
:البشري الوضع جمزوءة

 :الغري درسحماور 

  .الغري وجود: احملور األول
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 :الطرح اإلشكايل

إن مفهوم الغري من املفاهيم الفلسفية احلديثة اليت مل حتتل مركز الصدارة إال مع فلسفة هيغل، بعدما كان كل اهتمام التفكري 

الفلسفي يتمحور حول الذات، ومبا أن الذات قد تنتج أفكارا خاطئة حول موضوعات خارجية نتيجة خداع احلواس، فإن هذا األمر قد 

مما يترتب عن ذلك أن إنتاج معرفة حول الغري تتميز باالختالف، بل احتمال عدم  ،ووضع وجوده بني قوسني يدفع إىل الشك يف الغري،

:إضافة إىل تعدد وتنوع العالقة اليت تربطنا به، وهذا ما ميكن التعبري عنه بواسطة األسئلة اآلتية ،إنتاجها أصال

 هل الغري موجود أم ال؟

كيف ميكن أن نبين هذه املعرفة؟ كذلكهل معرفة الغري ممكنة؟ وإن كانت 

  ما طبيعة العالقة اليت تربط الذات بالغري؟

:وجود الغري: احملور األول

 :وجود الغري والصراع -أ 

تقوم ماهيته يف كونه أنا، غري أن اآلخر هو أيضا وعي لذاته،  -  حسب فريدريك هيغل - يكون وعي الذات وجودا بسيطا لذاته 

أنا، هكذا تنبثق ذات أمام ذات، يكون كل واحد بالنسبة لآلخر عبارة عن موضوع، كل منهما متيقن من وجود ذاته، وليس / باعتباره ال 

تقدمي الذات لنفسها أمام اآلخر يف إظهار أا ليست متيقنا من وجود اآلخر، لكن مازال مل يقدم بعد أحدمها نفسه لآلخر، تتمثل عملية 

يف تصور  -متشبثة باحلياة، وهي نفس العملية اليت يقوم ا اآلخر حينما يسعى إىل موت اآلخر، أي األنا، إن وجود الغري بالنسبة لألنا 

ده إىل مستوى احلقيقة بالنسبة لذاته، يتم بواسطة الصراع من أجل احلياة واملوت، ألن على كل منهما أن يسمو بيقني وجو -هيغل 

.وبالنسبة لآلخر

 :وجود الغري ووجود الذات -ب 

مع "عندما يوجد على منط الوجود  -يف نظر مارتن هايدغر  -إن املوجود هنا باعتباره وجودا فرديا خاصا ال يكون مطابقا لذاته 

وجودي اخلاص يف منط وجود الغري، حبيث جيعل اآلخرين خيتفون  ، فهذا الوجود املشترك يذيب كليا املوجود هنا، الذي هو"الغري/ 

ويفقدون ما مييزهم وما ينفردون به، مما يسمح بسيطرة الضمري املبين للمجهول، هذا اهول ليس شخصا متعينا، إنه ال أحد، كما أن 

 .ل إذابتها وسط اآلخرين، ووسط اهوليهدد وجود الذات من خال - يف تصور هايدغر  -بإمكان أي كان أن ميثله، إن وجود الغري 

 :معرفة الغري: احملور الثاين

 :الغري واحلميمية -أ 

حيث جتعلين سجني ذايت، فالتجربة : "إن محيمييت، أي حيايت اخلاصة هي عائق أمام كل تواصل مع الغري، يقول غاستون بريجي

لغري الذاتية وحدها هي الوجود احلقيقي بالنسبة يل، وهي جتربة غري قابلة للنقل إىل اآلخر، فأنا أعيش وحيدا وأشعر بالعزلة، كما أن عامل ا

يف األمل الذي ميزقه، غري أن أمله يبقى رغم منغلق أمامي بقدر انغالق عاملي أمامه، فعندما يتأمل الغري ميكنين مساعدته، ومواساته وحماولة ختف

الغيرالغيرالغيرالغير
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مادام  -يف نظر بريجي  - ، وهكذا تتعذر معرفة الغري "ذلك أملا خارجيا بالنسبة لذايت، فتجربة األمل تظل جتربته الشخصية وليست جتربيت

 .أبدا رغبته يف التواصلاإلنسان كائنا سجينا يف آالمه، ومنعزال يف لذّاته، ووحيدا يف موته، حمكوما عليه بأن ال يشبع 

 :الغري بنية -ب 

بل هو بنية أو نظام العالقات والتفاعالت بني الذوات واألشخاص،  -حسب جيل دولوز  -إن الغري ليس فردا مشخصا بعينه 

ال أدركها كلها ومن مجيع جهاا وجوانبها وباستمرار،  يتجلى هذا النظام يف اال اإلدراكي احلسي، مثال فأنا حني أدرك األشياء احمليطة يب

وهذا يفترض أن يكون مثة آخرون يدركون ماال أدركه من األشياء، ويف الوقت الذي ال أدركه، وإال بدت األشياء وكأا تنعدم حني ال 

ين إدراك األشياء، ويكمل إدراكي هلا، وهكذا أدركها وتعود إىل الوجود حني أدركها جمددا، وإذا كان هذا مستحيال، فإن الغري إذن يشارك

  .جيرد دولوز الغري من معناه الفردي املشخص، ويضمنه معىن بنيويا

 :العالقة مع الغري: احملور الثالث

 :عالقة الصداقة -أ 

وغاية هذا املثال هو  إن الصداقة باعتبارها مثاال هي احتاد شخصني يتبادالن نفس مشاعر احلب واالحترام، يف نظر إميانويل كانط

حتقيق اخلري للصديقني الذين مجعت بينهما إرادة طيبة، يتولد عن مشاعر احلب جتاذب بني الصديقني، يف حني يتولد عن مشاعر االحترام 

يقوم ذا التنبيه تباعد بينهما، إذا تناولنا الصداقة من جانبها األخالقي فواجب الصديق تنبيه صديقه إىل أخطائه مىت ارتكاا، ألن األول 

 ألجل خري الثاين، وهذا واجب حب األول للثان، بينما تشكل أخطاء الثاين جتاه الصديق األول إخالال مببدأ االحترام بينهما، ال جيب إذن

 .على منافع مباشرة ومتبادلة، بل جيب أن تقوم على أساس أخالقي خالص - حسب كانط  - أن تقوم الصداقة 

 :عالقة الغرابة -ب 

لقد رفضت جوليا كريستيفا املعىن اليوناين القدمي ملفهوم الغريب املرتبط باآلخر، الذي نكن له مشاعر احلقد باعتباره ذلك الدخيل 

، املسؤول عن شرور املدينة، أو ذلك العدو الذي يتعني القضاء عليه إلعادة السلم إىل اتمع، إن الغريب يف نظرها يسكننا على حنو غريب

الوعي باختاليف،  - تقول كريستيفا  - نتعرف على الغريب فينا نستبعد أن نبغضه يف ذاته، إن الغريب يبدأ عندما ينشأ لدي وحنن إذ 

كما انتقدت كريستيفا الداللة احلقوقية ، وينتهي عندما نتعرف على أنفسنا مجيعا وندرك أننا غرباء متمردون على الروابط واجلماعات

لق على من ال يتمتع مبواطنة البلد الذي يقطنه، ألا تسكت عن وضعية املختلف اليت يتخذها اإلنسان داخل املعاصرة للغريب اليت تط

 .مجاعة بشرية تنغلق على نفسها مقصية املخالفني هلا

 :استنتاجات عامة

جانب أو يف مقابل الذات، فإن هناك فرق بني اآلخر والغري، فإذا كان اآلخر هو ذلك الكائن املادي الذي يتميز بوجود واقعي إىل 

  .الغري مفهوم فلسفي نظري يتضمن اخلصائص اردة لآلخر

إن مفهوم الغري مفهوم يتضمن معرفة متناقضة حول اآلخر، فتارة حيدده كأنا آخر باعتباره متطابقا مع الذات، وطورا حيدده 

  .أنا مركزا على مظاهر التناقض مع الذات -باعتباره ال 

تبدأ بعالقة احلب واالحترام والصداقة، مرورا . إن العالقة مع الغري يف احلقيقة هي عالقة بصيغة اجلمع، تتميز بالتعدد والتنوع

  .، وتنتهي مع عالقة الصراع والتنافس والعداوة…بعالقة الغرابة والقرابة 
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