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دراسة أنثروبولوجية بمدينة عّمان )األردن(

 *ميسون العتوم

 مقّدمة

ماألغـروبقظقجّق ماظؾققث مأصؾقً مظؽـ ماٌؿعّؾؼي مواظّلقدققظقجّقي عـذمموىلدبي
موطـداأ مأعرؼؽو معـ مبؽّؾ ماٌوضل ماظؼرن معـ ماظّلؾعقـوت ماظّشؿوظّقيمموائؾ وأوروبو

م ماٌتواظغربّقي معـ ماجاجؿؿو عّد موسؾؿ ماألغـروبقظقجقو م ي ماظؽىرى مػذامداخؾ مصنّن ،
ممزالم يمبداؼوتفم يماجملؿؿعوتماظعربّقي.ؼعومماجملول
مو مؼؽقن مؾّؿظضد متشفدػو ماظيت ماظؽىرى مواظّلقودّقي ماجاجؿؿوسّقي أشؾىمقّقجات

سؿقعومموتاجاغلوغّقتقجقفممدصعموم ياجملؿؿعوتماظعربّقيم يماظقضًماظّراػـمأثرمبوظغم
م يمعقضق ماىلدمؾقٌاظمإظبواألغـروبقظقجقومسؾكموجفماًصقصممدققظقجقوقواظّل

 يمػذهماٌـطؼيمماظذيمطونموعومؼزالمعـماٌقاضقعماٌغّقؾيمواٌـلّقيمواٌلؽقتمسـفو
م.عـماظعومل
ممـطؾؼدق محبــو م ي مبصػؿف مُضماصغريموؿسوَظاىلد م"أو قؽروطقزم"معؾ

(microcosm)مم موطكثورم، (macrocosm)م"ْطُروُطقزموَع"داخؾ مطؾؼوؼو مإظقف ممودــظر
بصػيمشريمعؾوذرةمسؾكمطؾغيمهقؾـومبصقرةمعؾوذرةمأوممبعؾورةمأخرىأومطذاطرةمأوم

مودهموصقوشيمععوغقف.تعؿؾمسؾكمتشؽقؾفموردؿمحديتماظّرؤىموماظؼقىماجاجؿؿوسّقيماظ
ماٌو مػذا م ي معقسؼولدـقوول، مأثر ماضؿػوء ،1

 (Mauss)ماىلدمم ععؿىرؼـ
ماظّؿسيمعـماألطؿفؿق مطشػمواطؿشوفمطّؾممؼـقوتماّظيتمعـمخالهلودواتمأو دقؿّؿ

                                                                                                              
 *Université de Amman, Jordanie. 
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اظيتمموطّؾمػذهماإلعضوءاتمواإلعضوءاتماٌضوّدةماظؼقاغنيػذهماظّؿلؿقوتموطّؾمػذهم
مإظبصـقـمدــظر،مإذن،ماٌؿصورسي.مماجاجؿؿوسقيظؼقىماعـمضؾؾممؽؿىمسؾكماىلدُت

اظّؾقىراظّقيممخطوببنيمموسّلاجاجؿؿجلدماٌرأةممبدؼـيمسّؿونمبوألردنمطرػونمظؾّصرا م
تؼّدعومأومحداثيمتورةمماىدؼدة،مػذهماظّرأمسوظّقيمسؾكمغطوقمسوٌلماّظيتمتلّؿلمغػلفو

ظالضؿصودماٌعقشلماًطوبماظؿؼؾقديممبنيوم،سقٌيأوماضؿصودماظّلققموتورةمأخرىم
مو ماظّصغرية ماٌؾؽّقي مسؾك مؼعؿؿد ماّظذي مواّظذيسؾك ماظّصغري مُؼماإلغؿوج مأن معّرفؼرؼد

ماظّشرفمغػلف ممبوضؿصود ماحملّؾل مبوجاضؿصود ماياو موتصػف مماظؾدائلممبوجاضؿصودداثي
 ،مبؾمؼزول.أنمؼلؿؼقؾآنمظف،معـموجفيمغظرػو،مماظؼدؼؿماّظذيماجاضؿصودأوم

مو ماجاجؿؿومإظبغظرا ماظؼقى مأػّؿ مبني ماظؼوئؿ ماظّصرا  مغرصد مأن مارتلؼـو سّقيمأّغـو
م ماٌرأة، مسؾكمجلد مظطؾقظؾؽؿوبي متؾعو مأثرمصنّغف مغّؿؾع مأن مظـو مميؽـ مجا ماٌقضق  عي

ماظؾـققّي مواظّظقاػرمماٌـفٍ ماٌؿؽّررة مواظعالضوت مغلؾّقو ماٌلؿؼّرة ماظُؾـك مؼرصد اّظذي
ّغفمجامميؽـمظـومأنمغرصدمػذاماظّصرا محقلماىلدموعومأظزعـمععّقـمإذماظاّلعؿغّقرةم

م.قاضعؿؼؿطّؾؾفمعـمادرتاتقفقوتموتغقريمظؾ
مػ مغؾين مأن مظـو مميؽـ مأثروجا ماضؿػقـو مإذا مإجّا ماىلد م ي ماظػوسؾي ماظؼقى مذه

ماظّل ماظيت ماظّدؼـوعقؽّقي مقدققظقجقو مرصد مسؾك معـممتعؿؾ مسـف مؼـؿٍ معو مو اظّصرا 
م.واظؿكّػلظؾّدصو مواٌؼووعيمتموتؽـقظقجقّوموتتؽؿقؽوتموادرتاتقفّق

م،3103موصقػمدـي يمربقعمم يماألردنممبدؼـيمسّؿونمظؼدمدارماظؾقٌماٌقداغّل
أػّؿفوممومصقلىسؿؾوراتمذاتّقيمامإظبجامهلذهماٌدؼـيمدونمدقاػومماخؿقورغوعموؼرج

متعقشمبعّؿ ماظؾوحـي مجّقدةأّن ماظّداخؾمععرصي معـ مأؼضومم،ونموتعرفماٌدؼـي وظؽـّف
مسؾكماظغربموسؾكمايداثيم معػؿقحي مسّؿونمعدؼـي مأّن مأػّؿفّو جاسؿؾوراتمعقضقسّقي

ماظّلق ماضؿصود موسؾك معـؾفو ماظعقٌي موسؾك مق مبريوت موتقغسمعـؾ ماظؾقضوء واظّدار
ماظعشوئرمم،اظعوصؿي متزال مجا محقٌ مضدؼؿ متورؼخ م ي معؿلّصؾي مذاتف ماآلن م ي ظؽـّفو

مواظّدوحيم موبغداد موصـعوء مجّدة معـؾ معـؾفو محوضرػو م ي مصوسؾي مواظؾداوة واظؼؾوئؾ
م اظعوصؿي.ماٌـوعيموررابؾسو ماٌدؼـيمبنيم"اظؿؼوظقد"موايداثي" عومصوظّصرا م يمػذه

مأذّدهملؼزا مسؾك م يم. مسؾقفو مأو مايربمهلو متؽقن ماجؿؿوسّقي مضّقة مأّؼي مغدري وجا

                                                                                                              
1 Mauss, M. (1936), “Techniques of the body,in Incorporations, New York : Zone,1992”, 

by Jonathan Crary and Sanford Kwinter editions, p. 455-477. First publication in Journal 

de Psychologie, XXXII. 
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مإظباظقضًماظذيمحلؿمصقفمػذاماظّصرا معـذمأعدمبعقدم يماٌغربماظعربلمو يمظؾـونم
مبعقد.محّد

م مأؼضو ماخؿقورغو ممإظبوؼرجع مسّؿون موذرائحمأّن مرؾؼوت معـ معؿؽّقغي عدؼـي
واظّلعيمورؾؼوتمصؼريةمطلضصكمعومؼؽقنماظػؼرماجؿؿوسّقيمثرّؼيمطلطـرمعومؼؽقنماظـّراءم

مع مسرؼضي معؿقّدطي مورؾؼوت ماظقد موصوضقؼ ماٌقّزػني معـ مؿؽّقغي ماظّؿّفورغور
معـماظػؼراءماألخريةموتؼرتببدأتمتضعػمذقؽومصشقؽوم يمػذهماظّلـقاتمموايرصّقني
اجادؿؼطوبممػذامإظبفماظؾقٌمغومسؾكمتقجقدعـؾمػذاماظػضوءمدقلوسمإّنم.واٌفّؿشني

 يمسؿؾّقيمتقزؼعمظـؿؿّؽـمعـمردؿماظػقارقمواٌعوصرةموبنيماألصوظيمبنيماظػؼرمواظغـكم
ماٌعوغلموطؿوبيماظؼقاغنيمسؾكمجلدماٌرأةمبنيماظؼقىماظػوسؾيم يماظّصرا ماجاجؿؿوسل.

ماظؾقٌو مػذا م ي ماسؿؿدغو ممظؼد ماألدوات معـ مذبؿقسي أػّؿفومموتواظؿؼـّقسؾك
تفمنمذاطؿوماسؿؿدغوم يماآلم.وىلدقوتمظؾعـوؼيمبظؾػضوءاتمواآلظثـقشرا يماإلمصػاظق

م محّرةسؾك ماجؿؿوسّقيمظعشرؼمعؼوبالت مرؾؼوت معـ مواظّرجول ماظـّلوء معـ مذكصو ـ
قذجنيمّغفؿوممتـّالنممنأؼـومرأماعرأتنيوسؿرّؼيمزبؿؾػيمورّطزغومعؼوبالتـومخوّصيمسؾكم

ـمرؤؼؿفؿمىلدماٌلؿضعػنيموتعّؾرمسمإظبمتـؿؿلمإحداػؿومزبؿؾػنيمظؾؿرأةماألردغّقي.
مضودرةم يمذاتماينيمسؾكمماٌرأة مبراذًماٌلوصيّتكوذماوظؽـّفو مسؾورة  سؾكمحّد

(Brecht)نمتؼقلمعومجامتؼقظفموظؽقغفومطذظؽمصفلمضودرةمأم،ـّماظّلظؽقغفومروسـيم يم
مذوّبوتم مزؼودمّمأوػلمغلوء م يمحنيمتـؿلىم، ماظّطمإظباظـّوغقي وتؿؽّؾؿمؾؼوتماظعؾقو
وصيموغؼدماٌلمّتكوذاسؾكممرىخوػلمضودرةمػلماألموحقلماىلدماٌرأةبؾغؿفؿمحقلم

م ماظّذات موذوسرةظؽقغفو مجقفون.معـّؼػي ماظّلّقدة مموػل مهلوسبـ تنيموبوخؿقورغو
ماظـػوذـًمعـماظؽالدقؽّقيماظيتممتّؽمػذهماألسؿولثرمأمنمغؼؿػلردغومأاظّشكصقؿنيمأ

مطؿؾؽمصذكوأضعيمبمإظبوماحدمأذكصمومإظبسطوءماظؽؾؿيمإاألسؿوقمعـمخاللممإظب
(Léo W Simmons)ظققمدقؿقغسيتمضوممبفوماظـروبقظقجّقيمغاألمسؿولاأل

دؽورمأأومم2
(Oscar Lewis)ظقؼس

3
م.4سؾدماٌؾؽمصّقودأوم 

                                                                                                              
2 Simmons, L.-W. and Talayesva, Don C. (1970), “Sun Chief, The autobiography of a 

hopi Indian”, London, Yale University Press.  
3 Lewis, O. (1963), The children of Sanchez, autobiography of a Mexican Family, New 

York, Vintage books. 
4 Sayad, A. (1999), “The Curse in The weight of the word, Social suffering in contempory 

society”, Bourdieu, P. and al., Stanford, Stanford University Press, p. 561-579. 
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م مألارتوضد مؼـو مسّؿون ممبدؼـي ماىلد مإذؽوظّقي م ي محبــو مغقّجف ثالثممإظبن
مؤىاظّرمأػّؿماظؼقىماظػوسؾيمو يػّؿم يمأماظؾقٌمدـقوولوظبمواجفوت.مسؾكمواجفيمأ

مععوٌفممةجلدماٌرأمتعؿؾمسؾكمبـوءماظيتمواظؿؿـّالتماٌفقؿـي واسطوئفمععـكموردؿ
م مثوغقي مواجفي مؼؿّؿوسؾك م يمدقف ماٌصوغعماظؾقٌ مواألمأػّؿ ماآلظّقوت دواتمو

ؾيم يمإغؿوجمتلؿكدعفوماظؼقىماظػوستؿقاجدمبػضوءمسّؿونمواظيتممتماظيتؽـقظقجقّوواظّؿ
دقفمسبوولمردؿمأرؾسمألػّؿممثوظـيموأخريةمواجفية.مو يمأغؿوجمجلدماٌروإسودةمإ
ماٌرأماظـّؿوذج مماظيتمةىلد ممّت مإغؿوجفو مسؾقفو مخوّصيمواحملوصظي مسّؿون مبدؼـي

موبوجملؿؿعماألردغلمسؾكموجفماظعؿقم.

 ادلرأة  جسدصناعة  القوى الفاعلة يف1. 

 اجلسد ادلمتد وعالؼته باألصالة1. 1 

رورةمغريةمؼعينمبوظّضيماظّصجفيمغظرماضؿصودماٌؾؽّقإّنمايدؼٌمسـماىلدمعـمو
م ماألرضمبؾمسـ مبلطؿؾفاظّطايدؼٌمسـ ماظّصغريمؾقعي ماٌزار  مرؤؼي م ي مصوىلد و.

(Peasant)بنيمجلدماظػردمنمحدودموبدونمحقاجز.مصالمصرقمظدؼفمػقمجلدمبدوم
ماجملؿقس موجلد مظدؼف مايدود موتـؿػل ماألرض. موجلد بنيماظؽوئـوتماإلغلوغّقيمي

صو مسـمغػلفموسـمذرصفمطونمظزاعومسؾقفمأنمؼذودمسـماألذقوء.مصفقمإنمأرادماظّدو
ماٌر مجلد ماظعرضمأيمسـ مأأة مطوغًمدقاء مأوأّعًو مأخؿًو ممأو ماٌرأةمحؾقؾي، مأّن إذ

بوظـّلؾيمإظقفمُحِرعيمصبىمأنمتصونمومجامميؽـمأبّداماظّذِوُدمسـماظّشرفموايرعيمعـم
مخالء.مهلوموترطفومبقدماألجوغىمواظّدؿودونمصقوغيماألرضموغبوؼؿفوموسدممإػ

مإذنمؼؽقنم .مإّغفمجلدمّصغريمأوماظؾدوّياىلدمعـموجفيمغظرماٌزار ماظػؽذا
مإّغفمجلدمممؿؾهموعلؽقنمبوظطؾقعيمبلطؿؾفومإظبممدودم مجامغفوؼي. بوظؽوئـوتمم،عو

مبوظغقلم مواٌالئؽي، ـّ مبوى مواظّشقطون، مبوظّؾف مواألذقوء، موبويققاغوت اإلغلوغّقي
 ..األذؾوح.و

راضؾيمٌمصقلىمومجاواسقيمجاواسقيمأمبطرؼؼيؼعؿؾممزار ماألردغلاٌوظؾدوّيمأومص
موتدرؼؾف مبؿفذؼؾف مذظؽ مو مظمجلده مإلخضوسف موهصقـف ماظؼؾقؾيوتروؼضف مممممؼقاغني

ماّظيتمؼـؿؿ ماظعشرية مإظقفوأو مؼعؿؾمل مغراه ممأؼضوموإّغؿو ماىلسؾك مػذا مدربوصرة
أعومماظعؿقممواظؿكّؾصمعـفممأومذـؼفسداعفمجامبؾمبنموتلدؼؾفموتعذؼؾفمفمبعوضؾؿذظؽمو

عالئؿمىلدماىؿوسيمأومضؾممشرُيػقمطّؾؿوماطؿشػمأّنمػذاماىلدماّظذيمػقمجلدهم
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ماظؼؾقؾي مبؼقاغني معؾول موشري موعرتّد موعرتؾؽ موشرؼى معؿقّحش مجلد وررؼؼيممػق
مسقشفو.

أنمؼؿـّؽرمظفم يمػذهمايوجاتمأنمؼـقرمضّدمجلدهموػؽذامؼػّضؾماٌقارـماألردغّلم
وبوظؿكّؾصمعـفموذظؽمبوإلغؿقورمأوماٌقتماظؾطلء.مسـدعومؼصؾمايّدممصقؼقممبنضصوئف

ماظعطىماظذيمحصؾم يماجامإظب مإلصالح مربووظي مطّؾ مصنّن مايقوة موادؿقوظي غؿقور
مسطىم يمتؼـقوتماىلدماظػرديمإظباظّشلنماظعوممأيم يماظـّظومماإلجؿؿوسلمبؿققؼؾفم

م ماًوّصي مآظّقوتف م ي مجاو مؼوئلي موبـػسماظّطمتصؾحمربووظي مورائفو. معـ رؼؼيمروئؾ
رجمسـمعـظقعيمبؼؿؾماومادؿؾعودماظػردماظذيمطبؾحمإسودةمإغؿوجماىؿوسيمصؼضومتأ

جبلدػومفموٌرأةماظيتمتؿصّرصوعشروسو.مومومورؾقعّقعرًامبدؼفّقعوتمأاألسرافمواحملّر
موطّؾميررمواظعورمجبلدماىؿوستؾقؼماظّضذنموعؾورطيماىؿوسيمدونمإ عـممتصؾحفو

وب.موػؽذامجامؼعقدمعلؿغربوماظعؼمواظؾرتمأماظذيمؼلؿقّؼاىزءماظػوددمػذاماٌـطؾؼم
ػذهممّنرفمسؾكماسؿؾورمأيمواظّشكؿزلم يمجلدماٌرأةمطؾمععوغلمورعزؼوتماظعّػنمُتأ

م.سشريَةمطوغًمأممعـمذرفماىؿوسيمضؾقؾَيماٌعوغلمػلمجزءمجامؼؿفزأ
عـممصنّنواظّذطقرمصؼط،ممطقرؾطيمبقدماظّذقؿـيمواظّلو يماظقضًماظذيمتؽقنمصقفماهل

طمقؼّلاظوماظعشريةموعـعفمعـمأاظعوئؾيممرفيمغبوؼيموصقنمذتؼعمسؾكمسوتؼفؿمعفّؿ
ماظّذ مػؿ ماألسداء مأ يمؼد مطقر مؼضو. مجاحظف معو 5بققريمبقردؼقإّن

(Pierre Bourdieu)م
ؼـؿٍمسـمذظؽمعـمموعومبوىزائراهلقؿـيماظذطقرؼيممبـطؼيماظؼؾوئؾماألعوزؼغّقيمحقلم

مظؾؿرأ موشقوب مظؾّرجؾحة ممضقر ماظعوم ماظػضوء ماجملؿؿعم ي م ي مؼؼع ماظذي مذاتف ػق
ماظّراػـاأل مصرتىردغّل مم. ماألردغّقي ماظعشوئر ماظؼؾوئؾّل ي ماجملؿؿع م ي مترى معـؾؿو
ممعوزؼغّلاأل ماظّرخالقماظّشرفماظّذأمّنأبوىزائر أنمؼؽقغقاممجولمسؾكطقرؼيمهّرضُّ

ماظؿصّد مسؾك مأي موسؾكرجوجا ماظـّماٌقاجفيمي مظوسؾك موعـممإظبر ماظعني م ي اآلخر
مبقردؼقماألسؾك مسؾورة محّد ممسؾك ماٌرأة ي مأن موخـقسفوممحني مروسؿفو مسـ تعؾـ

مسؾكمجلدماظّذطقر.أومعّدػومماظعنيمسدممصؿحاألدػؾمومإظبوبوظـظرمبوسبـوءمجلدػوم
م ماظػضوءوعـ مػق مؼصؾحماىلد متاظذيممػـو ماظؼقؿّؿ مطؿوبي موعـمخالظف اغنيمصقف

م مبصؿوت موترك ماٌضوّداإلعضوءات مشؾمةواإلعضوءات مقخبّط موواضح ظؾؼقىمظ
مجؿؿوسّقيماٌؿصورسي.اجا

ماٌؿدودم ماىلد مصرؼدممإظبصفذا مجامغفوؼيمػق،مبطؾقعيمايول،مظقسمجبلد عو

                                                                                                              
5 Bourdieu, P. (2001), Masculine domination, Stanford, Stanford University Press.  
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ؼح،ماظّرمظقسمبرؼشيم يمعفّىمعـػردموحقدمميؽـماجؿـوثفمبلفقظيمعـماألرض.مإّغف
جلدماىؿوسي.مظذظؽمصنّنمجلدممإظبؿماغؿؿوّءمصرضبومعؿفّذرم يماألرضموعـؿبؾمػقم

أمعـماظػردمبشؽؾمسومموجلدماٌرأةمسؾكموجفماًصقصمػّقم يماظقاضعمجزءمجامؼؿفّز
مأو ماظعشرية مُتمجلد معو موطـريا مبلطؿؾفو. ماظؼؾقؾي مػذهمكؿزل م ي ماىلد م ي اٌرأة

ُلم يمذاتفمجلدمػلماظّرعزموػلماجملوزموػلماظَعَؾُؿماّظذيمَؼِكَؿِزوتؽقنماجملؿؿعوتم
حروبمماىؿوسيمطّؾفو.مصننمُعّسمجلدماٌرأةمبلّذىمتؼقممايروبموجامتـؿفل.مإّغفو

متدوممعؽوتماظّلـني.
أوماىؿوسّلمعومجامغفوؼيموػذاماىلدماظػردّيماىؿوسّلممإظبػذاماىلدماٌؿدودم

مصفقماظػردّيم معؿـوعلماألررافموشريمعؾولممبومحقظف. ػقمجلدمعؿلّقىموعرتاخمو
ّركمبعػقّؼيموؼؿؽّؾؿمبعػقّؼيموػقمؼلطؾموؼشربمعـمدونمعراضؾيمظؾـّػسموعـمدونمؼؿق

حّدمبعقدمجلدمممإظبػقمجلدمؼشؾفممو.،خقفمعـماظّلؿـيموجامصز معـمزؼودةماظقزن
مبنرـوبمغقربورتم ماظذيمهّدثمسـف ماظغربّقي اٌزارسنيم يماجملؿؿعوتماإلضطوسقي

6إظقوس
(Norbert Elias) .م

موعالؼته باحلداثة راجلسد ادلبتو 2. 1

أوماحملؾّقيممؼؾقدؼيؼوصيماظّؿخصقصّقوتماىلدمعـموجفيمغظرماجاضؿصودمواظـّمّنإ
مخصقصقّو مػل مجوغى مطّؾ معـ مايداثي مهوصرػو موتعطقؾمحملت مإربوطفو ووظي

مومتشقؼفمصقرتفو. ذبراػو
إّنماظّؾقىراظّقيماىدؼدةمأومضؾمايداثيمطرؤؼيمظؾعوملموطـؼوصيمترىم يمػذاماىلدم

جلداماعلموايّرمواظاّلعؾوظلمجامصقلىمعومجامغفوؼي،م يمػذاماىلدماٌرتمإظبٌؿدودما
موبدائّق موشريمجائؼعؿقّحشو موػؿفّقو موعؿكّؾػو مصمو مترى مضدميوموإّغؿو مجلدا مأؼضو قف

مو موعوممإظبمدوئراوبوظقو ماظػرد مجلد مأغؼوضف مسؾك مأنمدبؾؼ مترؼد موػل اجاغؼراض.
واغػصولمسـماىؿوسي.موظؿقؼقؼميموادؿؼالظّقيمصرداغّقيموأغوغّقؼرتّتىمسـمذظؽمعـم

متقجقفم مسؾك موإعؽوغّقوت مودوئؾ معـ مظدؼفو معو مبؽّؾ مايداثي متعؿؾ ماظغوؼي، ػذه
م موضودقي معمٌي ماٌمإظبضربوت ماىلد مػذا مغفوؼي.مإظبؿدود مجا معو مضؾ ػذهممإظبأو

ماىؿوسيم يماىلدماظقاحدمضؾقؾيمطوغًمأممسشرية.
اىؿوسّلماّظذيمأصؾحمؼـظرمإظقفمطفلدمؼّؿلؿممإّغفومربووظيمظؾزّجمبفذاماىلد

                                                                                                              
6 Elias, N. (1969), “The civilizing Process, Vol 1. The history of Manners, Oxford : 

Blackwell. 
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مظػقطق مواظعؾورة ماّظؾقوضيم يم"ايؾسماظؽؾري" عـؾفمعـؾمم،7بوظؿلّقىمواظػقضكموسدم
جلدماجملـقنمواٌعورضمواٌكوظػمواًورجمسـماظؼوغقن.مإّغفومأجلودمصبىمعـم

مفومعـمجدؼدمحّؿكمَعوَدمصقوشؿوُتعـظقرمايداثيمأنمُتَراَضَىمظُؿرّبكموتَصقََّحموُتَروََّضم
م مصشقؽو مذقؽو ممإظبتؿقّقل مموصيذّػأجلود مأي موربـّطي موعـّؿطي أجلودممإظبوعـّظؿي

أجلودمذبؿـّيمعـمأصقهلوممإظبمجامبؾم،رةعلؾقبيموروئعيموخوضعيموضوبعيموعدحق
أجلودمجامحوجيمهلوممإظبأيمم،وعؼطقسيمسـماظعوملموذبّزأةموعـطقؼيمسؾكمغػلفو

ماظ ماظؿؼـّقي مايؾقل مشري مظؾؿفؿقؾمبشلء ماىوػزة مو"اظطؾكوت" ماإلدؿقؿقؼّقي طؾّقي
ماظؿشرضب ماظقضعّقي ماظّرؤؼي معـ مإاٌؿلتّقي مظؾفلد. ماظػقزؼقظقجّقي ماآلظيمّغّقي ماىلد ف

غظؿيم يمأمضدراتفمواغؿزا مضقتفمودذبفاظذيمهوولمايداثيمتروؼضفمواظّلقطرةمسؾكم
ّعـفمإجراءاتمذظؽمُتممطّؾ.مؼوصيمواظّلقوديدمواجاجؿؿو مواظـّ يماإلضؿصومعراضؾيمصوسؾي

ماألدؾطقّؼ مخالل معـ مي ماإلغضؾوط موضقاسد مظؾفلؿمّغإ"غظؿي متشرضبقي مدقودي فو
مم.8"اظؾشري

خؾؼمآظقوتموتؼـقوتموسؾقممجدؼدةمطعؾؿممعـمطونمجابّدظصـوسيمػذاماىلدماٌؾؿقرم
ومؼرتّتىمسؾكمذظؽمعـماطؿشوفمصـقنموعميموصـوسيماًقفمعـماظّلؿـياظّؿغذؼيموايؿّق

مطرؼوضّق مادؿقؿقؼّقي موسؾقم موشريػو ماظّلؾوحي مأو ماىؿـودؿقؽ مأو مطوىؿؾوز كوبرموٌي
ماىلدماٌو مظرتوؼض مغػلّقي موسؾقم مووؿقؾف، ماىلد موتؼقؼؿ ماىراحي م ي صّقوت

واظعالجماظؿقؾقؾماظـّػللموسؾؿماظـػسممواظقحشّلموهصقـفموتدجقـفمططّىماألسصوبم
ـّ مبوظػ مواظعالج مبوٌوء مواظعالج ماظـّواظعمبويرطي مذظؽمإظبمػلّلالج ماظعؾقمممشري عـ

م.ؽرتمهلذاماظغرضواظّؿؼـقوتماظيتمابُؿ
م مبوظؼقل ماىدؼر موعـ مأّغـو محدؼــو مسـد مأنمسـ مظـو مميؽـ مجا مواىلد ايداثي

رماظذيمصفـوكماىلدماٌؿقّرم.ةرأكمجبلدماٌنمؼلّؿأحدامٌومميؽـمدمعػفقعومواسبّد
محد مبف مغودت ماألغقار ماثي مؼؿطّؾؾف مادؼالوعو معـ مودقودة ماظذيموػـظّقي ماىلد وك

ماظؾقرجقازّؼيم مثؼوصي موصؿـيمورأسماٌولخؾؼؿف مؼؿطّؾؾفمعـمزؼـيموإشراء مّنذمأإم،وعو
ماظّراظـّ مايوظّلمأمسوظّلظوم ماألجلومبشؽؾف معـ مجدؼدا مغقسو مخؾؼ ماظيتمضد تصـعمد

شؾيم يمظًماظّروحر.موهّقضدماغؼؾىمسؾكماظّلمقر.موطلنماظّلليممخباظؾؾقعموبلدق

                                                                                                              
7 Foucault, M. (1977), Discipline and Punish, the birth of the prison, Harmondsworth : 

Penguin.  
دارماظطؾقعيمظؾطؾوسيمواظـشرمم،مبريوتم: يماظػؽرماظعربلماٌعوصر،(3110).صقطق،عقشقؾم،.اظزواويم،بغقرة  8

03.صم،واظؿقزؼع
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لمنمهّقبعدمأعلزقممإظبوغً"تلّقفف"وبقػوتماظيتمطغقا ماظّؿأماىلدمعـمطّؾؼرمهر
م.(Kitsch)طقؿشممإظبوم"Fetish"صؿقشمإظبأومضؾممؾو شرتىموُتبضوسيمُتمإظبػذاماىلدم

 ات واألدوات لصناعة اجلسداآللّي2. 

 آليات األصالة  1 .2

اظؼؿؾماظيتمرائؿمعـمذبؿؾمجم% 35مّنأمسقيم يماألردنمتػقدماإلحصوئقوتماظّر
ماظؾؾدم مُضم01موأّنم،سوممػلمبداصعماظشرف يمطؾّمُترتؽىم يمػذا  يماظعوممؿؾـمصؿوة

وظيمصو مسـماظشرفمسؾكماظرشؿمعـماىفقدماٌؾذوظيمعـمضؾؾماظّدبدواسلماظّدم3113
معـماٌالحظمأّنمظؾقّد مو ماىرائؿ. عمسؾكمقّضملمُؼمقابماألردغّلذبؾسماظـّمعـمػذه

وهًمم3112مجرمييماظشرفمطليمجرمييمأخرىمإجام يماظعومماظؼوغقنماظذيمؼعؿىر
حقٌموظلمعـماىفيماألخرىماجملؿؿعماظّدوظيمعـمجفيموضغقطمطؾريةمعوردؿفوماظّد
ضداممإيمحبّفميمأذفرمدفـومةمدّؿػمٌّدصدارمحؽؿمزبّػإطوغًموريماظعودةمسؾكم

م.9اىوغلمسؾكمصعؾؿفمهًمتلثريماظغضى
ماظّشرفم مجرميي مبطرؼمعّؾرتإّن مشريمعؾوذرة مأو معؾوذرة ماظّرؼي ماجاجؿؿوسّلمّدسـ

ماظـّمسؾكمطّؾ مظوممواإلخاللمبؾـقوغفصعؾمعـمذلغفمادؿػزاز مبوظـّصؿـمأ. ظوممضدمخّؾ
مظؾؿفؿؿعأ ماظؽوعؾ مبوىلد مصنّنوبوظّؿم،ضّر مػقماظـّموظل معـمجلده مدقفمؼدصع ؿـ

موسؾكمعرأىموعؾورطيمعـماىؿقعمظؽلمؼؽقنمسىرةمٌـمؼعؿىر.م
داةمغؿوجفومطلإيتمعومزاظًمتـؿٍموؼعودماظعذرّؼيمعـمأطـرماآلظقوتماظتعؿىرمعللظيم

مادؿؿرارّؼتمّط ماظؾـكماظؿؼؾقدّؼد ماألبقّؼي مي مظؾؿفؿؿعمواظرؤىماٌعّؾرة مصي يموظعذرّؼسـفو.
وعومؼـؿٍمسـفومعـمغزسيميمّقسـدماٌزارسنيمواظؾدومػلمآظيمعـمآظقوتماهلقؿـيماظّرجقظ

مواجاظؾّل مواٌؾؽّقيقدؿقطرة مصطون م. مؿؾؽّقي معمّداظّرجؾ مرؤؼي مضؿـ ماىلد ليمهلذا
بفومواجم يمبلطمغػقذهمظقسمسؾكمحوضرماظػؿوةماظيتمؼرؼدماظّزمواجمؼعطقفمايّؼاظّز

مهلذاماىلد.رسلمواظقحقدمبصػؿفماٌوظؽماظّشمصقلىمبؾموسؾكمعوضقفومطذظؽ
مطؾقدمظقػلؿومبّقـمذظؽمطمغظرّؼيماظؿؾودلمإظبتعقدغوموػلمعللظيمعـماٌلوئؾماظيتم

كضعمٌـطؼمنمُتاظؿؾودلمصبىمأماٌرأةماظيتمػلمعقضق مّندرتوسمواظيتمتػرتضمأ
مواظّش مواظّطفورة مبواظعّػي مؼؼضل ماظذي مظلالعيرف ماىلد مدالعي مسؾك ميػوز

مو مإاىؿوسي. ماٌوسبي مظشرفماظؼؾقؾي مرعزا ممّتمذاؼصؾح مدونممعو ماىلد مػذا تلؾقؿ

                                                                                                              
.2011دائرةماظؼضوءماظشرسل،ماألردن،متؼرؼر 9
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عـمدقعقدمسؾقفممصفقم،حدومأكمبضوسيمملمميللفذامعومتؾّؼإلموذرصومظؾؿؿؾّؼمسققب
موذرف مألاجامذرفماظػققظي مبندؿفالطفو مّودؿػراد معّرة مظصقوغيمل محرعؿفو وصقوغي

م.مذرصف
ماظّرصوظّؿ ماظـّؼلقؿ مبني مظعزي مواظقدخ مدقػ معوري مسؾورة محّد م10السوجسؾك

(Mary Douglas)مم ماظؼقىماجاجؿؿوسّقي معـمخاللمسؾكمتصـقػمدؾقطّقؼلوسد وتفؿ
،معومػقمربؿقدمممـق مدمهلؿمعومػقمعلؿقحموعومػقهّدسدمؼقاإّتؾو معـظقعيمعـماظ

حرام،معومػقمخريممػقوعوممعومػقمحاللموعومػقمعؽروه،معومػقمصوحلموعومػقمصودد،
م..وعومػقمذّر.

وتضعمومسيمماألجلودمهؿشدم يمايدودمبنيماىـلنيمظؿقّدؿطّؾمػذهماآلظقوتم
وظقمبـلؾيمضؽقؾيمسـممعـمهّدثفمغػلفمبوًروجمطّؾسورمودؼقطموودخمسؾكمجؾنيم

ماظعوّعي مواألسراف مماظؼقاغني مأظؾفؿوسي. مسؾك متمّطد مبذظؽ ممبللظاظّؿمّنوػل يمفوون
م مؼعينمتدغقلّؼطوظعذرخطرية ماٌرأة مجفي معـ ممطوعالموي ماىؿوسي  يممووعّلىلد

م ماظعشرية مواجاموتطووجاذرف موحرعؿفو مجوػفو مسؾك مسبطوط موجّرػو مبمرةمإظببفو
قػمػذاماىلدمظتـمإظبدرؼعومؼفدفمجراءمؽؾيمتؼؿضلمإوػلمعشماٌزابؾمواألودوخ.

فقءمصوبفمعـمصقضكمومتدغقس.موضدمؼؿؿماظّؾىؿوسلموتطفريهموتـؼقيمذرصفمممومأا
ؿؼوممواألخذمبوظـلرمواظعؿؾمسؾكمحروبمجامتـؿفلمعـمأجؾماجاغمإظباظؼؿؾمجامبؾممإظب

طؿومبّقـوممخؾؾصمغفوئقومممومضدمؼعرتؼفمعـمبرتمػذاماىزءمعـماىلدماظؽؾريمواظؿكّؾ
م.ذظؽمدؾػو

ماىلدممإّن مسؾك مؼعينماسؿداء ماظػؾلػي مهلذه موصؼو ماىلد مػذا مسؾك اجاسؿداء
مسشريةاظؽوع مطوغًمأم مضؾقؾي مؼعينمبوظؿوظلمم،ؾمظؾفؿوسي مرؾقلمايرب.موػق دّق

ماظّش مواظّلصؾقسمعـ مداسماألرضمأرفماظؼعقد معـ مؽقتمسؾك مرؤؼيمو اظعرضم ي
ماألردغّل ماحملّؾل مم،اجملؿؿع مصفؿو متـطؾؼ معؿالزعون مععوغلممسؾقفؿوععـقون طؾ

وعـمػـومؼصؾحملدماٌرأة.مواظشرف.موشوظؾومعومُتكؿزلمطّؾمػذهماٌعوغلم يمجايرعيم
مسؾكماىؿوسيماظّدصو مسـماظّشرفم "مجامؼلؾؿماظشرفممنمظزممأألعرمإذبوظّدممإظزاعو

ماظّداظرصقعمعـماألذىمحؿكمُؼ ماٌؿـّؾلم"ممراقمسؾكمجقاغؾف مسؾورة اظيتمعومسؾكمحّد
أّغفومضقؾًمعـذمسؾكماظّرشؿمعـممجملؿؿعماألردغّلعـماظّراػـم يما يماظّززاظًمصوسؾيم

مأطـرمعـمأظػمسوم.
                                                                                                              
10 Douglas, M. (2002), Purity and Danger : An Analysis of concepts of Pollution and 

Taboo, London, Routledge, 193 p. 
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مضدماظّلاظيتمضدمتدوممسشراتمجامبؾمعؽوتمصؿظفرمحروبماظـلرم معو ـني.موػذا
مؼػّل ماظّشر مجرائؿ معـؾ ماجؿؿوسقي مزوػرة مأوادؿؿرار مسـفممرف مؼعّؾر معو مأو اظـلر

.موػقمعومميؽـماظّؿلمسوغًمعـفومإؼطوظقومٌّدةمضرونم(vendetta)مّؿوػـدؼنمبوظاإلؼطوظّقق
لقٍماظعوممتفوموتلثريػوم يماظـّنمميـّؾمدظقاًلمضورعومسؾكمادؿؿرارمػذهماآلظقوتموضّقأ

 .فمدؾقكماظعشوئرماألردغّقيواظؼقؿماظيتمتقّجمعقزمواٌعورفٌـظقعيماظّر
مظصػلماٌـطؼماىؿوسلم مأو رفمبلؾلؾيموادعيمعـمفماظّشعشرية،مؼعّراظؾؼؾقؾي

قّجسماآلظقوتماظيتمتؿػودىموضق مػذاماىلدم يماحملظقر.موتؾؼكممسيمايذرمواظّؿ
ماظـّ ماخؿالط معـ مبوظّرواًقف متطقؼرلوء م ي ماظؽؾري ماحملّرك معـممجول سدد

و"ربؿّل"مبعقدمصـوسيمجلدم"ربّصـ"ممحّدمإظباٌقؽوغزعوتمواألدواتماظيتمتؽػؾم
م"علؿقر"."ربػقز"موو

مظؾّؿصُق موصؼًو ماظػضوء موـّظؿ ماظّدقفىموُتم،اظػصؾمبنيماىـلنيؿققز م ي اخؾماٌرأة
ماظؾققتوُت م ي مقفز موُت. مظذظؽ مآظقرّتىمتؾعو مبفدفمإطؾ خالءموتمحفىمجلدػو

رمييماٌؿؽـيماظيتمضدمواظقضقفمبؽّؾماظقدوئؾمضّدماىشؾيماٌؿقّضعيماظػضوءماظعوممعـماظّر
مُت ماظّلّغإرتؽى. ماظذيمأف محرطؿفمخذتمتؿشّؽفـ موغظوم موتصؿقؿف مصضوئف ؾمػـددي

.موظؼدمجوءتمعـؾمؾقكماظذيمتلؿحمبفماظّلؾطيّلعـماظمنطمواحدممإظببطرؼؼيمتشّر م
م مواظّضػذه مايدود مقابط مظؾؿؽوصلة مطذظؽ موإّغؿو مصقلى مظؾعؼوب ماظـّوجقيموٌرأصجا ة

م.وهلذاماظـظوممقؿظإجؿؿوسّقومػلماظيتمدبضعمأطـرمعـمشريػومهلذاماظؿـ
مظدىماٌرأةوبذظؽمؼؿطّق مظدىماظّلم،ر م،رواٌلؿعَؿفنيمواجملـقنمواٌعورضمطؿو
مظدؼفوموذاتّلمإحلوسمداخؾّل مؼـؿق موػؽذا مظدىمػمجاءم،بوٌراضؾي. ٌُمطؿو م،نيؾراَضا

ماظّر مسني معـ مبوًقف مإحلوس مصقلى مظقس مضقى مضقاسدم ي مسـ ماًروج حول
موإّغ ممؿواجاغضؾوط مواظـّطذظؽ ماٌؽوصؽي ماغؿظور ماجاظأـوء مسـد مبوظؿشرؼعوتمؼضو ؿزام

ظوم.مظؼدمسّدمخاللمبوظـّوماجالرمايدودمألّقلمهلومغػلفومطواظؼقاسدموإداغيمطؾمعـمُت
ؾطملطـرمصقرماظّضطاتلم يمععوغقفماٌكؿؾػيماخؾلمواظّذؾطماظّدػذاماظـق معـماظّضصقطقم

مداةمظؾؼؿعمذاتف. يمعـوظـومػذامعودةموأؾحماٌرأةمحقٌمتصمًوعضؿ
موممـقسيمّرعيقظيمُعسنيمواظؾدومعللرسـدماٌزامايّىمؼعؿىر،مذاتفماٌـطؾؼمعـو
ومأاظػقضكممحمععمعومعـمذلغفمإحداث.مصالمتلوُععـمُؼدانمبفوتفؿيمؼعوضىمطّؾمبؾم
ماجملؿؿعاجا مإغؿوج مبنسودة مخالل مضبرصماحملّؾقن معو مشوظؾو مظذظؽ مػذهم. معـؾ  ي

وظذظؽمملمواظلرّؼي.سؾكمإحوريمسالضؿفؿمبؽؾمودوئؾماظؿكّػاجملؿؿعوتماحملوصظيم
تؾدوممواظيتظرمػذهمعـماٌقاضقعماٌلؽقتمسـفومعـموجفيماظـّايّىمأؼضومؼصؾحم
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اظيتمجامميؽـمأنمؼؽقنمهلومعؽونم يمعراطزمموطلّغفومعـماٌقاضقعماظـّوغقّؼيمواظّؿوصفي
م.11طؿومبّقـمذظؽماظّطوػرمظؾقىمسـدماظعرباظؾققثمواىوععوتم

م.عـمعـظقعيماضؿصودماظّلققمعـمػـومجوءمػذاماًقفموػذاماظّرسىموػذاماظػز 
ورؼؿمطؾمعلوسلمايداثيماظيتمتـوديماصعماألطىرم يماظّدػذاماًقفمػقمموعومزال

وعـمبؿقرؼرمجلدماٌرأةمواًروجمبفمعـمدوائرماًضق م يماجملؿؿعوتماظؿؼؾقدؼي.م
وغنيمدبوءمواظػـّمعـؾمػذهماجملؿؿعوتماحملوصظيمظأػـومجوءمطذظؽمػذاماظؿصّديم ي

مسـاظّذمواٌـّؼػني ماٌايّرمؼـمداصعقا موسؾكمحرّؼي مسوّعي مسؾكموجفمرأّؼوتماظػردّؼي ة
صؾؿمؼؽـمعـماظّلفؾم يمعـؾمػذهماظػضوءاتمضؾقلمذعرمغزارمضّؾوغلمسؾكماًصقص.م
ذؽولماظؼؿعمواإلرػوبمسؾكمحّدمةمعـمأغودىمبؿقرؼرمجلدماٌرأوضدمدؾقؾماٌـولم

ٌؾوذرمععمدؾطيمدامماعـماظّصموقسغضدمذّؽؾموعومزالمؼشّؽؾمشعرمغزارمضؾوغلمضقظف.مص
مواظّر ماظـّجؾ ماظعوئؾلعع ممظوم ماٌؿؿّد مزالمهلوموععمعـطؼ مواظؼؾوئؾماظيتمعو اظعشوئر

م.صوسؾم يماجملؿؿعماألردغّلغػقذم
مإسودةمتعؿؾ مسؾك ماآلظقوت مػذه موعومطؾ ماظّشرف مبوضؿصود مؼلّؿك معو مإغؿوج

متؽؿىمسؾكمسـفؼلػر ممعـمضقاغنيموضقاسد ماٌرأة. ماٌجلد مأّنموعـ ػورضوتماظغرؼؾي
ممػذه ماٌفقؿـي ماحملّؾقي مودوئؾتلؿاًطوبوت متؼؾقدّؼمكدم مجلدمشري مظصـوسي ي
طـرماظقدوئؾمغرتغًمواظػضوئقوتمأوعقاضعماألتمقػمواجملاّلذمتشّؽؾماظّصإمة،اٌرأ
موػلماظقدوئؾملؿكدعيمعـمأاٌ متلثريامجؾمغشرمػذهماًطوبوتموتروصبفو. األطـر

طوغًمػذهمػلمصنذامم.خؿالصفواػؽوتماجاجؿؿوسّقيمسؾكموطمعبقعماظواغؿشورام يمأود
مون،مصؿومػلمأدواتموتؼـقوتمايداثي؟اٌرأةم يمعدؼـيمسّؿآظقوتماألصوظيمظردؿمجلدم

  آليات احلداثة 2. 2

ماألخرىم،ظؾقداثي موتشؽقم،ػل مبـوء مسؾك متعؿؾ ماظيت موتؼـقوتفو ؾمآظقوتفو
ماظؿوبقػوتغقا مأمرمعـمطّؾجلدماظػردماٌؿقّرميمبوىلدمايدؼٌ،اٌػوػقؿماًوّص

م.مدؾؼمأنمبّقـومذظؽمطؿومدتماىلدماٌؿؿّديماظيتمضّقاىؿوسّق
نمتػّردمعـذمأمصوظيمواظّؿؼؾقداألعؾؽومظؼقىممصوىلدموصؼومٌػوػقؿمايداثيمملمؼعد

معـمموادؿؼّؾ ماظؼؾقؾيواغػؽَّ مأواظعشريةمضققد مظؼد م. مألدسمصؾحمػذا اىلدمخوضعو
ماٌعووعؼوؼقسمجدؼدة متؾؽ م. مصقطق ماظيتموصػفو ماظّؾم(Foucault)ؼري ممطقػيمبوظؼؿعقي
مإ م. ماظـوسؿي مأّغأو مملمتـفذ ممفو ماظؼؿعمهلذا معـ مإجّاسفدا مآخرمماىلد مسفدا ظؿؾدأ

                                                                                                              
  .01 – 3.،م يماذراضوت،مأطؿقبر،مبريوت،مصاظعربموايّى،(3112)م.ظؾقى،ماظّطوػر-م11
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 واهلقؿـي.ماإلخضو مواإلطراهعـمبقدوئؾمجدؼدةم
مواألدواتوظؾؿعّر ماآلظقوت مػذه مسؾك ممف مماظيتواًطوبوت صـوسيممإظبتفدف

عـمظعددممعـمإجراءمعلحمجغرا ّيمطونمجامبّدايداثي،مملدموصؼمعػوػقؿموعؼوؼقساى
متروؼض معراطز ماغؿشور موتفذؼؾمفوتؼـقـماىلدمعـورؼ مايداثيف معـظقعي موصؼ

مو ماٌـشقد.حلى مظؾفلد مايدؼـي ماظّؿماظرؤؼي معراطز مسؾكموػل مايدؼـي فؿقؾ
ظقؽمضصمواظّؿدقوضيموصوظقغوتمايالضيموعراطزمتعؾقؿماظّرغقاسفوموعراطزماظّؾاخؿالفمأ

بفدفمذظؽمجراءمػذاماٌلحمصإمإظبمسؿدغوذمـومإّغي.موإـوؼيمبوظؾشرةمواٌلوبحماظعوّعواظع
،مايداثقيم يمذبؿؿعمعدؼـيمسّؿونردؿمخرؼطيمتؾّقـمدرجيماغؿشورمثؼوصيماىلدم

سؾكماظطرؼؼيممبطرؼؼيمعؾػؿيمظؾـّظرمععظؿمتؼـقوتماظؾقوضيمواظؿفؿقؾتزدػرمصقفومماّظيت
م .ايدؼـي

مماألردنممنقذجوجامميـّؾم بوتمعـماظقاضحممؼوصيمصقلىمبؾاظـّجادؿفالكمػذه
معمّخ مصـوسي مأّن مبدأترا مخبطكماظّؿفؿقؾ ممتؿفف مسبق ماظـؼوصيثوبؿي مػذه .مإغؿوج

معـمأحقٌمتقجدم يماألردنم ماظّؿم23طـر متصـعمعقاد فؿقؾمعلؿعقـيممبقادمذرطي
.مظقسم12اظقوبون.عرؼؽوموأوروبوموأمإظبظؾقرماٌقًموتصّدرمعـؿفوتفومتلؿكرجفومعـما

م مبدأ مصقلىمبؾ مػذا معلؿقىماظّدمؼؾؿعنؿفو ماظعربّقسؾك مواًؾقفّقيمميول سوّعي
يميمرمسّقرضومماحصوئّقصقلىمأمذبولماىراحيماظؿفؿقؾقي.م يمسؾكموجفماًصقص

ماظّؿمنّنص متدّرجراحي ماجاردنمفؿقؾ مسؾك مضقعّقًو م دخال متصؾ عـمم%02مإظببـلؾي
ؼزؼدممّنعمأاٌؿقّض عؾققنمدوجار.موعـم111مإظبماظيتمتصؾموحدػومقوحيماظعالجقياظّل

ماظّل ماظعالجّقحفؿ مقوحي ماظّلمإظبي مخالل مدوجار مأالثماٌؼؾؾي.اظـّ ـقاتعؾقور نمبعد
ؿشػكمعلم31طـرمعـمبنغشوءمأ سؾكمسوتؼفمتطقؼرماظؼطو ماظطيّبمأخذماظؼطو ماًوّص

شػكمتوبعيمعلؿم23مإظب ضوصياٌكؿؾػيمإمفؿقؾاظّؿمرّىوعرطزًامعؿكصصوم يمذبوجاتم
ماظّص موظقزارة مم00قي ماجاردغّقظؾؼقاتماٌلّؾمأخرىعلؿشػك مضب يقي مقيؿوععظؿفو

مم13ؾ.سقوداتمزبؿصيمظعؿؾقوتماظؿفؿقسؾكم
 يمماجاجؿؿوسقيؾؼوتمّنماظّطصقؿؽـماظؼقلمإلؾيمٌلؿفؾؽلمػذهماظّصـوسي،مومبوظـّّعأ

م ماخؿالفمعلؿقؼوتفو مسؾك مسّؿون مواجاعدؼـي مواظعؿرّؼي مواظـّضؿصودّؼاظؿعؾقؿّقي ؼوصّقيمي
ّنماظؼقؿماظلوئدةمواٌلقطرةمسؾكمـوسيمدونمادؿــوء.موإادؿفالكمػذهماظّصمإظبففمتّؿ

                                                                                                              
 .3113،اىؿعيمطوغقنماألول،مذؾؽيماظـؾلماٌعؾقعوتقي 12
 .3100 ؼـوؼرم2، ،ماألردناألودطماظشرقمجرؼدة 13
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عؿقوز.موظؽـماألعرماظذيمصبىمسدمماشػوظفمويمظؾفؿولمػلمحداثقيمباٌؼوؼقسماظعوّع
يمونمسّؿونماظشرضّقـوسيمبنيمدّؽؼؽؿـم يمدرجيمإخؿالفمحفؿمادؿفالكمػذهماظّص

ـوسيمرؾسمتقزؼعمػذهماظّصظرم يمأاظـّمؽـمادؿـؿوجفمعـمخاللميمعووػذام.ميواظغربّق
دودومـوسيمأظّصوذؽؾماغؿشورػومبنيمضلؿلماٌدؼـيماٌذطقرؼـ،محقٌمترتطزمػذهما

ماظغربقي مبعّؿون ماظّشصوظّط. مأؾؼوت ماظّصمضّؾعؾقي مهلذه مادؿفالطو وػذامم.ـوسياظػؽوت
م مأدودو متّؿفف ماظّصـوسي مصفذه مشرابي. موظّطامإظبعؿقّضعموظقسمصقف مإظبؾؼوتماٌقلقرة

م ماىدد. مواألشـقوء ماظّصغرية ماظىرجقازّؼي ماإلسالم مودوئؾ مومتـّؾ معؿقّضع مػق سؾكمطؿو
ظقوتماظيتمتقزّػفومثؼوصيماألدواتمواآلمػّؿوماٌؼروءةمواٌلؿقسيمواٌرئّقيمأاخؿالفماغقاسف

ماسؿيمواٌمّؼدةمظؼقؿماىلدمايدؼٌ.ايداثيم يمخؾؼموتلقؼغموتروؼٍماظؼقؿماظّد
م ماجملول، مػذا مبقدرؼور ي 14ؼرى

(Baudrillard) مم سوؼيمّدظؾماظّرئقليميفّؿاٌأن
وم يممتعؾقؼماظعؼقل يممؿوبقعماظؾضوئعمطؿومؼؿصّقرهماظؾعضموإّغمجامتؿؿـّؾم يواإلذفورم

بوإلغلونمذيمم(Marcuse)مزرطقوعومؼلّؿقفمعأيم يمصـوسيمم،خؾؼمأجقولمجامتػّؽر
ماظقاحد م اظؾعد ممبلفقظياظذيمؼؼعمغبؾف مبنيمعومسؾكماجاسؿؼودوؼلر معـ مصقعؿؼد .

ققؾمطؼقؿيمعفقؿـيمظؿعرؼػماىلدماظّشرسّلمعـموجفيمغظرماظـّمأّنماىلد يممؼعؿؼد
ماٌـشقد.ماظـلوئّلمظؾفؿوليموأغقثيماٌـوظّقظاظؼوسدةموماظؼوغقنمومػقماظّرعزايداثيم

ؾكمجلدمرا مبنيماألصوظيموايداثيمحقلماظؽؿوبيمسوػذاماظّصمفولأعوممػذاماظّل
يمواىـلّقيماجاجؿؿوسّقؾؼوتمعقاضػماظّطعقاضعمومعومػلطػضوءمعؿـوز مسؾقف،ماٌرأةم

مواظعؿرّؼيممبدؼـيمسّؿون؟

 أطلس اجلسد مبدينة عّمان .3

مّشرعياجلسد ال.1. 3

وػقمعـمم،يحدىمعـورؼمسّؿونماظغربّقؼعؿؾمبوئعوم يمربؾمظؾكضورم يمإم(غ.ي.م)
م،وغقؼيماظعوعييموثالثقنمسوعو.مضبؿؾمذفودةماظـّسؿرهممثوغّقم،يرضّقونمسّؿونماظّشدّؽ
م:رػول.مؼؼقلجموظدؼفمدّؿيمأعؿزّو
مأّنأ" مأرى مامغو مأمظؿؼؾقدّيذبؿؿعـو ماٌرأة. مذكصّقوضبرتم ماٌرأةممضّدمغو خروج
ظراتمشريماظىرؼؽي؟معومضمظؾـّنمدبؿؾطماٌرأةم يماظعؿؾموتؿعّرط،مصؿومععـكمأخؿالواجا

لوءمضرفمعـمعـوزرمبعضماظـّأمو؟مأغ"ق يمذقبوتاظؽ"تلفرم يماٌطوسؿمومنععـكمأ
                                                                                                              
14 Baudrillard, J. ( 1994), « Simulara and simulation », translated by Sheila Faria Glaser, 

Michigan, University of Michigan Press, 164 p. 
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َّماظـّو يمسّؿونماظغربّقػـوم ـّمؼدخ .متمضؾؾمعـؿصػماظّؾقؾنمظؾؾققرجقؾفموجامؼعُديموػ
ػذا.مػذهماٌـوزرممجولمٌومصعؾـفومعـماظّرـلوءمظقموجدتمعـمؼردستؾؽماظـّمّنسؿؼدمأأ

اعرأةممّيأتمأفمظقموّرّغسؿؼدمأأي.موحقوءمعـورؼمسّؿونماظشرضّقظدؼـوم يمأشريمعلظقصيم
لوءموحؽوؼيمتؾقطفوماألظلـيموتؾعـفوماظـّمؾقكمألصؾقًمضّصيسؾكمصعؾمعـؾمػذاماظّل

نمؼدخؾمايورةمسـدغومذكصمشرؼىمدونمأمنـومجامغؿقّؿؾمأّغجول.محؿكمأضؾؾماظّر
م".ؼـمػقمذاػىموعوذامؼرؼدأمإظبغعرفم
مس) ممباإلدالعّقمرؼعيّشظؾمععّؾؿم(.س. ماإلي حوصؾمسؾكمم،يعّقدالدارسماألرضؿ

مسزب.مؼؼقل:سؿرهمثالثقنمسوعوموػقمأم،يوععيماألردغّقدرجيماٌوجلؿريمعـماى
مأ" ماٌلؿؼؾؾّقمعـرشى معبقؾي.زوجيت متؽقن مأن ممبعّدمي مسـموظؽـ مؼزؼد مجا ل
ومتلقطرمسؾقفمأرمسؾكمزوجفومصؿؿؽّؾمعومتغرّتمشوظؾوميؾعنيمبوٌؽي.مصوٌرأةماىؿقؾاظّل

معللظيجبؿوهل مأمو.مصقصؾحمضؾطفو م يممعبوهلومميؽـمأمّنصعؾي.مطؿو نمؼؽقنمدؾؾًو
مسـماظّدؼـ مواظغّل موايؿّقيم يماظػؿـي متـريماظؽـريمعـماظغرية ماٌرأةماىؿقؾي موثوغقو .

مواٌشؽؾيغػسماظّز مألّنأمإظّلملؾيوظـّاألوظبمبموج. معـمخاللماظـّمػّؿ وغقيمميؽـمحّؾفو
زؼـيماٌرأةمصلغومسؾكمضـوسيمبلنَّممإظبلؾيمومبوظـّّعوبم)مشطوءماظقجفم(.مأؼارتدائفومظؾـّ

نمتؽقنمؼـيمصبىمأوظلمصوظّزور .موبوظّؿجلدػومػقمعؾؽمظزوجفوموظقسمظؾـوسم يماظّش
م".و يماظؾقًمصؼطموجمصؼطظؾّز

مل) مسربّقم(.ش. مظغي مظؾؿرععّؾؿي ماظـوغقّؼي موأربعقحؾي ماثـون مسؿرػو مسوعًو.مي. ن
ونمرػولمتلؽـمسّؿأظـالثيمموأّمميجي.معؿزّوغيماظعربّق يماظّؾمهؿؾمدرجيماظؾؽوظرؼقس

معّؿونماظغربقي.متؼقل:يموتعؿؾمباظشرضّق
مأ" مطأغو مأدؿكدم ماظّزؾ موظؽـّغقا  مواظعطقر مأؼـي مجا مل موأذعرمتزّؼـ مظزوجل. إجّا

عؽونممدمضؾؾمخروجلمألّيصعؾمذظؽ.مزوجلمميـعماٌؽقوجموؼؿلّطمبؿعيمطؾريةموأغومأ
موجفلمعـم مأّؼأعـمخؾّق مؼعؾؿ مصفق مألاظـّمّنيمزؼـي. وؼؼمتضوءمخػقػوتموروئشوت.

مأدركأ مظؽـمدرسونمعو متدّخالتف معـ مسؾكمذر يموحرصفماصعمشريتاظّدمّنأمحقوغو ف
م".سؾكمحّؼمأّغفملتراجعموؼصؾحمسـديمؼؼنيصمتوممدؼينماسؾكم

مترتّد ماًطوبوت مػذه مأظلـيطوغً مسؾك معـمد موادعي مواظـّاظّرمغلؾي لوءمجول
ماظّطؾؼوتماٌؿقّدطي.موطذظؽمعـمواٌفّؿشنيماظػؼراءمإظباٌـؿؿنيم

مبوظـّّعأ رضقيمطونمعـورؼمسّؿونماظّشمهلذهماظػؽوتمصنّنمقزؼعماىغرا ّياظّؿمإظبملؾيو
ماظـّ ػذهممظرؤؼيمىلدماٌرأة.موميؽـماظؼقلمإّنصقىماألطىرمممـمضبؿؾقنمػذهماهلو

بعقدمحفؿموضقةمواغؿشورممحّدمإظبووادعيماجاغؿشورموتعؽسماظـظرةمعومزاظًمعفقؿـيم
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مميـّؾ م)اظعشوئرعـ ماإلجؿؿوسل ماٌلؿقى مسؾك ماٌدغلموعممقغفو ماجملؿؿع دلوت
قودلم)جؾفيمسؾكماٌلؿقىماظّلػؿموحضقرممـّؾقفوممة.موتعؽسمطذظؽمضّقاإلدالعقي(

مواظـّ (.ميمسؾكمأدوسمسشوئرنيقابماٌـؿكؾاظعؿؾماإلدالعلمواإلخقانماٌلؾؿنيمو
م ماألشؾؾّقمإظبتشريماألرضوم ماظيتمحأّن ماٌطؾؼي ماإلدالعّقصؾًمسؾقفي مايرطي مو عـمي

.موػؿمرضوءّزـقاتماألخريةمطوغًمدائؿومعـمعدؼـيتمسّؿونمواظخؾنيم يماظّلصقاتماظـّوأ
م.طؾريةمسشوئرمإظبنيمـؿؿاألردغّقنيماٌمصقلمصؾلطقـّقيمأومعـشوظؾومعومؼؽقغقنمعـمأ

ماظّل مػل موتؾؽ ماظيت مؿي م ي ماٌـؿكؾني مخورري ماظـّمتّقز ماذبؾس معـذمقاب ألردغل
بـماموردغّقومأأومإدالعّقومصؾلطقـّقموّعإم يمأشؾىمايوجاتماظـوئىعو.مؼؽقنمسشرؼـمسو

نيمميـؾقنماإلدالعّقمّنغؽورمحؼقؼيمأإؼلؿطقعممجامأحدمعـماٌالحظنيومسشريهمطؾرية.
ومزاظًماٌلؿػقدماظؽؾريمعـمشقوبموأّنماظعشريةمعيماظّضوربيم يماألردنماظؼّقةماظشعؾّق
م.15ػوسؾياظماٌدغّقياٌمدلوتم

ماًطوبوتمتمّؼظ ماألغـكاظّددمسؾكمؼدمطوغًمػذه مذؽؾمواحدمىلد مبـوء ،موام
ػومعـمواٌؿـق موشريموحدودمايراممواياللمواٌلؿقحمحؽوملذاكماىلدماحملوطمب

تعؿؾمبودؿؿرارممدؼدة.مػذهماًطوبوتمواٌؿوردوتاىؼدمييماظقيمخالضاألمايقاجز
وظيموتطّؾعوتفوماظيتمتعّرفماٌرأةمصاألمرؤؼيظمًوحوضـمّءةمصضوؼؾؼكمجلدماٌرأسؾكمأنم

 يماًّطماظّرئقلّلماظعوممبلّغفومذفقاغّقيموصضقظّقيموثرثورةموغوضصيمسؼالمودؼـومعؼوبؾم
مىرموايؾؿمواظّلقودي.اظّرجؾماظذيمؼّؿصػمبوظّصدقمواظّشفوسيمواظّص

،مصؿومإغؿوجماىلدماظّشرسّلإسودةممإظبعكمإذامطوغًمػذهمإعبوجاماظػؽوتماظيتمتل
مؽوتماظيتمػلموراءماىلدماظػقؿقش؟ظػػلما

 (Fetish) اجلسد الفيتيش 2. 3

مأوجف مغّبوظي مايداثي مواجامضدمصفلم،إّن مايرّؼي مذعور وتطوظىممغعؿوقترصع
ماإلغلون مسؾكمومحبؼقق مصقف ماظذيمتشؿغؾ ماظقضًمذاتف م ي ماىلد خؾؼمادؿؼالظّقي

م مأجلود ماظّلرؼع. مواظّربح مظؾؾقع مأدرغق مهّدث مؼوصيثمسـم(Adorno)ظؽـ
16ـوسّقيّصاظ

(The culture industry) م مأ، مغؿقّدث مأن مميؽـ مغػسممؼضوصنّغف وعـ
م مُصمسـاٌـطؾؼ مصـوسّقي مواإلدؿفالك.أجلود مظؾؾقع ممّؿؿً مبّقـً حبقثمظؼد

يماٌؿؼّدعيمو يماظؾؾدانماظغربّقمطقػمازدػرتم يروبقظقجّقيمجوّدةمـدققظقجّقيموأغدق

                                                                                                              
  .3101 ،األردنعرطزماظدرادوتماجادرتاتقفقي،م 15

16 Adorno, T. W. (1991), The culture industry, London, Routledge. 
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م ماظّلقاء مااظؾؾدانماظـّوعقيمسؾكمحّد معـماقغألػذه ماظػؿقشمػقمم.17اظّصـوسي  صوىلد
اىلدمإّنمظؾضوسي.ماىلدمام،ـؿ،ماىلدماظقػؿػذاماىلدماظؽقؿش،ماىلدماظّص

ماظػؿـي.م-اٌرأةمومشراءاإلم-اٌرأة،ماىـسم-اٌرأة،ماٌرأةم-اٌرأةماظػؿقشمػقمجلد
وئقي.مضبؿؾملظؾقعماٌالبسماظـّمواظـالثنيمعـماظعؿرمؼعؿؾم يمربّؾمي يماظـوعـم.(ممو.)

سؿؾمزب.مؼرصضمؿقدطي.موػقمأسؾؼيماٌاظّطمإظبدرجيماظؾؽوظرؼقسم يماظىرذبقوت.مؼـؿؿلم
جامّنماٌرأةمأطذظؽممؼرىػقمداخؾمبقؿفو.موماٌرأةمخورجماٌـزلموؼرىمأّنمدورػوماألدودّل

ؾوتماحملّف يمذاتماينيممي.موؼؽرهيمواظلقودّقدارّؼيمواإلدماٌـوصىماظعوّعؼّؾؿتصؾحمظؿ
مظأ"م:ؼؼقلم،ؾوتّؼواٌـ مصوألردغّقيردغّقأمجزّوأتمـغو مذق. مؼعرصـ مجا ماألغقثيممؽووت سـ

مواأل مواىؿول مأعـقيت مبؾؾـوغّقأغوضي. مأرتؾط معبقؾن مأرؼدػو معفؿّؿأوميي. موظلً ومغقؼي
ػلماٌرأةماظيتميمبوظـلؾيمإظّلمة.ماٌرأةمايؼقؼّقحّرؿفومطـريامظؿؽـمعومتؽقنمػلمبشكصّق

زواجمؿػوصقؾمظؽلمتؾدومعبقؾي.مجامأسرفمطقػمؼؿلوعحمبعضماألتػوصقؾماّظمّقبلدمتفؿّؿ
عرأةمويمظـمأرتؾطمبرضّقلوءمسـمدطحماظؽرةماألؿقـوت!مظقماغؼطعًماظـّععمزوجوتفؿماظّل

لمجرمييمّومأنمأجامتعؾؿنيأمقؿ؟وػوماظّشذامعومشّطإغقثيمأل.معوذامؼؾؼكمعـماىؿولموايمسقـ
م"؟جؾماعرأةمعبقؾيؽؾًمعـمأ يماظؿورؼخمارُت

مم) مصوظقنمةطقاصريم(.ل. م يماظـّ)صوحؾي ماظعؿر( عطّؾؼيموهؿؾمذفودةمم،الثنيمعـ
وعـمدؽونمسّؿونماظغربقي.مجامتمعـمبصالحّقيمطيمؾؼيماٌؿقّديموػلمعـماظّطاظـوغقؼيماظعوّع

ماٌـوصىماظّل مظؿؼّؾد ماظّزم،يقودّقاٌرأة مبلؾطي متمعـ موطؿو معـماًروجمـعمزومبموج جؿف
غفمطّؾمعومعـمذلؼوبموأظؾسمسؾكماٌقضي.مأطرهمايفوبمواظـّمنأمحّى"مأم:تؼقلم،ظؾعؿؾ

مأأنمؼغّقىماىؿول مطؿو مجبؿوظل.مّن. مأػؿّؿ جؾمجذبمصؿـمأمذغؾلمؼؼؿضلمعـّلمأن
مبّداظّز مجا مأطقنأمبقن ممن مدعًمأسؿؾ معو موأغقؼي ماظّؿعبقؾي معـم يمذبول مطـري فؿقؾ.

ـّعينمأنمأموؼطؾنبمنيتاظزبقغوتمؼل سؾكمشرارماٌقدؼؾماظذيممضّصفومأنمأأمشّقرمظقنمذعقرػ
م.مأخرتتفمظشعريا مأغو ماٌرآة. ػـوكماظؽـريمعـماظقضًممّنؤعـمأأضضلمععظؿموضيتمأعوم

 يمغػلفوممإظبمنمتـظرأغصحماٌرأةمأم،عومماظؿؾػوزعـماىؾقسمأـلوء.مصؾدجاموئعمظدىماّظاظّض
م."ػّؿقيماٌرآةمبوظـلؾيمظؾـّلوءمطلػّؿقيماظّلالحمبوظـّلؾيمظؾفـدّيأ.مإّنماٌرآة

بطرؼؼيمواضقيموجؾّقيماظؼقؿماظيتمتعّؾرمسؾكماىلدماظػؿقش.ماًطوبوتمتؿؾـّكمػذهم
اإلشراءموطالػؿوم يمعلؿقىمم–اىلدمماظؾضوسيمأوم–طالػؿومعلؿؾطـمظلقؿوتماىلدم

ماًوّص.موءمظؾقًمو يماظػضٌرأةم يمافؿومؼرىماقّنمطؾأحّدمطؾريمإذممإظباٌؿورديمتؼؾقدّيم
                                                                                                              
17 Weitzer, R. (2010), Sex for sale. Prostitution, Pornography and sex industry, London, 

Routledge. 
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ماظػؽوتممو ممأشؾؾف يتـؿؿلمػذه مواظىرمإظبو ماظّصغرية ممجقازّؼي ماىدد اظذيماألشـقوء
قامعـماظقظقجموايؾقلمواإلغؿؿوءممإظباغؿؼؾقامعـماظّرؼػم ؾؼوتماٌقلقرةماظّطمإظباٌدؼـيمومتؽـّ
مؼلرا. ماألضّؾ ماجامأو م يمػذه ماجااجازدواجّقي مػذا متػّلر ماإلجؿؿوسلمضد ذامغؾؿوتموػغؿؿوء

مإظبو (Kitsch)اظؽقؿشمإظبوػذاماٌقؾممعلؿقىماٌؿوردوتشرتابموػذهماإلزدواجّقيمسؾكماجا
ماظػؿقش.

م ماظػؿقشمؼؿطوبؼ مأرؾسماىلد مطون معو مإذا ماظعوم ماظّرئقلّل ماًّط ععمجغراصّقيم ي
عؾيمظؾفلدماظؼقىمايوػلمعدؼـيمسّؿون،مصؿومػضوءماظىرجقازّؼيماظّصغريةمواألشـقوءماىددمب

م؟اٌؿقّررم

 اجلسد ادلتحرر 3. 3

م ممبوىلدغعين مػق ماٌؿقّرر ماظقساظـّػذا معـ مؼعّؾرق  ماظذي ماٌقاجفيمل سـ
م مواٌؼووعي مواظؿصّدي ماإلشرتاب مآظقوت مطوغًظؽؾ ممدقاء معـؿؿقي ماألدوات مإظبتؾؽ

م مأو معـمضققأمإّغفمجلدمؼلعكم.ايداثيمإظباألصوظي ماظّرجقظّقيمنمؼؿقّرر دماهلقؿـي
م.غق معـماجادؿؼالظّقيمواظّلقودةمإظببلعقفم

طقيمطبؾصمسىرمدؿفالومخطوبوتمايداثيماجاؼؾقدمأمخطوبوتماظّؿـم يؿؿّعإّنماٌ
م مسفقؾي ماىلدمإظبعػورضي محبدود ماٌرأة مدبؿزل ماظيت ماظرؤؼي ممممممممـساىم-غػس

ماظؾضوسيأ ماىلد مصالو مبنيمحم. مصرق ماىلد متعّريمػذا مادؿفالطقي ـفمزّؼوُتداثي
م مظؾؾقع متغّطوتعرضف متؼوظقد ممقفوبني موتغّقؾف مسقروتؼصقف ممةألّغف مُتأصبى ملرتن
مُؼوسرضمصبىمأ مون مُتصون مأن مصبى ماٌرأصؿـي مجلد مإّن مصؼطمؼفر. مؼؿقّرر مجا ة

ؿومنماظعوممو يماظّلقوديمأيم يمتلقريمايّلموإّغؿؾمأيمبوٌشورطيماظػوسؾيم يماظّشلبوظع
م مػذا مسؾكمهقؼؾ مبوظؼدرة مبـوطذظؽ موضع ماظذي ماجاؤاىلد ماظؼقى معـ جؿؿوسّقيمه

إرادةمعـممإظبنمملمغؼؾمأشؾؾفومتفمإ يمأػّؿمهّرطوطبضعممنذلءمميؽـمأمإظباظػوسؾيم
مجنيمػقـ متؼقل مصقف. موؼلؽـ مػقم"4 (Hyvrard)م18درراػضبؿؾف ماّظذي ماىلد ػذا

إّغفمورينم،مجلدي.مػذاماىلدماظغرؼىلديموػقم يماظقاضعمظقسمجبجلديمػقم
مأنمأضقممبغزوهمعـمجدؼد ماىلد،مسؾّل ماظقحقد،مإّغفمعـزظلموبقيتموعؼوعل.مػذا

مواظّل مإلرادتل مسؾقفإلخضوسف موم."قطرة متعين ماظّلجا مقطرة مأّيػـو معـمم ي حول
وبؾيمودائؿومضوإّغؿومػلمدقطرةمغلؾّقيمسؾكماىلدماألحقالمدقطرةمطوعؾيموغفوئقيم

موإظؾؿ محّؿك مواٌراجعي مطوغـّؾً ماجامياٌؿقّدثمًن مػذه مأطىرممدؿؼالظّقيسـ عـ

                                                                                                              
18 Hyvrard, J. (1977), La Meurtitude, Paris, éd. Minuit, p. 31. 
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مبؿالر (De Beauvoir)بقصقارديمغـروبقظقجّقيماىلدمطأاظؾوحـوتم يم م(Butler)أو
م.(Irigary)ميارإرصبمأو

جؾماظؿعّرفمنمغؿؾؿسمررؼؼـومعـمأحووظـومأظؾؾقٌمسؾكمػذاماىلدماٌؿقّرر،م
ربـومذوّضوموطوغًمررؼؼـومرقؼؾي.مسؾكمعالعحمجلدمعشوبفم يمعدؼـيمسّؿون،مصؽونمد

ؼلعكمأنمؼؿقّررماظذيممبوألحرىمزؼودمسـمرأؼفوم يمػذاماىلدماٌؿقّررمأومأّمظـوملد
ماإلعؽون،ممطونموأنمؼؿقّؽؿم يمغػلفدؿقعـماجا مؼؾل:صؽوغًمإبؼدر معو "إّنمجوبؿفو

مإظبحّدمبعقدماظّصـدوقماّظذيمهؿؾفماظعروسمعـمبقًمأػؾفوممإظباىلدمسـدغومؼشؾفم
بقؿفوماىدؼد.مصفذاماظّصـدوقمػقمعؾؽفوماًوّصمومبقًمأدرارػومومهلومأنمتغؾؼفم

مشوءموطؿومتشوءموٌـمتشوء".عؿكمتشوءموتػؿقفمعؿكمت
مغبؾ ماإلجوبي مػذه ممإظبـو مجقفون ماظّلقدة متعؾقؼفو مصؽون مؼؾل: ماسؿؼودمعو "إّغف

حّدمطؾريمجامبؾمأّغفمحؾؿمظذؼذمٌالؼنيمعـماظـّلوءماٌلؿضعػوتم يممإظبعبوسّلمعرؼحم
ـّمأومضؾمإنم ـّم يمأجلودػ األرضماظاّلتلمملمؼؿقّؽؿـموظقمظدضقؼيمواحدةمرقالمحقوتف

اجاسؿؼودمبلّغـومأدقودمأغػلـوموبلّنمػذهممإظبفموػؿمظؽـّفموػؿمعبقؾمضبؿؾـومذؽًمأّغ
األجلودماّظيتمسبؿؾفومػلمصعالمأجلودغوموػلمصعالمظـومحؿكموإنمطوغًم يماظقاضعم
بلوتنيمجراحموعقارـمحروبمظؼقىماجؿؿوسّقيمعؿصورسي.مإّغفموػؿمظؽـّفموػؿمعبقؾم

ظؽّؾمدؾطيموظؽّؾممًاطوغًموعومتزالموطرصبعؾـومغـلكموظقمظقضًمضصريمبلّنمأجلودغوم
مأدقد مإرػوب موظؽّؾ مػقؿـي موظؽّؾ مم.خطوب مظؽّؾ مماعرأةظقس مأأترؼد متؿقّرر نمن

مصبىمأنمتؽقنمظؾؿرأةماظيتمترؼداجادؿقطونمأومػذاماجادؿعؿور.متؿقّررمصعالمعـمػذام
عـموضعمػذهماظؼقاغنيموػذهماظؼقاسدمهلوممؼلؿحعـماظقسلمعوماظؿقّررممإظبنمتلعكمأ

مل".سؾكمجلدػومعقضعمتلوؤمًؿؾاظيتمُطمجؿؿوسقياجا
م.عرماهلّقـألظقسمبوممبدؼـيمطؿدؼـيمسّؿونمسؾكماظّلقدةمجقفونمأنمؼعـرماظؾوحٌ

ماظيت ماظـّودرة ماظؼّؾي معـ مأمصفل متؽؿادؿطوسً من مػذا معـؾ موعـؾلى ػذهمماظقسل
م ماٌلوصي ماّتكوذ مسؾك متعرؼياظؼدرة موصضقفومايؼوئؼموسؾك معـمموظعّؾ. مجوء ذظؽ

مطقغ موربي مسوذً ماغؿفًفو مطؾرية مأعمحّى م يمخبقؾي مدؼقرفو موراء مطوغً ؾ
مظ مسؾكماًالصمعـف مضودرة مملمتؽـ موضراءةماطؿؽوبمحوّد ماظؽؿوبي م ي ماغغؿودفو قجا

جامربوظيم يماطؿلوبممطوغًمػذهماظّؿفربيماظػوذؾيمربّددةظؽـمموماظّشعر.مبموألدا
م ماظقسل، ماألخرىمػذا مػل معّؽـؿفو مطشوسرة موضعّقؿفو مصنّن موبـلؾي مضؾقؾي عـمشري

ؼراهمعمأنمسؾكمأنمترىمعومجامؼلؿطقاظؼدرةممعـمماظـّؼوصوتمواظقضقفم يمايدودمبني
لوءماظؾعضمعـماظـّمىقسلمظدثؼوصيمواحدة.مػذامجامؼعينمأّنمعـؾمػذاماظمإظباٌـؿؿقنم
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م ماٌقلقرات مضّؾي مظدى مؼقجد ماظـّجا معـ ملوء ماحملروعيماظّطمإظباٌـؿؿقوت ؾؼوت
ٌّدةمدـقاتمماعرأةمعـؾمأّممزؼدانماظيتمسوذًماظؼفرمواظظؾؿمواإلػوغيمواٌفّؿشي.مإّن

م مشريػورقؼؾي معـ مأطـر مظؾّصرا ممأّنمتعرف مرػوغو مسّؿون ممبدؼـي متزال معو اٌرأة
ظعروديمتعلمةمبصـدوقماظؽـمذّؾفًمجلدماٌرأغيموإّغفوماجاجؿؿوسّلمعـؾفومعـؾماظّؾ

ماظّصمطـرمعـمشريػومأّنأ وإّغؿوم يماآلنمذاتفممظؾعروديمجامصقلىـدوقمػقمعؾؽمػذا
م موأّن مؼؿقّددانمضظؾعشرية سىرمسؿؾقيمم يمآخرماٌطوفقؿيماظعروديموضقؿيمصـدوضفو

م.اظؿؾودلماظؼوئؿيمبنيماظّرجولموبنيماظعشوئر

  اخلامتة

مغر مأن ماٌقداغّل ماظؾقٌ مػذا مخالل معـ ماظقرضي مػذه م ي محووظـو مأْرظؼد موّلَؾدؿ
م مسّؿون. ممبدؼـي ماٌرأة مغىلد مأّنموطـّو مغؾّقـ مأن ماظعؿؾ مػذا موراء معـ رعل

مأػؿّقيمجاأغـروبقظقجقيماىلدم ممسـمتؼّؾ مأغـروبقظقجقو مدقدققظقجقومسـاظعؿؾمأو
م ماظّؿـؿقي. محول مأّي م ي مميؽـ ماألحقالصال ماسؿؼودغوم،عـ م ي مبـوءم، م ي مغلوػؿ أن
عـمماظققم يماظعوملمثريمتلؼؽقنمظـومؾؿمواٌعرصيموأنموأنمغشوركم يمصـوسيماظعايداثيم

مبؾـوءماظػرد.دونمأنمغؾدأم
حدمفومأعؼؽـمؼؿقّضملمماظعؿقؼيماظيتجاتماهلوئؾيمواهلّزاتماجاجؿؿوسيمرشؿماظؿقّق

ماظعربّقي ماجملؿؿعوت متورؼخ م ي معـقؾ مهلو مؼلؾؼ ممل مواظيت ماظػؽوتم، مأشؾى صنّن
عومتزالمترىم يماٌرأةمسقرةمصبىمًمضاظيتماغؿػاجاجؿؿوسّقيماحملروعيمواٌفّؿشيم

ون.موسؾكماظّرشؿمعـمعرورمأطـرمعـمضرغنيمسؾكمضقوممَصوحرعيمصبىمأنمُترملَؿنمُتأ
ضقىمعومتزالم،مجققشمغوبؾققنمبقغوبورتضؾؾمموسؾكمشزومعصرمعـمفضيماظغربّقياظـّ

مذبؿؿعوت مو ي ماألردن م ي ماجاجؿؿوسّل ماظّصرا  م ي موعمّثرة مصوسؾي سربّقيمماجؿؿوسّقي
ممأخرى موجقد ماٌرأمورةرضترىمسدم ماظّلعشورطي م ي مواظشقودة ماظعوملي مبؾمم،ن جا
مثوبًممسؿؼوداػـوكم معـ موادعي مصؽي مأاظؾوحـنيمواٌـّؼػنيماظعربمسـد مسؾقممعـ ّن

معـوورة مدقى مظقلً مجوءتماىـدر ماٌرتّبصي ماظغربّقي ماظؼقى ظقوتمذؽوطنمعـ
م مسؾقـو مػقّؼؿـو.مًوصرضعػروضي مامظؿضرب مػذه مترى موػمجاءموجا ماجاجؿؿوسقي ظؼقى

ماظّراػـياظعوئؾيم يماجملؿؿعوتماظغربّقيمماهلوئؾيماظيتممتّرمبفواظؿقّقجاتم يماٌـّؼػقنم
وملمتدركمعـؾمػذهممعـماظّداخؾ.واشبراعفممسؾكمدؼقطماظغربموتفوصؿفامدقىمعمذر

اظؿقّقجاتماهلوئؾيمهلذهماظغربمجوءتمطـؿقفيممحّدمػذهماظّلوسيمأّنمضّقةمإظباظؼقىم
اظػردمبطرؼؼيموعؾفمؿرةمظؾـوءموطـمجؿؿوسّقيمداخؾماظعوئؾيموخورجفو يماظعالضوتماجا
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م.ايؾؿمبدا مواإلموواّتكوذماٌلوصيمدؿؼالظّقيمضودرامسؾكماجا
م محوجي م ي مسبـ محبقثممإظبطؿ ماهلوّعيمإظبوعراطز ماظؼضوؼو متؾقٌم ي معراصد

ممواًطرية مبقـفو موعـ ماجاجؿؿوسّل محّؿماىـدر يماظّصرا  ماٌرأأطقػمكمغػفؿ م،ةّن
ماظّرجؾ معـؾ معـؾفو مبقلًمقظ، ممًوّققظقجععطك مػل معو ماجؿؿوسّقبؼدر وضعًمموبـوء

ماظّص م ي ماظؼقىماظػوسؾي معـ ماظّؿصىرطؿف ماجاجؿؿوسلمسىر مظؾعؿؾمرا  ماجاجؿؿوسّل ؼلقؿ
مواٌعرصيمواظّلؾطيمواظػضوءواظـّ ظصـوسيماىلد.مّقيموعـمخاللمآظقوتماجؿؿوسم،روة
ما ماجاجؿؿوسّلطذظؽمسىرمصريورةماظّصروإّغؿومتصؾحممةجامتقظدماعرأمةعومطوغًماٌرأإذام
م ،ماظّراػـيمغـروبقظقجّقياظؾققثماألموطّؾمدقؿقنمديمبقصقارمسؿولأمذظؽمًبّقـطؿو
موعـمخالهلوماظيتمؼؿّؿمبفومواألدواتاآلظقوتممبعدمصفؿـومألػّؿم،ؼصؾحمبقدعـوصنّغفم

م ماٌرأة مجلد ماظيتممدسبّدمأنم،ووػقّؼؿفبـوء ماظعؼؾوتموايقاجز ؾيمؼتؼػمسبدّضي
معشرو مخؾمطؽداء ماعرأمؼأعوم مومؾؽيممؿة مو يموعؾدسي م يماظّشلنماظعوم موعمّثرة صوسؾي

تلقريممسـوماظػضوءماظعوممسـغوئؾيماظعيموضواًؼوبعيمواظرأةمسؾكمأغؼوضماٌماظّلقودي
م.مايّل
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