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 مقام العشق في نظریة النبوة  

 العشق في النصوص المقدسة"  دراسة في کتاب: " 

∗للباحثة زهرة الثابت  

 

 : المقدمة  -1

 
ّ

الكتب والدراسات ال�ي بحثت �� مفهوم العشق  الكتاب الذي نروم تقديمھ كتاب مختلف عن غ��ه من    إن

الصوفية ... وليس العشق هو ا�جديد واملستجد �� هذا الكتاب   ا�جسدية، و�� تجلياتھ ا�ختلفة، الروحية،

ما وصلھ �س��ة األنبياء واملرسل�ن كما وردت �� الكتب املقدسة أّوال و�� كتب التفس�� وشروحات الفقهاء  
ّ
و�ن

 ثانيا. 

أن يطرح السؤال ذا الوجه�ن    العشق �� النصوص املقدسة "البّد   "زهرة الثابتتاب الباحثة  و�ل قارئ لك

ت�ون: "ولم ال؟" ولكن من دون أن ت�ون هذه اإلجابة   "وهل �عشق األنبياء؟" واإلجابة   االستفهامي واإلن�اري:

املسلك أو ذاك مع  أو الذي جعلهم �سل�ون هذا    أفئد��مزاخرة بالشوق إ�� معرفة هذا ا�حب الذي سكن  

 ��م. من أحبوا من النساء أو مع النساء الال�ي افت�ّن 

يحّبوا ويعشقوا،   ل�ي  األنبياء  لم يرسل  العام  الدي�ي  املتخيل  يبشروا  ��  ل�ي  ما 
ّ
��    و�ن التوحيد  برسالة 

 
ّ
ف�أنما  ائد أخرى.ة أو تلك ال�ي �شيع ف��ا الفساد أو تلك ال�ي غاب ف��ا هللا وراء عقمجتمعا��م الوثنية والضال

 
ّ
أو من شأ��م  ا�حديث عن عشقهم للنساء هو �� اآلن ذاتھ مّس من عصم��م أو هو الكالم ع��م كالما يحط

يزيغ عن القيم واألف�ار ا�جليلة ال�ي �لفوا ��ا و�تبليغها للبشر�ة جمعاء، بما يضفي ع�� س��هم شاعر�ة هم  

 تتعا�ش �سالم وتناغم مع حقائق التوحيد  أن العواطف ا�جياشة نحو ا   فضال عن  �� غ�ى ع��ا،
ّ

ملرأة يمكن أال

و�� حقائق تتطلب من الرسل واألنبياء تجييش �ل طاقا��م العرفانية واإلدراكية من أجل إقناع    والتأليھ،

. ف��االناس وحملهم ع�� االعتقاد 

ديانمختصة ، من القيروان  هرة الثابت دكـتورة في اللغة والحضارة العربية؛ز  -∗ 
ٔ
لها   .المقارنة ومهتمة بالدراسات الحضارية عموما باال

 ...المقّدسة وصوالعشق في النصّ . التالثوابت والتحوّ  من اهم مؤلفاتها: داود في الثقافة العربية:و ،عديد المقاالت
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  ، �� النصوص املقّدسة"�� موضوع العشق �� كتا��ا املهّم "العشق    ولكّن للباحثة زهرة الثابت قوال آخر 

 أن صلتھ باملقّدس  1ع�� الرغم من أنھ ينت�ي إ�� مبحث "صعب ومحفوف ا�خاطر"-ف�ي ترى أن العشق و
ّ

. إال

واألديان الوضعية وال �عوزها األدلة �� مظا��ا    صلة مؤكدة وثابتة سواء �� األديان السماو�ة أو �� األساط��

جل إثبات ذلك، وهو ما دفعها إ�� دراسة ظاهرة العشق ضمن أفق مقار�ي ب�ن الكتب السماو�ة الثالثة  أمن  

نبياء واملرسل�ن �� أسلوب نظر��م إ�� العشق، و�� مستخلصة �� ذلك وجوه التقارب أو التباعد �� س�� األ 

مثلما تالمس الظواهر االجتماعية والعالئقية    ،2يروسية"ت أ�عاد تالمس "الظاهرة اإل �ونھ تجر�ة شعور�ة ذا

 للمجتمع الذي يقيمون فيھ و�نتمون اليھ.

"النظر �� ظاهرة العشق ��    :يمكن أن نقتطف من كتا��ا سطرا واحدا يمثل إش�الية البحث لد��ا و�� 

تكت مّما  الرغم  ع��  املقدسة  الدينية  من  نالنصوص  اإليروسية". و�حسب  �ه  الظاهرة  تجسد  نبو�ة  نماذج 

ومحور�ة    األنبياء،للباحثة أ��ا أخرجت إ�� النور والعلن ما �ان متواترا باحتشام �� السّر وا�خفاء حول عشق  

املقدس /املد�س بطرف��ا    حضور املرأة �� حيا��م وتأث��ها ا�جنسا�ي عل��م ضمن ثنائية أن��و�ولوجية ��:

 مرسل إ�� قومھ. ن التأث�� والتجادل �� تجر�ة �ل ن�يّ اللذين يتبادال 

األ  م��امية  مقولة  الثابت  زهرة  بحث   �� تحّد العشق  وال  ولكّن �عاد  حدود،  ��    ها  هو  وعمادها  أصلها 

مرغوب   وجسد  راغب  جسد  ب�ن  وأخرى    ،فيھالعالقة  راغبة  ذات  ب�ن  ف��اأو  وجود    مرغوب  قاعدة  ع�� 

شارة، فضال  أو باإل   أو باللمس،  و�نجذبان إ�� �عضهما البعض إّما بالرائحة،جسدين ينتميان ا�� فضاء واحد  

 س�ى واألو�ح: با�خطاب.عن أن ي�ون هذا االنجذاب باألداة األ 

تنطلق الباحثة من مصادرة أو�� و�� أن ا�خطاب اإليرو�ىي وثيق الصلة باملقدس، بل هو ينتجھ و�بدعھ،   

و  واملقدس  اإليروس  ب�ن  "ا�حدود  أن  واهية"كما  حدود  أّن   .3ا�جنس  ذلك  عن  ليس    و���تب  ا�خطاب  هذا 

ع�ّ   خطابا صامتا، واللمحات، و�نما  باإلشارة  يكتف  لم  ا�جنسانية و�آدائھ  أو  با�جسد و�لغتھ  � عن نفسھ 

ا�جن�ىي الذي �ش�ل ع�� هيئة خطاب اقتفت الباحثة عالماتھ �� الكتب السماو�ة املقدسة، معتمدة ع�� 

نجيل و��ن ما ورد �� القرآن (أو العكس). �� أو �� اإل   ب�ن ما ورد �� التوراة   ،لغر��يا املن�ج املقار�ي قواعد من  

عراض ع��ا من أجل معانقة القد�ىي ر�عة الك��ى و��: �� اللهفة إل��ا، �� اإل �ل ما يتصل باللذة �� مراحلها األ 

إذا ما حيل ب�ن   شهده النفس البشر�ة والبحث عن سبيل ل�خالص الرو��، �� االضطهاد والعذاب الذي �

بتعالت أخرى، م��ا عصمة األنبياء، وم��ا ال��فع عن ا�خطيئة، وم��ا   ا�جسد الراغب وا�جسد املرغوب فيھ

 غراء وسطوتھ (نموذج يوسف بوجھ خاص). إيثار القيمة املطلقة للطهارة والعفة مهما �انت قوة اإل 

يقّر   أنھ   �� البحث وطرافتھ  األ   أن  قّوة هذا  ا�خطاب ال يحمل  �جسد  نبياء واملرسل�ن خطابا، وأن هذا 

ما يصبح ا�جسد  
ّ
وتنخلق منھ ثالث دوائر    حقال للتخييل والتأو�ل،  – �النص تقر�با    –القيم فحسب، و�ن

و��، الذات    متوا�جة  هواجس  ع��  "شاهدا  النبوي  ا�جسد  هذا  و�صبح  /ا�خطاب  ا�جسد/الكتابة 

 
ولى زه-1

ٔ
 . 11، ص.2019رة الثابت، العشق في النصوص المقدسة، دار مسكلياني للنشر، الطبعة اال

 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. -2
 .16المصدر نفسه، ص.-3
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ع�� العشق الذي ���� لھ ا�جوانح وتطرب لھ النفوس و�خجل من   اوشاهد ما��ا،واست��ا وانفعاال��ا و�واب��ا

"اإل  الكتابة  لوال  ولكّ��ا    .1فصاح عنھ  نصا محكّيا،  ثالثية وردت   �� املفهومات  القائمة ع��  الثالثية  فهذه 

�عدها الرمزي  إ��   وجنساني��ا خضعت إ�� الفعالية التأو�لية والرمز�ة أل��ا تنقل التجر�ة من محسوسي��ا

�شاء و�� التعب�� و�� حسن اختيار العبارة املناسبة  ع�� الكتابة وفعل التدو�ن بما يتطلبھ من ذاكرة �� اإل

 ا�جنس.  شارة اللطيفة ال�ي تبيحها اللغة �� موضوع من أك�� املوضوعات استثارة ل�خيال:واإل 

املوضو   محاصرة   �� الباحثة  جهود  تحكم  ثانية  ثالثية  هناك  و��: ولكن  أ�عاد  ثالثة  ذات  و��   ع 

الرغبة/ا�جنس/القداسة خاصة، وأّن ل�ل مفهوم م��ا مي�ان��ماتھ ا�خاصة �� االشتغال با�جنس الذي قد  

فا�جنس ال �غدو    .ضّد املقدسولكّنھ مع ذلك ال يحلو وال يزدهر أو يتألق إال ّ  ي�ون �� األغلب ضديد املقدس،

 إذا ما ا
ّ

ندّس �� ا�حرم (إذ ال خيال �� ا�حديث عن ا�جنس �� الزواج أو ��  موضوعا للكالم ول�خطاب إال

املشروعة)، خطاب    العالقات  ب�ن  الوّهاج  اللقاء  من  ا�ح�ي  و�نشأ  والسرديات،  القصص  تتولد  و�ذاك 

 جساد و��ن أح�ام التحر�م القاطعة ال�ي تزخر ��ا الكتب املقدسة. األ 

البدء      �� عمدت  الثابت  زهرة  من�جيةولد  ،الباحثة  و��   ،واع  املعاجم   �� العشق  مفهوم  ضبط  إ�� 

وسيطها ا�جسد وهو   ،2العشق يف��ض "وجود ذاتية مفكرة"  الفلسفات وتنطلق من قاعدة فلسفية و�� أّن 

ها أو �عضها النصوص    يرو�ىي،وسيط ل�ل االشتغال اإل 
ّ
وفضاء ل�ل ا�حّرمات وا�حظورات ال�ي تتفق �� جل

 السماو�ة املقدسة.

الباحثة قد سعت ا�� تمديد مفهوم العشق ليطال العشق الصو�� مع أن هذا العشق الصو��    و�بدو أّن  

والروحا�ي غ�� ذي صلة قو�ة باملوضوع الذي تدرسھ وهو "العشق �� النصوص املقدسة" ألنھ ضرب من  

م وال وصف وال  العشق يتجرد من ا�جسد إذ التصوف يف��ض "فناء العاشق �� املعشوق ح�ى ال يبقى لھ اس

فالتشابك    –باملع�ى البشري املتداول    –وال للعشق    وهو ينخرط �� مقامات أع�� ال أثر ل�جسد ف��ا،  ،3رسم"

ن الوحدة ب�ن الالهوت والناسوت �� أل   ،والتعالق ما ب�ن العشق الصو�� وما ب�ن ا�جسد محدود وضئيل

ينشد ا�حالج (الذي تث�� الباحثة تجر�تھ �� آخر  نطولوجية ما بي��ا، كما �ان  وحدة تذوب ف��ا ا�حدود األ 

وانفصال، وحدة  البشري  العشق  فيما  املقصاة    كتا��ا)  اللذة  ينشدان  جسدين  ب�ن  ما  وذاتية  تآلف 

ومع��ف   واملقموعة، املقدس   �� �امنة  اعتبارها  التصوف    اع��  ففي  �شري.  مجتمع  أي  م��ا  يخل  ولم  ��ا، 

إ��   ا�جسد  قراءة  القراءة من  ال  تنحرف  واست��امات ورؤى روحانية  خياالت  الروح من  بھ  تنبض  ما  قراءة 

للصفوة، إال  اإل  ت��اءى  الذات  إ��  العروج  نحو  الصو��  الطر�ق   �� السالك�ن  من  الصفوة  لصفوة  لهية  أو 

 املطلقة.

تجر�ة روحية    – فحسب    –عشق األنبياء والرسل ليس عشقا صوفيا مثلما أنھ ليس    أدركت الباحثة أّن 

أو شعور�ة خالصة و�نما متعددة األ�عاد واملستو�ات، �ان ا�جسد أهّم �عد من أ�عادها. واحتكمت �� ذلك  
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لتجر�ة ذا��ا: ديان ا�ختلفة من اا�� الكتب املقدسة معتمدة ع�� املن�ج املقار�ي بما يتيح لها معرفة موقف األ 

 نبياء. تجر�ة يوسف النجار مع زليخة مثال أو تجر�ة الن�ي سليمان مع بلقيس أو غ��هما من األ 

إ�� ضرب من ا�حفر�ات فيما يتصل �عالقة العشق باألمم   وقبل أن تخوض �� هذا املبحث عمدت الباحثة

سطور�ة القديمة لدى البابلي�ن  األ   �ا درست العشق �� املظانالغابرة صاحبة الرساالت السماو�ة، من ذلك أ�ّ 

ا�� أن   البعثة ا�حمدية و�� عمق ا�حقبة ا�جاهلية، وان��ت  واليونان، مثلما درستھ عند العرب فيما قبل 

با�جنس و�البغاء" التبس  العر�ي قديما  الباحثة األدلة وال��اه�ن إل1"عشق  ما  . وال �عوز  ثبات ذلك، ولكن 

ا أصابھ سهمها القاتل، وقّدسها  ��ّمنا هو �� أن العر�ي قد "خل
ّ
ع صفات اآللهة ع�� املرأة، لذلك ف�ن ��ا مل

حدود  –�� العشق    –ولذلك فإنھ ال �علم    ،2وراح �� أشعاره يرسم لها صورة ذات صفات وسمات مقدسة"

التوا�ج ما بينھ وما ب�ن املقدس فالعشق مقدس، واملقدس عشق أيضا.  

عشق قد أرسيت �� الفضاء العر�ي ا�جاه�� بمتغ��ا��ا وثواب��ا ا�جنسانية ال�ي  املهّم لدينا أن التقاليد �� ال

 �� روا 
ّ

فك قد  العرب  أن  ا��  االنطباع  ��ب  بما  املرو�ات،  من  وغ��ها  ونائلة  أساف  أساط��  وخلد��ا  أكد��ا 

عتقدات  ليس فحسب باعتباره مصدرا للذة اإليروسية، و�نما من جهة أنھ أف�ار وم ا�جنسا�ي، و�� ا�جنس،

 مورست أن��و�ولوجيا �� شعائر دينية وطقوس روحية �� الكعبة وحولها. 

وا�جنس   بالعشق  يتصل  ما  �ل   �� البشر�ة  راكمتھ  الذي  الغ�ي  املعر��  الرصيد  من  الباحثة  انطلقت 

وسعت إ�� دراسة هذه املفاهيم الثالثة من خالل عمليات ال��ابط والتوا�ج وليس من خالل    والقداسة،

والتنافر،عمليات   ا�جنس   التباعد  قّدست  قد  فالبشر�ة  لها.  يحسب  ومعر��  م����  سبق  ذاتھ   �� وهذا 

�شاد والرقص ووضعت القواعد للوصال ا�جن�ىي بما هو ألفة  وعبدت األن�ى وع��ت عن ا�جماع بواسطة اإل

 ب�ن األجساد، و�ما هو حراك جسدي مفتوح ع�� ممكنات قصوى للذة. 

خالف �ان هناك من  ما  واأل   و�ذا  السماو�ة  الكتب  العشق  ب�ن  مسألة   �� ا�حديث   �� الوضعية  ساط�� 

محّرماتھ، ووضع  تقعيده  ففي  من    ا�جنسا�ي  موضوع  وهو  موجود  مثال  الكر�م  القرآن   �� ا�جنس  أن  إذ 

باحة أو التحر�م وغالبا �� اعتباره  املوضوعات، ولكن �شار إليھ بالكناية واالستعارة ودوما �� سياق من اإل 

 وثيق الصلة ليس باملتعة فحسب و�نما باألسرة وا�جتمع و�الت�اثر.   �شاطا

نبياء" ترى الباحثة زهرة ثابت أنھ "يتبدى انتقاال من حال ا�� حال  يروس �� تجارب األ و�� حدي��ا عن "اإل  

ان��اء ا��  من االفتقار والشوق ا�� االعتالل فالرغبة �� تملك املعشوق    وس��ورة مضنية من طور إ�� آخر،

� من خطا��ا هذا أ��ا �ست�ىيء بمن�جية علم النفس التحلي�� �� دراسة أحوال3لفة والوصال"األ
ّ

، و�تج�

حوال فإ��ا قد  و�� �ل األ   العاشق الذي ي�ون أس��ا لثوابت ثالثة و�� االفتقار /الشوق /االعتالل /التملك. 
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مف ب�ن  وما  /املعشوق  العاشق  الن�ي  �خصية  ب�ن  ما  �عت��  الءمت  يجعلها  بما  الفرو�دية،  املن�جية  ردات 

 العشق بنية نفسية لها ثواب��ا ومتغ��ا��ا وعالقا��ا وص��ور��ا. 

باإل  تنت�ي  ال  هذه  النبوي  العشق  تجر�ة  أن  ا��  إطالقا  �شر  لم  أّ��ا  الصدد  هذا   �� يالحظ  أو  وما  عالء 

�شهدها ب�ل قواها العرفانية. فال تنقل  ن ال�خصيات املقّدسة �عيش التجر�ة ب�ل جوارحها، و بالتصعيد، أل 

ن هناك اع��افا بأهمية العشق و�مشروعيتھ للذات  أل   ،هذه التجر�ة إ�� تجر�ة أخرى زهدية ع�� سبيل املثال

مومة ع�� سبيل املثال. والعالقة  بوة واأل البشر�ة، فهو إذن ليس نقيصة، بل هو �� مقام عالقات البنوة واأل 

فيھ، ليس ��  ب�ن راغب ومرغوب  نصوص املقّدسة �� عالقة ب�ن عاشق ومعشوق،ب�ن الرجل واملرأة �� ال

ما �� سياق ال��اب املشاعر اإل
ّ
  – �� منطوق الكتب املقدسة   – �سانية ب�ن ا�جنس�ن وال�ي ��  سياق الزواج و�ن

 ي إ�� الزواج أم ال.ممكنة من ممكنات العالقة ب�ن ا�جنس�ن �غض النظر إن �ان ذلك يؤدّ 

"جسد شهوا�ي"  :  وهما–وهو تمي�� ال نقّره    –ل�اتبة زهرة الثابت تمي�� ب�ن نوع�ن من ا�جسد  �� بحث ا

األ  عن  منّ�ه  �ونھو"جسد  من  للفن  التقسيم  يبدو  فيما  ال�انطي  الفكر  من  مستع��ة  عن    غراض  منّ�ها 

نبياء  اتصلت باأل   ننا نرى أن �ل السرديات ال�يغراض واملنافع، ونحن ال نذهب مذه��ا هذا �� التقسيم أل األ 

ما  
ّ
والرسل ��ضت ع�� مدى زم�ي استغرق أشهرا وسنوات، فالعشق ليس عاطفة عابرة ومن "أول نظرة" و�ن

 مسار وص��ورة وهو ما يجعلهم �� صميم ا�حراك ا�جنسا�ي سواء بوصفهم راغب�ن أو مرغو��ن. 

و�� قراء��ا للمصادر ال�ي    نبياء هو جسد إ�جازي، وهذا ما �ستنجھ الباحثة منوالواقع أّن جسد األ  

األ  س��  عن  للثعل�ي تحدثت  ا�جالس"  "عرائس  كتاب  وخاصة  املقدسة،  الكتابية  املتون   �� والرسل  نبياء 

فهم   ا�حاسمة    –النيسابوري.  السردية  ال�حظات  و��ون مقام    –��  ا�خطيئة،   �� الوقوع  معصومون من 

د ال�جيب  النبوة دوما أع�� شأنا من مقام العشق، فيعلو املقدس  
ّ
ع�� الدنيوي �� �حظة حاسمة، وم��ا يتول

 واملدهش وتتوالد القصص والسرديات. 

 یوسف/امرأة العزیز ...والقصة النموذج  -2

والواقع أن الباحثة زهرة الثابت تخضع النتظارات القّراء وتوقعا��م قدر خضوعها الش��اطات املن�ج، 

العز�ز   بأن بنت خطا��ا ع�� س��ة امرأة  العز�ز من أهم قصص  وذلك  ف�ي "�عت�� قصة يوسف مع امرأة 

، ودرست الباحثة هذه القصة  1العشق الدينية ال�ي حضرت حضورا متو�جا �� التوراة و�� القرآن الكر�م "

 دراسة مقارنية من جميع الوجوه (عدا الوجھ الف�ي الذي هو ضئيل الصلة بموضوع البحث). 

املتخ   �� أن قصة يوسف  لدينا  اكتماال، و��  املؤكد  وأك��ها  القصص  �عّد من أعرق  الدي�ي  الغز��  يل 

ف��ا متعددة العشق  �املة وضروب  تمتد ع�� سورة  ف�ي  والش�ل،  البنية  ل�ل شروط  بي��ا    مستوفية  من 

ھ ومناط جزء مهّم  
ّ
عشق الوالد لولده (�عقوب /يوسف)، ولكن عشق زليخة ليوسف يظل محور ا�خطاب �ل
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سلو�ي والدال�� "شغفها حبا" و�� عبارة وردت �� القرآن �عّد �� املدخل األ   ة أن عبارة من السرد. وترى الباحث

 إ�� درجة أ��ا لم �عد ترى �� العالم رجال سواه.  لفهم كيف يمكن للعشق أن يتمكن من قلب زوجة فوطيفار

لكث�� من عناصرها  �� هذه القصة الدينية ال�ي �ش�� ال�اتبة ف��ا بوضوح ا�� اتفاق القرآن والتوراة �� ا

. و�ذا نحن أمام  1قاوم��ا"منثوي الراغب  تنقلب األدوار التقليدية، ويغدو الرجل "فتنة ال يمكن ل�جسد األ 

خرى �� الكتب املقّدسة  قصة حب غ�� تقليدية وخارجة عن السنن ال�ي انتظمت عل��ا قصص العشق األ 

 الراغب.   فيھ رجال واملرأة ��  وخارجها أيضا، أي أن ي�ون املرغوب

ولكن ما    ،و�لياأدوات املتاحة لها من�جيا وت ال ننكر أن الباحثة قد سعت إ�� دراسة هذه القصة ب�ل األ  

خطابا.    –بوجھ خاص    –�و��ا نصا و�و��ا    نخالفها فيھ هو أ��ا لم تنظر ا�� "شغفها حبا" نظرة مزدوجة،

العز�ز قد عشقت يوسف وأن الشغف هو   فمن جهة أن اآلية الكر�مة نص فاملع�ى وا�ح وج�� �� أن امرأة

كتب   واستنطقت  ا�جاورة،  واملعا�ي  املعا�ي  هذه  ع��  أتت  قد  الثابت  زهرة  والباحثة  ا�حب،  مراتب  أع�� 

البالغة كما يقول البالغيون    التفس�� وشرح القرآن بما يفيد أن �� "شغفها" بالغة �� التعب�� من جهة أّن 

اب. "مطابقة املقال للمقام" بدون إطن

أو أ��ا لم تحركها �� ا�خطاب الذي يتخفى    ا،ية خطابا آخر ثاو�ا ومندّس ولكن نرى أ��ا لم تر �� هذه اآل 

"شغفها  ـالذي يحكم املع�ى. ف  . ففي البعد ا�خطا�ي نرى أن هناك الضم�يّ ف��ا و�فيض ع��ا من جهة أ��ا نّص 

ما أل  ،أل��ا عشقت رجال" �ستبطن نوعا من الغمز وضر�ا من الطرافة والغرابة ليس  
ّ
��ا أوال لم تح��م  و�ن

ال��اتبية ال�ي تحكم عالق��ا بھ، ف�ي سيدة من سيدات مصر فيما يوسف رجل عبد و�يع منذ سنوات �سعر  

أن هذا العبد متمرد ع�� ح��ا ومقاوم لشهو��ا أي أ��ا ال تملك  –غرب  واأل  طرف هم واأل وهذا األ   – وثانيا   زهيد،

 طرة عليھ رغم أنھ عبدها وملك يمي��ا.اليد الطو�� �� السي

إّن ما يحسب للباحثة أ��ا نأت بنفسها و�بح��ا عن أية أح�ام معيار�ة (�� تجر�م ما قامت بھ هذه املرأة  

بحكم أ��ا م��وجة)، وعكفت ع�� دراسة �خصية هذه املرأة دراسة نفسية باعتبارها فاعال قصصيا مهّما،  

��ا وال�ع�� األ  ال�ي ��ضت  يبادلها  فعال  النجار لم  الن�ي يوسف  إذ أن  ي جعل��ا محور قصة العشق هذه، 

ق األبواب  
ّ
حرارة املشاعر الوهاجة وال الرغبة �� اللقاء ا�جسدي الذي ملك أمرها، بل �� ال�ي تخطط و�غل

"اإل  أن  يدل  بما  قل  وتنادي  أو  ا�حض  والشهوة  وشبقا  جنسيا  فعال  بل  روحية،  طاقة  ال  استوى  يروس 

، كما يذكر الثعل�ي �� كتابھ  3وهذا ما أف�ىى ��ا ا�� "ذهاب عقل هذه املرأة"  ،2ا للطاقة الليبدية"استفراغ 

 "عرائس ا�جالس". 

قد اشتغلت ع�� جسدها ع�� أنھ "�ستان يتنظر الذكر    – وكما ترى الباحثة    –املؤكد لدينا أن هذه املرأة   

وهذا االهتمام با�جسد   .4ا سكب فيھ الذكر ماءه"يوسف �ي يحرثھ، وأن فرجها جمرة نار ال تنطفئ إال إذ

 .86المصدر نفسه، ص.-1
 .95المصدر نفسه، ص.-2
المصدر نفسه، والصفحة نفسها. -3
 96ص.المصدر نفسه،  - 4



 القلسي  الرزاق  عبد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقام العشق في نظرية النبوة  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)381( 

أل  عنھ  مس�وت  أو  مألوف  زوجة غ��  ولكّن  ا�جنس.  خطاب  فيھ  و�كمن  الرجل  حواس  يث��  فيھ  الكالم  ن 

فوطيفار كسرت ما هو نمطي �� عقول الرجال و�� ا�جتمع، واخ��قت ا�حدود وأمست رمزا للمرأة العاشقة  

بأن ي�ون لها شأن �� عالم العشق، و�� أن تظّل س����ا �� مجتمعها و��    ال�ي اع��فت لها الكتب السماو�ة

األ  إ��  أل��ا  ا�خطاب  و�نما  ا�حظور  أرادت  أل��ا  ليس  س����ا  يتناقلون  واملؤمن�ن،  املوحدين  ألسنة  ع��  بد 

 عاشقة ملن " شغفها حبا" بحسب العبارة القرآنية املأثورة.

�عرف إن �انت الباحثة متفهمة أم ال ألفعال هذه املرأة، ولكن ما  �� دراس��ا ل�خصية زوجة العز�ز ال  

نحن واثقون منھ أ��ا تجنبت أي منظور �سوي لدراس��ا، والتفك�� �� عشقها و�تولد عن غياب هكذا منظور،  

 غياب حق العشق خارج سياق الزواج واعتباره طر�قا لالنحراف وللرذيلة.

ما يفهم أنھ نظر    – �� حديثھ عن امرأة العز�ز    –�� القرآن الكر�م    نھ لم يردلكن الوضع يزداد إر�ا�ا أل  

الشوق   وهذا  فؤادها  ملك  الذي  ا�حب  هذا  ع��  القرآ�ي  السرد  وتركز  لزوجها  خائنة  امرأة  أ��ا  ع��  إل��ا 

أةشارة ا�� أ��ا امر العنيف وهذه الطاقة البكر ال�ي حّركت هذه املرأة لتتعلق بالن�ي يوسف مع التقشف �� اإل 

 م��وجة. 

املؤكد لدينا أن تجر�ة زليخة مع الن�ي يوسف تجر�ة قائمة ع�� مفاهيم الشهوة وا�جنس، فيما تجر�ة   

أك�� إثارة للقراءة وتوليدا ل�ح�ي إذ أ��ا    إبراهيم مع هاجر قائمة ع�� التناسل والت�اثر، ولذلك �انت األو��

سيما أنھ    والنساء، ال رات يبحث ع��ا �ل الرجال  و�� مدا  ق�ىى،تق��ن بجموح ا�جنس إ�� مدارات الشبق األ

وحينما أفرد القرآن الكر�م هذه القصة �سورة    .ال ��ّمھ ا�حدود وال يفكر �� ا�حظورات وال �عنيھ ا�خاطر

�املة واصفا إياها بأ��ا "أحسن القصص"، فإنھ ل�ي نقف ع�� الوجھ الفر�د لهذه املرأة ال�ي شاء قدرها أن  

 رض وع�� مّر التار�خ. فقط أمام رجل وسيم، و�نما مع أجمل رجل ع�� وجھ األ تجد نفسها ليس 

عمدت الباحثة إ�� االحاطة ��خصية هذه املرأة العاشقة من الوجهة األنثو�ة أحاط��ا ��خصية الن�ي  

نالحظھ �� هذا يوسف من الوجهة ا�جمالية والذ�ور�ة والقيمية سواء �� مظا��ا بالقرآن أو بالتوراة ولكن ما  

هذه   تتناول  أن  �ستطيع  الباحثة  �انت  و�ن  عناية،  من  �ستحق  ما  بي��ما  ما  التماس  إيالء   �� هو  الصدد 

ت�ون  أن  و��  ا�جنس،  و��  العشق   �� حقها  تطلب  امرأة  أمام  وأننا  خاصة  �سو�ة  أك��  بمنظور  العالقة 

�ا، و�نما تجر�ة خرجت ا�� العلن  وأن هذا العشق ليس س��ة خفية أو �ست�� م�  ،معشوقة وعاشقة �� آن

�ان من املمكن أن تنصت إ��    يات القرآنية.وسمع ��ا أهل املدينة و�ساؤها باع��اف وا�ح من منطوق اآل 

صوت زليخة و�عت��ها الصوت السارد للقصة مع ما يتولد عن ذلك من وجهة نظر تخصها �� وت��ر ف��ا هذا  

 هو السارد اآلخر لنعرف وجهة نظره فيما جرى.  العشق ا�جامح. و�مكن أيضا أن �عت�� يوسف

أنا عاشق ...إذن أنا موجود -3

النمذجة �ان لزاما ع�� الباحثة أن تكرم هذه   �� مثل هذه الوضعيات ال�ي تخرج عن النسق وتتعا�� عن   

ھ أّيةن عشقها لم �سعھ قل��ا، وأل��ا يجب أن تقوم بما يجب أن تقوم بفأل   ،املرأة إن لم يكن أل��ا عشقت

بنا النظر �� و�� أن تحب رجال هو األجمل ع�� وجھ األ   ،امرأة �� وضعي��ا
ّ
رض وع�� مّر التار�خ، فحينما قل
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و�قدر ما �ان   س��ة زليخة وقفنا ع�� �سبة معينة من مشروعية هذا ا�حب الذي سكن فؤادها وملك أمرها.

و�� أية �حظة من �حظات هذا التوتر   ى،من الن�ي يوسف أقو   اإلصرار ع�� ا�حب أعظم بقدر ما �ان الصّد 

 الوجدا�ي الذي لم �عد يطاق يمكن أن ينقلب هذا ا�حب إ�� مأساة و��� كراهية و��� انتقام.

 التحر�م، هذا العشق هو مسار وص��ورة وهو يجمع ثالثة عناصر تآلفت �� �حظة واحدة و��: الصدق،

ناصر الثالثة، ولكن ص��ها لم يطل وهذا ما �ان جليا  و�ان قدرا ع�� هذه املرأة أن تتحمل هذه الع  .العلن

وا�حا �� الكتب املقدسة بما أو�� للباحثة استيحاء قاعدة طر�فة من قواعد التفك�� املوجھ للعقل (أو  

فغرض امرأة العز�ز هو �� "أن    ،1و�� "أنا عاشق إذن أنا موجود"  باملع�ى الدي�ار�ي لل�لمة،  للذ�اء العاطفي)

 . 2خر لتحقيق وحدة الكيان"مع عهد يوسف �� ا�حب متطابق�ن دون أن يطفو أحدهما ع�� اآل ي�ون عهدها  

و�مكن أن نتخيل مع الباحثة �ل األفعال ال�ي قامت ��ا زليخة زوجة فوطيفار من أجل التقرب إ�� يوسف   

ة حاسة، حاّس   إ�� دراسة ا�حواس  –وهذا مكمن الطرافة �� بح��ا   –والظفر بھ حبيبا، وقد عمدت الباحثة 

والوقوف ع�� الدالالت الشبقية ال�ي تق��ن بالنظرة املتلصصة مثال أو باللمس أيضا، وتورد �� هذا املقام ما  

يمكن أن �سميھ بخطاب ا�جوارح وليس أفعال ا�حواس فحسب، وخطاب ا�جوارح أم�ىى الصعيد ا�جن�ىي  

ا أصبحت منتوفة الشع 
ّ
مل لبلقيس  أ��ا أول  وهذا ما �ان وراء عشق سليمان  لنا  ر وجسدا مصقوال. و�بدو 

امرأة تمارس فعل االنتيار (النتف) للشعر، فل�ل العناصر أداء جن�ىي وداللة جنسية طاملا أن املقصد هو  

 �� البحث عن �حظة االرتواء ال�امل. 

و��  ،3ترى أ��ا "�عيش خصاء وال سبيل لسد هذا النقص إال باالضطجاع " و�العودة إ�� زوجة فوطيفار 

و�� إذ �ستنتج هكذا استنتاجات فأل��ا تتحرك من�جيا  ،  4ترى "أن إثبات وجودها ي�ون بأن ت�ون مملوكة"

و�يديولوجيا �� دائرة من الو�� الذ�وري الذي ين�ل املرأة املن�لة السالبة �� العمليات ا�جنسية، فامرأة العز�ز  

ما أيضا �� أ��ا كفت عن تصميت جسدها الذي هو  و�ن  ،ال تنطق فقط بالرغبة �� الوصال و�� اش��اء الرجل

ال�امل والذي تقابلھ رغبة محمومة غ�� مستجابة ��   التحر�م  �� مناخ من  إ�� االمتالء  جسد شر�� ��فو 

 خرى. األ 

للتخلص من قيود ا�حضارة وأسيجة الدين، بل إ��   إّن هاجس امرأة العز�ز هو �� "�عر�ة جسد يوسف" 

ول�ي تنخرط �� هذا املسار أك�� فأك�� �ان   .5والعودة ا�� وضعھ البدئي الغر�زي" �عر�ة ا�جسد املرغوب فيھ 

و�ل صفة    ،6غراء"اإل   محتوما عل��ا أن تتح�� بإحدى هذه الصفات الثالث أو ��ا جميعا: "اإلغواء ،ا�جرأة،

و�ذا ما �انت    ،ذن االستماع إل��اينفتح ع�� ح�ايات مشوقة تحب األ   �� بلغة علماء السرد "برنامج سردي" 
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صورة املرأة /الغواية تتطابق �� التوراة مع الفتنة ومع الشيطان، فإّن القرآن الكر�م قد نّزه املرأة عن هكذا  

املؤكد أن امرأة العز�ز قد مارست    توصيف، ولكّنھ خص زوجة فوطيفار با�جرأة و�� جرأة فاقت �ل ا�حدود.

إزاء حبي��ا يوسف، ولكنھ استمسك بالفضيلة و�ن �ان قاب    فعال والكالم واإلشارة�ل أش�ال اإلغراء باأل 

و�� قد أبانت أن خيال املرأة العاشقة أغزر من خيال الرجل العاشق، ولكن السرديات    قوس�ن أو أد�ى،

 �لها �� تأثيم املرأة أو إدان��ا.  �سميھ مكرا ومخاتلة وخد�عة وفتنة وغ�� ذلك من املفردات ال�ي تصّب 

هرة الثابت بوضوح ع�� أن من�لة امرأة العز�ز �� التوراة ليست �� ذا��ا �� القرآن الكر�م تؤكد الباحثة ز  

ففي التوراة ينشغل السرد ع�� التفاصيل املث��ة وع�� فتنة ا�جسد    رغم االش��اك �� البنية العامة للقصة،

أّما �� القرآن فالوصف    أك�� وأقل استعار�ة. مباشر�ا غراء وعذو�تھ و�بدو الوصف ا�جنسا�يوع�� قوة اإل 

أما ا�خطاب    وما ��ّم هو فقط ا�حر�ات ال�ي ت��ض عل��ا ا�ح�اية،  إشاري والعبارة موجزة واإلطناب غائب،

و�نقل لنا املشاعر ال�ي تحرك امرأة العز�ز �� اندفاعها نحو يوسف طالبة    فهو مقتصد و�شاري كما ذكرنا،

مور �عد الزج بيوسف �� ال�جن ليمكث فيھ بضع سن�ن. وال  الوصال ا�جن�ىي، ثم املص�� الذي آلت إليھ األ 

�ش�� القرآن الكر�م ا�� أحوال امرأة العز�ز و�وسف �� ال�جن، ولكن لنا أن نتخيل مع الباحثة وضعية هذه  

ظروف العشق ا�حموم واللذة الهائجة من طرف واحد، ظروف انكشاف    عل��ا �ل الظروف،  تألبتاملرأة وقد  

هذا فضال عن وضعي��ا أمام    ،بالدليل املشهود، وظروف حرما��ا األبدي من يوسف وقد أض�� �جيناأمرها  

 زوجها وا�جتمع الذي بات منشغال �شغفها بيوسف. 

خلصت الباحثة زهرة الثابت إ�� نتيجة مهمة و��� مبدأ يحكم هكذا تجارب �� العشق بقولها: "لقد ثبتت   

نة الذ�ور�ة �� تجر�ة العشق وانقالب املواقع ب�ن العاشق واملعشوق،  صفة ا�جمال �� يوسف مفهوم الهيم

فإذا با�جمال �ستحيل قوة رمز�ة، بل شكال من أش�ال السلطة ال�ي يمارسها جسد الذكر املرغوب فيھ ع��  

 . 1نثوي"ا�جسد الراغب األ 

آن والتوراة أمرا مذموما  ا�جمال قوة رمز�ة والرجولة قيمة اعتبار�ة، ولكن مع ذلك تظّل الشهوة �� القر  

 وجموحها ال يؤدي باإل
ّ
إ�� الهالك، فالكتب املقدسة تم�� بوضوح ب�ن تلك املفاهيم وال تجعل بي��ا    �سان إال

عالقة سببية، وهذا ما كشفت عنھ الباحثة �� دراس��ا لس��ة الن�ي داوود الذي قدمتھ التوراة ع�� أنھ "امللك  

وهو  ،  3أّما �� القرآن فإنھ "منّ�ه عن الفساد"  .2هوة يقتنصها كيفما �شاء"واملت�الب ع�� الش  املاجن، الشاذ

و�� شهوانية فيما الثانية فاضلة  ، و�ذا نحن أمام �خصيت�ن لن�ي واحد، األ 4يظهر فيھ "بصورة الن�ي الطاهر"

وراة �� غ��  وم��هدة، و�مكن أن نالحظ أيضا اآللية ذا��ا للن�ي سليمان الذي عشق بلقيس، فصورتھ �� الت

صورتھ �� القرآن الذي أمسك عن الكالم عن رجولتھ وفحولتھ وقدراتھ ا�جنسية الفائقة وما إ�� ذلك من  

 السرديات ال�ي تحفل ��ا التوراة.
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بانة وهو أن �� الكتب املقدسة والقرآن بوجھ  هناك استنتاج لم توليھ الباحثة ما يجب من التحليل واإل 

الرجو�� الذي يمأل املرأة ويستقيم معها أمر ا�حراثة، و�بدو لنا أن ذلك هو    خاص تثمينا ل�جسد املمت��،

مراض ال�ي يتع�ن ع�� شياء ألن القرآن لم يت�لم عن الضعف ا�جن�ىي الذي هو مرض من األ األصل �� األ 

مثل   ا�جنس  مع  تتفاعل  ال�ي  ال�خصيات  ع��  ا�خطاب  أر�ىى  قد  فالقرآن  لھ.  عالج  عن  البحث  البشر�ة 

فيھ، وقبل ذلك مع آدم، وحيثما �ان    أو ال�ي �� محور ا�جنس مثل يوسف باعتباره جسدا مرغو�ا   سليمان

تقر�ظ مؤكد و�ن �ان بأد�ى العبارات    مر متعلقا بالعالقة ب�ن الرجل واملرأة، فإن تقر�ظ ا�جسد ا�جنسا�ّي األ 

ها. 
ّ
وأقل

ا�جنسية؟ أم هو مصدر للعذاب  تجر�ة ممتعة دوما ومصدر للذة    –ب�ل أ�عاده وآفاقھ    –هل العشق   

ا�جسدي؟ "العشق واضطهاد    النف�ىي ولالضطهاد  �امال عنوانھ  تخصص فصال  الثابت  زهرة  الباحثة  إن 

�ّل  دراسة  ع��  فيھ  و�عكف  اجتماعية    ا�جسد"  ولعنات  وفضائح  و�جن  خطيئة  من  با�جنس  يتصل  ما 

 وأخالقية وغ��ها، وقد �شأت معادلة طر�فة لم يزدها الفقهاء إال 
ّ
ل �� ا�جنس تأصيال وتأكيدا و�� أن التوغ

 حساس بالسعادة. �سا�ي، أما التعفف وال��هد فيھ = اإل =الشقاء اإل

األ   س��  خالل  من  املعادالت  هذه  تدحض  حقائق  إ��  وصلت  قد  الباحثة  أن  رأينا  واملرسل�ن وقد  نبياء 

. و�بدو أن  داودالن�ي سليمان و فاالرتواء ا�جن�ىي مطلوب ومرغوب فيھ، وهذا ما نطقت بھ س��    أنفسهم.

هناك عالقة تناسب ب�ن االرتواء ا�جن�ىي و��ن الشهامة والرجولة واملروءة مع املرأة من جهة، و��ن االفتقار  

ا�جن�ىي وقيم الوضاعة وسقوط الهمة والدناءة مع املرأة. وع�� أية حال فإن القصص واملرو�ات ال تنتعش  

ارتواء و�شباع متبادل البحث عن    ،إال حيث هناك  �� مجتمعا��م ألن قصص  الناس  يبحث عنھ  وهذا ما 

تتوارثھ   م��اث   �� ما 
ّ
و�ن االرتواء،  ا��  يصبو  عطشان  جسد  عن  قصصا  فحسب  ليست  ا�جن�ىي  االمتالء 

جيال الشرقية و�قرؤه  و�� أيضا رأس مال رمزي تتناقلھ األ   – مكتو�ة �انت أم شفو�ة    –الذاكرة ا�جمعية  

قد  –سطرة و�الفائض ا�جن�ىي الذي  ..) من جهة أ��ا مدعاة إ�� الت�جيب، ومق��ن باأل خرون (الغرب مثال.اآل 

حاديث النبو�ة ال�ي ينقلها  ال حدود لھ وتأباه الفطرة البشر�ة ومع ذلك يذكر �� التوراة و�� �عض األ   – يبدو  

مل �ل امرأة فارسا  طوفّن الليلة ع�� سبع�ن امرأة تحهر�رة مثل هذا ا�حديث "قال سليمان بن داود أل   أبو

 .1يجاهد �� سبيل هللا"

األ   �ل  بھ،��  و�ع��ف  ا�جنس  تذكر  الدينية  املصادر  فإن  مختلفة:  حوال  مقامات   �� االع��اف،  ولكن 

أن التجر�ة ا�جنسية ال�ي �� موضوع تلك املصادر البد أن ت�ون تجر�ة    بيد  �جاز...التبخيس، اإل  التثم�ن،

 إسوّ�ة، وهذا ما يفسر  
ّ
واط وال�حاق عن ا�خطاب ا�جنسا�ي ل�و��ما يخرجان عن�عاد القرآن والتوراة الل

بل أل  السنن ويعدان بدعة جنسية، ليس اللذة  دان 
ّ
يول (مفهوميا)  أل��ما ال  الت�اثر و�رتبطان  يمنعان  ��ما 

وألجل ذلك قاومت    بالعقم مثلما أن اللواط ال يذهب برجولة الرجل فحسب و�نما بالقيم ال�ي تتصل ��ا،

ساط�� لدى اليونان مثال) هكذا عالقات، وقضت بالتحر�م، واعت��ت  الكتب املقدسة (ع�� عكس �عض األ 
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ن جهة أ��ا حقوق وواجبات  ، فال يمكن النظر إل��ا م1صل""ا�جنسية املثلية  عالقة �عكر صفو العالقة األ 

ا�جنس" �حقيقة  "وتحر�ف  األصل  عن  خروج  ما 
ّ
خالل    .2و�ن من  املوضوع  هذا  مع  الباحثة  �عاطت  وقد 

ا�سيابية املن�جية ال�ي اج��ح��ا ح�ى تضّم ب�ن دفت��ا مثل هذه الظواهر ا�جنسية ال�ي ال ننكر أ��ا انتعشت  

الباحثون أمام وض �� ا�حضارة اإل  �عد الصمت فيھ ممكنا، فمن جهة هناك تحر�م  سالمية، وأصبح  ع لم 

للعالقات الشاذة ومن جهة ثانية هناك تزايد أعداد اللواطي�ن �� مجتمعات إسالمية �عزل الرجل عن املرأة،  

 ثم تطلب م��ما ال��ام أق�ىى درجات العفة. 

ن داخل الكتب السماو�ة  السلوك ا�جنسا�ي "ع�� أصولھ" هو �� ذاتھ سردية ك��ى م  مر فإّن وأّيا �ان األ   

األ  القواعد  عن  ت�لمت  األ ال�ي   �� وا�جنسية  حّد خالقية  ع��  والدنيوي  باملقدس  عالقتھ  و��  ا�جن�ىي  داء 

(رّ�ما التوراة �عم إ�� حّد ما ...) ولكن كتب علم    سواء، ولم ��تّم كث��ا بالتفاصيل الفنية للعملية ا�جنسية

وضاع ا�جنسية للرجل وللمرأة لغرض  عكفت ع�� هكذا موضوع، وتخّيلت األ سالمية قد  الباه �� الثقافة اإل 

شباع، ولم تر �� ذلك أي حرج طاملا أن املتعة مطلو�ة وغ�� محّرمة". وما علمنا أن شريعة ��ت عنھ "ع�� اإل 

ر  حّد �عب�� الشيخ النفزاوي �� حديثھ عن أوضاع اللقاء ا�جن�ىي �� كتابھ "الروض العاطر" وهو كتاب زاخ

 شاهدة ع�� أن ا�خيال ا�جنسا�ي العر�ي خيال ال حدود لھ.  بــــــ"�اماسوترا عر�ية"

 : خالصة وآفاق  -4

ال بّد أن �شيد �� خاتمة هذه القراءة لكتاب الباحثة زهرة الثابت "العشق �� النصوص املقدسة" بجهد  

املقدس با�جنسا�ي من خالل  الباحثة �� التعاطي مع هكذا موضوع باملن�جية املقارنية للوقوف ع�� عالقة  

األ  والرسل.س��  بالشأن    نبياء  صلة  ذات  أخرى  مسائل  ع��  مفتوح  البحث  هذا  أن  املقابل   �� نرى  ولكّننا 

 ا�جن�ىي �� عالقتھ باملقدس ونرى أ��ا �ستطيع أن تتوّسع ف��ا و��:

وأهمي��ا ولكن �ان    أّن من�جية البحث لم �سمح لها باحتواء التجر�ة ا�حّمدية �� العشق ع�� غناها–  1

حاديث ال�ي يت�لم ف��ا الرسول عن العشق واملرأة ومن�ل��ما لدى  من املمكن أن تضّم الباحثة ا�� بح��ا تلك األ 

 غ��ه من الرسل.

لألنبياء قوة  –  2 أن  الرغم من  ا�جنس والعشق �� تجارب وليست �شريعات ع��   �� التجارب  أّن هذه 

 
ّ
�� رساال��م. و�تول أننا ال �ستطيع أن نكّرر تجار��م تحت أي مسّ�ى �ان.�شريعية �امنة    د عن هذا األمر 

�� كتابھ "نزهة   ولكن ومع ذلك ظهرت كتب ومؤلفات �سن القوان�ن ا�جنسية وتج��ح األوضاع �التيفا�ىي

  ثناء ال ��ّم والشيخ النفزاوي خاصة �� كتابھ "الروض العاطر" و�� األ  .االلباب �� ما ال يوجد �� اي كتاب"

يالج وقيم الفحولة والذ�ورة واألنوثة وهذا �� الوفاء إ�� األخالق و��� الشرع بقدر ما ��ّم قوة االنتصاب واإل 

 ذاتھ مادة ل�خيال.
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و�نشأ عن ذلك سؤال    الحظت الباحثة أّن املاّدة ا�جنسية �� التوراة أك�� ا�ساعا من تلك ال�ي �� القرآن.-3

ى فيما �عد بالو�� االستشرا��  املادة الغز�رة ل�جنس �� التوراة �� �شأة ما سيسّ� ألم �ساهم هذه    إش�ا�� وهو:

الذي يخ��ل الرجل الشر�� �� الفحولة واألداء ا�جن�ىي ا�خارق؟ وذلك قبل أن ينفرد الو�� التشكي�� الغر�ي  

؟ أال يمكن أن  الثامن عشر والتاسع عشر برسم تلك الصورة االخ��الية للرجل الشر��  ع�� امتداد القرن�ن

 ت�ون هناك عالقة ب�ن التوراة و��ن الو�� التشكي�� �� ذلك؟




