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زوايا تفاعل الذات مع الآخر
�أخذ امل�ؤلف ير�صد جملة من متظهرات تفاعل الذات
مع الآخ��ر من خ�لال العمل والأمل وامل��وت واحل��دث.
� ّأما العمل فريى �أن الذات جتد يف جهد العمل وتعبه
ثقلها ال��وج��ودي ،ال���ذي ي�ترت��ب عنه حتقق وج��وده��ا
الفعلي ،ولذلك ف���إن الأدوات التي �أق�صت ال��ذات عن
ال��ع��م��ل بنف�سها ك����الآالت الإل��ك�ترون��ي��ة وال�برجم��ي��ات
احلا�سوبية ف�إنّها حلت حملها ،فلن جتد الذات نف�سها
حا�ضرة ،ومتفاعلة ما مل يكن لها التفاعل املبا�شر يف
�إجناز ما تود �إجنازه.
وحينما حتدث الكاتب عن الأمل وعده وحدة ي�ستحيل
معها ال��ع��دم ،ف��الأمل امل��ادي ال��ذي ي�سمو بالنف�س �إىل
درجات الطهر ف�إنّه ال يفرتق عن حلظة الوجود ،وهو
متزامن مع احلالة البدئية للأمل؛ �أي تلك اللحظة
التي ُت��ك�� َّون اجل��وه��ر� .إذ جتد ال��ذات نف�سها يف التعب
والأمل والوجع ،جتد تلك احلالة الطاهرة التي ت�شعر
خاللها ب�أهمية ال��وج��ود ،واحل��اج��ة ل�ل�آخ��ر تفاعال،
واحلر�ص على الأنا ،وهنا تتك�شف العالقة التبادلية
بني الذات والأنا.
�أم��ا امل��وت فهو يقدم نف�سه ب���أ ّن��ه ح�ضور ال ع��دم ،و�إن
كان ال�شائع خالف ذلك ،فال جمال مل�سح عالقة الذات
باملوت� ،إذ يعدُّ املوت الرابط الوحيد بالقادم ،وال ميكن
النظر �إليه ب�أنه هجر للحا�ضر ،على الرغم من �أننا
ال ن�ستطيع �إدراك امل����وت ،وه��ن��ا تظهر امل��ف��ارق��ة كما
يرى الكاتب ،فحني ننظر �إليه ب�أنه ميثل الآن دائما،
فهناك تقع املغالطة ،وعلى ه��ذا فعندما يكون املوت
هنا ف���إن ال��ذات تكف عن تواجدها ،لي�س لأنها عدم،
ولكن هي حلظة عجز من الذات على ا�ستحواذ املوت.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ي�����ض��ي��ف ال��ك��ات��ب ن���ظ���رات فل�سفية
ج��دي��رة ب��االه��ت��م��ام ،في�ستخل�ص م��ن و���ض��ع��ي��ة امل��وت
ع��ج��ز ال����ذات ع���ن اال���س��ت��ح��واذ ،وي��ب��ق��ى ل���ل���ذات �شكال
�آخ��ر لال�ستحواذ يتمثل يف ام��ت�لاك امل�ستقبل؛ ذلك
لأنّ خارجية امل�ستقبل تختلف مت��ا ًم��ا ع��ن اخلارجية
امل��ك��ان��ي��ة ب�����أنّ امل�ستقبل م��ف��اج��ئ مت��ا ًم��ا .و�إن ا�ستباق
امل�ستقبل ،والإ���س��ق��اط على امل�ستقبل اللذين ت�ؤيدها
يف معظم الأح����وال ك��ل ال��ن��ظ��ري��ات م��ن برغ�سون �إىل
�سارتر ،لي�ست �سوى حا�ضر امل�ستقبل ،ولي�س امل�ستقبل
الأ�صلي ،فامل�ستقبل هو ما لي�س م�ستحوذا عليه.
ويبدو �أن هذا ت�صور خمتلف بع�ض ال�شيء ،فامل�ستقبل
ف��ع�لا -ال ميكن اال�ستحواذ عليه ،ولكنه يف الوقتنف�سه امل�ستقبل بالن�سبة ل��ل��ذات ه��و ن��اجت التفاعالت
ب�ين احلا�ضر وامل��ا���ض��ي ،ف���إن مل تكن ال��ق��درة متمكنة

من الإم�ساك بامل�ستقبل ،ف�إنّها ت�ستطيع ا�ستح�ضار
املا�ضي والتحكم يف احلا�ضر ال�صانعني الرئي�سيني
للم�ستقل.
وعودة لثنائية املوت والأمل فقد �أوجد الكاتب عالقة
بينهما ،وهي عالقة التجاور على م�ستوى الظاهرة،
ي�سبق املوت �أمل يهيئ �إليه ،يجعله يف قب�ضة الإدراك،
وقبل املوت يوجد حظ �أخري كما ن�شاهده يف الدراما،
ذلك هو الأمل يدفع الذات نحو �شهادة طويلة جتعل
من فكرة العدم م�ستحيلة ،فيتخلق ال��وج��ود ،الأم��ل
مي��د �سل�سلة م��ن ال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا الأن����ا،
فت�ست�شرف امل�ستقبل حينها جت��د ت��ف��اع�لا م��ع ذل��ك
الزمن املرتقب ،وتالقيا م�ستمرا ال يقطعه التعاقب.
وبعد ه��ذا التطواف يقدم الكاتب ر�ؤي��ة ت�ساعد على
���س�بر �أغ�����وار ع�لاق��ة �إن�����س��ان��ي��ة ُت�����ش��ك��ل -ح�����س��ب ر�أي���ه-
العالقة مع الآخ��ر يف �شكلها الأ�صلي ،هي (امل���ؤن��ث)
ويت�ساءل :هل يوجد و�ضع تظهر فيه �آخرية الآخ��ر
يف ن��ق��ائ��ه��ا؟ وه���ل ي��وج��د و���ض��ع ال مي��ل��ك ف��ي��ه الآخ���ر
�سوى غرييته فقط بو�صفها الوجه الآخ��ر لهويته؟
�أال ي��وج��د و���ض��ع يحمل ال��غ�يري��ة ف��ي��ه ك��ائ��ن �إي��ج��اب��ي
بو�صفها جوهرا؟
يجيب الكاتب يف �صفحة  58قائال�« :أعتقد �أن ال�ضد
الذي هو �ضد مطلقا ،وال��ذي مل تت�أثر �ضديته بتاتا
بالعالقة التي ميكن �أن تقوم بينه وبني املتعالق معه،
تلك الغاية التي ت�سمح لل�ضدية �أن تبقى �آخ��ر على
نحو مطلق� ،إمنا هي امل�ؤنث».
تت�ضمن ال��ف��ك��رة ال�سابقة ���ش��رح��ا مل�ضمون اخ��ت�لاف

الأجنا�س ،فال يعدُّ اختالف اجلن�س تناق�ضا ،فتناق�ض
الكينونة وال��ع��دم يقود كل واح��د منهما نحو الآخ��ر،
ال��ع�لاق��ة ال��ت��ي ت��دف��ع اجلن�سني للتفاعل ه��ي عالقة
احلب ،فاحلب لي�س �إمكانية ولكنه يغزونا من حيث
ال ن�شعر ،ومع ذلك ف�إنا الأنا تعي�ش فيه.
مي��ك��ن ل��ه��ذا ال��ك��ت��اب �أن ي�����ش��ك��ل ا���س��ت��ف��زازا �أح��ي��ان��ا،
و�صدمة �أحيانا �أخرى ،ولكن يف كل الأح��وال يالم�س
�إ�شكاال حيا بفكر فل�سفي عميق مبا فيه من ا�ست�شعار
للعالقة التي تربط الزمن ب��الآخ��ر ،ذل��ك من خالل
ر�صد ال�صور املتفرقة للنزعة االجتماعية يف مواجهة
الإن�سان الآخر.
قد ي�شكل الغمو�ض حجابا يف عالقة الأنا بالآخر ،لكن
مالم�ستنا ل�ل�آخ��ري يف احلياة اليومية تعطي روحا
لذلك التفاعل ،فما يكونه الواحد بالن�سبة �إىل الآخر،
يكون الآخ��ر بالن�سبة �إل��ي��ه ،فهذه طردية العالقات،
وما كان هذا هكذا �إال لأنه ال يوجد بالن�سبة �إىل الذات
مكان ا�ستثنائي تنفرد بنف�سها ،هي خا�ضعة �إىل نظام
التبادل ،فهي يف نظام ا�ستبدايل.
وال ري��ب �أن ال��ع�لاق��ات التبادلية تظهر �أح��ي��ان��ا غري
ت��ق��اب��ل��ي��ة� ،أي ت��ظ��ه��ر ب��و���ص��ف��ه��ا ع�لاق��ة حت�����س��م ب�����ش���أن
امل���ع���ا����ص���رة� ،أي ي���ك���ون ال���ط���رف���ان م��ت��ب��اي��ن�ين ،ه���ذه
امل��ل��ح��وظ��ة ن��ر���ص��ده��ا ح�ين ن���رى ال��ف��ق�ير ،وال�ضعيف
والعاجز ،ويكون الآخ��ر الغني وال��ق��وي وال��ق��ادر .هنا
ميكننا القول �إن العالقة الغريية لي�ست مكانية ،وال
ت�صورية؛ العدل املطلق ينفي التفا�ضل وال ميكن �أن
يكون ممكنا.
ويف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ي��ت��ب�ين �أن ه���ذا ال��ك��ت��اب ال ي��ق��دم
م�����س��اع��دة ف��ق��ط يف احل���وار م��ع الآخ����ر ،و�إمن���ا ي�ساعد
�أي�����ض��ا ع��ل��ى ف��ه��م ال���ذات ب�شكل �أف�����ض��ل ،وف��ه��م ال��زم��ن
ب�شكل �أدق ،ومدى تال�ؤم الزمن مع الآخر ،و�إن بدا لنا
عدم التالقي ،فالزمن يعني الدميومة من العالقات،
وم���ن اال���س��ت��ل��ه��ام م���ن الآخ������ر ،وه���و ت��ف��اع��ل �أب�����دي ال
ينقطع.
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الزمن والآخر ..لإميانويل ليفينا�س
ماجد العلوي *
ثمة كتب ال تتعدى �صفحاتها مائة �صفحة ،ولكن عباراتها املكتنزة جتعلها �أ�شبه بالكتب الكبرية التي حتوي معارف كثرية ،ولعلّ كتاب (الزمن
والآخر) لـ «�إميانويل ليفينا�س» منها ،فهو كتاب �صغري احلجم ،دقيق الإ�شارة ،معقد العبارة على الرغم من حماولة املرتجم لت�سهيل تلك العبارات،
وفك تلك الإ�شارات ،وال غرابة يف ذلك؛ فالزمن هو مو�ضوع هذا الكتاب ومازال الزمن لغزا حمريا لدى الفال�سفة ،بل حتى عند الفيزيائيني� ،إذ
ال ميلك الرا�صد للزمن حركته �إال �إذا خرج خارج الزمن فيملك مروره ،وجتربة ال�سفر يف الو�سائل ال�سريعة ت�صدق هذا االفرتا�ض� ،إذ ال ت�شعر
ب�سرعة الو�سيلة التي تركبها يف اخرتاق الزمن �إال �إذا نظرت من النافذة فرتى كل �شيء من حولك يرتاجع ب�سرعة.
تقهقرا للأبدية ،ولك ّنه يرتبط مع الآخر ،والإ�شكال ّيات املتعلقة بالزمن مت�شابكة ومعقدة .فما الزمن؟! من
الزمن معيار الوجود ،وال ميكن عده
ً
حيث م�صدره ،ومرور ما�ضيه ،والعي�ش يف حا�ضره ،وترقب م�ستقبله ،كيف يتقاطع الزمن مع الآخر؟ كيف يحافظ الزمن على وجوده؟ «فال يقبل
الذوبان ذاتا ،وال يدع نف�سه ت�ضمحل عن طريق التجربة» ،من �أين وقع �سوء الفهم ب�أن الزمن عبور زائل؟ كل هذه الأ�سئلة ب�سطها الكاتب يف
حما�ضراته التي جمعها يف هذا الكتاب.

يعد كتاب (الزمن ولآخ��ر) جتميعا لأرب��ع حما�ضرات
قدمها الفيل�سوف الفرن�سي �إميانويل ليفينا�س بني
عامي 1947 -1946م ،غري �أن تلك املحا�ضرات افتقرت
للجمع يف ن�سق من�ضبط ،وال��ت��ق��دمي �إل��ي��ه��ا� .إ�ضافة
�إىل وج��ود بع�ض الأط��روح��ات امل�ستدركة التي �أغ��رت
املرتجم ب�إعادة تن�سيقها و�إ�صدارها يف العام املن�صرم.
�إن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��زم��ن يف ه��ذا ال��ك��ت��اب ك��ان خمتلفا
بع�ض ال�شيء عن الأطروحات الفيزيائية التي تفكر
ب���ه ل��ك��ون��ه حل��ظ��ات ع���اب���رة م���ن امل��م��ك��ن ا���س�ترج��اع��ه��ا،
ت�لا���ش بعد ح���دوث ،لقد ان�شغل الفيزيائيون
ٍ
�أو �أن��ه
بالإجابة ع ّما ميكن اال�ستفادة من الزمن ،ومن �أبرز
الت�سا�ؤالت احلا�ضرة لديهم :هل ميكن ال�سفر خالل
�آلة الزمن؟! �أم �أنه �ضرب من اخليال؟! كيف ن�ستطيع
�إرجاع الزمن؟! وقيا�سه باملقارنة مع الزمن يف كواكب
غري كوكب الأر�ض.
مل يكن ُيعنى �إميانويل بهذه الت�سا�ؤالت كثريا ،لقد
اجت��ه نحو ق�ضيته ِب�� ُع�� َد ٍة فل�سفية حم�ضة ،وممار�سة
نقدية �صرفة ،وذل��ك من خ�لال ت�أمل عالقة الزمن
ب���الآخ���ر ت���أم�لا ي��ف��ت��ح ال��ط��ري��ق��ة مل��ا ب��ع��د ال��ك��ائ��ن؛ �أي
كعالقة الفكر بالآخر ،وذلك من خالل �صورة متفرقة
للنزعة االجتماعية كما �سنبني الحقا.
لقد تناول امل�ؤلف الزمن يف هذه الأطروحة كعن�صر
ال ُي��ع�� ِّر���ض الآخ���ر للخطر ،ب��ل ي�ضمن تفاعله معه،
وال ي��ع��دُّ ه حل��ظ��ة ع��اب��رة ُت��ل��غ��ي الآخ����ر ،و�إمن���ا تتفاعل
م��ع��ه ،ل��ذا لي�س ال��زم��ن ت��راج��ع��ا �إىل الأب���دي���ة ،ولكنه



عالقة مع الآخر ،ال يقبل الذوبان ذاتا ،وال يدع نف�سه
ت�ضمحل ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ج��رب��ة ،وع��ل��ي��ه ف����إن ال��ه��دف
الرئي�س م��ن ه��ذا ال��ك��ت��اب يظهر يف �إق���رار �أن الزمن
لي�س حدثا ملو�ضوع ذات معزولة ووحيدة ،ولكنه ميثل
عالقة ال��ذات نف�سها بالآخر ،فمهما بلغ �سوء الفهم
يف العالقة ب�ين ال��زم��ن وال���ذات ،ف���إن جم��رد الت�صور
ب�إلغاء ه��ذه العالقة يخلق ت�صورا �آخ��را متطرفا ال
يعرتف بالتاريخ ،وال يثمن اللحظة احل��ا���ض��رة ،وال
ي�ستوعب متطلبات امل�ستقبل ،وه��ذا يعني ا�ست�سالم
العالقات الإن�سانية لنقطة ال�صفر على الدوام.
تتمثل عالقة ال��ذات بالآخر يف متظهرات عديدة يف
احلياة ،ولعل من �أبرزها عالقة الذات بفعل الوجود،
�إذ من العادي �أن نقول �أننا ال نوجد باملفرد مطلقا،
فنحن حماطون مبخلوقات و�أ�شياء تربطها عالقات
م�����ش�ترك��ة ،ول����ذا ف��ن��ح��ن ن���وج���د م���ع الآخ����ري����ن مل�����س��ا،
وت���وددا ،وعمال م�شرتكا ،وه��ذه كلها حلظات عابرة،
فتظل الذات بالن�سبة لنف�سها العن�صر الثابت مطلقا،
تتبادل مع الآخ��ر كل �شيء ما عدا فعل الوجود ،ف�إذا
انعزلت الذات �أ�صبحت وحيدة ،ولكنها ال متثل بحال
م��ن الأح����وال ال��وج��ود ال��ع��اب��ر ال���ذي يف�ضي �إىل عدم
التالقي ،بل العك�س متاما فالزمن يعرب عن الدميومة
من العالقات ،ومن اال�ستلهام ،ومن االنتظار «خيط
�أكرث متانة من �سطر مثايل ال يقطعه التعاقب».
هذا الأمر نالحظه جليا يف احلياة اليومية التي ُتعدُّ
جملة م��ن االن�����ش��غ��االت؛ �إذ ال��ع��امل ن�سق م��ن الأدوات

ي�ستخدمها الإن�سان فيجد ذاته ،يجدها لفرتة زمنية
حمددة .فعندما ن�شم وردة ،فعند حدود الرائحة تتحدد
غ��اي��ة ال��ف��ع��ل ،وك��ذل��ك ع��ن��دم��ا ن��ت��ن��زه ،ف���إن��ن��ا ن�ستن�شق
الهواء لي�س من �أج��ل ال�صحة و�إمن��ا من �أج��ل الهواء،
فتفاعالتنا مع الآخ��ر هي التي تر�سم �سمات وجودنا
يف العامل .والتفاعالت ال تكون �أب��دا �إال بالتفاعل مع
الزمن ،فهما دورة تفاعلية لإيجاد الوجود.
�إذن نحن �إزاء ترابط الأنا بذاتها ،ذهابا نحو االحتفاظ
بالهوية ،ونحو االحتفاظ ب��ال��وج��ود ،ول��ذل��ك ميكننا
�أن ن�سم العالقة مع ال�شيء الآخر بو�سم املتعة؛ ذلك
لأن ك��ل متعة ه��ي طريقة م��ن ط��رق الكينونة ،فثمة
ع�ل�اق���ة م���ع ك���ل م���ا ه���و ����ض���روري ل��ل��م��رء ك���ي ي��ك��ون،
وحياتنا اليومية طريقة للتحرر من املادية البدئية
التي تكتمل ال��ذات بها ،فالعامل مينح للذات فر�صة
امل�ساهمة يف فعل الوجود على �شكل متعة ،وي�سمح لها
نتيجة لذلك بالوجود على م�سافة من ذاتها.
وعلى الرغم من االحتفاء بالذات وا�ستجالء مكنون
الأنا يف هذا الكتاب �إال �أن امل�ؤلف يك�شف مبو�ضوعيته
تناق�ضا عظيما تتوهمه الذات يف العامل املادي حينما
ت�شعر ب�أنها متلك احلرية لنف�سها ،فاحلرية يف حقيقة
الأمر حتدد م�س�ؤولية الذات حتديدا مبا�شرا ،ولذلك
هو لي�س حرا لأنه م�سئول عن نف�سه م�سئولية ت�ؤطر
لها عالقاتها مع الآخر ،ومبا �أن الأنا مرتبطة بالذات
ف�إنّ امل�س�ؤولية تن�سحب �إليها كذلك فيقعان كالهما يف
قب�ضة امل�س�ؤوليات ،وال حرية مطلقة لهما.

