طُمُائُت الجظد في زواًت "جلك املحبت" للكاجب الحبِب الظاًح
بدزة شسٍط

)(1

ملدمت
ٌٗخبر الجؿض مىيىٖا ٨ٞغٍا ز٣اُٞا و احخماُٖا ،خُث ًل٣ى اَخماما بالٛا في الابضإ
الٗغبي ؾىاء ؤ٧ان طل ٪في الؿِىما ،ؤو اإلاؿغح ؤو الهىعة ؤو الكٗغ ؤو الغواًت .بغػث في
الغواًت الٗغبُت ْاَغة ال٨خابت ًٖ الجؿض بك٩ل الٞذ و نغٍذ و ب٩ل حغؤة و خغٍت في
بْهاع الٗغي وون ٠الجؿض وعٚباجه وقهىاهِخه واهضٞاٖه.
هدىاو ٫في َظا اإلا٣ا ٫صعاؾت عواًت "جل ٪اإلادبت " لل٩اجب الجؼاثغي" "الخبِب الؿاثذ"
التي نضعث ؾىت  ،2002الىاٗ٢ت في  371نٟدت ،واإلاخ٩ىهت مً ٞ 17هال ،مخًمىت
ؤخضازا جضوع في ًٞاء مٟخىح َى "الصخغاء" ،ؤَمها مضًىتي ؤصعاع وجىاث ،وهخدضر مً
زاللها ًٖ جُمت الجؿض ،مٗخمضًً بظلٖ ٪لى اإلاىهج الؿُمُاجي باٖخباعٍ ؤصاة ل٣غاءة
اإلاٗجى ،يهخم بضعاؾت الضالثل والٗالمت ؛ و ً٣ىم بـ "٦ك ٠واؾخ٨كا ٝلٗال٢اث صاللُت
ٚحر مغثُت مً زال ٫الخجلي اإلاباقغ للىاٗ٢ت ،بنها جضعٍب للٗحن ٖلى الخ٣اٍ الًمجي
اإلاخىاعي و اإلاخمى٘" 1صازل الىو الؿغصي.
ٌكحر الجؿض لٛت يمً ٧ل اإلاٗاحم الٗغبُت ؤو ألاحىبُت بلى "حؿم ؤلاوؿان" ،2ؤما في
اإلاعجم الٟلؿٟي ٞحرجبِ بـ "مبضؤ الٟٗل والاهٟٗا ،٫وَى الجىَغ اإلاغ٦ب مً ماصة ونىعة ".3
ل٣ض ٧ان الجؿض ٖبر الخًاعاث ال٣ضًمت زانت الٟغٖىهُت ًغمؼ بلى الخلىص ،في خحن
ًغي الهىُٞىن بلى ؤن الجؿض ًىحي بلى الٟىاء ،والغوح هي التي جب٣ى ألنها ؤَهغ وحٗبر
) (1حامٗت وَغان  ،31000 ،2وَغان ،الجؼاثغ.
 1بى٨غاص ،ؾُٗض )2003( ،الظُمُائُاث مفاهُمها وجطبُلاتها٦ ،خاب ال٨ترووي مً مى ٘٢ؾُٗض بى٨غاص،
ميكىعاث صاع الؼمان الغباٍ  -اإلاٛغب.
 2ابً مىٓىع ( ،)1992لظان العسب .ٍ ،ألاولى ،بحروث ،صاع ناصع ،حؼء  ،3م.120 .
 3نلُبا ،حمُل ( ،)1982املعجم الفلظفي ،حؼء ألاو ،٫بحروث ،صاع ال٨خاب اللبىاوي ،م.402 .
17

بدزة شسٍط

ٖلى ألاػلي وألابضي .ووَ ٤ٞظا اإلاىحىٌٗ ،غ ٝمهُٟى مدمىص الجؿض بإهه "َى الًض
الظي جا٦ض الغوح وحىصَا ب٣مٗه و٦بده وعصٖه والدؿلٖ ٤لُه" ،4بط ًدبحن لىا مً َظا
اإلاٟهىم ؤن َىا ٥ج٣ابل بحن الغوح والجؿض ،ؤي بحن الُهاعة ،الهٟاء وبحن مهضع
الكهىة والغٚبت والخدغع ،ؤما في بٌٗ ٦خاباث الترار ؤلاؾالمي ُٞىٓغ بلُه ٖلى ؤهه ٖىعة
ًجب حجبها ٖلى آلازغًٍ.
إن الجؿض لِـ مؿ٨ىا للغوح ؤو خاملها ،بل َى ٖالمت جخ٩لم ،جخدغ ،٥حكاع،٥
جخٟاٖل وجضاٖ ٘ٞلى َىٍتها " .بهه ٧ل وؤحؼاء في الى٢ذ هٟؿه ،بهه ًىلض مُٗى اهٟٗالُا
وٚغٍؼٍا وز٣اُٞا ٖاما ،ولَ ً٨ظا اإلاُٗى ،ال ًضع ٥بال مً زال ٫ألاحؼاء ،وال ٌؿخُ٣م
وحىص َظٍ ألاحؼاء بال مً زال ٫اهضعاحها يمً َظا ال٩ل الظي َى الجؿض"٦ ،5ما ؤهه
"ال ًخدضص بال ٖبر اقخٛاله الظي ًىٞغ له صعحاث مُٗىت مً الاهضماج" 6؛ وٍىْٖ ٠لى
"ؤهه ٢ىة ٞاٖلت لها لٛتها اإلاٗبرة وخ٣ُ٣تها اإلاخىامُت ٞالجؿض ؾ٩ىن بال ايُغاب،
وايُغاب بال ؾ٩ىن".7

طُمُائُت الجظد في زواًت "جلك املحبت"
ٖىض جهٟذ عواًت "جل ٪اإلادبت" للخبِب الؿاثذ ًدبحن لىا خًىع م٨ث ٠لخُمت
"الجؿض الظ٧ىعي وألاهثىي" ،باعػا مالمده وٖال٢خه الخمُمُت ومكاَضٍ ؤلاباخُت.
ًإزظ الجؿض في الغواًت نىعجحن بزيخحن َما  :حؿض الُهاعة والى٣اء والهٟاء،
وحؿض الغطالت واإلاضوـٞ .هى َىا "الظي ًيخج زُابه ًٖ طاجه وحيؿه وآزغٍ" 8مٗبرا ًٖ
آالمه وؤٞغاخه ،وخبه وؤخالمه وًٖ ججاعبه وحىىهه ومٛامغاجه وًٖ اوٗخا٢ه وعٚباجه.
 4مهُٟى ،مدمىص ( ،)1998السوح والجظد ،الُبٗت الؿابٗت ،ال٣اَغة ،صاع اإلاٗاع ،ٝم.23 .
 5بى٨غاص ،ؾُٗض ( ،)2003الظُمُائُاث مفاهُمها وجطبُلاتها ،الٟهل الؿاصؽ مً مى ٘٢الباخث.
 6الؼاهيٞ ،غٍض ( ،)1999الجظد والصىزة وامللدض في الاطالم ،الضاع البًُاء ،ؤٞغٍُ٣ا الكغ،١
م.24 .
 7الٛظاميٖ ،بض هللا ( ،)1998املسأة واللغت  -ثلافت الىهم  -ملازباث حىل املسأة والجظد واللغت،
ٍ .ألاولى ،الضاع البًُاء ،اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي ،م.36 .
 8اإلاىصن ،خؿً ( ،)2009السواًت والتحلُل الىص ي ،الُبٗت الاولى ،الغباٍ ،صاع الامان ،م103 .
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ٌكمل حؿض الضهاءة ٦ال مً حؿض جبى ،لضباعي هجمت ،ؾلى(بلُلُى) ،بيذ ٧لى ..بلخ.
ؤما ٖالم الُهاعة ٞخمثله ٧ل مً البخى ،٫وبؾماُٖل الضعوَل ،وماعٍا ،ومبرو٦ت وحبرًل،
لُإزظ ٦ال مً اإلاؿاعًٍ الك٩ل الخالي:
ٖالم الضهاءة ٖ /الم الُهاعة
الظ/٫الخظالن /ألالم /الخى/ٝال٣ل ٤الغٗٞت /الث٣ت  /الىٞاء /الشجاٖت /ا لغاخت
اإلاىث

/

الخُاة

ًٓهغ الجؿض في عواًت " جل ٪اإلادبت" مىٟخدا ومىٟلخا ؤخُاها ومخٗضص الضالالثٞ ،هى ال
ًدمل اإلاٗجى الجيس ي والغٚبت وؤلاٚىاء  ،ِ٣ٞبل ًغمؼ لل٨ٟغ وللهىٍت الصخغاوٍت
والخًىع والُ٣اصة وؤلاعاصة والؿلُت ؛ ٦ما ًغمؼ بلى الظ٧اء في ُُٟ٦ت اؾخٗماله ،بط
ًخ٩لمً ،خدغً ،٥دكاعً ،٥ىضمج وٍىههغ م٘ آلازغ مضاٗٞا و مٗبرا ًٖ َىٍخه ووحىصٍ.
حٗخبر زىاثُت الجؿض/الهىٍت الغ٦حزة ألاؾاؾُت التي ًىُل ٤منها ال٩اجب ،لُخطح
الخًىع ال٣ىي للٛت الجؿض واإلاكاَض الجيؿُت ولٛت ؤلاٚىاء ،لخىٟلذ اللٛت والؿغص
"وجنهم ٪في عؾم جٟانُله ،وجىحهاجه واؾخيهاماجه٩ُٞ ،ىن مثحرا لإلعجاب والخٟاوة
والغٚبت ،وهي خٟاوة ج٣ىص بلى ْهىع هىٕ مً الؿغص ال٨ثُ ٠الظي ًيكٛل بالجؿض
وعٚباجه وزٟاًاٍ".9
ٌٗالج ال٩اجب "الخبِب الؿاثذ" خاالث ٦ثحرة في الغواًت مخٗل٣ت بالجؿض مؿخسضما
الخىعٍت والخلمُذ في ؾغص اإلاكاَض الجيؿُت ،مىضخا في طل ٪ؤهىاٖه٦ ،ما ؤهه ً٨ثر في
ون ٠الجؿض ألاهثىي بىنٟه حؿض اإلاخٗت ،بط هجض الغحل مغة ًغوي ًٖ حؿض ألاهثى
 9ببغاَُمٖ ،بض هللا (" ،)2004الغواًت اليؿاثُت الٗغبُت" ،مجلت عالماث ،الٗضص ،17الضاع البًُاء ،اإلاٛغب،
م.19 .
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واهٟالجه و مغة ؤزغي ٖ٨ـ طل ٪جماما .هلخمـ مً ٢غاءجىا لىو "جل ٪اإلادبت" ٖضة
زىاثُاث ٖلى قا٧لت الجؿض بحن الُهاعة والغطالت ،ؤو بحن ٖالمي الضهاءة والُهاعة
(الؿمى) ،ؤو بحن الجؿض /الضًًٞ ،هى ًسًٗه بلى ؾلُت الضًً واإلاجخم٘ ،وٍهى ٙطل٪
يمً اإلاغب٘ الؿُمُاجي باٖخباعٍ مجمىٖت مىٓمت مً الٗال٢اث اإلابرػة لخمٟهالث
الضاللت والظي يهخم بخمثُل اإلاٗجى وصالالث الىو وبْهاع الٗال٢اث التي جمثل ق٩ل
اإلادخىي :
الطهازة

السذالت

الالزذالت

الالطهازة

ًب٣ى ٧ل مً اإلاهُلخحن اإلاخمثلحن في "الُهاعة والغطالت (الىجاؾت) خاملحن لشخىخحن
مخٗاعيخحن جسىالن ألخضَما ؤن ًجضب وآلازغ ؤن ًيبظ ،وججٗالن ألاو ٫قغٍٟا ًبٗث ٖلى
الاخترام والخب والخ٣ضًغ ،والثاوي زؿِؿا ًثحر الىٟىع والغٖب والاقمئزاػ".10
واإلاالخٔ لىو جل ٪اإلادبت ًضع ٥جماما ؤن مدىع الؿغص َى الاخخٟاء بالجؿض
"ألاهثىي والظ٧ىعي" ٧ىهه مدمال بةقاعاث ٦ثحرة )ؤلاٚغاء ،اللظة ،الغٚبت ،الكهىة،
الاهههاع ،الخالخم ،اإلادبت .الٗك )..٤؛ بال ؤن ال٩اجب ال ًٓهغ الجؿض ٖ ِ٣ٞلى ؤهه
"مجغص حؿض ً ٌُٟلظة وقهىة" ،11بل ٌٗلً ٖىه مكحرا بلى الجاهب ال٨ٟغي والث٣افي
والٟلؿٟي لضي اإلاغؤة (اإلاغؤة الصخغاوٍت) في ط٧ائها وصَائها وفي خبها وم٨غَا ،وؤؾغاعَا ...
 10عوحُه٧ ،اًىا ( ،)2010إلاوظان وامللدض ،جغحمت ؾمحرة عَكا ،الُبٗت ألاولى ،بحروث ،اإلاىٓمت الٗغبُت
للترحمت ،م.66 .
 11وجاع ،مدمض عٍاى ( ،)1999شخصُت املثلف في السواًت العسبُت الظىزٍت ،صمك ،٤ميكىعاث اجداص ال٨خاب
الٗغب ،م.45 .
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جمثل اإلا٣ابلت بحن الُهاعة والغطالت اإلاىلض إلا٣ابالث ؤزغي تهض ٝبلى جىُٓم الضاللت
واإلاٗجى ٖبر هو جل ٪اإلادبتٞ ،هي جخًمً جُمت الُهاعة ٖلى الىبل والكغ ٝواإلاىصة،
والخُاة والاخخىاء والاؾخمغاع ،وجخًمً ؤًًا جُمت الغطالت ٖلى مىث الجؿض ،وألالم،
والالقغ ،ٝواإلا٨غ والخضإ واخخ٣اع الظاث والالبهخماء واإلاثلُت والاٚتراب والتهمِل.
ٖىض جهٟذ الغواًت ه٨دكٖ ٠ىالم ٦ثحرة للجؿض (ط٧ىعة ،ؤهىزت) ،خُث ًُغح
ال٩اجب الضاللت الٗمُ٣ت للجؿض وٖال٢خه باآلزغ وبهىٍخه ،وباإلا٩ان مداوال ال٨كًٖ ٠
الترُ٦بت الىٟؿُت للٗال٢ت الجؿضًت لُخٗغى بلى الجاهب الٟحزًىلىجي ل٩ل مً الظ٧ىعة
وألاهىزت ،بط ًغمؼ َظا اإلاٟهىم بلى ٖالم جاججه "ٖال٢ت ٗٞل واهٟٗا ٫بًجاب وؾلب ،ومً
زم ؾُُغة وعيىر" .12بهُال٢ا مً َظا ؾيخدضر ًٖ ؤهىإ الجؿض بحن ٖالم الظ٧ىعة
وألاهىزت.
ؤ .الجؿض الظ٧ىعي،
 .1الجؿض الظ٧ىعي والؿلُت
 .2الجؿض الظ٧ىعي بحن ال٣م٘ واإلاى٘
ب .الجؿض ألاهثىي والٛىاًت
 .1الجؿض ألاهثىي اإلادؿلِ
 .2الجؿض ألاهثىي اإلا٣مىٕ واإلامىىٕ

 12الُغابِص ي ،حىعج ( ،)1997شسق وغسب زجىلت وأهىثت ،بحروث ،صاع الُلُٗت ،م.8 .
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الجظد الركىزي
ًىحي ٖالم الظ٧ىعة ٖلى مغ الخاعٍش ؤلاوؿاوي وٖبر الضًاهاث ال٣ضًمت بلى ٖالم الؿلُت
وال٣ىة والؿُُغة مً حهت ،ومً حهت ؤزغي ًىٓغ بلُه ٖلى ؤهه عوح ؾامُت" 13واإلاغؤة
ؤصوى مىه ،والتي حٗخبر اإلاسلى ١الكُُاوي التي حٛىٍه بجؿضَا وبضَائها الخاع ١في خحن
جخمحز الٗال٢ت بحن الظ٦غ وألاهثى بالثىاثُاث اهٟٗا/٫اهخهاع ،ؾُُغة /عيىر٦ ،غ/وٞغ،
خغب/ؾالم ؛ ممثال بًاَا حىعج الُغابِص ي في ٢ىله "ٞالخغب عحىلت والؿالم ؤهىزت،
وال٣ىة عحىلت والًٗ ٠ؤهىزت" .14ؤما ٖلى مؿخىي الترُ٦بت الىٟؿُت والبُىلىحُت ٞـ "ًٓهغ
الغحل باٖخباعٍ م٨مال إلا٣خًُاث ألاهىزت ،وٍلٗب صوع ع ٤ُٞالضعب الظي ٌٛظي مٗجى
ألاهىزت لضي اإلاغؤة"15مداوال بزباث عحىلُخه اهُال٢ا مً ٞغى ؾُُغجه وجد٨مه و٢ىجه،
بط مىظ الُٟىلت جىحه ألاهٓاع بلُه ٖلى ؤهه الخامل والخامي الؾم الٗاثلت ،وحؿىض بلُه
٧ل اإلاؿاولُت ،وفي الى٢ذ هٟؿه ً٨مل اإلاغؤةٞ ،هى "ًغٍض الجؿض واإلاخٗت واللظة"،16
واؾخمغاعا الؾمهُٞ ،مىدها نٟت اإلاغؤة وٍ٨ؿبها مٗجى ألامىمت.
ًدؿم ٖالم الظ٧ىعة في عواًت جل ٪اإلادبت بالٛمىى وبالالويىح والاعجبا ،٥خُث
ً٣ىم الغواجي ٖلى حٗغٍه َظا الٗالم ؛ لُإزظ بٗضا ال ؤزالُ٢ا وؤؾُىعٍا ؤخُاهاً ،هىع
ٞيها ال٩اجب الترُ٦بت الىٟؿُت والٟحزًىلىحُت ل٩ل شخهُت؛ ٦ما ًبرػ مً زال ٫الىو
هىٖا مً الٗلل الىٟؿُت التي جخٗاعى م٘ الخُاة والضًً ،واإلامثلت في نىع مجمىٖت مً
الشخهُاث التي حِٗل جدذ ما ٌؿمى "اإلاثلُت الجيؿُت" ؛ ؤي زايٗت لؿلُت الجؿض
ولغٚباجه وهؼواتهم اإلاؿخمغة والتي جىٗذ ؤًًا باالهدغا ٝألازالقي.

 13ؤهٓغ الؿٗضاوي ،هىا ،)1991( ٫السجل والجيع ،ال٣اَغة ،صاع ومُاب٘ اإلاؿخ٣بل ،م.41 .
 14الُغابِص ي ،حىعج ( ،)1997شسق وغسب زجىلت وأهىثت ،بحروث ،صاع الُلُٗت ،م.6 .
 15ببغاَُمٖ ،بضهللا (" ،)2004الغواًت اليؿاثُت الٗغبُت" ،مجلت عالماث ،الٗضص  ،17الضاع البًُاء ،اإلاٛغب،
م37 .
 16الؿٗضاوي ،هىا ٫وعئوٖ-ٝؼثَ ،بت ( ،)2000املسأة والدًً وألاخالق ،الُبٗت ألاولى ،صمك ،٤صاع ال٨ٟغ
اإلاٗانغ ،م.160 .
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ًإزظ ٖالم الظ٧ىعة في الىو بٗضا ؤؾُىعٍا ،لىلمده في شخهُت بؾماُٖل
الضعوَل ،وبٗضا ال ؤزالُ٢اٞ ،ىلمذ الكظوط في شخهُت لضباعي وجبى وؾلى ،وبٗضا آزغ
ٌٗبر ًٖ ال٣ل ٤والخحرة والاعجبا ٥و٢م٘ الجؿض (الغٚبت) في شخهُت ال٣ؿِـ حبرًل،
خُث ًدىىٕ خًىع الجؿض اإلاخمثل في ألاهماٍ الخالُت :
الجؿض الظ٧ىعي اإلادؿلِ ،وَى حؿض ًخٗامل وٍخهغ ٝم٘ آلازغًٍ بال٣ىة والٗى٠
في ا٦دؿاب اإلاىا .٠٢ومً بحن الشخهُاث هظ٦غ شخهُت لضباعيً .مثل َظا ألازحر
الشخهُت ٚحر الؿىٍتٌ ،ؿخٛل آلازغًٍ لهالخه ولجزواجه اإلاؿخمغة ،مد٩ىما بالكهىة،
ال يهخم بالضًً وال بالٗاصاث وال بالُ٣م ،بط حٛغٍه ؤحؿام الغحا ٫ؤ٦ثر مً حؿض اإلاغؤة،
ِٞؿعى بلى بزًإ ٧ل مً جبى وؾلى جدذ ؾلُخه وؤوامغًٍٟ ،خ٣ض بلى الًمحر وألازال،١
مىٛمؿا في مماعؾاجه الجيؿُت ،مداوال بقبإ عٚباجه بُغ ١بباخُت م٘ الظ٧ىعٞ ،هى
ًًٟل اإلاثلُت الجيؿُت وال ًإبه لإلهار .حٗخبر اإلاثلُت الجيؿُت مً اإلاىايُ٘ اإلاؿ٩ىث ٖنها
في الىهىم الٗغبُت بك٣يها الظ٧ىعي وألاهثىي ،بط حٗض مً اإلاىايُ٘ اإلاثحرة واإلادغمت في
صًيىا ؤلاؾالميٖ ،لى الغٚم مً جىاحضَا في جغازىا الٗغبي ؤلاؾالمي.
جُغ ١ال٩اجب الخبِب الؿاثذ في هو "جل ٪اإلادبت" بلى اإلاثلُت الجيؿُت ،وها٢ل
ْاَغة الجيـ بىنٟها ْاَغة احخماُٖت وَبُٗت ُٞغٍت في طاث الٟغص ،و٦كًٖ ٠
م٨بىجاث وؤؾغاع مجخمٗاجىا ،وحٗغى ٦ظل ٪بلى اإلاكا٧ل الجيؿُت وؤؾبابها ،وؾعى
بلى مٗالجت وٞهم اإلاثلُت الجيؿُت وًٖ مؿبباتها وًٖ َبُٗتها ،والتي جغح٘ بالًغوعة
بلى مكا٧ل في الُٟىلت ٧الخٗغى بلى الاٖخضاء الجيس ي ،وَظا ما هلمده في شخهُت ،ؾلى
ؤو بلى ْغو ٝاحخماُٖت ،ا٢خهاصًت ٧ال٣ٟغ مثال.
ل٣ض ؤبضٕ الخبِب الؿاثذ في َغح الٗ٣ض الىٟؿُت والجيؿُت ٧اقٟا ًٖ واٗ٢ىا
الخ٣ُ٣ي اإلاِٗل؛ الظي هغي ُٞه خغحا وجسىٞا وُٖبا للخضًث ًٖ ٖالم الجؿض والجيـ
في ألاما ً٦الخانت (الٛغٞت) ؤو بحن اإلاملى٦ت وناخبها ،بلخَ .ظا الٗالم الظي ًبٌٛ
ويهان ُٞه اإلاسىث ،وٍى٨غ ُٞه الل ُِ٣الظي لِـ له الخ ٤في البدث ًٖ َىٍخه ؛ بل
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ًخجهىن بلى ؤن َظا الٟٗل زُُئت وٖاع وًُٞدت وؤقُاء ٢ظعة وبضًئت ،وَظا ما هلمده
ُٞما بٗض في شخهُت ؾلى وجبى.
جمخاػ ٖال٢ت لضباعي بـ٩ل مً جبى ،وؾلى بالؿغٍت ،بط ٌؿخجُب إلالظاجه ،و ٤ٞبعٚام
٧ليهما ٖلى مماعؾت الجيـ صون ؤن ً٩ىن لهما الخ ٤في الغ ،ٌٞوَظا ما ٌكحر بلى
ؾلى٦ه ٚحر الهحي وٚحر الُبُعي " :ؤخـ ٞيها وُٖضا ط٦غٍ جل ٪ال٣ؿاوة البالٛت ،الخاصة
اإلاهُىت التي حكٗغ شخها ما بد٣اعجه وبخٟاَخه واوٗضام عحىلخه ،مىظ ؤن إلاؿتها ػوحخه
مبرو٦ت في ٚغابت ٖال٢خه بدبى ٞإزبرث الؿُضة مُله بلى اإلاضاٖبت وَى ٖلى نضعٍٞ ،ةن
ألامغ ونل به لُلت ٖاص ٞيها مؼَىال ؤن َلب بليها ؤن حؿاخ٣ه صبغا".

17

ًىحي َظا اإلالٟىّ الؿغصي اإلادمل بلٛت الجؿض والكهىاهُت والىخكُت بلى عٚباث
لضباعي الخُىاهُت ،والتي جبرػ هؼٖخه بلى الجيـ الٟىخاػي و اإلاثلُت والخدغف بؿلى وجبى،
ٞغٚباجه جدضص هىٕ شخهِخه ٚحر الُبُُٗت اإلااثلت بلى الخهى٘ في ٦ؿب آلازغًٍ وبْهاع
عحىلُخه بالٗى ٠وال٣ىةٞ ،هى شخهُت مغًٍت ٞاؾضة مدؿلُت وٍم ً٨ؤن هىضخه في
الك٩ل الخالي :

ال أخالق له

شهوانً
لدباري  /السلطة

الرغبة فً االمتالك والقوة

مستبد /منتقم

ؤما ػواج لضباعي مً مبرو٦تٞ ،هى لم ًَ ً٨غوبا لخسلهه مً وا ٘٢اإلاثلُت ،وبهما
لُسٟي ًٖ الىاؽ مماعؾخه الؿغٍت والالؤزالُ٢ت م٘ ؾلى وجبى ،وفي الى٢ذ هٟؿه لُبحن
 17الؿاًذ ،الخبِب ( ،)2002جلك املحبت ،الجؼاثغ ،ميكىعاث ؤوهاب ،م.126 .
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للجمُ٘ ؤهه بوؿان احخماعي نالح َبُعي ً٩ىن ؤؾغةٞ ،هى ًسخبئ جدذ ٖال٢ت قغُٖت
نىعٍت " ،ِ٣ٞال ٌٗاوي مً ؤمغاى هٟؿُت ؛ بال ؤن مبرو٦ت جهضث له وَضصجه
بالًُٟدت ٖىض الؿُضة ألنها ا٦دكٟذ ؾغٍ م٘ جبى " ٞخىٖضجه لُلتها ؤن جٟطح قظوطٍ
ٖىضَاٞ ،هضصَا زم ؤٚغاَا ٞإنغث ولم تهً ".18
مً زالَ ٫ظًً اإلاكهضًً هخىنل بلى ؤن ؤٗٞا ٫لضباعي واٗ٢ت جدذ الثىاثُت الًضًت
بحن الؿغ والٗلىُت مً حهت ،وبحن الدؿتر والًُٟدت مً حهت ؤزغي ،بط ٌؿعى
بلى الدؿتر ًٖ ؤٗٞاله اإلاكِىت وَٗمل الٗ٨ـ ٖلى ٞطح البخى ٫وؤلاٖالن ًٖ زباًاَا
وٖال٢تها م٘ م٨دى ٫مؿخٗمال اإلاُ٨ضة والٟش لإلً٣إ بها .وٍم ً٨ؤن هدضص شخهُت
لضباعي التي حِٗل بحن تهضًض الًُٟدت وبحن بزٟاء لكظوطٍ و ٤ٞالترؾُمت الخالُت :

الشذوذ /لدباري /الفضيحة أو
الظس /لدبازي/العلىُت
 الجظد الركىزي امللمىع واملمىىع:
ؾلى /بلُلُى ،هي طاث مؿخلبت ؤلاعاصة ومخٗثرة في قبا ٥العجؼ ،ال٣هغ والًٗ،٠
حِٗل ٚغبت م٘ حؿضَا وطاتها ،مخسىٞت مً مؿخ٣بل مجهىٞ ،٫هى مجهى ٫الهىٍت
والٗاثلت واليؿب ،ياج٘ بحن هه ٠ط٦غ وهه ٠ؤهثى (مسىث) ،بهه "ابً الؿُض" جغبى في
ؤخًان عحل ٚغٍب اٖخبرٍ ولضٍ " :ال ؤٖغ ٝؾىي ؤوي ابً ألم ال حٗغ ٝلي ؤبا" 19؛ بط ؤن
وحىصٍ ٧ان هدُجت ٖال٢ت عحل مً ألاقغا ٝم٘ ؤمه التي جيخمي بلى َب٣ت الخضم ٞ" :لما
خملذ مً ؾُضَا وهي في ًمُىه ػوحها حضي ألنهما مملى٧ان له ،و٧ان حضي ختى بٗض
طل ٪الؼواج ٦ثحرا ما ًجض لضي ٖىصجهٖ ،ىض ٖخبت بِخه وٗلي ؾُضٍ بقاعة بلى ؤهه ًىاٗ٢ها

 18اإلاغح٘ هٟؿه ،م.127 .
 19اإلاغح٘ هٟؿه ،م.116 .
25

بدزة شسٍط

ُٗٞىص مً خُث ؤحى ٞال ًغح٘ بال بٗض ؤن ًخإ٦ض ؤن ؾُضٍ ٢ض ى منها وٚاصع" .20ؤما ؤمه
٩ٞاهذ مملى٦ت ألخض ألاخغاع " ..وألن الؿُض ٧ان مهابا ..وهصخه الُلبت بإن ٌكغب ٦مُت
مً خلُب الىا٢ت وؤن ً٣ض ي لُلت م٘ ٖبضة ؤو خغزاهُت ٖؼباء لم جبل ٜالٗكغًٍ".21
جضَ ٫اجه اإلالٟىْاث اإلادملت بالهمىم والخؼن والؿلبُت والالبهخماء ٖلى اخخ٣اع الظاث
والخيهان ،وًٞال ًٖ طلٞ ٪ةن جهغٞاث ؾلى جثبذ ٖلى ٖضم ال٣ضعة ٖلى الٟٗل ،في
٧ىهه مملى٧ا ال مىخمي ،وَظا ما ؤصي به بلى ٖضم امخال٦ه الٟ٨اءة التي جإَله ٖلى ٖضم
الاههُإ لغٚباث آلازغًٌٍٗ .اوي الجؿض "ؾلى" اإلاؿخٛل ال٨ثحر مً اإلاكا٧ل الىٟؿُت،
والتي جغح٘ بلى َٟىلخه الُاجؿت ،لُخٗغى بلى الخدغف مً َغ ٝعحل ًؼوع بِذ ؤمه
"..و٧ان في ُٚابها ًإزظوي في حجغٍ وًٍُٛجي به وٍ٣غنجي وٍ٣بلجي ،وفي بخضي الُ٣لىالث
ٖغاوي ومغع ٖلى حؿمي بالهابىن وؤصاعوي ؤمامه وبغٖ ٥لى ع٦بدُه وبضاٞ ..هضصوي و٢ا ٫لي
بن ؤهذ ؤزبرث ؤم٢ ٪خلتها و٢خلخً .22"٪دُل َظا اإلالٟىّ الؿغصي بلى الضَكت والخحرة
والخٗاؾت والخسىٍ ،٠والظي ٌٗبر ًٖ ويُٗت في ٚاًت الهٗىبت ٧ىهه َٟال ال ٌؿخُُ٘
اإلاٗاعيت وال اإلا٣اومت ،مخجها بلى الؿ٩ىث ختى ًى٣ظ والضجه.
ل٣ض ٧ان الخدغف الجيس ي مً ألاؾباب ألاولى التي خىلخه مً َٟل بغيء ال ٌٗغ ٝما
ًجغي مً خىله بلى قاب مسىث قهىاوي "..يهؼ ؤًٞل مً اليؿاء٨ً ،دل مثل الخىصاث
الجُضاث ،وٍخدُِ ٦ما الباًغاث ،ال ٌؿم٘ نىث بمغؤة بال و٢لضٍ ٦ ،23"...ما ؤهه حٗلم
اإلاثلُت الجيؿُت بحباعٍا مً لضباعي  " :لضباعي واخض منهم ،وهللا ما طا٢ها مجي بغٚبتي.
٢لذ له زُغة بسُغة ؾبجي وحلضوي و٦خٟجي وٗٞلها بال٣ىة ".24
هلخمـ في َظا اإلالٟىّ الؿغصي اإلاشخً بهىع الكهىاهُت /والالبعاصة/والالؾلُت ٖلى
الجؿض بلى ؤن ؾلى ًٟخ٣ض للخغٍت في الغ ٌٞؤو الازخُاع وفي ج٣غٍغ مهحر خُاجه ،ختى في
 20اإلاغح٘ هٟؿه ،م.82 .
 21اإلاغح٘ هٟؿه ،م.98 .
 22اإلاغح٘ هٟؿه ،م.116 .
 23اإلاغح٘ هٟؿه ،م.68 .
 24اإلاغح٘ هٟؿه ،م.69 .
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حؿضٍ وعٚباجهٞ ،هى ٌؿلم هٟؿه للضباعي لِـ عٚبت في طل ٪بل ألن حؿضٍ حٗىص طل٪
والالبعاصة في ٦بذ عٚباجه اإلاؿخمغة .وم٘ طل ٪ج٨دك ٠والضجه ؤمغٍ وؾغٍ ،ول ً٨بٗض
ٞىاث ألاوان ،بٗض اخؿاؾه باللظة واإلاخٗتُٞ ،جزل ٤بلى مؿخىي عزُو مؿدؿلما ألَىاثه
وٚغاثؼٍ مخدىال بلى قاب مىدغ ٝعاى باإلاثلُت ٣ٞ..".ض نغث ؤؾدكٗغ لظة مً طل،٪
وٍ٩ىن َى الظي ؤقإ زبري ٞهغث مُم٘ ال٨باع والهٛاع في ع٢ان"ً .25بضو ؾلى/بلُلُى
في َظا اإلالٟىّ الؿغصي ٢ل٣ا وٍاجؿا ،وم٣خىٗا بإن الىي٘ ٢ض ؾاء هدُجت ا٦دكا ٝؤمه
وآلازغًٍ خ٣ُ٣ت ويٗه ومٗغٞت ه٣اٍ يٟٗه مً زال ٫بلى ٙاللظة /وبخخ٣اع الظاث،
والتي ا٣ٞضجه جىاػهه لُهبذ مُم٘ ال٨باع والهٛاع ،وَ٨ظا جٓهغ شخهُت ؾلى مً زال٫
اإلاسُِ الخالي :
شهواني

ؾلى

شاذ /ليس له إرادة
اكتشاف الذات
وضعفه(مخنث)

اهُال٢ا مً َظٍ الترؾُمت ًٓهغ ؤن ؾلى شخهُت مؿخلبت ومؿلىب ؤلاعاصة وؾلبُت،
حِٗل ما بحن شخهِخحن ط٦غ ،وؤهثى ،بحن لضباعي وعٚباجه التي ال جيخهيٞ ،هى شخهُت
ٚحر مىخمُت:

 25اإلاغح٘ هٟؿه ،م.117 .
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تحمل اإلهانة

فاقد لالرادة
والحرٌة

الصبر على الذل
سلو/الالمنتمً

مملوك/غٌر
مبالً

جبى ،الظاث الخائهت في ٖالم الكهىاث ،اإلاىخمُت بلى ٖالم الضهاءة والخُاهت اإلادؿترة
ٖلى ؤٖما ٫لضباعي الضهِئت ،و لخخد ٤٣نىعة اللام ُٞه وفي جضبغٍ اإلا٩اثض وفي ؾلى٧اجه
الجيؿُت التي جدُل بلى مضي ٢ظاعجه ووؾازخه ٧ىهه عحال مىدغٞاً ،خ٣غب مً البخى٫
وٍغٚب في الؼواج بها ،بال ؤنها حٗلم ًٖ ٖال٢خه بلضباعي في اإلا ُ٘٣الؿغصي الخالي" :لىال
مثل َظٍ البضٕ ؤلاباخُت ما٦ىا آلان ليؿاوم ٖلى ؤٖغايىا" .26جبضو َظٍ الشخهُت
مؿخٟؼة لظاتها ،ونىلُت مؿلىبت ؤلاعاصة وجابٗت لخضمت لضباعي ولغٚباجه ،ولىىضخه و٤ٞ
الترؾُمت الخالُت :

همّها
الرغبة

مخادع

تبو

وصولً

 26اإلاغح٘ هٟؿه ،م.121 .
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مخى٨غ في لباؽ صًجي ؛ ًمثل في الىو
جبرًل/التدًً/الاطتظالم/املىع ،عحل ٖؿ٨غي ٍّ
الغواجي "جل ٪اإلادبت" ،الجؿض الُاَغ" ،عحل صًً مؿُحي" ،مٗخبرا الغٚبت وبعياء
ملظاث الجؿض زُُئتٞ ،التزامه بالضًً ،حٗله بوؿاها مخمؿ٩ا بإٗٞاله وبؿلى٧اجهٞ ،هى
مغقض صًجي ٌؿعى بلى يبِ الىٟـ و٦بذ عٚباجه وبنالح اإلاجخم٘ ًٖ َغٍ ٤الىهي واإلاى٘
والؿالم .وٖلى الغٚم مً التزامه وحكبثه بمباصت الضًً اإلاؿُحي ،بال ؤهه ؤمام الخب لم
ٌؿخُ٘ الخهضي للمكاٖغ ول٣لبه ٘٣ُٞ ،في قبا ٥مبرو٦ت ،لم ً٣ضع ٖلى ٦بذ ؤخاؾِؿه
ٞا٦خٟى بالىٓغ ومالمؿت ًضيها وم٣ابلتها.
ًىحض حبرًل في ويُٗت فاعل محسك٣ً ،ضم الىصح وٍض اإلاؿاٖضة لل٣ٟغاء وَؿعى
بلى جد ٤ُ٣الؿالم في بلض بؾالمي ،وفي الى٢ذ هٟؿه ال ًمل ٪ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣
مىيىٖه وَى الؼواج بمبرو٦ت والخدى ٫مً مؿُحي ملتزم بلى مؿلم ،بط هجضٍ مترصصا في
َظا اإلاىيىٕ ،لىجضٍ بحن الالتزام بالضًً مً حهت والخجاوب م٘ الخب مً حهت ؤزغي،
ؤي بحن زىاثُتي الضًً/الخب ،وبحن الٓاَغ "عحل صًً ملتزم" ،والباًَ٢" ،لبه ًىطخ
بالخب" ٞ..." :ا٢ترب منها وحال بط مغع بإنابٗه ٖلى وحىخيها قغوصا ،جدغ٦ذ ًضَا حؿىض
ًضٍُٞ ،ى٢ها بظعاٖه ألازغي ًًمها بلُه " ،27وفي م ُ٘٣ؾغصي آزغ٢" :ا ٫لها وهٟؿه
بحن لهب عٚبت حمإ وبغوصة وكىة ؾمإ لىال زىفي مً الغصة لخٟٓذ ٦خاب٨مٞ ،ةهه ال
باب للؿماء هدى الغب .28"...
ًد٨م َظٍ الىخضاث الؿغصًت ٖاإلاان صاللُان َما ٖ:الم الضًً والالتزام به ،وٖالم آزغ
ٖالم الخدغع واوٗخا ١الجؿض ،لُهبذ حبرًل بحن هاعًٍ َما  :هاع الجؿض الظي ًدُل بلى
زُاهخه إلاباصت الضًً اإلاؿُحي بىنٟها زُُئت ال حٛخٟغ ،وبحن هاع الغصة ،وجٓهغ ججلُاتها
في مؿاعًٍ نىعٍحن ًم ً٨جىيُدهما ٖلى الىدى آلاحي :

 27اإلاغح٘ هٟؿه ،م.164 .
 28اإلاغح٘ هٟؿه ،م.166 .
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جبرًل

حبرًل

ؤ (لهب زغبت

ب (خىفي مً

لهب زغبت

بغوصة

جماع)

السدة)

جماع

وكىة

ًىٟخذ اإلاؿاع الهىعي ؤ يمً ؾُا٢اث مٟخىخت ٖلى الاوٗخا ١وجدغع الجؿض وزغ١
الُ٣م واإلاباصت وٖ٣ض الالتزام الظي ًىو ٖلى ٖضم اعج٩اب الخُُئت ،والخًىٕ بلى
عٚباث الجؿض ولهُبها ،ولُخجاوـ صاللي م٘ الترصص والخى ٝمً الغصة ،و الخدى ٫بلى ٖالم
مجهىً ٫دُل بلى الخُىعة والخيهان والًُإ ؤمام خب مبرو٦ت.
بط جخجؿض نىع الخدى ٫و ٤ٞاإلالٟىّ الؿغصي آلاحي  ":ولم ًٟذ البخى ٫ان ج٩ىن
ؤو ٫مً جضع ٥جدى ٫جل ٪الٗال٢ت مً خا ٫بعجاب بلى خا ٫مً اإلادبت اإلاظهبت آلاًلت
ٚغاما ٢اَغا مغصٍ بلى ٢ضع مٗلىم مدخىم ".29
الجظد ألاهثىي والغىاًت
ًمثل الجؿض ألاهثىي في اإلاخٗاعٖ ٝلُه حؿض ؤلاٚىاء والجما ،٫خُث ًغمؼ صاثما ٖبر
الخًاعاث ال٣ضًمت بلى حؿض الخحر والخهىبت والىمى والخُاة "٦ ،30ما ون ٠ؤًًا
بًٟٗه وم٨غٍ واخخُاله وٞغاؾخه ،وٍخمثل ؤًًا بىنٟه مضوؿا ًجب بَماله ،مٗخبرا
بًاٍ مهضع الخُُئت والغطًلت ،والىجاؾت ،والغيىر بلُه ٌٗجي اعج٩اب اإلاٗاص ي.
جماعؽ اإلاغؤة ؾلُت الخب ٖلى الغحل مؿخٗملت ؾالح الٛىاًت والخىصص ،واؾخسضام
ؤؾالُب ؤلاٚغاء ولٟذ الاهدباٍ ،وإلزاعة الغحل جغمي ؾهامها "َالبت له٢ ،انضة بلُه،
باخثت ٖىه مكتهُت إلاال٢اجه حاطبت له ،لى ؤم٨نها ٧اإلاٛىاَِـ والخضًض ٢ىة حىَغ

 29اإلاغح٘ هٟؿه ،م.168 .
 30اهٓغ الؿٗضاوي ،هىا ٫السجل والجيع ،م٦ ،20 .خاب مً مى ٘٢ال٨ترووي www.kotobarabia.com
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اإلاٛىُِـ اإلاخهلت ب٣ىة حىَغ الخضًض" ،31لُهبذ َظا ألازحر زايٗا لها ،جغٍض
الاؾخدىاط ٖلُه مً زالَ ٫غ٢ها الخانت ،ألنها جغي في هٟؿها "حؿضا مثحرا" ،وم٩اها
لالؾخ٣با ٫و الخىالض ،حؿعى بلى جد ٤ُ٣عٚباتها ،ولُجض ٞيها َى آلازغ مىب٘ الخب والهضوء
والاؾخ٣غاع ،واعجماثه في ؤخًانها باخثا ًٖ الغٚبت وجد ٤ُ٣عحىلخه ،ولُ٩ىن" ؤمامها بحن
خالخحن بخضاَما ؾمى وألازغي َبىٍٞ .ةن َى اؾخجاب لضواعي الغوح ،وخغع هٟؿه مً
ُ٢ض الجؿضٞ ،ؿِخدى ٫بلى َاثغ ٌٛغص في ؾماء الخب البهُت ،وٍهحر ٖظعٍا لهىعة
ٌؿخسلهها زُاله مً ما ً ٌُٟبه وحضاهه في مٗاوي الجما ٫والخب والهُام" .32و٢ض
حؿخُٟض اإلاغؤة في ٦ثحر مً الً٣اًا للىنى ٫بلى ما جُمذ بلُه لخل٣ي ؾالخها اإلاخمثل في
الاؾخمالت والخىصص والخ٣غب "لُدـ في ٢غبها خىِىا وعٚبت مبهمت ،زم ًؼصاصان ٢غبا وجألٟا
وجبضص الغٚبت اإلابهمت عوٍضا في اجها ٫بضوي خمُم".33
وٖلُهٞ ،ةن اإلاغؤة "ج٣ضم للغحل اعياثُا ل٩ي ٌكب٘ نهمه الظ٧ىعي" ،34ماهدت بًاٍ
اإلاخٗت واإلادبت والجؿض وألابىة ،وهي بظل ٪حؿعى الى جد ٤ُ٣الخىاػن مً زال ٫ؤنها
"جلٗب صوعا اًجابُا وٗٞاال ،ومُلها الُبُعي بلى الخجمل واؾخسضام ؤؾالُب ؤلاٚغاء
والجظب ٌؿاٖضَا ٖلى الُ٣ام بهظا الضوع ،زم ٖليها في نهاًت ألامغ ؤن حؿدؿلم وؤن ج٣بل
َُٗت عايُت ما ًبضو في الٓاَغ ؤهه َؼٍمت ،في خحن ؤهه في وا ٘٢ألامغ جلبُت اإلاغؤة لىضاء
الخُاة الجاَضة في الب٣اء".35

 31ابً خؼم ،ألاهضلس ي ( ،)ٌ1349طىق الحمامت ،صمك ،٤م٨خبت ٖغٞه ،م.07 .
 32الٛظاميٖ ،بض هللا ( ،)2006الخطُئت والتكفير ،الضاع البًُاء ،اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي ،م.220 .
ٚ 33الي ،ق٨غي ( ،)1991أشمت الجيع في اللصت العسبُت ،1 .ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الكغو ،١م.6 .
 34الىُ٦ل ،ببغاَُم مدمض ( ،)1998جغسافُت امللراث الجيع في الجىت ،الُبٗت ألاولى ،بحروث ،عٍاى الضًً
لل٨خب واليكغ ،م274 .
ً 35ىؾ ،٠مغاص ( ،)1994طُكىلىجُت الجيع ،الُبٗت الثاهُت ،صاع اإلاٗاع ،ٝم. 59 .
31

بدزة شسٍط

ًدىىٕ الىو في َغح صاللت الجؿض ماهدا حؿض اإلاغؤة بٗضا حمالُا ؤؾُىعٍا ماػحا
بحن الخُا ٫والىا ٘٢بىنٟه َىٍت ؤهثىٍت زانتٞ ،هى ًغي ٞيها ٧ل ش يء حؿض الجما٫
واإلاخٗت ،وحؿض ال٣ىة وال٣ضعة وؤلاعاصة والؿلُت ،الظي ًخمثل في ألاهىإ الخالُت :
الجظد ألاهثىي والظلطت ً :خمثل الجؿض اإلادؿلِ في حؿضًً باعػًٍ ل٩ل مً
البخى ٫وهجمتٞ .البخى ٫؛ هلمذ ؤن حؿضَا ًخإعجح بحن الغٚبت والؿلُت وبحن الخسىٍ،٠
مداولحن ؾلب بعاصتها وخغٍتها وؤلاً٣إ بهاٞ ،هي جخمخ٘ بالجما ٫والغقا٢ت والظ٧اء :
" ...به٧ ٪لما ؤمٗىذ ٞيها وهي في الٟغاف مؿخىعة بٛاللت مً الٗغي ،جمثلتها بٗضا مً
عمل الٗغ ١اإلاخدىلت ؤلىاهه في ًىم مً ؤًام جىبغ ،بًُاء الكمـ نبدا ويحى بلى جبر،
ْهغا وػوالا " ،36وفي ملٟىّ آزغ ً٣ى ٫الؿاعص " :حكٗان ٖلُ ٪ؤهىزت جغٞغ ٝعٚبخ٪
وج٣بؿان في ُٖيُ ٪لٛت ج ٠٣صونها لٛت الخغوٖ ٝاحؼة ٞخهحر هي الىُ ٤وؤلاقاعة
والضاللت ما ػزمذ بالكهىة مثلها لٛت " .37جخد ٤٣نىعة ألاهىزت ب٩ل ؤبٗاصَا الضالت في
اإلالٟىّ ألاو ٫والثاوي ،خُث ًيبجي اإلالٟىّ ألاوٖ ٫لى الخ٩ىًٍ الخُابي لُضٖ ٫لى ألاهىزت
وما جستزهه مً مدبت وحما ٫وٖلى مضي ٖال٢تها بالصخغاء ولُإزظ لىن الغمل مٗجى
َىٍتها واعجباَها به لخخجلى و ٤ٞمؿاعًٍ :

األنوثة

أ  /رمز
للرغبة

 36الؿاًذ ،الخبِب ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.103 .
 37اإلاغح٘ هٟؿه.
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ًىضعج اإلاؿاع الهىعي "أ" صازل ؾُا٢اث مٟخىخت ٖلى الخب والاهههاع ،لُخجاوـ
صاللُا م٘ اإلاؿاع "ب" وٍدُل مباقغة بلى بلى ٙاللظة ،ولُخجلى طل ٪ؤًًا في اإلالٟىّ
الؿغصي الخاليٞ" :ىٗم امغؤة وَبذ طل ،٪وَىبى لغحل ٞاػ بها ،ماصخا حماٖا جىاؾب
ٞيهما للغحل واإلاغؤة ٚمضا لؿُ ،٠مٟغ٢ا بحن ؤهىإ اللظة ...جُلب خهى ٫اللظة ب٩ل
حاعخت ٞيها ٞةن قاعٞتها ًٖذ ؤو ٚغػث ؤْاٞغَا" .38و جمثل هجمت الجؿض اإلاٛغي
واإلادؿلِ في آن واخض َضٞها بٚىاء ٧ل مً خىلها ،وٖلى الغٚم مً حاطبُتها وحمالها ،بال
ؤنها جٓل جالخ ٤البخى ٫مداولت مٗغٞت ؤؾغاعَا وؾغ هجاح ٖال٢اتها ،خُث ًخدضر
الؿاعص ًٖ ؤؾالُبها في ؤلازاعة والٛىاًت وفي جغوٌٍ مدبيهاٞ ،ها هي "حٗل٢ ٤غَا طَبُا في
قٟحر ٞغحها ألاًمً ..حؿٗغ به في الجمإ َمه مً بىاَنهاٞ ،ال ً٣اوم لها بعحاء بٟٗل
الاخخ٩ا ،٥حكٗل الىاع به في ؤٚجى الغحا٣ُٞ ٫ضٞىن وٍى٣ضٞىن ،39 "...وفي م ُ٘٣ؾغصي
ً٣ى ٫الؿاعص ٞ .." :خبؿم بىُ٣ها الهؼء  :في اإلاغة ال٣اصمت ؾاهؼٖه لىخمخ٘
ؾىٍا ".40
مً اإلالٟىّ ألاو ٫والثاوي ًدبحن لىا ؤن:
شاعسٍت وشعسٍت الجماع /هجمت (كسط مً الرهب) ٌ /شعل الىاز
ومً زال ٫اإلالٟىْحنً ،م ً٨ؤن ههىٚه يمً اإلاسُِ الٗاملي الظي "ٌكخٛل
باٖخباعٍ ق٨ال جغُ٦با ؤولُا للضاللت ،ؤي ؤهه ًدُل ٖلى الهُٛت الٗامت التي جسخهغ
الؿلى ٥ؤلاوؿاوي مً خُث َى ٗٞل مىحه هدى ٚاًت"ٞ ،41ؿىضعج يمىه ؾلؿلت مً
الخٛحراث والخدىالث في شخهُت هجمت.

 38اإلاغح٘ هٟؿه ،م.105 .
 39اإلاغح٘ هٟؿه ،م.60 .
 40اإلاغح٘ هٟؿه.
ٚ 41غٍماؽ ،لجحرصاؽ وٞىهدُجي ،حا ،)1991( ٥طمُائُاث ألاهىاء ،جغحمت وج٣ضًم ؾُٗض ،بى٨غاصَ ،غابلـ ،صاع
ال٨خاب الجضًض اإلاخدضة ،م.26 .
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املسطل/هجمت

املىضىع/الحصىل على املتعت

املسطل إلُه(السجال التاجس

وبلىغها

 ،التازقي ،املهىدض

،اطماعُل الدزوَش
الظاث/هجمت

اإلاؿاٖض/ال٣غٍ ،بيذ

اإلاٗاعى :اليؿىة ،البخى٫

َىض٫

والُ٣م
اإلاغؾل /ال٣غٍ

اإلاىيىٕ/الكهىة وبلىٙ

اإلاغؾل بلُه/الغحا٫

اللظة

الظاث/هجمت

اإلاٗاعى/اليؿىة وٚحرتهً

اإلاؿاٖض/بيذ َىض٫
/ال٣ضع/الخٔ
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الجظد ألاهثىي امللهىز(واملمىىع)  :جمثل ٧ل مً بيذ ٧لى ،ومبرو٦ت حؿضًً
م٣هىعًٍ و ممىىٖحن٦ ،الَما ٌِٗكان مك٩لت م٘ اإلااض يٞ ،بيذ ٧لى حِٗل مك٩لت
البدث ًٖ طاتها٧ ،ىنها ججاَض في زُ ٠ألايىاء ٖلى البخى ٫؛ ٗٞلى الغٚم مما جٟٗله
مً ؤٖما ٫الكٗىطة وجدًحراث ٚغٍبت ألحل جى ٠ُ٢حاطبُت البخى ،٫بال ؤنها باءث
بالٟكل٨ٞ ،ثحرا ما جدلم بالغٚبت واإلادبت ،لخ٣اعن هٟؿها بالبخى ،٫وهجمت ،بال ؤنها ٧اهذ
ج٨برَما ؾىا ولم ججض ؤخض ًلخٟذ بليها ٞاؾدؿلمذ للضَغ .ؤما مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغو٦ت ٞ :خِٗل
٢هت خب م٘ عحل صًً مؿُحي ٞغوس ي "حبرًل" لخٗترى الٗاصاث والخ٣الُض َغٍ٣هما
ولً ٌؿمذ له صًىه مً خبها ؛٧ىهه ٢ؿِؿا ممىىٖا مً الخب ،وال ًد ٤له ججاوػ الخِ
ألاخمغ .وهٟـ الص يء باليؿبت إلابرو٦تٖ ،ليها ؤن ال جتهىع ألحل عٚباتها وؤَىائها ،بال ؤنها
عضخذ ل٣لبها ولم يهمها ش يء آزغ .في البضاًت ٧اهذ ججض نٗىبت في الىنى ٫بلى ٢لبه،
بال ؤنهما في ألازحر وٗ٢ا في خب بًٗهما البٌٗ ،وم٘ طلً ٪ب٣ى اإلااو٘ ؤٖٓم ،لخجض ٧ل
مً مبرو٦ت وحبرًل ٌِٗكان بحن زىاثُت الترُٚب والترَُب وبحن الجؿض والضًً.
ًخطح مً زال ٫الغواًت ؤن حؿض مبرو٦ت اإلاخدغع ًغٚب في الخُاة والخغٍت ،بال ؤنها
مدهىعة بحن الغٚبت والخسىٍ ٠وبحن خًىع الخب واهدباؾه ،هدُجت خبها الكضًض
لغحل صًً مؿُحي ،والظي ًجض نٗىبت في الخىانل مٗها ٧ىهه ٢ؿِؿا ممىىٖا مً ؤن
ٌؿدؿلم للجؿض وللخب ،لخ٩ىن زىاثُت الجؿض /الضًً هي الثىاثُت الغثِؿُت ل٣هت
مبرو٦ت وحبرًل .وهمثلها ٖبر اإلاغب٘ الؿُمُاجي:
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الضًً
الجؿض

الالصًً

الالحؿض

ًمثل الجؿض الخدغع والاوٗخا ١والغٚبت ،في خحن ًمثل الضًً اإلااو٘ والالتزام
والخمؿ ٪به وبالُ٣مٞ ،هى ً٣م٘ الجؿض وًٍبُه وٍدمُه مً الاهٟالث والازترا.١
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