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المقالة بتطوير استعارة     هذه 
ف  البيت األصل     أقوم  الحامل باعتباره  تستدع  فكرة الجسد األنثوي 

ح وتحليل أفكار الجسد )اللحم( والبيت والضيافة كما قدمت من قبل   . أقوم هنا بشر  
وأساس االجتماع اإلنسان 

أّولية وجودية وزمنية  ض  تفير وإيمانويل ليفيناس وجاك دريدا كما أحاجج أن تلك األفكار    
لوبونتر موريس مير

ب "ذوات للوج
ّ
  عل دعوى إدموند هورسل بأن الجسد الواع  كشخص واحد يتطل

ود الحامل. تعتمد تحليالنر

  متبادل"
  فهم بينذانر

الذات اإلنسانية تتطلب  iمتعددة ف  الهيجل  يعّيّ عن الحدس القائل بأن  . هذا الحس 

  المتباد
  الفهم البينذانر

ل" له أولوّية زمنية ووجودية مقارنة  آخرية إنسانية. ولذا فإن وجود "تعددية الذوات ف 

 
   حصلت  1

الية واشتغلت بتدريس الفلسفة ف    الفلسفة والدراسات النسوية من الجامعة الوطنية األسير
فرانسس قري عل الدكتوراة ف 

اليا من    اسير
جم( ٢٠٠٩إىل  ١٩٩٨جامعة نيو إنجالند ف  الند. )المير   جامعة كويي  

 وه  اآلن أستاذة فخرية ف 
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  الوجود وستبقر موجودة حتر بعد أن نموت. يتحقق وجودنا 
  عوالم تسبقنا ف 

. كلنا نولد ف  بالوجود الشخص 

  كل تمظهراتها  
  تتحقق ف 

الذي ال بد من نتعامل معه    الرحم الرمزي من خالل التضافر مع تلك التعدديات، التر

. بعبارة أخ   نصل من  ونحن ننمو كبشر
وط الوجودية والزمنية المؤسسة لوجودنا الشخص  والتر رى فإن الشر

  أساسها مبنية عل التعددية المضمرة 
ب فردياتنا ه  ف 

ّ
  تساعدنا عل نرت

خاللها إىل الشخصية اإلنسانية والتر

  المتبادل.     
  الفهم البينذانر

 ف 

  كل الحياة
  هذه المقالة بأن االرتباط العميق ف 

 عنه العالقة بير     أحاجج ف 
المرأة  اإلنسانية الذي تعّيّ

  المعىط ه  ما يجب   هو   الحامل و ذاتها الثانية؟
ط األوىل  لتعدد الذوات باعتبار أن اإلمكانات البينذاتية ف 

الشر

  ذاتها مثاال عل "تعددية  
اضه بشكل مسبق. نالحظ هنا أن هذه العالقة بير  الجسد األم وطفلها ليست ف  افير

  
  الذوات ف 

  تعت 
وطية األولية والتر كير  هنا عل المشر ط إمكانها. الير   المتبادل" ولكنها فقط رسر

 الفهم البينذانر

  أرّصت لوس  إريقري  
  استعارة الجسد    Luce Irigarayببساطة "التوأمة" التر

عل أنها مبدأ الفرادة تتمثل هنا ف 

 الحامل.  

  بالذات الثانية هنا ذاتا مختلفة عن، ولكنها  
  أعت 

  تقطن ف 
  الوقت ذاته مشابهة لـ جسد المرأة، الذات التر

ف 

  ونتيجة لبيئتها الجسدية. كما أحافظ هنا كذلك عل فكرة أن المرأة  
جسدها، الوع  المنفصل الذي ُيخلق ف 

  
بونتر موىل   موريس  مفهوم  أتبت     

فأنت  وبالتاىل   حّية.  وخّية  ح   جسد  ولكنها  جسد  فقط  ليست  الحامل 

  المنتصف بير  الفرد المتحدد مكانيا وزمانيا  "الجسد/اللحم"  
والذي "ليس مادة وال فكرة وال جوهر" ولكنه " ف 

وبير  الفكرة والمبدأ المتجّسد الذي يحض  شكال للوجود حيثما كان هناك قطعة من وجود. الجسد بهذا المعت  

  أحاجج بأن الحمل والجسد  وبالتاىل  إذا كان الجسد هو مبدأ متجّسد يحض  شكل الوجود فإ  iiيكون "عنض". 
نت 

الحامل هو شكل محدد من الوجود مع شكل فريد من العالقة. ومن وجهة نظري فإن الجسد الحامل يستبق  

المتوقعة  والذات  الحاملة  الذات  بير   يتطّور  اجتماع  عنض  باعتباره  المتبادل.    
البينذانر الفهم  إمكانية كل 

  جسد واحد: فرادة الجسد المرأة 
تتحّول من خالل نمّو جسد آخر، آخر لم ينضج بعد مع تكوينه متعيشير  ف 

  بدّوها.  
  جسدها، ف 

 األول ف 

وطة مستحيلة ال تأخذ بعير    بعد ذلك أجادل أن دعوى جاك دريدا أن الضيافة المطلقة أو غير المشر

ل 
ّ
  تمث

  الضيافة التر
االعتبار الجسد الحامل باعتباره أرضية أصيلة للوجود. المرأة الحامل المضيفة تشارك ف 

  سبيل غايات كائن غير ناضج وال يستطيع االعتماد 
عل نفسه. يمكن النظر للحمل عل    انكارا مؤقتا لذاتها ف 
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  حقيقة  -أنها عالقة ضيف
ل ف 

ّ
مضيف أصلية وباعتبارها كذلك ذات أّولية بدائية. هذه البدائية األخالقية ال تتمث

م ضيافة لضيف موجود أصال ولكن الحمل يعتّي تحقق واقع  للوجود وإتاحة لحياة لم توجد 
ّ
أن المضيف يقد

 ال يتبه النموذج الذي قدمه دريدا عن الضيافة باعتبارها هدية.   من قبل. وبــهذا المعت  فالحمل

  األخير أتعامل مع  
  الفلسفة األخالقية: الجدل  تف 

  وعالقتها بقضيتير  مستمرتير  ف 
طبيقات محاججتر

ي موجه تحديدا عل أطروحة جودث   حول الحمل غير المرغوب وكذلك الجدل حول اإلجهاض. وسيكون تركير 

  أثارت فيها قضية المرأة    Judith Jarvis Thomsonجارفيس ثومسون  
المعنونة بـ "دفاعا عن اإلجهاض" والتر

  سأقدمها هنا عل أنها استطراد عل فكرة ثومسون من أجل إيضاح  
باعتبارها بيتا. ويمكن اعتبار األطروحات التر

  أن تقرر ما يجري لجسدها. ومن منظور فينومينولوّح  فإن بعض  
المضيف  -عالقات الضيففكرة حق المرأة ف 

  أن تكون حامال أو  
  الحمل تحتاج عل أن ينظر لها عل أنها فساد للضيافة األصيلة حيث ال ترغب المرأة ف 

ف 

  الرحم ستستند عل  
  الحمل. سؤال حقوق المرأة الحامل وكذلك حق الحياة للكائن الموجود ف 

أن ال تستمر ف 

للعالقة   استعارية  وإن كانت  األّولية  محاججات كاروالين هذه  مع  أتعاىط  والمضيف. كذلك  الضيف  بير  

محتمل    Caroline Landquistالندكويست   مضاد  رأي  باعتباره  المنكر  أو  المرفوض  بالحمل  المتعلقة 

  عن الضيافة األصيلة 
 . حينها ستتحقق األهمية الكاملة لالستعارة.  iiiألطروحتر

ي له "إرادة حياة" أو قصدية جسدية   و ما هولكن   ؟ الجسد البشر وضع استعارة الجسد باعتباره السكن األصل 

  ذلك الجسد وبغض النظر عن رغبتنا حول كيف  
نا وبغض النظر عن كيف نبت  خاصة به بغض النظر عن تفكير

  
، الضيافة المطلقة ه  تعبير عن إرادة الحياة ف  الجسد أو قصديته.   نريد ذلك الجسد أن يكون. بشكل أساس 

   
اإلرادة الخاصة بالجسد الحامل وعالقته بالحمل معتمدة بشكل أساس  عل إرادة الحياة األصلية للجسد. وف 

ل الموجود المادي الذي نحن عليه جميعا 
ّ
نهاية األمر فالجسد كائن ح  نتج عن عملية تطّور وعل عنارص تشك

  الشيخوخة والذبول والموت.   عل كل محاوالتنا ورغباتنا وطلباتنا   وسينتض 
سائرا بنا باتجاه زوالنا المحتوم ف 

البيولوجية   والتقنية  الصحية  والتغذية  التمارين  ممارسة  من خالل  الجسد  تشكيل  أن  نستطيع  أننا  صحيح 

الجسد   تشكيل  أجل  من  المحاوالت  هذه  أجسادنا.  تحويل  أجل  من  األدوية  وكذلك  الجراحية  والعمليات 

ينبض بشكل أرسع وجعل عضالته أكّي وجعله أنحل وجعل مفاصله أكير مرونة وجعله    وضبطه وجعل قلبه

ورية. وهذا هو   يتعاف  من اإلصابات وجعله قادر عل التخصيب تعتمد بشكل أساس  عل ماّدية الجسد الض 

. وبالتاىل  فإن وضع هذه االستعارة مستقر بشكل أساس  من تناغم بي ولوّح   األساس الستعارة السكن األصل 
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ـــح والفيسيولوجيا وبير  الوظيفة والغايات من جهة وحدود   يـ ( بير  التشر سابق التأسيس )لالستعارة من اليبنير 

  يمكن تجاوزها. هذه االستعارة ه  استعارة بيولوجية، استعارة حياة  
القدرات من جهة أخرى وبير  الحدود التر

ّ و  ننا من تصّور الجسد عل أنه سكن أصل 
ّ
  إمكانية الوع  التأمل   وكائنات حية تمك

لكنها كذلك االستعارة التر

فإن   اللغة  بنية  ومن خالل  التأمل  ذلك  ومن خالل  الخاصة.  بإرادتها  أحيانا  والمحدودة  نفسه  تجاه  للجسد 

 الجسد قادر عل تشكيل وتصوير ذاته وعرض نفسه لنفسه والقيام بكل األعمال المذكورة سلفا.  

ل أجسادنا مع خّيتنا مع الجسد وتحديدا مع أ 
ّ
  تشك

  الحقيقة نتيجة للمادية التر
جسادنا الخاصة ه  ف 

ي. هذا الجسد األصل  المذهل بوعيه البيولوّح  هو تعقيد تنتج عنه  
  الكائن البشر

ذلك الوع  الذي ينتشر ف 

  ذات الوقت أجساد مرتبطة باالتساؤالت األخالقية  
لمجتمع المتعلقة بأجسادنا باعتبارها خاصة ورسّية ولكنها ف 

ف به باعتباره أساس الجسد واألخالق  لتحدد موقعنا من هذا العالم. لهذا الحد يحتاج الجسد األصل  ألن يعير

 معا. 

: أوال خّيتنا المعيشية الخاصة وثانيا أصل تلك الخّية    الستعارة السكن األصل  جانبير  ذاتيير  أساسيير 

ي با   الجسد الحامل. وإذا تعاملنا مع الجسد البشر
عتباره تناغما بيولوجيا سابق التأسيس فإنه يبقر محايدا  ف 

  أعتقد أن الجسد  
عل المستوى القيم  ويقوم بما يقوم به بغض النظر عن اضطراباتنا وتأمالتنا. وبالتاىل  فإنت 

الذي هو األصل للوع    المعت  سابق للوع     واللحم هو المادي  . وبــهذا  وري للشخص    الض 
المنطقر ط  الشر

  نجدها    كذلكوسابق للشخصية و   للحموسابق  
ط األنطولوّح  للحمولة القيمة التر سابق للمنطق ولكنه الشر

عل   تتأسس  فاإلبستمولوجيا  أخرى  وبعبارة  بتلر.  وجودث  فوكو  ميشيل  عند  الجسد كما  عن  التنظير  عند 

اته بأنظمة القيم. ولهذا فالحمل واإلجهاض والحمل غير ا لمرغوب تحتاج أنطولوجيا الجسد الذي ترتبط تعبير

  الحياة. استعارة السكن  
ألن ينظر لها ضمن هذا اإلطار االستعاري البيولوّح  باعتبارها استجابة إلرادة الجسد ف 

  
، تلك المادية التر ن اللحم األصل 

ّ
األصل  تنتم  للحم كما سأناقش بعد قليل ولكنها ماّدية الجسد ه  من تمك

 ه  داخل وخارج الوع  معا.  

 

 ّ  
 أساس ذانر

"األمومة بحسب  Julia Kristevaلك  أبدأ سأقوم بالتعليق عل نقطتير  من أطروحة جوليا كريستيفا   

  تبدأ بالسطور التالية: 
" والتر  

 بيليت 
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ّ ايقاعها،  ايد عددها وتتمدد انسجتها وسوائل الجسد تغير الخاليا تندمج وتنقسم وتتكاثر، يير 

التغلب عليه ينمو  تزيد من رسعتها أو تخفف منها. داخل ذلك الجسد   هناك آخر ال يمكن 

  والغريب معا بشكل عفوي ال أحد حارص  لإلشارة لما يجرى.  
  ذلك المكان الثنان 

كشتلة. ف 

القياس   قدما" هذا هو    
ولكنه يمص  إدراكه  أستطيع    لست هناك"، "ال 

ولكنت  "إنه يحدث 

  المستحيل لألمومة.  
 المنطقر

:  هذا األمر من التحّول إىل أم، هذا الح    له بواحد من الخطابير  التاليير 
ّ
ل، يمكن أن نتمث ب 

  iv. الثيولوجيا المسيحيةوهناك   العلم التجريّت  هناك 

تحاجج كريستيفا الحقا بأن الكنيسة المسيحية األرثذوكسية قد أعطت للمسيحية الغربية "طقوسها  

قية   تقديس أم المسيح، مهده ورقادها" والذي كان نتيجة لدمج الطقوس الشر
 vاآللهة والخصوبة. -بير  األم  ف 

  لن تقوم  
  هذه لن تتعامل مع العلم التجريّت  وال مع الثيولوجيا المسيحية. كذلك فإن مناقشتر

إال أن مقالتر

  ضوء  
يقية ولكن عل تأويل رمزية أولوية الحمل وكذلك الجسد السابق عل الوالدية. وف  عل تحريات إمبير

و  األرثذوكسية  عل  قادها إحالة كريستيفا  والذي  والخصوبة  اآللهة  لألم  قية  الشر للطقوس  تشكيلها  إعادة 

  –للحديث عن األم العذراء كـمقر  
م )ليعقوب(، أو باب )للمعبد ف 

ّ
مساحة مخصوصة، منطقة معيشة و سل

وتلك الوظائف   اتصاال بال فجوات وبال انفصال،  اتحاداباختصار. وبالتاىل  فقد أصبحت    السكن—عير  حزقيال(

 viها استعارة لروح القدس.  جعلت من

ك لمريم باعتبارها    إلحاالت قراءة كريستيفا  إن     كذلك  للمكان الوجودي، مع اإلشارة    تجّسدا العهد المشير

للمرأة الحامل    يتضمن مثالية دينية ثقافيةواالبن    األب   بير  للروح القدس أو الحب    استعارةإىل مريم باعتبارها  

تمت المبالغة فضل أمومتها  ب  واالبن  األب بير     باعتبارها وسيط. فكرة مريم  الساحةواألم باعتبارها الموقع أو  

  تنشأ من هذه القراءة  لست مهتمة هنا ب.  كأم عذراءفيه من خالل مكانتها  
 وكذلك فإنالقضايا الالهوتية التر

  لقضايا هذا المقال، "الوسيط" مفهوم
هو   وثيق الصلة هنا . ما هو سأتجاوز تلك القضايا اآلنلذلك  هو عرض 

العذراء   فكرة  وكأم وكمكان وكسكن  أن  يمكنكإمرأة    
التر الرمزية  المجازات  التحديد  استقراءها    ه  عل وجه 

  لجميع النساء الحوامل. إن هبة جسد مريم لشخص آخر غير معروف ، 
    بالمعت  الالهونر

، أصل األصول ، ف 

الخاصة المكانة  البدائية بير  الضيف والمضيف ، تؤكد  العالقة  مريم  . ومع ذلك ، فإن موافقة  للحم  تكوين 

 أمر  ستكون
 
 نقاش القادم.  بالغ األهمية لل ا
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لو  محور استخدام  ه   اللحم  خصوصية   للمصطلحموريس مير
ال نتحدث هنا عن فئة وجودية   .بونتر

،  مريم  فئة جديدة تقبض عل معت  أن تكون إنسانا.   فلسنا هنا أمام الجسد أو الذهن بل نحن أمام  دون األخرى 

  هذه القصة، ه  نوع من المث
  الرمزي. تخّينا قصة مريم  اف 

تكون    أن  أن معت    بشكل رمزي   والمسيحل الثقاف 

ا هو 
 
  الواقع، ربما تسبق مثل هذه الصور    نتاج   أن تكون   إنسان

وطة. ف  ،    وتنّت  الفهمضيافة غير مشر  
الالهونر

 نظر تؤيدها االعتبارات التالية. الجهة ه  و و 

ا  إما  كريستيفا بأن هناك    دعوى إن   ا مسيحي  ا الهوتي  ا أو تفسير  ا علمي    أو حبل   لعملية أن تصبح أّما  تفسير 

المثال. بمعت    يعكس   أعمال هورسل، عل سبيل 
الموجودة ف  المماثلة ألنواع الخطاب  صدى االنقسامات 

اعتبار أول يمكن  الخطاب   ،  لمثل هذه  ل  محدودية  هذا  المتاحة  أخرى،  و    الدراسةلخطابات  ناحية  هذا  من 

  الدراسات الحديثة عل أنه تقييمات    خطاب ال
  الذي تم تحديده ف 

واقع ل  غير نافعةمفيد كمفهوم للتفكير الثنان 

الحقيقة.     
ف  اف  العالم  االعير إىل  الحجة ستذهب  أن   ، بكثير ذلك  من  المتبادل    وتحديد واألفضل  االعتماد 

  ينطوي عليها العالم  
تعّي عن هذه العالقة. هذا هو الحال من  استخدام خطابات  وكذلك  والمعاملة بالمثل التر

لو هيجل إىل هورسل، إىل دي بوفوار، إىل     ومموريس مير
  تفكير الفينومينولوجيير  هورسل  مبعدهن  بونتر

. ف 

  العالم منذ البداية. ليست هناك 
كير  عل الجسد ف    تم الير

لو بونتر :  وليس هناك قرار ليتخذ  للتدخل معت  ومير

  تقسم وتفصل    البت    فإنعل هذا األساس  و عالم ويتخلله.  ينبثق من ال  سد كجسد فالج
  التفكير التر

الثنائية ف 

اتيجيات غير ينظر لها وتفرض   لفرض السلطة والحفاظ عليها.  أصيلةعل أنها اسير

   الجسد من منظور عالقته    كمالذن ، يجب أن ُينظر إىل  إ
. إذا نظرنا إىل وصف  العالم  العالم ومعف 

الواع   للتعامل مع  هورسل للجسد  فإننا نرى محاولة  العالم،    
الكونية ف  العالقات    البت     تلك 

  تتجل ف 
التر

  العالم. ينشأ المعت  من خالل قدرة المرء عل  تموضع، باإلضافة إىل  واالحتماالت 
، ونشاطه التأملالجسد ف 

   
لتصور: سؤال المعت  واللغة . الجسد الحامل ليس استثناًء من مثل هذا االكوجيتو ، الذي يتم التعبير عنه ف 

  
اماته األنطولوجية ف    يستخدمها المرء مع جميع الير 

الصلة بجميع حاالت  ةوثيقتبقر  صياغة ذلك المعت  التر

ا غير متجسد    الكوجيتو ، لكن  الكوجيتو . المعت  له عالقة بمركزية  والذي كان حّيا وظروف الجسم الح    ليس جانب 

   تلك  من الوجود إال بقدر ما يعمل بطريقة مقصودة محددة.  
هورسل سابقة للعالم الطبيع     يتبناها الطريقة التر

 لتحديد األنا الخالصة.  كعمل  ها الذي نجد أنفسنا فيه ، فهو يعّير عن
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 ما يقوله هورسل:  هنا 

ا آخر عل اإلطالق   
 
سوى العالم الموجود من أجل  والمقبول  إن العالم بالنسبة ىل  ليس شيئ

  مثل هذا 
.   الكوجيتو به ف  ا  كونّيا عل معناه الكامل ،    يحصل العالمالواع  كما يحصل    ومحدد 

     حضيا قبوله عل أنه موجود  عل  
   يستمر    تلك التأمالت من مثل هذه التأمالت. ف 

عالم حيانر

ذلك  الكامل   
ف  بما   ،  

ا    بحتر األساسيةعلمي    
موحيانر  .  

تجربتر خالل  من   ،  
عيشر خالل  ن 

الذي يحصل عل   العالم  الدخول إىل عالم آخر غير    
، ال يمكنت  ي وتقديري وتمثيل  وتفكير

  ومنها [ Sinn und Geltungوقبوله أو مكانته ] معناه
  ذانر

 vii. ف 

  القول  
  هورسل ف 

أنه بمجرد أن يضع المرء نفسه فوق هذه الحياة وال يأخذ العالم كما محاججا بيمص 

  ،)   الموقف الطبيع 
."    مع  خالصةنفش  كأنا    أتحّصل عل"أنا بذلك    حينها هو معىط )ف   

التدفق الخالص لتأمالنر

. أعتقد ، مع  الرد    منهج من خالل    المفارقةبناء هورسل لألنا ال أنوي هنا الدفاع عن   ذلك ، أنه الفينومينولوّح 

  تعمل عل أساسها   وكذلك عن   شال يمكن للمرء أن يتحدث عن الجسد الح  والمعي
تشكيل األنا للمفاهيم التر

  .   العالم ، دون ذكر الدين المستحق له من قبل علماء الظواهر الالحقير 
القائلة بأن الجسد  فكرة هورسل  ف 

  عالم الحياة لها آثار عميقة عل الجسد الحامل  
ء ألن  يعيش وف   

، قبل كل سر الذي هو مصدر الجسم الح 

  العالم هو نوع من الكائنات اللحمية بير   
المعت  والرمز يتم التعبير عنه كنتيجة لنشاط الكوجيتو. إن الجسد ف 

  وقدرته علالكائنات اللحمية األخرى بتفاعالته والمعاملة بالمثل وقدرته الرائعة عل التعلم من خالل التقليد 

ر، اإلبداع و 
 
 . امل ح للحمالتفكير والتكاثر ، والجسد مدين لكيانه ومجيئه إىل العالم كلحم آلخ

ما لذي يجعل من الممكن ويرمز للجسد بشكل أبدي عل أنه البيت  "التاىل   لذا دعونا نطرح السؤال  

  ؟" وإذا استخدمنا فكرة األصل  
لوبونتر   تحديد الطابع الفريد للاللحمعن  مير

عالقة بير  ، فكيف يساعد ذلك ف 

   الجسد الحامل كمضيف والجنير  كضيف؟ 

 

 الجسد كلحم واللحم كأساس للوجود 

   
: "، يجادل  فينومينولوجيا اإلدراكف   

لوبونتر يجب أن يكون وجودي الشخص  استئناف لتقليد ما  مير

. هناك ، إذن ، موضوع آخر    قبل الشخص 
  فيه.   وهو من يحدد ، له عالم موجود قبل أن أكون هنا، تحتر

مكان 

ة أو الطبيعية ه  جسدي هذه     الشخصية والذي  ال ليس الجسد المؤقت الذي هو أداة    . الروح األسير
ختيارانر
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  تجذب كل تركير    "الوظائف"أنظمة    ه ، ولكن  يرتبط بهذا العالم أو ذاك
وع إىل    محدد   المجهولة التر   viii" عام.   مشر

؟    اإلرث مفهوم استئناف  ماذا يمكننا أن نعمل ب   جسده عل نجد أنه  ما قبل الشخص 
بينما يعّرف مريلوبونتر

، فإن جسده كحقيقة وجود    اإلرث وراء هذا    ةالكامن  الذات أنه   باتجاه ر  ستميكائن مستمر و وكغير الشخص 

يشير إليه. ومع ذلك، يبدو أن حجته تشير إىل أن جسده    هو ما ،  ذاتهبالرغم من    والمعيشجسده الح   و   وجوده

  جميع األجسا
  تشكل ذلك الجسم تتكرر ف 

  مجموعة لها  د وأنظمة الوظائف المجهولة التر
ـــخ : فهو عضو ف    تواريـ

تاريــــخ مستمر    ضمن. لذا فإن جسده استئناف بقدر ما هو جسد واحد  ةمتنوع  ة اجتماعي-ةوثقافي  ةبيولوجي

  للوجود خ تاريــــ  أي  ،لجسد واع  
  العالم  وجود جسده المحدد.   وأثناء قبل وبعد  متحقق،   اإلنسان 

إن الجسد ف 

ى وتتعرف عل بعضها   مشابهةأخرى    د أجسا  ضمن، جسد    وبسببههو جسد من العالم     لير
وأنظمة مجهولة تأنر

 البعض. 

يخلو  "  ال  "    اإلرث مفهوم  الشخص  قبل  الغموض ما  المناسبمن  من  لعدد  استقراءها  يمكن  ات  . 

، ألنه يجب أن يكون هناك استئناف لذلك  ، و المختلفة  
ء، كما يض مريلوبونتر  

أن  ب  أجادل.  اإلرث قبل كل سر

  العالم، وليس مجرد أنظمة من "وظائف" مجهولة الهوية،    اإلرث هذا  
ليس مجرد حقيقة الجسد ووجوده ف 

، مؤّط   كبيت، من اللحم الحامل  حمل مجّسد   إرث منبل   حيب وببالموافقة والقبول    بشكل مثاىل  ر  أصل  الير

قب. يمكن   ا، من خالل    مخالفةوالير
 
ى الحق ، كما سي  ل األصل   ذلك  أن توفير    إدراك مثالية هذا التأطير

  يبقر المي  

جسد    عل  يعتمد دائما لشخص   قبل ا  اإلرث الحال أن    تبقر ،  بعد هذا القولخيار غير مقبول للعديد من النساء.  

 لذلك اإلرث.  الحامل؛ الجسد الحامل هو وسيلة دخولنا 

ابطةعل هذا النحو، فإن أي جسم فردي هو تكرار ألجسام أخرى متشابهة     ما بينها.   مير
     ف 

نفس  وف 

ي، كما  فهو  الوقت   مبارسر بجسدي، كجسم بشر مبارسر وغير  لو يقر  سمرتبط بشكل     مير
بالتأكيد.  بذلك  بونتر

المجتمع والعالقة األخالقية وعلم األحياء وعلم األنساب ه  جوانب هذه الروابط. ومع ذلك، فإن التكرار من  

  جسد  إلرادة المساهمة  اخالل  
، وبعد االنغراس، ف  وهذا "  تحت   ذاتا  المرأة، يشير إىل أن هناك "لألب البيولوّح 

. ال يقتض األمر عل جسد المرأة  لم يعّيّ الذي    
لوبونتر . يحمل لحمها الحامل لحما ،  ذات . المرأة  الحامل عنه مير

  ، فإن "طبيعة الوجود الذي ه  عليهإنها جسد بحكم  
لوبونتر ا  اللحم. نرى أنه بالنسبة لمير

 
 " ليس جسد

 
  منتعشا

 
ً
ا    وال عقل

 
"  عقال   وليس مجسد ا.  للعقل  اللحمأو روح  ديكارت  اتحاد  فقط  الوجود ال يعكس  ثالثة من  فئة   "

  التأمل السادس.   المتّصلةوالجسد  
ا تأكيده الالحق عل اإلحساس ف    التأمل السادس، ولكن أيض 

"الجسد"    ixف 
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الوقتوواع     حساس ذات    
األبعاد من  ف  متعددة  الذي ، كتلة   ّ الح  العالم  ضعني  الوجود    

ف  العالم  ويضع  ا 

ط الستئناف  اللحم المرأة، والمرأة   اللحم بداخلنا. من وجهة نظري، فإن  قائم  الما قبل الشخص   اإلرث ه  رسر

ا    العالم ، ولكن أيض 
 . وتحديدا عل وجود اللحم األنثوي الحامل ليس فقط عل "الجسد" ووضعه ف 

  "  .  نتابع هذا التفكير أكير دعونا  
لو " ، يستخدم  التقاطع البضي   –  االنتظامف    مصطلح "اللحم" مير

بونتر

 
 
" بما يتجاوز  حساس  أو "الكائن الجسدي" إلبراز أهمية الجسم باعتباره "كتلة حسية" والكتلة باعتبارها "جسد

  يسلط و مجرد المادية. 
لوبونتر   ثنائية األبعاد للذات باعتبارها ذاتا وموضوعا  مير

  ف 
 . تجّسدها المعيشر

 

  األبعاد  
   و أن يقودنا إىل األشياء نفسها  وهذا ما يمكن  إنه الجسد وحده، ألنه كائن ثنان 

التر

  حد ذاتها كائنات مسطحة بل كائنات  
عمق ال يمكن الوصول إليها من قبل    ذات ليست ف 

ا، سيتعايش    يه، ومنفتحة عل ذات تستعرضها من األعل
 
إذا كان ذلك ممكن الذي،  وحده 

العا   نفس 
ف  نتحدث عن  معهم  الكائن لم. عندما  .   لحم   .  .  

  المرن 
نعت  الكائن  ذلك    فإننا 

  و كائن    . ، من عدة طبقات أو عدة وجوهككائن عميقالجسدي  
  لغياب معير    ومشهد    متخق ّ

  للغاية يعتّي جسدنا، الحساسحيث نموذج أوىل  للوجود هو 
ً
 xرائعا.  بديل

     المرّمزةاألخالق المعقدة للجسد  من قبل  بسهولة    لإلفساد   قابالنهذان الجانبان من الجسد  
  الجسدف 

ويع  الحامل    جسدال الحامل.   الحامل  الذي يحس  الجسد  هو   ،  
التر العالم كإنسان   الذات    

ف  بحكم ظهورها 

ا لنوع معير  من التأمل. إن مضاعفة    تصبح  حامل ،  
،  كذات وموضوع    اللحمموضوع   

  ومرن 
وكحس ووع  وكران 

ويُ  هو يلمس  الحالة    لمس،  تلك  تأخذ  ذلك،  ومع   . البشر لجميع   )"  
ً
أوال  "  

"أعت  )وبالطبيع   الطبيعية  الحالة 

  عملية تكاثر ليس فقط لألنواع كجسم  ولكن  
  الجسد الحامل، حيث تقع كما ه  ف 

ا ف 
 
ا جديد

 
الطبيعية بعد

له تأثير تحوىل    كلحم جديد. إن سكن الجسد الحامل بالجسد الذي تم تحويله بالفعل بسبب أصوله  لألنواع

  إىل مكان    محتملكيان المرأة من مكان    لنقل
:  و   / كذات   فرادتها . لذلك يتم تعليق  حقيقر ا بطريقتير 

موضوع مؤقت 

   
 جسد جميع البشر ف 

 
  مكان واحد؛ ولحمها المفرد هو اآلن رمزيا

تنّوعه  أصبح لحمها المفرد اآلن جسدين ف 

 يته رمزيا أي وجود كل اللحم.  تعددو 

ليفيناس    عند نجد   القضية كذلك إيمانويل  بهذه  ز ،  االهتمام 
ّ
يرك واأل   فهو  المرأة  تها ومركزي  نوثةعل 

أساس  ضيافة  لل  بالنسبة بشكل  يعزز  التمكينية.   مما  حالتها   ، وبالتاىل  لألمومة،  الذكورية  األبوية  ات   xiالتفسير
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  نراه  أي األرسة  
ل الوالدين  كانت  الجزء الداخل  من العالقات االجتماعية الثقافية، التر   مي  

  واقع المرأة  ا ف 
ف 

  مركزها، ليفيناس  
ل يتمتع بامتياز    ليفيناس  يجادل  xiiذلك. يدرك  األمر ف  ط أو أساس كل خاص  بأن المي   ألنه رسر

المجتمع.  النحو ، فهو أساس لجميع أشكال  المعت  ، بدايته". عل هذا  ي ، "وبــهذا  ما يجعل    xiiiنشاط بشر

  المقام األو 
ل ، ف  ا هو األلفة والحميمية "اللالمي  

 
لطف ينتشر عل وجه    شكليتم إنتاجهما عل    تانل، ممكن

الوداعة، يجادل   هذا    
ف  تتكونليفيناساألشياء".  "أنا"  ،  فقط    الـ  ولكن  المودة ]الصداقةك،     استجابة "من 

amitié  ] ضالـ    لتلك   تفير
ليفيناس  ل." بالنسبة  اعالقة حميمة مع شخص ماأللفة ه     ها أنا. العالقة الحميمة التر

ط للتذكر ، وداخل ل ،    ية، هذا الشخص هو المرأة ، وهو ، بالمثل، "رسر المرأة    خلقت،    ومن ثّم   ". والبيتالمي  

وط   لوجود  أساسيةمركزية هذه السكن، و لل األساسالحميمة  ه  االفتتاحية للضيافة من خالل أن تصبح  الشر

  العالم. العالقة األولية ه  مع 
. "المرأة ه   المفارقةكل    عليهستند  ت، و  حضور سابق،    ة األنثوي  اآلخريةالمرء ف 

ل ، والسكن"  ط التذكر ، وداخلية المي   ل هو المكان األصل  للذات، البيئة التكوينية  xivرسر
   حيث. المي  

ُ
ض  ت فير

ا من    ةاألنثوي  اآلخرية
 
  اللغة    أي اللغة:   قبل المفارقةمسبق

،    بعدتأنر أن يختّي المرء المرأة واألنوثة. بهذا المعت 

إن   الحميم.  للوجود  اللغوي  المجال  المرأة ه   والسكالمأوى فإن  والحميمية   ن ،  والداخلية    واأللفة  والوداعة 

 . ممكنا  المنبثقة جعل تعقيد العالقات ي الذي  للرحمالمرأة   مع تأسيسوالتذكر متشابكة 

ضها األلفة ه      تفير
" لها أصولها  عالقة حميمة مع شخص مافكرة ليفيناس أن "العالقة الحميمة التر

  تسبق العالقة الالحقة بير  األم والطفل  
  الموقف األساس  الذي هو الحمل، وه  المرحلة التر

، كما أزعم، ف 

الفريدة  و  الحمل هو حالة ومكان للعالقة  أنه يفكر فيها.    يبدو 
العالقة بير  الهوية  وتحققالتر . ومن هنا فإن 

  ، عالقة    واللحم الذي هو المضيف الحامل    اللحم الذي هو 
حميمة بير  لحم ولحم، حميمية  الضيف الجنيت 

    لحممختلفة وفريدة من نوعها.  
لوبونتر ا للوجود حيث يوجد جزء من    مير ا يجلب نمط 

 
باعتباره "مبدأ متجسد

اال   xvالوجود" الصلة هنا. يتمثل     وثيق 
  ف 
الجنيت  الحامل والضيف  المضيف  العالقة بير     

ختالف والتفرد ف 

، منذ البداية، عن جزء من الوجود. حتر وقت قريب ، كانت     الوجود حيث يتم التعبير
ة أسلوبــها ف    قطعتنا الصغير

ولكن دعنا ندرك   xviالحياة األصلية.   وعملية  حالةكمن الوجود تبدأ ، بشكل ال لبس فيه، كجسد داخل الجسد،  

واقعة أن اللحم هو لحم حامل بفضل حالة التحّول لديه من خالل الحضور الحميم  لشخص آخر يشبهها  

. هذان االثنان اللذان ال يزاالن واحد هما     نشأت بير  االثنير 
ء بفضل فرادة العالقة األولية التر  

،لكن قبل كل سر



 

 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة      

 

Copyright 2021© saudiphilosophy.com  

 

11 

  حد ذاتها. كذلك 
فه  األساس للضيافة المطلقة والتعبير الرمزي لإلمكانية    أصل األمومة ولكن ليست األمومة ف 

ى بعد قليل.  اطات كما سي    لن أقول ذلك دون اشير
. ولكنت   

 والتحفير  األخالفر

  حير  Visage d’Autruiوكان ليفيناس قد حاجج بأن وجه اآلخر )
( هو األساس المطلق لألخالق ف 

ّ  جاك دريدا   وطة وغير  xviiمير   الواقع ، يعتمد تحليل دريدا عل أخالقيات الوجه  بير  الضيافة المشر
وطة. ف  المشر

وط لآلخر باإلضافة إىل الزعم الموسوي بأن الهدية ال يمكن أن تكون   ام غير مشر ، وتصور األخالق عل أنها احير

وطية، المشر الغرب هو تاريــــخ من    
الضيافة ف  ــخ  ا مقابل. يجادل دريدا بأن تاريــ أو    مجانية، وأنها تتطلب دائم 

وطة".  طّية ومشر ا رسر   تكون دائم 
ا بالقوانير  ، "تلك الحقوق والواجبات التر ها دائم    يتم تأطير

 xviiiالضيافة التر

  البيت. 
حيب ف  ط كير  عل النقيض من ذلك ، فإن كرم الضيافة المطلق ، كما يقول دريدا ، ُيمنح دون قيد أو رسر

 

ىل  وأن أعىط  ليس 
اسم   الذي تتوفر عنهفقط لألجنّت  )تتطلب الضيافة المطلقة أن أفتح مي  

.. الخ( ، ولكن إىل ذلك المجهول بشكل مطلق، اآلخر  العائلة و الوضع االجتماع  لكونه أجنّت 

  لهم، أي أن أتيح
لهم القدوم وأتيح   بال اسم. كذلك تتطلب الضيافة المطلقة أن أعىط  مكان 

  المكان الذي أعزمهم عل
يه  دون أن أطلب منهم المعاملة لهم الوصول وأن يحثلوا عل مكان  ف 

المطلقة بقطع   الضيافة    ميثاق( أو حتر أن أطلب أسمائهم. يأمر قانون 
بالمثل )الدخول ف 

  تفرض كحّق أو كقانون أو كعدالة حقوقية. الضيافة العادلة ال يتماسر  
العالقة مع الضيافة التر

 العكس أن تضعها وتحافظ مع الضيافة كحق ليس ألنها تدينها أو تعارضها ، بل يمكنها عل 

  حركة تقدمية دائمة ؛ لكنها غير متجانسة بشكل غريب مع القانون القريب جدا منعا 
عليها ف 

  الحقيقة. 
 xix، والذي ال يمكن فصله عنها ف 

 "نظام  قانون الضيافة" تبادلية  يالحظ دريدا أن هناك  
ألحدهما االستغناء عن  بحيث ال يمكن    xxبير 

  حير  أن  اآلخر 
  ذاتها قانونا لقوانير  والعدالة،  ل  مفارقةالضيافة المطلق    تبقر . ف 

  ذات الوقت تبقر ف 
إال أنها ف 

ه، الذي تم  للمضيفيستدع  عرض دريدا    كونيا باعتبارها أخالق مشغولة باآلخر أو بالغريب.  من قبل    ترمير 

  عمله      Pierre Klossowski  روبرت كلوسوفسك  
)المكتوبة بخط    افةقوانير  الضي،    Roberte ce soirف 

  وضعها عم الراوي  
. كانت فوق الشير وكأنه إيحاء بمفارقة وتعاىل   رسير الضيف "وتحت الزجاج"  فوقاليد( التر

ا    قوانير  . ومع ذلك ، فإن  قانون الضيافة   تكون دائم 
طيةالضيافة ، "تلك الحقوق والواجبات التر وطة"   رسر ومشر
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  يمكننا تتبعها من التقليد اليونان 

  إىل كانوالتر
 معضلة وهيجل، األرسة والدولة  تتعارض مع أو تشكل    ت الرومان 

ط  تناقض مع قانون الضيافةت "دون طلب اسم، أو تعويض، أو الوفاء  . هذا التناقض ليس محدودا بحال أو رسر

ط".  القانون يبقر  أن  بيجادل دريدا    xxiحتر بأصغر رسر القوانير  هذا     وخارجها   فوق 
. ومع ذلك، فهو يعتمد ف 

  " التحقق 
ا تفسد وتفسدها. ويجب أن   ه، أو تهدد تنكرهعل نفس القوانير  التر

 
بأي شكل من األشكال ، وأحيان

ا قادر   xxiiعل القيام بذلك". ة تكون دائم 

وطية كمثال للضيافة.   امن عل عدم المشر وطة بإرصاره المير  ا مشر يرتبط ادعاء دريدا بأن الضيافة دائم 

     بّطنت
 المضيف دائما اآلخر. لكن دريدا يقول    عنالضيافة: أحدهما مسؤول    تؤسس"المسؤولية" العالقات التر

  حالة انتظار للضيف 
  ف 

ً
 ، وأن هناك دخول

:    ال "ب " ليس فقط نحوي ، ولكن بداخل  انتظار" ، "تعال إىل الداخل" ، "تعال مع 

 ،  
   خذ المكان بداخل  احتلت 

  ، خذ مكان 
   ، مما يعت 

ا ، ال تكتق     أيض 
  ّن  أو "تدخل ف 

بأن تلتقر

"  
اب أو القدوم. منطق غريب ، لكنه منير  ب  كش الحاجز يتحقق.  بيتر الدخول وليس فقط االقير

 xxiiiلنا ، هو منطق سيد نافذ الصّي ينتظر ضيفه كمحرر. 

  كتابه  
 ف 

 
هذا السؤال الذي ظهر —xxivدريدا "أليست الضيافة إرباك ومقاطعة للذات؟"   ، يتسائلوداعا

" إىل  ّ  
 ف 
 
" خد مكانا  

انتظار وصول الضيف. تشير "احتلت    
المضيف ف  سال عل توصيفه لحماسة  وكأنه اسير

ح دريدا،  " وكما يقير  
ة غير منطوقة للضيافة المطلقة:" أعطيك ذانر  نتيجة مبارسر

أن الغريب سينقذ  ،    كما لوغريب أو األجنّت  يحمل المفاتيح. . .  أن الكما لو  يبدو األمر  

األمر  طاقتهويحرر    المضيف  السيد  يبدو  لو؛  لمنصبه    كما  ا 
 
ا، سجين

 
سيد بصفته  السيد  أن 

، الذي يصبح  الداع  رهينة... الشخص الذي يدعو ، والمضيف  ذاتيته)ومكانه، أسير لذاتّيته، 

ما    -رهينة   ا  دائم  رهينوالذي  الضيف كان  يصبح  حيث  )hôte)  ة  المضيف  هو   )hôte  )

 xxv(. hôteللمضيف )

المنال:    بعيد 
ً
اعتباره مثال ح ما يمكن  الواضح أن دريدا يقير   يصفها    فإعطاء من 

التر الذات بالطريقة 

  التخل  عن الذات،  
ا للحياة وممارستهم لها لذات خارج نطاق رؤينكران ليعت 

ّ
الذي  فكرة  ال. جوهر  ة كثير من

ا   
  ترى الضيف والمضيف  لليكمن ف 

التر المضيف.    وهما يتحّوالنحظة التحويلية  الكاملة وموافقة  هو الثقة 

ء مقنع حول المثالية الوصفية  هناك جدل حول مناسبة الحمل لمثل هذا المخطط  
   ، ومع ذلك هناك سر

التر
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  ال    قدمها دريدا 
  غير محلها فيما يتعلق  توالتر

بيل المثال، يمكن للمرء أن يسأل،  الحامل. عل س  باللحمبدو ف 

  التحّول الضيف والمضيف أثناء الحمل، وإذا كان األمر كذلك، إىل أي درجة؟" هل هذا    تحّول  يتحقق"هل  

، الضيف الذي ال يعّي عن االمتنان، )ألن هذا سيكون     للحمل؟ وماذا عن احتمال الضيف الستر 
ط أخالفر رسر

 غير الئق من شأنه أن يمحو 
ً
     من هو الضيافة الحقيقية(،   هبة تبادل

غير جدير بالثقة، والذي ال يمكن قبوله ف 

؟   هذا اإلطار المثاىل 

: "كل الرجال مسؤولون عن بعضهم البعض وأنا أكير  بقدر ما يسود سياق المسؤولية )دوستويفسك 

 مفهوم  المسؤولية    هليفيناس وأيد  أعادهمن أي شخص آخر"( كما  
والمعاملة دريدا، فمن الصعب التوفيق بير 

   بالمثل فيما يتعلق بالحمل. قد نتساءل ما الذي يشكل الحدود بينك بصفتك
 
. وبينك كـ "أنا"و    Autrui  آخرا

ا، بصفت ، مسؤول بنفس القدر. ومع ذلك، فإن إرصار ليفيناس عل  ك "أنا" كذلكبينما أنا مسؤول، أنت أيض 

  مسؤولية الفرد تجاه اآل 
  ال تشير    يتجاهل خر  عدم تناسق العالقة األخالقية ف 

إىل ذات  شبكة المسؤوليات التر

  توضيح دريدا للعالقة بير   مثال مجّمع من التبادلية األخالقية والمتكافئة، ولكن نحو  مثالية
. هذا ما نجده ف 

 الضيف والمضيف واختالطها وتحويلها. 

الحسبان الجسد    للتداخلكما رأينا فإن وصف دريدا  و ومع ذلك     
بير  الضيف والمضيف ال يأخذ ف 

ض وصفه للعالقة بير  المضيف والضيف    آخرية جذريةالحامل حيث يتم دمج لحم فريد للحمل. يفير
ُ
شاهد  ت

  الجسد الحامل
  نفس الوقت  ف 

. هذه ه  مفارقة الحمل. إن العالقة يمكن مشاهدتها وال يمكن مشاهدتها ف 

  
  ذات الوقت  الفردانية الحية ولكنها    الفريدة للجسد داخل الجسد ف 

  ذات الوقت غير متكافئة، تحتوي  ف 
ف 

  عل آخرية جذرية وواحدية جذرية
 
للضيافة   وبامتياز محل. جوهر هذا االدعاء هو فكرة أن لحم الحامل هو رمزيا

  عنارص من المصطلحات المكانية لدريدا: "تعال إىل الداخل،
  يتم التعبير عنها ف 

" ليس   المطلقة التر تعال مع 

: احتل   نحوي فقط ، ولكن داخل 
  داخل  ،  ت 

  بالقدوم  خذ مكانا ف 
ا، ال تكتق    أيض 

  بالمثل، خذ مكان 
، وهو ما يعت 

  مفهومه عن اآلخر المطلق وغير المعروف. إن 
" ، وف  ىل 

  مي  
  أو "ف 

  لمقابلتر
 من الذاتية  الجسد  الثنائية ف 

ّ
تحد

  ذات الوقت
  لحم . إن عدم وضوح حدود النها ذات واحدة، ولكذاتانحامل ه     : فالمرأة كجسد وتجّسدها ف 

  نفس الوقت    ذات ك  اللحم، ومضاعفة  لحممع ال
ط تبديل    وهو ما وموضوع ف    الجسد الحامل هو رسر

نجده ف 

الضيف، ومع ذلك   مع  والمضيف  المضيف  مع  للضيف  مع  التحقيقمستحيل    يبقر دريدا  واحد  المضيف   .

لل ا. من وجهة النظر هذه، فإن الجسد الحامل  الضيف، ومع ذلك ال يمكن 
 
مضيف والضيف أن يكونا واحد
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ف  نراها    

التر االجتماعية  أو  السياسية  العملية  أو  الوظيفة  أصلية يسبق ويصيغ  عن    أطروحة دريدا كضيافة 

( للضيافة: العالقة )الا عالقات( لضيافة المطلقة: اللحم الحامل هو النموذج والنموذج األوىل  )والنموذج األصل 

  الجسد الحامل ه  الضيافة البدائية  عّيّ المُ   األصلية
  نفس الوقت. إن لغة    ثنائيةوال   للوحدة البينذاتية عنها ف 

ف 

  الحمل: الضيافة باعتبارها وظيفة    والتداخل عدم وضوح الحدود  
 ف 
ً
رى أوال

ُ
وتبديل مكان الضيف والمضيف، ت

ي ه  ثانوية بالنسبة للع   الجسد الحامل. ومع ذلك، فإن اجتماعية للعالم البشر
  نجدها متجسدة ف 

القات التر

المهم بير    التميير   المفاهيم تعمل عل  الذاتية، أي دقة  إرادة الجسد  هذه  البيولوجية واإلرادة      االستعارة 
  التر

  بداية هذا المقال ا قدمته
 . ف 

ا عنهللضيافة المطلقة،  استعارية    مثالية  ُيعّير الجسد الحامل عن   الجسد.    ا ُمعّير 
من حيث إرادة الحياة ف 

     وبالنظر 
ف  التفكير  إعادة  إىل  نحتاج  للحمل كضيافة،  البدائية  دريدا للطبيعة  عن أطروحة  يعّيّ  أنه   

ً
، خاصة

ال بالوجود وال بالوالدة لشبيهه الحامل ال يعىط  هدية  اللحمة. من وجهة نظري، فإن الهديّ  خاللالضيافة من 

xxvisemblé  ض تفير لكن  ومُ   ُمعطيا   الهدية.  البعض،  بعضهما  والمضيف  الضيف  ض  يفير ا كما  تمام  ا،  تلقي 

المسبقة هنا ليست ذات صلة. لحم األنتر هو مناسبة الضيافة اضات  ، والذي ال يتحقق إال  المحتملة  االفير

القصوى الحامل    اللحم   يقبل بالتلقيح.   يتعلق بشب  غايته  الطريق  يفيما  ويمهد  حتمل من عالقة لوضع مهها 

ا ما يتم التعبير عن لحم الحامل كضيافة أصلية ف و ضيف   الذاتية    مع صعود مضيف. لكن هذا ليس معىط. دائم 

د األمور المضيف. ومع ذلك، فإن  -الضيف  دريدا عن لية، بغض النظر عن اعتبارات  التفاعلية األوّ 
ّ
ه     ما يعق

  ما تبقر من هذه المقالةما سيشحول الحمل غير المرغوب واإلجهاض، وهو  األسئلة
  ف 
 . غلت 

 

 اإلجهاض والحمل غير المرغوب فيه  

  "دفاع عن اإلجهاض" ، تدرس جوديث  
ما تسميه "وجهة   Judith Jarvis Thomsonومسون  ث ف 

ا ، حتر إلنقاذ حياة األم ، وتجادل بأن اإلجهاض مسموح به 
 
النظر المتطرفة" بأن اإلجهاض غير مسموح به أبد

  بعض  
  الرحم هو شخص منذ الحمل.    الكائنحجتها أن    لغرض  ثومسون  الظروف. تقبلف 

الحق   وبالتاىل  فلهف 

  الحياة 
  الحياة. ثم تستكشف كيف يتم تطبيق مفهوم بسبب أن ف 

  الحياة   حق الجميع لكل شخص الحق ف 
ف 

  الجدل حول اإلجهاض
  قد يتم . وخالل مناقشتها  ف 

رفعها ضد الحق    تحلل مطالبات الحقوق المتنافسة التر

  الحياة. تستخدم العديد من التجارب  
  ُينظر إليها عل أنها تمثل    الذهنيةف 

  بناء بعض المقارنات المضيئة التر
ف 
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الحامل.  المرأة  يمكن    xxviiحالة  ما  الثالث حول  الشخص  االعتماد عل حجج    تعطيل 
كجزء من حجتها، وف 

، وهو  الخاصومسون الفضاء  ثيتعلق بحالتها الحامل، تقدم للمرأة الحامل أن تفعله وما ال تستطيع فعله فيما 

ل صغير  ُيطلب منك تخيل نفسك  ـــع جدا طفل مع  تشغلهوأنت مي   ا وينمو ينمو بشكل رسيـ
 
ل صغير جد . المي  

ا  
 
ة لدرجة أنك إذا لم تفعل شيئ جادل ت، فسوف يتم سحقك حتر الموت.  بشكل مستعجلالطفل بشعة كبير

  ث
 من "االنتظار بشكل سلّت  بينما   ومسون بأنه يجوز لك ف 

ً
هذه الظروف أن تدافع عن نفسك ضد الطفل بدال

  ، بالطبع ، أنه سيتعير  عليك قتل الطفل.  xxviiiيسحقك حتر الموت". 
 هذا يعت 

 ت
ّ
ل الثق  عل   الدفاع   يملكال    ذي ومسون، "ربما تشعر المرأة بشكل غامض بأن لها مكانة المي  

الحق ف 

أنها الشخص الذي يسكنه". وتضيف أن   الطفل، فيجب أن نتذكر  المرأة تؤوي  إذا كانت  النفس. ولكن  عن 

ه  ل صغير تم تأجير   مي  
  الرحم ليسا مثل "مستأجرين ف 

لخطأ مؤسف:  لكليهما نتيجة المرأة الحامل ووجودها ف 

ل". بينما تستخدم    تملكاألم   ساس  إللقاء مزيد من الضوء عل سبب استنتاج ما  ومسون هذا المثال األ ثالمي  

  عملية صناعة القرار من وجهة نظر الشخص الثالث، إال أنيمكن للمرأة الحامل فعله وما ال يمكنها فعله من  

ة بشكل كبير فكرة أن المرأة ه  صاحبة جسدها  
. إن لغة حجتها ليست لغة الجسد فحسب  تعتّي مهمة ومعّيّ

ا. بعبارة أخرى ، بل لغة محل اإلقام    ، فه   ة أيض 
تجمع بير  الفكرة الواضحة القائلة بأن المرأة الحامل، أو ف 

   
  تحديد مدى مالءمة    اللحممصطلحانر

  الرحم، وعل هذا النحو، لها الحق ف 
الحامل، ه  مضيفة للوجود ف 

 بعض اإليجارات. 

  أحد اآلثار الضمنية  
التفصيل  الحامل كضيافة أصيلة وبدا  اللحم هو أن    لمحاججتر ئية هو مزيد من 

ض أن    تفير
ا أن حجتر

 
، فإن هذا المعت  ال يتبع. من الواضح جد   اللحم لوجهة النظر المتطرفة. ولكن كما سأبير 

ا مادية،    ة محتمل وذات د عالقة بير  ذات  الحامل يجّس    نفس الوقت أجساد 
كون هذه العالقة .  لحما يكونان ف 

ا. ما أود أن أشدد عليه هو أن  . ألغراض هذبير  شخصير  يبقر قضية جدلّية ا المقال، أترك هذا السؤال جانب 

  تجد نفسها فيها. عل الرغم من أن الجسد الحامل  
اف بالظروف التر ذاتية المرأة كجسد حامل تتطلب االعير

ا ، ومن الناحية المثالية، موقع الضيافة األصلية والمطلقة، فإنه ليس من   واجب كل الكجسد أصيل هو مجازي 

المطلقام الضيافة  أو تحافظ عل  أن تعرض  الضيافة،    ةرأة  الظروف.    كل 
أمر    تبقر كرم شخص     باعتبارها ف 

ورات بيولوجية لوجود بعض أعمال الضيافة المطلقة،  ا. بينما قد تكون هناك رص  إال  مرغوب ولكنه ليس إلزامي 
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ا كذلك. أنه     تنتج عنها ، ستكون دائم 
  الوقت الحاىل  ، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه األفعال والحالة التر

ف 

ا  تتطّور قد    المختّي أو عن طريق بعض الوسائل األخرى  التكنولوجيا بحيث يتم إنتاج البشر جميع 
 .  ف 

 
ُ
ا ، يمكن أن ت ح ،  ثاني    مفهوم الضيافة األصلية، كما ه  ، أقير

  تم التعبير عنها ف 
 أن فسد العالقة التر

و    
بيتر اقتحام  تم  لو  للجسد.  ذاته غزو  االغتصاب وهو بحد  الناتج عن    كما هناك  الحمل 

كائن سيدمر حيانر

   أفهمها، ولم أكن أرغب
  تركها وران 

  ف 
. عالوة  للحفاظ عل وجوده من خالل تركه ةلست مضطر فإنت   

  بيتر
ف 

 عن طريق الخطأ ، فإن فساد المسكن األصل  ، والضيافة األصلية ،  
ً
عل ذلك، عندما تجد المرأة نفسها حامل

 
ً
ا: ق   يتطلب استمرار حالة غير مرغوب فيها. الستدعاء استعارة    ستدخل حير  التنفيذ قريب 

د أقرر أن العصافير التر

أن تذهب:     يجب 
  سقق 

ف  المكان: فهم  تعشش  مكان، ويحتلون    كل 
ف  ا، ويحدثون فوض   مبكر    

يوقظونت 

لهم. وجهة نظر   ا  ا صالح  أكون سامري  أن  الذهاب. ال يجب  الواليات ثعليهم    
ف  القانون  بأن  القائلة  ومسون 

 ولكن سامريير  صالحير     المتحدة "يجّي المرأة بموجب القانون عل أال تكون
مجرد سامريير  الئقير  بالحد األدن 

الذين لم يولدوا بعد بداخلهم" السؤال "هل يمكن    xxixلألشخاص  الصلة بالموضوع هنا. اإلجابة عل  وثيقة 

ا  
 
." إن إجبار شخص ما عل فعل ما يتسم بأنه عطاء  ه  "ال ؟"  ةلضيافة المطلقلإجبار المرأة عل أن تكون مكان

 
 
"  نفسه وفق  

وط دريدا "تعال للداخل ، احتل مكان    ا لشر
التخل  عن الطبيعة األخالقية البدائية للعالقة   يعت 

تب عل ذلك. من المهم إذن أن نقرأ الضيافة المطلق   تير
ليس مجرد حالة أو عملية بيولوجية ،   ا عل أنه  ةالتر

   ولكن كاستعارة للجسد الواع  الح  والحامل. 

نظري، وجهة  من  أنه  حامل    الحظ  امرأة  باعتبارها  الحامل  المرأة  ا    ليستفإن  الحياة    بعدأم  لهذه 

  رحمها. 
  الواقع ، يمكن النظر إىل فكرة العالقة الحميمة قبل األمومة ، وه  عالقة حميمة   xxxالمحددة ف 

ف 

مفاهيم ضمان ما قبل الوالدة لمقبولية    ألشكلةالحامل، عل أنها طريقة    واللحممبنية عل الحياة داخل الرحم  

   
ف  إليها  السع   يتم    

والتر   الضيف، 
الجيت       والحقوق  االنتقاء 

ا   نراها والتر     كثير
اإلجهاض.   ف  النقاشات حول 

ج   اض القائل بأن  ب  يتم تغذيتهبأن الجدل حول اإلجهاض    Julia Hanigsbergجادلت جوليا هانيغسبير االفير

الحمل تكون     رحمها.   بالفعلالمرأة بمجرد 
ف  للحياة  ا  للحمل. جسد    هنا   أتبعها   xxxiأم  التصور  هذا    رفض 

ف 

ال من  . تنشأ أخالق األمومة وه  تنشر  األمومةاألم، حتر مسئولية   يقع بير  قوسير  حير  الحديث عنالحامل  

  تتبع الحمل الحمل 
ا تحققاآلخر . العالقة مع ولكن من الوالدة التر

 
االحتمال الذي كان موجودا  المولود حديث

  حميمية قبل األمومة
  لحم الحامل، يجب ف 

  أنه ال توجد أخالق مرتبطة بالجسد الحامل: بل ف 
. هذا ال يعت 
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مثل هذه العالقة الحميمة ال    احتمالكير  عل األمومة، عل العالقة الحميمة الممكنة للجسد الحامل. إن  الير 

  الواقع ، تشير 
ا لتحقيق هذا االحتمال. ف  ا أخالقي  ام    طياته الير 

  يحمل ف 
  تبدأ    عل  االستطرادات ف 

األمومة التر

ها.    لحم الحامل إىل محو حد مهم لتقرير المرأة لمصير
 ف 

  
إىل أن "جسد األم يرحب بآخر لم تصنعه   Lisa Guenther  ثير ونق   سا  تحليلها لجسد األم، أشارت ليف 

  وربما حتر عنيف:  
ا عل الرغم من حملها، وغير المرن  أو تتسبب فيه ؛ إنها تحمل هذا اآلخر الذي يظل غريب 

 يشكل جسدها، و   ويغيرّ ضلوعها،    يركل
ّ
الداخل. تتحّمل آالم اآلخر  نق   هذا  من أجل اآلخرل عظامها من 

. ف 

.  xxxiiمسؤولية الطفل ، وحتر عن األلم الذي يلحقه الطفل" مسؤولة عن  ل ، و ، تصبح مسؤولة عن الطفالحمل

   ثير ونق أعتقد أن تحليل  
  التحديد من خالل فكرة ليفيناس "األمومة، التر

بامتياز ، تتحمل   ه  حمل مبالغة ف 

  ادعاء     xxxiiiحتر مسؤولية االضطهاد من قبل المضطهد". 
ا أن أشكك ف    أود أيض 

  - م   بأن جسد األ ثير ونق لكنت 

  الستعارة المسكن    -كما تراه  
  مناقشتر

"يرحب بآخر لم تصنعه أو تتسبب فيه". كيف لنا أن نفهم هذا االدعاء؟ ف 

المسبق   الوجودي  ط  الجسد هو الشر وأن  به،  الخاصة  الحياة  إرادة  له  المادي  الجسم  بأن  ، جادلت  األصل 

  ذلك  للحمل. بالنظر إىل الطبيعة المادية للحمل، قد يتساءل المرء  
إذا كان جسد األم ال يصنع أو يتسبب ف 

؟ عالوة عل ذلك ، ال     كيانه األساس 
اآلخر ، فماذا يفعل؟ ما هذا اآلخر إذا لم يكن هو نفسه اآلخر المادي ف 

وط المادية المسبقة للحمل    ضوء الشر
 . يمكن أن ينشأ عبء المسؤولية عن اآلخر إال ف 

ا قضية حول  ثير ونق لكن تحليل   تفسير ليفيناس ودريدا للضيافة   بناء علمفهوم المسؤولية    يثير أيض 

  أو أعتّي بوالهدية. أنا ال أرحب  
  سقق 

  تعشش ف 
، ومع ذلك فأنا أعىط  الضيافة لتلك  ا ضيوف   ها العصافير التر

مسؤولية   أي  لدي  ليس  معروفة.  وغير  مطلقة  أخرى  فه    ،  
بيتر تحتل  فه   بالبقاء:  لها  بالسماح  العصافير 

.    تجاههم، وال    ضياف   تنشأ هم تجاه 
  البداية، يشبه الحمل    تر

. ف    تظهرها العصافير
  ضوء بعض االنتهازية التر

ف 

. ومع ذلك، فإن التشبيه ينته  عند هذا الحد. العصافير موجودة قبل ضيافتر   إىل حد كبير تعشيش العصافير

ا. إن ما يمير  الجسد الحامل كضيافة مطلقة هو نشأته الفريدة المتوا  ولكن
 
ا مسبق فقة مع  الجنير  ليس موجود 

: إنه التعبير األساس  عن التخل     شخص آخر مجهول لم يتم بعد.  من أجل تكوين الجنير 

  بداية هذا المقال ، جادلت  
الخاصة   غاياتهامع    حياة الجسد أن استعارة المسكن األصل  لها جانبان:  بف 

(. لقد جادلت    وكفضاء، وأصل الجسد الحامل،   اإلنسان محايد من  بأن جسم    كذلكلإلرادة الذاتية )والوع 

  هذا يمكننا اكتشاف   فهو  -حيث القيمة 
ار ، وف  يفعل ما يفعله بغض النظر عن االضطرابات األخالقية واالجير
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  بعض األحيان يمكن لإلرادة الذاتية أن    يةإرادة الحياة الجسدية أو قصد
الجسد. نحتاج اآلن أن نالحظ أنه ف 

تتطابق   ال الذاتية  اإلرادة  و   الجسد اض. بعبارة أخرى ، فإن اإلرادة  الحال مع اإلجه  كما هو الجسد    يةتتجاوز قصد

  
ي المتطرف عل مثل هذا االتساق المستمر. ف    أن تتطابق: فقط سيض دعاة التمركز البشر

ا ، وال ينبع  دائم 

و    فلت من سيطرة الذات ي سوف  الجسد  فإن  ،  إرادته الذاتية  بشكل مستقّل عن  الجسد عن حياته    يعّيّ حير   

مع القيمة المحّملة لدى اإلرادة    يتصادم الحياد القيم  لدى الجسد . سوف  جهض أو قد يلجأ لوالدة مبكرةي

  حاالت الحمل غير المرغوب واإلجهاض
الجسد، أي أساس  إرادة  ، كما أراه ، ال يوجد  من منظور    لذا .  الذاتية ف 

ام سالمتها    اللحم والحفاظ عليها: يجب أن تجد ظاهرة    للتنازل عن اإلرادة الذاتية للمرأة الحامل: يجب احير

 لكيانها. تها رؤي و نوايا المرأة احتماالت الحامل نفسها منفتحة عل 
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