
"الذات عينها كآخر" للفيلسوف الفرنسي بول ريكور
الفصل املستحيل بني األنا والغري

خرض إ. حيدر

حني صدرت ترجمة كتاب الفيلسوف الفرنيس الراحل بول 

يف  أي  فيه،  تويف  الذي  نفسه  العام  يف   )[005-[9[3( ريكور 

بلغ  قد  الكتاب  حول  النقاش  كان   ،[005 العام  صيف 

من  الكثري  رصَّح  وكام  واألمريكيتني.  وأوروبا  فرنسا  يف  ذروته 

النقاد واملتابعني ألعامل ريكور فإن كتابه »الذات عينها كآخر« 

autre(  )Soi – meme comme un شكل منعطفاً يف السجاالت 

الفكرية والفلسفية حول قضية األنا واآلخر.

لدى  ملحوظاً  اهتامماً  الكتاب  هذا  نال  العريب  العامل  يف 

النخب الفكرية واألكادميية بعدما سبق أن تُرجم عدد من فصوله 

اىل العربية يف بلدان املغرب العريب ومرص ولبنان. 

زينايت  البوفسور جورج  برتجمته  قام  الذي  الكتاب  يتناول 

أستاذ الفلسفة الغربية يف الجامعة اللبنانية مجموعة من القضايا الفلسفية التي تركزت حول الذات 

والغري وطريقة معالجتها يف الفكر الغريب الحديث.

وقد اندرجت هذه القضايا ضمن عرش دراسات تم ترتيبها عىل شكل فصول وهي كاآليت:

الفاعلة املتكلمة: مقاربة  التلفظ والذات  للهوية، مقاربة داللية –  »الشخص« واإلحالة املعينة 

تداولية – علم داللة للعمل من دون فاعل حقيقي- من العمل إىل الفاعل الحقيقي – الهوية الشخصية 

والهوية الرسدية – الذات والهوية الرسدية – الذات واالستهداف األخالقي – الذات واملعيار األخالقي 

الواجبي – الذات والحكمة العملية: االقتناع – نحو أي أنطولوجيا؟

يحتل كتاب »الذات عينها كآخر« موقعاً مميزاً بني كل مصنفات ريكور إذ إنه نرش سنة 990] أي إنه 

جاء يف مرحلة متقدمة من عمر املؤلف، وقد شاءه  بحسب اعرتافه هو نفسه مبنزلة تتويج لفلسفته، 
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وجردة كاملة ملا كان قد صنفه. والكتاب يعود من جديد إىل املشكلة التي شغلت الفكر الغريب 

وكانت وراء كل سجاالته السابقة مع اآلخرين وهي مشكلة الذات، والذات الفاعلة، التي كان البنيويون 

الفرنسيون قد أنكروا وجودها. والذات هنا ستقوم مع ريكور كام يقول زينايت يف مقدمته برحالت 

جديدة وستزور بقاعاً مل تقم بارتيادها سابقاً لتخرج مرة أخرى منترصة ولو نسبياً«. 

ثالثة مقاصد 

انطلق ريكور يف مؤلفه املذكور من ثالثة مقاصد لتحديد العالقة بني الذات واآلخر، وهي: 

] - أولوية الوساطة التأملية عىل الوضعية املبارشة للذات التي يعب عنها بصيغة املتكلم مثل 

التي تسمح  الطبيعية  الخ. ويجد هذا املقصد مرتكزه يف نحواللغات  أفكر« و»أنا موجود«...  »أنا 

بوضع تقابل بني »الذات Soi« أنا Je«. وبطبيعة الحال، فإن هذا املرتكز يتخذ أشكاالً مختلفة بحسب 

الخصوصية النحوية لكل لغة، ذلك أن قواعد نحواللغات تختلف فيام بينها، عىل الرغم من  الرتابطات 

العامة التي قد نجدها بني ألفاظ مثل Soi الفرنسية وself واإلنجليزية وselbst واألملانية وse واإليطالية 

وmimisma اإلسبانية ]ذات« العربية[.

] -   أما املقصد الثاين، فيتعلق بالتمييز بني معنيني للفظة »هوية identité«، إذ تفيد اليشء نفسه 

أوعينه وأيضاً املطابق أوالشبيه لهذا اليشء.

ويتخذ مفهوم الهوية، بناء عىل ذلك، صيغتني، هام:

-  الهوية- املامثلة L’identité، إذ تتعرف الذات إىل مثيلها داخل فئة أوطبقة أوعرق ]الهوية املغربية 

أواألمازيغية مثالً[.

-  الهوية – الذاتية  identité – ipsé التي تختلف فيها الذات عن باقي الذوات األخرى، مبا فيها 

.Individuation de sujet تلك املنتمية إىل فئتها أوعرقها، فهي إذن تحدد تفرد الذات ومتيزها

هكذا، تحيل مسألة الهوية إىل جدلية تكون فيها الذات بوصفها شبيهاً مخالفة للذات هويًة متفردًة.

   3 - يشكل املقصد الثالث تتمة للثاين من منطلق أن الهويتني معاً تتفاعالن مع مفهوم الغرييّة 

altérité؛ ألن الهوية الجامعية التي تتامثل فيها الذوات ]فئوياً وعرقياً[ تواجه هويات جامعية مغايرة، 

كام أن الهوية الذاتية تسمح بإبراز جدلية العالقة بني الذات وآخرها L’autre que soi. لذلك، فنحن 

حينام نتحدث عن الهوية الذاتية نستدعي غرييّة اآلخر إىل درجة يستحيل معها التفكري يف الواحدة من 

دون األخرى. وبهذا املعنى، نتحدث عن الذات كآخر.

الذات عينها كآخر
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استحالة فصل الذات عن اآلخر

ال ميكن – كام يقول ريكور – فصل الذات عن اآلخر »ألن استقالليتها وثيقة الصلة بالعناية بالقريب 

وبالعدالة التي تريد أن ينعم بها كل واحد. إذ عن طريق الفعل واإلرادة الحرة تتمكن »الذات القادرة« من 

مواجهة الرش والظلم، وتسعى اىل التعايش مع اآلخر داخل مؤسسات عادلة تضمن للجميع الكرامة 

 petite éthiqueبـ »اإلتيقا الصغرى العملية ايت دعاها ريكور  أبرز تجلِّ لألخالق  والحرية، وذلك 

la   )«(. وتقوم هذه األخالق عىل ثالث دعامات، وهي: الذات والغري واملدينة. فالذات ال تقوم لها 

قامئة من دون احرتام اآلخر ضمن تبادالت يغمرها التعاطف واالهتامم والتعاون واملحبة، ألن طريف 

العالقة يشكالن غايتني يف ذاتيهام – باملعنى الكانطي للكلمة – وميكن تأويل هذا الوضع »باعتباره 

صيغة عامة لعالقات املواطنة داخل دولة الحق«. إن اآلخر ال يشكل الوجه املقابل للذات، بل يندرج 

ضمن التشكيلة الحميمية ملعناها. وتتجىل هذه العالقة »الحميمية« عب العناية واملودة واالحرتام، أي 

عب التبادالت العاطفية واالجتامعية التي ال ميكن تحقيق العدالة داخل املجتمع من دونها.

وميكن اختزال هذه التبادالت يف مفهوم أسايس هو: الصداقة. فليك يكون املرء »صديق نفسه 

)ami de soi( – حسب تعبري أرسطو– عليه ان يرتبط بعالقة صداقة مع الغري؛ ألن صداقة الذات هي 

تعاطف ذايت )auto-affeection( وثيق الصلة بالتعاطف مع ومن أجل اآلخر كصديق. وبهذا املعنى 
متهد الصداقة للعدالة كفضيلة »من أجل الغري« ]وهذا تعبري آخر ألرسطو[.]]]

منذ املقدمة يخبنا املؤلف بأن الكوجيتوالديكاريت الواثق من نفسه الذي ظن أنه قد ترسخ وكان 

قادراً عىل تأسيس ذاته بذاته قد أذله نيتشه وحوله إىل مجرد وهم. فأين تكمن حقيقة هذا الكوجيتو، هذا 

األنا أفكر الذي يحتوي الذات؟ يسارع الفيلسوف إىل إقامة متييز مهم سيكون محور كتابه هوالتمييز 

بني هوية ذاتية تتغري وتبقى يف الوقت عينه محافظة عىل ذاتها عىل الرغم من مرور الزمان بطريقة الوفاء 

للوعد املقطوع، وبني هوية ثابتة ال تتغري ليست هي الذات، بل ما يسمى باإلنكليزية the same التي 

تتميز عن the self. هذه الهوية التي ميكن تسميتها بالفرنسية بالتعبري le meme أوmemete ميكن أن 

ندعوها بالعربية العني أو ما هوعينه أو العينية، وهي أقرب إىل مفهوم الجوهر الذي ال يتغري بل يظل 

محافظاً عىل ما هوعليه، عىل الرغم من مرور الزمان، وهاتان الهويتان تنتميان إىل حالني مختلفتني من 

الوجود، إذ إن الهوية الثانية تنتمي باألحرى إىل عامل األشياء التي هي بترصفنا وميكننا أن نستعملها كام 

نشاء، يف حني أن الهوية الذاتية تنتمي إىل الوجود الذي ال يستطيع إال أن يثري األسئلة حول وجوده. 

يف الفصلني األول والثاين يخصص ريكور جهده حول اللغة، ويبدأ مبقاربة داللية للغة، ويناقش 

[1] - عز الدين الخطايب – عالقة الذات باآلخر بني املنظورين التأوييل والتفكييك – نرشة »رؤى تربوية – املغرب. راجع

فضاء الكتب
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هنا أساساً سرتاوسن الذي ينطلق من وجود األجساد، ويرى أن الفاعل مجرد أحد األشياء التي نتكلم 

عليها، ويلغي األحداث الذهنية والتصورات واألفكار. مرة جديدة نحن أمام تحليل لساين ينكر وجود 

ذات فاعلة، فريد ريكور بأن كل ما يفعله سرتاوسن هنا هو اللجوء إىل الهوية عينها، إىل ما هومتجمد 

خارج الزمان، ويهمل الهوية الذاتية التي تتصف بالقدرة عىل استعامل اللغة والتغري مع الزمن. أما 

الفصل الثاين فهومكرس ملقاربة تداولية للغة، ويناقش املؤلف أفعال الخطاب عند أوسنت وسريل. 

مرة ثانية نحن أمام تحليلية تخفي الذات املتكلمة، وتنىس أن داخل كل جسد هناك جسد خاص، 

جسد ينتمي إىل حلقة ما يخصني أنا بالذات. 

يف الفصلني الثالث والرابع  يتابع ريكور مناقشة اإلنسان مبا هوحضور فعال يف الوجود. يناقش هنا 

كل من أ.أنسكومب ثم دافيدسون. وهام يشددان عىل ما يدعوانه الحدث، وبني كل أحداث العامل، 

أي ما تقع فيه، يشدد التحليل عىل ما يستحق أن يسمى عمالً. كل حدث هو واقعة مستقلة ميكن 

وصفها منطقياً يف حد ذاتها من دون اللجوء إىل مفهوم الفاعل.

تبعاً لهذا التصور عن اإلنسان الفعال يثري الفيلسوف الفرنيس مسألة الهوية الشخصية التي تنطلق 

أن يروي  يقدر  الذي  الزمان، وتصبح هوية رسدية أي قصة ذلك  الذات يف  ثابتة تصاحب  نواة  من 

قصة حياته بأكملها، فينسقها ويدخل إليها عنارص خيالية يك تصبح أقرب إىل االستيعاب هنا يحصل 

ديالكتيك بني الهوية الذاتية والهوية العينية، هوية الثبات وعدم التغيري. الطبع هنا هوالذي يرافق الهوية 

الذاتية عىل أنها هوية عينية، إذ إنه األمر الوحيد الذي يبقى قدراً ال يتغري عىل مدى حياة بأكملها. 

هذه الهوية الرسدية تشكل الجرس الذي سيصل اإلنسان املتكلم والفاعل املتأمل باإلنسان األخالقي 

الذي يتحمل تبعة عمله، لذا فإن الدراسات الثالث التي تؤلف هذا الكتاب ستشكل بالضبط الفلسفة 

األخالقية عند ريكور، أي هذه الفلسفة التي تلتقي اآلخَر القريب واآلخَر البعيد الذي هوالغريب.

الغاية األخالقية يف فكرة ريكور

يقيم ريكور حواراً متجدداً مع أرسطو وخصوصاً كتابه األخالق إىل نيقوماخوس الذي عرفه العرب 

يف العرص الوسيط تحت اسم نيقوماخيا، يف كل تحليله لهذه الرغبة يف الحياة الجيدة الطيبة، وهي 

قامئة عىل غائية هذه الرغبة األصلية. وليك نرى مدى صالحية مثل هذا الهدف ال بد له من مواجهة 

مع أخالق الواجب التي كان كانت بطلها.

فكرة العالقة باآلخر، صاغها كانت هكذا: »افعل عىل نحو تعامل معه اإلنسانية يف شخصك، كام 

يف شخص غريك، كغاية دامئاً، ويف الوقت نفسه، ال مجرَد وسيلة البتة«. إن فكرة االنسان كغاية يف 

حد ذاتها تضيف شيئاً مهامً إىل فكرة احرتام اآلخر ورعايته، كام كانت الحال يف األخالق. فام تريد 

الذات عينها كآخر
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واجبية كانت أن تشدد عليه هنا هو قضية العنف يف العالقة باآلخر، هذا العنف املتأيت أصالً من إرادة 

االستغالل املحفورة يف بنية التعامل اإلنساين. إن ما كان يف األخالق رعاية قامئة عىل احرتام اآلخر 

يصبح، هنا مع الواجبية، هذا الواجب األخالقي الذي يقينا من السقوط يف عنف االستغالل سواء  

بالتهديد بالعنف أواللجوء إليه.

أما العيش مع املجموعة كلها يف مؤسسات عادلة فإنه يأخذنا بعيداً يف شتى نظريات إقامة العدالة، 

بل يقودنا إىل الولوج يف السياسة، وما ميارسه البرش من عنف بعضهم تجاه بعض. يناقش ريكور 

مطوالً نظرية العدالة عند األمرييك رولز ويتوقف عند إشكالية رفع الظلم عن الناس وإرادة اإلنصاف 

القامئة عىل النظريات التعاقدية، غري أن كل هذه النظريات تفرتض مسبقاً وجود القاعدة الذهبية القائلة 

»ال تفعل مع اآلخرين ما ال تريد  لآلخرين أن يفعلوه معك«، وقد جاءت عند كانت يف واجبياته عىل 

النحو اآليت: »فعل كام لو كان عىل قاعدة فعلك أن ترتفع عن طريق إرادتك إىل قانون كيل للطبيعة«.

غري أن واجبية كانت تصطدم هنا بواقع حرية اإلنسان ويف ظروف ال تعود األخالق الواجبية الشكلية 

الكانطية تفيد كثرياً، ذلك أن الوضع البرشي هو يف عمقه األخري وضع مأسوي. هنا يفرد ريكور يف 

كتابه فاصالً يكون مبنزلة متهيد أواسرتاحة أو دورة عند األب، ويهدي هذا الفاصل املتعلق بالطابع 

املأسوي للوجود البنه أوليفييه الذي كان قد انتحر. يلجأ ريكور إىل تحليل تراجيديا أنتيغوين التي 

كانت أشهر مصنفات اليوناين سوفوكلس، قبل أن تأخذ مكانها تراجيديا أوديب ملكاً بسبب فرويد. 

إن الوضع البرشي كام تظهره املرسحية هنا هو أن اإلنسان يتعلم دوماً بعد فوات األوان، بعد أن تكون 

املأساة قد جرفته، وحني يصبح فطناً حكيامً يكون قد أضاع حياته.

جوهر اهلوية

يف موضوع الهوية يقول ريكور »حني اخرتت عنوان الذات عينها كآخر أردت أن أدل عىل  نقطة 

تالقي املقاصد الفلسفية الرئيسة الثالثة التي تحكمت يف صياغة الدراسات التي تؤلف كتابه هذا.

 médiation( التفكري  بالتوسط  ويعني  التفكري  التوسط  أولية  عىل  هوالتأكيد  األول  املقصد 

reflexive( املنطقة املعرفية والتي ينفسح فيها املجال أمام الفكر من أجل أن يعتني باآلخر عناية 

ال محل فيها لإلجحاف. وكام يقول دارسو ريكور إن هذه النظرية بالذات تكتسب أهمية قصوى يف 

فلسفته بل تكاد تخترصها يف الوضع املبارش للذات الفاعلة كام يُعبِّ عنها بصيغة املتكلم املفرد »أنا 

أفكر« »أنا أوجد«. هذا القصد األول يجد دعامً له يف نحواللغات الطبيعية، حني يسمح هذا األخري 

بإقامة التعارض بني الذات واألنا.

فكلمة تفكرية اشتقت من كلمة »réflexion« التي تعني أمرين يف آٍن: االنعكاس أوالً والتفكري 

فضاء الكتب
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التأمل  يعني  الحذر رضورياً يف الرتجمة. والتفكري مفهوم مركزي عند ريكور وال  لذا كان  ثانياً، 

النظري املحض، بل هذا املجهود املستمر الذي تقوم به الذات لفهم ذاتها عب اكتشاف معنى 

تجربتها، عن طريق التساؤل عن األسس التي تقوم عليها، ألنها غري قادرة عىل االستناد إىل يقينية 

التي مير عب  الطويلة  الطريق  الذات واآلخر والكوجيتو إىل املرور عب  تدعو  التفكرية  مطلقة.» 

توسط الغري، والغري هنا هو عامل الرموز واإلشارات التي تأيت الذات الفاعلة من العلوم األخرى، 

وليس  التوسط  لهذا  هي  إذا  األولوية  النفيس.  والتحليل  األلسنية  مثل  اإلنسانية،  العلوم  وخاصة 

اتخاذ  اىل  ريكور  قاد  ما  وهذا  بذاتها.  ذاتها  تأسيس  عىل  قادرة  أنها  تظن  كانت  التي  األنا  لغرور 

موقف وسط يف الستينيات والسبعينيات من القرن املايض، فلقد كانت هناك فينومينولوجيا هورسل 

املفرطة يف التشديد عىل األنا، وكان هناك سارتر مع وجوديته، وقد اعتب هورسل أستاذه عظّم األنا؛ 

أي أقىص الدرجات. وكانت الذات هي املنترصة، ثم كانت البنيوية مع كل من يدور معها أوحولها 

ونهاية  الذات  موت  جميعاً  أعلنوا  وقد  دريدا،  اىل  ألتورس  إىل  فوكو  من  كرث،  وهم  الفالسفة  من 

املؤلف لصالح البنية. أما ريكور فقد وقف موقفاً وسطاً. الذات مل متت ومل تستطع كل املعطيات 

املوضوعية أن متحوها، ولكنها يف الوقت عينه مل تعد كام كانت، ألنها قبلت أن تتطعم مبعطيات 

جريحة  خرجت  نيتشه  تفكيكية  وسحقتها  ديكارت  كوجيتو  عظمها  التي  الذات  الحديثة.  العلوم 

فقط، وقد تخلت عن حقيقتها املطلقة لتقبل بتواضع حقيقتها الذاتية التي مرت عب معمودية الغري، 

التوسط هو إذاً قبول الفلسفة لآلخر وسامع كلمته]]].

أما القصد الفلسفي الثاين، وهوما يحويه ضمناً عنوان هذا املصنف عن طريق استعامل التعبري 

»عينها«، فهوالفصل بني داللتني أساسيتني للهوية التطابقية أ كّنا نعني املرادف الالتيني Idem )عينه( 

أواملرادف الالتيني Ipse )ذاته(. وأطروحة ريكور الثابتة تفيد بأن الهوية مبعنى Ipse)ذاته( ال تحوي 

ضمناً أي تأكيد يخص وجود نواة ال تتغري تحويها الشخصية. وهذا حتى حني تقدم الذاتية صيغاً معينة 

للهوية. غري أن التباس التطابق / الهوية يأيت من عنوان مصنفنا من خالل الرتادف الجزيئ، عىل األقل 

يف اللغة الفرنسية بني كلمتي عينه meme ومتطابق identique. إن كلمة عني يف معانيها املتنوعة 

تستعمل ضمن نطاق املقارنة، ونقائضها تصبح كلامت، آخر، غري، نقيض، مختلف، متنوع، غري 

متساو، عكس. هنا يقول ريكور إن أهمية مثل هذا االستعامل املقارن للتعبري »عينه« بدت يل كبرية 

جداً حتى إين أرى بسببها »العينية«  mêmeté مرادفاً للهوية املتطابقة identité-pise. إىل أي مدى 

التباس ينعكس التعبري »عينه« يف عنوان مصنفنا الذات عينها كآخر؟]]].

[1] - راجع : جورج زينايت – املقدمة – ص 68.

[2] - بول ريكور – الذات عينها كآخر – املصدر نفسه ص 71.
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نشري اىل أن املعجم الفرنيس Le Robert يضع عىل رأس معاين كلمة عني التطابق املطلق ) كام 

يف قولنا الشخص عينه، اليشء عينه من دون سواه(، والتزامن )يف الوقت عينه(، والتشابه )مام يجعل 

كلمة عني تصبح مرادفاً للمثيل والنظري والشبيه( والتساوي )الكمية عينها من غرض ما(.

أما العينية أوالهوية املطابقة mêmeté بالفرنسية وIdemبالالتينية وباإلنجليزية sameness فهي 

الهوية التي ال تتغري مع الزمن وتقرتب من مفهوم الجوهر عند أرسطو، لذلك كانت دميومتها الزمنية 

هي ميزتها األقىص. يف حني أن الهوية مبعنى الذاتية ipsétie أوidentité-ipse  وباالنجليزية self ال 

تعني وجود نواة ال تتغري  يف الشخصية]]].

   القصد الفلسفي الثالث يف التوسط التفكري هو أن غرييّة اآلخر املختلف عن الذات ال متثل أي 

يشء أصيل: »اآلخر« يصبح، كام الحظنا عىل الئحة األضداد لكلمة عينه، إىل جانب كلامت النقيض 

واملتميز واملختلف واملتنوع، إلخ. يف حني أن األمر يختلف لو نحن جمعنا بني كلمة الغرييّة مع 

الذاتية. إن غرييّة مختلفة أوعىل األقل، ليست فقط للمقارنة يوحي بها عنواننا، انها آخرية ميكن أن 

تكون مكّونة للذاتية نفسها، الذات عينها كآخر يوحي منذ البداية بأن ذاتية الذت عينها تحتوي ضمناً 

الغرييّة إىل درجة حميمة، حتى إنه ال يعود من املمكن التفكري يف الواحدة دون األخرى، أولنقل 

يف لغة هيغل إن الواحدة تدخل يف األخرى. ولقد أردنا حني استعملنا الكاف يف كآخر التأكيد عىل 

الداللة األقوى، إذ مل نشأ فقط أن نقيم مقارنة – الذات عينها شبيهة بآخر – بل أردنا التضمني: الذات 
عينها، مبا هي آخر...]]]

[1] - ج. زينايت – املقدمة – ص 71.

[2] - املصدر نفسه – ص 73.
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