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صوت اآلخر في فلسفة إيمانويل ليفيناس
سيف الوهيبي
بعك�س ال�سائد يف ع�صره �أ�س�س الفيل�سوف الفرن�سي ميل �إميانويل ليفينا�س ،فل�سفة العالقة بني الكينونة والآخ��ر ،يف حني كان الغرب يبحر يف تيارات مثل
البنيوية ،والفيلولوجيا ،واملارك�سية وغريها ،والتي ترتكز على مبد�أ الذات دون غريها ،لذلك ظل فكر ليفينا�س مغمورا ومهم�شا ،مقابل تلك ال�شهرة التي نالها
جمع الفال�سفة يف ع�صره� ،إال �أن �أفكار ليفينا�س تنعم اليوم باعرتاف �أكادميي وعاملي ميتد �إىل ما هو �أبعد حتى من الأدوار الفل�سفية ،ليالم�س ميادين خمتلفة مثل
ال�سيا�سة والت�أويل والأخالق« .فيل�سوف الغريية» ،مثلما يلقب اليوم يف الو�سط الأكادميي ،نناق�شه يف مقالة للكاتب اجلزائري حممد بكاي املن�شورة مبجلة التفاهم
حتت عنوان «�أخالقيات التعامل مع الآخر ،ت�أمالت يف فل�سفة الغريية عند �إميانويل ليفينا�س».
�أخالقيات التعامل مع الآخر
ي�ع�ت�بر ل�ي�ف�ي�ن��ا���س االع�تراف ب ��الآخ ��ر ال �� �ش��رط الأ��س��ا��س��ي
ل �ق �ي��ام ع�ل�اق ��ة �أخ�ل�اق �ي ��ة م �ع ��ه ،ب ��ل �إن �ه ��ا ت���س�ب��ق ع�لاق�ت��ه
االن �ط��ول��وج �ي��ة ب ��ال ��ذات وال� �ع ��امل ،و�أن ال �ه��وي��ة اجل��دي��دة
ل �ل ��ذات ،ت���س�ب�ق�ه��ا ه��وي��ة ال� ��ذات الأخ� � ��رى ،ه ��ذه الفل�سفة
الأخ�لاق �ي��ة لدى ليفينا�س املحتفية بالغري ،ج ��اءت ك��رد
�أخ�لاق��ي فل�سفي حا�سم ،لتُعلي م��ن ��ش��أن الغري يف الفكر
الغربي املعا�صر ،منطلقة من الأخالق وهي املبد أ� الأول يف
فل�سفة ليفينا�س .يقول يف كتابه (الكلية والالمتناهي):
«الأخ�ل�اق لي�ست فرعاً من الفل�سفة ،و�إمن��ا هي الفل�سفة
الأوىل»� .إن� إيتقيا (الغريية) ليفينا�س هي �سبيل مغاير
ال ميجد الأح��ادي��ة بقدر ما يقف �ضدها ،وه��ي مت��ا ٍد على
املركزيات ب�إثارتها لعالقتنا مع الآخر ،با�ستحقاقها للدر�س
والفح�ص ،ب�أ�صالتها �إىل جانب الذات .ليفينا�س� أقحم
فل�سفته ب� ��ر�ؤى ج��دي��دة ت ��دور حم ��اوره ��ا ح ��ول الت�سامح
واملحبة واالع�تراف بالغري الغريب عنا ،يكتب« :املوجود
هو الغري ،والفل�سفة هي طريق الغري �إىل اهلل» ،وقد �أعادت
الفل�سفة الليفان�سية االعتبار والأه �م �ي��ة املغيبة لكثري
من املوا�ضيع ذات ال�صبغة الأخ�لاق�ي��ة ،والبعد الإن�ساين
مثل :ال�صداقة ،واملحبة ،والعطاء ،والتكفري عن الأخطاء
والغفران ،وغريها ،لقد انتقل ليفينا�س من علم الوجود
�إىل فل�سفة الأخالق ،ومن الذات والوجود �إىل الغري ،من
الرنج�سية والأنانية �إىل املجتمعية.
�إيتقيا امل�س�ؤولية نحو الآخر
يف حلظة اللقاء مع الآخر الغريب عني ،البعيد عني ،الذي
لي�س أ�ن��ا ،يف لقائنا وجهاً لوجه ،يف مناداته يل واقرتابه
م�ن��ي ،تتجلى الأخ �ل�اق الإن���س��ان�ي��ة يف م��راع��اة م�س�ؤولية
ال��ذات جت��اه الغري ،فالآخر وج��ه الوجه ،ال هو بالظاهرة
الغريبة ،وال بالظاهرة امل���ض��ادة ،يقول ليفينا�س يف هذا
االطار« :يفر�ض الوجه ذاته علي ،فال �أ�ستطيع �أن �أمتنع
عن �سماع ندائه �أو جتاهله ون�سيانه ،ال �أ�ستطيع �أن �أتخلى
عن م�س�ؤوليتي �أمام ب�ؤ�سه» ،وي�ضيف � -أن �أكون �أنا ،ذلك
يعني عدم القدرة على التهرب من امل�س�ؤولية» ،فامل�س�ؤولية

كما يحددها ليفينا�س هي هوية الذات اجلديدة التي ت�ضع
نف�سها يف خدمة الآخر ،ولي�ست يل احلرية يف الهروب من
علي ،ومهما كانت
امل�س�ؤولية جتاهه� ،إنها تفر�ض نف�سها َّ
مواقف الآخر جتاهي ،فهي م�س�ؤولية غري متبادلة ،و�إمنا
يف اجتاه واحد ،ال تخ�ضع ملبد أ� املبادلة �أو املقاي�ضة ،و�إمنا
هي م�س�ؤولية غري م�شروطة!
عندما ي�أتيني الآخ��ر يف زي��ارة �أو ي�ح��اورين �أو يخاطبني
ف�ستتولد داخ�ل��ي ال�ت��زام��ات �أخ�لاق�ي��ة ،تتجلى يف �أن �أك��ون
دائماً موجوداً من �أجل الآخر ،حتى يف حلظات االحت�ضار.
واالق �ت�راب وال �ت ��آزر ه��و �إك �م��ال النق�ص ال ��ذي ت�ع��اين منه
ال � ��ذات ،ي�ك�ت��ب ل�ي�ف�ي�ن��ا���س «�إن ع�ظ�م��ة ال �غ�ير وحم�ب�ت��ي له
جت �ب�راين ع �ل��ى �أن �أك � ��ون ج ��اه ��زاً وم� ��وج� ��وداً م ��ن �أج �ل��ى؛
ف�إنني م�س�ؤول متام امل�س�ؤولية عن معنى حياته يف حمبته
واخل� ��وف م ��ن م ��وت ��ه ،وت� � أ�ث ��ري م ��ن ج� ��راء م ��ا ي �ح��دث ل��ه،
وحزين وقت فراقه» ،نتيجة هذا الت�أثر يتولد احلب جتاه
الغري ال��ذي نحمله يف مكنون ��ص��دورن��ا و�أفئدتنا للغري،
ف��امل��وت ه��و اخل�ط��ر احلقيقي ال ��ذي ي�ق�ترب م�ن��ا ،وحزننا
ع�ل��ى ف��راق��ه ،لي�س ��ض�ي�ق�اً وغ �م �اً م��ن امل ��وت وال �ف �ن��اء ،فهو
�أم��ر ال مفر منه؛ و�إمن��ا �صرخة يف وج��ه العنف واحل��روب
التي ما تنفك �إال وت�سفك مئات الب�شر وحت�صد الأرواح
وتن�شى امل��داف��ن .ال���س�لام باعتبار ليفينا�س لي�س نهاية
للحرب �أو ختاما لالقتتال� ،أو ان�صياع اخلا�سر للمنت�صر،
يقول ليفينا�س «على ال�سالم� أن يكون �سالمي �أنا ،بعالقة
تنطلق مع الذات نحو الآخر بالرغبة والطيبة ،حيث الأنا
تقوم وت�ستمر بدون �أنانية».
الغريية وجتلياتها اخلطابية
يف �أول حم ��ادث ��ة م ��ع الآخ � � ��ر ،ت �ك ��ون ال� � ��ذات ق ��د حت ��ررت
م ��ن ع�ق��ال�ه��ا وان�ف�ت�ح��ت ع�ل��ى ك ��ل غ��ري��ب وخم�ت�ل��ف عنها،
مم��ا ي�ح��دث ان�ق�لاب��ا �آخ ��ر داخ ��ل ال� ��ذات ،فعندما يتحدث
م ��وج ��ودان؛ � �س �ي �ب��د�أ ال �ت �ب��ادل يف حل �ظ��ة م�ع�ي�ن��ة وي�ن�ط��رح
ب �ط ��ري �ق ��ة م �� �س �ت �ق �ي �م��ة م �ع �ل �ن �اً ع� ��ن ب� � ��د�أ ع �م �ل �ي��ة احل � ��وار
وامل�ح��ادث��ة ،الأم��ر ال��ذي يق�ضي على ك��ل �أ�شكال االنغالق
والعزلة البالية واملعتقدات الرا�سخة عن الطرف الآخر،

يذكر ليفينا�س يف كتابه (الكلي والنهائي)�« :إنّ اخ�تراق
ق��وق�ع��ة ال�ع��زل��ة ه��و وح ��ده ال ��ذي ي�سمح ل�ن��ا ب��ال�ن�ف��اذ �إىل
�آخ��ر ال��وج��ود بطريقة مغايرة عنه ،و�سي�شرع �أب��واب الأن��ا
امل�ؤ�صدة عن طريق اللغة واحلوار نحو الوجود مع الآخر
وم�شاركته همومه وتطلعاته» ،من ثم ف��إن املقابلة التي
تتم بني الوجهني (الأنا والآخر) حتمل يف طياتها �سالماً
وحم�ب��ة وخ�ي�را؛ ل�ه��ذا ف�ل�ق��اء ال ��ذات والآخ ��ر وج�ه�اً لوجه
علي ،الأم��ر الذي
يتطلب واجبا �أخالقيا يفر�ضه الآخ��ر ًّ
ي�ستدعي (ال�ل�غ��ة) �أو ال��وا��س�ط��ة ب�ين الأن ��ا والآخ� ��ر ،التي
جتعل العالقة بني املتحاورين ممكنة ،وحتقق التوا�صل
الكفيل بعقلنة الب�شر واحل��د من نزاعاتهم ،وه��ذه اللغة
تظل يف قلب الأح ��داث وتبقى الو�سيلة الوحيدة لإج��راء
مفاو�ضات للخروج بت�سويات ظرفية واتفاقيات مر�ضية
جلميع الأط��راف ،يقول ليفينا�س  -ميكن �أن ن�سمي هذه
املقابلة حواراً يدخل عربها املتحاورون �إىل فكر الآخرين
حيث يعطون للحوار قيمة ،وميكن �أن ن�سمي اجتماعية
وحدة �أ�شكال الوعي املتعددة الداخلة يف عني الفكر».
خامتة
انبثقت فل�سفة ليفينا�س يف ع�صر ات�سم ب��امل�ن��اداة بالذات
دون � �س��واه��ا ،وان�ت���ص��ار ل�ل�آل��ة ع�ل��ى ح���س��اب الإن �� �س��ان ،كل
ال�ت�ي��ارات الفل�سفية ك��ان��ت ت�ن��ادي ب�ت��ذري��ة الإن���س��ان داخ��ل
ك �ي��ان��ات ف��ردي��ة م �ع��زول��ة مت ��وت م��ن ف ��رط اخل���ص��و��ص�ي��ة،
وحت ��ول الأف� ��راد ل�ك��ائ�ن��ات نرج�سية منطوية ع�ل��ى ذات�ه��ا،
ومن�شغلة ع��ن ك��ل م��ا ي��دور حولها ع�بر مم��ار��س��ة طقو�س
التطهر م��ن الآخ ��ر وال�ت�ن���ص��ل م��ن ك��ل �أع �ب��اء امل�شرتكات
الإن�سانية ،يف حني ظهر ليفنيا�س بوجه مغاير متاماً عرب
مبحث الأخ�لاق والعالقة بني البيذاتية والإيتقية التي
ت��رب��ط ال ��ذات ب�ن�ظ�يره��ا ،وت ��ؤك��د ع�ل��ى � �ض��رورة االع�ت�راف
ب��الآخ��ر ك�شخ�ص ال ك�شيء .ط��رح حينها ليفينا�س� أفكاراً
غيبته عن التقاليد الفل�سفية الرائجة� ،إال �أنها �أثبتت على
توايل الزمان� ،أنّ عالقة ال��ذات ال تت�أثر �إال بالعالقة مع
الآخر ممثلة يف ال�صداقة واملحبة والعطاء الإن�ساين ،الذي
ُيخلف اخلري وال�سالم وامل�ساواة بني بني الب�شر.
saif.alwahaibi15@gmail.com

