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ملخص
تهدف هذه الدراسةةة ىلت توحةةيف ةياية الت سةةية جنيةة ة جديدة تختلي في توعةةيااتها
أن ي ة اجنوار ،وججل ذلك قم ا بدرا سة تحليلية لمو حوع اجن ي ة في الال ياة الغربية المعا عرة أي
نجد ة ثير م الاالسةةةاة فالوا االاتاام بما ةاه مهمشةةةا م قبل الثقافة الغربية الم غلقة لت ذاتها،
ليطراوا بذلك سةةة ال ا

ر وم بي هم ىيمانويل لاي اس وجوديث بتلر اللذي ااوال تاكيك مرةزية،
ر فالجحيم يبدأ م اجنا

الذات هذه اج يرة التي ا تبرت ا

ر جحيم في اي أه الجحيم هو نهاية ا

ةما ي ةد جاه لوك ماريوه ،جه ا

ر هو ال شريك في اإلن يانية دونه الم شهد سيكوه ناق صا ذلك أه

اإلنيةةةاه م ذ البداية ال يطلن أه يكوه وايدا ،وهذا ما يتجلت في عةةةر ة الطال اجولت

د د وله

العالم فهي عةةةر ة م ات وألم م دوه شةةةك لك ها أيضةةةا عةةةر ة ندام ود وة لي ر ،ير أه اإلاتاام
با

رية ه ا ال يع ي أبدا تحطيم الذاتية أو الخروج الرادي كالي م ها ،بل ا

رية سةةةتصةةةبف الشةةةر

الضروري في تكوي الذاتية إل ادة ترميمها م جديد.

الكلمات الماتااية :الذات؛ ا

ر؛ اجني ة؛ الوجه؛ اإلتيقا.

Abstract
This study aims to clarify how to establish a new humanism that differs in its
descriptions from the humanization of lights. To this end, we have conducted an
analytical study on humanism in contemporary Western philosophy, where many
philosophers continued to celebrate what was marginalized by the closed Western
culture. Examples of these philosophers are Emmanuel Levinas and Judith Butler, in
a clearer sense of escape from the culture of violence and oppression, which is
governed only by the dominant logic of inferior thought. The hell is the end of the
other and the hell begins with the ego as Jean Luck Marion asserts, he is a partner in
humanity, because man, since dawn, is not required to be lonely; and this is reflected
in the first cry of the child when he comes to this world, a cry of exile and pain but
also a call to another. Rather, the otherness will become the necessary condition in the
formation of subjectivity to be restored again.
Keywords: Self; Other; Humanity; Face; Ethics.
الم لي المرسل
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مقدمة
ىذا أردنا أه نقدم و عاا موجزا للقره الع شري ف قل ما يمك أه ن صاه به هو أنه ةاه
قرنا

ياا بامتياز ،ىذ هو تاريخ اإلنيةةانية الشةةقي؛ فمااهيم اجنوار المرةزية ونقصةةد التقدم

والحرية والديمقراطية أنتجت أنامة شةةةمولية ألحقت بالبشةةةرية ذا ت وم
الضخمة ،جه التاريخ بقدر ما يعلم الذاةرة دروسه هو أيضا يعذبها ويجراها
آثارا وندوبا بيةةةبن

امله الكتن
دما يخلي فيها

ي الميتافيزيقا ةما يقول جاك دريدا ،J. Derridaجنه وبحكم أعةةةله

اليهودي ىلت جانن أعةةله الجزائري والارنيةةي ي تمي ىلت ثقافة يهودية م يةةية ومهمشةةة بل
مضةةةطهدة م قبل الثقافة الغربية المتمرةزة والتي لطالما ا تبرت نايةةةها اجنموذج اجواد
لكل الثقافات واجج اس وهذا ما تجيد فعال في المحرقة أو الهلوةوست ،وهو أيضا ما يصطلف
ي التاريخ ،ىنه تاريخ الع ي أو القهر بكل ما تحمله

ليه فرانز روزنتزفايغ F.Rosenzweig

الكلمة م مع ت ونق صد أي ضا الحربي العالميتي  ،اللتي تع ياه للذات المتمرةزة والمتعالية
مجدا ونصرا وا

ر المضطهد مذلة وىهانة.

م ه ا انبعثت فليةاة ىيمانويل لاي اس  E.Levinasوجوديث بتلر*J. Butlerااتجاجا
لت ما وعةةةل ىليه العصةةةر م

بث بينيةةةانوية اإلنيةةةاه ،في رل الاكر الغربي اال تزالي

المتقوقع لت ذاته الذي مل لت ىقصةةةةام ةل آ رية ،اجمر الذي ةاد أه يشةةةطن ةي ونة
اإلنيةةةاه نهائيا م الوجود ،فالشةةةعور بالالانتمام لمرةز الثقافة الغربية؛ ولد لديهما ر بة في
*-جوديث بتلر فيليةةوفة يهودية أمريكية معاعةةرة م أعةةول روسةةية-مجرية ،وهي أسةةتاذة البال ة
والدراسةةةات المقارنة بجامعة ةالياورنيا االيا ،تعتبر ممثلة االتجاه التاكيكي ال يةةةوي ،ير أه البع
م أعدقائها الجامعيي يحبوه تص ياها م رواد ال ارية ال قدية ،بحيث تمثل الجيل الثالث لمدرسة
فرانكاورت ،و لدت بتلر في سةةة ة  1956بكلياال ند بوال ية أو هايو ،و قد تعرحةةةةت ائلت ها للع ي
واالحةةةطهاد ال ازي ،بحيث فقدت ددا م أفراد ائلتها في الهلوةوسةةةت ،لذلك ةانت لها اهتمامات
بالال ياة ال ييا سية وق ضية الع ي ب صاة ا عة ،وةذلك ق ضية الج در والهوية والدرا سات الثقافية
وطرق العيش سويا وأيضا اجد  ،أما القتها بالالياة بدأت في س جد مبكرة ،وذلك انطالقا م قبو
م زلها العائلي

دما وحع والداها ةتن فلياية مت و ة ،ليبي وزاوةيرةغارد وهيجل ،هذا اج ير بعد

االطالع ليه وسعت ماهوم اال تراف

ده ليتخذ في فلياتها موحعا مرةزيا ،وقد تحصلت بتلر لت

شةةةهادة الدةتوراه في سة ة ة 1987م تحت

واه" ذوات را بة :ت مالت هيغلية اول فرنيةةةا في القره

العشةري " ،وفي سة ة 2006م تحصةلت لت ةرسةي ا ة آرنت للاليةاة في ةلية الدراسةات اجوروبية
ب يوي يرا ،وانتخبت في م 2009رئي ية محكمة هو سرل اول فل يطي  ،التي تام دد م المثقاي
اجمرةيي اول القضةية الاليةطي ية واليةالم بي فليةطي وىسةرائيل ،وذلك باضةل موقاها الثابت
حةةد

ي دولة ىسةةرائيل ،وم أهم م لااتها نذةر :الذات تصةةي نايةةها ،اياة قلقة -ميةةتبااة :قو

الع ي والعزام ،أطر الحر  :متت ي ست لت الحياة.
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التاليةةي لت هامش المشةةهد الثقافي الغربي المعاعةةر ،لتدشةةي أرحةةية فليةةاية ىتيقة
مضيافة الستقبال ا

ر الم يي والمهمش والميكوت

ه لليماح له ب ه يكوه هو نايه.

و ليه جامت ىشةةكالية البحث في شةةةكل تيةةةا الت م أهمها ما يلي :هل ا
ر

ي الذات أم يرها؟ ىذا ةاه ا

د ى مانويل لاي اس هو في ال هاية ا

سةةي ذ هذا الماهوم ناة الحمولة الداللية

ر بيطالق ،فهل

د جوديث بتلر؟ هل تاكيك فليةةاة الكوجيطو

وبعبارة أو حف فل ياة الذات ،هو الرهاه لمد ج يور التوا عل بي الذات وا
العيش سويا وتحمل مي ولية تعمير اجرض؟ ةيي تقوم ا
لم شهد المخاطبة؟ وهل يمك أه نتحدث

ر ه ا هو

ر إلنجاز م شروع

رية بمقابلة الذات ذاتيا للت سية

فل ياة ذات م جديد بعد الهدم التاكيكي الذي

تعرحت له في الاترة المعاعرة؟

فرضيات البحث
تتمثل فرحيات الدراسة فيما يلي:
 -ال يمك ى ادة ت سةةةية نز ة أنيةةة ة جديدة م

الل العودة ىلت الذات المتمرةزة

والم غلقة لت نايةةةها ،جه التمرةز واالنغالق ولد ىنيةةةةانية

ياة بل همجية و صةةةرية

ارتبطةت بةالثقةافةة الغربيةة والج ة اجوروبي وهةذا مةا ترجمتةه أاةداث الع ي في الحربي
العالميتي .
يجن تاكيك مرةزية الذات لالناتاح والتواعل والتحاور مع افهو مختلي

ر المختلي والشبيه لها،

ها بتميزه الثقافي والدي ي والعرقي ،ولك ه شبيهها م ايث أنه شريك لها في

مشروع اإلنيانية فكليهما ىنياه.

هدف الدراسة
يتمثل الهدف اج سا سي لهذه الدرا سة في الت سية جن ي ة جديدة تختلي
اجنوار التي تت سةةةة م

أن ي ة

الل التمرةز اول الذات ،في اي أه اجنيةةة ة الجديدة التي نح

بصدد البحث فيها والتي صها ةل م لاي اس وجوديث بتلر بت مالت ةثيرة ال تت سة ىال م
الل تقوي

مرةز ية ا لذات لل قام ا

ر الم يةةةي والمهمش والمضةةةط هد ،معت مدي

لت

دراسةةات سةةابقة ت اولت موحةةوع الذات وهي أهم المصةةادر في الاليةةاة الغربية المعاعةةرة
إليمانويل لاي اس مثل ةتابه المهم  Totalité et infiniو Éthique et infiniوأيضةةةا ةتن
جوديث بتلر ةكتابها المهم الذات تصةةي نايةةها والصةةهيونية ماترق طرق ،وةذلك اسةةتخدم ا
مراجع لبع

الاالساة المعاعري والذي ت اولوا موحوع اجني ة بالبحث وال قاش.

منهج الدراسة
م

الل اإلشةةةكالية المطرواة وبال ار ىلت موحةةةوع الدراسةةةةة فين ا نعتمد الم ه

التحليلي ،والذي سةةة عمل م

الله لت القيام بدراسةةةةة تحليلية لتصةةةور ةل م لاي اس
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وجوديث بتلر اول اجن ي ة الكال سيكية أو أن ي ة اجنوار المت س ية لت التمرةز اول الذات،
التي ألحقت باإلنيةةاه ذا ةاد أه يحذف ةي ونته نهائيا م الوجود ،لكي ي سةةيةةا جنيةة ة
جديدة أةثر اناتااا  ،اعة بجميع البشر ال الج ة اجوروبي فقط.

 -1الذات املنكسرة
م ذ فجر التاريخ مل الاالسةةاة لت البحث

ماهية اإلنيةةاه ،فع دما قال سةةقرا

ه
""Socrateا رف نايةةك ب ايةةك" وجه د وة لننيةةاه ليكتشةةي ذاته ويتعرف لت سةةرها ،ج َّ
الد وة للحكمة والتاليي هي أوال د وة لمعرفة الذات ليعرف اإلنياه أنه ةائ استث ائي فهو
عةةاان القامة الميةةتقيمة المتطلعة نحو اليةةمام ،ةما أنه هو الكائ العاقل الحامل في دا له
ذرة ىلهية ،بحيث يمك ا القول ه ا أه سةةةقرا

قد أطلل الشةةةرارة الثانية ل شةة ة ة المذهن

اإلنيةاني  Humanismeبعد اليةايةطائيي الذي ا تبروا اإلنيةاه مقياس اجشةيام جميعها،
لذلك ةاه موحةةوع اإلنيةةاه ةذات موحةةو ا للاليةةاة لت مر العصةةور م ذ هود سةةقرا
وأفالطوه  Platonىلت اية ادود أيام ا الراه ة.
هكذا فيه هذا الماهوم ونقصةةد ماهوم اإلنيةةاه ةذات رلَّ محاطًا بهالة م القدسةةية
واليةةمو جعاله بم

ةل انتقاد وارتيا ) مهيبل ،2007 ،ص ص  ،)22-21وقد بلغ تمجيد

الذات ذروته؛ في العصةةةر الحديث مع ديكارت Descartesالذي جعلها مرةزا لت العالم فهي
عةةةاابة القرار ،ىنها اجنا أفكر والو ي والاكر؛ بل اجنا المتيق ة م تطابقها وهويتها القادرة
لت ىمياك الطبيعة بقبضة يدها لترويضها م

الل االستماع ىلت ىرشاد وتوجيه العقل ،فهو

الكايل ب ه يجعلها سيدة لت الطبيعة ومالكتها.
وذلك م ذ القره التاسع شر ايث مثلت أ مال ديكارت أنموذجا لالياة الذات بامتياز،
وقد ا ستطاع أه يحدث قطيعة مع الاكر القرو سطي،

دما نقل المرةزية م اإلله الخالل ىلت

الذات العارفة أو العاقلة ) ،(Le Robert, 1999, p.513ومع ديكارت اتخذت الاليةةاة الغربية
ل ايةةةها أنموذجا وهو التمرةز اول الذات ،بالتالي اتخاذها اإلنيةةةاه ةذات موحةةةو ا للت مل
وا ل ت اليةةةةي ،وهةةذا مةةا أسةةةة ت مر بصةةةةورة أ مل مع فليةةةةاةةات الةةذات ا ل معةةاعةةةةرة،
الاي ومي ولوجياPhénoménologieونقصد الالياة الوجوديةExistentialismeوالشخصانية
.Personnalisme
ذلك أه هوسةةةرل  Husserlوىه اسةةةتعار ماهوم القصةةةدية  Intentionnalitéم

د

أسةةتاذه برنتانوBrentanoممثل لم ال اة التجريبي ،لكي يجعل بها الذات أةثر اناتااا لت
الموحةةةوع بما في ذلك ا

ر ةاه يقوم يطرح ةوجيطو آ ر ،وهو ما اعةةةطلف ليه اسةةةم

الكوجيطاطوم  ،Cogitatumوالذي يبقت طريقة لوجود أنا جديدة ،هي أنا تاكر في شةةةيم ما
لذا هي موجودة لك ها لت الر م م ةل هذا تبقت أنا واه ةانت تها فراغ الاكر ،فبعدما أه
جعل هو سرل الذات المرةز واج ساس ااول أه يخرج
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يصةةي فليةةاته ب نه ديكارتية جديدة،

دما أةد بقوله أه " :الحوافز اجولت للاي مومي ولوجيا

قد تلقتها م ماكر فرنيةةةا اجةبر رونيه ديكارت ،وذلك م

الل دراسةةةة ت مالته لتيةةةتطيع

الاي ومي ولوجيا المولودة اديثا أه تتحول ىلت أنموذج جديد م الاليةةةاة المتعالية ،ايث
يمك ا أه نيةةةمي ها لت و جه التقر ين نيو-دي كارت ية. (Husserl, "Néo-cartésianisme
)1996, p.1
ذلك أهّ هوسرل م ذ البداية ا تار الدر الذي سييكله؛ وهو أنه سوف ييير لت طت
فيليةوف الذاتية والعقالنية اج ام ديكارت فالاي ومي ولوجيا الترنية دنتالية هي حةر م
العودة ىلت الذات والت مل الذاتي؛ الذي يشتر االنعزال التام واالنطوام لن الم م قيمة الحياة
الرواية لننيةةاه ،فاعل التاليةةي الحل يشةةتر ايةةن هوسةةرل االنطالق م الت مل" :في
البداية ،ةل وااد يريد أه يصةبف فيليةوفا ،يجن أه يرجع ولو"مرة واادة ىلت اياته" ىلت ذاته،
وم دا لها يحاول ىسةةةقا

ةل العلوم والمعارف التي سةةةلم بها ىلت ذلك الت الحي  ،ليحاول

ى ادة ب ائها م جديد" ).(Husserl, 1996, p.2
ودة قو ية ىلت ا لذات وال ت مل ا لذي يشةةةتر

بمع ت أه الاي ومي ولوج يا هي اج ر

االنعزال والذي تعلمه ديكارت م مدرسة الييو يي .
أما مارت هيد ر M. Heideggerفقد أةد ير ما مرة ،انه لكي ناهم الكي ونة  êtreال
بد م العودة لع صرها اجعيل أي الكائ  ،étantايث ي ةد في نص الكي ونة والزماه

"أه

الكائ الذي عةةةار تحليله مهمة برأسةةةها ،نح أنايةةة ا نكونه في ةل مرة ،وىه ةي ونة هذا
الكائ  ،هي – لي – في – ةل – مرة(".هيد ر ،2012 ،ص.)111
فالغاية م وجودية مارت هيد ر هي جعل الوجودية فليةةةاة الكائ والذي نحت له
أفضةةل المصةةطلحات" ،"Daseinفهو وىه قام بهدم الكوجيطو لت الصةةعيد اإلبيةةتومولوجي
فقد أ اد ت سي يه لت ال صعيد اجنطولوجي،
يحقل أعالته ىال باالناصال

ا

دما ا ستبدل أنا أفكر ب نا أةوه فالكائ ه ا ال

ر أي الهم وذلك أث ام قلقه م الموت ،جه الموت هو موت

اجنا الخاص ال يشةةارةها فيه يرها وفي الموت تتحقل أقصةةت درجات الذاتية ،فالكي ونة

د

ه ال عدم ال يقي اائال أمام
ه يد ر هي ةي و نة للا ام  ،Sein-Zum-Todeةي و نة لل عدم ،ج َّ
الكي ونة بل هو شر لتحققها.
أما جاه بول سةةةةارتر والذي ةاه له ة تا مهم اول الذات بع واه الوجودية مذ هن
ىنياني  ،Léxtentialisme est un humanismeأي

رض ل ا وجوديته وقد بلغ به اجمر في

تمجيد الذات ىلت أنه اذف اإلله م ترسةةةةانته المااهيمية ىذ أهَّ الكلمة اجولت واج يرة ل ها،
يقول " :الوجود ييةةةبل الماهية ،ف ح ال يمك أه نقبل الرأي القائل ب ه الطبيعة اإلنيةةةانية
معطاة بل جامدة()...فاإلن ياه هو الحرية م جهة ،واإلله ير موجود م جهة أ ر (Sartre,
).p.18
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يوجد اإلنيةةةةاه أوال ثم ياهر في العالم ليتحدد بعد أه يختار ما يريد أه يكوه فكل
ىنيةةاه ار ب حيث له القدرة لت اال تيار والاعل ،فهو مشةةروع ذات التي أ ذت محل اإلله لذلك
ال يوجد سو اج الق الدنيوية(العلمانية) ،Morale laïqueفكما يقول يونغ" :Pangeاإلن ياه
ميتقبل اإلنياه").(Sartre, p.19
أما ممثل الشخصانية ىيمانويل مونييه  E.Mounierوىه أةد أه اجنا هدية م ا
وأ ه معرفة الذات لذاتها ال تح صل قبل معرفة ا

ري  ،فينه هو ا

ري ،

ر قد رق في نز ة ذاتية

مارطة بحيث يقول" :و ىنما ه اك ىله هو شخص في ذاته ،وىه ةاه ذلك بصورة رفيعة ،ىنه ىله
أ طت م شةةةخصةةةه ليتكال رروف ب ي اإلنيةةةاه ،ويحيطها بهالة م ال ور ،ىنه ىله قدم لكل
شخص م د يلة نايه رلة فريدة ومشارةة في ألوهيته ".فقد ا تبر مونييه الذات ىله مصغر
وه ا سةةةيلتقي مع ديكارت الذي م ف للذات القدرة المم واة ليلهة قدي مًا ،جهَّ اإلنيةةةةاه ال
ي يتمد قيمته ةين ياه ىال م
شخص يتصل م

الل ات صاله با إلله ف" :ةل شخص لل لت عورة اإلله ،وةل

الل الحن واإليثار Charitéوالتصوف بييوع" ).(Mounier, 2016, p.14

فالذات ه ا مشةةروع ال يتحقل ىال م

الل الحن دي البشةةرية الحقيقي لذلك اسةةتبدل

مونييه ةوجيطو ديكارت بكوجيطو الحن ،ف ه يكوه اإلنيةةةةاه هو أه يحن أوال" :فالحن هو
أقو يقي يصةةةل اليه اإلنيةةةاه؛ ى نه ال((أنا أفكر))الوجودي ،الذي ال يدا

 :ىن ي أان ،ىذه

فالوجود موجود ،والحياة تيتحل أه أاياها" (مونييه ،ص.)63
بالتالي وجن لت الشةةةخص أه يعي قدراته الذاتية ليضةةةع ذاته بقوة وسةةةط الوجود،
فالهدف ال هائي ه ا هو المحاولة الم يتمرة لت سية لال ياة ذات جديدة ،فال شخ صانية ةما
أر ست د ائمها شارل رونوفييهCh. Renouvierفي ةتابه الهام اإلن ياه اددها ب نها فل ياة
ذات وةائ وشخص وىنياه وىه ا تلا ا في طرق تيميته.
ةما أنّه للااهرة اإلنيةةانية ه ا دائما صةةوعةةية تتجاوز م

اللها الطبيعة؛ عةةحيف

اإلنيةة ةاه ى ب الطبيعة لك ه قوة في الطبيعة أيضةةةةا فهو مثل برومثيوس ييةةةتطيع تكييي
الطبيعة لصةةةالحه ،كة ةل الكائ ات اج ر التي تيةةةعت للتكيي والتطابل مع الطبيعة جه
الاي ومي ولوجيا والوجودية والشخصانية هي طرق جديدة لوجود أنا فردية.
ير أه هذا ال وع م الاليةةاة وعةةل ىلت انيةةداد بيةةن تعاليها وةبريائها وتيةةلطها
ال رجيةةةي ما جعلها محل مهاجمة م طرف فالسةةةاة االرتيا أو أبطال الهدم ةما ييةةةميهم
الايليةةةوف الارنيةةةي بول ريكور ،ويقصةةةةد ةارل مارةة  K.Marxوفريديرك نيتشةةةه F.
 Nitzscheوسةةيغموند فرويد  S. Freudالذي نجحوا في ىاداث هزة هائلة في شةةخصةةية
الايل يوف المعاعر جنهم اتجهوا ىلت ري الايل يوف الحديث أي الو ي ،ألم يك الو ي
الاالساة المحدثي الحقل واجساس بل أعل ةل مع ت (ريكور ،2015 ،ص.)137
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فقد بي مارةة أه الذات ال تر
اجيديولوجية ،وذلك

دما تحدث

مملكة ذاته بل هو رين

سو

عورة م قلبة

الواقع ب يبن الب ية الاوقية

اال ترا فين ياه مارةة هو ىن ياه م يتلن لية سيد

ها ،هو بد لتق ية وىه ةانت م عة ة ع يديه ةما هو مقلو

لت

رأسه ةما لو ةاه في الغرفة اليودام لة التصوير.
أما نيتشةةه نبي العدميي فبي النه موت اإلله ةاه قد أ ل بذلك موت اإلنيةةاه العاقل
جنه م روا سن المرالة الميتافيزيقية الالهوتية ،فالعقل الذي تباهت به ديكارت واجنواريوه
يمثل عة ة م الاليةةةاة اجةبر والذي يجن تحطيمه ،لكي يحتاي نيتشةةةه بما ةاه مهمشةةةا في
الاليةةاة الغربية وهو االتجاه الديونزيوسةةي الذي يم ف للجيةةد والغريزة أولوية لت ايةةا
الاكر والعقل.
ليثبت فرويد فيما بعد سيد فالساة االرتيا ةما ييميه بول ريكور أه الذات" الصعلوك
البائة" ةما ي صاها والتي ةانت تتوهم ب نها سيدة العالم؛ ال تليل اتت أه تكوه سيدة لت
نايها جنها أمة لييد أقو م ها وهو الالو ي (ريكور ،2015 ،ص.)194
ىنها جراح نرجيةةةية أعةةةابت ىنيةةةاه لطالما تباهت بقامته الميةةةتقيمة المتطلعة نحو
اليمام وافتخر ب عله اإللهي قد اقبه داروي أيضا

دما بي أنه م حدر م مملكة الحيواه.

ف ما نريد أه نلات له االنتباه ه ا أه هذا ال وع م الاليةةةاة لم ييةةةعت لحذف ماهوم
اإلنيةةةاه ةذات ،ولك ه أراد أه يعمل معرفت ا بالذات م

الل تيةةةليط الضةةةوم لت الجانن

المالم المكوه لذوات ا ،ونقصةةةةد الالو ي ،بح يث ال ي جن اه نخ جل م لح اات الضةةةعي
واالنكيةةارات التي نمر بها فهي جزم م ىنيةةانيت ا  ،لذلك يقول ريكور" :م ذ مارةة ،نيتشةةه،
وفرويد نح ن شك بذلك .فبعد ال شك بال شيم ،د ل ا في ال شك بالو ي .ولك أ ساتذة مذهن
الشةةةةك .انهم بكل ت ةيد ثالثة م

امام((الهدم)) ،ومع ذلك ،فاه هذا نايةةةةه يجن أه ال

يضةةةلل ا .واه ال هدم ،ةما يقول ه يد ير في :الوجود والزماه (( ،))Sein undZeitلحاة م
لحاات ةل ت سية جديد" (ريكور ،2015 ،ص.)192
ذلك ىه أهمية فرويد مثل أهمية مارةة ونيتشةةه تكم في ةونه ناقدا للو ي المزيي
فقد عار الو ي رحا ناييا ،بعد أه فضف فالساة االرتيا أةذوبة الو ي المباشر في ىطار
سةةةيعهم الميةةةتمر لتاكيك وث الكوجيطو ،الذي اتخذ

وانا ةبيرا له وهو ال رجيةةةية ليعل

ممثل االتجاه الب يوي ميشةةال فوةوفيما بعد في ةتابه الكلمات واجشةةيام Les Mots et Les
 chosesموته الرمزي ،ذلك أه " الب يوية هي ىاد الاليةةةاات التي أسةةةقطت اإلنيةةةاه م
قاموسةةها الداللي اتت أه فوةوM.Foucaultأ ل أه اإلنيةةاه سةةائر نحو الزوال واالندثار هذا
اذا لم يك قد مات فعال .لقد اسةةةتبدلت الب يوية بماهوم اإلنيةةةاه نيةةةقا م تاما م الب ت
الثابتة ،الموجودة سلاا وجعلته ال اطل بي سمها ،ةما أه الب ت ا ترقته وأ سكتت عوت اإلرادة
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فيه وعارت المعبر الوايد

ه ب وجه متعددة م ها ال ييكولوجي ،االقتصادي ،واجيديولوجي".

(مهيبل ،2007 ،ص.)24
فالب يوية ااولت أه تشةةطن ماهوم الذات جنها انتصةةرت للعلم وال يةةل لت ايةةا
الذات ،وهذا ما ي ةده أيضةةةةا فوةو بقوله" :اإلنيةةةةاه قد انمحت مثل نهاية البحر لت وجه
الرمال"((Foucault, 1966, p.398.
جنه ا تراع اديث قد شارف لت نهايته فقد عار مهترئا لذلك سمي الب يويي

موما

سوام ةلود لياي شتراوس C.L. Straussأو لوية ألتو سير  L.Alhusserأو مي شال فوةو
الالانيانوي .(Roman, 1995, p.154) Anti-humanisme
فال قد الراديكالي لننيةةةاه ةذات ةاه مع ه الم ربما هو نقد يعبر
الحياة اإلن يانية في ناة الوقت ،ير أه اإل اله

شةةةذوذ و امة

موت اإلن ياه ل يمر دوه قبات فموت

اإلنيةةاه هو موت الاليةةاة جنه هو م يقوم باعل التاليةةي ،ونهاية الاليةةاة تع ي انهيار
د امة أساسية م د ائم المعرفة اإلنيانية والاكر(مهيبل ،2007 ،ص.)24

 -2اآلخرية الراديكالية
لذلك ةاه ال قد اللاي اسي لالياة الذات يختلي
الله طرح سةةة ال الذات ال يبتغي م

يعيد م

نقد ييةةةعت م

االنتقادات اليابقة فهو نقد ىتيقي

الله تحقيرها أو ىهانتها أو شةةةطبها ،بل هو

الله أه يجعل الذات أةثر تواحةةةعا واناتااا وأةثر هشةةةاشةةةة و جال وهذا ما

ي ةده بقوله" :ىه فليةةةاة الالنهائي ال تتعارض مطلقا مع الذات الطاهرة ،الضةةةعياة ،العاجزة
( )...لك الذات ه ا ال تتعارض مع الالنهائي ،ف ح ال نقصةةةد تلك الذات التي يمزق وجودها
القلل ،بل الذات التي تت سة لت فكرة الالنهائي").(Levinas, 1996, p.11
ىن ها ذات ت ةد أولو ية القت ها اإلتيق ية با

ر ق بل القت ها بذات ها وال تتحقل ىال م

الل ت جاوز ذات ه يد ر التي ي خر ةي ونت ها القلل م الموت ،أي بع بارة أوحةةةف م

الل

مجاوزة االنطولوجيا التي أولت أهمية ليةةة ال الكي ونة وأهملت سةةة ال اإلتيقيا ،في اي أه
د لاي اس هي طريل لي ر وطريل ا

اإلتيقا
فا

ر ىلت الالمت اهي.

ر ه ا هو م يرسةم مالمف هويتي لتصةبف الذات ةياه ماتوح لت مبدأ التشةريع

الخةةارجي ةهيترونوميةةا " "L’hétéronomieو ةةارج اةةدود االسةةةتقالل الةةذاتي اجوتونوميةةا
" " L'autonomieفاإلنيةةةاه م ذ البداية ال يطلن أه يكوه وايدًا وهذا ما ياهر في عةةةر ة
الطال اجولت

د د وله العالم هي عةةةر ة ألم م دوه شةةةك وعةةةر ة اياة وم ات ،لك ها

عر ة فيها ندام ود وة لي ر يبحث

وجه آ ر اميم يتجيد في أم.

فالطال هو م يتقبل العالقة بي الذات وا

ر بعد المولد ي صبف ريباً

أملك طالي وال أةوه أسلو طالي").(Marion, 2012, p.80
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وذلك لت اد تعبير جاه لوك ماريوه أث ام قرامته إلتيقا الغيرية للاي اس في ةتابه
ه اجنا دائما تحن أه تختبئ في ا
الهام رموز الاي ومي ولوجيا ،ج َّ
ا

الم ا

ري ل تخترق

ري

ري وتريد أه تصةةةبف آ ر

ةآ ر ،لتا كك ث قل اج نا المتاردة أي اج نا الموجودة لذات ها

(تودوروفوبا تي  ،1996 ،ص.)181
ما يخضةةةع م بدأ الهو ية لال تالف لكي تت جدد في ل قام المختلاي فلاي اس البوت قة
اليهودية-الروسةةية ةما تصةةاه ماري آه الةوريه  ،M.A.Lescouretعةةاان اجعةةل الربا ي
اليهودي والرو سي واجلماني والارن يي بو عاه يهوديا رو سيا اش تجربة الم ات وال شتات
والتاكك ،ةاه م الطبيعي أه ياضةةل الدفاع
ده اسةةةم ا

ةل مضةةطهد في الهلوةوسةةت ،الذي اتخذ

ر لي ةد لت مبدأ اال تالف هروبًا م سةةةلطة و ي المرةز ،ونقصةةةد الذات

المتعالية التي ت خرها ال رجيةةةية والكبريام وهذا ما يبرر

ونته ل صةةةةه الاليةةةاي اجول

بالهرو  ، L'évasionفحياته ةما يصةةةاها تمل ها ذةر الاضةةةا ة ال ازية ونقصةةةد المحرقة
والهلوةو ست التي ةان ت بمثابة الورم ال يرطاني في ج يد الح ضارة الغربية الجميل ،لذلك ال
يمك ا أه نغال اجاداث التاريخية التي وحةعت اإلطار العام للاكر اللاي اسةي والتي مثلت الما
قبل فلياي لاكره بحيث رسمت مالمف ةتاباته فيما بعد.
لذلك ةانت في ومي ولوجيا لاي اس تختلي

في ومي ولوجيا هوسةةةرل فهي ال تتعالت

الواقع؛ بل تعانقه في ب ياطته و اويته لترتبط بالحياة والوجود الدرامي اليومي لنن ياه
فهو ةما يصةةةي الاي ومي ولوجيا

ده قائال" :نح قد نكوه طرا ا أهداف أ ر  ،بحيث أن ا

نر ن في دراسة وىرهار فلياة هوسرل ةيي تكوه فلياة للحياة").(Levinas, 1930, p.14
هذا ييةةةتلزم م ا أوال الخروج م سةةةج ا لذات ية وبتعبير أدق الاي ومي ولوج يا التي
اسةةةتمرت في انطولوجيا هيد ر التي لطالما أ طت الكلمة اجولت واج يرة للذات؛ جه تاريخ
الال ياة الغربية ا ين لاي اس لية تاريخ ن يياه س ال الكي ونة بل تاريخ التج ييد الاعلي
له ،والذي ةاه

اا أ مت حد ةل آ رية ،لذلك مل لاي اس لت الخروج م ارث االنطولوجيا

مخالاا أيضةةةا ةل م جاه بول سةةةارتر J.P.Sartreومورية ميرلوبونتي،M.Merleaoponty
فالعالقة بي الذات وا

ر ايةةةن سةةةارتر دائما هي القة عةةةراع جه ا

وهذا ما يبرر قوله" :ىن ي أدرك نارة ا

ر في ناره جحيم،

ر في عةةةميم ملي ،م ايث أنها تجمد ىمكانياتي

الخاعة وتيلب ي ىياها .وهذه اإلمكانيات هي أنا ذاتي" (سارتر ،2009 ،ص ص .)360-395
فوجود ا

ر يقي اائال و ائقا أمام تحقيل الذات لذلك ةاه االتصةةةةال

د سةةةةارتر

وهيد ر مثقال بالحاجة الت االمتالك والييطرة ،فالشريك في االتصال يكوه ىما طا ية أو بد
بالضرورة ف ارة ا
بي الذات وا

ري ت يرق المي م ي ،واضوره يجمد اريتي ويعرقل م يعاي ،والحن

ر نتانة متبادلة بل جحيم (مونييه ،ص.)53
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ىه هذه الر ية هي سليلة للموقي الهيجلي الذي ترجمته جدلية العبد والييد ،لذلك رأ
لاي اس أه أ مال سةةةارتر وأيضةةةا مورية ميرلوبونتي مجرد اسةةةتمرار لالنطولوجيا اجلمانية،
ليقرر أه يهتم بالمشكالت االجتما ية االه ةحال ةارل مارةة). (Levinas, 1982, p.48
الذي ةانت فليةةاته قلبا للمثالية اجلمانية وعةةد لصةةر ة ىنيةةاه مضةةطهد في ا ه
ي شد م

اللها الما أفضل تتحقل فيه العدالة والمياواة ،جه الالياة المثالية تيعت لاهم

العالم ال تغييره فتتشكل في نهاية المطاف ةترةين نرجيي لكل ما تم تجاوزه ،وتصبف الذات
ر ذه يةة الجراح في التعةا مل مع اجمراض

ه ةا البطةل البرومثيوسةةةي ا لذي طبل لت ا
الخبيثة.
فمع هيجل عةةةار ا
م

ر امال مهما في تكوي الذات ايث هي ال تحقل و يها الذاتي ىال

الل اصةةةول ها لت ا ترافه ،لذلك يشةةةتر

هي جل وجوده جه الذات تر ن دوما في

الحصول بل انتزاع اال تراف م ه ،لك في شكل نزاع و صومة لت ةد نايها وهذا ما ترجمته
جدلية العبد واليةةةيد في نص في ومي ولوجيا الروح،
الوااد ا
فا

ر في ناة الاا لية لياهر الوااد في ا

دما يكوه الو ياه وجها لوجه يكمل

ر). (La Rousse,2005, p.86

ر يوجد أوال في الخارج وال يعترف به ةمكوه للذات ىال فيما بعد ايث تيةةةتو ن

الذات الهيجلية بشكل ةامل ما هو ارجي ،لتدمجه في اليمات الدا لية لذاتها جه التملك هو
أداتها االمبريالية ،فاللقام ه ا هو لقام تبادل وا

ر هو م يم ف اال تراف للذات لتدمجه دا ل

م طقها المونادولوجي(بتلر ،2015 ،ص ص.)75-72
هذا ما ارحةةةه لاي اس سةةةائرا بذلك لت طت روزانزفايغ الذي ةاه له الاضةةةل في
تاجير الاكر الشمولي ،ايث انته نقدا راديكاليا للمثالية اجلمانية التي ااولت أه تدم ثقافة
ا

ر حةةم ةلية شةةمولية ،وهي ثقافة الذات الغربية الم تصةةرة لتشةةطن الخصةةوعةةيات وىه

اسةةةتلزم ذلك ممارسةةةةة الع ي وهذا ما وجد تجيةةةيده الاعلي والحي في الحر لذلك يقول
لاي اس نقدي للاكر الشمولي يكوه بعد تجربة سياسية ،ال نريد نييانها مجددا " (Levinas,
)1982, p.73
ىن ها تجر بة المحر قة والهلوةوسةةةةت أي أثر الجرح اليهودي ا لذي ال ي د مل وال ي اارق
الذاةرة اليهودية ،فالتاريخ لية تاريخ ن يياه س ال الكي ونة بل تاريخ ن يياه شتات وتاكك
واحةةطهاد اليهود ،فقد عةةار اإلنيةةاه اليهودي ةما يقول روزانزفايغ رقما دوه وجهة بل تائه
ومتشةةةرد و رين يرال مع الماليي م اجرقام مثله ىلت المحتشةةةدات ،بيةةةبن
المت شكل بال ار والدم الذي لم ي يمف لي ر ب ه يكوه نا يه ،ىنها ثقافة رقت في

ي التاريخ
ي تحت

حربات التاريخ مع الاكر ال شمولي الذي ال يقبل أي ت وع وا تالف ،في اي أنه البد أه ن تقل
باإل نيةةةةان ية الحزي ة م له ين الصةةةحرام ىلي الوا اة الم تعشةةةةة ىذا أرد نا التكلم بل غة ا ا
أرندت.H.Arendt.
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لقد تجذرت الشةةةمولية اتت بلغت العقول لتصةةةم ا ذاه

ندام اج وة والشةةةريك في

اإلنيةةانية ،والمطلو ه ا ايةةن لاي اس للخروج م هذا الوحةةع البائة هو أه نقوم بتمرد
ىتيقي لت هذا الوحع الذي فقد فيه اإلنياه قدرا ةبيرا م ةرامته واريته بل ىنيانيته؛ جه
اإلنيةةانية ال تكتمل وال تتحقل ىال مع وبا
ىنيةةةانية اإلنيةةةاه ا
وعر ة اإلنياه ا

ر ،لذلك ل نيةةتغر ىه أفرد لاي اس م لاا اول

ر  Humanisme de l'autre hommeفلاي اس ةاه يصةةةغي جني

ر المقهور والمضطهد فهو فيليوف اإلنيانية الكئيبة المت لمة.

جه قضةةية" :جه م هم ا

روه ةلها اطئة ،فالجحيم هو نهاية ا

ر ،الجحيم يبدأ م

اجنا").(Marion, 2008, p.113
ىن ها اج نا التي ال تق بل الت وع واال تالف وا

ر هو الوا يد ال قادر لت ى راج اج نا م

جحيم الاردانية ،فالعالم ال ي بغي أه يبقت مكانا لالنعزال بل البد أه يتحول لمجال تمارس
فيه ال الضةةيافة وايةة االسةةتقبال لكل زائريه ،لقام ا

ر ،لقام ييةةبل ةل معرفة ويتحد

ي الو ي ةما يقول جاك دريدا ،فقبل الكوجيطو تكوه التحية تحية الغرين الذي ال وط وال
م و له.
أ ما

اجسةةةةاس ا لذي ي بغي أه يحكم العال قة االتيق ية بي ا لذات وا

الر بة الغير القابلة لنشباع في لقام ا

ر ه ا ،هي

رالتي ت ذ اسم مي ولية ،وهي ةما يصاها لاي اس:

"م ي ولية ير م شروطة ،دوه مقدار ،م ي ولية ت يعت لتاجير أنانية اجنا )Levinas, 1993,
)p.1
لتاكيك وادانيتها لتعيد ت سةةييةةها م جديد ذلك أه الذات ال تكتمل وال تت سةةة م
جديد دوه وجود ذات أ ر تحازها لت بلوغ هويت ها ،لتحمل ها ميةةة ولية أ مال ها وهذا ما
ي ةده لاي اس أي ضا بقوله" :أتكلم

م ي ولية مثل ب ية أولية وأ سا سية و حرورية لتكوي

الذاتية). (Levinas, 1982, p.91
فهي مي ة ولية ير مشةةروطة تاوق وتتجاوز ميةة ولية ا

ر جه ميةة وليته

ي هي

شةةغله ،بحيث لية لي الحل أه أطالبه ب ه يشةةاطرني ىياها فكما سةةيردد لاي اس بعد أليوشةةا
وأنا أةثر ذنبا م ا

شةةةقيل ةارمازوف" :ةل ا مذنبوه تجاه بع
)p.95
لتتيةةع دائرة الميةة ولية فتصةةبف ارتهانا لي ر فتيةةهر الذات لت هشةةاشةةة وحةةعي
اإلنيةةةةاه ا
ىزام ا

ر ،لتخاف وتقلل لت موته أةثر م

ري (Levinas, 1982,

وفها لت موتها الخاص ىنه ى الص ذات

ر الذي ال أ رض وال وط له ،والذي أنا ميةة ول

ه بيطالق جنه ال أاد يري يمك ه أه

يجين لت س ال وجهه.
ذلك أه الوجه هو المكيةةن اإلتيقي اجةبر في ةل تاريخ اإلنيةةانية والتضةةحية به لية
ىال التخلي اليائة

ىن يانيت ا ،لي صبف ة شاه
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تجاه م يحدق في ا بعي يه (الميةةةكي ي ،2013 ،ص ،)17لذلك ةانت" العالقة مع الوجه ذات
بعد ىتيقي ،فهو ما ال نيتطيع تعريضه للا ام")(Levinas, 1982, p.81
فللوجه دائما سةةة ال

سةةةبن ىلحاق الع ي بل الموت با

و ذريته بل هشاشته ،ةما أه اإلقبال نحو ا

ر في ريه وفقره وبرامته

ر يشتر أوال تج ن ت مل لوه العي ي جه ذلك

سةةةيقي اائال أمام الت سةةةية لعالقة اجتما ية ،في اي أه ال ار للوجه له بعد ىتيقي في
المقام اجول واج ير ،فع دما أر أناا و ي ي ووج تي وذق ا أسةةةتطيع ىدراك ذلك ووعةةةاه
بالتدقيل ،لك ال ارة للوجه تختلي
هو اص وما يتعذر

ال ار لألشةةةيام والموحةةةو ات جه الوجه دائما هو ما

اال تزال ،لييةةةتمد مع اه م ذاته ال م شةةةيم آ ر فحقيقة الوجه ال

تتشةةةكل م ر يت ا له ،بل م

الل فكرنا الذي يهبه مع ت و ي ذنا لعالم آ ر (Levinas,

).1982, pp.79-81
ىذ ال بد م التحلي بالح يام

د ال ار ىل يه لييةةةطع المع ت ال كام ورام الصةةة اات

الايزيولوجية للوجه ،والكالم ورام الشةةةكل والتضةةةرع لي ال زاهة لتتحد الوحةةةا ة باليةةةمو
فيصةةةبف وجه ا

ر معبدا ،جه الالمت اهي ال يحضةةةر ىال فيه والذي ال ي تي ىال في عةةةورة اثر

.(Levinas, 2010, p.286) Trace
لغز ا

فاي و جه اليتيم واجرملة والغرين ىفصةةةةاح

رية المطلقة التي تحار لت

الوجه ب جاذبية ال تقاوم" ال تقتل أبدا") ،(Levinas, 1996,p.211لي حدث اللقام اإلتيقي بي
الذات وا

ر في شكل عدمة واتهام ،ىنه الخطا اجول لوجه ا

ر الذي يجبر اجنا لت تقديم

ت و يل ىتيقي له ذ لك أه ةل مالم حه ت طل باجمر اإللهي ا لذي يحرم ف عل الع ي والق تل،
فالوجه في ال هاية هو وجه سيد العدالة مثل أ ستاذ يلقّ درس وال يلقّ ه ىال بال صيغة اإلتيقية
التي يم ع م

اللها القتل ليطالن بالعدل في عةةيغة أمر(ريكور ،2005 ،ص ،)374ليت سةةة

الو ي ه ا ةو ي نبوي با

ر الغائن نر فيه الحضةةور الخاي لنله الغائن والذي ن تار دوما

قدومه ،فتتشةةكل الذات في ال هاية ةماعول به با تبارها متلقية لألمر اإللهي م ا

ر سةةيد

للعدالة.
ذلك أه ال دام الذي يضةةةئ الوجه يية ة ل ي
جوا  ،لذلك ال بد أه املك جوا
الذي ال يكي

موت ا

سةةةبن ىلحاق الموت با

ر ف دافع

ر وي تار م ي

الالمرئي في مواجهة موت ا

ر،

تذةيري بمي وليتي فهو بمثابة عوت قديم الف الي ي  ،فاي الوجه ياهر

مل الزم جنه اا سوبه ،الذي يحار في هذا الكتا الماتوح بحيث ير سم ليه ليه اج مار
م الشبا والكهولة والشيخو ة ،لياهر لت البشرة دمار و مل الزم ونقصد تلك التجا يد
المحاورة لت الو جه ،فهي اجثر الممحي ال مداس ا لذي ال يكي

الاهور لت الر م م

انيةةالا الجلد ) (Tillietie, 1995, pp.139-140ىنها أثر الماحةةي الم يةةي ذلك الزم الذي
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ييبل زم اجنا الذي لطالما أراد لاي اس العبور ىليه ،فيما ورام الكي ونة أي نبلغ زم آ ر بال
أنا.

 -3يف ترميم الذات
ير أه ا

ر لية محكوما ليه أه ي ال ريبا وآ را مطلقا ىذ قد ي تمي لصةةةميم

الذات ةما أةد ذلك بول ريكور ،والذي أو حف ةيي تعمل ا
الجيد والضمير ،فا

رية في قلن الذاتية

دما تحدث

رية ال تضاف ىلت الذات م الخارج ةما لو ةانت تريد أه تحميها م

التو اد ،بل ت تمي ىلت فحوا ها والت تكوي ها اجنطولوجي(ريكور ،2005 ،ص ،)588ذ لك أه
ج يدي هو ا

الذات

ر الذي هو أنا لذلك سماه هو سرل في أ لن م لااته بالغرين اجول

ةذلك الضمير الخلقي الذي هو عوت أجدادي الف الي ي ؛ عحيف هو عوت ي بع م ي لك ه
يتجاوزني ويتخطاني ليصةةبف مثل محكمة تحاةم ي ،وه الك اإلنيةةاه ةآ ر الذي هو المتكلم
الذي يقصدني والاا ل الذي أتعاوه وأت افة معه والمحاور الذي أت ثر بكالمه ،والصديل الذي
يكمل ي ويمدني بما ال أسةةتطيع الحصةةول ليه ،وله عةةور وأدوار أ ر
لية نيخة

ير هذه فهو شةةخص

ي ،بل شخص آ ر يري ،اتت لت الصعيد اللغوي ال توجد أنا لوادها ىذ يوجد

اجنا واجنتوال ح والهم(ريكور ،2005 ،ص.)590
فما يريد قوله ريكور ه ا هو أه ا
ماهوم ا

ر ي بغي أه ناهمه ةان ياه ال ا ضورا لنله ،ليتحرر

ر م أ عوله التيولوجية ،ليلتقي مع أاله باديو الذي أ شاد بال ياة اللقام للاي اس،

لك ه رأي أنها سةةتكوه أفضةةل لو ت سةةيةةت بعيدا
لاي ةةاسةة ة هو حةةةةر

المو اة الدي ية ،جه لقام ا

ر ايةةن

م ال لقةةام مع الالمت ةةاهي ،مةةا جعلةةه يقول" :ة مث لي الاترم

ا تالفك")(Badiou, 2003, p.42
بمع ت ة ىنيةةانا مثلي فكل ا شةةرةام في مشةةروع اإلنيةةانية لت الر م م اال تالف،
ولية بعيدا

ريكور و باديو أه نجد جوديث بتلر هي اج ر

ير ميةةةلمة ب هاية فليةةةاة

ا لذات ،بح يث قا مت بحوار معمل مع ها  ،ةاه بم ثا بة ال تدا ي الحر والم عال جة التي يقوم ب ها
المحلل ال ايةةةي مع المري

 ،للوعةةةول ىلت اقيقة اإلنيةةةاه اجعةةةيلة الكام ة فيه ،مزودة

التجربة اإلن يانية بب يتها اللغوية وال حوية ،لك هذه العودة ىلت الذات ال تع ي ى ادة اإلن ياه
ليةةج نرجيةةيته ،بل ودة يكيةةر اإلنيةةاه م

اللها هذا اليةةج لي اتف لت ا

ر ،الذي

بدونه سيكوه مشهد المخاطبة ير مكتمل.
ف مشهد المخاطبة حر م اللقام بي الذات وا

ر لك اللقام ه ا ال يت سة ةصدمة،

فهو لية لقام دوه رجعة أو بال أفل ةما ال يتجاوز ادود العالقات االجتما ية ،ليختلي

لقام

لاي اس الغير المتوقع وا لذي ي ت سةةةة ةحر ةة دوه ودة للخروج م العي ية ت جاه ا

رية

الراديكالية ةما ييةةميها جاك دريدا ،لذلك ةتبت بتلرفي نص ماترق طرق" فيه نوع العالئقية
المقصةةةود هو ال وع ا لذي ((يع طل)) أو يعترض ال طابع الواودي للمب تدأ وتشةةةةاب هه ا لذاتي
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وأاادية مع اه ،بعبارة أ ر  ،شةةةيم ما يحدث ل ((المبتدأ)) ي ز ه
فر عة للتعالل مع ا

رم

مرةز العالم ( )...وأجد

الل هذا االن شقاق في م أةوه فح ين .ىذا ااول أادهم القول

اه الصةةيغة المطرواة في هذا ال ص هي عةةيغة ((اج الق اليهودية)) سةةيكوه محقا بشةةكل
جزئي فحيةةن .ىنها يهودية  /ير يهودية ومع اها يكم تحديدا في هذا االناصةةال واالتصةةال
"(بتلر ،2017 ،ص.)18
ىنها القة اناصةةال واتصةةال م

الل ىزااة المبتدأ أي الذات م مرةزها وا

يتخذ شخصية اإلنياه اليهودي فقط الحامل جثر اإلله ةما الحال

ر ه ا ال

د لاي اس ،بل هو اإلنياه

اليهودي و ير اليهودي.
عةةةحيف أه لاي اس أ ادث م عط اا في تاريخ الاليةةة اة الغرب ية ةذلك الذي أ اد ثه
ديكارت ،متجاوزا به ىياه جا ال ا
لت أولوية القتها به

ر اجعةةةل في تكوي الذات ،فاي ميةةة وليتها نحوه ت ةد

فردانيتها وهذا ما أشةةارت له بتلر بقولها" :يت مل لاي اس تدشةةي

اجنةةا في اةةالةةة الماعول بةةه  meأو moiفي ةةةل مع ييهةةا اللغوي واج القي ،ال تتخلل اجنةا
الخاحعة للت ثير meىال بر االة ماعول به معي ة"(بتلر ،2015 ،ص ص .)82-81
ير أه المي ة ولية ه ا ال تت سةةة بوعةةاها توبيخا ةما ا تقد نيتشةةه جه الذات ايةةن
هذا اج ير ال تعي نايةةةها ىال بعدما تتعرض للضةةةرر ،فه الك م يعاني الضةةةرر وه الك م
يدافع

ه باسةةم العدالة ،لتت سةةة الذات اج القية ة مط محدد م الميةة ولية والتي ت ذ

طابعا سرديا فالذات ال تشرع في تقديم وعاا

نايها ىال بوجود ا

ر ،اذ يقول نيتشه في

ةتابه جي يالوجيا اج الق " :ىه الشةعور بالذنن والتعهد الشةخصةي ،اتت نيةت ني ميةار بحث ا
م جديد ،ىنما ي ذ مصةةةدره ةما رأي ا ،م العالقة اجقدم هدا ،واجةثر بدائية التي يمك أه
توجد بي اجشخاص ،م العالقة بي الشاري والبائع ،بي الدائ والمدي  ،ه ا جول مرة يبرز
الشخص للشخص ،ه ا جول مرة يقية الشخص بالشخص نايه"(نيتشه ،2010 ،ص.)95
ىذا أردنا نحلل موقي نيتشه بلغة سردية فالذات التشرع في تقديم قصة

نايها ىال

في مواجهة اجنت ،الذي يطلن م ها تقديم وعةةةي لذاتها ف ه تصةةةبف ةائ ا ييةةةرد ذاته يجن
ليك أه تواجه س ال ي ذ شكل اتهام م طرف شخص آ ر (بتلر ،2015 ،ص ص.)51-50
جه القانوه ير م اإلنيةةةةاه المرتكن للعدواه لت توجيه ذلك العدواه ىلت الدا ل،
ليتشةةكل العالم الدا لي للذات ونقصةةد الضةةمير الخلقي الذي يوبخها باسةةم الخلل ،فتتولد
الذات م جديد بوعاها وجودا انعكاسيا للقانوه الذي أدم فيها م

الل الوعي الذي قدمته

ل ايها حم مشهد المخاطبة (بتلر ،2015 ،ص.)54
ىذه ميةةةاملة الذات ه ا نتيجة أ القية لل قد م

الله تتجدد الذات ةل مرة ،وهذا ما

مل فوةو لت ت ةيده فيما بعد فبعدما أ ل موت اإلنياه في ةتابه الكلمات واجشيام ،أسة
فيما بعد لما يعرف بالذات الجمالية فحضةةةور ا
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والمحافاة لت بقائها وةذا انتعاش المشةةةهد اج القي ،ىذ يعدل الذات لكي تر نايةةةها فيه
ةمرآة لها لتعمل لت ىعةالح يوبها وتصةحيف أ طائها ،ليقوم ا

ر في ال هاية بدور الطبين

دما ييا دها لت الج أمراحها (التواد واالنغالق).
هذا أث ام م اق شته لجدلية ال ييد والعبد فالذات الهيجلية ةما بي ا سابقا ال تحصل لت
اال تراف ىال بوجود ذات أ ر ت قابل ها وت هدد فردانيت ها ،فموت ا

ر يع ي يةةةةارة ا لذات

لارعتها في الحصول لت اال تراف الذي يعمل لت تغييرها فهي تعيد دم ما تيتو ن م
الخارج في عةةااتها الدا لية ،بحيث يقول هيجل ه ا" :ىه الو ي يكوه في ذاته ولذاته ما ةاه
في نار و ي بةةالةةذات مغةةاير ،في ذاتةةه ولةةذاتةةه ،ومع ةةاه انةةه ال يكوه ىال م ايةةث يعترف
به"(هيغل.)267 ،2005 ،
اتت لت الصعيد اجدبي ىذا لم يك لدي أنت أ اطبه ف نا قد أ ير فرعة تكوي ذاتي
ىذ يجن أه أتقبل فكرة جعل ذاتي قابلة لالسةةةتبدال ،وذلك لكي تكوه جديرة باال تراف ف نا ال
أستطيع أه أقدم وعاا ل ايي ىال بعد فقداني الملكية لت ذاتي.
لك هذا ال يع ي أه ميالد اجنا يت سةةةة بانيةةةحا المرم

ذاته بواسةةةطة اناتاح

فوحوي ير محدود ،يتحقل في الصدمة القوية للمي ولية ةما ا تقد لاي اس وهي مي ولية
تجاه المضةةطهد ،فالذات

ده ال تعيد تكوي نايةةها ىال م

الل اضةةور مااهيم االحةةطهاد

وال دم والالىنيانية ،وما تعيبه بتلر لت لاي اس هو أنه يحاول أه يصور الشعن اليهودي ب نه
المضةةطهد الوايد مهمال اجقليات اج ر  ،فقد تحدث
فماذا ىذه

ا

ر الذي ال وجه له؟ ماذا

وجه ا

ر لك ه ا

ر اليهودي فقط،

اجقليات المضطهدة اج ر ؟

تقول بتلرف"أه تكوه يهود يا يع ي العيش في ال قة مع ير اليهودي وىي جاد طري قة
لرف

الحاجز الهوياتي الذات تتكوه ايةةةن لاي اس م طريل ا

ر ،فاه ذلك ا

ر يكون ي

أيضةةا م الدا ل قد تصةةد ت باعل المطلن اج القي هذا ،وهو الذي عةةار((ه اك)) و ((ه ا))
لت اي

رة وبشكل راسخ بوعاه الشر المكوه لذاتي"(بتلر ،2017 ،ص .)67

فالميزة اجسةةةاسةةةية لننيةةةاه اليهودي  Jewishايةةةن بتلر هي أه له قدر ةبيرة في
االناتاح لي باقي الشةةةعو اج ر  ،جه اياته اياة تيه وتشةةةرد ،ايث ال يختار م يتعايش
معهم وهي الطبيعة الالانتقائية للعيش المشةةةترك ،لذلك تعتبر بتلر أه اليهودية Judaïsm
م صدرا ثقافيا مهما ،له قدرة ةبيرة في الت سية لطرق العيش المشترك والتاكير في الث ائية
القومية ،وه ا سةةةوف تميز بي الديانة اليهودية تقوم في ماهيتها لت مبدأ الشةةةتات وبي
ال صهيونية ةكياه سيا سي مارس أب شع أنواع الع ي حد الال يطي يي  ،لذلك تتخذ م مبدأ
الشتات(أساس العيش المشترك) نقطة انطالق ل قد

ي دولة اسرائيل(بتلر ،ص.)119-118

ذلك في دراس ةتها المع ونة  :هل اليهودية هي نايةةها الصةةهيونية؟ حةةم ةتا قوة
الةدي في المجةال العةام ،ةمةا أه ال قةد الةذي وجهتةه بتلرللاي ةاس واه اسةةةتثمرت ماهوم
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المي ولية

ده إل ام م اقشاتها اج القية ال يتوقي ه ا ،فلاي اس في نارها قد أهمل تلك

ال قطة المتواشة في اإلنياه ونقصد تجربة الطاولة ودورها المهم في ىزااة تجربة اإلنياه
بالغا ،وهذا ما مل المحلل ال ايي جاه البالنش لت م اقشته ،عحيف هو يتال مع لاي اس
اول أهمية ا

رية لك ه يختلي معه في فهم تجربة الطاولة ودورها في الت ثير لت اإلنياه

بالغا ،فالذات ه ا ال تت سةةة ىال باعل مجمو ة م الدوال الملغزة ييةةتلمها الطال م
البالغي تبقي ت ب

الم

بدا له ،في شةةكل مكبوت يطاو لت اليةةطف أث ام بلو ه لتجعله ريبا

لت نايه(بتلر ،2015 ،ص.)176
هذا ما يوحةةةحه بقوله" :ىذ قد يتعرض اجنا لتغيير ميل ،بواسةةةطة الكبت ،اتت انه
ليصةةةبف بارة

اجثر ا لذاتي ا لدا لي للعال قة الث ائ ية بي الشةةةخص وا

ر"(البالنش

وبونتالية ،ص ص.)105-104
اجمر الذي يولد لديه ىايةةاسةةا بالعجز ور بة في اليةةيادة ،لذلك سةةيكوه م الخط أه
نعتبر الطال ميةةة وال

جميع أفعاله ل حمله أث ام بلو ه ميةةة ولية مطلقة ،تاوق قدرته

ه تلك الرسةةائل قد تيةةلمها م دوه طلن ،لذلك ةاه م الضةةروري أه
وتصةةطدم مع طبعه ج َّ
نتيامل :هل نح ندمر العالم دوه أه نعلم؟ ةون ا ميتيلمي ومهيكلي و رحة للمخاطبة؟
(بتلر ،2015 ،ص.)179
البد أال نهمل الجانن الالوا ي م الذات هذا ما سةةييةةا د لت انبعاثها م جديد ،بعد
أه تتعرف لت مواط الهشةةةاشةةةة الكام ة فيها جنها تتخذ وحةةةعية توسةةةطية بي الو ي
والالو ي ،بي البداية وال هاية ،وبلغة دي ية بي المت اهي والالمت اهي ،فم الضةةةروري أه
نيتبط ذوات ا ةاجطاال الصغار ل تعرف ليها م جديد بعدما تعافت ،ل جز مشروع العيش
سويا ف حيا تجربة التحضر في أجمل عورها.
ايث تتمك الذات م لقام ا

ر الذي يمثل لها معطت سةةةابل لت ةل ا تيار ف ح ال

نختار م نتعايش معهم ،أما ىذا ااول ا اال تيار ايث الالى تيار س دمر بذلك ايات ا االجتما ية
وال ييا سية ،وهذا ما ملت بتلر لت ت ةيده بقولها" :ىه التعايش لت اجرض سابل لت أية
مج مو ة ،أو أمة ،أو محلة :قد نختار أي نعيش ،وقر م نعيش ،لك ا ال نيةةةتطيع أه نختار
مع م نتعايش لت اجرض"(بتلر ،ص.)134
جنه ال يوجد بيت دوه جوار فالحياة هي اجتما ية لت الدوام ليصةةةبف تدمير ا

ر هو

تةةدمير لحيةةاتي وذاتي ،فبتلر و لت الف لاي ةةاس لم تةةدافع لت ال اليهود في ايةةة
االسةةةتقبال والضةةةيافة م قبل الب لد المضةةةيي فقط ،بل دافعت
ومضطهدة بما في ذلك الاليطي يي .
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خاتمة ونتائج الدراسة
لت الجملة يمك ا اه نلخص جملة ال تائ والتوعيات التي توعل ا ىليها في ال قا التالية:
يجن الت سةةية للخروج م مرةزية ونقصةةد نرجيةةية الذات الغربية التي ملت لت ىقصةةامها ،ونقصةةةد با

ر اليهودي بل

ر ه ا ةل أقلية مهمشةةةة ومضةةةطهدة لية فقط ا

ا

ر المختلي

ا

ر العربي والزنجي واله دي واجمازيغي و.الخ ،فقد أفضت نز ة التمرةز المرتبطة بالمجتمع الغربي

ىلت نوع م الع ي والهمجية البربرية وهذا ما ترجمته الحربي العالمتي وأاداث الع ي اج يرة.
-البد م اإلناتاح لت ا

ر الذي هو ير الذات و ي ها جن ا نح هم الذات وا

يمك أه تتعرف لت نايةةةها أو تتكوه م جديد ىال م

ر ،فالذات ال
ر الذي هو

الل تحمل ميةةة وليتها نحو ا

مرآتها بل طياها وشةةةبحها اجبدي ،فمثلما يقول بد الكبير الخطيبي ف" :ىه لم أة أراك وجها لوجه
فما يمك ي أه أقب

ليه في نارتك ىه لم يك شةةةبف م ذاتي والذي ال يات ي رق ي"(الخطيبي،

 ،1984ص.)103
لقد قدم لاي اس اال للخروج م م زق التمرةز وأزمة االنغالق وتمثل في ت سةةةييةةةه إلتيقاالمية ة ولية الغير مشةةةروطة واإلرتهاه لي ر ،هذا اج ير الكايل ب ه يقودنا الت ا

ر المطلل اي اهلل،

لذلك يجن لت الذات اه تتحمل ميةةة وليتها الالنهائية نحوه دوه أه ت تار م ه أه يبادلها ايها ،جه
ر يجيةةةد الحضةةةور الخاي إلله ائن ويقصةةةد ه ا اإلله يهوه الخاص باليهود ةشةةةعن اهلل

اضةة ور ا

المختار ،لذلك يمك ا اه نقول ه ا ب ه اإلتيقا اللاي اسية هي نوع م اإليديولوجيا اليهودية التي تقوم
لت فكرة االعةةطاام؛ أي القول ب ه اليهود هم شةةعن اهلل المختار ،لذلك لبيةةت ثو اج الق والدي
واالناتاح للدفاع

اقوق ا

ر لك ه يبقت ا

ر اليهودي فقط.

 لذلك ن جد جود يث بتلر اسةةةتثمرت ماهوم الميةةة ول ية اللاي اسةةة ية نحو ابتوسةةيعها لتكوه أةثر راابة

ر؛ لك قامت

دما جعلتها مية ولية نحو ةل البشةةر ،لية نحو اليهودي فقط بل نحو

اليهودي والال يطي ي وةل ال شعو المقهورة والمهم شة لت سطف الكرة اجر حية جن ا ةل ا شرةام
في مش ةروع اإلنيةةانية ،وم
بع ض ا البع

الل قيم اإلايةةاه والتيةةامف واج الق والتواعةةل يمك اه ن اتف لت

 ،فهي القيم الكايلة بانت شال الب شرية م م يت قع البربرية والهمجية الذي وقعت فيه

في القره العشري إلنقاذ ما تبقت م اإلنيانية في ا.
ىذه ال ي بغي أه نتحدثه شا شة اإلن يانية ،ل توقي

ه شا شة الذات أو ه شا شة اإلن ياه ا

ر بل ي بغي أه نتحدث

ممار سة الع ي ونقبل العيش بطريقة مختلاة للخروج م عقيع

الكراهية وميةةت قع الهمجية ،وهو اجمر الذي ل يتحقل ىال م

الل قيم الحن؛ ان الذات وا

ر ،فهو

اجرحةية الخصةبة لمقاومة ةافة أشةكال العدمية جنه دي البشةرية الحقيقي ةما أةد ذلك ىد ار موراه
وهو الصداقة في افقها الكوني ةما يقول ريكور بحيث ييتطيع أه يقدم ل ا أجمل عورة
لتكيةةر الذات سةةج نرجيةةيتها فتتحرك في أفل التيةةامف واالزدهار نحو ا

االناتاح،

ر ،ليكوه لقامها به دوه

أق عة جه اإلنيانية الحقة ل تتحقل ىال بااترام الت وع واال تالف.
-بعد اناتاح الذات لت ا

ر وقبولها له حةةم أفل ىتيقي قيمي يمك أه تت سةةة م جديد

لتصةةبف مختلاة ما ةانت ليه سةةابقا؛ أةثر تواحةةعا وتيةةامحا وابا واناتااا لت ا

45

ر المختلي الذي

العودة إىل الذات من خالل اآلخر :من ايمانويل لفيناس اىل جوديث بتلر
سا دها في الج مرض ال رجيية والتواد وهما مرحاها الطاولياه ،م

الل جعلها تتقبله ةشريك

في اإلنيانية وم ثمة الد ول معه في القة لقام وا تراف.
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