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 جماعي كتاب في للمشاركةدعوة 
 د من منظور المجتمعالجس
 محمد مبتول: تنسيق  من 

 2نار هو  مد بن أحمدحم ةعماج ,ةحصلا و ةيعامتجإلا مو لعلا يف ثحبلا ةدحو 
 :الديباجة

،  Le Breton)إن استحضار تعددية الجسد . الجسد المتحرك راسخ في تجاربنا االجتماعية المختلفة
يومي لمختلف السمح لنا فهم وفك رموز األداء ت التي الهامةالمعاني  عن ساؤليعني بالضرورة الت( 1998

هل . االجتماعيين الجسد أثناء التفاعالت بين مختلف الفاعلين" غياب"من الصعب تصور . المجتمع دافر أ
متعددة إلضفاء الطابع الدرامي الطرق الو ( Godelier  ،2015)جاهل إنتاج المتخيالت الجسدية ت يمكننا

تبرير اليجعل ؟ إن انتشار الجسد  أثناء التبادالت االجتماعية (Goffman  ،1973) اليوميةعلى الحياة 
االجتماعيين  فاعلينواإلجراءات اليومية لل تلمختلف التمثال (Boltanski ،Thévenot ،1991) اممكن

عمل كوسيط أساسي بين العالم تمتعدد جسد اللالمختلفة ل الممارسات إن. في مختلف األماكن االجتماعية
 (.Le Breton  ،1998) فردالخارجي وال

تعدد بكل مجسد اللالسياسية المختلفة لو الثقافية ،االجتماعية  والممارسات تالماعالكتاب على االست ركزي
 De) االشخاصل فعقول و  كل ماهو ال ينفصل عنالجسد  أنوبما (. Morin  ،0202)تعقيداته 

Certeau  ،1990 )في  جسدوالقضايا التي تت لممارسات االجتماعية ه اذلهمحلل مناسب  ه، فإن
يستحوذ  ان يالضرور من ، ( Mouffe  ،2018)يوفًقا لتاريخ طريقة ترسيخه من قبل السياسو  . المجتمع

 . رف الفردية الالزمة للكشف عن عمق حياتنا اليوميةاللمع منتجال لجسدعلى االمجتمع ا ذه
اإليماءات  في التدقيقمع  ةإثنوغرافي مقاربةمن خالل  هوتحليل هوصف ،لجسدا مالحظة للقيام بذلك ، يمكن

مواقف داخل  د الفاعل والمتفاعلمتعددة للجسال االشكالإلى رسم  يدتؤ تغيراته التي و ه حركتفي  الغامضة
 .حقيقية

 :والتحليلية حول المحاور التاليةالميدانية عمال الدعوة مفتوحة لأل
، مما  أو التشعب( Balandier ،1985)تحرك الجسد من خالل االلتفاف أن يكون كن ن الممم-1

كل  يمحوالذي  ، و دار شالجسد ال من خالل ةحتضالم السلطات العامةاالفراد تجاه  تباعد يكشف
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 ومكان  الجوء إلىأو ( Mebtoul  ،2021) حيلقوالت أثناء الجائحة سيما الالمخاطر المرتبطة بوجوده ، 
  .وقيمتهبكرامة  يشعر

 
الفهم  نتيجة لسوء ةمضاد ةفيعنردود فعل  استخداميلجأ إلى  األلمقلق و اللمعاني من ا لجسدان إ-2

 محاصرة اليومية تهحياألن  (Mebtoul ،2018) المعرفي أو الظلم االجتماعي المحدد في المؤسسات
 الجسد  وعلى العكس من ذلك ، فإن. في المخاوف والشك ، مأساةال،المخاطر  الصعوبات،من عديد الب

نه ييقو ( Foucault  ،0222)يعيد إنتاج نظام الحقيقة الخاص به ميكانيكًيا  المؤسسةالمتعلق ب
كشف عن مواقف جسدية متوترة ت حيث الوصف ستحقتفي مواجهة  اهمان دجسالهذان  .البيروقراطي

،   ية واالجتماعيةمادظروف العمل العن  ناتجاول موقف  . مثيرةو  غير واضحةتكون النظرة  ماغالًبا 
 . لدى الفرد خدمة المطلوبةلل نتظارالمتراكم عقب الإل  تعبالمن ناتج والثاني 

ناتج الالعنف المزدوج تعكس نوع من معادًيا الفرد صبح ي من خاللها لألجساد الذي العنيفة الصدمة ههذ
 طريقة عمل المؤسسة التي ال تخل متجذر بعمق في هو، فبعيًدا عن كونه محايًدا أو بريًئا و .  ياعاجتمإ

و بالشخص المجهول ، ( Honneth  ،2016)عتراف االجتماعي الال كونعندما ي خاصةمن العنف ، 
 .لآلخر يالرمز االقصاء  شكاًل من أشكال يمثل   رأس مال عالئقي ، لكتاليم الذي

 

لإليذاء أو األلم  اعرضفال يمكن إعتبار كل جسد م، ّيمةلقوابعيًدا عن الوصفات الطبية الواضحة   -3
نما هو محل ا و غير فعال سلبيهو جسد  من قبل المريض وأقاربه بحثًا عن  تفسير باستمراراللتفكير و وا 
قد ال  للمعرفة ما يكون الجسد منتًجا غالبا.  اتهظار إنتأخرى تبدو له أكثر انسجاًما مع  عالجاتمعنى أو 

 خالل من ةحوواض ةإبداعيعلى الغم من كونها  ( Le Blanc  ،2009) ااجتماعييكون معترف به 
 . (Cresson  ،Mebtoul  ،2010)العمل الصحي الذي تقوم به النساء في المجال المنزلي والمهني 

المشوبة  ةالمزمن ضامر ألخاصة ا ضيمر لل الحياتي مسارالضروري في  ا العمل الصحيهذويعتبر 
الخطاب إن  , مستعارة يستحضر المريض جسده بطريقة (. Strauss  ،1992) اليقينبالشكوك وعدم 

رأسي "في؛ " في ساقي ئيةكهرباحرارة عندي )الخطير المزمن و  عطي معنى لتقلبات مرضهالمستعار ي
، Augé ،Herzlich)كما أنه ال يتردد في تركيز انتباهه على معنى مرضه "(. غليان أو رأسي  يغلي

االجتماعي والعالجي ،  ضياعالنظافة ، التوتر ، ال: ما هو اجتماعي مثل الذي ال ينفصل عن (1984
و . من العوائق االجتماعية اليومية ، الصراعات  وما إلى ذلكءندرة الما وأزمة أ،  ىوضفال،  يةغذتالسوء 

في كون عندما ي خاصة ا االلمذحامال له،  عترف بهم الذي يعيش معاناة ، وغير لجسدا اذبالتالي يكون ه
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مبتول ، . )والمال، العالقات الشخصيةل وفق ب الظابطةالقواعد وفق عمل ال ي حينظام ص مواجهة 
0222.) 

 

 Aïach،)منطق الصحة  من خالل ماعي عن تحدياته وقضاياه االجتماعيةتجاال ديكشف الجس -4
1998 ،Delanoë ) التجميل ، الوجبات  ةجراحا من خالل عمليات ذوه، بحثًا عن الجسد المثالي

التواصل شبكات  من خالليمكن تنظيمه  دللجس ىخر أ ةإعطاء فسيولوجيأي .(. الغذائية ، والرياضة ، إلخ
ممارسات الجسد و داخل . أو القاعات الرياضية أو مساحات مختلفة من التنشئة االجتماعية ياالجتماع
جمال والمظهر والتباهي واحترام الذات ، التجميل  و عن  بحث، وال( Tazi ،2018)الرجولة تعد هذه ، 

 األماكن الخاصة والعامة مثل السوق ،  داخلوالصحة ،  سانيكلها مواقف جسدية مرتبطة بالمجتمع الجن
على العكس من ذلك ، من الممكن . األماكنه ذه تعزيز حضوره المهيمن فيو تثمين نظرة اآلخر من أجل 

يحات بدقة صمتو أن نالحظ  لألشخاص المستضعفين ( Breton  ،2221  ،2221)الجسد  وا 
(0222،Butler ) التخلي ،  مثال االمهات اللواتي  أجبرن على الذين أجبروا على التخلي عن أجسادهم أو

 ,Mebtoul)مرضى ال هنأطفالب للتكفل بطريقة شاملة واندماجية من أجل التفرغ األنثوية نعن أجساده
Salemi  ،0221.) 

مختلف  داخل هراو الظ والخفاء معاناة والمبدعالو  داخل التعدي بدوره يتفاعل الذيد جسلا اذهنجد كما 
الرياضية ،  القاعاتالعائالت ، المساجد ،  مثل :السياسية أو المهنية ،االجتماعية  ،المجاالت المنزلية

 جسادهذه األ. ، إلخخدمات الجراحة التجميلية ، الحركات االجتماعية ، مساحات الطرق ، المستشفيات 
 كما بينته لنا الباحثة في التاريخ، " جسد  الحرب. "التعددية متجذرة في سياقات اجتماعية وتاريخية مختلفة

األثر العميق للمجتمع االستعماري على ممارسات الجسد والخطابات و التي توضح  (0200)مليكة رحال 
العائالت كذلك  و 2290إطالق سراحهم من السجن عام ين الجزائريين الذين تم جاهدالمتنوعة لكل من الم

 .على أحبائها بقلق وأمل في العثور تنتظرالتي 
 

بالحياة اليومية التي  معاني ذات الصلةلالكل ما يصدر عن الجسد من فعل و قول هو مركز كل إن  -2
تماع الحياة اليومية ال يمكن إنكار أن علم اجتماع الجسد وعلم اجف(. Lefebvre  ،1968) يعيشها الفرد

(Berthelot ،1982 )هتمامات إلا هذا التوجه المزدوجحيث  تتالقى في . لهما صالت معرفية ومنهجية
 االجتماعية المختلفة إلى عوالمهم االجتماعية ، لدى الفئاتالمعاني  استرجاع عادةإالمتقاربة في محاولة 

من خالل حيث تدمج التفاعالت الهامة المختلفة بين الفاعلين االجتماعيين ، والتي يمكن قراءتها في 
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 تمثالتال ز فيهار تب حيث. دة األجسايتتخلل حيوية المجتمع حركحيث . تعابيرهم الجسدية المختلفة
في األماكن  ع الجنساني خضو ، التواطؤ ، التضامن ، وال الصراع،  المقاومة :لألفرادالمختلف  ةاالجتماعي

 . لية واالجتماعية السياسية والمهنيةنز الم

من المهم التركيز على األجساد االجتماعية لألشخاص من خالل الصورة ، والمالحظة الدقيقة يبدو أنه و 
دون  للوجوه واإليماءات والتأثيرات والتفاعالت بين األشخاص في مختلف األماكن االجتماعية أو المهنية ،

ضرورية  يةهذه المواقف الميدانتبقى  . فيما بينهم هاماستخدإوالمعتاد  التعتيم على إعادة الكلمات العادية
ألشياء والمواقف والرموز التي تحيط بهم لخلق عوالمهم الون إلى فاعلفهم دقيق للمعاني التي ينسبها ال

 (.Augé ،Cohen ،2004)االجتماعية 
 تعددمالالجسد  ل فعإظهار في  أهمية كبيرةذات   عمق المجتمع من أتنش التيو تعتبر العلوم االجتماعية 

 ثالمجمتعات حيا تحدثهيات االجتماعية التي يكإنها تعكس التعقيد والتنوع وعدم التجانس للدينام. تجريبياً 
إختالفاتهم  لك تغيير ذب ينولاحم، واقف الحياة اليومية يومًيا في م شاركينملك ذبهم نفساالشخاص أ جدي

 .ون فيهاواجدوهوياتهم وفًقا للسياقات واألماكن التي يتونومية الفيزي
 
يشير الجسد إلى طريقتنا في رؤية األشياء (. Le Breton ،2018)الجسد أيًضا مسألة هوية إن -6

يتم بناؤها بشكل مختلف وفًقا ، ومتنوعة  شاملة يمكن للهوية أن تكون . في ظروف معينة أمام اآلخر
يغضب من  عندما بتمعن ة سائق السيارة الحظم ،على سبيل المثال،يكفي . لتجارب الناس االجتماعية

 باليدين والكالم ؛  هعن غضب ايصبح الوجه شاحًبا ومتوتًرا ومعبر  قانون السير حيثاآلخر ألنه لم يحترم 
محروم من  ،ى فوضو ال لىإ اشير م  طريقاللين في مساحة فاعب اإلهانة أثناء التفاعل بين ال تغيال كذلك

الفضاء بطريقة متهورة  دفع السائقين إلى االندفاع إلى هذاي، مما أو إشارة تنير مسلك طريقه كل وضوح 
يشير إلى االضطرابات المتعددة في قلب القيادة ، لمحاولة المرور قبل اآلخر ، ومحو  ذا ماه. وسريعة

مرة . ، على العكس من ذلك إعطاء قراءة توازن القوة في قلب التفاعالت بين السائقين كل قواعد السلوك
يكشف بعمق هذا ما  ظهر مرة أخرى في قيادة السيارات ، وتأخرى ، نجد الرجولة كشكل اجتماعي للقوة 

 .للمجتمع تنظيم تعاقدي إستحالة  عن
فعه ، حتى أنها تد تؤطره عامة سياسيةاجتماعية و  حالةإن المعاني الملموسة للجسد تكشف عن  -7

بالطريقة التي و لسياسة لد عن تحكم عميق سجة اليومية للبعبارة أخرى ، ال تقل الحيا ،بطريقة غير واعية
إن الفرح ، المعاناة ، األلم أو الغضب ، على حد تعبير الفيلسوف سبينوزا . يتم بها تأسيس المجتمع
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Spinoza   (Lenoir  ،0221)  هي المشاعر اإليجابية والسلبية التي تشكلت إلى حد كبير من خالل
 (.Mebtoul  ،2018)عمل السياسة في قلب الحياة اليومية 

. المذكورة أعالهو  ددعتالم دجسلالجماعي ، دون أن يكون حصرًيا ، على األبعاد السبعة ل كتابال مدتعي
الهدف هو الوصول إلى إنتاج المعرفة الدقيقة حول تنفيذ الهيئات ، بالتزامن مع المواقف المختلفة التي 

إنها مسألة إظهار الجثث بشكل تجريبي في حركاتها ، وتفاعالتها مع األشياء ، . تمنحها المعنى واألهمية
د اتخاذ مسافة حاسمة مع تفرد الجسيعد . ياسيةوالوكالء االجتماعيين ، والمساحات االجتماعية والس

 .في مجتمعاتنا المختلفةد لرسم االستخدامات المختلفة للجسالعضوي أمًرا ضرورًيا 
 

 شروط المشاركة
، موضًحا ما  Wordفي ملف  ملخص مفصل ال يزيد عن صفحتين  تقديم المشاركين الباحثينعلى 
 :يلي
 ، ئهانتما، مؤسسة سم  ولقب المؤلف إ

 .نتائج البحثعرض بعض  ، سدالج معالجة، الموضوع ، طرق داخلة عنوان الم
 .العربية والفرنسية: لغة الكتابة

 :إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي 2322نوفمبر  33الموعد النهائي إلرسال الملخصات هو 

ouvragecollectif.corpsociete23@gmail.com 

  0502جانفي  50في  جابة اال يتلقى المشاركون 
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