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الذكورة واألنوثة في مسرحية ماكبث

باسل العب�سي)1)

مقدمة

	في	مسرحيات	شكسبير	من	
ً
عد	شخصية	الليدي	ماكبث	من	أكثر	الشخصيات	النسائية	إشكاال

ُ
ت

منظور	النقاد	والباحثين	واملحللين	النفسيين.	يبدو	أن	تنوع	جوانب	هذه	الشخصية	جعل	كل	باحث	
يجد	ضالته	في	الحديث	عنها،	ولكن	ال	يمكن	غض	النظر	عن	دورها	النسائي	السابق	للعصر	والخارج	
عن	املألوف	آنذاك	واليوم	على	حد	سواء.	وليس	خروج	الليدي	ماكبث	عن	الصورة	النمطية	للنساء	
إنما	خروج	زوجها	ماكبث	عن	 البحثية	فحسب،	 الوحيد	لكتابة	هذه	الصورة	 الدافع	 في	عصرها	هو	
في	رؤيتها	 للنساء	 النمطية	 الليدي	ماكبث	عن	الصورة	 املرأة	وخروج	 في	رؤيته	لزوجته	 الرجال	 مألوف	

زوجها	الرجل	ماكبث.

والسؤال	البحثي	األسا�سي	هنا	هو:	هل	خرجت	الليدي	ماكبث	وزوجها	ماكبث	عن	الصورة	النمطية	
لألنثى	والذكر	في	ذاك	الوقت؟

ولإلجابة	عن	هذا	السؤال	سيكون	املنهج	املتبع	في	هذا	البحث	هو	وصفّي	تحليلّي	اجتماعّي.	يصف	
الصورة	 وأساليب	كسر	 النص	مواضيع	 ويحلل	من	خالل	 املسرحية	 في	 واملرأة	 الرجل	 صورة	كل	من	

النمطية	لكل	منهما	ويربط	ذلك	باملألوف	والسائد	عن	دور	الرجل	واملرأة	اجتماعًيا	آنذاك.

ثمة	دراسات	عدة	تناولت	موضوع	الجندرة	في	هذه	املسرحية	بصورة	عامة	من	مثل:

»قصة	امرأة«:	الليدي	ماكبث	وأداء	األدوار	املؤنثة	في	أوائل	القرن	السابع	عشر	إلى	أواخر	القرن	
العشرين)2(

اللغة،	 وعلم	 الثقافية	 والدراسات	 الترجمة	 علم	 قسم	 في	 أملانيا،	 في	 	Germersheim غيرميرسهايم	 جامعة	 في	 سوري	 طالب	 العب�سي:	 باسل	 	 	)1(
وقد	أعد	هذا	البحث	العلمي	باللغة	اإلنكليزية	في	ميدان	الدراسات	الثقافية/	شكسبير	والجندرة،	للعام	الدرا�سي	2021/2020،	ونال	تقديًرا	عالًيا.

	إلى	العربية.
َ
ننشر	هنا	ترجمته	البحث

)2(	 	 Phyllis	 LeBert,	 A	 Woman’s	 Story:	 Lady	 Macbeth	 and	 Performing	 Femininity	 in	 the	 Early	 1600s	 –	 Late	 1900s,	 Diss.,	
)Fayetteville:	University	of	Arkansas,	2019(.
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»كن	دموًيا	وجسوًرا	وحازًما«:	املأساة	والقوالب	النمطية	الجنسية	في	مسرحية	ماكبث)3(
)4( ماكبث:	الذكورة	جرَيمةً
طفولة	أخوات	ماكبث)5(

ولكن	بحسب	حدود	معرفتي	حتى	وقت	كتابة	هذه	الورقة	لم	يلتفت	انتباه	أي	من	املحللين	والدارسين	
إلى	أن	كسر	الصورة	النمطية	لدوري	املرأة	والرجل	بدأ	برؤية	كل	منهما	إلى	اآلخر.	إضافة	إلى	أن	التركيز	
في	الدراسات	معظمها	كان	على	شخصية	الليدي	ماكبث،	بينما	كسر	الصورة	النمطية	للرجل	ماكبث	

أيًضا	مهم	في	املسرحية،	ولكن	النقاد	لم	يمنحوه	هذه	الدرجة	من	االهتمام	املمنوح	لليدي	ماكبث.

سيبدأ	البحث	بنظرة	اجتماعية	وتاريخية	لصورة	املرأة	والرجل	في	العصر	اإلليزابيثي	الشكسبيري	
للرجل	 النمطية	 الرجل	واملرأة	ماكبث	عن	الصورة	 لفهم	االنحرافات	االجتماعية	لشخصيتي	 تمهيًدا	

واملرأة	في	ذاك	العصر.	ثم	ُيختتم	البحث	بأهم	النتائج.

وبحسب	هوفستيد:	)إن	الذكورة	تعني	مجتمًعا	تكون	فيه	األدوار	االجتماعية	بين	الجنسين	متمايزة	
بصورة	واضحة:	ينبغي	أن	يكون	الرجال	حازمين	جازمين	وقاسيين	وصارمين	ويركزون	على	النجاحات	
املادية،	بينما	على	املرأة	أن	تكون	أكثر	تواضًعا	وحناًنا	واهتماًما	بنوعية	الحياة«،	»أما	األنوثة	فهي	ترمز	
والنساء	 الرجال	 يكون	 أن	 املفترض	 الجنسين:	فمن	 بين	 االجتماعية	 األدوار	 فيه	 تتداخل	 إلى	مجتمع	

كالهما	متواضعين	ورقيقين	ومهتمين	بنوعية	الحياة(.)6(

وإنما	 والرجل،	 للمرأة	 البيولوجية	 بالجوانب	 تهتم	 لن	 الدراسة	 هذه	 أن	 إلى	 اإلشارة	 ينبغي	 ولذلك	
ستدرس	الدور	االجتماعي	لكل	منهما،	على	اعتبار	أن	الرجولة	واألنوثة	دوران	اجتماعيان	وليسا	صفتين	

جسديتين،	وكسر	الصورة	النمطية	للرجولة	واألنوثة	يعني	الخروج	عن	هذه	القوالب	االجتماعية.

وبما	أن	معاني	الذكورة	واألنوثة	-كيميل	وآرونسون-)7(	تختلف	من	مجتمع	إلى	آخر	ومن	عصر	إلى	

)3(		Carolyn	Asp,	“‘Be	Bloody,	Bold	and	Resolute’:	Tragic	Action	and	Sexual	Stereotyping	in	‘Macbeth’“,	Studies in Philology,	
vol.	78,	no.	2,	)1981(.

)4(		James	J.	Greene,	“Macbeth:	Masculinity	as	Murder“,	American Imago,	41,	no.	2,	)1984(.

)5(		Jennifer	Higginbotham,	The	Girlhood	of	Shakespeare’s	Sisters:	Gender,	Transgression,	Adolescence,	)Edinburgh:	Edinburgh	
Uni.	Press,	2013(.

)6(	 	Geert	Hofstede,	Culture’s	 consequences:	Comparing	values,	 behaviors,	 institutions,	 and	organizations	 across	nations,	 2.	
ed.,	)Thousand	Oaks/	London/	New	Delhi:	Sage	Publ.,	2001(,	Page	297.

)7(		Michael	S.	Kimmel,	Amy	Aronson,	The	gendered	society	reader,	Sixth	edition,	)New	York:	Oxford	University	Press,	2017(,	
Page	15.
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آخر	ستتحدث	الفقرة	اآلتية	عن	معنى	الذكورة	واألنوثة	في	العصر	اإلليزابيثي.

مفهوم الذكورة واألنوثة في العصر اإلليزابيثي

يمكن	فهم	األدوار	االجتماعية	املنوطة	بالنساء	والرجال	من	خالل	وصف	صورة	النساء	والرجال	
ودور	كل	منهما	في	األسرة	واملجتمع	في	ذاك	العصر.	وال	تبدو	-كما	يرى	املؤرخون	والباحثون	االجتماعيون-	
صورة	النساء	آنذاك	مشرقة،	فقبل	الثورة	الفرنسية	1789	ال	يمكن	الحديث	عن	حرية	النساء	ودورهن	

في	سوق	العمل،	ال	في	األسرة	فقط.

ولعل	الكاتبة	تيريزا	كيمب	تصف	بوضوح	ما	كانت	عليه	املرأة	في	وقت	شكسبير،	حيث	تقول:	)ما	
كان	متوقًعا	من	املرأة	هو	أن	تكون	الحبيبة	الجميلة	الصامتة،	وليس	أن	تكون	املغنية	)املهتمة	باالعتناء	
	من	إشراك	عقلها(.	وكان	ُينظر	إليهن	على	أنهن	لسن	مناسبات	للعب	دور	الجندي	أو	

ً
بحواجبها	بدال

القا�سي(.)8(

فاملرأة	محبوبة	عندما	تكون	صامتة	وتعمل	في	شؤون	البيت	وتعتني	بزوجها	وأطفالها	فقط،	وليس	
لها	أي	�سيء	غير	ذلك.

كان	الوضع	االجتماعي	في	إنكلترا	محكوًما	ظاهرًيا	من	عدد	من	امللكات	النساء،	وباطنًيا	لم	يحدث	
هذا	األمر	أي	فرق	في	حياة	النساء	اإلنكليزيات	في	ذاك	الوقت.	وتختزل	سوزان	هول	بدقة	صورة	النساء	
1525-1675	بوصٍف	ال	يمكن	أن	نجد	أكثر	منه	دقة	وتعبيًرا	عن	املجمع	آنذاك	وذلك	في	 آنذاك	بين	

كتابها:

Women	According	to	Men:	The	World	of	Tudor-Stuart	Women

حيث	تقول:

)ما	الذي	كان	عليه	حال	املرأة	في	إنكلترا	في	ظل	حكم	عائلتي	تيودور	وستيوارت،	منذ	حكم	هنري	
الثامن	إلى	عصر	استرداد	امللكية،	تحديًدا	بين	عامي	-1525 1675:

عندما	حكمت	نساٌء	إنكلترا	ملدة	نصف	قرن،	ولكن	لم	يكن	للنساء	أية	سلطة	قانونية؛

وكان	الزواج	-وهو	عمل	املرأة	الرئيس-	يكلف	املرأة	حقوقها	الشخصية؛

رى	في	العلن	أو	ُيسمع	صوتها	إال	نادًرا؛
ُ
وكانت	املرأة	املثالية	هي	التي	ال	ت

)8(		Theresa	D	Kemp,	Women	in	the	age	of	Shakespeare,	)Santa	Barbara,	Calif.:	Greenwood	Press,	2010(,	Page	29.
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وكانت	الطبقة	االجتماعية	هي	التي	تملي	على	املرأة	ما	الذي	يجب	عليها	أن	ترتديه	من	مالبس؛

وكان	كل	معلمي	املدارس	تقريًبا	من	الذكور؛	والدواء	ُيحضر	في	املنزل	واملاء	ُينقى	هناك	أيًضا؛

صنع	من	الخشب	وأدوات	التجميل	من	لحم	الخنزير	ومن	البيض؛
ُ
خّصرات)9(	ت

ُ
وكانت	امل

وعندما	كان	نصف	عدد	األطفال	الصغار	ينجو	ليصل	إلى	سن	البلوغ؟(.)10(

في	السطور	أعاله	ال	نفهم	فقط	صورة	النساء	آنذاك،	بل	دور	الرجال	أيًضا،	فالرجال	كانوا	األساتذة	
واملشرعين	وأصحاب	الرأي	والسلطة	الحقيقية.

املدارس	 ومدراء	 والخطباء	 الشرعيين	 األسر	 أرباب	 )طبيعًيا(-	 املتفوقة	 أدوارهم	 -في	 الذكور	 )إن	
والزعماء	الدينيون	والثقافيون	واملعلمون.	شجع	القانون	والعرف	والكنيسة	على	تفوق	الذكور	وأيدوه.	
في	 التصرف	بصورة	مستقلة	 أو	 التحدث	 لهن	 املناسب	 غير	 من	 أنه	 النساء	 تعلمت	 كهذا،	 عالم	 وفي	

األماكن	العامة(.)11(

غالينوس	 عند	 األعضاء	 وظائف	 وعلم	 أورغيل	 ستيفين	 عن	 مكاركيرن	 كلير	 تنقل	 -كما	 ويبدو	
)physiology	Galenic(-	أن	الرجال	في	زمن	شكسبير	كانوا	في	خوف	دائم	من	التأنيث،	أو	بعبارة	أخرى	
ا.	فبحسب	علم	وظائف	األعضاء	عند	غالينوس	فإن	النساء	أقل	درجة	من	الرجال	ألن	

ً
أن	يصبحوا	إناث

أعضاءهن	التناسلية	)لم	تكتمل	وتخرج	إلى	الخارج(	كما	لدى	الذكور.

)أوضح	ستيفن	أورغيل	أن	الرجال	في	زمن	شكسبير	كانوا	في	خوف	دائم	من	التأنيث،	وذلك	عندما	
	
ً
يرى	علم	وظائف	األعضاء	لدى	غالينوس،	والسيما	القبالة	والتوليد،	أن	النساء	هن	نسخ	أقل	كماال
من	الرجال؛	ألنهن	يمتلكن	األعضاء	التناسلية	نفسها،	ولكن	بحرارة	أقل	ولذلك	ال	تظهر	أو	تندفع	إلى	

الخارج.	وعلى	ما	يبدو	كان	هناك	خطر	دائم	من	أن	ينزلق	الذكور	عائدين	إلى	األنوثة	غير	الكاملة«.)12(

لذلك	كانوا	يحاولون	أن	ينفوا	هذه	التهمة	عنهم	بأن	يتصرفوا	كما	يتصرف	الرجال	النمطيون	في	
زمن	شكسبير.

ّصرة	هي	قطعة	من	القماش	تلبسها	املرأة	على	الخصر	لتبدو	أنحف.
َ
خ
ُ
)9(		امل

)10(		Suzanne	W.	Hull,	Women	according	to	men:	The	world	of	Tudor-Stuart	women.	1.	Edition,	)London:	Altamira	Press,	1996(,	
Page	15.

)11(		Suzanne	W	Hull,	Women	according	to	men,	Page	21.

)12(	 	 Claire	McEachern,	 The	 Cambridge	 companion	 to	 Shakespearean	 tragedy,	 2.	 ed.,	 )Cambridge:	 Cambridge	 Univ.	 Press,	
2013(,	Page	146.
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ويضاف	إلى	ذلك	أنه	»في	املسرحية	]ماكبث[	ترتبط	الصورة	النمطية	للذكورة	بالعنف،	الذي	جعلته	
	اجتماعًيا	وأخالقًيا«.)13(

ً
طقوس	الحرب	مقبوال

فيه	 نشأ	 الذي	 العصر	 في	 والرجل	 املرأة	 من	 	 كّلٍ دور	 االجتماعي	عن	 املشهد	 لدينا	 يكتمل	 وبذلك	
شكسبير	وكتب	فيه	أهم	كتاباته.

كيف كسر كل من الليدي ماكبث وماكبث الصورة النمطية للمرأة والرجل؟

مأساة	ماكبث	التي	ُيرجح	أن	شكسبير	كتبها	عام	)14(1606	تتحدث	عن	املحارب	الشجاع	ماكبث،	
ا،	فيقتل	)دنكن(	ملك	إسكوتلندا	إذعاًنا	لخطة	

ً
الذي	تقص	عليه	الساحرات	نبوءة	أنه	سيصير	ملك

ا	من	ذهاب	التاج	إلى	آخرين	
ً
زوجته	الليدي	ماكبث	وتحقيًقا	لطموحاتهما،	ثم	غرقه	في	دوامة	الدم	خوف

تنبأت	الساحرات	بهم.	وتنتهي	املسرحية	بموت	الليدي	ماكبث	بعد	دخولها	في	أزمة	نفسية	وعذابات	
به	األمر	 امللك	فينتهي	 أما	ماكبث	 القتل؛	 بالدم	وعدم	توقف	زوجها	عن	 يديها	 تلطخ	 نتيجة	 الضمير	

	على	يد	مكدف.
ً
مقتوال

هذه	الحبكة	الرئيسية	في	املسرحية،	أي	مؤامرة	القتل	والجلوس	على	عرش	إسكوتلندا،	لم	تفسح	
املجال	لظهور	كثير	من	الشخصيات،	لكنها	على	الرغم	من	ذلك	وظفت	شخصيات	نسائية	ورجالية	
نوعية	ومهمة	للدرس	والبحث:	من	مثل	شخصيات	الساحرات،	وشخصية	ماكبث	الرجل،	والليدي	

ماكبث	)املرأة(،	وهذان	األخيران	سندرسهما	بقليل	من	التفصيل.

ماكبث

في	بداية	املسرحية	ُيوصف	ماكبث	الرجل	بصفات	النبل	والشجاعة	والرجولة	كلها،	أي	بالصفات	
	فقط،	وقد	جرت	هذه	الصفات	على	

ً
النمطية	للرجل	في	ذاك	الوقت،	وذلك	عندما	كان	محارًبا	ومقاتال

:
ً

ألسنة	الرجال.	مثال
)يا	البن	عمي	الشجاع!	يا	سيد	املروءات!(.)15(

)13(		Carolyn	Asp,	“‘Be	Bloody,	Bold	and	Resolute’:	Tragic	Action	and	Sexual	Stereotyping	in	‘Macbeth’“,	Studies in Philology,	
vol.	78,	no.	2,	)1981(,	Page	154.

)14(		William	Shakespeare,	The	Arden	Shakespeare	complete	works,	Ann	Thompson	G.	R.,	David	Scott	Kastan,	Harold	Jenkins,	
Richard	Proudfoot,	)Eds.(,	)London:	A	&	C	Black	Publishers,	2010(,	Page	3254.

)15(		وليام	شكسبير،	املآ�سي	الكبرى،	جبرا	إبراهيم	جبرا	)مترجًما	ومقدًما(،	الطبعة	الثانية،	)بيرت:	املؤسسة	العربية	للدراسات	والنشر،	2000(،	
صفحة	665.
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)ألن	مكبث	الجريء	)وما	أحقه	بهذا	النعت(

يزدري	برّبة	الحظ،	وبسيفه	املسلول	الذي

يبخر	الدم	منه	لكثرة	ما	ضرب،

يشق	طريقه،	وهو	للشجاعة	حبيبها،

حتى	يجابه	العبد.

ولم	يصافحه	أو	يودعه	حتى

	من	السّرة	إلى	الشدقين،
ً
قّده	قّدا

وغرز	رأسه	على	شرفات	قلعتنا(.)16(

إذن	وصف	شكسبير	ماكبث	بصفات	الرجال	النمطية	عندما	كان	محارًبا	ال	طموح	له.	ولكن	عندما	
النمطية	 صورته	 عن	 خرج	 لك	

ُ
بامل بالتفكير	 وبدأ	 الطموح	 رأسه	 في	 واشتعل	 الساحرات	 نبوءة	 سمع	

إن	 أم	 املرء	عن	طبيعته	 يخرج	 نفسه	 الطموح	 في	ذلك؟	هل	هو	 السبب	 ما	 نتساءل:	 وربما	 السابقة.	
شكسبير	أراد	أن	يرسم	صورة	سلبية	للرجل	غير	النمطي	يقول	فيها	إن	خروج	الرجل	عن	نمطيته	أمر	
ا	مفاده	أن	الصورة	غير	النمطية	للرجل	

ً
سلبي،	والدليل	ما	آلت	إليه	حال	ماكبث؟	أم	إن	هناك	سبًبا	ثالث

ماكبث	جاءت	كلها	على	لسان	امرأة	واحدة؛	الليدي	ماكبث:	زوجته؟

إن	تتبع	املواضع	التي	كسر	فيها	ماكبث	الصورة	النمطية	للرجل	في	عصره	يدل	على	أن	هذه	األسباب	
السابقة	كلها	تلعب	دوًرا	في	ذلك.

بعد	سماع	ماكبث	نبوءة	الساحرات	يكتب	إلى	زوجته	مخاطًبا	إياها:
)يا	أعز	رفيقة	لي	في	العظمة(.)17(

وهو	أمر	غير	مألوف	في	املقاتلين	والرجال	عموًما،	أي	إشراك	النساء	في	املكانة	والنجاح	والعظمة،	
ا	ملألوف	الرجال	في	تعامله	مع	زوجته.

ً
	مفارق

ً
مما	يعني	أن	ماكبث	نفسه	كان	رجال

)إنه	أمأل	مما	ينبغي	بحليب	اإلنسانية،

فال	يتشبث	بأدنى	الطرق.	أنت	تريد	العظمة،

)16(		املصدر	السابق	نفسه،	صفحة	665.

)17(		املصدر	السابق	نفسه،	صفحة	681.
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	من	الطموح،	ولكنك	خال
ً
ولست	خاليا

،
ً
من	الشر	الذي	ال	بد	أن	يصحبه.	ما	تريده	شامخا

،	ال	تريد	أن	تغش	في	اللعب
ً
ُدسيا

ُ
تريده	ق

ولكن	تريد	أن	تكسب	عن	غير	حق.

تريد	يا	)غالمس(	العظيم	ذاك	الذي

يصرخ	بك	أن	»افعل	كذا«	إن	أردته،

ذاك	الذي	أنت	تخ�سى	أن	تفعله

ال	الذي	تتمنى	لو	أنه	ال	ُيفعل.	أسرع	إلّي،

فأصب	حيويتي	في	أذنك،

وأطرد	بجرأة	لساني

كل	ما	يعوقك	عن	املستدير	الذهبي

الذي	يبدو	أن	القدر	والعون	الخارق
كليهما	قد	تّوجاك	به(.)18(

	ويشركها	في	الطموح	
ً

بعد	ذلك	يستشير	ماكبث	زوجته	في	أمر	النبوءة	ويصغي	إلى	خطتها	إصغاًء	كامال
والجريمة	لنيل	امللك	مًعا،	وليس	هذا	ما	كان	يقوم	به	الرجال	آنذاك.

في	 الذي	كتبه	شكسبير	على	لسان	ماكبث	يبدو	خطاًبا	تقدمًيا	جًدا	وأسلوًبا	راقًيا	 هذا	الخطاب	
املستقبل	بصورة	عامة،	ولكنه	 في	 بل	 في	األسرة	فحسب،	 دوًرا	مؤثًرا،	ال	 املرأة	وإعطائها	 التعامل	مع	
في	الوقت	نفسه	يسقط	أمام	النهاية	املأساوية	ملاكبث.	وكأن	شكسبير	يريد	أن	يقول:	حذار	أن	تكون	
تقدمًيا،	حذار	أن	تصغي	إلى	النساء،	وحذار	أن	تخرج	عن	نمطيتك	وإال	سيؤول	حالك	إلى	ما	آلت	إليه	

حال	ماكبث!

ترسم	الليدي	ماكبث	لزوجها	بدًءا	من	مشهد	قتل	امللك	)دنكن(	صفات	من	مثل:	زعزعة	التصميم،	
به	 الذي	تحدث	عنه	وأخبرنه	 القتل	من	أجل	طموحه	 والخوف	والجبن،	وتراه	جباًنا	وغير	قادر	على	

)18(		املصدر	السابق	نفسه،	صفحة	-681 682.
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الساحرات	الثالث:

)هل	ُيخيفك

أن	تكون	في	فعلك	وشجاعتك

ما	أنت	في	التمّني؟	أتشتهي	أن	تنال

ذاك	الذي	تعتبره	زينة	الحياة

	في	اعتبار	نفسك،
ً
وتحيا	جبانا

	)ال	أجرأ(	تتبع	)يا	ليتني(
ً
جاعال

كالقطة	املسكينة	في	املثل	الشائع؟(.)19(

سبغ	الليدي	ماكبث	عليه	الصفات	النمطية	
ُ
وبدًءا	بمشهد	املأدبة	عندما	يطير	صواب	امللك	ماكبث	ت

للنساء:	الضعف	والحمق	والجنون:

)يداي	بلونك،	غير	أنني	أخجل
	مثلك(.)20(

ً
	كالحا

ً
من	أن	أحمل	قلبا

)اجلسوا،	أيها	الصحب	الكرام.	كثيًرا	ما	يكون	موالي	هكذا،

منذ	شبابه:	أرجوكم،	ابقوا	في	مقاعدكم.

تدوم	النوبة	برهة،	وبسرعة	الخاطر

يعود	ثانية	إلى	صحته.	إن	تركزوا	عليه،

تسيئوا	إليه	وتطيلوا	معاناته.
كلوا،	وال	تنظروا	إليه.	أرجل	أنت؟(.)21(

تأخذ	الليدي	ماكبث	هنا	دور	املضيفة	وتشكك	برجولة	زوجها	ماكبث!

)19(		املصدر	السابق	نفسه،	صفحة	690.

)20(		املصدر	السابق	نفسه،	صفحة	701.	)املقصود	هنا:	أن	يدي	بلون	يديك	وهو	لون	الدم،	حيث	اقترف	كل	منا	جريمة	القتل.	ولكني	أخجل	من	
أن	أحمل	قلًبا	جباًنا	مثل	قلبك(.

)21(		املصدر	السابق	نفسه،	صفحة	730.



417

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021األكاديميون السوريون في جامعات العالم

)أوه!	هذه	االنتفاضات	والَجَفالت

	إزاء	الخوف	الحقيقي،	وهي	قد	تليق
ٌ
زيف

بحكاية	امرأة	قرب	نار	الشتاء،
ترويها	عن	جدتها.	يا	للعيب!()22(

وهنا	تصفه	باملرأة	لضعفه،	وبأنه	يقص	تخاريف	نساء	تنفع	في	ليال	الشتاء	البارد	والناس	جالسون	
قرب	املدفأة!

)ماذا!	أفقدت	رجولتك	ُحمًقا؟()23(

وها	هي	تسأله	مستنكرة	في	ما	إذا	فقد	رجولته	وأصبح	أحمق.	وهو	ما	يعطي	داللة	على	أنها	ترى	أن	
من	صفات	املرأة	أنها	حمقاء.

إن	االقتباسات	السابقة	من	مسرحية	ماكبث	ال	ترسم	صورة	غير	نمطية	للرجل	ماكبث	فحسب،	
وإنما	تؤكد	أن	الليدي	ماكبث	نفسها	تكسر	صورة	زوجها	النمطية	باستخدام	صورة	نمطية	للنساء.

وبمقارنة	خروج	ماكبث	عن	نمطيته	في	تعامله	مع	املرأة	وإخراج	الليدي	ماكبث	زوجها	عن	نمطيته	
ا	وسلبية	كبيرين	وفي	مواقف	بعض	الرجال	من	النساء	

ً
نكتشف	أن	في	رؤية	النساء	للنساء	آنذاك	إجحاف

نقرأ	مواقف	إيجابية	جًدا،	من	مثل	موقف	ماكبث.

لم	تكتب	النساء	آراءهن	ووجهات	نظرهن	وشعورهن	تجاه	أدوارهن	في	املجتمع	ألنهن	لم	يمتلكن	
الحرية	للتعبير	عن	ذلك.

من	هنا	نفهم	أنه	عندما	يعّبر	رجل	مثل	ماكبث	عن	شعوره	ورؤيته	تجاه	دور	املرأة	في	املجتمع	فهو	
صادق	وقريب	من	الواقع،	ألنه	وبسبب	تقاليد	املجتمع	نفسه	التي	يمثلها	ويخضع	لها	ال	حرج	عليه	في	
يبدو	 لهن	 الدور	 للنساء	وإعطاء	هذا	 أكبر	 بإيجابية	عن	دور	 الحديث	 التعبير	عن	رأيه	بحرية،	ال	بل	

خطوة	تقدمية	كبيرة	يمكن	أن	تجابه	برفض	اجتماعي	واسع.

تقول	سوزان	هول	في	كتابها:

Women	According	to	Men:	The	World	of	Tudor-Stuart	Women:

)22(		املصدر	السابق	نفسه،	صفحة	730.

)23(		املصدر	السابق	نفسه،	صفحة	731.
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)وهكذا	فإن	املجموعة	الكبيرة	من	املؤلفات	املتعلقة	بالنساء	تصورهن	وفًقا	لوجهة	نظر	الرجال	
عنهن.	إن	هذه	الكتب	التي	كتبها	رجال	هي	أكبر	مصدر	شهادات	لدينا،	ولو	بصورة	افتراضية،	وتوفر	
أفكاًرا	مفيدة	عن	حياة	نساء	القرنين	السادس	عشر	والسابع	عشر.	]...[	ومع	ذلك،	فإن	أكثر	املوارد	
وفرة	هي	كتب	السلوك	القديمة	املطبوعة	وكتب	املواعظ	واألدلة	اإلرشادية	التي	يوضح	فيها	الرجال	

للنساء	كيف	عليهن	أن	يعشن	ويتصرفن	ويعالجن	أو	يتولين	األعمال	اليومية(.)24(

الليدي ماكبث

والثبات	 وبالدهاء	 العقل	 بإعمالها	 ماكبث	سبقت	عصرها	 املرأة	 بأن	 أبًدا	 القارئ	شك	 يخامر	 ال	
العصر	 في	 للنساء	 النمطية	 الصورة	 الخروج	عن	 هذا	 لكن	 كثيرة.	 أخرى	 والقيادة	وصفات	 والطموح	
اإلليزابيثي	يشعل	صراًعا	داخل	املرأة	غير	النمطية؛	ماكبث	نفسها.	لقد	بدت	للقارئ	أنها	شديدة	الذكاء	
عندما	رسمت	خطة	قتل	امللك	)دنكن(	من	أجل	الوصول	إلى	العرش	وعندما	استطاعت	إقناع	زوجها	
املحارب	الشجاع	بتنفيذ	أمرها	وخطتها،	على	الرغم	من	تردده	وضعفه	وعدم	قدرته	على	إتمام	ما	أراده.	
في	الوقت	نفسه	تشك	الليدي	ماكبث	في	هذه	اللحظة	بقدرتها	كامرأة	على	امل�سي	في	عملية	القتل،	وترى	

أن	في	طبيعتها	األنثوية	رحمة	وضعًفا	وعدم	قدرة	على	القتل.	فتقول:

	بِك	أيتها	األرواح )عليَّ

طط	القتل	والدمار،	وانزعي	جن�سي	عنها	هنا،
ُ
التي	ترعى	خ

واملئيني	بأعتى	القسوة	من	رأ�سي	حتى	القدم،

فأطفح	بها!	أغلظي	دمي،

سّدي	املسرب	واملمّر	على	كل	رحمة،

فال	يزورني	من	الطبيعة	وازع	من	شفقة

	بينه
ً
يزحزح	مأربي	الرهيب،	أو	يقيم	سلما

وبين	تحقيقه!	تعالي	إلى	ثديي	املرأة	مني،
وأبدلي	حليبهما	بعلقم(.)25(

وللكاتبة	فيليس	البيرت	رأي	آخر	هنا.	تقول	بأن	الليدي	ماكبث	تناجي	األرواح	بأن	تجعلها	ال	تحيض	
مرة	أخرى،	وأال	تكون	قادرة	على	اإلنجاب.	وهذا	دليل	آخر	على	إرادتها	وتصميمها	الخالص	من	طبيعتها	

)24(		Suzanne	W.	Hull,	Women	according	to	men,	Page	21.

)25(		شكسبير،	املآ�سي	الكبرى،	صفحة	683.



419

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021األكاديميون السوريون في جامعات العالم

األنثوية.

)ومع	ذلك	قامت	]الليدي	ماكبث[	أكثر	من	مرة	بالخلط	بين	الجنس	والهوية	الجنسية،	وطلبت	من	
)الوزراء	القتلة(	أن	يمنعوا	عنها	)زيارات	الطبيعة	لها(،	أو	بعبارة	أخرى،	وقف	الحيض	والقدرة	على	

اإلنجاب،	مشيرة	إلى	جنسها	]كأنثى[	ومنقصة	من	قدره(.)26(

الرحمة	 إلى	أن	اإلنجاب	واإلرضاع	جعلها	تعرف	معنى	 في	موضع	آخر	 الليدي	ماكبث	 لقد	أشارت	
وأن	 تنفيذ	خطتها،	 تعرقلها	عن	 أن	 يمكن	 التي	 الصفات	 من	هذه	 الطبيعة	 تخلصها	 أن	 تريد	 ولذلك	
تطلب	 وال	 القتل،	 عملية	 في	 االستمرار	 على	 وعزًما	 قسوة	 بشفقتها	 وتستبدل	 الرجل	 تمنحها	صفات	
بالقتل	وامل�سي	فيه	صفات	 القوة	والرغبة	 في	 أنها	تفترض	 يعني	 تزيد	من	قوتها	كامرأة،	وهذا	 منها	أن	
ذكورية	ونقًصا	في	األنثى	التي	تنجب	وترضع	فقط!	وبما	أن	ماكبث	لم	يكن	لديها	أطفال	فإنها	ترى	ضمًنا	
	أيًضا.	وهذا	محل	صراعها	النف�سي	الذي	تستلم	له	في	آخر	

ً
أنها	ليست	امرأة	كاملة	ولكنها	ليست	رجال

املسرحية.

تحاول	الليدي	ماكبث	واعية	أن	ترفض	أنوثتها	ألن	النظرة	النمطية	لألنثى	بأنها	ضعيفة،	وتلصق	
	بأنها	ليست	امرأة	بل	هي	ذكر	في	جسد	أنثوي،	تتمنى	لو	

ً
هذه	التهمة	بزوجها	ماكبث،	لتؤكد	لنفسها	أوال

تستطيع	التخلص	منه	أيًضا.

)تحاول	الليدي	ماكبث	بوعي	رفض	عاطفتها	وإحساسها	األنثويين	وتتبنى	عقلية	ذكورية	ألنها	تدرك	
أن	مجتمعها	يساوي	الصفات	األنثوية	بالضعف(.)27(

وتؤكد	الليدي	ماكبث	تمردها	على	صفات	املرأة	ودورها	النمطي	في	الحمل	واإلنجاب	وتربية	األوالد	
في	مواضع	عدة:

.
ً

	رجال
ً
)عندما	جرأت	على	ذلك،	كنت	حقا

وأن	تصبح	أكثر	مما	كنت،	فألنت	حينئذ

الرجل	وأكثر...	ال	الزمان	وال	املكان

كانا	حينئذ	مالئمين،	ورغم	ذلك	أردت	اصطناع	كليهما.

وهاهما	قد	صنعا	نفسيهما،	ومالءمتهما	اآلن	بالذات

)26(	 	 Phyllis	 LeBert,	 A	 Woman’s	 Story:	 Lady	 Macbeth	 and	 Performing	 Femininity	 in	 the	 Early	 1600s	 –	 Late	 1900s,	 Diss.,	
)Fayetteville:	University	of	Arkansas,	2019(,	Page	10.

)27(		Carolyn	Asp,	Be	Bloody,	Bold	and	Resolute,	Page	153.
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تحطمك.	لقد	كنت	يوًما	ُمْرضًعا	وإني	ألعرف

رضع:
ُ
مبلغ	الحنو	في	حب	الطفل	الذي	أ

لكنت،	وهو	يبتسم	في	وجهي

انتزعت	حلمتي	من	لثته	الطرية

مت	دماغه،	لو	أنني	أقسمت	أن	أفعل	ذلك
ّ
وهش

كما	أقسمت	أنت	أن	تفعل	هذا(.)28(

وها	هي	هنا	تتجرد	من	صفاتها	األنثوية	بقتل	طفلها	لو	أنها	كانت	تريد	ذلك،	أو	لو	أنها	كانت	خططت	
أو	أقسمت	على	فعل	ذلك،	أو	إن	كان	فيه	منفعة،	كما	أن	هناك	اآلن	منفعة	في	قتل	امللك	)دنكن(.

حاولت	الليدي	ماكبث	شد	أزر	زوجها	من	أول	املسرحية	حتى	آخرها	واستخدمت	أساليب	اإلقناع	
ورابطة	 الصبر	 والبرهان	وشديدة	 الحجة	 وبدت	حاضرة	 النمطية،	 وغير	 النساء	 عند	 النمطية	 كلها،	

الجأش،	متخلية	عن	صفات	الرحمة	كلها	التي	يمكن	أن	تثنيها	عن	طموحها	في	أن	تصل	إلى	العرش.

الشجاعة	 أن	 تفترض	 إذ	 نمطية،	 بصورة	 والرجل	 للمرأة	 رؤيتها	 بحقيقة	 كثيرة	 مرات	 لسانها	 يزّل	
والقسوة	والحكمة	من	صفات	الرجل،	والضعف	والرحمة	والحمق	من	صفات	املرأة؛	وكل	نقص	في	
في	صفات	 زيادة	 يعني	 املرأة	 في	صفات	 نقص	 وكل	 لديه،	 املرأة	 في	صفات	 زيادة	 يعني	 الرجل	 صفات	
إنها	 أي	 لآلخر؛	 النمطية	 الصورة	 باستخدام	 نمطيتها	 ماكبث	 الليدي	 تكسر	 وهكذا	 لديها.	 الرجولة	

نمطية	وال	نمطية	في	الوقت	نفسه.

وهذا	ما	تؤكده	الكاتبة	كلير	مكاركيرن	في	السطور	اآلتية:

)تحرف	الليدي	ماكبث	معنى	الرجولة	أيًضا	كوسيلة	لوصم	زوجها	بالجبن	والتهكم	عليه.	»إني	أجرأ	
على	أي	فعل	يليق	برجل«،	من	ثم	يؤكد:	»ومن	يجرأ	أكثر	مني،	فهو	ليس	برجل«	)1.7.45(.	فتجيبه	
التحدي،	ويوافق	 ينجح	 )1.7.49(.	وهكذا	 	»

ً
بسرعة	ونزق:	»عندما	جرأت	على	ذلك،	كنت	حًقا	رجال

ماكبث	على	قتل	امللك.	ويصيح	متعجًبا:	»ال	تلدي	إال	الذكور	من	األوالد!«،	وذلك	رًدا	على	براعة	خطتها	
لتنفيذ	الجريمة	)1.7.73((.)29(

أسهم	مكبث	الرجل	إسهاًما	أساسًيا	في	كسر	الصورة	النمطية	للمرأة،	فقد	أصغى	في	البداية	إلى	

)28(		شكسبير،	املآ�سي	الكبرى،	صفحة	691-690.

)29(		Claire	McEachern,	The	Cambridge	companion	to	Shakespearean	tragedy,	Page	143.
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ا:	سمع	إلى	خطتها	عن	القتل	ونفذها	
ً
نبوءة	الساحرات.	وثانًيا:	وصف	زوجته	بالشريكة	في	العظمة،	وثالث

بحذافيرها.	ورابًعا:	سمح	لها	بأن	تكون	املضيفة	في	مأدبة	امللك،	متجاهلة	دوره	والعادات	واألعراف.

)وعليك	أن	تضع
أمر	هذه	الليلِة	العظيَم	في	إمرتي(.)30(

لك،	يعترف	زوجها	
ُ
من	شدة	إقدام	الليدي	ماكبث	وإصرارها	على	امل�سي	في	الخطة	والحفاظ	على	امل

:
ً

بأنها	أكثر	شجاعة	منه،	فيخاطبها	قائال

)إنك	تجعلينني	أندهش

حتى	لطبعي	أنا،

عندما	أبصر	اآلن	أن	بوسعك	رؤية	مشاهد	كهذه،

وتحتفظين	بياقوت	خديك	الطبيعي،
	فزًعا(.)31( 	ياقوت	خديَّ بينما	َيْبيضُّ

هذا	يعني	أن	الليدي	ماكبث	لم	تتفوق	بالطموح	على	نساء	على	عصرها،	بل	فاقت	الرجال	إصراًرا،	
ا	بسيفه،	ولكنه	لم	يستطع	أن	يصمد	صمودها	في	خطة	القتل!

ً
فزوجها	هزم	جيوش

في	 مؤثرة	 سلطة	 الكنيسة	 أن	 اعتبار	 على	 املرأة	 تنميط	 في	 الديني	 الدور	 إلى	 اإلشارة	 ينبغي	 أخيًرا	
السياسة	واملجتمع	آنذاك،	وكل	خروج	عن	أدوار	املرأة	في	املجتمع	في	اإلنجاب	والتربية	وطاعة	الزوج	
الرجل	وسلطة	 تبدو	متحررة	من	السلطتين؛	سلطة	 الليدي	ماكبث	هنا	 الدين)32(،	ولكن	 خروج	على	

الدين:

)مكبث:	ولكن	لَم	لْم	أستطع	أن	ألفظ	كلمة	)آمين(؟

لقد	كنت	في	أعظم	الحاجة	للرحمة،	وعصت

)آمين(	في	حلقي.

ليدي	مكبث:	هذه	األفعال	يجب	أال	نفكر	بها

)30(		شكسبير،	املآ�سي	الكبرى،	صفحة	684.

)31(		املصدر	السابق	نفسه،	صفحة	733.

الجسد	وهي	 الكنيسة،	وهو	مخلص	 املسيح	رأس	 أن	 املرأة	كما	 الرجل	هو	رأس	 للرب،	ألن	 النساء،	اخضعن	ألزواجكن	كما	تخضعن	 )أيها	 	 	)32(
جسده(،	)العهد	الجديد:	5:	24-22(.
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نا(.)33(
ُ
ن على	غرار	كهذا:	وإال	فإنها	سُتجّنِ

يبدو	هنا	أنها	-أي	الليدي	ماكبث-	ال	يهمها	الدين	في	هذه	املسألة	برمتها،	وهو	عكس	صورة	املرأة	في	
لك	بحاجة	إلى	إعمال	

َ
لك	عن	طريق	قتل	امل

ُ
عصر	شكسبير.	كما	ترى	الليدي	ماكبث	أنها	في	سعيها	إلى	امل

العقل	أكثر	من	توفيق	هللا	ورضاه	وحاجتها	إلى	الدين:

النهضة	 في	عصر	 والشائع	 املألوف	 أق�سى	حد	 وإلى	 تجسد	 ماكبث	 الليدي	 فإن	 أرى،	 ما	 )بحسب	
وهو	أن	املرأة	تعكس	صورة	هللا	بشكل	أقل	وضوًحا	من	الرجل،	وبالتالي	فإن	النساء	أقل	عقالنية	من	
الصواب	من	 ثم	معرفة	 الخير	والشر،	ومن	 بين	 البشرية	من	االختيار	 السليم	 العقل	 ن	

ّ
يمك الرجال.	

الخطأ.	]...[	إنها	]الليدي	ماكبث[	ال	تضع	أي	اعتبار	للجوانب	األخالقية	أو	الدينية	للقتل(.)34(

خاتمة البحث ونتائجه

إن	شخصية	الليدي	ماكبث	هي	من	الشخصيات	التي	تستحق	الدراسة،	بغض	النظر	عّما	إذا	كانت	
مستوحاة	من	شخصية	حقيقية	أم	خيالية؛	ولكنها	تستحق	البحث	فيها	لعلنا	ندرك	كيف	قام	العقل	
الشكسبيري	باختالقها	أو	وصفها؛	مع	عدم	إغفال	أنه	-أي	شسكبير-	كان	يعكس	صورة	املجتمع	الذي	

عاش	فيه؛	وال�سيء	نفسه	ينطبق	على	شخصية	ماكبث	الرجل.

تمتلك	الليدي	ماكبث	الحكمة	والشجاعة	والقسوة	والطموح	والقيادة،	بعكس	نساء	عصرها.

صفات	 لزوجته-	 -طبًقا	 يحمل	 كان	 بينما	 للمرأة؛	 النمطية	 الرجل	 نظرة	 -الرجل-	 ماكبث	 كسر	
الضعف،	والحيرة،	والخوف،	والرأفة	والرحمة،	وهي	صفات	لم	تكن	حقيقة	موجودة	فيه	ألنه	بدا	في	

	نمطًيا.
ً

بداية	املسرحية	رجال

يبدو	أن	شكسبير	أراد	أن	يوصل	رسالة	عن	طريق	إخبارنا	بأن	الرجل	هو	من	كسر	الصورة	النمطية	
للمرأة	في	ذاك	العصر،	ورؤية	مكبث	الرجل	غير	النمطية	لزوجته	هي	انعكاس	لرؤية	شكسبير	نفسه	

إلى	املرأة.

أما	بالنسبة	للمرأة	فهي	نفسها	تنّمط	نفسها	في	قوالبها	االجتماعية،	وليس	الرجل	فقط	من	ينّمطها.

)33(		شكسبير،	املآ�سي	الكبرى،	صفحة	699.

)34(	 	 Carolyn	 Ruth	 Swift	 Lenz,	 Gayle	 Greene,	 Carol	 Thomas	 Neely,	 The	 woman’s	 part:	 Feminist	 criticism	 of	 Shakespeare,	
)Urbana:	Univ.	of	Illinois	Press,	1980(,	Page	298-	299.
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إن	النهاية	املأساوية	ملاكبث	الرجل	الذي	تجرأ	وكسر	الصورة	النمطية	للمرأة	وأعطاها	دوًرا	قيادًيا	
تدل	على	أنه	ربما	كان	مخطًئا	ويجب	على	الرجل	أال	يفعل	ذلك،	أو	على	األقل	هذا	ما	يريد	شكسبير	

أخبارنا	به.

وأخيًرا،	إذا	ما	قارنا	مسرحية	ماكبث	باملسرحيات	األخرى	لشكسبير،	ربما	نجد	أنها	ثورة	في	عالم	
»الجندرة«	في	ذاك	العصر.
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