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ّ
ّ
العلمي ُة موضوعية؟
اللغة
هل
ّ

البويضة والحيوان المنوي :خرافة األميرة النائمة والفارس الشجاع
ريان ّ
الرمال *
ُ
تـ ـك ــاد تـ ـك ــون سـ ـم ــة امل ــوض ــوع ـ ّـي ــة ال ـع ـل ـم ـ ّـي ــة،
ّ
ّ
وخصوصًا تلك املتعلقة بالعلوم الطبيعية،
ً
ـدة من ّ
املقدسات القليلة التي تؤمن بها
واح ـ
ُ
ّ
ه ــذه ال ـع ـلــوم .ت ـع ــرف «مــوســوعــة سـتــانـفـ ّـورد
الـفـلـسـفـ ّـيــة» املــوضــوع ـيــة الـعـلـمـ ّـيــة عـلــى أنـهــا
«ال ـخ ــاص ـي ــة ال ـت ــي ت ـش ـتــرط ع ـلــى ّ
االدع ـ ـ ـ ــاءات
واملـنـهـجـ ّـيــات ّوالـنـتــائــج الـعـلـمـ ّـيــة أن ال يظهر
ّ
ّ
ـات
ـور م ـح ــدد ،ال ـتــزامـ ٍ
عـلـيـّهــا أي ت ــأث ـ ٍـر بـمـنـظـ ٍ
ّ
ّ
انحياز مجتمعي أو مصالح فردية».
قيمية،
ّ
ٍ ّ
ويظهر أحـيــانــا أن مـجـ ّـرد التلويح بفكرة أن
شيء لينسجم
العالم أو ِ
ِ
العالة قاما باستنتاج ّ
دواف ـع ـه ـمــا ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة ،أو أن ـه ـمــا ط ـ ّـورا
م ــع
ً
ّ
ّ
املتغيرات
نظرية ال تأخذ في االعتبار جميع
ً
ّ
موضوعي ،مثالّ ،كافيًا لدحض عملهما
بشكل
ٍ
ّ
ّ
مهما عــا شــأنــه .إل أنـنــا غالبًا مــا ننسى أن
ّ
العلمي التي كثي ّرًا مــا ترتكز
عملية اإلنـتــاج
ّ
على تحويل الطبيعة إلى ثقافة ،إنما تتم عبر
ّ
ّ
العالم أو
طبيعي ،هو اإلنسان
ثقافي ال
وسيط
ٍ
ِ
ّ
ّ
شخص
عن
ث
نتحد
ببساطة،
نا
أن
العالة .أي
ِ
ّ ٍ
ّ
ّ
محددة ،يتكلم
ثقافيةٍ
مثلنا ،ابن أو ابنة بيئةٍ
ً
معينة ،قد ينتمي (أو ال) إلى عقيدة ّ
لغة ّ
دينيةٍ
ٍّ
ّ
ّ
ات خاصة .وألن الكثير
فلسفيةٍ ذات أنتولوجي ٍ
ّ
مــن الـعـلـمــاء األنـتــروبــولــوجــيــن ،عـلــى رأسـهــم
ّ
ك ـل ــود ل ـي ـفــي ش ـ ـتـ ــراوس ،ي ـع ـت ـبــرون أن الـلـغــة
ّ
كــانــت أص ــل ان ـف ـصــال اإلن ـس ــان ع ــن الــطـبـيـ ّعــة
ّ
ّ
طبيعيًا وحسب ،فإننا
ثقافيًا ال
ُليصبح كائنًا
ّ
ّ
ـرى الـعـقـلــي في
ال نستطيع أن نغفل أن امل ـجـ ّ
ذهــن هــذا الـعــالــم أو الـعــاملــة يـتــأثــر حكمًا عند
ّ
ّ
بالتصورات
الطبيعية الخام
املعلومة
تحليل ُ
ّ
العقلية املسبقة الناتجة عن تصورات لغوية
ّ
ُ ّ
ـات تحليلة جــاهــزة .وقــد ال
وفكرية تشكل فـئـ ٍ
تظهر هــذه «الـثـغــرة» ّإل عند دراس ــةٍ لسانيةٍّ
ً
العلمي ُ
ّ
للمكتشفات .ثـ ّـم إضافة إلى
للوصف
خ ـطــر ات ـص ــال ال ـل ـغــة الـحـمـيــم بــالـثـقــافــة على
ّ
ّ
ّ
يتوج ُس العالم لدويغ
العلمية،
املوضوعية
فـلـيــك م ــن طـبـيـعــة ال ـف ـكــر ال ـع ـل ـمـ ّـي الــ«مـكـتـفــي
ّ
ذات ـ ّـي ــا» ،إذ ي ـقــول« :إن الـتـفــاعــل بــن مــا سبق
ُ
وتـ ّـم اكتشافه ،مــا بـقـ َـي ليكتشف وبــن أولئك
املنوطني باكتشافهّ ،
انسجام
يتم عبر ضمانة
ّ
ّ
ما
هــذا النظام .ولـكــن هـ
ـذا االنسجام نفسه إن ً
ّ
ُي ّ
أوهام تبقى آمنة
هدد باملحافظة على اتساق
ٍ
ّ
ٍّ
نمط فكري معي».
ضمن تخوم ّ ٍ
ّ
العلمي كثيرًا ما يعمل
أي ببساطةٍ  ،فإن الفكر
ّ
ّ
ّ
كمسلمة ّ
مما
على أخذ اللغة التي يستعملها
ّ
ُ
ّ
ُيـصـ ّـعــب عـمـلــيــة الـنـقــد ال ــذات ــي وي ـه ــدد ب ــدوره
ّ
ّ
العلمية .تكمن ُخطورة املوضوع
املوضوعية
ّ ّ
عندما نتذكر أن الكثير من املعطيات الثقافية

ّ
ّإنما ّ
ٌّ
بديهي
يتم بناؤها على ما ُيرى على أنه
ّ
ّ
ّ
العلمية ليست ّ
مجرد
في الطبيعة .أي إن اللغة
ّ
ُ ّ
استعارات بل تشكل حلقة تغذيةٍ راجعة ،ألن
نستخدمها لــوصــف االكتشافات
اللغة ّ الـتـ ُـي ّ ٌ
ُ
ّ
ظهر
ت
التي
ة
الثقافي
بالبنى
لة
العلمية محب
ِ
ّ
ه ــذه الـبـنــى عـلــى أن ـهــا طـبـيـعـ ّـيــة ،مــا ينعكس
ّ
بالتالي تأكيدًا لهذه البنى .قد يبدو كــل هذا
ّ
بمثال
تجريديًا .لذلك نستشهد في ما سيأتي
ٍ
ُ
ّ
ّ
يــدحــض مــوضــوعــيــة لغة الفكر الـعـلـمــي ،عبر
ح ـكــايــة ال ـبــوي ـضــة وال ـح ـي ــوان امل ـن ـ ّ
ـوي وكـيــف
ّ
أن ـه ــا أقـ ــرب إل ــى قـصــص األمـ ـي ــرات مـنـهــا إلــى
ّ
ّ
املوضوعية العلمية.
ُ ّ
ّ
األنتروبولوجية إميلي مارتني
تحلل العاملة
في مقال بعنوان «البويضة والحيوان املنويّ:
ّ
كيف بنى العلم ّ
رومانسية باالستناد
قصة
ّ
إلى القوالب النمطية لألدوار الجندرية» ،كيف
ُ
تـســاهــم الـعـلــوم الطبيعية فــي خلق حكايات
ّ
البويضة والحيوان
الجن ّأو الـ Fairytalesحول ً
املنوي .تقول مارتني مفتتحة ٌمقالها« :كعاملةٍ
ّ
أن ـت ــروب ــول ــوج ـ ّـي ــة ،أن ــا م ـف ـتــونــة بــاح ـت ـمــال أن
ال ـث ـق ــاف ــة ت ـس ـبــك ال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ي ـص ــف بـهــا
الـعـلـمــاء الـبـيــولــوجـ ّـيــون مــا يكتشفونه حــول
العالم الطبيعي .إن كان األمر كذلك ،فنكون قد
ّ
تعلمنا في صفوف علوم األحياء في املرحلة
ّ
ّ
الثقافية أكثر منه عن
الثانوية عن املعتقدات
ُ
ّ
ّ
الـعــالــم الـطـبـيـعــي .لـقــد تــوصـلــت خ ــال بحثي
ً
ـا ّأن ص ــورة البويضة والـحـيــوان املـنـ ّ
ـوي،
مـثـ
ُ
في املعتقد الشعبي والعلمي على
املرسومة
ّ
نمطية ُت ّ
ُ
ّ
ّ
عد
قوالب
حد
سواء ،إنما تستند إلى ّ ّ
ّ
أســاســيــة لتعريفنا الـثـقــافــي لـلــذكــر واألن ـثــى.
وال تـقـتـضــي ه ــذه ال ـق ــوال ــب الـنـمـطـ ّـيــة ضمنًا
ّ
ّ
البيولوجية الخاصة بالجسد
أن العمليات
ً
ّ
ّ
ّ
األنـ ـث ــوي ه ــي أقـ ــل ج ـ ــدارة م ــن ت ـلــك ّال ـخــاصــة
ّ
ّ
بنظيرها الــذكـ ّ
ـري فحسب ،بــل إن النساء أقــل
ً
جدارة من الرجال أيضًا».
ً
ّ
ّ
قـصــدت مــارتــن كتبًا جــامـعــيــة ل ـطــاب الـطـ ّـب
فــي جامعة جــونــز هوبكنز ،وهــي واح ــدة من
ال ـجــام ـعــات امل ــرم ــوق ــة ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ُ
ّ
األم ـيــرك ـيــة ،تـسـتـخــدم كـتـبـهــا ف ــي ج ــل أنـحــاء
ـاق واس ــع .وتصف هذه
الـبــاد
أيضًا على نـطـ ٍ
ّ
ّ
بشكل عــام ،أن
الباحثة،
درستها
ي
الت
الكتب
ٍ
ّ
واألنثى ّ
مهمان
التناسليني للذكر
الجهازين
ّ
ألنـهـمــا ينتجان م ـ ّ
ـواد نفيسة هــي البويضة
وال ـح ـي ــوان املـ ـن ـ ّ
ـوي .ف ــي ح ــال ــة ال ـن ـس ــاء ،تـبــرز
ّ
ّ
الطمثية كدورة من
الشهرية أو الدورة
الدورة
ّ
ّ
التغيرات الطبيعية في الرحم بهدف تجهيزه
للحمل ،واملـبـيــض بـهــدف إن ـتــاج الـبــويـضــات.
ّ
مارتني،
ولـكــن الحماسة تنتهي ّهنا بحسب ّ ً
فبعد مــدح الــدورة الشهرية لكونها مؤسسة

إنـ ـت ــاج ـ ّـي ــة ،ي ــأت ــي « -لـ ــأسـ ــف»  -ال ـط ـم ــث أو
ال ـح ـيــض ،وي ـتـ ّـم ت ـصــويــره كــاإلخ ـفــاق األعـظــم
ّ
ّ
العلمية دم
األنثوي .إذ تصف الكتب
للجسد
الـطـمــث بـ ـ «ف ـض ــات» الــرحــم أو نتيجة مــوت
«تلمح الشروحات
األنـسـجــة .تـشــرح مــارتــنّ ّ :
حــول موضوع الطمث إلــى أن النظام انحرف
ـات ال ّ نفع لـهــا ..كما
ُعــن مـســاره ،منتجًا فـضـ ٍ
ت ــوض ــح رسـ ــومـ ــات ل ـل ـط ـمــث أن ـ ــه عـ ـب ــارة عــن
ّ
ّ
علمية
فوضى في تحلل الشكل ،وتصف كتب
ّ
ـات كــاإلح ـجــام،
الـ ـ ــدورة ال ـش ـهــريــة بـمـصـطـلـحـ ٍ
املوت ،الخسارة ،التعرية والطرد» ،على عكس
ً
ّ
ّ
التناسلي الذكري
فيزيولوجية الجهاز
مثال
ّ
مختلف تمامًا.
بشكل
التي يتم الحديث عنها
ٍ
ٍ
تلحظ مارتني كيف ّ
يتم الحديث عن الحيوان
ـوي بـشـكــل ن ـثـ ٍّ
امل ـن ـ ّ
ـري تـقــريـبــا ،إذ ي ـتـ ّـم وصــف
ت ـح ـ ّـول الـنـطـفـ ٍـة األروم ـ ّـي ــة إل ــى ح ـي ــوان مـنــويّ
ن ــاض ــج بــال ـت ـحـ ّـول «ال ـغ ــام ــض» و «ال ـب ــاه ــر»،
ك ـمــا ُي ـش ــار ب ــذه ــول إل ــى «ال ــوف ــرة» ف ــي ت ـكـ ّـون
املنوية فـ «فيما تطرح األنثى ّ
ّ
خلية
الحيوانات
ً
ّ
ّ
ناضجة واحدة
)
النمو
استمرار
ة
(خلي
مشيج
ٍ
ُ ّ
ُ
النبيبات الناقلة للمني
شهريًا فـقــط ،تنتج
ّ ّ
مئات املاليني من الحيوانات املنوية كل يوم».
ّ
ّ
بشكل
عملية اإلباضة
التحدث عن
حتى عند
ٍ
ّ
ُمستفيض ،ال نجد حماسًا علميًا كذلك املرافق
ّ ُ
فت ّ
للحديث عن ّ
صور
تكون الحيوانات املنوية.
ّ
الـبــويـضــات ،عـلــى عـكــس الـحـيــوا ّنــات املـنــويــة
ٌ
ّ
يوميًاّ ،على أنها حاضرة
الحديثة والنضرة
ُ
وتنتهي مـنــذ الـ ــوالدة وكــأنـهــا «تـجـلــس على
ّ
ّ
الرف ،بانتظار أن تهترئ وتشيخ» ،كما لو أن
ّ
ُ
ال شيء ملفتًا جديرًا بالحديث عنه هنا .يشدد
ّ
الكتاب كيف أن املبيض ال يفرز سوى حوالى
 400أو  500بويضة على أكثر تقدير في دورة
ح ـيــاة امل ـ ــرأة الـتـنــاسـلـ ّـيــة (م ــن ال ـب ـلــوغ وحـتــى
انحباس الطمث أو ما ُيعرف بـ«سن اليأس»
ونستطيع أن نــرى اآلن أيضًا مــا يجزمه هذا
املـصـطـلــح م ــن مـعـطـيــات «طـبـيـعـ ّـيــة» أي ربــط
جـســد األن ـثــى بـقــدرتـهــا عـلــى اإلن ـج ــاب وحــن
ُ
ّ
تـضـمـحــل ه ّــذه ال ـق ــدرة تـسـ ّـب ٌــب ال ـيــأس لـلـمــرأة
ّ
ّ
ّ
الغربي،
بالطب
حكمًا ،مع أنــه مفهوم متعلق
ّ
ّ
واليابانيات
اآلسياويات
فالعديد من النساء
خصوصًا ال ُيعانني من عوارض اليأس)ُ .ي ّتهمُ
ّ
ّ
ّ
بأنه غير ّ
فعال ال بل بأنه ُمبذر،
جسد األنثى
إذ تذكر الكتب كيف يتلف املبيض حوالى 7
مــايــن مــن خــايــا الـبـيــض األولـ ــى ف ــي جسد
ّ
ّ
العملية فــي الفترة
و«تستمر
الجنني األنـثــى
ّ
ال ـتــي تـفـصــل ال ـ ــوالدة ع ــن ال ـب ـلــوغ (م ـع ــدل 12
ّ
سـنــة) حــتــى ال يبقى فــي جـســد األن ـثــى ســوى
 30000بويضة في املبيضني».
حسنًا ،قد ُيحاجج البعض أن موت هذا العدد

ّ
عملية
الهائل من البويضات في املبيض هو
ّ
تبذيرية في أسوأ تقدير أو غامضة إن حملنا
ّ
ّ
الــرحــم على حسن الـنــيــة ،ولـكــن الـســؤال الــذي
ّ
ّ
التناسلي
نطرحه هنا هو ملاذا ال ُيت ّهم الجهاز
ُ
ّ
الذكري باألمر نفسه مع أنه ينتج أكثر من مئة
ّ
ّ
مـلـيــون ح ـيــوان م ـنــوي ط ــوال حـيــاة تناسلية
ُ ّ
ّ
تمتد على  60سنة .تحلل مارتني« :وإذا كانت
ّ
ّ
ّ
شهر قمري ،أي ثالثة
املــرأة تفقد بويضة كــل
ّ
عشر بويضة في ّ
السنة ،فإنها طوال حياتها
ّ
التناسلية ال تفقد ســوى خمسمئة بويضة.
ّ
وإن احتسبنا أن املرأة أنجبت طفلني أو ثالثة
ّ
أط ـفــال فـمـقــابــل ك ــل ط ـفـ ٍـل تـســاهــم فــي إنـتــاجــه
ُ
ّ
املــرأة تضيع حوالى مئتي بويضة فقط ،أما
ّ
ّ
للطفل نفسه فيضيع الرجل حوالى أكثر من
ُ
ّ
ـدح
تــريـلـيــون ح ـ ًي ـ ٍ
ـوان م ـن ـ ُـوي» .مل ــاذا إذًا ً ال يـمـ ً
املـبـيــض مـثــا لـكــونــه يـنـتــج بــويـضــة ناضجة
ًّ
ّ
شهريًا عند الحاجة إليها فقط على عكس
مرة
ُ
ّ
ّ
ّ
ات كبيرة،
الحيوانات ّاملنوية التي تنتج بكمي ٍ
التناسلي الذكريّ
ّ
وبالتالي فإن على الجهاز
أن يتعامل مع مشكلة اهتراء األنسجة بشكل
ّ
يومي؟

يكمن ُ
خطر
اإلسقاطات
ّ
عبر
ة
الثقافي
ّ
العلمية
اللغة
ّ
على عملية
التلقيح ّفي
ّ
أنها تحول
القوالب
ّ
ة
النمطي
ّ
الجندرية
لألدوار
ّ
إلى «طبيعية»

اآلنسة الضعيفة والصلب الشجاع

ّ
ّ
املنوية،
هذا عن تشكل البويضة والحيوانات
ّأم ـ ــا ع ــن ص ـفــات ـه ـمــا ّ ،فـنـسـتـطـيــع ب ـعــد مـسـ ٍـح
ُ
ٍّ
سريع أن نتعقب الصفات التي تلصق
لساني
ٍ
ّ
ّ
بـكــل منهما واملـبـنـ ّـيــة على الـقــوالــب النمطية
ّ
ّ
تفسير
ل ـ ــأدوار ال ـج ـنــدريــة ح ـص ـرًا دون أي
ٍُ
ُ
ً
علمي ّ
ّ
صفات
يبررها .تلحق بالبويضة مثال
«أنـ ـث ـ ّ
ـوي ــة» ف ـي ـمــا ُي ــوص ــف ال ـح ـي ــوان امل ـن ــويّ
بمصطلحات «ذك ـ ّ
ـوري ــة» .فيبقينا ٌ الـتـصـ ّـو ٌر
ّ
ال ـعــام مقتنعني أن الـبــويـضــة آن ـســة ضعيفة
ب ـح ــاج ــةٍ إلنـ ـق ــاذ م ــن ق ـب ــل الـ ـحـ ـي ــوان املـ ـن ـ ّ
ـوي
ّ
ّ
ُ
الصلب الشجاع .توصف البويضة بأنها تلزم
ّ
واالستسالم
مكانها بالكثير من الالفاعلية
ّ
ّ ّ
ألن األفعال التي تصف ّ
تحركها إنما
السلبي
ّ
تصفها بصيغة الـغــائــب فـهــي ال تـتـحــرك بل
ُ
ُ
«تـنـقــل» وحـتــى «ت ـج ــرف» فــي «ق ـنــاة فــالــوب»
ُ
ّ
الحيوان املنوي الــذي يحكى عنه
على عكس
بصيغة الـحــاضــر ُامل ـب ــادر فـهــو «صـغـيــر ّ
مما
ُي ّ
سهل حركته ويـكـ ُـاد ال ينكفئ عن الـحــراك».
ّ
ّ
ُ
وهو الــذي «يقدم الجينات الالزمة للبويضة
ّ
ّ
حتى تنمو» ،كما لو أن البويضةّ ،آنسة عزباء
ّ
ُ
بائسة ،تنتظر باستماتةٍ الرجل الذي سيغير
ّ
منوي.
مجرى حياتها على شكل حيوان
ً
كما ّ
يشبه جيرالد وهيلني شاتني مثال دور
ّ
ال ـبــوي ـضــة ب ـقــصــة أورورا األمـ ـي ــرة الـنــائـمــة:
«ال ـ ـ ـعـ ـ ــروس الـ ـن ــائـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـظ ــر ال ـق ـب ـلــة
ّ
السحرية من رجل أحالمها ،التي تبعث فيها

«هجوم» ــ ماريلينا ناردي

الـ ّـروح من جديد» .فالبويضة «بعد افتراقها
عن بيئتها الحاضنة في املبيض ،تموت في
ّ
منوي»
غضون ساعات ما لم ُينقذها حيوان
ّ
الطب التي درستها مارتني.
ّبحسب أحد كتب ُ
ُ ّ
إن امل ـص ـط ـل ـحــات املـسـتـعـمـلــة ت ــؤك ــد ال ـصــور
ّ
النمطية امللتصقة بــالــدور الـجـنـ ّ
ـدري للمرأة
ّ
ُ
كالكائن الواهن الضعيف املحتاج إلى إعالة
ورعــايــة ،مــع ّأن الـحـيــوانــات املـنـ ّ
ـويــة أيـضـ ّـا ال
ّ
ساعات بعد إطالقها ،فإنها
تعيش إل بضع
ٍ
ُ
ال توصف باملعتمدة على البويضة إلنقاذها.
يبدو الحيوان املـنـ ّ
ـوي على العكس مــن ذلــك،
ً
كمن ينتظر «مـَهـ ّـمــة» فهو يشقى فــي الظلمة
ّ
ّ
ّ
ّ
الداكنة ،وألن ذنبه قوي وفعال ،معًا ،ومع قوة
ّ
القذف ،يستطيعان دســر السائل ُ املنوي إلى
الحيوان
أقاصي ردوب املهبل ،ثـ ّـم «يخترق»
ّ
املـنـ ّ
ـوي األق ــوى البويضة بعنف كما لــو أنها
ّ
ّ
اغتصاب .وتصف بعض الكتب العلمية
عملية
ٍ
ّ
الحيوانات املنوية التي ّتنجح بالوصول إلى
ّ
يتحومون حول
البويضة بـ«الناجني» الذين

ال ــ«جــائــزة» .ومــن االس ـت ـعــارات أيـضــا اعتبار
ً
ّ
املنوي «مفتاحًا» والبويضة «قفال»
الحيوان
ّ
بشكل ال لبس فيه من ُينظر إليه
يوضح
ٍ
مما ّ
على أنه الفاعل ومن املفعول به .وعند وصف
ّ
كيف
عملية التلقيح وااللتحام ،تذكر الكتب
ُ
ُ
ُ
«ت ـخ ـت ــار ال ـبــوي ـضــة شــري ـكــا مــائ ـم ــا ،تــرضــخ
لاللتحام بهّ ،
ثم تحمي مولودها من ّ
أي أذى»،
ّ
وهــي الـصــورة النمطية للمرأة صعبة املنال
ُ
الـتــي ً ّإب ــان زواج ـهــا بــالــرجــل املـنـشــود تصبح
راعية ومكتملة.
يكمن خـطـ ُـر ه ــذه اإلس ـقــاطــات الـثـقــافـ ّـيــة عبر
ّ
ّ
عملية التلقيح ،أو عند
العلمية على
اللغة
ّ
الحديث عن البويضة والحيوانات املنوية،
ّ
ُ
ف ــي أن ـه ــا ت ـح ـ ّـول ال ـقــوالــب الـنـمـطـ ّـيــة ل ــأدوار
ُ
ّ
ّ
«طبيعية» ،وتصبح البويضة
الجندرية إلى
ّ
رم ـزًا للمرأة ،والـحـيــوان املـنــوي رم ـزًا للرجل،
ّ
ُ
الخليتني ذا
ويصبح التفاعل ما بني هاتني
ً
ُ
ّ
داللــةٍ ّ ثقافية .فنرى مثال ّشيخًا ينادي املرأة
ّ
بالعفة والتستر وأن تتمنع وال تبذل نفسها
ّ
ّ
ُ
إل لــرجـ ٍـل واح ـ ٍـد ،ألن البويضة ُت ــدع حيوانًا
ّ
منوي ًًا واحدًا فقط يخترقها .أو نتابع مواقع
ّ
ّ
الغرامية ،تدعو املرأة
غربية لنصائح املواعدة
ّ
ّ
إلى أن تنتظر بسلبية الرجل ّليقوم باملبادرة
لــاق ـتــراب مـنـهــا واملـنـطــق الـ ــذي ُيـسـتـعـ ُـان به
ّ
ّ
املنوي هو املبادر
لشرح ذلك هو أن الحيوان
ّ
ّ
عملية التلقيح ال البويضة ،وعلى املرأة
في
ّ
ً
ُ
ب ــال ــت ــال ــي أن ت ـن ـت ـظــر ب ـص ـب ـ ٍـر رجـ ـ ــا مـ ـب ــادرًا
ّ
يتقرب منها ال أن تقوم هي بالخطوة األولى
ُ
وتعاكس الطبيعة! هذه هي التغذية الراجعة
ـال ــم أو ال ـع ـ ِـال ــة
الـ ـت ــي ن ـق ـص ــده ــا :يـ ـك ــون ل ـل ـع ـ ِ

ً
ّ
ّ
ّ
الجندرية مثال،
ثقافية عن األدوار
تصورات
ّ
ولـكــن أحــدث الــدراســات الـتــي قــام بها علماء
ّ
ّ
املنوي
الجامعة نفسها ،أظهرت أن الحيوان
ُم ـصـ ّـمــم بـحـيــث يستطيع ت ـفــادي االلـتـصــاق
ّ
بـسـطــح ّ
أي خـلـ ّـيــة يـحـتـ ّـك ب ـهــا ،م ــا يـعـنــي أن
ُ ّ
ُ
ّ
بشكل يمكنها من
سطح البويضة مـصــمــم
ٍ
ُ
ّ
بفاعلية .فتحكم البويضة القيد
اإلمساك به
وتمنعه من االنحاللُ .يحاول الحيوان املنويّ
ً
ّ ّ
ت ـحــريــك رأس ـ ــه ي ـم ـنــة ويـ ـس ــارًا إل أن ال ـق ـ ّـوة
امليكانيكية لذنبه «ضعيفة» بشكل ُي ّ
ّ
صعب
ّ
عليه األمــر .تتدخل هنا األنزيمات الهاضمة
ّ
املنوي فتلني البويضة
التي يفرزها الحيوان
ّ ّ
م ــا ُي ـت ـيــح ل ــه أن يــت ـجــه داخ ـل ـه ــا .وب ـع ــد هــذا
ّ ُ
االحتكاك ّ
ّ
األول تتصل الخليتان معًا بفضل
ّ
ّ
ّ
ات الصـقــةٍ يتمتع بها كــل منهما .ما
جزيئي
ٍّ ّ ّ
ّ
ّ
يعني أن عملية التلقيح هي عملية تشاركية
ّ
ّ
عملية سيطرة واحــد ٍة على
الخليتني ،ال
بني
األخرى.
ُ
تـ ـن ـ ّـوه م ــارت ــن بــان ـف ـتــاح ال ـع ـل ـمــاء ع ـلــى نشر
ّ
دور
االكتشافات العلمية التي تحاول إعطاء ّ ٍ
العلمية
أكبر للبويضة على عكس الخرافات
ُ
الـ ّـســابـقــة الـتــي ّكــانــت ت ـصـ ّـور حــركــة الـحـيــوان
ٌ
ٌ
املـ ـن ـ ّ
ـوي ع ـلــى أنّـ ـه ــا اق ـت ـح ــام ف ــاض ــل وش ــرس
ّ
ّ
للبويضة املتمنعة ،لكن هــذا الــدور املتعاظم
ّللبويضة أتــى على حـســاب تصويرها ّعلى
ُ
ّ
عدائية وشرسة فهي تـصـ ّـور على أنها
أنها
ً
ّ
تلتقط الحيوان املـنــوي عنوة عبر منطقتها
الالصقة «كالعنكبوت في شبكتها» كما جاء
عيدنا إلــى نقطة
فــي أحــد الكتب حديثًا .مــا ُي
ّ
الـ ّـصـفــر مــن حـيــث اإلسـقــاطــات الــثـقــافـ ّـيــة على
هــذا امل ـســار «الـطـبـيـعـ ّـي» بحيث يـتـ ّـم إسقاط
صورة املرأة الخطرة  femme fataleاملنتشرة
ّ
الثقافية في العالم
في العديد من اإلنتاجات
الـغــربـ ّـي .يعني ّإمــا أن ُت َّ
جسد البويضة على
ّ
ّ
ٌ
غثة نصف مكتملةّ ،
وإما أن
يائسة
أنها امرأة
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ُت ّ
صور على أنها امرأة خطرة جل ّ
همها إغواء
ّ
الرجل لإليقاع به.
ّ
وإن كـ ــان ال ــط ــري ــق األس ـ ـ ــرع إليـ ـج ــاد أج ــوب ــة
شافية هو صياغة األسئلة األعقد ،نسأل :ملاذا
ُ
ّ
التصورات العلمية
تحرم أجساد النساء من
ّ
ّ
ُ
اإليجابية لهن؟ وكيف يعكس هذا األمر الصور
الـنـمـطـ ّـيــة ال ـج ـنـ ّ
ـدريــة ال ـث ـقــافـ ّـيــة االجـتـمــاعـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
بحقهن؟ ثـ ّـم كيف تعمل التصورات الثقافية
ّ ُ
الــتــي تـسـبــغ عليها صـفــة «الـطـبـيـعـيــة» زورًا
ّ
النمطية اآلنفة
كحلقة تغذيةٍ راجعةٍ للقوالب
ّ
ّ
الذكر؟ وما العمل ّلتحويل اللغة العلمية إلى
ّ
موضوعيةٍ بحق؟
لغةٍ
*طالبة ماجستير في األنتروبولوجيا في الجامعة
ّ
األميركية في بيروت

ماركس ــ إنجلز وتهمة االستشراق
نايف سلوم *
ت ـظ ـهــر ب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ــر وب ـش ـكــل نـشــط
َ
ملؤسسي االشتراكية الشيوعية،
اتهامات
ك ـ ـ ـ ــارل مـ ـ ــاركـ ـ ــس وف ـ ــري ـ ــدريـ ـ ـت ـ ــش إنـ ـجـ ـل ــز،
بـ ــال ـ ـس ـ ـقـ ــوط ف ـ ــي م ـس ـت ـن ـق ــع االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق
األوروب ــي ،وبــالـتــالــي وصمهما بسقطات
م ـي ـت ــاف ـي ــزي ـق ـي ــة ج ـ ــام ـ ــدة ،وب ــال ـع ـن ـص ــري ــة
األوروب ـيــة .واالسـتـشــراق األوروب ــي املتهم
هـ ـن ــا ه ـ ــو فـ ـك ــر بـ ـع ــض املـ ـسـ ـتـ ـش ــرق ــن مــن
خــدمــة االس ـ ّت ـع ـمــار الــرأس ـمــالــي األوروبـ ــي
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـب ــن ــى بـ ـشـ ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل أسـ ـ ـط ـ ــورة
الـطـبــائــع الـثــابـتــة لــأمــم وال ـش ـعــوب ،حيث
تـتـمــايــز الـشـعــوب حـســب وج ـهــة نـظــر هــذا
االس ـت ـش ــراق ـ ـ ـ ـ ب ــدرج ــة ت ـفــوق ـهــا وكـمــالـهــا
ورقـ ـ ّـي ـ ـهـ ــا و«م ــدنـ ـيـ ـتـ ـه ــا» ،ويـ ـظـ ـه ــر لــدي ـنــا
حـ ـس ــب ه ـ ـ ــذا الـ ـفـ ـك ــر الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ش ـع ــوب
قابلة لالستبداد وهي شعوب الشرق في
آىسيا ،وأخــرى ديموقراطية هي شعوب
غ ــرب أوروبـ ــا .وال ـطــريــف أن تـهـمــة الـشــرق
«املـ ـطـ ـب ــوع ب ــال ـع ـب ــودي ــة» امـ ـت ــدت لـتـشـمــل
شــرق أوروب ــا وروس ـيــا .أي شملت جميع
ال ـش ـع ــوب ال ـف ــاح ـي ــة .ه ـك ــذا ي ـظ ـهــر لــديـنــا
ش ـع ــوب غ ــرب ـي ــة أوروب ـ ـيـ ــة م ـط ـبــوعــة عـلــى
الـ ـتـ ـق ـ ّـدم ،وأخـ ـ ــرى ش ــرق ـي ــة م ـط ـبــوعــة عـلــى
ّ
ال ـتــأخــر وال ـت ـخــلــف« :بــإمـكــانـنــا أن نسمي

هــذه القناعة (العنصرية) بميتافيزيقيا
االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق ألنـ ـه ــا ت ـف ـس ــر الـ ـ ـف ـ ــوارق بــن
ثـقــافــة وأخـ ــرى ،وب ــن شـعــب وآخ ــر بـ ّ
ـردهــا
إل ــى ط ـبــائــع ثــاب ـتــة ،ول ـي ــس إل ــى س ـي ــرورة
ّ
متبدلة» (.)1
تاريخية
وم ـعــروف عــن مــاركــس وإنـجـلــز نـفــورهـمــا
الثقافي من امليتافيزيقيا الجامدة األبدية
ال ـت ـق ـس ـي ــم ،وخـ ــاصـ ــة أن ـه ـم ــا ق ـ ــادة ال ـف ـكــر
الــديــالـكـتـيـكــي وال ـت ــاري ـخ ــي الـ ــذي ي ـقـ ّـوض
كــل فـكــرة عــن الطبائع والطبيعة الثابتة،
وعن الفوارق املطلقة األبدية .يالحظ ذلك
من خالل تعليقهما على البيان الشيوعي
بعد مرور ربع قرن بالقول« :لقد شاخ هذا
البرنامج الـيــوم فــي بعض نقاطه بتأثير
ال ـت ـق ـ ّـدم ال ـض ـخــم الـ ــذي أن ـجــزتــه الـصـنــاعــة
ال ـك ـب ــرى خ ــال ال ـخ ـمــس وال ـع ـشــريــن سـنــة
األخ ـي ــرة ،وال ـت ـق ـ ّـدم ال ــذي أن ـجــزتــه الـطـبـقــة
ال ـع ــام ـل ــة م ــن ح ـي ــث تـنـظـيـمـهــا ف ــي ح ــزب،
وأي ـضــا بـتــأثـيــر ال ـت ـجــارب الـعـمـلـيــة لـثــورة
نــوفـمـبــر ...ثــورة الـبــرولـيـتــاريــا الباريسية
 1848ال ـت ــي أط ــاح ــت امل ـل ـك ـيــة الــدس ـتــوريــة
عمليًا وسلطة الـبــورجــوازيــة فكريًا فقط.
ثــم الـتـجــارب العملية األك ـثــر أهـمـيــة التي
تــركـتـهــا «ك ـمــونــة ب ــاري ــس» حـيــث أمـسـكــت
الـبــرولـيـتــاريــا بــن يــديـهــا ألول م ــرة وملــدة
شهرين بالسلطة السياسية» ( .)2لكن ما

الدافع وراء هكذا افتراء ات من وقت آلخر
مــن قـبــل كتبة ومــرتــزقــة الــدوائــر الثقافية
اإلم ـب ــري ــال ـي ــة ل ـت ـش ــوي ــه س ـم ـعــة مــؤسـ َـســي
االشتراكية الشيوعية؟
الشك أن األمــر مرتبط بشكل جوهري في
م ـحــاولــة م ــن دوائـ ــر ال ـث ـقــافــة اإلمـبــريــالـيــة
ومن أصيب بعدواها من الكتبة ومرتزقة
الـ ـفـ ـك ــر مـ ــن ال ـ ـعـ ــرب الـ ــذيـ ــن ي ـع ـي ـش ــون فــي
أوروب ـ ــا ،وخ ــاص ــة فــرن ـســا ،ل ـطــرد مــاركــس
وإن ـج ـل ــز م ــن ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي خ ـصــوصــا،
وم ـ ــن ث ـق ــاف ــة الـ ـبـ ـل ــدان امل ـت ـخ ـل ـف ــة ع ـم ــوم ــا،
وخـ ــاصـ ــة بـ ـع ــد مـ ـ ـط ـ ــاردة أوروبـ ـ ـ ـ ــا ل ـش ـبــح
الشيوعية فــي الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،حيث
كتب ماركس في مقدمة البيان معلقًا على
ذلك« :إن شبحًا يسكن أوروبا ـ ـ هو شبح
ّ
أوروبا القديمة دخلت
الشيوعية .كل قوى ُ ْ
في تحالف مقدس لرقية هذا الشبح؛ بوب
وسيزار ومترنيخ وغيزو ،والراديكاليون
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون وجـ ــواس ـ ـيـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـب ــول ـي ــس
ال ـجــرمــان ( .)3وه ــا ه ــم الـكـتـبــة ومــرتــزقــة
ال ـف ـكــر اإلم ـب ــري ــال ــي أت ـب ــاع دوائ ـ ــر الـثـقــافــة
اإلمـبــريــالـيــة األمـيــركـيــة يـكـمـلــون م ـطــاردة
شبح الشيوعية فــي بـلــدان العالم الثالث
والعالم العربي.
ب ـع ــد طـ ــرد م ــارك ــس م ــن أوروب ـ ـ ــا ومـسـحــه
ع ــن خــري ـطــة األن ـف ــس األوروب ـ ـيـ ــة ،انـتـقـلــت

عملية املسح إلى العالم الثالث أو البلدان
امل ـت ـخ ـل ـف ــة ،ف ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـن ـف ـيــر مـثـقـفــي
هـ ــذه ال ـب ـل ــدان م ــن م ــؤس ـ َـس ــي االش ـت ــراك ـي ــة
الشيوعية بتهمة االستشراق والعنصرية
ت ـجــاه ش ـعــوب ال ـشــرق وم ـنــه ال ـعــربــي .لقد
ُمسح رأس ماركس من النفوس األوروبية
ب ـح ـج ــة ب ـ ـطـ ــان نـ ـب ــوء ت ــه املـ ــزعـ ــومـ ــة ب ــأن
ً
الـ ـث ــورة االش ـت ــراك ـي ــة س ــوف تـنـتـصــر أوال
ّ
فــي الـبـلــدان
املتقدمة فــي أوروب ــا الغربية.
وهــذه الـنـبــوء ة املــزعــومــة يبطلها ماركس
ن ـف ـســه ف ــي ك ـت ــاب ــه «الـ ـص ــراع ــات الـطـبـقـيــة
ف ــي فــرن ـســا  .»1848وجـ ــاء ال ـ ــدور الت ـهــام
م ــارك ــس وإن ـج ـل ــز بــال ـهــرط ـقــة الـعـنـصــريــة
لتشويه صورتهما أمام الشعوب الفقيرة
وامل ـه ـم ـشــة ،ومـسـحـهـمــا م ــن ث ـقــافــة ب ـلــدان
العالم الثالث التي تكافح من أجل التحرر
االجتماعي والسياسي.
ن ـق ــرأ ف ــي «أطـ ـي ــاف م ــارك ــس»« :ل ـق ــد ع ـ ّـرف
ف ــال ـي ــري ف ــي (ك ـت ــاب ــه) «س ـي ــاس ــة ال ـن ـفــس»
اإلنسان والسياسة .فاإلنسان هو محاولة
إلب ــداع مــا أج ــرؤ أن أسـمـيــه نـفــس الـنـفــس
(نسخ النفس) ،وأما السياسة فهي دائمًا
تستلزم فكرة ما عن اإلنسان» وأن فاليري
ليستشهد بنفسه في هذه اللحظة .وإذ ذاك
يعيد الصفحة عن «هاملت األوروبي» ،أي
تلك الـتــي جئنا على ذكــرهــا .وأنـنــا لنجد

بـشـكــل يــدعــو إل ــى ال ـف ـضــول أن ــه ح ــذف مع
اليقني التائه ملن يسير في نومه ولكنه ال
يخطئ  ،جملة؛ جملة واح ــدة مــن غير أن
يـشـيــر إل ــى مــا ح ــذف ب ــأي نـقـطــة مــن نقاط
الــوقــوف :إنـهــا الجملة الـتــي كــانــت ُت ّ
سمي
ماركس ،والتي مفادها (لقد كان هذا الذي
ابتدع كانط الذي ابتدع هيغل الذي ابتدع
مــاركــس ال ــذي ابـ ـت ــدع )...لـقــد اخـتـفــى اســم
مــاركــس .فــأيــن مـضــى؟ إذًا يـجــب أن يكون
ُ
اسم املختفي قد ك ِتب في مكان آخر» (.)4
لقد غاب اسم ماركس من سياسة النفس
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وظـ ـه ــر فـ ــي مـ ـك ــان آخ ـ ـ ــر .وم ــا
مـ ــن شـ ــك فـ ــي أن ه ـ ــذا امل ـ ـكـ ــان هـ ــو ال ـع ــال ــم
اآلخ ــر لـلــرأسـمــالـيــة ،عــالــم أطـ ــراف الـنـظــام
ال ــرأسـ ـم ــال ــي اإلمـ ـب ــري ــال ــي ،أو م ــا يـسـمــى
بــالـبـلــدان املـتـخـلـفــة .إن الـفـقــر والتهميش
والـظـلــم الـقــومــي تـجـتــذب «رأس مــاركــس»
كما تجتذب الزهور رأس عامالت النحل.
إن مـ ـ ــن ي ـ ــأخ ـ ــذ ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـج ـ ـلـ ــز س ـق ـط ــات ــه
االستشراقية فــي رسالته إلــى برنشتاين
ح ـ ــول «ث ـ ـ ــورة عـ ــرابـ ــي» هـ ــو واه ـ ـ ــم .ول ـكــي
نـ ـجـ ـل ــي األمـ ـ ـ ـ ــر ،نـ ــأخـ ــذ مـ ـق ــدم ــة ال ــرس ــال ــة
ن ـم ــوذج ــا ،ي ـق ــول إن ـج ـل ــز« :يـ ـل ــوح ل ــي أن ــك
فــي القضية املصرية تبالغ فــي أهمية ما
يسمى الحزب الوطني .إننا نعرف الشيء
الـقـلـيــل عــن عــرابــي .لـكـنــي مستعد اآلن أن

أراه ــن بـعـشــرة ضــد واح ــد عـلــى أن ــه بــاشــا
ع ــادي ال يــريــد أن يـقـبــل بـجـ ّمــع الـضــرائــب
لـحـســاب املـتـمـ ّـولــن ،ألن ــه يـفــضــل أن يضع
ال ـضــرائــب فــي كـيــس ن ـقــوده ال ـخــاص على
الـطــريـقــة الـشــرقـيــة ال ـقــدي ـمــة .تـلــك ه ــي من
جــديــد الـقـصــة األبــديــة لـلـبـلــدان الـفــاحـيــة.
ف ـم ــن إي ــرلـ ـن ــدا ح ـت ــى روسـ ـي ــا ،ومـ ــن آس ـيــا
الوسطى حتى مصر ،ال يوجد الفالح في
البلد الفالحي إال كي ُيستثمر فقط» (.)5
إنجلز يتحدث عن القصة األبدية للبلدان
الفالحية ،وليس عن قصة الشرق األبدية،
وه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــة؛ ق ـ ـصـ ــة اسـ ـ ـت ـ ـغ ـ ــال عـ ــرق
ال ـف ــاح ــن ش ـم ـل ــت عـ ـن ــده روسـ ـي ــا وآس ـي ــا
ال ــوس ـط ــى وم ـص ــر وإي ــرل ـن ــدا ف ــي أوروب ـ ــا.
ومغزى كالمه أن عرابي من صغار األعيان
وه ـ ــو بـ ــاشـ ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال ي ـ ـعـ ـ ّـول ع ـل ـيــه
ف ــي ت ـحــريــر ال ـفــاحــن امل ـصــريــن وتــوزيــع
األرض ع ـل ـي ـه ــم ،وخـ ــاصـ ــة أن الـ ـتـ ـم ــردات
الفالحية فــي مصر بــدأت منذ سنة 1820
بـفـعــل أع ـم ــال ال ـس ـخــرة وق ـس ــوة الـضــرائــب
ال ـخــراج ـيــة م ــن إق ـطــاعــات االلـ ـت ــزام« .فـ ـفــي
أواخ ـ ـ ــر ح ـك ــم إس ـم ــاع ـي ــل تـ ـبـ ـل ــورت حــركــة
األع ـ ـيـ ــان امل ـط ــال ـب ــة ب ــامل ـش ــارك ــة بــال ـسـل ـطــة
ف ــي ش ـكــل حــركــة سـيــاسـيــة ذات جـنــاحــن:
أحدهما مدني ،وهؤالء ّ
عبروا عن أنفسهم
داخــل مجلس شــورى الـنــواب الــذي أنشأه

اتهام
ماركس وإنجلز
بالهرطقة
العنصرية
لتشويه
صورتهما
أمام الشعوب
الفقيرة
والمهمشة،
ومسحهما من
ثقافة بلدان
العالم الثالث
التي تكافح
من أجل التحرر
االجتماعي
والسياسي

إس ـمــاع ـيــل س ـنــة  1866ف ــي م ـح ــاول ــة مـنــه
لالستعانة باألعيان في مواجهة الضغط
ال ـس ـيــاســي م ــن ج ــان ــب إن ـك ـل ـتــرا وفــرن ـســا..
ومـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ــرى ي ـب ــدو أن إس ـمــاع ـيــل
ك ـ ــان ي ــري ــد االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـط ـب ـقــة
ل ـي ــوازن ب ـهــا ن ـفــوذ األت ـ ــراك وال ـشــراك ـســة..
أمــا الجناح اآلخــر لحركة األعيان فتمثله
مجموعة الضباط املصريني الذين قــادوا
ال ـت ـحــرك ف ــي ال ـج ـيــش ض ــد ك ـبــار الـضـبــاط
األتراك والشراكسة .وهؤالء ينحدرون من
أصول فالحية بوجه عام (كــوالك) تنتمي
إل ــى ال ـشــري ـحــة ال ـص ـغــرى م ــن األع ـي ــان من
أمثال أحمد عرابي ابن أحد مشايخ قرية
ه ــري ــة رزنـ ــة ب ــال ـش ــرق ـي ــة ...وه ــم مـجـمــوعــة
لدخول
الضباط التي أتيحت لهم الفرصة
ّ
الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي عـ ـه ــد سـ ـعـ ـي ــد ،الـ ـ ـ ــذي ج ــن ــد
أب ـنــاء ُعـمــد ومـشــايــخ ال ـقــرى واألع ـيــان في
الجيش وسمح لهم بالترقي حتى وصل
بـعـضـهــم إل ــى رت ـبــة قــائــم م ـقــام ال ــذي كــان
أول مصري يصل إليها هو أحمد عرابي»
( )6ويـ ـضـ ـي ــف« :لـ ـق ــد ك ـ ــان ت ـن ـظ ـي ــم ك ـب ــار
ّ
املــاكــن ألنفسهم بالتضامن مــع عناصر
بعض
البورجوازية
التجارية التي أصبح ّ
ّ
أفرادها من كبار امللكني هو قطاع يمثله
حـســن مــوســى ال ـع ـقــاد ف ــي ح ــزب سـيــاســي
هو الحزب الوطني الذي اتخذ من حلوان

مــركــزًا ل ــه» ( )7وه ــذا ال ـحــزب الــوطـنــي هو
الـ ــذي أثـ ــار ري ـب ــة وش ــك إن ـج ـلــز ف ــي قــدرتــه
على تحرير الفالحني أو تجذير حركتهم
االحتجاجية.
* كاتب وباحث سوري
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