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الجسد من مجتمع الحجب إلى ثقافة االستعراض
قراءة في كتاب «الجسد في املجتمعات العربية بين الو اقع والنص»

هاجرملفضلي

(((

مقدمة
تتمثل املوضوعة الرئيسة لهذه الورقة ،في تقديم قراءة تحليلية ألهم القضايا واإلشكاليات
الواردة في كتاب “الجسد في املجتمعات العربية بين الواقع والنص ،مقاربة أنثروبولوجية” ملؤلفه
عياد أبالل((( .وهو كتاب صادر عن مؤسسة روافد للنشر والتوزيع سنة  ،2019ويمتد على مدار
 473صفحة ،يطرح من خالله املؤلف مجموعة من القضايا املعاصرة املرتبطة بالجسد ،معتمدا على
مقاربة تحليلية وتأويلية؛ حيث يعلن منذ البدء اعتماده على املنهج األنثروبولوجي التأويلي الرمزي،
ً
انطالقا من كل الرموز والدالالت التي يستحضرها اإلثنوغرافي في مهمته الوصفية والسردية ،مرورا
بمرحلة استحضار السياقات الفاعلة في معالجة املعطيات امليدانية إلنتاج املعرفة األنثروبولوجية،
من دون إغفال التحليل السوسيولوجي والسيميولوجي .وكلها منطلقات رئيسة تعكس أهمية الجسد
في رصد جزء مهم من التغيرات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي تشكل شمولية
هذا الجسد ،بفضل مجموعة من القنوات الفاعلة في مستوى خطاطات إدراكية معرفية ،كما في
مستوى مجموعة من السلوكات الخاضعة للنظام االجتماعي التي تتسلل عبر مجموعة من التعابير
والتقنيات لصناعة األدوار االجتماعية .لذلك سنحاول من خالل هذه الورقة التوقف عند األسئلة
اآلتية:
(((  باحثة في علم االجتماع ،جامعة ابن زهر في أكادير ،املغرب.
((( عياد أبالل ،الجسد في املجتمعات العربية بين الواقع والنص ،مقاربة أنثروبولوجية( ،مؤسسة روافد للنشر والتوزيع.)2019 ،
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ما هي أهم املرجعيات األساسية التي عمل املؤلف من خالل كتابه على تفكيكها ،في مستوى البناء
وفهم تشكيل هوية الجسد ضمن السياقات العربية وضمن سياقات أخرى معوملة؟ وكيف تحضر
تجليات التحول في مستوى الجسد والجنسيانية وفق هذه السياقات املعوملة؟ ثم هل يدفع ذلك إلى
القول بتشكل ازدواجيات قائمة على إعادة اإلنتاج من خالل األسرة والعالقة بين الجنسين التي ال
ً
عموما؟
تنفصل عن الديني والخرافي كأفق يؤسس للجنسانية العربية

من املسخ امليثولوجي إلى املسخ االجتماعي
ينطلق الكتاب في عمليته التأسيسية من الفصل األول املوسوم بـ« :العسل والسم ،الجسد كآلية
لالنتقام في املجتمعات العربية» ،بافتراض أن املرجعية الدينية تشكل محددا في الفعل االجتماعي؛
إذ تغيب امللكية الفردية للجسد ليصير ملكا لألطر األيديولوجية للمجتمع التي تتدخل في رسم
استعماالت الجسد وتقنياته القائمة أساسا على توسيع دائرة املنع وتقليص مساحة الحريات
الفردية ،خصوصا عبر الجسد األنثوي ،بوصفه الضامن األسا�سي إلعادة اإلنتاج من خالل وظيفة
اإلنجاب داخل مؤسسة الزواج ،وأي انزياح عن ذلك يستوجب حتما أشكاال مختلفة من العنف،
لتنتقل بذلك دالالت الجسد من ثقافة الحياة إلى ثقافة املوت .هكذا يتجلى الجسد كموطن يعانق
مجموعة من القيم املرتبطة بالنسق الثقافي القائمة ً
أساسا على الخطاب الديني الذي يعمل على ربط
الجسد بوظيفتي الجنس والتناسل ،وهو املنطلق نفسه الذي يؤسس ملقوالت متناظرة قائمة على:
الحالل/الحرام ،والكشف/الحجب كمحتويات للهيمنة الذكورية الحاضرة في العالقة القائمة بين
الفضاءين العام والخاص في مستوى الوعي كما الالوعي.
وينتقل الكتاب إلى مرحلة تأسيسية ثانية ،تعد املسخ اإللهي الوسيط العالئقي بين املقدس
واملدنس في امليثولوجيا كما في امليثولوجيا القديمة ،بوصفه« :اللعنة التي تلحقها اآللهة/اإلله بالخارج
عن طاعتها والكافر بقدسيتها ...تحويل بموجبه يفقد الكائن املمسوخ سلطة كانت تشكل جزءا من
هويته وماهيته األولى قبل املسخ ،كما كان األمر مع إبليس»((( ،إال أنه في قلب هذا املسخ الجسدي
تحضر املرأة حضورا جنسيا من خالل أسطورة الغواية التي كانت مرجعا ثقافيا في شيطنة املرأة،
(((  أبالل ،املصدر نفسه ،ص.36 ،
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أو بتعبير نوال السعداوي حواء التي ماتت لتصبح كبش فداء لجميع آثام الرجال((( ،وهو املنطلق
التأسي�سي ملجموعة من الكتابات التأويلية للنص الديني املرتبطة بالعنف القائم على الجندر،
و»حيث ينتقل مفهوم املسخ من امليثولوجي إلى االجتماعي ليشكل أحد موجهات الفعل االجتماعي
والثقافي في سياق التواصل بين الجنسين»((( .ويتجلى املنطق الفقهي حول الجسد األنثوي من خالل
مجموعة من القنوات الدينية ،التي تؤسس إلعالم ديني يمارس هيمنة ذكورية على كل تحركات هذه
الجسد درئا للفتن والشبهات ،ما يجعل مفهوم املسخ اإللهي كما يحضر في امليثولوجيات اإلسالمية
وغيرها من امليثولوجيات الدينية ،يتحول إلى مسخ اجتماعي عبر مختلف األطر األيديولوجية ،وهو ما
يختزل وظائف املرأة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية في محض وظيفة أسرية ،تتجلى
ً
حصرا في تربية األطفال تربية إسالمية ورعاية الزوج ،أما الخروج عن هذا املجال الخاص والحميمي
إلى مجال أوسع يضمن الحقوق املواطناتية نفسها بشكل مساواتي ،فيعد بمنزلة انزياح عن هندسة
األدوار االجتماعية املجندرة ،الناتجة ً
فقهيا من قراءات تأويلية تجزيئية ،منغلقة ومغرضة ،قائمة
على الغلو والتطرف ،على أساس ذهنية التحريم ،وفق أنساق أيديولوجية ذكورية ودينية متحجرة
تحول متع الجسد العربي إلى آالم ال متناهية.
وإذا كان الجسد هو املتوسط الحسابي لتداخل السلط كما ينعته بذلك املؤلف ،فإن خطاب
الحداثة قد جعل هذا الجسد يثور على مختلف هذه السلط ،في ظل سلطوية الحقلين الديني
السيا�سي ،تحت صيغة االحتجاج من خالل نموذج «فيمن» بالغرب ،كخطاب جسدي نسوي ،يكشف
ً
احتجاجا على الهيمنة الذكورية ،واملطالبة بالحق في تحرير الجسد األنثوي من سلطة
عن نفسه
الهيمنة واالستغالل ،بهدف تحقيق مساحات من الحرية واالستقاللية .لكن هيمنة الديني والسيا�سي
بشكل أرثودوك�سي على الفضاءات العمومية العربية عملت على قمع هذه الحركات االجتماعية بتنوع
سياقاتها ،من خالل تكريس املنطق الفحولي والذكوري القائم على العالقة التناظرية بين العام
والخاص الذي ترتكز عليه الحركات النسوية لفك الرمزيات املؤسسة للسلطة الذكورية واالعتراف
بالفرد بصفته قيمة في حد ذاته ،بعيدا عن الجسد الذي يختزل في اقتصاد املتعة الجنسية ،ضمن
منطق ال يختلف في بعده التجاري عن ثقافة الحريم والسبايا كما بين ذلك املؤلف    .

((( نوال السعداوي ،الرجل والجنس( ،مصر :مكتبة مدبولي)2006 ،

(((  أبالل ،املصدر نفسه ،ص .41
407

مراجعات الكتب

العدد الحادي عشر -آذار /مارس 2020

الجسد املعولم بين قيم التحرر وقيم الحجب
     شهد الجسد مجموعة من التحوالت الثقافية واالجتماعية وفقا لسياقات العوملة في
املجتمعات العربية ،من خالل بعض أشكال تحرر الجسد من الحجب التي كان فيها اإلعالم
والفن القنوات األساسية في نقل أشكال معوملة للجسد ،وهو منطلق تأسي�سي كما يرى املؤلف
لبروز الصراع في الفضاء العام بين الحداثة والتقليد ،وما بين العلمانية واألصولية الدينية.
وضمن هذه التجاذبات الثقافية القوية تظهر العوالم التكنولوجية بدائل للنساء اللواتي لم
يستطعن التحرر من القيود الذكورية في الفضاء العام ،بافتراض أن هذه العوالم متنفس
ملمارسة الحريات الفردية التي تتجلى عبر مجموعة من مواقع التواصل االجتماعي أو من
خالل املدونات الشخصية التي تضم صورا لنساء تختلف درجة تحررهن الجسدي بحسب
االنتماء االجتماعي والثقافي واالقتصادي ،كأشكال رئيسة ضد الشعور بالجسد املقموع في
الفضاء العام ،كما صاغته الهندسة الذكورية التي جعلت الجسد األنثوي لصيق مفهومات
العري والعورة ،كمقوالت أخالقية تختزل أجساد النساء ضمن تصور شبقي وإيرو�سي ،وجب
إخفاؤها لدرء الفتنة وعدم إثارة الشهوة الجنسية .إال أن القراءة األنثروبولوجية تبرز كيف
أن العالقة القائمة بين الجسد والرغبة الجنسية تخضع ملجموعة من السياقات الثقافية
التي تجعل دالالت هذه العالقة تعرف مجموعة من االختالفات ،والدليل على ذلك كما يرى
األنثربولوجي عياد أبالل ،أن مجموعة من القبائل الشفهية في األمازون مثال ،ال يرتدي أفرادها
أي مالبس ،وعلى الرغم من ذلك ال يثير الجسد األنثوي الكاشف عن نفسه شبقا جنسيا لدى
الرجال ،ما يبرز كيف أن الجنسانية هي بناء ثقافي بامتياز يتجاوز الخصائص البيولوجية(((.
هكذا يتجلى الجسد اجتماعيا وثقافيا ،بوصفه خاضعا لخطاطات معرفية وإدراكية تتجلى
في مستوى السلوك ،وبين ذلك بيير بودريو ( .)Pierre Bourdieuوهو ما يجعله مشروطا في
بنائه بالسياق الثقافي واالجتماعي من دون انفصال عن خلفياته ومرجعياته التاريخية.
وباملوازاة مع ذلك ،نربط الوصل بالتحليل النف�سي مع وليام رايش (،)Wilhelm Reich
وتحليله القائم على مجموعة من املفهومات األساسية التي تؤسس للقمع الجن�سي ،استنادا إلى
تحليل مالينوفسكي بخصوص املعطيات الجنسية ،وفق السياقات االقتصادية واالجتماعية.
ومن هذا املنطلق ،يؤسس رايش مفهومه األسا�سي املتمثل في البؤس الجن�سي للمجتمع
البرطريركي السلطوي الذي يثير عند األفراد العصاب واالنحراف والجرائم الجنسية ،وأفراد
(((  املصدر السابق نفسه ،ص .67
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هذا املجتمع يمتثلون ملا يسميه رايش باالقتصاد الجن�سي للوظيفة التناسلية الذي ال يتحدد
وفق ما هو بيولوجي ،وإنما وفق ميكانيزمات الرغبة الجنسية استنادا على هو اجتماعي،
يجعل إرضاء الحاجيات قائم على حدود مفروضة على الدوافع األساسية ،ويجعل نماذج
تنظيم الحياة الجنسية ،قائمة على تدخل الجماعة بشكل صارم في الفصل بين الجنسين
(. )Reich, 2007
ً
تأسيسا على هذا املستوى من التحليل السيكو -أنثربولوجي ،فإن تحليل الجسد ضمن
حضوره في الوسائل التكنولوجية الحديثة ،ال يتأسس خارج سيرورة تاريخية تبرز مختلف
التحوالت التي يعرفها الجسد املجندر الذي تحول في ظل الرقمنة  -كما بين املؤلف -إلى آلية
من آليات االنتقام بين األزواج في حالة الطالق ،أو األزمات العاطفية بين الجنسين عبر فضح
الشريك والتشهير به ،فبرزت باملوازاة تجارة االبتزاز واملساومة عبر شبكات القرصنة «موظفة
تجليات الديني في الفضاء العام ،إذ ينتصر هذا األخير في إطار تمفصل سلط الرقابة
والحجب ،كرمز تلخي�صي للسلطة االجتماعية والثقافية»(((.
هكذا إذن ،يتجسد الجسد في الثقافة الرقمية وفق أشكال جديدة ،تتمثل في االنتقام
اإللكتروني الذي تكون فيه النساء املوضوع املفضل ملسخ الجسد األنثوي؛ بوصف املرأة
ً
تجسيدا للهيمنة الذكورية القائمة على السلطة .إذ
املذنب الوحيد الذي يستحق العقاب،
يبدو بذلك هذا الشكل الجديد للعنف هو أق�صى درجات السلطوية وفق ثقافة استهالكية
وإشهارية وإعالمية نيوليبرالية ،ال سيما أن الجنسانية تعد من القضايا التي تعرف مواجهات
عنيفة في املجتمعات العربية مع قيم الفردانية والحرية ،بعكس ما هو عليه الحال في الغرب؛
حيث الفردانية أداة لتحرير اإلنسان من جبرية التقاليد والوعي الجمعي؛ بحيث يصبح
ً
خاضعا لقيم الحرية واملساواة ،وهي قيم تشكل جوهر
الجسد في بنائه االجتماعي والثقافي
الحداثة في بعدها التنويري .إال أن األمر مغاير في املجتمعات العربية واإلسالمية؛ إذ ظل
الجسد أسير الثنائيات التناظرية ملا هو ذكوري وما هو أنثوي ،وملا هو حالل ،وما هو حرام،
وفق تجاذب قطبي ،بات في العقود األخيرة رهين ذهنية التحريم التي تمددت بشكل مهول في
ظل حركات اإلسالم السيا�سي من جهة ،وتجبر األنظمة العربية السلطوية من جهة أخرى.
وضمن سياق التحوالت العاملية في عصر العوملة ،وعلى الرغم من أن شبكات التواصل االجتماعي
أصبحت توفر إمكانيات هائلة للتواصل وفق هندسة اجتماعية جديدة للعالقات التفاعلية ،فإن
(((  املصدر نفسه ،ص .70
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ذلك ال يخفي سلبيات تهم طبيعة املحتوى والخطاب ،خصوصا في ظل االستقطاب الذي أصبحت
تنهجه وسائل اإلعالم واالتصال الجديدة ،في إثر صراعات دولية ووطنية وإقليمية وطائفية ودينية
وعرقية ،أفضت إلى ثقافة الكراهية والعنف((( .وهي الثقافة التي تشكل عمق العالقات االجتماعية
بين الجنسين ،املبنية ً
أساسا على استراتيجية االستهالك وتسويق الجسد ،بوصفها استراتيجية عابرة
للحدود والجنسيات.
وإذا كانت الوسائل التكنولوجية الحديثة قد ساهمت مساهمة كبيرة في انتشار ثقافة االستهالك
وتسويق الجسد ،فإن دافيد لبورتون قد التفت إلى التفاعل في عصر الحداثة الذي صار لصيقا
بالضجيج وفق األدوات التقنية التي تشكل الحياة الشخصية والجماعية ،فغدا بذلك الكالم ال نهاية
له« ،إنه كالم ينتشر وال يعرف كيف يسكت ويخاطر بأن ال يصبح مسموعا .وبما أنه كالم مطمئن
وكاسح ،فإنه يبني صرح تواصل يقوم فقط على التماس ،بحيث يكون الخبر ً
ثانويا ،ويغدو األهم إبراز
استمرارية العالم ،بافتراض أنه إيديولوجيا معاصرة ،تتجلى في التأكيد املتكرر لألفراد في وضعيتهم
املتبادلة كمتكلمين ومتلقين ،وطريقة ملوقعة الحدود اآلمنة لهؤالء وأولئك في شكل خدمة تسدى لهم:
«أنت هنا ،أنت موجود ألنك تسمعني ،وأنا موجود ألني أتكلم .أما فحوى الكالم فهو أمر ثانوي»(((.
األمر الذي أثر ً
كثيرا على خطاطات التواصل الجسدية؛ بحيث انتعشت قيم التبضيع واالستهالك التي
اختزلت الجسد في بعض أعضائه الشبقية ،وتحول بذلك الوجود الجسدي في حواسيته املتعددة إلى
حواسية جنسية ،قابلة للبيع والشراء.
ضمن هذا األفق التحليلي ،وبالغوص أكثر في مختلف التفاعالت عبر وسائل التواصل االجتماعي،
يتوقف عياد أبالل عند الخدمات الجنسية عبر اإلنترنت ،من خالل األفالم اإلباحية وتبادل خدمات
الصور والفيديوهات في الواتساب ،وبكل ما يرتبط بذلك من االعتداء على الحياة الخاصة ،وتبخيس
الحميمية ،كما يمثلها مجتمع الفرجة ،بالشكل الذي يؤثر في املنظومة القيمية خصوصا لدى
املراهقين والشباب ،وهو السؤال األسا�سي الذي يظل حاضرا في املجتمعات العربية املعاصرة ضمن
اإلشكال األكبر الذي يتمثل في الجنسانية ،بكل ما تتضمنه من تجاذبات سياسية وثقافية ودينية
واجتماعية واقتصادية ،وفق تناقض الواقعين الن�صي والقانوني الذي بات ينتج ً
إنتاجا غير مسبوق  
حياة يومية مغرقة في التناقضات.
(((  املصدر نفسه ،ص .89
ً
(مترجما)( ،املركز الثقافي للكتاب ،)2019 ،ص .17
((( دافيد لوبروتون ،الصمت لغة املعنى والوجود .فريد الزاهي
410

مراجعات الكتب

العدد الحادي عشر -آذار /مارس 2020

الجسد االستعرا�ضي في املجتمعات املعاصرة
     إذا كان الجمال في املجتمعات املعاصرة ،بمنزلة قيمة استهالكية خاضعة للصالحية األنثوية
والذكورية لتأدية مجموعة من األدوار التي تحددها هذه املجتمعات ،بما في ذلك اإلشهار الذي ال
يعد في العمق إال إعادة إنتاج التمثالت التقليدية القائمة على مجموعة من الثنائيات املتناقضة،
ً
ثقافيا في مجموعة من البنيات االجتماعية ،كاألسرة واملؤسسة والجامعة ...فإن وسائل
واملتجذرة
اإلعالم والتكنولوجيا الحديثة قد أصبحت آلية حقيقية لصناعة الجمال الجسدي وفق مواصفات
ً
خصوصا عبر ثقافة الصورة التي عملت على تنميط جمال النساء بتوحيد الثقافات في
السوق،
صورة تمجيد الوظيفة الحواسية للجسد والهوس بالشكل الفيزيقي ،وفق مقاييس تفرضها سوق
مزدهرة بمستحضرات الزينة والعالجات والعمليات التجميلية ونوادي التنحيف ...وهو ما يشير
ً
مفترضا أن هذه الصناعة الجسدانية تجل مادي ورمزي لالقتصاد
إليه األنثربولوجي أبالل في كتابه،
السيا�سي القائم على فصل الجسد عن قيمته اإلنسانية ،بوصف هذا الجسد مادة إنتاجية قائمة
على الربح واملردودية.
هكذا حولت التكنولوجيا الحديثة كما بين املؤلف األفراد إلى أدوات خاضعة لجهاز تقني« ،ومن
هنا انفصل الجسد عن ذاته وأصبح يلهث وراء قرينه املشتهى كما تقدمه امليديا وتثمنه غاليا ،باعتبار
الجسد املنتج للثروة والقابض على وهج السعادة املتخيلة ...لقد أصبح الواقع االجتماعي نفسه بناء
متخيال يطمح إلى الكمال عبر اختزال الحداثة في جانبها التقني فقط»( .((1ووفقا لهذا االختزال الحداثي
في ما هو تكنولوجي وتقني فقط ،صار الجسد مسجونا بمقوالت تتمثل في الجنس وتضخيم الرغبة،
ووعي الجسد بنفسه القائم على النرجسية التي تجعل منه أداة لكل التجارب ،وما تضخيم بعض
األعضاء كاألدراف والنهدين واملؤخرة ،والسيلكون والبوطوكس التي خصها الباحث بفصل كامل ،سوى
تجليات قوية لكل هذه التجاذبات القائمة على نمذجة أجساد النساء وتنميطها تماثال مع أجساد
عارضات األزياء واملوضة التي صارت حاضرة بقوة كبيرة في السينما والتلفاز والفيديو كليبات ...وباتت
تعمل جميعها على استعراض الجسد املرغوب فيه «بما هو إفراز جديد للهيمنة الذكورية التي تشكل
جوهر استراتيجيات التواصل واإلشهار في امليديا املعاصرة ،متخذة من أجل ذلك شعارات تسويقية
مغرضة ،وسيلتها لتعليب وتنميط املرأة سعيا وراء الربح ،وفق تقسيم ذكوري-فحولي لألدوار في
املجتمع ،جاعلة من الفروقات الفيزيولوجية والبيولوجية ،ذريعة لتكريس فصل املرأة عن جسدها،
( ((1أبالل ،املصدر نفسه ،ص .101
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وإخضاع هذا الجسد لفونطازمات الرجل الالهث وراء الرغبة واللذة املعلقتين في شباك اإلشهار...
حيث املرأة مجرد دمية تبحث عمن يتغزل بجمالها ،ثم يأمرها بالصمت واالستسالم»(.((1
ولعل هذا الجانب االستعرا�ضي للجسد وللجمال الصناعي ،يجعلنا نلتفت ولو بإيجاز إلى دور
السيلفي الذي يعبر كما بينت إلزا غودار عن ثورة تكنولوجية خلخلت أنماط حياتنا ،وهو املنطلق
الذي جعلها تنظر إلى الرقمنة على أنها عالم يختصر في صوره املزيفة ،وهي صور هشة وغامضة
تعد لغة جديدة «حلت محل الكلمات والجمل ...وال تسعى إلى ترك البصمات ،بل هي لحظات عابرة،
«ليس لديها الوقت لكي «تفكر» في الواقع أو تقوم باستعادته ،ذلك أن ظهورها شبيه بظهور السينما
أو التلفزيون ...نحن نعيش اليوم لحظة أصبح فيها للصورة كونية اللغة نفسها»( .((1وهو تصور ال
يختلف كثيرا عن املسار التحليلي الذي سلكه عياد أبالل ،وإن كان عنصر االختالف األسا�سي يتمثل
في املقاربة األنثربولوجية التأويلية الرمزية التي ظلت حاضرة في كتاب «الجسد في املجتمعات العربية
بين الواقع والنص» منذ املرحلة التأسيسية له ،إذ شكلت كل األنساق األنثربولوجية التي عالجها
الكتاب منطلقات أساسية لتفكيك مرجعيات التمييز ضد النساء ،وفق مقوالت متناقضة قائمة
على الجميالت وغير الجميالت كتجليات أساسية لثقافة ذكورية تعسفية قائمة على القهر النف�سي
والجسدي للنساء ،وإخضاعهن للثقافة االستهالكية التي بموجبها أصبح الجسد استعراضيا ،وفق
قوالب جسدية تختزل أبعاده املتعددة في بعد تماثلي مصطنع يصل إلى درجة التماهي مع الجسد
األنثوي النموذجي ،كما صاغته النيوليبرالية ،وموطنا لتجاذبات ال تقتصر على ما هو تجميلي ،بل
تتعداه إلى الهندسة الوراثية القائمة على التحكم في جنس الجنين بغض النظر عن األبوة البيولوجية.
ً
تأسيسا على ذلك ،بات اإلشهار املرتبط بثقافة الصورة يؤدي دورا بارزا في تشكيل هوية بصرية،
تفصح عن قراءات سوسيو-أنثروبولوجية ثقافية ،وفق مسارات تأويلية تتحدد وفق املرجعية الثقافية
والجغرافية والحضارية للمتلقي ،بحيث تصير الغاية املثلى هي الثقافة االستهالكية التي يحضر فيها
الجسد األنثوي حضورا ً
قويا ،وفق رمزيات ال تنفصل عن البناءات الجندرية ،املؤسسة على أنساق
رمزية موغلة في الفكر األسطوري ،ويوضح ذلك الباحث من خالل عدد من األمثلة ،ومن بينها العطر
األنثوي الذي يرتبط بالدفء والحرارة الشبقية ،في سياق تكريس استمرارية «الساخن» و»البارد»
( ((1السابق نفسه ،ص.107-106 .
ً
(مترجما)( ،املركز الثقافي للكتاب،
(  ((1إلزا غودار ،أنا أوسلفي إذن أنا موجود ،تحوالت األنا في العصر االفترا�ضي ،بنكراد ،س.
 ،)2019ص.71
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الذي يتجلى عبر مختلف أشكال الصناعات الجديدة ملستحضرات التجميل والزينة الخاصة بالنساء.
بكل ما تضمره من خلفيات فحولية متخيلة.

الجسد العاطفي في املجتمعات العربية
     يعرف الجسد في املجتمعات العربية املعاصرة انشطارا ً
قويا بسبب التصور «التقليدي» الذي
يجعل من جسد املرأة ملكا للرجل ،والتصور الحداثي الذي بوجبه يصبح الجسد ملكا ً
فرديا ،ال تحوزه
الجماعة إال في سياق ما يمنحه العقد االجتماعي الذي يميز الدولة الحديثة ،وبخاصة في ظل تنازع
املرجعيات والوقائع النصية واملعيشية ،ما بين التحوالت الثقافية املتالحقة نتيجة التعليم والتثاقف
مع الغرب ،عبر العديد من قنوات التواصل ،وصوال إلى التأثير القوي للصورة ،وجبرية الذاكرة
الدينية .وفي إثر ذلك تتأسس قاعدة جنسانية متشظية ،في ظل بروز معايير جديدة الختيار الشريك،
قائمة على قيم حديثة مرتبطة أساسا بالشباب واإلغواء والجمال واالفتتان ،كقوالب جسدية ال
يمتلكها الفرد دائما بالشكل الذي تعرضه املجالت واألفالم واإلشهارات .وفقا لذلك يمكن القول،
إن تأثير العوملة في تجلياتها الجسدانية كما يرى املؤلف ساهم في تعجيل بروز االنفصال العاطفي،
أو البرود العاطفي داخل مؤسسة الزواجما دام تمثل الرجل لشريكته أصبح لصيقا بتلك الصورة
التي يحملها اإلشهار أو الفيديو كليب أو السينما حول املرأة النموذج ،الكاملة األنوثة ،والجميلة
القد ،وهي الصورة اإليروسية التي تشكل حلم االكتمال في الفحولة املتخيلة .هكذا تبرز الصورة التي
يحملها الرجل حول املرأة كنتاج صناعة جسدية وإيروسية تندرج ضمن رهانات تجارية غير واقعية
بالضرورة ،وباملقابل «تعلقنا باملرأة التي قد نصادفها هكذا ومن دون سابق إعالن ،هو تعلق بالصورة
التي نتمثلها للمرأة الحلم في ذاكرتنا أو في مستوى الالشعور ،وهو تعلق بمواصفات جسدية معينة
تلخص معايير الجمال لدى كل شخص منا ،ولذلك حينما نتعلق بهذا النموذج ،فإننا نتعلق بالصورة
التي نحملها في دواخلنا»( .((1ولعل هذه التجاذبات كلها التي تؤسس للجسد العربي املعاصر ،هو ما
أسماه “برنار أندريو” بالجسد الهجين ،كمفهوم يتحدد بخلط وامتزاج األنظمة األحيائية والتقنية
بالجسد ،األمر الذي يؤثر في واقع املمارسات االجتماعية(.((1
( ((1أبالل ،املصدر نفسه ،ص .213
ً
(مترجما)( ،املركز الثقافي للكتاب ،)2019 ،ص .20
( ((1إدوار كلينبتر ،اإلنساني املزيد .شاكر ،ج
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و قد التفت الباحث األنثربولوجي عياد أبالل إلى التعالق القائم بين السحري بالجسدي ،بافتراض
أن السحر استراتيجية جنسانية لتلطيف األلم أو التخلص منه عبر الجسد نفسه ،عبر مجموعة
من املستخلصات مثل العطر أو الدم أو األظافر أو الشعر أو بعض من املالبس ...إلى جانب اسم
الشخص واسم أمه ،مثلما هو الحال بالنسبة إلى شرب الخمر أو زيارة العوادة» املعالجة الشعبية» أو
استعمال البخور بوصفها أشكاال دالة على تلطيف األلم .هكذا تحتاج دراسة الجسد في املجتمعات
العربية ،إلى التوقف املستمر عند تقنيات وطقوس وممارسات الجسد املجندرة؛ بحيث تصير بذلك
العالقات االجتماعية بين الجنسين ال ترتبط فقط بلحظات حميمية ،وإنما تشمل النظام الجنساني
بتداخالته كلها ،بما في ذلك األلم كتيمة أساسية في أنثروبولوجيا الجسد ،بوصفه تجربة وجودية
معدلة ملسارات األفراد وتجربتهم الحياتية ،لتتخذ في األخير ً
ً
وجدانيا بما في ذلك الجنون ذاته
بعدا
الذي خصه أبالل بالفصل الخامس من كتابه ،بوصف خطاب الجنون كاشفا للسلطة ورهاناتها كما
بين ذلك ميشيل فوكو.

خاتمة
    ال شك في أن الغوص في فصول الكتاب كلها ،يجعل القراءة املنتجة للنص املوازي عملية
تأويلية غير خطية ،وبخاصة أن الكتاب نفسه يمتح نسغه املنهجي من األنثربولوجيا التأويلية الرمزية،
كما صاغها غيرتز ،وإنما تتصادم بشكل متجدد بمجموعة من الرمزيات الدالة على القراءة التأويلية
للجسد في املجتمعات املعاصرة ،ما يجعل قراءة التغيرات الثقافية واالقتصادية والسياسية تتحقق
عبر االستمرارية وليس عبر القطيعة .من هنا ،يبدو أن هذه االستمرارية كما بين ذلك «جاك بيريو”
تظهر في املجتمعات املعاصرة ،عبر السعي التقني الدائم إلى الزيادة في القدرات ،إال أن املقاربة
الفلسفية لهذه الزيادة تقود إلى إدراك تبسيط اإلنسان وتجزيئه(.((1
هكذا تغيب تلك الشمولية التي يعيش داخلها الجسد ،وتجعله فاعال يستوعب التغيرات املحيطة
به كلها التي تستمر «طيلة الحياة حسب املتغيرات واملستجدات االجتماعية والثقافية التي تفرض

ً
(مترجما)( ،املركز الثقافي للكتاب ،)2019 ،ص.17-16.
( ((1إدوار كلينبتر ،اإلنساني املزيد .شاكر ،ج
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نفسها على أسلوب العيش ،وحسب األدوار املتعددة التي يجب عليه أن يلعبها في مجرى حياته»(.((1
وفقا لذلك يصير لهذا الجسد ذاكرة جسدية مشفرة برمزيات ثقافية غير قائمة على االنسجام
الجندري ،بقدر ما ترصد مجموعة من االختالفات االجتماعية بين الجنسين ،وفق مقوالت متعددة
تؤسس ألنساق ثقافية متعارضة ،كما تتمثلها املجتمعات العربية في معيشها اليومي .وهي املسارات
التحليلية التي حاول كتاب «الجسد في املجتمعات العربية بين الواقع والنص» إخضاعها للدراسة،
عبر تشريحه للجسد في املجتمعات العربية منتقال بين النص والواقع في سياق بناء تأويلية جديدة
للجسد العربي.

( ((1دافيد لوبروتون ،سوسيولوجيا الجسد .عياد أبالل وإدريس املحمدي (مترجمان) ،ط( ،2روافد للنشر والتوزيع ،)2018 ،ص.19.
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