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 الرغبة و الجسد
 روجي دادون

 محمد أسليم:  ةترجم
 

 مكك  هكك ا نعلكك  وحنكك . اإلنسككاني  حلقيقتنككا أساسككين معطيككن يعتككنان واجلسكك  الرغبكك  أن يف شكك  ال
 البني  ه ه هو، املكان يف اجملزأ واجللي الواقعي احلج  ه ا هو فاجلس . دحضها يتع ر دقيق  مباشرة معرف 
 بوصكه  شكعور  مك  مباشكر معطك  يف أدركهكا الكي واحلك ود املعقك  الرتتيك  ذات للمك  القابلك  املرئيك  املادي 
 معك  ميكاهيي الك   اخلكاريي املوضكو  هك ا هكو -نهسك  املنظكور مك - أيضكا واجلسك ". أنا  " بوصه ، يل ملكا

  واألخككا الكك  األول الشككي  األحيككان أغلكك  يف يكككون والكك  ، يب ويعرتفككون يعرفككوني بكك  الكك  ، اآلخككرون
 هكك ه، ال اخليكك  احلاثكك  أو احلرككك  هكك ه هككي، ال يناميكيكك  النهسككي  احلالكك  هكك ه فهككي الرغبكك  أمككا. مككي ي ركونكك 
 أو.. احليوي  ه ه هي. واملشاريع التمثالت و واالستيهامات واألشكال بالصور املشحون  الشعوري  الكثاف 

 حيملكي، يقكودي بالتأكيك  فهكو، ت معك مصك ر مك  ينحك ر لكونك ، الك   االجتكاه ه ا هي -ببساط - الرغب 
 .بإرغام  أو إلي  بالتوسل إما ول ة إشباعا من  أنتظر ال   املوضو  حنو جبنون أحيانا وينقلي قهرا

 ومعقودا مرتبطن -للرغب  السيكلويي  واحلقيق ، للجس  املادي  احلقيق -القويان الشكالن ه ان يكون أن
 حي  مل منا فم : احل سي شعورنا م  انطالقا في  نش  أن إطالقا ميكننا ال ما ف ل ، اآلخر مع كالمها
 يف وتتسككجل يسكك ه يف جتككر  وهككي امللتويكك  أو املرعبكك  الرغبكك  وبصككواع  ومواكبهككا العضككوي  يسكك ه بأنسككج 

 أو أقطابا باعتبارها اآلخري  وأيساد يس ه إدراك ع  ما وقت يف يكف مل منا وم ؟ املتمايزة الهضا ات
 نتك كر وجيعلنكا اآلليك  تصكرفات  مك  اجلسك  يكتمل  فبالرغبك ، باملقابكل؟ لرغبتك  انهعاليك  أو متقك ة صلب  مرامي
 رشكيقا ثقكيال حاضكرا نهسك  جيعكل هبكا، حيكا نبضكا باعتبكاره نهسك  ويك رك، يهتكز، اجلسك  يتحن بالرغب . بقوة

 رموزهكككا، وأعضكككا ها أدواهتكككا للرغبككك  أن كمكككا،  رغبككك  تسكككم  العلكككل وهككك ه، عللككك  للجسككك . آمكككرا أو متوسكككال
 .يس ا تسم  وهي، وشعاراهتا

 واملألوفك  البسكيط  اجلسك ي  الوضكوحات هبك ه، املباشكرة التجريبيك  العالق  هب ه نكتهي نعود ال أن ما أن  غا
 إواليات و منبع ما: التايل والسيكلويي الهلسهي للسؤال العري  القوت هي  حتص  ال مشاكل تنبث  حىت
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 والك  ، للجسك  الهزيولكويي التشكرحيي للتنظكي  اآلخكر اجلانك  مك ؟  ه ا "رغب "الك مههوم ووظائف، الهعل
 الشخصكككي  اجلسككك   املعكككي  حقيقككك  تككككون أن ميكككك  مكككا، البيولوييكككا اختصكككا  دائكككرة يف دراسكككت  تككك خل

 القائمكك  والتمهصككالت الصككل ، واجلسكك  الرغبكك  تأسككي  جيكك  قواعكك  أ  علكك ؟ آن يف والثقافيكك  وااليتماعيكك 
 و العالقكككككات تلككككك  حتليكككككل جيككككك  وأسككككك  معكككككايا أ  حسككككك ؟ عضكككككوي  وحككككك ة وبكككككن نهسكككككي طككككك مع بكككككن

 واحللكول الكثيهك  التسكاالالت هك ه تعقيك  أو تهصكيل يف ال خول عل  الق رة تعوزنا ألننا نظرا؟ التمهصالت
، الهككر تكاري  جممكو  عكن رحلك  إجنكاز غكا آخكر شكياا يقتضكي ال قك  ضكخ  مشكرو  وهو، املقرتح  املتع دة
 املعاصككر الهكككر يعككاج الككي وإحيككا  منوذييكك  األكثككر الطرائكك  بعكك  إبككراز علكك  هنككا سنقتصككر فإننككا لكك ل  نظككرا

( هبكا االفتتكان وعك م القويك  الضكج  هك ه يهكل ميكننكا وكيكف) ومعلكوم. ومتهصكالهتما واجلس  الرغب  حسبها
 بوصكه  ومركزيكا مهضكال موقعا املتنافرة و املت اخل  الراهن  احلضارة تيارات يف اليوم حيتالن واجلس  الرغب  أن
 تع  واسع  ملنظورات فاحتا أو طموح  ملشاريع ومص را "باحلياة التنع " نو  م  بالهعل حيوي  ملطال  حمورا
 ."العامل تغيا"و "احلياة تغيا " بك

  المسحوقة الرغبة -7

 بطبيعتهككا معرفكك  فاحلايكك :  حكك ي بككن ومسككاف  حلظكك  باعتبارهككا الرغبكك  التقلي يكك  اخلطاطككات إحكك   تصككف
 وإذا. هلكا وهنايك  للرغبك  هك فا يككون قك  بالتلك ذ حمك دا واإلشكبا ، الرغبك  يف أصكال أو سكببا تككون قك  الشاق 
تعي  األخالق ذل  تؤك  كما،  العليا الغاي  هي الل ة كانت

ُ
 الرغبك  فإن، الل ة بأخالق أيضا تسم  الي امل

 إىل باإلضككاف . الغايكك  تلكك  حنككو لالنطككالق إواليكك  كمجككرد،  انتقاليكك  كلحظكك ،  كوسككيل  إال حيناكك  تظهككر لكك 
، لعالم  تثمينا، ل  جَتل   هي ملا تق ير هو إمنا ف ل ، واألساسي احلاس  العامل احلاي  م  جُيعل أن، ذل 
 يكككك  دائمككككا تكككككون الرغبكككك  وألن. اخل والككككتعل  والكككك فا  واالعتكككك ا  واإلجنككككا  الغكككك ا : احليويكككك  للوظككككائف أ 
 يف حلايكك  انعكككا  سككو  هككي ليسككت، مّسككا    أو إشككارة بكك ور سككو  ُمناطَكك  نهسككها جتكك  ال فهككي، ودةحمكك 

 البشككر  الكككائ  يف وتسككح  الرغبكك  تتالشكك . الشككي ، ومهككا أ ،  حكِميكك  خامتكك  سككو  ليسككت، الالشككعور
 .للبقا  إوالي  أو لل ة كأداة معتنا

 يكككت  ال أنككك  يُكككزع : علميككك  ملقتضكككيات نتيجككك  باعتبكككاره تق ميككك  يكككت  مكككا غالبكككا للككك ة االختكككزال أو احملكككو هككك ا إن
. اخلارييك  السكلوك ومظكاهر العضكوي  الوقكائع علك  أ ، للمالحظك  موضوعيا قابل هو ما عل  إال االعتماد

 عاطهيكك  كثافكك  ذ ، التح يكك  مسككتحيل داخلككي واقككع ازدحككام علكك  احلككر  جيككر  ال الشككو  هكك ه مثككل يف
: بعنف حمرم  أعمال" اللح  أعمال"فك. املسيحي  فجر من  حماة وي  هارب  ي  كثاف ،  بقوة املتخيل بلوهنا
 وفكككككن شكككككجارات و وهيجكككككان وحسككككك  وخصكككككومات وأحقكككككاد وسكككككحر وكهكككككر وفجكككككور وجناسككككك  فسككككك  إهنكككككا<



 4 عالمات

 17 

 إلماتك   مويك  والنك ا (. الغكاالتين اىل رسكال ) "ذل  شاكل وما، وقصوف وهتتكات وميوالت وانشقاقات
 "كهكرا يعك  الك   اجلشكع وك ا السيا  والرغبات والعاطه  والنجاس  الزنا، األرضي   أعضا ك أقتلوا": اللح 

 عك  كهكوا. شكهوات  تطيعون فتجعلك  الهاي يس ك  يف اخلطيا  تس  ال الله "(. الكولوسين اىل رسال )
 ناإلنسكككا" فينكككا فليمكككت: بكككول  ويعلككك (. الرومكككانين اىل رسكككال ) "للخطياككك  ظلككك  كأسكككلح  أطكككرافك  عكككر 
 ! وعهو روح مبثاب  "اجل ي  اإلنسان" يول  كي"للح  اخلطيا  قانون يستعب ه ال   الق مي

، أسككود كسككرا وكأنك  الغككريب الكوعي جممككو ، والغهكران اخلطياكك  بكن، والككروح اللحك  بككن الهاصكل التقسككي  يعكن
 مت ألنك  احملارق يف  إلقااله مت النسا  آالف: القاتل  التهتي  حماك  مروق يف الغرق ح  إىل ب ل  فيمضي
 بككككإحراق اإلنسككككان يهتكككك  ، اللحكككك  بتعكككك ي  اخلطياكككك  تستأصككككل. الشككككيطاني  للرغبكككك  كتجسككككي ات ختككككيله 
، عصكرنا رواد مك  يعك ان اللك ي -آخكري  ضكم - وكالهكان لكوثر ومع. اجلس  بإمات  العهو يلتم ، الساحرة
 األخككالق علكك ) أخالقكي تشكك د لشكك علكك  التهتيشكي والتعكك ي  الالهوتيك  الراليكك  اإلصكالح حركككات دبكرت

 شككل علك ، (تقويك  نزعك  مك  منح ر هو إمنا شهرة األكثر الهلسهي  التناسخات أح  يع  ال   الكانطي
  الهيل  ويصور. والشيطاني  والسحر الزنا أشكال وبن، والهس  واجلن  الرغب  بن متاثل زه ي  طهري  نزع 

 هك ه منكا  مكؤثرة بطريقك ( Dies irae 7497، غضك  يكوم)  Carl Dreyer  دريكا ككارل للمخكر  الك امناركي
، سككاحرة كوهنككا لتهمكك  فتتعككر  صككهرها صككغاة راعككي زويكك  تعشكك : والقاتككل املككري  النوتسككتاني  األخككالق

 .ذنبها ع  للتكها إحراقا القتل حك  فتنال

 أيكل مك  أليسكادوا الرغبكات اسكتهالك جمتمكع هبكا يطالك  الكي التسكاهالت مك  ككال بكأن القكول ميكك  هكل
 باسك  قمعكي تقليك  مك  انتزاعهكا مت الكي التخهيهات وبع (  واأليساد الرغبات هل ه) ماكانتيلي استغالل

 العاديككك  األحاديككك  مجيكككع مككك  باسكككتمرار تنضككك  طهريككك  إيككك يولوييا العمككك  يف مسكككا قككك " األخكككالق حتريكككر"
 ؟االحتهالي  التصرحيات و الرمسي  للخطابات

 "الشهوية الروح" إلى "دميةاإليروسيةاآل" من -7

 حقيقك  هلمكا تتعكر  اللك ي  التشكوي  و التقهقكر هك ا صك  ع   التاري  عن واملعارضات املقاومات تكف مل
 حك  إىل أحيانكا والسياسكي  ال ينيك  السلط حاربتها- وغنوصي  ب عي  تيارات حاولت لق . الواقعي  اإلنسان
 كك ،  الصكك د وهبك ا. شكهواني  األكثكر أعمالك  وممجك ة إيكاه وِح ةم لإلنسان رالي  تستعي  أن -الكلي  اإلبادة
 romine:  خمككتله  بأسككما  XIII القكرن يف أوروبكا ايككتاز الك   العجيك  البك عي التيكار ذلك  مثاليكا لنا يب و

intelligentiae و بروكسكككيلbégards و بوهيميكككاalumbrados أخكككوات و إخكككوان" خاصككك  وبصكككه . اخل إسكككبانيا 
 يصاون كانوا ل ري  الروحي الكمال م  حال  إىل... مسوا ق  " أنهسه  يعتنون كانوا ال ي  "راحل الهكر
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 أبنكا " مبثابك  مجيعكا أنهسكه  اعتكنوا لقك (. 7)"ورغباتك  اللحك  يف غكارقون وهك  حكىت اإلمث عك  عكايزي  معها
 اإلنسككان كككائ  إىل للعككودة مشككرقا وطريقككا غنوصككيا سككرا اجلمككا  مكك  جتعككل" آدميكك  إيروسككي " دبككروا كمككا" آدم

 إىل املهضككي الشككيطان بككا " هككي قطعككا تعكك  مل هنككا واملككرأة. السككقو  قبككل مككا آدم، اخلنثكك  آدم إىل، األصككلي
 .األمس  العرا  يف مساويا شريكا صارت وإمنا، Tertullien ترتليون تعبا ح  عل  "!احملرق 

 عشكر والتاسكع الثكام  القكرنن يف عكا   الك  William Blake  بليك  وليكام والشكاعر النحكات عمكل يشككل
 التاسككع القككرن إجنلككرتا سككتنعت  الكك  -الطهككر  األخككالق علكك  سككح  لقكك . الهسككخي  للراليكك  فانطسككتيكيا قلبككا
 هككو السككبع هيجككان"، "اهلل ِحلكك  هككي التككي  دعككارة": عنيهكك  فوضككوي  صككي  بواسككط - فولكلككور  بأنكك  عشككر
 إنكك  بككل، فحسكك " انكك فا " باسكك  منعككوتن والرغبكك  للحكك  تبككاراالع يككرد ال بليكك  وليككام إن(. 7)"اهلل حكمكك 
 األنظمك " أخطكا " بليك  يهضك . بكاإلهلي اإلنسكان فيك  جيتمكع حك  يس  أعضا  ليصور ويبجلها يعظمها
: هكي ذلك  مك  العكك  علك ، احلقيقك " أن لكيعل  وحترم، تقهقر و، وتهصل، تقس  الي واألخالقي  ال يني 

 االنك فا -7... اجلسك  مك  يكأي الك   االنك فا  هكي الوحيكك ة احليكككاة-7... حالكرو  عك  ينهصل ال اجلس -7
 ." خال ة هبج 

 ي ي  م  فيها أدم  مسيحي  إباحي  اشرتاكي  Charles PEGUY بيغي شارل أنشأ احلايل القرن مستهل يف
 يف كتكك  لقكك . ةمتميككز  مبكانكك  حمتهظتككن وواقعيكك  عقالنيكك  يانكك  إىل ديككي هككو مككا يف بكاملكك  اللحكك  امككتال 
 هكو الهكوطبيعي أن ذلك ": األرضكي املسكي  جلسك  طويال إيروسيا مسارا مقرتحا، Eve (1913) حوا  مؤلف
 يف املسكي  جمكي  يك خل. "الشكهو  إبطك  حتكت مطويتان ركبتاه... أمو  بط  مثرة واملسي ، يس   نهس 
 يف يغككامر وهككو إللكك  امللمككو  زاللغكك، جتسكك  حرككك ، شككهوي  مغككامرة باعتبككاره شككي  كككل قبككل اإلنسككان تككاري 
. يسكك ي  لسككالل  كتتككوي ،  شككهواني  لسلسككل  كإكمككال،  اللحكك  يف خالكك  هككو ملككا خشككو  مثككل" شككياا، اللحكك 
 اللحكك  إىل وصككل لتككاري  كنتيجكك  و كتتككوي  وإمنككا، واالر  اللحكك  بككن صككل  ربككط جمككرد باعتبككاره لككي  شككياا

 مكك  كككال بقككوة لككيلط ، بيغككي فكككر حمككور وهككو،   اجلككر  "الشككهواني  الككروح" مههككوم يككا  لقكك (. 7)"واألر 
 يقول بيغي جيعل وما. "الالعضو  العادة در "و "الي ي  املبتورة"الك "كانطيات"والك املتصل  األخالق علوم"
 تعكك  مل "ُمبَكّللكك "كككك،  عضككوي  كقككوة للعهككو امل هشكك  راليتكك  حت يكك ا هككو "العهككو يلطخككون ال الشككرفا  النككا  إن"

 الك   القك ر املسي  هب ا مرتبط، باهلل مرتبط يز  ذات صارت إمنا و، بالشيطان صلمت يز  ذات اخلطيا 
 مل ومك ، أبك ا يرفكع لك  يسكقط مل مك " أن ذلك " للهكو مك خل" أساسا هي اخلطيا . مبن يل فاوني  نظهت 
 (.9) "يطهر ل  فهو ق را يك 

 "نيرفانا"والـ األلم بين تثاؤب الرغبة -7
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 الوظكائف ويف اجلسك  يف احلاي  تثبيت يعل  ال. امللف هناي  يف اإلنسان ينتظر تمياحل واملوت. عابرة الل ة
 هكي هكا العكابري  واحلايك  الرغبك  قطكي وبكن. زمك  هبك  تك روها مكا سكرعان صكغاة غبكار كومك  سكو  احليوي 
. اإلتالفب ويصا  البشر  الكائ  ميك  في  شاسع تثاال ، الهراغ إمناطوري . إمناطوريتها باسط  الرغب 
 وشكعبي  غكى األكثر تعاباها أح  البوذي  الهلسه  يف للرغب  -املتشائم  الشمولي - الرالي  ه ه وي ت لق 

 أوأصلها املعاناة ه ه وسب ، معاناة فيها فالعامل. لألمل كوني  معاين ، واح ة دفع ، تقرتح فالبوذي . ودواما
 واالسكككتمراري  للويكككود عطككك ، (هاماتنهكككا) اجلسككك ي  للملككك ات العطككك "والكككك ،"واجلشكككع، هوالرغبككك " حت يككك ا

 اخلاطاككك  الهككككرة مركككزه الككك  - العطكك  هككك ا ويعتككن(. فيباهافاتاهنكككا) اإلبككادة لرغبككك  وحككىت بكككل، (باهافاتاهنككا)
 هكك ه يكك  يف لعبكك  جمككرد يعك و ال اإلنسككان أن كمككا(. 7)"بأكملكك  جترالويككود مرعبك  قككوة -مككا" أنككا"عكك  املكونك 
 طريك  حركك  وشل حرك  كل عل  إذا إال، بتعباأفضل، أويعاكسها عليها يتغل  أن عيستطي ال فهو. القوة
 هك ا إىل يصكل لككي وترعكاه بإحلكاح تطلبك  الكي واأليسكام واملقامكات األحكوال عك  وانهصكل اجلحيمي الرغب 
 سكككلبي  مكككاتبكل إال تعريههكككا ميكككك  ال الكككي النافانكككا يف املتمثلككك  األوقيانوسكككي  احلكمككك  أو السكككالم مككك  النكككو 
 ."تركي  وال المشروطي  حال ، ثبات حال ، والدة ع م حال "كك

 كتابكك  يف يصككف فهككو. شككوبنهاور فلسككه  يف مككؤثرة و عميقكك  أصكك ا  للبوذيكك " النبيلكك  احلقككائ " ويكك ت لقكك 
 الككوه  ثنيكك  يف الضككال البشككر  الكككائ  عكك  األقصكك  الربككاي التخلككي( 7174)  ومتثككل كككإرادة العككامل األساسكي

 بوصكهها الكونيك  لكإلرادة، احليكاة يف الرغبك  لطغيكان، ورغباتك  بغرائكزه، وجبسم  يسم  يف واخلاضع اهرايالظ
 زمنكا اهلكرو  يف يأمكل أن لإلنسكان وميكك . فهك  ككل م  ومنهلت  عبثي  مطلق  عميا  والعامل لإلنسان طاق 
، اجلمكايل التأمل طري  ع  كما االيتماعي  العالقات يف واحلنو الشهق  بث  طري  ع  األساسي شقائ  م 
 عكك  لأليسككاد التكك رجيي االنقككرا  ويف للرغبكك  الكامككل االستاصككال يف إال حقيقيككا انعتاقككا يعككرف لكك  أنكك  إال

 .النافانا إىل يقود ال   الصويف بالطري  حييطان والع مي  فالزه . اإلجنا  رف  طري 

 الرغبة وغنائية الجسد أعياد -9

 شككيطاني  محولكك - الغرائزاخلسككي  ورصككا  بككاملوت املرصصكك  األيسككاد. "القككي  اسككتحال " حتصككل فختكك  مككع
 "مككوت-الككك-أيككل مكك - كائنككا " باعتبككاره وتسككم ( كياكيغككارد)  "االرجتككاف و اخلككوف داخككل اإلنسككان تبقكي
 يف باحلياة ابتهاي  مثاا، ويواال راقصا رشيقا يس ا، مرحا رغب  عل  يصبحان. ذهبا يصاان -(هاي ير)

 للقككوة إرادة للمككوت عجلكك  شككوبنهاور عنكك  كانككت الككي احليككاة يف الرغبكك  تصككا. النشككيط احملككر ر الرغبكك  فضككا 
 مكا" أن ذلك . للكنه  األب يك  العكودة هبجك  يف أبك   بشككل والعائك ة ال ائرة اجلائل  للحياة. للحياة ملتهت 
 (.6) "العميق  األب ي  يري  -اخللود ويري  إال فرح م 



                                                                                           الرغبة والجسد                                                                                                          

 16 

 متزق الكثيف فاحلجا . آلنا يضح  العامل

 ...العتم  بزواي  احتهل والنور

 هككي تلكك (. 7111)والشككر اخلككا ورا  فيمككا  كتابكك  هبككا اختككت  الككي القصككي ة يف األخككاة اإلشككارات هككي تلكك 
 معادن حثال  م  ك  الشر  بسطوع  جيرف وهو- ال   الكبا النيتشو  والضح  التمزق ه ا موسيق 

 .حيوي  األكثر احل ي  الهكر الرتايي   بورهحب سيزعز  -صرير م  وك 

، واحك ة بوثبك ، والرغبك  اجلسك  سيصا كيف إىل نشا أن معناه "ح اث "الك ه ه مكونات بإجياز نصف أن
 تقكرتح الكي احل يثك  التأمل ه ا أعمال بن وم . واألنرتوبولويي الهلسهي التأمل حماور م  راسخن حموري 
. لنورمكان( 7461) احلك  يسك  و، مكاركوز هلربكرت( 7467) واحلضكارة إيرو    كتا املوحي  النظرات بع 

 وامللح  املهضل  املوضوعات. ع ي ة أخر  مؤلهات ضم  مثالن جمرد ومها، Nurman O Brown  براون. أ
 اجلك   قطبكا. وافكر بشككل إعال هكا يضكم  الك   األخكا هك ا، النهسكي والتحليكل فروي  دشن  ي ي  لعل 

 التيكارات متثلهكا الكي الثقافيك  واملشاريع اجلمالي  واألنظم  التشكيلي  لألشكال أصيل ت با أيل م  واملريع
 تتولكك  حينمككا، احلازمكك  لككك ، احلتميكك  املعككامل. اخل،وموقهيكك ، وسككوريالي ، داداتيكك ، وتعبايكك ، مسككتقبلي  املسككماة

 صكورة بهرنسكا 7461 ما  انهجار يق م الي كتل  ايتماعي  سياسي  أوثغرات الثوري  احلم  م  ان فاعات
 ويهتهكا الكي "لنكا ملك  يسك نا" عبكارة تكثههكا الي امللح  السياسي  للمطال  املركزي  النقط. عنها ُفريوي 
 الرغب  مؤِسس  تقريبا إهلي  إشارة دور لع  ح  إىل مؤمثل  قي  ست ه  وأخاا. ووضوح بقوة النسا  حرك 

 بكبع  سكو  نقكوم أن ميكننكا ال املتنكامي اإلنتكا  ه ا ووسط...  ش ي  خلال  عجيبن كطريقن واجلس 
 .السريع  االيتزا ات

 علك ، التحليلنهسكي"الشكي  يكوهر أدرك الك   الرائكع حملل "الك ه ا- G: Groddek غرودي  يور  يؤس 
 وعلك   والرغبك للجسك  البكاهرة الوضكعي  علك  وممارسكت  فككره -حبقك  فرويك  أصك ره الك   اجلميل احلك  ح 

 اهلو: هو، عجي  واح  لواقع للتبادل قابلن وب يلن متصلن متكافلن ويهن بوصههما اجل ري  هويتهما
 (le ça  .)يتجكاوز غروديك  عنك " اهلكو" أن إال. الالشكعور يسكمي ككي املصكطل  هلك ا فرويك  يلجأ وسوف 

 حتككول أو التحككول يف أصككال أ ،  اهلسككتاي األعككرا  يف أصككال فهككو. االجتاهككات مجيككع يف الالشككعورالهروي  
 مجيكع ورا  هكو بكل، فحسك  العصكابات أصكل يف لي  أن  كما. ب ني  يس ي  تب الت إىل الرغب  تب الت
 حك  علك  النهسكي  والبنيكات اجلسك  أعضكا  ختلك  الكي للحيكاة األولي  الطاق  إن . والعقلي  اجلسمي  األمرا 
 و" يسكك " كلمككي أسككتعمل وعنكك ما"! اهلككو" غككا آخككر شككي  يويكك  ال أنكك  أر  ": غروديكك  يقككول. سككوا 

 أمثلك  تصكب ، آنك اك(. 1)"اهلكو ولوظكائف، ...للهكو املختلهك  التجليكات سكو  هبمكا أقص  ال فإني، "روح"
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، الرئك  التهكا  ويثكا، األنكف يشككل، املَلِكيَّ  بقوت ، "اهلو"فك": ع  هبا حييط أن م  أكثر املب ع " اهلو" قوة
 يتحكرك اإلنسكان جتعكل الكي هكي" اهلكو" فقوة. "ومهنت  ومسعاه تنهس  علي  ويهر ، عصبيا اإلنسان وجيعل
 قارعك  صكيغ  يف غروديك  يلخصك  مكا ذلك . اهلكو قبكل مك  وُمهككر وُمعكا  مهعول اإلنسان. "ويكن ويهكر
 ."اإلنسان يعي  اهلو" م رس  ظهور عنها سيرتت 

 الشأن هب ا؟ والتصوف الغمو  يف، اإلب ا  رمظاه مجيع ويف الشكل هب ا، اهلو تهجا يص  أال
، احللولي  حول، الكوني  الروح حول ال ائرة النقاشات ورا " االنسياق يرف  أن  عل  ويل  غرودي  يوض 
 املكككزدو ، "الهكككرد  اهلكككو" تككك با، نهسككك  التثبيكككت هبككك ا وصكككرام  حبكككزم يتمسككك  أنككك  كمكككا. "اخل الطبيعككك / واهلل

 ملسك  ميكك  حقيقكي يسك  هكو وأمراضك  بآفات ، وتعاباه حبركات ، وبأحاسيس  ت مبورفولويي اجلس : والواض 
 متعكككك دة ينسككككي  بوصككككهها الرغبكككك  و؛ احملنكككك  التكككك لي  ممككككته  غروديكككك  ليَكككك   نهسككككها تعككككر  حيكككك  ومككككادة

 يف وحيلك  ودعابك  بسك اي  نهسكها تعكر  والكي( الرائكع منوذيهكا يقك م والطهكل) للقمكع غاالقابلك  األشكال
 عميقكك  علكك  باعتبككاره، اهلككو إن. وعوداتكك  وخهايككاه مكبوهتككا دورات -مبعرفكك  أو بهضاضكك - تتككزو  لككيا اللغكك 

 كونيكككا تسكككاحما يؤسكك  فهكككو وبكك ل ، ومبكككته  كامككل بشككككل والرغبككك  للجسكك  احلككك  ميككن ، كونيككك  وإب اعيكك 
 أن غرودي  يؤك . القيم  و، والقوة، السلط  ومواقع، واألعراف، باملمنوعات هتزأ وإباحي  أخوي  ومساواتي 

 الكي مكر -صح  ثنائي ، احل يث  املاكرة الثنائي  ه ه تتهاو  هي فها وإذن. "واملري  السلي  بن فرق ال"
 تتهتككككت أخكككاا(. 1)الكلياتيككك  النزعكككك  ذات "العالييككك  ال ولككك " إرهككككا  وتككك ع  اليوميككك  خماوفنككككا ككككل تتخلكككل

 واألديكككككككان والسياسكككككككات األخكككككككالق هبكككككككا تنحهكككككككر الكككككككي البايسككككككك  الغضكككككككوب  واملضكككككككايقات القاتلككككككك  التمييكككككككزات
 اجلنسكككي  والثنائيككك ، املثليككك  واجلنسكككي ، واالسكككتمنا ، اجلنسكككي والهضكككول، الطهوليككك  فاجلنسكككي . واإليكك يولوييات

 ككل،  "منحرفك " بأهنكا توصكف الكي األشككال متع دة اجلنسي  واملثاات، (املرأة يف وامل كر الريل يف املؤن )
 .تنض  ال الي احلياة حلرك  رائع  فسيهسا ، إليرو  وأناشي  أعياد إال دي غرو  نظر يف هو ما ذل 

  روايككي صككاح  R. Rolland روالن رومانكك  الروائككي حيكك د، مكك ه  بشكككل قريكك  منظككور وضككم 
، L'ame enchanté( 7477-7477) املهتونككك  والكككروح Jean Christophe( 7477-7497) كريسكككتوف يكككان

 Essai sur la mystique( 7479-7474) احلي  اهلن  وحرك  روح يف حب : بك عنون امل ال افا  ال راس  وصاح 

et l'action de l'inde vivante ،الرغبك " األصكلي  القكوة هك ه، للرغبك  احليويك  احملمولك  غنائيك  بتعكابا، حيك د ،
 داخل إال ترويان ال العالمتان وهاتان) جنسا أم كان طاهرا- داخلها يوي  شي  كل،  األول املويود ه ا

 ميسكككها الككي املع نيكك  الكككرة يف العككامل ويكك  سككلها يل يككرتا   كمككا،  لكنككي(. إليكك  تكك خل مل والرغبكك ، اجملتمككع
 اآلتيككك  رغباتنكككا مجيكككع، األول مولككك نا، الرغبككك -البكككامينو عيكككي يف أقكككرأ، القككك ما  الرسكككامن( Pamino)  بكككامينو
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، اهلككاد  اهلككزائ  ظككل، االنتصككارات مشك ، واحلنككان الكنيككا ، يعوالينككاب القمك ، اجملهولكك  آهلتنككا تويكك  -مصكغرة
. هواحلكك  غسكك  للكككل، تكسككرها الكي القويكك  األيكك   نشككوة، الككروابط لك ة، كككأفواه األيكك  ، كهواككك  األفكواه
 (.4)"...حموراحلياة هو احل 

 قبكل سك نه رايك  وليكام جيهك ، غروديك  شكأن هك ا يف شكأن ، لليبيك و الهرويك   املههوم م  انطالقا
، التمييكز وبتطكويره. ينسكي  طاقك  إنك : املصكطل  هلك ا فرويك  أعطكاه الك   األول التعريف لتوضي  شي  كل
 نكوصات وعوامل طهولي  تثبيتات تغ يها الي التناسلي  قبل ما أو األوديبي  قبل ما الرغبات بن، يه  م 

 انتهكك ، الليبيكك   للتطككور تتككوي  وكأهنككا مكك ُمَق َّ  للتناسككلي  املكونكك  الرغبككات بككن، أخككر  يهكك  ومكك ، عصككابي 
 كتعبكاع  كامكل ينسكي متتكع لظكاهرة، (األورياسك ) اجلنسكي  الك روة لوظيهك  يوهريك  أمهي  تعلي  إيل راي 
 ق رة، كب  أ  غيا  يف البيولويي  الطاق  لت ف  االستسالم عل  ق رة< بأهنا ُمَعرف  األورياستيكي  القوة
(. 79)"للجسكك  ممتعك  الإراديكك  انقباضكات طريكك  عك ، املتضككمن  اجلنسكي  اإلثككارة و جملمك الكامككل التهريك  علك 
، تهجكاا بإحلكاح تسكت عي متزايك ي  وشكح  تكوتر حالك  إهنكا. أساسكا طاقيك  مبصطلحات الرغب  راي  يتصور
 ىلاألو  دراسككت  يف رايكك  وصككه  الكك   األربعكك  األزمنكك  ذ  اجلنسككي اإليقككا  رد وميككك . واسككرتخا  تهريغككا أ 
، طكاقي تهريك ، طكاقي شكح ، ميككانيكي تكوتر)la fonction de l'orgasme( 7476) األورياسك  وظيه  حول
، نككراه كمككا انقبككا -متكك  (: pulsation)  للنككب  البيولككويي اإليقككا  إىل رده ميككك ، (ميكككانيكي تراخككي مث

 وما الس مِبتاو  الود  العص ، النباتين العصبين للنظامن االختصامي اللع  يف يشتغل، نر  ما ضم 
َُتمو ريكككك  احلرككككك  يف نككككراه مثلمككككا، السككككمبتاو  ورا 

 يف األورياسككككتيكي  للقككككوة أن يبكككك و هككككك ا. التصككككوف يف امل
 فجميكككككع. احليككككك  األيسككككام مجيكككككع مكككككع اإلنسككككان فيهكككككا يشككككرتك الكككككي واألساسكككككي  األوليكككك  البيولوييككككك  الوظيهكككك 

 إن" أويككز وبتعبككا. "اسككرتياعها يف احملت مكك  الرغبكك   ومكك الوظيهكك  هكك ه مكك  تنشككأ الطبيعكك  جتككاه األحاسككي 
 ."ذاهتا احلي صيغ  هي األورياس  صيغ 

 يف إثكككارة واألشككك  اخلالبككك  تعاباهكككا جتككك  كمكككا. واملشكككرق  املهضكككل  اجلنسكككي النشكككا  طكككرق احلكككي طاقككك  تسكككتعا
 ويف. برمتك  نالككو  يف تشكتغل وهكي مشكاه هتا جيك : راي  يقول. فيها تنحصر أن دون العضوي  األشكال
 يعككن، اإلنسككان وإبكك اعات االسككتيهامات و بككالنج  مككرورا، بككالنج  األميكك  تككربط يرياكك  إيبسككتمولويي  يبهكك 
، والهيزيا ،(79) وال ي ، (77)والسياس ، (77)والبيولوييا، (77)النهسي التحليل-تنوعا األكثر احلقول راي 
 التقليك   العلك  ي رسكها الكي لألشككال كونيك  طاقك  ويكود حكول فرضكيت  ليك ع  -اخل، ( 77) الهل  وعل 

 باعتبارهكا، بريسكون عنك  احليو  ان فا  مع بالتماثل ،ويصهها األوريون يسميها أولي  حي  طاق . واإلوايل
، فيك  تتحلكل أن قبل العضوي  الوقائع مجيع وتتج د تغرق في  ب ائي حياة حميطَ ، ودائما أصليا مب عا ت فقا
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 .في  يتهسخا أن قبل توقف ب ون فالكواأل الكون ينبث  ومن 

 النكككككب  بكككككنه  اخلاصككككك  أنظمتككككك  حسككككك  ككككككل،  السكككككماوي  واأليسكككككاد اإلنسكككككاني  األيسكككككام ختهككككك  هكككككك ا
 يعككل قكك  رايكك " أن( 76)غواتككار  النهسككاي واحمللككل دولككوز الهيلسككوف كتكك  لقكك . الكككوي األورياسككتيكي

 يف املشوشككك  لكككك - املنوعكك  اجلوقككك  إىل نضكككماني ومهككا ذلككك  كتبككا،  "النهسكككي التحليكككل إىل يعككن احليكككاة نشككي 
 مكك  رايشكي  مغكامرة مك  خيشككيان وغواتكار  دولكوز ألن نظكرا لكك . امللهمكك  رايك  ألصكوات -األحيكان أغلك 
 ذات، العواز  اإلعجازي  العظامي  العل " ه ه داخل تسجنهما أو ما تصوف ختوم إىل تقودمها أن شأهنا

 رايككك  شكككي ه الككك   لألروريكككون مراكمكككات تككككون قككك  الكككي و، والقطككك  بالصكككوف املزخرفككك  املع نيككك  احليطكككان
 بالطريقك  معاجلكا الرغبك  مبههكوم يتمسككان فإهنمكا، ذلك  خيشكيان لكوهنمكا نظرا، احلي اجلس  حيوي  لتج ي 
 اجملكن  بلعبهكا-تغك  ، جمنكون بشككل وقويك  أوىل آليك  "راغبكا إنتايكا" باعتبكاره معاجلكا. ممكن  "مادي " األكثر
، واالقتطاعكككات، االشكككتقاقات و، واجلكككروح، واألعضكككا  األيكككزا  وجمكككاوزات، الطاقيككك  والتيكككارات،  فقاتبالتككك
 حكك  علكك  واملؤسسككات والسككلط االيتمككاعي اجلسكك  دسككائ  و، اجلنسككي  وأشككيائ  الهككرد آالت مجيككع -.اخل

 تزجمكر الراغبك  تفكاآلال"، "الرغبك  إنتكا  وحول الراغب  اآلالت حول وي ور إال شي  م  ما": يقوالن. سوا 
 ."الالشعور عم  يف

 الرغبككك -"للرغبكك  امليكانيكيكك < الراليكك  هككك ه، "آليككا الشككعورا" باعتبككاره لالشكككعور الصككور هكك ه كانككت
 متكاد " علك  التشك ي  علك  املؤلهكان حير  مل لو تقريبا مستقبلي مسل  م  ستحل -وتقطع تسيل، تسيل

coextension مل لو والسيما، السياسي بالواقع قو  بشكل األخاة  هه وتعلي  "والرغب  االيتماعي احلقل 
 يهتحكا أن علك ، "منتجك  بقكوة احلياة تعان  الرغب  "– واحلياة الرغب  زوا  حهل ب ورمها خيل ان ومها، حيرصا
 ال ائمك  األسكهار طكرق، الرتحكال حيكاة نعك  و باملخكاطر املزروع  الطرق( زرادشت خطوات مقتهين) للرغب 
 .للتحرر وفضا  طري ، "مجاعيان وصحرا  منه " لكنها. "صحرا  الرغب ، منه  الرغب ": هلا ي هنا ال الي

 

 جديدة والدة أجل من مطلوب الجسد - 5

 الشكبا  حرككات إىل الطليعك  مجعيكات مك  متكر. حك اثتنا يف وترحكال بك اوة حيكاة وتعكي  جتكر  احملررة الرغب 
 سككهارات نكك ا ات إىل العاملكك  الهلسككه  مكك . املعبككأة الكهككاح وايهككات إىل املتشككظي  الكتابككات مكك . والنسككا 

 حي نق   عمل مؤخرا مثلها الي ه ه، راي  سالل  هي معمرة. "الصحيح  احلياة" وعي  "احلياة تغيا"
 الوبكا " الرايشكي املههكوم مك  فبكاالنطالقRaoul Vaneigen (17 .) فكاجني  راوول أجنكزه املوقهيك  م  مستوح 
 الكرب  عك  الك امي البحك < الكات  يهض -م مر غض  اىل يتحول ال   املكبوت رو اإلي-"العاطهي
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 نظككرة حتككت" عواطهنكا نعككي  وجيعالنكا رغبتنككا يقكتالن اللكك ي  "احلضكور كليكك  البضكاع  دكتاتوريكك "و "والسكلط 
 أخككاا يعلكك  رغباتنككا بانبعككا  وإذا، جمانيككا وتلكك ذا "شككهويا ذكككا " أنهسككنا مكك  لنجعككل لككك . "امللتويكك  املككوت
 ."إنساي جمتمع ميالد

 رايك  أظهر لق . خصوب  أكثر للجس -التعبا ص  إن- التقي بالعال  ارتبطت الي راي  ذري  لنا تب و
، الك ات جتكار  مجيكع أن كيكف l'analyse caractérielle( 777)الطبعكي التحليكل حكول األساسكي  دراسكت  يف

، واملركز  التضامي املزدو  السجل يف حتما ت خل، خاص  بصه  املبكرة الطهول  وخالل الوالدة قبل حىت
 جيكن ذلك  ككل،   للجكن  املناهضك  واألخكالق، القمعكي واجملتمكع، السكلطوي  والعائلك . واجلسك  الطبع سجل
 املتطلبككات ومكك  اخلارييكك  االعتكك ا ات مكك  واحكك  آن يف ليحتمككي عيككايطب درعككا لنهسكك  يكككو ن أن  لككع الهككرد

، توقيهاهتا و العضالت توترات م  نظام أ ، عضلي در  واح  آن يف هو ال ر  وذل  .ال اخلي  الليبي ي 
 وأحكككوال، الطاقيككك  الككك م ورككككودات، اهلرمونيككك  واإلفكككرازات، النباتيككك  العصكككبي  الهعكككل ردود مككك  خاصككك  وطكككرق
 ،الرغبكك  يسكك  - للجسكك  لغكك  تتشكككل هككك ا. اجلسكك ي  التعبككاات ومجيككع، املواقككف و واإلميككا ات، اجلسكك 
: أيككزا  إىل تقسككيم  لقرا تكك  رايكك  يقككرتح، ومكك ر  طككاقي يسكك ، الالشككعور قبككل مكك  مهعككول يسكك  يتشكككل

 أيضا مييز. " وظيهي  بعالق  بينها فيما املرتبط  األعصا  م  وجمموعات أعضا < م  متكون "در  قس "
، والبطكككككككي ،(diaphragmatique)  واحلجككككككايب، والصكككككك ر ، والعنقككككككي، والشككككككههي، البصككككككر : األيككككككزا  بككككككن

 اجلكز  هك ا يف فعالك  بطريقك  تثبكت( اخل، مكافأة، قل ، حرمان، خوف) الليبي ي  ال ات وجتار . واحلوضي
 التكاري  عناصكر عك  تكشكف فإهنكا، رموزها ف  أيل م  م ق  الشتغال كموضو  تُكتَّخ  وعن ما. ذاك أو

 .النوعي  الطبع بني  وع  املكبوت  الشخصي
 حول راي  هبا قام الي املعق ة والبيوطاقي  النهسي  التحليلي  ل راساتا تهاصيل يف ن خل أن دون

 كانككت وإن عمليكك  لغايكك - املهيكك  مكك . اخل،املازوشككي، التناسككلي، القسككر ، اهلسككتا  الطبككع: الطبككا  خمتلككف
 يف اقرتحنككاه أن سككب  بسككيط يكك ول يف الرايشككي  النم يكك  يف األساسككي نلخكك  أن -للنقككا  وقابلكك  نسككبي 
  Cent fleurs pour Wilhelm Reich( 7471) راي  لوليام زهرة مائ  اكتابن

          

 اجلنسي الوضع                     الوي ان            الطبع                   ال ر       

           

  رياستيكيأو  وةق                     ةل            ناسليت(              لن)تكيهي      
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 كيأورياستي جزع                    قل             عصايب(           عني ) مقول        

  لألورياس  مضاد هيجان         عط ، حق              موبو (      هجومي)بيوباي       
 

 تويها األقل عل  رجت فهي حم د وضع يف االيتماعي املستو  عل  الطبيعي  التمييزات ه ه تتسب  مل إذا
 نزع  ذا سيكون املوبو  فالطبع. وتقوي  علي  تساع  أن والتارخيي  االقتصادي  للظروف ميك  خاصا سياسيا
 "شككغل دميوقراطيكك " بنككا  علكك  قكك رة أكثككر سككيكون والتناسككلي، حمافظككا بككاألحر  سككيكون والعصككايب، قاسككي 
 .للمجتمع إباحي  رالي  ومحل ال اي الضبط عل  قادرة

 جيكك  فإنكك ، فيكك  ومسككجل  باجلسكك  مرتبطكك  وعضككويا ماديككا تكككون الليبي يكك  الطاقكك  أن مبككا رايكك  ر يكك
 ممارسككك  لككككل مبككك أ إنككك : االعتبكككار بعكككن أعكككاله املككك كور التجزياكككي النظكككام أخككك  مكككع وذلككك ، املباشكككرفي  الهعككل

-Végétothérapie caractéro) التحليلي الطبعي بالنبات العال ، أدق بتعبا، راي  يسمي  ما أ ، بيوطاقي 

analytique )  ال ر  ايزا  ملختلف مطابق  متع دة ومتاري  التنهسي اإليقا  وتشغيل الت ليكات عن- ال 
 ذلككك  عككن، (حوضككي  حركككات، ضكككر   حركككات، صككراخات، الويكك  تقطيبكككات، واألنككف العينككن حركككات)

 الككك ر  وإرخكككا  الب نيككك  التكككوترات لكككفخمت وحكككل العضككلي  التوقهكككات إزالككك  أو العضكككلي  العقككك  حكككل إىل يهكك ف
 املستسكلم  الك ات يسك  يف أورياسكتيكي  وأكثكر حريك  أكثكر للطاقك  دوران عل  للحصول أكثرليون  ويعل 
 مع للتبادالت إب اعا وأكثر إكراما أكثر نظام لتحقي  ال ات وخار ، أصال  واألكثر عمقا األكثر لرغباهتا
 .الواقع ل ع إيروسي  أكثر معى وإلضها ، الغا

 للتقنيككككات عجيبكككا ازدهككككارا، أوال عمككك  عكككك  رايككك  أعمكككال إىل نعككككود وحنككك ، هكككك ه أيامنكككا يف نشكككاه 
 وقكككك . حقيقيكككك  ثقافيكككك  ظككككاهرة تشكككككل الككككي املتنوعكككك  اجلسكككك   التعبككككا وأشكككككال واملمارسككككات والعاليككككات
 فكل، حن  أما (.71)كباا ملها املوضو  هل ا ختص  أن، رايشي وحي م  وهي،  Sexpol جمل  استطاعت

 .ال ال  االمثل  لبع  متناثرة إشارات بع  عر  هو كخامت  إيراده ميكننا ما
 يف بككالقوة تكك خال رايكك  يكك  علكك  تكوينكك  تلقكك  الكك   Alexandre Lowen لككوي  ألكسككن ر ميككار 

 وألوضكا  للك ات ييك  "جتك ر" حتقيك  إىل يسكع  فهكو. احلكادة وحتريرالعواطكف الك ر  مكزالي  لتكسكا اجلس 
 اجتكاه أيضكا Ida Rolf رولكف إي ا تعاج Rolfing املسم  وباملنه (. 74)"األر  فوق للتوازن الهعال  اجلس 
 "الوضعي اإلدما "يرتكز؛ "اجلي ة"الك اجلس  عمودي  عل  كن  أمهي  وتعل ، اجلس   املعي  داخل النقل

 العكككال  أمكككا. اجلسككك   االتصكككال تضكككم  الكككي الرابطككك  األنسكككج  مسكككتو  علككك  نكككوعي عمكككل علككك  للككك ات
، العاطهي، اجلس  : املستويات بتمهصل املتميز لل ات والراه  الكلي للشكل األولوي  فيعطي، اجلشطلي
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، األنكا يف جمسك ة اجلسك  يف الكامنك  املب عك  الطاقك  يناد ، "اجلس  حكم " يست عي العال  إن . الهكر 
 يكادة وتكر (. 79) واآلن هنكا، احلاضكر يف جير ، املطاف هناي  يف،  شي  كل كون عل  باإلحلاح وذل 
 يتعل . العصبي  توترات  حل عل  قادر، ال اتي  التنظيمي  وظيهت  بهضل، اجلس  أن Gerda Boyesen بويس 
 سكككيكولويي  يككك ع  مكككنه  ويف. السكككائل  اجلسككك  مكككواد يف الراكككك  الطكككاقي للتككك ف  حكككر يريكككان بتسكككيا األمكككر

 األويل العككال  مككع و. احلشككوي  للمنككاط  خاصكك  عنايكك  متككن   ( psychopéristaltique) االسككت ار  الككتقل 
 عنيك  و ُمكلف عال  فعن. فري ة عواق  األوىل املولود صرخ  تعرف،  Arthur Janov يانوف آرتور عن 
 العناصكر ختلكي  يكت  كمكا. الكوالدة رضك  ي يك  م  يعي  أن ل  يتي  طهويل نكو  عل  املعاج محل يت 

 Analyse) الهعلي أو العملي التحليل ويه ف(.77)وبالواقع باملعاناة ي ي  وعي عل  حتصل كي النهسي 

actionnelle  )  موهكككل.أ جيريككك  الككك O Muhl ، معكككي  اسكككتعادة إىل، باخلصكككو  منسكككاوي  مجاعكككات علككك 
 حيصل ارتعاد حاالت و إميا ات و رقصات و وأناشي  صرخات إطالق طري  ع  ينيي وحىت بل، طهويل
 .أخر  بكيهي  وإعادت  ي ي  م  الهرد  التطور مسار طري  ع  وذل ، مجاع  وسط عليها

 علكك  معظمهككا يف أمريكككي أصككل ذات املمارسككات هكك ه ملختلككف العككاملي البعكك  حيملنككا أن جيكك  ال
 Françoise ميككزيا فرانسككواز فعمككل. الهرنسككي  الثقافكك  يف نشككأت الككي األصككيل  الطككرق بعكك  أمهيكك  جتاهككل

Mezière ،عكك  البحكك  و، لكك  إكككراه كككل ورفكك  الطبيعيكك  إيقاعاتكك  و اجلسكك  أوضككا  بككاحرتام يتميككز، مككثال 
 وظيهيك  وحرككات، يك   متكاري  إيكرا  طريك  عك  وذلك ، والعضلي  العصبي  للتوترات ت رجيي ارختا  حتقي 
 Frédérick لوبوييكك  فريكك يري  مشككرو  ويقودنككا(. 77)" الب نيكك  الرياضكك  مناهضكك " مكك  ضككر  مكك  تنحكك ر

Leboyer (23 )  اجلسك  يف لهعكل األصكلي املركز إىل، املطاف هناي  يف، طويل  قبَّالي  جترب  م  يتغ   ال ،
 العكك واي االحتكككار  التكك خل يككرف  فالكاتكك ، بالهعككل و. فيكك  تكك خل لعكك م أ ، فيكك  لالفعككل بككاألحر  أو
 شكرو   يف األخاة ه ه جتر  أن املقابلب ويقرتح، الوالدة ظاهرة يتمل  ثقيل ثقايف - طي يهاز قبل م 

 تك ليكات بهضل العامل إىل ت رجيي بشكل الطهل عن يضم  ودافئ كتوم وسط ويف اإلمكان ق ر طبيعي 
 ميتلكك  بككأن األمككر يتعلكك . األم اجلسكك  مككع  مطككول و مباشككر اتصككال بهضككل اخلصككو  وعلكك ، واغتسككاالت

. مغلوبككا بتاتكا يعك  ومل مطلوبكا اجلسك  صككار لقك . هجلسك  وسكعي  حكر بتكك با اإلحسكا  واحك ة دفعك  الطهكل
 ميك  ق  ي ي ة هنض  أيل م . أخر  إنساني  والدة أيل م  رمبا.  ي ي ة والدة أيل م  مطلوبا صار

 الهعل يف ير  ال  ، اخر  أعمال ضم ،  Michel Oden أودن ميشال عمل يف منها بصي  استشهاف
 املكك عو الهضككا  ويف "مسككتعادة" أصككلي  "غريككزة< وحبريكك  كليككا عاشكك امل لألمومكك  األنرتوبولككويي و البيولككويي

 "البيتكو  لإلنسكان" ميكك  حيك ،  Ivan Illichg إلكي  ايهان تعبا ح  عل ، للتآي مهضال مكانا "أموم "
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