف5  والتعبير 
كانت. و: وجود لحرية مشروطة ضمن قيود ممنوحة جزئياً، فالحرية ھي وقود الحياة

الحديث معجم أع5م المغرب
والنص أعراف القصيدة

وآخن بغداد بين بعثة دبلوماسية
والرؤى التشكيل مقاربات في

الثقافة في كما لو أن خل5
قرطاج إلى َنوايا الُمسافر

جمرات
الَعروض ُخْبز إلى Wحنيٌن درويشي

وابن الغزالي بين والتأويل شرف العقل
الصحرا وزھرةُ الحمراُء َخْشخاشُة ا7ْلِب

ببكرة تحلم سميرة الناطور
جيران

الضاحكة الشافعي غازات شريف
بولنوار في روايته يعرض عثمان أشقرا

الى محبي الطاقة
النووية: ھذا ما ينقص!

الشمس التي تحيينا، قد
تدمرنا أيضا

من أين نتنفس إذا
تراجع أوكسجين

المحيطات؟

اNبداع من وجھة نظر
العلم

قلبك، ھل يفكر؟

مصائرنا والبيئة والماء
2025في عام 

ما ھي المخاطر المحدقة
بالعالم جراء "تكنولوجيا

النانو"؟
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جديدة تصب في أھداف الحياة عامة وخاصة و: نحو ابتكار أشكال  التي تدفع الفرد 
الدرجة مع  المتناسب  المرحلي  الوعي  :كتساب  مسافات  تجاوز  بعد  إ:  ھذا  يكتمل 

المعرفية.
 

: ما الصلة بين الجنس والحرية؟ ھل أحدھما ضروري ل_خر بالفعل؟ ثم أ:المتوسط
تعرضين نفسك للمخاطر بتناول موضوع حساس كھذا؟ 

الخاصةقسيس الفردية  بالقناعات  يتعلق  به  والتحكم  بيولوجية  حاجة  ھو  الجنس   :
والتمتع به مسألة شخصية : تختلف عن مسألة اكتفاء الحاجات البيولوجية ا7خرى.
ما أردت معالجته في ھذا الكتاب ھو تسليط الضوء على تحول ھذه الغرائز من مسألة
الليبيدو على  المرتكزة  والممنوعات  المعتقدات  من  كمية  إلى  بالفرد  تتعلق  ذاتية 
بعض تفكير  طريقة  يحرك  ليصبح الجنس المحرك ا7ساسي ال5واعي الذي  الجنسي. 

المجتمعات ليتم تلقين أفرادھا سلوكيات مشوھة.       
 

J’aime 48 517 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.

 
أخبارك، أو� بأول
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الناشر ا�لكتروني العربي ا�ول للكتب

رندا قسيس تتحدث لـ"المتوسط" عن "سراديب ا�لھة" | ثقافة http://www.mutawassetonline.com/culter/8037-رندا-قسيس-تتحدث-لـ-المتو...

5 sur 5 15/06/2012 18:09


