الــــغـــــيـــــر
وجـود الـغـيـر
اإلشكال :كيف يمكن اتباث وجود الغير كذات
واعية؟ وهل وجوده ضروري في الوعي
بالذات؟

معرفة الـغـيـر

اإلشكال :هل يمكن معرفة الغير انطالقا من
المماثلة بالذات؟ أم أنها معرفة مستحيلة أصال؟

الـعالقـة مع الـغـيـر

اإلشكال :كيف يعيش اإلنسان عالقته مع الغير؟ هل
في إطار من التفاعل التكامل ام في إطار من
الصراع والتنافر؟

أ -موقف ديكارت:

أ ــ موقف مالبرانش

أ -موقف كوجيف

يرى ديكارت أن وجود الغير ليس ضروريا
في الوعي بالذات ،وانطلق في إثبات ذلك من
الكوجيطو (أنا أفكر إذن أنا موجود) أي أن
تجربة الشك تضع األنا في عزلة واستقالل ال
يحتاج فيها إلى وساطة للوعي بذاته ،كذات
مفكرة وموجودة ومكتفية بذاتها ،في حين ان
اثبات وجود الغير كذات واعية يتم بطريقة
غير مباشرة أي بوساطة المماثلة بالذات.

يرى مالبرانش ان معرفة الغير ليست يقينية فهي
تقوم على التخمين وتعتمد على اسلوب المماثلة
بالذات وهو أسلوب غير مباشر وكثير التعرض
للخطأ ،فذاتي ليست وسيطا بيني وبين الغير،
وبالتالي فالمعرفة التي نكونها عن الناس اآلخرين
تكون خاطئة إذا اقتصرنا في حكمنا على المقارنة
مع ذاتنا.

يرى كوجيف أن العالقة مع الغير يحكمها مبدأ
الصراع والسيطرة من أجل إثبات الذات ،فالتاريخ
اإلنساني ليس سوى تاريخ تفاعل السيادة
والعبودية ،فاإلنسان في حالة نشأته ال يكون إنسانا
وكفى ،بل إنه دائما وبالضرورة إما عبدا وإما
سيدا ،ولذلك فإن عالقة األنا بالغير ال تقوم على
التآخي ،بل على الصراع ،فكل كائن يحمل في ذاته
نقيضه كشرط لوجوده.

ب ـ موقف سارتر

ب  -موقف ميرلوبنتي

ب ــ موقف كريستيفا

يرى ســارتر أن الغير هو الوســيط الضــروري
بيني وبين ذاتي ،وانطلق في توضـــيح ذلك من
خالل تحليلــه للخجــل بــاعتبــاره ليس ظــاهرة
تأملية خالصـة ،فهو أسـاسـا خجل أمام شـخص
ما ،فأنا أخجل من نفســـي من حيث أبدو للغير،
اذ بوجوده أصـــــبح بإمكان ذاتي ان تعي بذاتها
وتصــدر حكما على نفســها ،ألنها تدرك حدســيا
وفوريـا انهـا في مواجهـة الغير بـاعتبـاره ذاتـا
واعية بدون حاجة الى مماثلته بذاتنا.

يؤكد ميرلوبونتي على أن معرفة الغير قد تكون
ممكنة إذا تجاوز اإلنسان انغالقه على ذاته ،وهذا
يبعده عن النظر إلى األنا األخر باعتباره موضوعا
ولن يتم ذلك إال من خالل التواصل معه مما يمكننا
من النفاد إلى أعماق الغير عن طريق مماثلته
بذاتنا ،الن هناك فضاء مشتركا متداخال بين
الذوات يمنعنا من التعالي على الغير ،الن الذات
.المتعالية هي أساسا بين -ذاتية.

ترى كرسيتيفا أن داخل كل جماعة بشرية وداخل
كل ذات إنسانية نجد اختالفات وتناقضات ال واعية
وقد عبرت عن ذلك بقولها " :إن الغريب يسكننا
على نحو غريب " .ان الغرابة هي أحد مكوناتنا
النفسية تتجلى في شكل ماضي ال شعوري ،هذا
النوع من التحليل يؤدي إلى اتخاذ موقف ايجابي
من الغير أساسه الحوار والتسامح واالحترام في
إطار من التفاعل والتكامل بين األشخاص ،ألن
الغير هو أوال أنا أخر وثانيا هناك نقص فينا يجعلنا
نحتاج دائما إليه.

ج ــ موقف هيجل

ج ــ موقف سارتر

ج ــ موقف ارسطو

يرى هيجل ان وجود الغير ضروري في وعي الذات
بذاتها وانطلق في إثبات هذا الموقف من خالل
تحليله لجدلية العبد والسيد ،أي ان األنا من حيث
هو وعي بالذات ال يمنح بشكل سلمي وإنما ينتزع
عبر صراع مع الغير ،هذا الصراع سيؤدي إما إلى
الموت أو االستسالم ،فالموت ال يحقق االعتراف
وإنما يحققه استسالم أحد الطرفين ،وهنا تنشأ
عالقة جديدة بين األنا والغير هي عالقة السيد
والعبد ،بالتالي فإن األنا ال يعي بذاته كسيد إال في
.عالقته مع الغير كعبد والعكس صحيح أيضا.

يرى سارتر ان المعرفة تشير إلى الفعل العقلي الذي
يتجه من ذات إلى موضوع ،وتعني الذات كل من يتمتع
بالوعي والحرية ،اما الموضوع فهو ما يقابل هذه
الصفات .انطالقا مما سبق إذا افترضنا أن الغير قابل
للمعرفة فهذا يعني أنه موضوع ،وبالتالي فهو يفتقد
للوعي والحرية ،لكن الغير بالتعريف هو أنا أخر ،أي
ذات أخرى ،تتمتع بالوعي والحرية ،وهنا نصل إلى
التناقض الذي تطرحه فرضية معرفة الغير مما يعني
أن معرفته مستحيلة سواء بالمماثلة او بدونها ،ألنه
.ليس موضوعا قابال للتشييء.

يرى ارسطو ان االنسان كائن اجتماعي ،أي أن لديه
نزوع طبيعي الى ربط عالقات مع اآلخرين ،مؤكدا ان
لكل شيء وظيفة ،وظيفة اإلنسان هي العمل وفق
للعقل من أجل الفضيلة ،وبالتالي فسعادته تتحدد
بمدى قدرته على اداء وظيفته بنجاح ،ولكي يتمكن
من ذلك عليه ان يقيم عالقات ايجابية مع اآلخرين،
وذلك عبر الصداقة بأنواعها الثالث :صداقة الفضيلة،
صداقة المتعة وصداقة المنفعة.

