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ثقافة وناس

تاريخ

«مهنة» تعكس التحوالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي مرّت بها المنطقة

غيري اليزر موثقًا صناعــ
نادرًا ما تقارب الدراسات السوسيولوجية المرتبطة بمجتمعات شرق المتوسط وجنوبه ،موضوع
الدعارة ،مع أنّ الجنس يعد من أقوى المؤثرات في السلوك البشري .من هنا تأتي أهمية كتاب «البغاء
في عالم البحر المتوسط القديم  -اقتصاد الجنس في الشرق األوسط القديم والوسيط» (IB taurus
ـ ـ  .)2017نظرًا إلى ندرة المواد والمعلومات المتوافرة ،لجأ المؤلف إلى مالحظات متناثرة في أعمال
زياد منى
كثيرة من شعر ،وأدب ،ورحالت ،وكتب في التاريخ والطب والجغرافيا والتجارة
يتعامل «البغاء في عالم البحر املتوسط القديم
 اق ـت ـصــاد ال ـج ـنــس ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط الـقــديــموال ــوس ـي ــط» (IB taurusـ ـ ـ ـ ـ  )2017م ــع م ــادة ن ــادرًا
م ــا ت ـت ـعــرض ل ـهــا ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـســوس ـيــولــوج ـيــة
املــرتـبـطــة بمجتمعات ش ــرق املـتــوســط وجـنــوبــه،
ّ
مع أن الجنس يعد من أقوى املؤثرات في السلوك
البشري.
م ــؤلـ ـف ــه غـ ـي ــري الي ـ ـ ـ ــزر ،الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى شـ ـه ــادة
الدكتوراه في تاريخ الشرق األوسط من «جامعة
بنسلفانيا» وأصــدرت مؤلفات عديدة عن تاريخ
اإلقليم ،يقول إن ّهــدف املؤلف تأسيس إطــار عام
لألبحاث املستقبلية واإلجابة عن بعض األسئلة
ّ
األساس ،وكذلك الحث على طرح أسئلة أخرى.
مــوضــوعــا املــؤلــف الــرئـيـســان هـمــا :االسـتـمــراريــة
املــدهـشــة فــي مسألة مـمــارســة الـبـغــاء فــي املرحلة
االن ـت ـق ــال ـي ــة مـ ــن ال ـح ـك ــم امل ـس ـي ـح ــي إل ـ ــى ال ـح ـكــم
اإلس ــام ــي .أم ــا الـثــانــي ،فـهــو ض ــرورة الـنـظــر إلــى
ً
ال ـب ـغــاء ك ــون ــه مــؤس ـســة خــدم ـيــة ات ـخ ــذت أش ـك ــاال
مختلفة في أزمنة متفاوتة وأمكنة مختلفة ،ضمن
حدود موضوع املؤلف.
م ــن ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ف ــإن ال ـكــاتــب ال يـقـبــل تـعــريــف
البغاء أو شرحه على أنــه «أقــدم مهنة في تاريخ
البشرية» .هذا ،برأيه ،ادعاء عتيق مبسط يعكس
جهل مــن يتبناه ،أو أنــه «أس ــوأ أشـكــال استغالل
امل ــرأة فــي العصور الــوسـطــى» ،وهــو ادع ــاء ِفكري
قائم على أفكار مسبقة ،وكالهما رأيــان ساكنان
يعكسان نظرة ذات بعد أحادي.
تعامل الكاتب مع املادة من منظور تاريخي ،فقسم
املــؤلــف إلــى الفصول اآلتـيــة« :بــائـعــات الـهــوى في
شــرق املتوسط فــي العصور القديمة»« ،بائعات
الهوى في جزيرة العرب في العصور الوسيطة»،
«بائعات الهوى في مصر في العصور الوسيطة»،
«ب ــائ ـع ــات ال ـه ــوى ف ــي ب ــاد ال ـش ــام ف ــي الـعـصــور
الــوسـيـطــة»« ،بــائ ـعــات ال ـهــوى فــي األن ــاض ــول في
العصور الوسيطة» .وأنهى الكاتب املؤلف بفصل
اعتراضي يحمل عنوان «البغاء كمحفز للتجارة
مع األقاليم البعيدة».
يـقـ ّـر الـكــاتــب بــوجــود مـعــوقــات أم ــام عمل مماثل،
أولـهــا أن الـحــديــث فــي مــوضــوع الجنس كنشاط
خدمي مشحون باملصطلحات األخالقية ،مالحظًا
أن املصطلح اإلنـكـلـيــزي ،وكــافــة اشـتـقــاقــاتــه ذات
أبعاد أخالقية ،ما يقيد أي بحث موضوعي .هذا
تحديدًا ما دفعه إلى عدم قبول املصطلح السائد
ً
 ،prostitutionفيوظف عبارة  public womanبدال
من منه  .prostituteويقدم تعريفًا للبغاء خاصًا
ّ
بهذا العمل هو «بيع النساء ِخدماتهن الجنسية
للرجال على نحو متواتر وخال من التمييز».
املعوق الرئيس الثاني الذي لفت الكاتب االنتباه
إل ـيــه ،هــو غـيــاب ص ــوت بــائـعــات ال ـهــوى ومعرفة
موقفهن ورأي ـهــن فــي ه ــذه املـهـنــة /الـخــدمــة وفــي
الزبائن ،وال نعرف تجاربهن الشخصية ،إضافة
ّ
إلى أن املراجع التي تتحدث عن املوضوع جاءت
دائمًا بقلم رجال .وفي هذا املقام ،يلفت الكاتب إلى
حقيقة عدم توافر أي أعمال بلسان الرجال الذين
كــانــوا ي ـمــارســون مـهــن تـعــدهــا الـعــامــة «مهينة/
قذرة» ،مثل القصابة والدباغة.
وي ـض ــاف إل ــى ذل ــك ك ـلــه ع ــدم ت ــواف ــر أي مــؤلـفــات
تـعــود إل ــى الـعـصــور مــوضــع الـبـحــث متخصصة
في هذه املادة بما يفرض على الكاتب البحث في
جمل ومــاحـظــات متناثرة فــي أعـمــال كثيرة من
شعر ،وأدب ،ورحــات ،وكتب في التاريخ والطب
والجغرافيا والتجارة وغيرها ،وهو ما قاده إلى
ّ
تفحص املــراجــع األولـيــة وال ــدراس ــات األكاديمية
تفحصًا دقيقًا ،مقدمًا ترجمات دقيقة للنصوص
ّ
ذات العالقة ،ومثريًا املؤلف
بمصورات عديدة.
عثر الكاتب في كتابات اإلخباريني على إشارات،

أكثرها غير مباشر ،إلى ارتباط ممارسة البغاء
وت ــواج ــد بــائ ـعــات ال ـهــوى فــي مــراكــز امل ــدن حيث
يكثر الــرجــال ،أي فــي األس ــواق والـقــوافــل وأمكنة
العبادة والحمامات والسيرك وتجمعات الجند
واملرافئ واألسواق واأللعاب.
يـنـتـقــل ال ـكــاتــب بـعــد ذل ــك إل ــى اس ـت ـعــراض وضــع
ال ـب ـغــاء وب ــائ ـع ــات ال ـه ــوى ف ــي ال ـف ـتــرة الــوسـيـطــة
امل ـ ـتـ ــأخـ ــرة وي ـب ـح ـث ــه ضـ ـم ــن اإلط ـ ـ ـ ــار ال ـس ـي ــاس ــي
واالجتماعي .يركز هذا القسم على دراسة القوانني
والتشريعات الـتــي كــانــت ســائــدة فــي اإلقـلـيــم في
الـعـهــد الـبـيــزنـطــي ،املـكـمــل للعصر الــرومــانــي في
ّ
الشرق ،ليؤكد أن اإلمبراطورتني لم تمنعا البغاء،
بل وضعتا ضوابط قانونية ،أهمها دفع بائعات
الهوى الضرائب .وفي بعض األحيان حصر هذه
الخدمة أو املهنة ـ ـ قل ما شئت ـ في أمكنة محددة
داخل املدن.
بمراجعة الكتابات اليونانية والالتينية القديمة،
ّ
يـتـبــن أن مــدي ـنــة اإلس ـك ـن ــدري ــة ،ال ـت ــي ك ــان ــت من
األه ــم فــي عــالــم ذلــك الــزمــان ،كــانــت مــركـزًا أساسًا
لـلـبـغــاء ،ويـسـتـعــن هـنــا بـكـتــابــات الـخـطـيــب ديــو
خ ــري ـس ــوس ـت ــوم (الـ ـف ــم ال ــذه ـب ــي –  120 40-ت
س) ،الــذي دان توافر بيوت اللهو ( )brothelsفي
مختلف أنحاء مدن اإلمبراطورية ،مشددًا على أن
الدولة الرومانية فرضت ضرائب على املهنة بدءًا

مــن عـهــد كــالـيـغــوال ( 37-41ت س) .كـمــا استعان
املعترف ( 818 - 760ت
بأعمال القديس ثيوفانس
ِ
س) الذي كتب أن أسقف اإلسكندرية ثيوفيلوس،
طلب من اإلمبراطور ثيودوسيوس ( 38-90ت س)
السماح بتطهير معبد سرابيس في اإلسكندرية
وت ـحــوي ـلــه إل ــى ك ـن ـي ـســة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى م ـمــارســات
الوثنيني الجنسية فيه .كما تتوافر شهادة أخرى

استمرارية مدهشة في
ممارسة البغاء من الحكم المسيحي
إلى الحكم اإلسالمي

تصوير
جصي على
طاس يعود
إلى العهد
الفاطمي
(من الكتاب)

مــن ورق ــة ب ــردى ،تـعــود إل ــى ال ـقــرن الــرابــع تحوي
خبر مطالبة امــرأة بالتعويض عن مقتل ابنتها
بائعة الهوى لفقدانها دخلها الذي كانت تعطيه
للقواد.
كـمــا يعثر عـلــى إش ــارات تـعــود إل ــى ال ـقــرن الــرابــع
النتشار البغاء في مدينة القدس التي كانت بلدة
محلية ال مدينة ،وقــد ارتبط ذكرها بـ «ممارسة
ّ
الرذائل» .بل إن أحد آباء الكنيسة ،وهو القديس
غريغوريوس النيصي ( 330-395ت س) ،اعترض
على الـحــج إلــى الـقــدس ألن بائعات الـهــوى فيها

سيغوونهم!
ّ
يذكر الكاتب ّ
القراء بأن علماء اآلثــار عثروا على
بـقــايــا ب ـيــوت الـلـهــو ف ــي مــديـنــة بـيـســان الــواقـعــة
حاليًا في فلسطني املحتلة ،والتي كانت في القرن
الـســادس أحــد أهــم املــراكــز العسكرية البيزنطية،
إضافة إلى مثيالتها في املدينتني املرفأ ،قيسارية
وعسقالن .وإلى الشمال من هاتني املدينتني ،عثر
على آث ــار ممارسة البغاء فــي ص ــور ،الـتــي كانت
ً
عاصمة إقليم سورية  -الفينيقية ،وضم كال من
دمـشــق وحـمــص وتــدمــر حيث تتوافر فيها وفي
دورا أوروب ـ ــوس  -الـصــالـحـيــة وف ــي الــرهــا وآمــد
وأنطاكية وغيرها ،شواهد كتابية على حضور
البغاء وبـيــوت اللهو فيها .أمــا عبد الـجـبــار بن
أحمد ( 1025ت س) ،فكتب أن مدن بيزنطة ّ
تعج
بدور اللهو.
ك ـم ــا ي ــذك ــر الـ ـك ــات ــب ب ـح ـق ـي ـقــة أن اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــورة
ثيودورا ،زوج اإلمبراطور البيزنطي جسطنيان،
وه ــي قــديـســة ال ـتــوب عــن الـخـطــايــا فــي الكنيسة
األرثذكسية والكاثوليكية وحتى اإلنجيلية ،أي
البروتستاتية ،كانت بائعة هوى.
وثـمــة أدل ــة أخ ــرى فــي أوس ـتــراكــا عـثــر عليها في
جزيرة الفيلة في مصر العليا على موقف الدولة
ً
من البغاء حيث تعاملت معهن تعامال مباشرًا،
وسمحت لهن ببيع خدماتهن الجنسية في مدن

