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 حكاية الغواية: بستان اللذة
 حسن إغالن

 
كتابو بستاف الراغبُت وبغية العاجزين عن الرىز للكاؼ  يبدأ الكاتب مصطفى العدوي

بالتمهيد ادلتوارث عليو يف الثقافة العربية  (2005حتقيق لويس صليبا، دار بيسليوف، باريس ) والسُت
بالبسملة مث احلمدلة ادلتضمنتُت يف خطبة الكتاب؛ لينتقل بعدمها إىل سرد حكايتو األوىل يف الباب 

ص )"حكي واللػو أعلم بغيبو وأحكم، أنو كاف يف قدمي الزماف وسالف العصر واألواف "األوؿ بقولو 
والتأمل يف ىذه اجلملة يضعنا أماـ ثالثة مفاتيح رئيسة وىي احلكاية أو احلكي، واللػو أعلم، . (47

؛ وىي مفاتيح تشكل اإلطار الرمزي والداليل للحكاية العربية (أي زمن احلكي)ويف قدمي الزماف 
منذ ألف ليلة و ليلة وما قبلها من السَت النبوية وما إىل ذلك، إنو تقليد دأب عليو الكاتب العريب 

فاحلكاية تظل حكاية لكن لن . منذ ذلك الوقت إىل ىذا النص ادلكتوب يف بداية القرف العشرين
تكوف كذلك إال بذكر ضامن ذلا وىو اللػو، كأف اللػو ىو الذي يزيل أي اضلراؼ يف القوؿ احلكائي؛ 

مبعٌت أف احلكاية حىت وإف كانت معيشة فإف ذكر اللػو ىو الذي يعطيها شرعية التبادؿ والتداوؿ 
أما يف قدمي الزماف فمعناىا التوكيد على أف اللػو أعلم، لكن دلاذا يسرد الكاتب ىذه . بُت الناس

احلكاية ويقوؿ اللػو أعلم ؟ أليس يف ىذا القوؿ ما يفيد اخلدعة،  ليست خدعة الكاتب والنص 
احلكائي بل خدعة قارئها؛ لذلك فذكر اللػو ضمانة لشرعية احملكي، وكأف ما سيسرده احلاكي 

؛ ىذا احملرـّ الذي نبتعد عنو يف النور، ونقًتب منو يف العتمات، وبُت النور والعتمة  يدخل يف احملرـّ
يكوف اللػو حاضرا ليفصل بينهما أو باألحرى لتكوف احلكاية مقبولة بينهما، نستطيع تداوذلا دوف 

كداللة على األزمنة " اللػو أعلم"ال يتعلق األمر بذكر . خجل ودوف ذنب خيافو ادلتلقي والسارد معا
الغابرة أي على الغائب يف مقابل شاىد سارد، وكأف الغائب ال يعلمو إال اللػو؛ ولكن احلكاية 

تلقيناىا يف كتاب، ودتتعنا هبا كنص حكائي خارج حدوده، أي خارج اللػو الضامن ذلا، فادلسألة 
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تقتضي قلب الرؤية دتاما عرب فالحة احلكاية من جديد كأف الذي سيحكيو ىو احملـر بعينو، ما داـ 
ىذا احملـر قد رمسو اللػو يف بداية خلق الكوف؛ أي يف بداية الغواية اليت مارسها الشيطاف على حواء، 

فالسارد سيسرد العري . ومارستها ىذه األخَتة بدورىا على آدـ لتنكشف سوءاهتما أماـ الشجرة
واحلميم ادلغطى باالستعارة واحلجاب، إنو سيكشف احلجاب مرة أخرى، وىي قضية  ما فتئت 
الكتابات اإليروتيكية العربية تقـو بتوصيفها، فاللػو إذف ىو العتبة األوىل لسرد احلكاية، وعلمو 

بالغيب ىو ما خيرج الكاتب من أية معصية تلصق بو يف اجملتمع الذي يعيش فيو كما لو كانت 
ىذه احلكاية وحكايات أخرى حاملة ذلذه ادلعصية، اللػو إذف حيضر حىت يف ىذا الذي حرمو 

 .اجملتمع احلديث عنو بطواعية و شفافية
، وذلك من خالؿ التوصيف البليغ "اذلاًل تزين مع اخلادـ" لنقًتب أكثر من ىذه احلكاية 

وكانت كاملة الذات والصفات، صورىا عامل اخلفيات، وذلا أرداؼ وأعطاؼ، : "جلسد اذلاًل
اشتكت منها القوامي مع األطراؼ، وكاف ىذا الرجل مشغوفا حببها، من أجل حسنها ورتاذلا ولذيذ 

، إنو وصف شبقي للجسد األنثوي مع اإلشارة إىل مقاـ الرجل الغٍت وادلفتوف (47ص)" خطاهبا
فإذا نظرنا إىل ىذا الوصف وجدناه النموذج الداؿ على رتاؿ ادلرأة وحسنها عند العرب، . جبماذلا

الصدر  )وكأف اجلماؿ األنثوي عندىم ال يستقيم إال بربط الصوت األنثوي واألرداؼ والنهدين 
وقد كتب الفقهاء ادلسلموف يف ىذا الشأف . ، وىي كلها مواقع اللذة والغواية معا(والشعر والعينُت

الكثَت من ادلصنفات، وإف كانت كتابتهم ال تعلو مقاما عما كتبو الشعراء يف وصف ادلرأة منذ امرئ 
القيس إىل نزار قباين، وكأف ىذا الوصف ىو العيار الوجودي للفحولة العربية، وامتالؾ ىذا النموذج 
الذكوري ىو امتالؾ للسلطة؛ وذلذا  ستشكل ىذه التصورات العربية رائزا لقياس اجلماؿ، سواء من 
خالؿ التعبَت عنو شعرا أو سردا أو رقصا أو غناء أو عريا، كما جتسد لنا ىذا النموذج  حكايات 

، وغَتىا من كتب الطرائف والنوادر، وإف كاف ىذا "ألف ليلة وليلة "و"  العقد  الفريد "و" األغاين"
االتفاؽ الضمٍت تتخللو تصدعات منها رغبة أحد اخللفاء يف العصر العباسي رؤية النساء القريبات 

حييل على الرغبة - هبذا ادلعٌت- بشعرىن القصَت؛ حيث الشعر القصَت (الغالميات)من الغلماف 
السلطاف يف العصر العباسي /الضمنية يف الغلماف، وىو نوع من التماىي الذي وجد فيو األثرياء

 .وقبلو فضاء للمتع واللذات
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وصف اجلسد األنثوي يف ىذه احلكاية حييل على الطبيعة، ليس من خالؿ التشبيهات اليت 
يتقصدىا السارد، وإمنا من خالؿ أبعاد رمزية أخرى مؤسسة على متخيل رتاعي يلعب فيو الديٍت 
واألسطوري والشعيب دورا مركزيا حىت إذا قرأنا النصوص القددية سنجد األنثى  أرضا وبئرا وما إىل 

الذكر ثنائية متحدة تسكن / ذلك من التشبيهات القريبة منها، وأكثر من ذلك فاف الزوج األنثى
اللغة وختتفي يف استعارات احلكاية ادلتعددة كالسيف والغمد والقلم والدواة وادلداد والكتابة والسماء 

لكن كيف نستطيع فهم ىذا . واألرض وغَت ذلك من التقابالت اليت حتيل على اخليط واإلبرة
الوصف من كاتب عاش إىل حدود بداية القرف العشرين، علما أنو رأى رلموعة من ادلظاىر احلديثة 

يف اجملتمع ادلصري؟ ال نرمي من ىذا السؤاؿ إرباؾ النص وصاحبو حوؿ ربط النص بسياقو 
إننا . التارخيي، وإمنا نتوخى منو جعل النص يتكلم عرب الكشف عن بنيتو الداللية وزتولتو القصدية

نعترب ىذا النص تررتة لنصوص سابقة للتيفاشي والسيوطي والنفزاوي والتيجاين وغَتىم من كّتاب 
اإليروتيكية العربية؛ ألف نفس احلكاية صلدىا يف الروض العاطر يف نزىة اخلاطر ويف رجوع الشيخ إىل 

صباه بتحريف بسيط ذلذا األصل ألف النص الذي بُت أيدينا قد كتب بلغة بسيطة مشوبة بعامية 
مصرية، ومها لغتاف تتداخالف يف رتل قصَتة  مسجوعة دتازج بُت الشفهي وادلكتوب إىل حد قولنا  

 .إف احلكاية كانت شفهية مث دتت كتابتها وانتهى هبا ادلطاؼ إىل حتقيقها من طرؼ لويس صليبا
إف كتابة ىذه احلكايات هبذه اللغة يعٍت إشاعتها بشكل عمومي، كأف تلك احلكايات مل 
تعد سلصوصة على من ديتلكوف ادلعرفة، فعموميتها تفيد جاذبية حكاياهتا من جهة، وقبوؿ ادلتلقي 

 .لسماع ىذا النوع من احلكايات اإليروتيكية من جهة أخرى
إف البنية العميقة يف ىذا النص ىي جعل ادلرأة منبعا للشرور وادلكر وما إىل ذلك  من 

إف ادلرأة هبذا  . تثبيت ذلذه الصورة  وترسيم ذلا قصد إعادة ترسيخها يف وعي وال وعي متلقيها
فهي سبب خروج آدـ . ادلعٌت شر ال بد منو كما ترسخ يف التقليد العريب، وبالضبط عند الفقهاء

من اجلنة، كما  أهنا الصورة الدينية اليت تتناسل لتولد صورا أخرى يف تاريخ األدياف، إذ الصورة  
احلكائية  ذلا شحنة داللية عميقة عند متلقيها  أكثر من أي نص شرعي ديٍت؛ ألف الكالـ يتوالد 

واآلف ما ىي الداللة القصدية من ىذه . ويتناقل من شخص إىل آخر إىل حدود وقتنا الراىن
احلكاية ؟ صحيح أف داللتها تكمن يف ترسيخ سلطة الذكورة وىيمنتها مبا ىي سلطة متمركزة حوؿ 
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وىي من ناحية أخرى تقر مبكر ادلرأة من خالؿ . القضيب، إهنا احلقيقة بادلفعوالت اليت تظهرىا
 . اخلطاب الرمزي الذي تؤسسو لنفسها من صوت وعطر وجسد ولباس

إف توازي السلطتُت وتداخلهما ىو ما يفيدنا يف حتليل ىذا النص احلكائي، كأننا أماـ 
النهار والليل أو أماـ الظاىر واخلفي؛ إننا أماـ ستار ختيطو ادلرأة وتعلنو كأهنا السر احلافظ للعالقة 

فانظروا أيها : "فالكاتب يصرح يف ىامش حكايتو بعربة من خالؿ قولو. اجلنسية وما إىل ذلك
وقع  ألف كل من ركن إليهن. وكونوا منهن حذر. اإلخواف إىل فعل ىؤالء النسواف حزب الشيطاف

وىا أنا رغبت وحذرت، لئال . وانكسر، وكل أنثى منهن عند شهوهتا ترمي بصاحبها فوؽ احلجر
والصالة والسالـ على النيب زلمد فخر ربيعة ومضر، وآلو وأصحابو السادة . تقولوا ادلؤلف لنا عذر

 (. 63: ص)" الطيبُت أىل السبق الغرر
إف ىذا التصريح يف صيغة التحذير واضح، فهو حيذر معشر الرجاؿ من شيطانية النساء، 

شيطاف ينبغي للرجل تقييده باحلذر من إغرائها، وكل ذلك يتم بقوة اللػو -  هبذا ادلعٌت–وادلرأة 
واالستعانة بو واالستعاذة من الشيطاف والصالة على الرسوؿ، إذف ىذا ادلقدس الديٍت ىو شرط 

لكن التحذير شلاذا؟ من ادلرأة كآخر يسكننا، أـ من صوهتا، أـ من جسدىا؛ وىي . ىذا التحذير
وإف كاف ىذا السًت يدخل يف اللساف العريب يف بايب السر واإلخفاء . كلها عورة وجب سًتىا

 .ومعنامها الكتماف واإلظهار ما داما يدخالف يف باب األلفاظ األضداد
السًت إذف ىو حجاب وعري، ىو ليل وهنار، ىو حداف يبنياف احلكاية؛ فمن جهة عناؾ 
ادلرأة مقابل الرجل، ومن جهة أخرى ىناؾ رجالف مها السيد والعبد؛ فالعالقة الرابطة بُت رلموع 

اليت مل تكتمل لذهتا  (ست اذلاًل)السيدة /شهوة ادلرأة : األطراؼ ىي عالقة مؤسسة على الشهوة
مع زوجها صاحب اجلاه وادلاؿ شلا جعلها خترج من غرفة نومها ضجرة من شخَت زوجها الذي 

قضى وطره منها وناـ، بينما بقيت ىي مستيقظة تنظر من شرفة القصر إىل البستاف، وعلى حُت 
غرة التقطت عيناىا ضوءا منبعثا من زريبة احليوانات، فتسللت إىل ادلكاف بفضوؿ للتلصص على ما 

وىا ىنا ينضاؼ متغَت آخر إىل )يوجد ىناؾ؛ حيث وجدت اخلادـ ديارس اجلنس على بغلة 
، وحُت رأت ست اذلاًل ما يفعلو العبد (احلكاية وىو احليواف كنوع من الربط بُت الطبيعة والثقافة
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بالبغلة، وقولو لست اذلاًل ما ال ينقاؿ كنوع من تربير فعلتو النكراء؛ وادلتمثل يف كوف قضيبو ال 
 . حتتملو غالبية النساء، لذلك وجد يف البغلة ما يليب لذتو

وىنا تبدأ حكاية بُت الست اذلاًل واخلادـ حيث يتم حتقيق اللذة بأف يكتمل يف العتمة 
ما مل يكتمل يف ضوء القصر، وبُت الالمكتمل واالكتماؿ مسافة تتسع  (يف زريبة البهائم)والظالـ 

يف ادلتخيل العريب اجلماعي ليصَت ادلكتمل سيدا والالمكتمل خادما وعبدا، أو باألحرى إف من 
جسد ست )إف األوصاؼ اإليروتيكية الدقيقة للجسد . ديتلك قضيبا غليظا ىو من ديتلك السلطة 

ىو ما يضيف للحكاية جاذبية أكرب وشبقا أكثر، إذ إف اللغة احملظورة ىي  (اذلاًل وجسد اخلادـ
اليت تعلن التبادؿ الرمزي بُت السيد والعبد؛ إهنا تصف لنا العالقة اجلنسية باأللواف، حيث الوصف 

 :يكوف طبيعيا من قبيل
 .52: ص" ولبنك الذي ىو أحلى من الشهد الشايف- "1
ينظر حلالوة قدىا واعتداؿ طوذلا، وثقل أردافها، ورقة خصرىا، ونعومة  (اخلادـ)وسعد - "2

 .52:ص" جلدىا،  فهاج وزاد وانتصب أيره بعد الرقاد
 .52:ص" أما أيرؾ ىذا يا سعد فمثل أيور احلمَت- "3
. من كانت ىذه القوة قوتو يستاىل أكثر من ادلأكل و ادلشرب ألنك رددت عقلي احلَتاف- "4

 .60- 59: ص" ورويت دوحة ىذا البستاف ادلعطل من قدمي الزماف
فقامت وأتتو مبنديل بعدما صرت لو فيو عشر دنانَت وناولتو لسعد بن عساؼ وقالت لو - "5

ودترغ فوؽ ىذا . إياؾ والبغلة، واقنع بوصايل اللذيذ والشفاؼ ودتلى يف كل ليلة حبسٍت ورتايل
. 60:ص. " الصدر واألرداؼ

. بشهيقها و غنجها وذلك من رتلة مكرىا ودىائها (حُت اجلماع مع زوجها)فجاوبتو - "6 
 بُت أوراكها مثل برج مشيت، ونظرت إىل بعلها، فوجدتو، فوجدتو بُت وتذكرت جلسة سعد

 .61:ص" أفخاذىا مثل عصفور مقيد 
ولكن أخربين ، يا نور عيٍت، كم أير صببتو يف ىذه الليلة السعيدة يف حري فقاؿ  - "7

 .58:ص" الذي أفكر فيو يا سيديت تسعة، فقاؿ ىذا الكالـ ببساطة وأيره داخل حرىا
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مفتاحا للنص احلكائي، بل أكثر من ذلك إهنا البنيات الثاوية /قد نعترب ىذه اجلمل عينة
احليواف سواء يف شلارستو مع / القضيب واحلمار/ وادلعلنة يف النص، إذ ذتة عالقة بُت جسد اخلادـ
إف األشكاؿ الطبيعية تنكشف يف أكثر من . زتار/ البغلة  أو يف إحالة قوة الرجل إىل مرجع طبيعي

مرة، فاللنب يقصد منو ادلٍت وىي صورة حيصل فيها التطابق بُت اإلنساف والطبيعة مبا تعطيو الداللة؛ 
حيث إف اللنب قبل أف يكوف كذلك قد كاف حليبا، وىذا األخَت تغذية ومناء وخصوبة  مثل التشبيو 

فلنتوقف عند داللتهما يف الثقافة اإلنسانية . الذي يربط بُت ادلٍت و العسل (1)احملدد يف اجلملة رقم 
ليس من حيث الطبيعة، وإمنا من حيث احلمولة الرمزية اليت حتكمهما، والتضاعيف اليت تسًتمها، 

ومها يف آخر ادلطاؼ ترميز للحالوة واللذة؛ فال يكوف العسل إال بالنحل، وال يكوف اللنب إال 
باحلركة؛ كأننا أماـ سلاض يزلزؿ اجلسد يف احلالوة واللذة، وىو زلزاؿ يكوف فيو األير زلركو الرئيس، 

، فإذا "أيرؾ ىذا ياسعد مثل أيور احلمَت: "والذي تشبهو الست اذلاًل بأير احلمَت يف قوذلا لصاحبها
.  تعود جلماذلا؛ فإف حالوة اخلادـ ترجع إىل قضيبو (كما يصفها اخلادـ)كانت حالوة  السيدة 

واحد يتعلق : مبعٌت أننا أماـ منوذجُت.وىنا تتضح الرؤية فيما ديكن أف نسميو ببنية الثقافة العربية، 
جبماؿ ادلرأة، واآلخر يتعلق بقضيب الرجل، ومها  رؤيتاف رتاليتاف تؤسساف النظاـ الشعيب يف الثقافة 

إهنا البعد اجلمايل ادلتبادؿ بُت الرجل وادلرأة يف ىذه . العربية، إهنما ال يزاالف قائمُت إىل يومنا ىذا
وضليل ىنا على ادلأثور العريب فيما نسب . الثقافة منذ بداية تأسيسها، سواء قبل اإلسالـ أو بعده

أكل اللحم، والركوب على : المرئ القيس شلا مفاده أف اللذة عند العرب يف ثالثة أشياء وىي
اللحم، وإدخاؿ اللحم يف اللحم؛ إنو الكالـ ادلضمر الذي يتكلم من خاللو اإلنساف العريب ليس 
فقط يف ربط ىذا بعشقو للخيل عرب تيهو يف الصحراء والقتاؿ والركوب عليو والصيد بو وغَت ذلك 
من الوظائف اليت يقدمها لو، كأف قيمة ىذا العريب مشروطة بامتالكو واستعمالو للخيل، وإمنا يف 

، بينما ربط الطعاـ  اللحم  /ربط الطعاـ باجلنس؛ ألف  ركوب اخليل ليس معطى إال لعلية القـو
وإذا كاف ىذا ادلثاؿ وأمثلة أخرى استقطبت اىتماـ . باجلنس فمسألة عامة إىل حد ما (الصيد)

الشعراء العرب فيما قبل اإلسالـ بالوقوؼ على األطالؿ وتذكر احلبيبة والتغزؿ جبماذلا ووصف 
ىذا البعد   (أي يف بداية الدعوة اإلسالمية)اخليل والليل والبيداء؛ فإننا سنجد يف التجربة احملمدية 

اجلمايل للمرأة والرجل واضحا يف السَتة النبوية ليس فقط فيما قالو أبو سفياف عن النيب حُت زواجو 
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من كوف  (ص)، وإمنا يف األوصاؼ اليت يتصف هبا رسوؿ اللػو "ىذا الفحل ال جيذع أنفو"من ابنتو 
 .قدرتو اجلنسية تعادؿ أو تفوؽ ثالثُت رجال، والبعض يقوؿ أكثر من ذلك 

الفحولة مركزا رئيسا يف الثقافة العربية /الذكورة /ال عجب  إذف أف حيتل القضيب 
اإلسالمية؛ لذا ال نتعجب من وصف األير الكبَت بأير احلمَت، ماداـ ىذا األخَت ىو العيار 

أما فيما خيص رتاؿ ادلرأة فإف غالبية الفقهاء والكتاب والشعراء . الطبيعي يف ذلك الزمن وحىت اآلف
والرواة يتفقوف حوؿ خصائصو حىت إف بعضهم خص لذلك كتابا مستقال، ففي حكاية لطيفة 
ألحد صحابة النيب كانت لو زوجة رتيلة فتانة، ال يستطيع الرائي النظر إليها دوف سقوطو يف 

فتنتها، وحُت طلب منها سًت فتنتها رفضت بدعوى أف اللػو رتيل حيب اجلماؿ، وال حيق ألحد 
ويف حكاية  أخرى فيما روي عن ابن العريب األندلسي أنو سافر إىل . إخفاء ما أعطاه اللػو إياه

بيت اللػو احلراـ، لكنو رأى امرأة تفيض رتاال وهباء فبدأ يدور عليها كما لو كانت الكعبة، وحُت 
، فأجابو الشيخ ابن عريب مشَتا إىل "يا شيخنا لقد ضللت الكعبة: "تلميذه بقولو/نبهو  مريده 

، فقد مت وصاؿ واتصاؿ بُت اللػو وادلرأة، وىذا وارد ليس يف الثقافة العربية "ىنا اللػو: "تلك ادلرأة
 . واإلسالمية فقط وإمنا يف غَتىا من الثقافات ادلوجودة قبل ادليالد وبعده

وال ضليل ىنا إىل رلنوف بثينة أو رلنوف ليلى أو غَتىم من رلانُت العشق الوارد ذكرىم يف 
 :مصارع العشاؽ، وإمنا ضليل إىل إحدى قصائد رتيل ابن معمر اليت يقوؿ فيها

             أصلي فأبكي للصالة لذكرىا           يل الويل شلا يكتب ادللكاف
إنو يذكر ادلرأة عوض اللػو، وىي مسألة بالغة األمهية يف نظرنا لقياس الرغبة وامتداداهتا يف 

 . الالوعي يف حضرة ادلقدس الديٍت
إف الثقافة العربية مليئة هبذه احلكايات حىت أضحت ادلرأة قرينا للشيطاف، وألهنا كذلك يف 
ىذا التصور فقد صارت مشاكسة للمقدس الديٍت؛ لذا سيكوف تنبيو صاحب  بستاف الراغبُت إىل 

: بالقوؿ" ست اذلاًل تزين مع اخلادـ"االحًتاز من غواية ادلرأة ومكرىا، وىو ما حتكيو حكاية 
؛ حيث تتحوؿ (61:ص)" فجاوبتو أثناء اجلماع بشهيقها وغنجها وذلك من رتلة مكرىا ودىائها"

 . الغواية مها إىل سلطة حقيقية ليتبدى معها ضعف الرجل وخنوعو
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ومسألة ادلكر ليست خصيصة ادلرأة، وإمنا ىي حاملة ذلا منذ بداية اخلليقة؛ فهي مسألة 
ثقافية تفيد امتالؾ السلطة، وألف ىذه األخَتة يف يد الرجل من حيث امتالكو للقضيب؛ فإهنا 

ىا ىنا . جتعلو ديتلك القانوف والشرع والعرؼ أي يف الظاىر، بينما السلطة احلقيقية دتتلكها ادلرأة
ا ما دامت  نتحصل على صراع السلط والقوة؛ فحُت تكوف احلقيقة مفعوال للسلطة فإهنا تظل ومهم

احلقيقة ال تظل : "احلقيقة ظاىرة ومتسًتة بستار وأقنعة أخرى كما يعرب عن ذلك نيتشو بقولو
 ".حقيقة من غَت حجاهبا

فاحلقيقة هبذا ادلعٌت ال تقدـ نفسها بوضوح، وإف كنا نعتقد ذلك؛ إهنا تتسًت وحتتجب يف 
أكثر من مكاف ومن زماف، فال غرابة إذف أف تكوف ادلرأة يف ىذه احلكاية سلطة تظهر يف تغيَت 

إيقاع اللذة من قضيب زوجها إىل قضيب خادمها؛ أي إهنا ادلسؤولة وصاحبة القرار يف ىذا التبدؿ، 
اجلملة رقم )ليكوف العبد سيدا والسيد عبدا، ويكوف ماؿ ىذا األخَت عربونا لتأمُت سيدىا اجلديد 

، لكن بادلقابل يكوف ضغطها على الزوج السيد بعدـ خصوبتو، لكوهنا تطلب منو ولدا حيمل (5
فها ىنا يشكل الولد ثابتا بنيويا يف ىذا ادلكر الذي مارستو عليو، كأف الولد ىو الذي يضفي . امسو

على ادلرأة قيمتها أو ىو باألحرى عودة مكبوهتا إىل الظهور حُت الوضع كما يرى جاؾ الكاف؛ أي 
ال : "حُت يولد الطفل تستعيد ادلرأة ما ىو عند آخرىا، ويف ىذا الصدد يقوؿ فتحي بن سالمة

ينفرد اإلسالـ يف العلم القدمي بتهميش ادلوقع األنثوي يف مؤسستو الروحية، وبإقصائها من ىيئات 
السلطة العامة، وباحلط من شأف ادلرأة أمر بديهي؛ فمن وجهة النظر ىذه ال خيتلف اإلسالـ بصفة 

جذرية عن األدياف التوحيدية األخرى اليت ال تعًتؼ بكرامة رمزية للمرأة إال من خالؿ إصلاهبا 
فتحي بن ) "االبن، أو على وجو الدقة باعتبارىا واسطة تنقل صورة األب إىل االبن عرب اجلسد

 (.191سالمة، اإلسالـ والتحليل النفسي، تررتة رجاء بن سالمة، دار الساقي، بَتوت، ص 
ىاىنا يتضح التقابل بُت الذكورة واألنوثة يف الثقافة العربية اإلسالمية، وىو تقابل حييل إىل 

ادلرأة كما يرى جوف بودريار، فإذا تأملنا يف /الرجل، وادلالك للنظاـ الرمزي /صراع حامل احلقيقة 
ىذا الفرؽ سنجد أف السلطة احلقيقية يف اجملتمع ترتبط بادلرأة، يف حُت أف الرجل يتسًت يف ظاىرىا، 

إنو ديتلك الظاىر من حيث ىو قانوف ودين وشرع، وقد تفيدنا حكايات ألف ليلة وليلة للتوكيد 
على ذلك مبا أف شهرزاد حُت كانت حتكي لشهريار حكاياهتا فإهنا ال تقـو بذلك إال لتحرير 
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نفسها من ادلوت بقدر ما يشكل صوهتا وجسدىا سلطة قبالة سيف زوجها، وكذلك حكاية 
ال ترـو لفعل الغواية وادلكر كما يود التقليد العريب ترسيخو وإمنا تتخذ "  ست اذلاًل تزين مع اخلادـ"

 .أبعادا داللية أكرب تلتقي يف ذاؾ التبادؿ الرمزي الذي تتحكم فيو ادلرأة
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