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ما حققته من نتائج بفضل مناهجها الذي مّيز العلوم الدقيقة، فالفلسفة املعاصرة مع التطور  إشكاليةتزامنت       

 مناهج هذه العلوم بأجبدياتلتزام اإل إال اإلنسانيةجناز بالنسبة للعلوم ة، ليس السبيل لتحقيق مثل هذا اإلالدقيق

النزعة النفسانية مثال  متارسهكالقياس والتحليل الذي ،اإلنسانالنموذج على  أسسوذلك بتطبيق 

psychologisme يتغري يف هذه النقطة طموح العلوم اإلنسان، اليت حتاول تطبيق ما يتميز به العلم على ،

 تنحرف عن مسارها، وتّصف إىل جانب ، إىل مسعى علمي جيعلهااإلنسان األساسياليت موضوعها  اإلنسانية

اليت يتوجب  اإلنسانية، وبالتايل تكون العلوم لإلنساينالعلمي  النموذجوتعد هذه احملاولة نقل  املناهج الرياضية،

ا بصورة غري خاضعً  اإلنسانجعلت  إذ، األساسية، قد ختلت عن وظيفتها لإلنسانتم باجلانب النفسي  أنعليها 

ت يف خضم هذه التطورات اليت مسّ  .يقاس عليه ما يقاس على العلم أن أساس، على للمنهج التجرييبمباشرة 

 احلاصل يف دراسة العلوم الدقيقة لة يف التقدمليست املسأ إذتتنبأ الفينومينولوجيا اهلوسرلية خلطورة املوقف،  .العلوم

اليت  األولويات، ويصبح جمرد مادة كبقية املوضوعات، وعلية من إنسانيتهحيث يفقد  باإلنسان األمريتعلق  وإمنا

  .اإلنسانيف  الفينومينولوجيا هي اجلانب احليّ  حترص عليها

التجربة  أعلنته، حسب ما أوىلبدرجة  اإلنساننفسها فيها هي خدمة  الفينومينولوجيااملهمة اليت وظفت      

ختضعه للتجريب بفضل االحتكام إىل العلوم  أزمةمن  اإلنسانوهلة، وهي كمحاولة لتخليص  لأوّ اهلوسرلية منذ 

  اإلنسانهذه العلوم بالذات تضع  أنّ هو  بالضبطالفينومينولوجيا  إليهما توصلت  إن التقنية،  وأساليبالطبيعية 

 اإلنسانختلت عن  إذا أساس أياملوجودة والقابلة للدراسة املوضوعية، وا ال جتعل لنفسها  األشياءكباقي 

اليت متس البشرية  األسئلةة كلها، هي تلك اهلامة يف حياة البشري األسئلة إقصاءالذي ختلت عنه بفضل  األساس

اليت  األسئلة، هي اإلنساناملعىن واحلرية والغاية بالنسبة لتجربة معيش  أولوياتبصفة عامة، املتمثلة يف استشكال 

 إعادةوبالتايل  اإلنسانيةبفضل تطور النموذج العلمي، ليصبح مربر وجود الفينومينولوجيا هو  اإلنسانفقدها 
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عند هوسرل إىل  األملانية، سينتقل من التجربة جيايب للفينومينولوجياومثل هذا الطموح اإلللذات، االعتبار 

  .تيقاوالغاية اليت تكشفها جتربة اإل اإلنسانيةالفينومينولوجيا الليفيناسية، اليت حتافظ على معاين 

 إعطاءهاّن ما قام به ليفيناس يف حقل الفينومينولوجيا يعترب استثمارا للمساعي اهلوسرلية، وذلك مبحاولة إ     

، ما سيتغري فيها هذه املرة أخيه اإلنسانمع  لإلنساناملعيش  أسئلةا، فقوة ومتانة الفينومينولوجيا ستفتح بعدا اتيقيً 

يف  اإلنسانيةاليت تسجن  األنانيةله العلوم، بل حتريره من  أفقدااملعىن والغاية اليت  أزمةمن  اإلنسانليس ختليص 

 أمناطحد ياة، وعلى اآلخرين، الذي ميثلون أفرصة االنفتاح على احل لإلنسانالذي يعطي  األمردائرة الذات، 

ة ع، كضرورة ملعرفاتم األفرادبني  اإلنسانيةالعالقات  فالفينومينولوجيا تتحول إىلاملعيش اليومي، وشروط للهوية، 

  .اتمع أفرادطر التعامل الذي جيب ممارسته بني أ

 قرتاب والتحيةشرط ملعاين التواصل واإلخياء، معاين اإل ميثلالذي تقوم عليه فينومينولوجيا ليفيناس  اإلنسان      

ملقوالت  ختضعه أواليت جعلت ليفيناس يقف ضد كل فلسفة ختتزل اآلخر يف عني الذات،  األساسيةهي املربرات 

حد معيقات يربط حريته به، كونه أ أن، بذلك سيحاول بأنانيتهسيد ذاته لينظر إىل اآلخر  األنان يعترب الكلية، وأ

 الذي ميثل قلب فلسفة ليفيناس األساس، الوجه "الوجه" والبديل الذي يلغي منطية مثل هكذا معامالت هو ،األنا

هلا  أساسيروس، اليت ال ، واحملبة، معاين احلب واإلإلبراز معاين اإلخاءالذي به تتعلق كل الغرييات، اليت ا يسعى 

 أساس أوتيقا، يروس تتجسد معاين اإل، فبفضل فينومينولوجيا الوجه واإلالوجه اهلوية أودون الوجه الظاهرة، 

  .يروسدون الوجه واإل له أساسوالذي ال التعامل الذي جيمع بني الذوات، 

 كبحث إىل عوامل ذاتية وموضوعية" يروس عند امينويل ليفيناسفينومينولوجيا الوجه واإل"ر موضوعيعود اختيا     

ا والفينومينولوجية، ألّ  األخالقيةفبالنسبة لألسباب الذاتية اليت وقع ا اختيارنا هلذا البحث هو امليل إىل الفلسفة 

حماولة فهم أخرى بوجودنا اليومي، هذا من جهة ومن جهة  مباشرةعىن ، وتُ هوية اإلنسانتستهدف بشكل مباشر 

املنهجية إىل عالقاتنا اليومية، مع معرفة التصور الذي  أسسهاتيقا، وكيف ميكن نقل مع اإل تعامل الفينومينولوجيا
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للموضوع  باختيارنابالنسبة للعوامل املوضوعية املتعلقة  أّما .يفيناس، واخلوض مغامرة مع فلسفتهنويل لاقدمه امي

 ما أوالنظرية املطبقة  األخالق اوأيضً حد تطبيقات الفينومينولوجيا، ه ميثل أاملوضوع من ناحية أنّ  أمهيةتتمثل يف 

، وبالنسبة مها ليفيناس تعترب مرجع بالنسبة للفلسفة الفرنسيةالفينومينولوجيا اليت قدّ  أنّ تيقا، كما يعرف باإل

  .ككل  اإلنسانيةللمعامالت 

يروس، وذلك من جهة عالقتهما بالغريية بني الوجه واإل التباين القائموبناءا على دور الفينومينولوجيا و         

 يروس ممثالً ، واإلجسدي عيين عبارة عن معطى اإلنساينإذا كان الوجه : التايل اإلشكالنطرح  أنتيقا، ميكن واإل

  معىن الغريية ؟كسبهما تُ  أنإىل أي مدى ميكن للفينومينولوجيا ف، وحية واملعامالتباملعاين الر 

تبط بشكل مباشر تر  اليتعلى بعض التساؤالت املهمة  اإلجابة، البد من لإلشكاليةوألجل التحليل اجلّيد        

ما ماهية و طبيعة املنهل الذي تستمد منه الفينومينولوجيا الليفيناسية قوا؟ ما : يروس، متمثلة يفبأمهية الوجه واإل

؟ قراءة جتربيت الوجه واإليروس فينومينولوجًيا إمكانيةما مدى  وكيف ُفهم اإليروس بفينومينولوجيا ليفيناس؟ و الوجه؟ 

تيقي للعالقة بني األنا التناول اإلوس؟ هل يصح القول أّن ير  الغريية وبني مفارقة الوجه واإلكيف ميكن الربط بنيو 

  ؟عند ليفيناس يروسلفينومينولوجيا الوجه واإل األساسيماهو املربر و واآلخر يكون فقط اتيقًيا؟  

املعرفية وبني التناول  األصولتتباين بني املناحي املنهجية و  أساسيةفصول  ثالثىل وقّسمنا دراستنا إ    

فقمنا  البحث مشروعيته، إعطاءجل تقوميية عامة من أ بدراسةيروس، متبوع الوجه واإل إلتيقاالفينومينولوجي 

تبعناه خبامتة على شكل نتائج  شري إىل ما قمنا به يف كل فصل، وأن أنمدخل متهيدي لكل فصل ألجل  بإيالج

الفصل  تستخلص من كل فصل، أنالنتائج اليت ميكن  أهم اليت قمنا ا، وذلك باستخالصكتتويج للدراسة 

غذت اليت ت األصولمن هذا الفصل هو تبيان  أردناه، ما "املرجعيات الفكرية لفلسفة ليفيناس:" األّول محل عنوان

تقسيمه إىل ثالث مباحث تيقية، حىت نقوم بالفهم اجلّيد للموضوع، فوقع منها فلسفة ليفيناس، خاصة اإل

 األمهيةهذا املبحث هو الرجوع إىل  إليهنا الوصول ، ما حاول"األورويبليفيناس والرتاث :" ّوهلا بعنوانمبطلبني، أ
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 األساسيةحد مبادئها قسطا من فلسفته وشكلت أ أخذت أينا ليفيناس،  أشادواليت  األورويبالفكرية للعقل 

على غرار الفلسفة اليونانية، وفلسفة برغسون مثال، والنقطة الثانية املهمة يف هذا املبحث هو حماولة فهم سر 

 أنمها ليفيناس حول التلمود، وهذا ألجل والدراسات اليت قدّ  األعمالارتباط اتيقا ليفيناس بالدين، وذلك حبكم 

ليفيناس :" واملبحث الثاين كان بعنوان. ون مرجع هلانبّني مدى ارتباط اتيقا الوجه ذه الدراسات، حىت تك

 األمهية جل إبرازأ الفيلسوفني، وهذا من، واختيارنا هلذا املبحث يعود إىل الصلة املباشرة بني فينومينولوجيا "اهلوسريل

ث كان القصوى لفينومينولوجيا هوسرل، والكشف عن النقائص اليت سعي ليفيناس لتجاوزها، وآخر املباح

لقاء الفينومينولوجيا، وعاجلناه بنفس منهجية املبحث الثاين، ألجل تبيان :نطولوجيا هيدغر ليفيناس وأ:"وانبعن

نطولوجيا اهليدغرية، اليت تتخذ مشروعيتها من عالقة الدازين مع الغري ومع الزمن،كإمكانات القصوى لأل األمهية

  .عند ليفيناس الوجه يةلغري نسعى إىل تبيان دورها بالنسبة  اليتللغريية،  أساسية

ا ليفيناس مهوهذا إلبراز القراءات الفينومينولوجية اليت قدّ ، "فينومينولوجيا الوجه:" عنوانالفصل الثاين كان ب     

هذا  ،"والالائيالوجه :"ـــعنوناه باألّول  مباحث ترتبط بشكل مباشر بالوجه، ةخر إىل ثالثللوجه، قسمناه هو اآل

ضرورة  إيضاح، ما سعينا له من خالل هذا البحث هو الالائييتحدث عن الوجه دون ليفيناس ال  ألنّ 

ترتبط بشكل مباشر  إذتيقا اهيتهما، كما حاولنا الكشف عن اإلارتباطهما، وهذا متوقف على الكشف عن م

تيقا معىن اإل فيه، بيّنا "اتيقا الوجه:" املبحث الثاين املعنون الوجه، أّما يف أبعادبالالائي والتعايل، واإلله، وفق 

على  نفتاحلإل األنا، تقود أمسىفينومينولوجيا الوجه تتعدي ظاهره، وتبدي معاين  أنّ وعالقتها بالوجه، وكيف 

من اخلطاب  يستمدهللوجه معىن  أنّ هذا ما يبّني  الوجه ال خيلو من دالالت، أنّ إىل  إشارةالوجه  وإتيقااآلخر، 

الكالم الذي ال  أي، وضحنا هذه النقطة  ماهية اخلطاب بالرسالة اليت حيملها، والالائيتيقا الذي يرتبط باإل

 النزعة:" أّما املبحث الثالث .ايتيقيةاخلطاب الذي يضعها ليفيناس لضرورات  أقسامخيرج عن سياق الوجه، فبيّـّنا 

تسفر  أنإّن ما ميكن . اإلنسانية، عرب العالقات إنساينية الوجه، حنو ماهو أمهّ فيه بّينا الذي ، " للوجه اإلنسانية
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 شروطها الوقوف إىل جانب لأوّ ، اليت اإلنسان إزاءعنه هذه العالقات بالنسبة لألنا هو رابط املسؤولية، مسؤولية 

ما  لأوّ تيقي واملسؤولية اإل اإللزام، حيث يكون أنانيتهاعن  األنا قصوى على ختلي كإشارةاآلخر يف كل الظروف،  

  .إنساينكيف تتعامل مع اآلخر ومع موته، الذي ال ينفك عما هو   األنارف يعطي للذات مشروعية هويتها، فتتعّ 

ربطها ليفيناس  اليت، قمنا بقراءة يف املواضيع "يروس وسؤال الغرييةفينومينولوجيا اإل" ـــاملعنون ب األخريالفصل       

 "يروسفينومينولوجيا اإل:" ّول، املبحث األاليت يدل عليها الوجه له بالغريية أعطاهيروس، وربط التعريف الذي باإل

، وتعلقه بالفلسفة اليونانية، وما حاولنا توضيحه هو يروس عند ليفيناس ومدى ارتباطها مبفهوم احلبّ بيّـّنا ماهية اإل

 ، إذ يكسبه ليفيناس معىن اتيقًيا،ريية، وخيرج عن معناه األساسييتم ربطه بالغ مايروس عند معىن مفهوم اإلتغّري 

 يروسيف اإل األنثويصورة فيه ، قدمنا "األنثويةالغريية :" جند حد مطالب هذا املبحثويف أ ه يرتبط بالوجهألنّ 

 "آخر"إىل من احلشمة  اخلايلنتهاك اجلنسي ومن اإل اإلغراءسيتحرر من  أينوصورته يف الغريية وآداب الضيافة، 

بعد من الفرق إىل أ تذهب أايتبني  أينالغريية اخلالصة،  أوجهحد أتصبح ،ف"وجه"هنا  واألنثى بالنسبة لألنا،

 أنميكن  اليت، تطرقنا فيه إىل نوع العالقة "يروسوالذاتية يف اإل األبوة:"املبحث الثاين .اجلنسي بينها وبني الذكر

هو اآلخر  األببن وابنه، وفق الشروط اليت وضعها ليفيناس لألبّوة واألخوة، بني اإل أووابنه،  األبتكون بني 

ه ا ألنا األب، وما تكشف عنبصفته آخرً  إالسيتخلى عن ابنه لصاحل الغريية، ولن تكون نظرته البنه 

ه إىل يروس يتحول دور اإل ، ولن يكون خاضعا له، وهذا ألنّ األباالبن يستقل عن  أنّ الفينومينولوجيا هنا هو 

، اليت متنح اآلخرجل الذاتية  اليت تكون من أ يروس هوجلمع بينهما، وما متنحه جتربة اإلفصل بني الذوات ال اال

الذاتية يف  أمهيةبن، كتعامل بني الذوات، وبني غرييات، وتكمن ، وعلى اإلاألبيروس، وعلى املسؤولية على اإل

  .من سياق الغريية األنثوييروس والذي خيرج املمارس يف اإل الالشرعيجتاه املنهك  األنااملسؤولية اليت يشعر ا 

 األسس ى، وذلك على مستو "يروسالوجه واإل لفينومينولوجيا" يف آخر املباحث كان مبثابة دراسة تقوميية     

نقد الذي الشروط اليت تتضمنها، حاولنا العودة إىل ال ، مبعىناليت تستند إىل الوجه تيقانيت عليها اإلهجية اليت بُ املن
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 األسسنا واآلخر، وبالتايل الكشف عن نظرته لألجل معرفة مشروعية يدغر من أوجهه ليفيناس هلوسرل وه

هل الشروط الذي : هو أساسييروس، وهو كإجابة على تساؤل قف وراء فينومينولوجيا الوجه واإلاحلقيقية اليت ت

ياة مشروعية لبديل آخر غري جتربة الوجه، وذلك باالحتكام إىل احل إعطاءنوات؟ مبعىن بلها كل األيضعها الغري تق

 لتصور الذي قدمه ريكور حول الوجهحد مطالب البحث وذلك بالوقوف على االعملية، وهذا ما قدمناه يف أ

  .من الوجه إجرائيةليقارنه بالرعاية وتقدير الذات، أكثر 

 الفينومينولوجي هو املنهج" يروسفينومينولوجيا الوجه واإل"وضوعنا الذي اعتمدناه يف حتليل م بالنسبة للمنهج     

اخلاصية اليت متيز هذا املنهج يف الكشف عن ماهية الظواهر، والنفوذ إىل احلقائق : هاأمهّ  وذلك لعدة أسباب

يروس عند الوجه واإل نّ هي أبالنسبة للموضوع  وأمهيتهالكامنة وراء الظاهرة،  األبعاداملطلقة وذلك بالكشف عن 

ال ميكن  إذ، أخرى إمكاناتهلما  ن حنو معاين اتيقا الغريية، ألنّ مغايرة لظهورمها، ويتجها أبعادليفيناس يشريان إىل 

ر احد تطبيقات للفينومينوجليا، واستثمبالوجه أ يأخذليفيناس  نّ هذا املنهج، مث إ ستعانة بأسسإال باإلمها فه

ستعانة ية احلقيقية للوجه، كما قمنا باإل، وحماولتنا تتمثل يف معرفة املاهأخرى كالوجه مثال مكاناا يف جماالتإ

جتسيد حماولته يف جماالت ليفيناس، وحماولة  إليها أشاريروس اليت الوجه واإل أمهيةباملنهج النقدي ألجل فحص 

  .وزنه ومكانته يف الواقع ويف فلسفات أخرىالبحث  إعطاءذا التقومي كان ألجل  اأخرى، وقيامن

  :باملوضوع واليت حتصلنا عليها تتمثل يف املتعلقة ةأّما الدراسات السابق     

فريدة غيوة، جامعة عبد ايد مهري، : ختالف عند امينويل ليفيناس، إشرافوردة بوعائشة، اهلوية واإل- 1

  .2014-2013قسنطينة، 

ليفيناس فيلسوف الغريية، معان فلسفية، دار الفرقد للطباعة  أوزهري اخلويلدي، األنا مع اآلخر وجها لوجه  - 2

  .2009، 1سوريا، ط - والنشر، دمشق
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 ثاين حول حوارات يف الدين واللغةليفيناس منوذجا، امللتقى الدويل ال: نور الدين الشايب، اتيقا اللقاء باآلخر - 3

،مطبعة 2013فريل أ 15،16 محد، قسم الفلسفة،ابراهيم أ: إشرافبن باديس، مستغامن،  جامعة عبد احلميد

  .وهران

 ، اجلزائر3اسات الفلسفية، العدد عمر بدري، ليفيناس والتيار الفينومينولوجي، جملة اجلمعية اجلزائرية للدر  - 4

2013.  

إشراف مسري  ،األخالقيةالفلسفة  ليفيناس،جتليات املوجود يف الفلسفة األخالقية عند امينويل  حممد بكاي، - 5

  .1،2013ط بريوت،  اجلزائر، ضفاف،منشورات االختالف، بلكفيف،

وضوع وحتديدا الوجه قلة الدراسات حول امل: أمههااجنازنا هلذا البحث قد واجهتنا عدة صعوبات  إطاريف     

ا بشكل مباشر نا تعاملننّ صعوبة يف فهمها، وخاصة ألتنا جند ضافة إىل خاصية اللغة الليفيناسية اليت جعيروس، إواإل

أفقدتنا الوقت واليت ساسية اليت ختدم املوضوع، بعض األفكار األترمجة نعتمد خيار لنا جع مع نصوصه، وهذا ما

  .الكثري

        

      

   

      

       

  

 



                    

  

  

  

  

  

  المرجعيات الفكرية لفلسفة ليفيناس: الفصل األّول                 

  تمهيد  -                  

  ليفيناس والرتاث األورويب: ّولاملبحث األ -                 

  ليفيناس واإلرث اهلوسريل: الثايناملبحث  -                  

  لقاء الفينومينولوجيا: نطولوجيا هيدغرليفيناس وأ: املبحث الثالث -                

  خالصة -                
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ت بني الفلسفة ختلفع امن عدة مناب ات فكرية جعل منها بانوراما نابعةمن عدة ثقاففلسفة ليفيناس  تغذت      

 والنقد، اإلعجابميتزج بني  ما الفكري لليفيناس هو اإلرثفما ميّيز  .والرواية األدبإىل  أحيانًا والدين، تعود

، وما نريده من هذا الفصل هو واحتكاما إىل مشروع الغرييةتيقية، اإل فلسفتهوذلك وفق الشروط اليت تفرضها 

تتخذها مرجعا هلا، فوقع تركيزنا  اليتو  وما هي األصول اليت تعود إليها، فلسفته، إليهااليت تستند  األسستبيان 

  .ق للفينومينولوجيايالطر  أهلمتهمن الدين، ومكانة بعض الفلسفات اليت  موقفهعلى 

سيكون  كثرية  وتأويالتوقدم عنه قراءات  أحضانهالرتاث اليهودي الذي نشأ ليفيناس بني  أنّ مما ال شك فيه      

يبني  أنتيقا دون ليفيناس ال يتحدث عن اإل تيقية، وهذا كون للتعاليم اإلمنهاليكون  أن إمكانية وأله موقفا منه، 

ا لتشابه بعض يف اتيقا ليفيناس، نظرً  بني مكانة الدين أنهذا البحث  حناول يف إذطبيعة عالقتها ذا املصدر، 

مدى تعلق اتيقا ليفيناس  ما: وهذا مبثابة اإلجابة على السؤال ،اإلنسانيةالقيم بينهما كحب الغري، واالنفتاح على 

ون ، وليس هناك سبب دعبقريته إحياءجل يفيناس إىل اللوغوس اليوناين من أذلك يعود ل وبعد بالتجربة الدينية؟

للتعاليم  كن ألفالطون أن يكون معلًما ن نبّني ماذا ستقدم الفلسفة اليونانية، وهل ميفنحاول أون، فالطعبقرية أ

  ؟ اعمومً  ما مدى ارتباط فلسفة ليفيناس باملرجعية الدينية والفلسفة اليونانية؟ ف تيقيةاإل

نشري إىل  أنية كل من هوسرل وهيدغر بالنسبة لليفيناس قمنا بتحديد عالقته لكل منهما، قصد ا ألمهّ ونظرً       

املاهية احلقيقية للغري، الذي يظهر يف التعايل  هكشفاملنهج الفينومينولوجي، وذلك ب ا ملتانة اليت يتميعالقوة وا

تيقا اإل إعطاءجل الذي وقع فيه هوسرل، من أ جتاوز القصورتتمثل يف االتيقي، وحماولة ليفيناس ألجل هذه املهمة 

فينومينولوجيا هوسرل بتجربة الغريية والعالقات االجتماعية مع  أسسبعض ، وذلك مبقارنة انبين عليهأساًسا ت

 الوجود مة يعود إىل هيدغر، خصوصا إىل جتربةنفس املهبهذه الشروط هلذه العالقة، و  أمهيةالغري، قصد فحص 

ما طبيعة عودة ليفيناس : ن حتليل هذين املبحثني حماولة لإلجابة على السؤال التايلفكأ الدازين،وارتباطها بوجود 

    ؟ منهلني إلتيقا الوجه اكن أن يكونَ إىل كل من هوسرل وهيدغر؟ وهل مي



  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األّول                           

  وروبيليفيناس والتراث األ                      

  
                                                                                

  هو أحد أمجل كتب تاريخ الفلسفة، وذلك    " الوجود والزمان: "ليفيناس                                                                                    

  .ب آخرينمن بني أربع أو مخس كت                                                                                     

  .أيّهم؟: نيمو                                                                                    

  فيدروس ألفالطون، نقد العقل اخلالص : على سبيل املثال: ليفيناس                                                                                    

  "... لكانط، فينومينولوجيا الروح عند هيجل                                                                                    

                                                                                              

.                                              27،28تيقا والالنهائي، ص، ص اإل ليفيناس،                                                                                      
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  ليفيناس والتراث األوروبي: المبحث األّول

  تيقامن الدين إلى اإل: المطلب األّول

تيقا والدين من أبرز احملاور اليت شغلت فكر ليفيناس، وفلسفته هي حماولة لتحديد مدى ارتباط الّدين تعد اإل     

، وعن مدى مسامهة كال اجلانبني يف بلورة تفكريه الفلسفي، فإّن *ا، وكذا التعليق على أمهيته بالنسبة لإلتيقا

كانت مركزا للدراسات التلمودية اليت "لتوانيا "مجهورية  عتبار ،ألنّ بيئة يهودية جيب أن يأخذ بعني اإلتنشئه وسط 

تركت أثرها معظم أعماله ، خصوصا عندما كان مديرا للمدرسة اإلسرائيلية الشرقية، واليت كان يقدم فيها حماضراته 

سنة "Difficile liberté الحرية الصعبة "التلمودية ، واليت توجت ببعض أعماله يف هذا اال على غرار 

واليت  1968سنة " quatre lectures talmudiquesالتلمودية األربعة القراءات "وكذا  1963

،  فمن خالل هذا األساس سنسعى لتحديد 1977تالها بالشروحات اخلمسة اجلديدة للقراءة التلمودية سنة 

 .دور هذه الظروف يف بلورة تفكريه

شر، وهو مبثابة أساس ملنظومة القيم املبدأ الديين يصلح كإطار أساسي لتحديد اخلري وال من دون شك أنّ         

تيقا ليفيناس املّوجهة حنو الغري، أو مبعىن آخر ل هنا هو مدى مسامهتها يف تأسيس إاألخالقية، وما يثري األشكا

تيقا للمبدأ العقلي أو اجلانب اإلنساين؟ وبالتايل أال خيضع اإل - املنهل اليهودي - رهاجلوهر الذي يتغذى منه فك

: حيدد ماهية اإلنسان ، أكانت الذات أم الواقع الذي يفرضه الّدين، وهنا نطرح اإلشكال التايل جيب البحث عّما

  وهل تعّد أساسا مطلقا إلتيقا الوجه؟   يناس بالتجربة الدينية اليهودية؟ يتيقي لليفأي مدى تغذى املنبع اإل إىل

                                                           
*
مع الغري، فيسمي ليفيناس وضع عفوية تيقا مباشرة بالعالقة ثابة الفلسفة األوىل، وترتبط اإلا مبعند ليفيناس ليست فرع للفلسفة، ألéthique  ّبالنسبة لإلتيقا   

نطولوجيا املعاصرة اليت ختتزل اآلخر وختضعه تيقا الليفيناسية هي ضد األملسؤولية الشاملة على الغري، واإلتيقا مبعىن اسؤال أمام حضور الغري اتيقا، اإل األنا موضع
فإّا املطبقة، فما تعترب األخالق النظرية  moraleأّما يف الفرق بينها وبني األخالق  .تيقا، هو ذاته اإلب إيلّ يملقوالت الوجود، فذلك الشعور باملسؤولية وحاجة القر 

 Rodolphe Calin, François- David sebbah, le: نظريتيقا احلق من الباطل، لتعريف اإلمن تعىن مبجموعة القواعد والسلوك لتحديد 
vocabulaire de levinas, ellipses, paris, 2002, p 23. 
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 وحتديد الرابطة اليت جتمع بينهماين، خالق بالدّ يسعى ليفيناس يف اتيقا الوجه إىل تبيان مدى ارتباط األ          

ه يف فالوجه الذي يتحدث عنه دائما يتعلق بغري هذا الوجود، وكذلك عالقته باإلله، أّما ما ينبغي توضيحه هو أنّ 

تكون  ه لنحالة اختاذ اإلتيقا للّدين مرجًعا ، يكون اإلنسان مقّيدا منقاًدا ألوامر الّرب، وإن كان األمر كذلك، فإنّ 

األنا ال خيضع ألي مرجع أو منهل حىت يكون اتيقًيا جتاه  له حرية يف املعاملة مع الغري، أّما يف حالة العكس فإنّ 

  .اآلخر

فلسفة ليفيناس كلها قائمة على فينومينولوجيا الوجه، أو باألحرى على جتربة اآلخر، فاملفكر املشبع بالثقافة      

تيقا شرطا واحًدا وهو ا، بل كل ما هنالك إلقامة تلك اإلا دينيً  جيعل للغريية أساسً التوراة والتلمود، مل - اليهودية

حضور اآلخر بوجهه، فمقاربة الوجه تظل فينومينولوجية تشرتط املسؤولية وتنبذ العنف من سلطة األنا وختضع 

ه يقيم متييزًا ذا يصرح أنّ ه ذا يكون ليفيناس قد جعل الوجه بديال عن الدين، وهو يف هلالستجابة للقريب، إنّ 

اته اليت تقيم فيها املتعلقة باإلتيقا واضحا بني ما يكتبه من النصوص الفلسفية والدينية، وهذا ما يتجلى يف مؤلف

، أما عن هذه القراءات التلمودية هي جمرد تعقيبات وشروحات لنصوص ستشهاد بالنص املقدساستقاللية عن اإل

ريتشارد  "مييز اقتضى منه وضع متييز واضح بني االجتاهني فيجيب بذلك على سؤال عربانية وملؤوليها، وهذا الت

أؤكد ببساطة أنّه من الضروري إقامة :" قائال ؟ لفكركم كيف توفقون بني األبعاد الفينومينولوجية والدينية: "كيريني

لفة، وكذا لغات منفصلة، فلن كوما مناهج تأويلية خمت) ينالفينومينولوجيا والدّ ( خط فاصل بني هذين النمطني

ا بإدراج مقطع تلمودي أو تورايت يف أحد نصوصي الفلسفية من أجل حماولة تأكيد وتربير حجة أقوم أبدً 

فإتيقا الوجه تفهم انطالقا من األمهية املنهجية للفينومينولوجيا، اليت حتاول أن تنفذ إىل ماوراء  ،1"فينومينولوجية 

وإمكانات أخرى، ليفيناس هنا كان دائما يعترب نفسه من املنتمني إىل التيار الفينومينولوجي ظاهره وتعطيه أبعاد 

ه يستند على جتربة ، ألنّ له ال يبدأ من الدينبالرغم من روحانية التوراة واحلاخامات، حىت الدليل على أمهية اإل

                                                           
1
 - Richard Kearney, de la phénoménologie à l’éthique, entretien avec Emmanuel levinas, esprit, n° 234, 

paris, p 126. 
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الغريب، وعرب الوجه فقط ميكن لإلله أن  الوجه، والربهنة على وجود اإلله ميكن أن تتجسد اتيقيا كمسؤولية جتاه

يعرب من خالله، من إنسان إىل آخر، وعليه فإن الّصلة اليت تتم مع اآلخر ، أي املسؤولية، تؤسس إلتيقا ليست 

تيقا يتحول إىل قريب وأخ، وكأّن ، ليس مع الغريب، ألنه باإل"ا لوجهوجه"بدينية ، وذلك هو ما يقرأ بوضوح 

الفكر األخالقي "عملها يف " جاكلين روس"يه وجتريده ليتحدث إلينا باسم اآلخر، تقولاإلله ينزل من تعال

يتضح إذن أنّه من املتعذر النظر إىل االستشهاد التورايت على أنّه سلطة، فاألخالق النظرية تفهم ":"المعاصر

األخالق النظرية تستند إىل  ، وأنّ الفلسفة هي املتقدمة عند ليفيناس انطالقا من جتربة الوجه، وغاية ما يف األمر أنّ 

 ّكان   ،1"ا ال ختضع لهجتربة اآلخر وليس إىل جتربة املقدس، ولئن كانت تتغذى من التقليد التورايت أو التلمودي فإ

ستشهاد التورايت، فالعودة إىل املسؤولية على الغري يستند دائما على األمهية ا موقف روس من اعتماد ليفيناس اإلهذ

ستجابة لآلخر، فما م ا األنا ترجع ظهور الوجه واإلتيقا، فكل القّيم اليت تلتز بىن اإللوجه، والذي عليه تُ القصوى ل

ليفيناس قد جعل من الوجه قداسة أكثر من  إن ينظر اآلخر إىل األنا حىت تكون األنا مسئولة عنه، حىت إنّ 

وب التخلق اليت ترمسها املناهل اليهودية فأسبقية التوجه املقدس ذاته، أي أنّه استبدل الّدين باإلتيقا، وختلى على در 

 له، والولوج للوجه هو ولوج لإللهإىل الغري على حساب التوجه لإلله، لكن رغم ذلك يبقى الوجه مفتوح على اإل

 فما معىن هذا الكالم؟

ام وأمر كالم اإلله املوجود يف بالنسبة يل، الّدين احلقيقي هو الذي نفكر فيه انطالقا من إلز :" يقول ليفيناس       

يتيقية مع اإلنسان اآلخر، أّما عن اإلله فإّن اإلتيقا  هنا استبدله ليفيناس بالعالقة اإلالدين  2".وجه اإلنسان اآلخر 

تكون شاهده عليه، أّما فما خيص قراءة التوراة تكون خمتلفة ومتباينة ، وهي يف هذا جتعل من كل شخص بإمكانه 

اليت تسمح لكل شخص  التوراة، وذا ليفيناس يكون قد خطى خطوة حنو القراءة التأويلية الشخصيةتناول قراءة 

                                                           
  . 35، ص 2001لبنان، الطبعة األوىل،  -عادل العوا، عويدات للنشر والطباعة، بريوت: جاكلني روس، الفكر األخالقي املعاصر، ترمجة -1

2
 -Emmanuel Levinas, de l’oblitération, entretien avec Françoise Armengaud à propos de l’œuvre de 

Sosno, édition de la différence, paris, 2ème édition, 1990, p 26. 
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 ه بإمكان أيّ أنّ  هذا تعددها، تعرب يف قراءة التوراة بالرغم من تعددها":" يعرب عنها قائال إذ فهم احلقيقة الدينية

 ولكن جيب أن يضاف. prophétique  نبويةالضروري للقراءة للقراءة  رط الذاتيةش، فشخص تناول التوراة

و الذي ليس طاعة ، حينئذ يظهر مشكل استدعاء التقاليد وكذا احلوار) املقابلة (ملواجهة بالتأكيد ضرورة ا إليه

  herméneutique."1.)تفسريي(ولكنه تأويلي  رهبانية 

تلك اليت جيب  ،تقال األشياء األوىل حيث -اإلجنيل هو كتاب الكتب هذا الشعور بأنّ  ويرى ليفيناس أنّ          

ليست - ا تقال حتت أشكال اليت تفتح أبعاد يف العمق للمعلقني وبأّ  ،أن تقال لكي يكون للحياة البشرية معىن

  ه ذلك احلضور الرائع لألشخاص وذلك الكمال األخالقينّ إبل  ،جمرد  بدائل عن احلكم األديب على وعي املقدس

مهما كان اإلجنيل موزع على حقب تارخيية خمتلفة، فإنّه ال ميكن أن يغري شيئا من  يناس أنّ وهنا النقد بني به ليف

   .ا أساس للعالقات اإلنسانية، وقوامها املسؤوليةتيقا هي  املسيطرة على هذا الكتاب، وأّ اإل القناعة اليت تؤمن أنّ 

يتيقية مودعتا على التجربة اإل له، وأنا ال أقول إنّ ولتكن التوراة نتيجة للنبوة اليت تشهد :" ويقول يف هذا املوقف

لكن هذا يتفق متاما مع إنسانية اإلنسان باعتبارها مسؤولية من أجل اآلخر . من هذا كله أنا مقتنع. شكل كتابة

تيقا بالدين، فإنّه يعي أّن املقدس يتجلى وإذا كان ليفيناس قد استبدل اإل .2"اليت كانت معرضة يف مؤسستنا 

  . تيقا ذا املعىن بدال من الدين نفسهوأنه ليس من العيب التحدث عن اإل بالسؤال على إنسانية اآلخر،

 

                               

  

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, éthique et infini, libraire arthene fayard et radrie, France, 1982.p 114. 

2
 -Ibid, p 113. 
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  أهم الميزات الفلسفية التي رسمت فكر ليفيناس: المطلب الثاني 

ا امليزة يتيقية، خصوصً ية التجربة اإلألساس اليت بُنيت عليثين ليفيناس على بعض أفكار الفالسفة اليت رمست ا    

ا يف أشكال الفلسفة املعاصرة، ففي اليونان تكلم اللوغوس، وبرز اليت اتسمت ا الفلسفة اليونانية واليت أثّرت تقريبً 

ددت معاين الوجود، وبلغة اليونان تكلم الوجه عند ليفيناس، وذهب إىل أبعد املعىن الروحي، واملعىن املطلق، ا حُ 

الوجود، إىل ماوراء الوجود كما حدده أفالطون، فاخلري الذي حدده أفالطون فيما وراء الوجود أو يف عامله  من

فكر :" أرنست فولفاملطلق هو ما يفنت به ليفيناس، يف حني أفالطون السليب هو الذي ميارس التهكم يقول عنه 

للفلسفة الغربية، لكن هذه املالحظة جيب أن تفهم بشكل جيايب لنسبة لليفيناس اجلزء النادر واإلفالطون ميثل باأ

فالطون الذي يّولد القسم األول مييز فيه ليفيناس أ: جيد، وعالقة ليفيناس بأفالطون تفهم برتكيبها من قسمني

األّول ميثل الّسليب والثاين  ويف تقدير ليفيناس -احلق فما وراء الوجود -أفالطون: احلقيقة، والقسم الثاين

ويف هذا يكون أفالطون قد أعطى للفلسفة اليونانية دورا هاما يف حتديد مسار الفلسفة الغربية كما  ،1"جيايباإل

  .سيوضح ليفيناس أّن بعض مفاهيمها األساسية تعود بدرجة إىل العبقرية اليونانية

يل فإن اخلاصية اجلوهرية  بالنسبة:" وعن املفاهيم ذات األمهية يف هذه العبقرية اليونانية يقول ليفيناس        

 ، أوال وقبل كل شيء هي مسألة لغةللفلسفة، هي مبعىن من املعاين ضمن الفلسفة اليونانية، التفكري والكالم

فبتعرفنا على اللغة املتضمنة يف خطابات خاصة، ميكننا اإلقرار  إذا ما كانت هذه اخلطابات فلسفة أم ال، الفلسفة 

، وهذه السلسلة  télos ، والغايةnous، والعقل ousia، اجلوهر morpheشكل : تستخدم ألفاظ مثل

 حسب ليفيناسفالفلسفة الفرنسية واألملانية تدين هلذه اللغة اخلاصة  2".حتدد قاموس ملعقولية ذو خاصية يونانية 

  .م بلغة اليونانلعبقرية اليت متيز ا هذا الفكر، حىت يصبح الكالم هو تكلُ وما هو إال دليل عن ا

                                                           
1 - Wolff  Ernst, de l’éthique à la justice, langage et politique de la philosophie de levinas, springer, the 
netherlands, 2007, p 95. 
2
 - Richard Kearney, de la phénoménologie  à l’éthique, esprit, p 127. 
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العامل  ،طونية حول عامل املثل، أو املطلقإّن ما يعجب به ليفيناس يف الفلسفة اليونانية هو الفلسفة األفال      

واليت يوظفها *"فايدروس:" هم حماورة أعجب ا هي إىل املعاين الروحية والعقلية، وأالذي يتجرد من احلس ويرتقي 

ظف الفكرة العامة للمحاورة يف ويو  ،"Totalité et Infini"الكلية والالنهائي"بشكل كبري يف عمله 

اليت ختص مملكة  فأفالطون يتحدث عن الروح اليت تتلذذ باحلقائق"يروس، أو بشكل مباشر باحلياة، اإلتيقا واإل

، أّما يف  2فالطون أن أفضل خطاب هو الذي يتم مع اآلهلةويف هذه احملاورة بالذات قد حدد أ ،1"الروح واإلهلي

اليت يرى فيه ليفيناس أّن أفالطون قد بّني العالقة مع املطلق، اليت تكون شبيهة بالعالقة مع " حماورة بارمنيدس"

، أو غري ، واليت يستعمل مفاهيمها كاملطلق، جند معاملها حاضرة بقوة يف عالقة الوجه بالالائي 3الربانية املطلقة 

يتيقية مع الغري، أين جيعل ليفيناس من الوجه كبري حاضرة يف العالقات اإل  بشكل الوجود، وهذه األفكار جندها

  .عالقة مع الالائي ومع املطلق واملتعايل

النقطة الثانية اليت أشاد ا ليفيناس تتمثل يف أمهية الزمن بالنسبة للغريية، حيث سيحدد أطر العالقة بالزمن      

 متثل العالقة مع املستقبل، وميّهد الزمن لالنفتاح على اآلخر، وبالرغم من واليت اليت نفسها تكون العالقة بالغري،

للزمن كأساس لوجود الدازين وكذا عالقته باملوت، فليفيناس يشيد بالتحليل  **إعجابه باألفكار اليت قدمها هيدغر

                                                           
*
، وتربطها بطبيعة احلب، فتكون مبثابة الرابط الذي جيمع بني "الروح"تتحدث عن  اأّ فكرة يف هذه احملاورة هو  أهمفالطونية، األاورات هي من روائع احمل وسفايدر   

ن عفالطون ينزه احلب أ، ويف هذا اآلهلةاملطلقة القريبة من  املعرفةاحلب العقالين، ويعترب الروح مصدر كل حركة، وهي قريبة من  إىلفالطون أينتهي  إذاحملبني، 
نلمس احلديث  أنيروس، ويف احملاورة ميكن يقا ليفيناس خصوصا على جتربة اإلتهذه األفكار على ا أثرت، وبشكل كبري عن قيمته ساناإلنالشهوات احلسية اليت تبعد 

الغباء وما و سرعة، لكن عندما يتغذى على الشر اح الروح وينمو بشابه، وذه يتغذى جن هو اجلمال، احلكمة، اخلري، وما اإلهليإّن ...سقراط:" التايل األفالطوين
الطريق يف السماء، وينظم اجلميع، ويتغىن م، ويتبعه هناك  إىل، السيد العظيم املمسك بأعّنة العربة انحة يهدي "زيوس أن"يتبدد ويفسد،  يكون مضادا للخري

هناك سيكون áاملوجود بالذات الذي ختتص به املعرفة احلقيقية، العدمي اللون، الذي ال شكل له، ذو اجلوهر  اآلهلة، منتظمني اثنيت عشر عصبة،  وإنصافصف اآلهلة 
��ر وا��وز��،  فالطون، حماورة فايدروس، ترمجة، شوقي داود متراز، األهليةأ: نظري..."وح وقبطااواملدرك بالعقل فقط، هادي الر  املرئي ،احلواسالذي ال يدرك �

  .55، 54، ص،ص ��1994روت، 

1
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, essai sur l’extériorité,  martinus nijhoff, France, 1971.p p 117,130.  

2
 - Emmanuel Levinas, en découvrant l’ existence avec Husserl et Heidegger, édition vrin, paris, 2001, p238. 

3 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 42. 
**

، من أهم الفالسفة الذين تأثر م ليفيناس، خصوصا يف املفاهيم اليت )1976 - 1889(، فيلسوف أملاين معاصر ��Martin Heideggerر�ن ھ�د�ر   
جود الدازين يف العامل، اشتهر هيدغر بتجديد سؤال امليتافيزيقا من خالل السؤال عن وجود قدمها حول الزمن، واملوت، والعالقة مع الغري، باعتبارها بنيات أساسية لو 

 Noëlla: نظري.1929، ما امليتافيزيقا 1927سنة  être et tempsالوجود والزمان : املوجود، اليت مت تناسيه يف الفلسفات الكالسيكية، أهم أعماله
Baraquin, Jacqueline Laffitte, dictionnaire des philosophes, Armand colin, paris, 2000, p 142. 
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يقة اخلالصة الغري خمتزلة قام بإيضاح احلق"فالزمنية عند برغسون ليست خمتزلة يف املكان إذ . *الذي قدمه برغسون

من الظاهرة بالوجود  L’être dégagéللزمان، وهو من علمنا نسمة روحية التجديد، وأيضا الوجود املعفى 

واليت تبقى دائما خارج ذايت  **هذا من إبراز زمنية التفاعل اإلنساين autrement qu’être  ."1 املغاير

لربغسون كونه اختزل الزمن يف املكان هو بغري "الوجود والزمان" تابه،ويرى ليفيناس من هذا أّن اام هيدغر يف ك

حق، إذ جيد ليفيناس يف عمل برغسون التطور اخلالق مفهوما للتكنولوجيا كمصري للفلسفة الغربية، وهو أّول من 

، أي القوة والذي كان قد مساه احلدس أو الدفعة اخلالقة ،ضروري عن العقالنية العلميةاعتربها كتعبري منطقي و 

واليت تلهم ليفيناس  .احليوية الدافعة، الضرورية للعالقات التفاعلية، اليت ترتبط بشكل مباشر بالزمن، أو املستقبل

إّن البعد الزمين الذي يهم :" املستقبل هو العالقة مع اآلخر، أن يفكر أّن الزمن هو العالقة مع املستقبل وأنّ 

اضر آخر، وبدال وعلى خالف املاضي، ال ميكن دمج املستقبل بسهولة يف ح ليفيناس أكثر من غريه هو املستقبل،

 مطلقا"اآخرً "ديدا مطلقا وبالتايل و اختالف احلاضر مع نفسه، هذا هو املستقبل باعتباره جمن ذلك املستقبل ه

  .2املستقبل هو الزمان من دون مفهوم

النقطة األهم اليت ينبغي اإلشارة إليها يف فلسفة ليفيناس هو اإللزام اليت يسود اإلتيقا، خيتلف بني أروقة        

الرواية والفلسفة، وتكون األنا جتاه هذين االجتاهني مسئولة على الغري دون مقابل، دون غاية، والدافع الوحيد هو 

                                                           
*
، ارتبط امسه عند ليفيناس وبالفلسفة مبفهوم الزمن، احلياة 1941وتويف سنة  1859، فيلسوف فرنسي معاصر، ولد سنة  Bergson Henriهنري برغسون   

، التطور 1900الضحك : يفيناس يف احلقل الفرنسي، خاصة مفهوم الزمن، من أهم أعماله جند، احلدس، وكان من بني الفالسفة األوائل الذين أثاروا إعجاب ل
 Noëlla Baraquin, Jacqueline Laffitte, dictionnaire des philosophes, p نظري. 1932عا األخالق والدين ، منب1907اخلالق 

54.  
1 - Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 18. 

ري  عن العقالنية ثناء ليفيناس على زمنية برغسون  راجع إىل كونه مفهوما للفلسفة الغربية حوا العقل، فكان أّول من حدد التكنولوجيا كتعبري منطقي وضرو إّن  **
الزمين ، إذ أّن الزمانية عند ليفيناس متثل  العلمية، مقابل شكل بديل للتعبري اإلنساين مساه باحلدس أو الدفعة اخلالقة  أي القوة الدافعة، وربط هذه العالقة بالتقدم

ه يوجد أكثر من شخصني يف العامل، فعند هوسرل جند داللة الغريية وغريية املعىن ، اليت نقيمها مع الغري يف إطار املستقبل، وزمنية التفاعل اإلنساين متررنا إىل الغريية ألنّ 
، ال يزال ينظر إىل الزمانية من زاوية phénoménologie de la conscience intime du temps "فينومينولوجيا الوعي احلميمي للزمان" يف عمله

نه متديد له، والزمان احلاضر، من زاوية انطولوجيا احلضور، فاحلاضر يظل بالنسبة هلوسرل هو البعد املركزي للزمان، واملستقبل متضمن بشكل مسبق يف احلاضر وا
  .Richard Kearney, de la phénoménologie à l’éthique, p 133:نظري...ى تعديلني للحاضراضر ليسا سو املاضي أو الزمان احل

  .246،ص  2002، 1لبنان، ط–فاتن البستاين، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت : جون ليشته، مخسون مفكرا أساسيا معاصرا،من البنيوية إىل ما بعد احلداثة، تر -2



��س         ا	��� ا�ول                                             �ا	�����ت ا	����� 	����� 	  
 

22 

 

بنوع من اإلنسانية جتاهه، ففي فع الوحيد للعناية بالغري هو شعور األنا إلزام، والدا) اتيقا(تيقا باعتبارها ميتافيزيقااإل

 *تيقية ليست سوى إبداعات امليتافيزيقا  الكانطيةغري على وجود األنا، فاألفكار اإلتيقا يهيمن حق وجود الاإل

اإلخوة  " ي يف روايتهممزوجة باألدب الروسي، أين جند مع ليفيناس مسؤولية األنا يف العبارة الشهرية لديستوفيتسك

، العبارة اليت جعلت ليفيناس 1"حنن كلنا مذنبون جتاه بعضنا البعض، وأنا أكثر ذنبا من اآلخرين ":" كرامازوف

األنا دائما مقصرة ومذنبة يف حق الغري، وعليه ترى نفسها ملزمة مبسؤولية أكثر من كل اآلخرين ، فتكون  يفكر أنّ 

هذا اإللزام ليس من السهولة التخلي عنه، أو أن يقارن باملوازاة  على اآلخر، وإنّ  هلا مسؤولية شاملة حتمي وحتافظ

" مع الغري، أي األنا جتاه نظريا، وبالتايل مطالبة األنا أكثر مما أطالب به الغري، هذا ما فهمه ليفيناس من قصد

، الذي **رية، وآداب الواجب األخالقيبطل الرواية، شبيها متاما باإللزام الكانطي، املدجج باإلرادة اخل" اليوشا

يتحول إىل ليفيناس كاستفهام واستجواب أمام الوجه ، الذي أمامه ستشعر األنا بضرورة تلبية النداء، بعدم جعل 

  .حياة الغري يف خطر

 

                                                           
 قد العقل العملي، نقد ملكة احلكمنقد العقل اخلالص، ن: ، فيلسوف أملاين، اشتهر بالثالثية النقدية )Kant Emmanuel،)1734 ،1804كانط امينويل    *

اا أو طر الزمان واملكان، أي التجربة، أّما األشياء يف ذأاليت تؤطرها  phénomèneأهم فكرة يف هذه الثالثية هي وضع حدود للعقل املتمثلة يف جمال الفينومني 
 من الناحية العملية مبثابة أخالقجعل كانط امليتافيزيقا ممكنة وهلذا فهي خارجة عن مقوالت العقل وبالتايل ال ميكن تكوين فكرة دقيقة عنها،  nomène النومني

ه على الرغم من قدرة العقل فنحن ال نستطيع أبدا أن نّ إ:" ليت متثل حدود العقل ارد، فهي ال تتعدى منطق التجربة أو احلساسية، واليت تؤطرها اطر الزمان واملكان، ا
 امينويل كانط: نظري: ا حتضره إىل الوجهتعاليه وإمنّ  تيقا، اليت ال تنظر إىل ارد يففك عن ميتافيزيقا ليفيناس، أي اإل، هذا القول لكانط، ال ين"نتعدى ميدان التجربة

  .84، ص  1991فيزيقا ممكنة، نازيل إمساعيل حسني، موفم للنشر، اجلزائر، مقدمة لكل ميتا
1
 -Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 95.  

**
اإلرادة اخلرية ابع من املسؤولية عند ليفيناس ليست سوى إلزام كانطي، اإللزام الذي ال يبغي أي منفعة، بل هو مستقل متاما عن نتائجه، فيكون واجًبا لذاته، ن  

متاما، غري مقيد، إنّه  للذات فالفلسفة األخالقية ترتبط بالواجب أو الفعل الذي ال يرمي من وراءه إىل أي نتيجة أو مصلحة، فالفعل األخالقي هو فعل لذاته، حر
 خرينشجان الشخصية اليت تؤد كتعاطف مع مصري اآلولنفرتض إذن أّن نفس حمب اخلري للبشر قد ران عليها شجن من األ: "الواجب من أجل الواجب، يقول كانط

 حينئذ فقط يكون لعمله قيمة أخالقية حقيقية، فإنّ ...ميل لفعل اخلري ومع ذلك تظل هلا القدرة على أن تفعل اخلري لتعساء آخرين، ويف هذه الظروف ال يدفعه أيّ 
كتسب سلوكه نون يأمره بالعمل لسعادته، ال مبقتضى ميل، بل مبقتضى الواجب، وذا وحده يماينبغي هنا أيضا،كما ينبغي يف مجيع احلاالت األخرى ، هو قانون، قا

  .232، 230، اجلزائر،ص،ص 1991حممد فتحي الشنيطي، موفم للنشر، : امينويل كانط، أسس ميتافيزيقا األخالق، ترمجة: نظري.قيمة أخالقية حقيقية



  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني                         

  ليفيناس واإلرث الهوسرلي                         

  
  
  

  أن تكون ملزًما باليقظة، بأحجية                اللقاء بإنسان، هو"                                                                                                 
  ه كان دائًما يف فحسب هوسرل هذه األحجية هو أنّ                                                                                                    
  عمله، فبالرغم من البساطة النسبية الستقباله والتعاطف                                                                                                 
  جنده مبنزله، حيث جند دائًما عند أنميكن  النشط الذي                                                                                                 
  ."هوسرل الفينومينولوجيا                                                                                                 

                                                                                                   

  .173لنكتشف الوجود مع هوسرل وهيدغر، ص  ليفيناس،                                                                                          
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  ليفيناس واإلرث الهوسرلي: المبحث الثاني

  في مدى إمكانات الفينومينولوجيا لفلسفة الغيرية :المطلب األّول

نظرية احلدس يف : "من خالل عمله األول *كان اإلهتمام األّول لليفيناس بالفينومينولوجيا اهلوسرلية       

 la théorie de l’intuition dans la phénoménologieالفينومينولوجيا اهلوسرلية

**husserlienne " حيث أشاد بأمهيتها املنهجية يف البحث عن احلقائق اخلاصة بوجودنا اليومي، وذلك ،

بالكشف عن الطريقة اليت يتمظهر لنا ا املعىن، وكذلك كيف تربز عالقتنا بالعامل على حنو قصدي مع األشياء  

، ففي le monde vécuعيشي واملوضوعات اخلارجة عنها، فتفتح لنا إمكانات الولوج لعامل احلياة أو عاملنا امل

نه يف الواقع ليس كل وعي أ الوعي تشري إىل قصدية إنّ ":يرى ليفيناس " النظرية الفينومينولوجية للوجود"مبحث  

وهلذا كان السعي األّول للفينومينولوجيا هو  1".هو فقط جمرد وعي ،بل أيضًا وعيا بشيء ما ،إذ يتعلق مبوضوع 

  .احلقيقة تبيان الطريقة اليت تنتج ا

أّما السؤال الذي طرحه هوسرل هو تبيان العالقة بني األحكام املنطقية والتجربة اإلدراكية، والفينومينولوجيا      

ذا املنطق متيزت مبنهجها الصارم والدقيق يف البحث عن أمناط وعينا القصدي، وما طريقة تعليق أحكامنا  

ية العودة إىل أصول املعرفة، وذا املعىن حرص ليفيناس على األخذ ذه ومفاهيمنا املسبقة اليت تقوم ا إال منهج

:" األمهية لتحديد ماهية العالقة اليت جتمع األنا باآلخر، وهو معتربا نفسه مدينا ومنتميا هلذا املنهج ممّا جعله يقول 

                                                           
، مؤسس الفلسفة الفينومينولوجية باعتبارها اجتاه فلسفي قائم )1938 -1859(، فيلسوف أملاين معاصر Husserl Edmundنسبة إىل ادموند هوسرل   *

نهج الفينومينولوجي، الذين بذاته، من أهم الفالسفة الذين كان لليفيناس اللقاء م، ما جعله ينجز أعماال خاصة حول هوسرل، وما فلسفة ليفيناس إال تتويج لقوة امل
، املنطق الصوري واملنطق املتعايل )1901 - 1900(مباحث منطقية : ايتيقية، أهم األعمال األساسية هلوسرل جند سيقوم به ليفيناس هو بعض التقوميات ألغراض

 ,Noëlla baraquin: نظري) .1937 -1935( الرتنسندنتالية  ، أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا)1929(، تأمالت ديكارتية )1929(
jacqueline Laffitte, dictionnaire des philosophes, p 156. 

، وكان مبثابة دكتوراه قدمها نظرية احلدس يف الفينومينولوجيا اهلوسرلية ، هو العمل األول الذي تناول فيه ليفيناس أحد املفاهيم األساسية يف فينومينولوجيا هوسرل  **
  .على مؤلف عن املكتبة الفلسفية ج فرين 1963،نشر سنة  1930سنة 

1 -Emmanuel levinas ,the theory of intuition in Husserl’s phenomenology, translated by André orianne, 
north-western university press, Evanston, Illinois,2ed ed,usa,1995, p 37. 
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مدى تساهم التجربة الفينومينولوجية يف حتديد العالقة اليت جتمع األنا  فإىل أيّ  1".االزلت حىت اليوم فينومينولوجيً "

  باآلخر؟  

و كل العالقات اإليتيقية مع  الوجه عند  ليفيناس األساس الذي بىن عليه فلسفته الغريية، *تعترب فينومينولوجيا 

الوجه ال  زيولوجي الظاهر، إنّ جممل التحليالت اليت يقدمها ليفيناس للوجه ختتلف عن معناها الفي الغري، ألنّ 

نسان هو من ال ينظر إىل اإل -ماهية اإلنسان - يقتصر على وظائف الكالم والسمع وغريها من ميزاته، فالوجه

اآلخر ليس معرضا  بعاده املتعالية املستمدة من تعايل الوجه ذاته، من غرييته، ألنّ ا إىل أاآلخر من ظاهره  وإمنّ 

يتيقية، اليت باآلخر يف أبعاده املتعالية واإل كتشفه من أّول لقاء يليس ما أراه بل ما أ، والوجه هنا لأمامي كوجه

ي الوجه، فبهذا األساس تعترب حرتام واحلشمة وراء عرّ ه اليت حتمل كل معاين التحية واإلتتبدى لنا من خالل برانيت

ميكن للفينومينولوجيا بدقة أن تعكس  :"يقولتيقا حسب ليفيناس إذ نولوجيا األساس الذي تتضمد به اإلالفينومي

 فالوصف املاهوي يكشف لنا عن حقيقة الوجه واآلخر، ألنّ  2،"مسات تطبيق األخالقية ضمن وصف الوجه 

  .يتيقية واليت يديل ا خطابهل تعاىل الوجه ذاته باملقاومة اإلحقيقتهما تتجاوز كل ظاهر لتنفذ إىل معاين باطنية مث

ما ينبغي اإلشارة إليه يف الفرق بني الفينومينولوجيا اهلوسرلية والليفيناسية هو تبيان طريقة وجمال حبث  إنّ       

أي جانب الشعور، فتدرس األشياء : لكليهما، فمن جهة هوسرل تبقى تدرس ما هو خالص يف اإلنسان

الفينومينولوجيا ليست هي بناء  حيث أنّ :" ا املوضوع ق ظهورها، مبعىن الكيفية اليت يظهربإحضارها إىل أف

هذا  الظواهر يف األشياء ذاا، بل هي جلب األشياء ذاا إىل أفق ظهورها نفسه، وراء املاهية اليت تظهر حىت إنّ 

                                                           
1 - Richard Kearney, de la phénoménologie à l’éthique, esprit, P 122. 

جية يف كلمات يعجب ليفيناس بالشخصية الفيلسوف هلوسرل ، ونتيجة اهتمامه البالغ بفلسفة هوسرل مل يلبث إىل أن قصد بيته، وقال عن خصال الفينومينولو   *
البساطة النسبية الستقباله  ه كان دائما يف عمله، فبالرغم منقاء بإنسان، هو أن تكون ملزما باليقظة بأحجية، فحسب هوسرل هذه األحجية هو أنّ اللّ : مقتضبة

 Emmanuel levinas en découvrant l’existence نظري.ئما عند هوسرل الفينومينولوجيا والتعاطف النشط الذي ميكن أن جنده مبنزله، حيث جند دا

avec Husserl et Heidegger, p 173.                                                              

2  - Emmanuel Levinas, en découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p 237. 
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هوسرل قد فتح إمكانات  جديدة  ومن هنا يرى ليفيناس أنّ  1".املظهر ال يلصق وضعياته باملعىن الذي متنحه 

مثل  املادة الصلبة لكل معقولية، ولكل احلاالت النفسية، اليت يتم من خالهلا التفكري ، ألنّ  للفينومينولوجيا ،كوا

فكر كان، ويف اية املطاف يبقى اهتمامها منصب على جوهر األشياء وما هو  ا أليّ هذا املعىن ليس متاحً 

، لتبقى فلسفية *خالص يف اإلنسان أي الوعي ، لذا كان سعي هوسرل هو ختليص اإلنسان من أزمة العلوم

ا اهلوسرلية الفينومينولوجي إنّ :" يقول ليفيناس و رياضي،تأويل علمي أ ا عن أيّ خالصة  تم بالوعي البشري بعيدً 

 الفكرة واهليئة الغري قابلة يف اية املطاف هي جوهر األشياء للوعي اخلالص، فهي من جهة الثقة املوضوعة يف

نظام رياضي أو منطقي، فهي أكثر تأصيال من كل  ختزال يف أيّ حياة النفسانية، والغري قابلة لإلختزال لللإل

الفينومينولوجيا هي ماهية  احلياة النفسانية اليت ال تشكل  :رياضيات  ومن كل منطق، إذ ال تقبل إال الوصف

  .2"تعدد منتهي 

ا اشتغال العقل باعتباره حضور ، ألّ سان مستوى ميكن به معرفة احلقيقةالفينومينوجليا اهلوسرلية تقدم لإلن إنّ      

 الحدسنا نقصد الوجود يف أصالته، وهذه األصالة تتمثل يف مبدأ املبادئ، أو كعقالنية للعقل وه

Intuition**،  ّكل   فالقصد املشهور بأنّ " ا تبقى تأملية وتتعلق أكثر باملوضوع، وعن مدى قصدية الذات فإ

وعي هو وعي بشيء ما، أو أيًضا القصدية اليت متيز باألساس الوعي، هي ما يلخص النظرية اهلوسرلية للحياة 
                                                           

1 -Emmanuel Levinas, de dieu qui vient à l’idée, librairie philosophique, J. vrin, paris,1992 p 140 .  
*   ّا إىل اجلانب اإلنسايناإلنسانية بدرجة أوىل، وهي ترتكز على التوجه الوضعي للعلوم وعدا أزمة متس العوم األزمة اليت يشري إليها هوسرل ال ختص تقدم العلوم ،ألم التفا ،

:" ا يقولفعنها أزمة معىن وغاية وختص البشرية يشري إىل أّ "أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا الرتنسندنتالية "واإلنسان يف ظل هذا اإلمهال واإلقصاء فقد معناه وغايته، ويف عمله 
ه يقصي مبدئيا تلك األسئلة بالذات اليت تعترب هي األسئلة امللحة بالنسبة لإلنسان املعرض يف أزمنتنا املشئومة نّ إنا يف احملنة اليت تلم حبياتنا، العلم ليس له ما يقوله ل نّ أكثريا ما نسمع ب
 إمساعيل مصدق: نسندنتالية، ترمجةادموند هوسرل، أزمة العلوم األوربية والفينومينولوجيا الرت : نظري....معناه ه أو الاألسئلة املتعلقة مبعىن هذا الوجود البشري بأكمل :لتحوالت مصريية

  .44، ص 2008، 1املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، ط
2
 -Emmanuel Levinas ,de dieu qui vient à l’idée, p192, 193.  

**
حالة من الوضوح  إىل ،عندما نصل إىل لون:" يقول هوسرل الوعي مباشرة، أماميعطى ا املوضوع، حبيث يكون حاضر احلدس عند هوسرل هو الكيفية اليت   

 ادراك حسي بعد آخر ، وباملثل عندما نصل يف حدس خالص وهو شيء من قبيل النظر إىل"ماهية"ىل حالة كونه معطى لنا، فعندئذ يكون املعطىاحلدسي الكامل وإ
تسع احلدس، أي امتالك مبا هو اإلدراك احلسي أي اإلدراك احلسي يف ذاته، إىل حالة كونه معطى لنا، يكون عندئذ إدراكنا حدسيا ماهية، اإلدراك احلسي، وكلما ا

حبيث ال يضمن أي داللة عابرة للماهية، ومبقدار ما يكون احلدس حدسا خالصا ) حدس (وعي حدسي،اتسعت إمكانية إنشاء لألفكار، أو إمكانية حتقيق رؤية 
 مد رجب، املشروع القومي للرتمجةحم: ا دقيقا، ترمجةادموند هوسرل، الفلسفة علمً : نظري...، ماهية حمدوسة على حنو مطابقمالزمة له، تكون املاهية املرئية باحلدس

 .64، ص 2002، 1الس األعلى للثقافة، القاهرة، ط
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حكم ألشياء حمكوم عليها، وكل رغبة هي رغبة ملرغوب  الروحية، فكل إدراك هو إدراك ملدرك، وكل حكم هو

ووفق عملية الوصف يتم على  1".ا هي وصف للظواهرفيه، وهذه ليست كلمات مرتبطة ببعضها البعض ، وإمنّ 

مستوى املعرفة يتم إرجاع املوضوع القصدي إىل فعل التفكري، أو مبعىن آخر إرجاع كل الظواهر اجلزئية يف العامل إىل 

، تكون مجيع العالقات هي من تنتج عن تضايف فعل التفكري *الظاهرة املاهية، املوجودة يف الفكر أو األنا املتعايل

noèse فكري وموضوع التnoème أي بني فعل القصد وموضوعه ،.  

 تبقى الفينومينولوجيا يف اية املطاف عالقة الذات باملوضوع على حنو قصدي، اختزايل متعلق بعملية املعرفة      

اليت تسيطر على جتربيت  -بالفينومينولوجيا أختزل أناي، اإلنسان الطبيعي وحيايت النفسانية:" يقول هوسرلحيث 

ويوضح  ،2"إىل أناي املتعايل والفينومينولوجي، الذي خيتص بالتجربة املتعالية والفينومينولوجية  - الداخليةالنفسية 

الذي يتم على مستواه رد   ،الفينومينولوجية اليت يشتهر ا منهج الردود**  épochéeالعملية االيبوخيةليفيناس 

كل الظواهر اخلارجية مبا يف ذلك املواقف العلمية والطبيعية إىل األنا املتعايل، مع دحض كل التفسريات السابقة 

ه دائما يكون هناك شيء هو الذي يسمح لإلنسان أن يرسم توجهه يف العامل، إنّ إذن على عملية الرد، فالرد 

فاملهمة اجلديدة للفينومينولوجيا حسب ليفيناس ميكن أن توجه   ،3"قف الطبيعيإقصاء فرضية املو "معطى، يتم فيه 

هتمام بالغري، ودف إنساين،كما وأن سبق هلا أن مهدت األرضية لرتييض العلوم الطبيعية  أساس اإللإلتيقا وتبّني 

                                                           
1 -Emmanuel Levinas , en découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, P 31. 

العامل املوضوعي يف جممله األنا املتعايل يف فينومينولوجيا هوسرل ميثل أساس عملية املعرفة ، حبيث يكون متام االستقالل عن عامل املوضوعات، فيكون نتيجة لوضع   *
ا باستمرار أو حاضرً  ،فأخذ وعي األنا ذاته كأنا متعايل  يبين كل ما ال ميكن أن يكون موضوعا بالنسبة يلبني قوسني، وأيضا كل  احلقائق املوضوعية بصفة عامة، 

    Edmund Husserl, méditation cartésienne ,cinq vrui, paris, 1953, p 163: نظري: لنفسه فقط 

2
 - Edmund Husserl ,méditation cartésienne,  p 54 .  

 
**

  Epoché  :املوقف الفلسفي املتعايل إىلاملوقف الطبيعي  نتقال مناإليبوخية من النزعة الشكية القدمية، وداللته عند هوسرل هي يستعري هوسرل مفهوم اإل 
يسميه هوسرل  و ماتعليق احلكم،  أومبعىن وضع العامل اخلارجي وكل املعارف املسبقة بني قوسني، ، املعارف القبليةوجود  إزاء حكم التوقف عن اختاذيعين و 

والفينومينولوجيا  األوروبيةالعوم  أزمةادموند هوسرل، : نظري.املسبقة بني قوسني األحكاممنهجي يضع كل  وإجراءهو كخط فاصل بني املوقفني يبوخي، اإل
  .640 الرتنسندنتالية، ص

3
 - Emmanuel Levinas, de l’existence à l’existant, libraire philosophique j. vrin, 2eme  édi*on, paris1993, p 64. 
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 داخل جتربته املعيشية، حيث تشكل بالنسبة لإلنسان طريقة الوجود اليت يبين ا وجهته الروحية، ويكتشف املعىن

  معىن ؟ ليبقى ما يدين به ليفيناس هلوسرل هو التعايل والقصدية ، لكن بأيّ 

الثورة لليفيناس على املستوي املنهجي، ألّن  تتوقف اإلسهامات الفينومينولوجية لفلسفة هوسرل بالنسبة        

خبالف معناها  يف الفلسفة  *القصديةول ليفيناس تيقا كشفت عن عيوا، فيتناليت أحدثها ليفيناس يف جتربة  اإلا

 ّا مل تعد تلك املتعلقة بالعملية الذاهبة من الذات إىل املوضوع، أو بني األنا الفينومينولوجية هلوسرل، أي أ

  .وموضوعاته، وختتلف متاما عن اإلدراك املتعايل الذي يتم يف عملية املعرفة الفينومينولوجية

كل ما هنالك مها    فقصدية هوسرل ال تعرب اخلط الفاصل الذي حيفظ العالقة اليت جتمع األنا باآلخر، ألنّ          

اآلخر، والعالقة بينهما ال تتم بشروط وال هي  ىومها ذاتني ال علو وال تعايل ألحدمها عل ،كائنان منفصالن

 يف عالقته بالغري يبقى القصد اهلوسريل ، فحّىت بشبيهة عالقة الذات مبوضوعها، فال سلطان لذات على أخرى

 ختزال وفق عمليات الوعيللرد واإلعبارة عن متوضع األنا يف مركز متعايل، تدرك وتفهم اآلخر كموضوع قابل 

  .  املوضوع هو ا ، وإمنّ "حنن"وعلى  هذا املعطى هنا لسنا 

ا واسطة  وتكون وجهً  ل وهلة، وال تتم بأيّ فورية من أوّ األنا واآلخر جتاورية اليت جتمع بني  طبيعة العالقة إنّ      

، بل ي ال يرتكز على التأمل أو التمثلتيقالفعل اإل هي جمردة من عملية اإلدراك، ألنّ  ،بطريق متعالية لوجه، تتمّ 

يتيقية العالقة اإلالليفيناسي الذي يصون يتوجه مباشرة حنو  اللقاء باآلخر، والشعور حبق اآلخر جتاه األنا، فالتعايل 

ختزال أو متثله  ا هو ما جيعله غري قابل لإل، وتعاليه هذا ليس التسلط على األنا وإمنّ **هو تعايل املطلق اآلخر

كموضوع، وتعاليه يكون مبثابة نافذة أرى من خالهلا معاين اإلطالقية، كما أنّه ليس مرجًعا أو مبدأ لعملية اللقاء 
                                                           

تيقا يستبعد أن تكون شبيهة بالعملية القصدية اليت تتم على مستوى الفكر، واخلاصة بعملية املعرفة، أين يتم إرجاع املوضوع إىل يف حتليالت ليفيناس اخلاصة باإل *
حىت شيء يكون  اليت ليست بقصدية يف شيء، وال ،proximitéاليت جتمع األنا باآلخر هي عالقة ااورة  مه ليفيناس فمما خيص الصلةالذات، والبديل الذي قدّ 

: ملية املعرفة ا ملا  يعطى من ظاهره ومن عمن اآلخر، الشعور به وملسه، وكذا اإلحساس به، وذلك خالفً  approcherااورة هي التقرب  نّ إمبحاذاة شيء آخر، 
  . Emmanuel levinas, en découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger 328: نظر ي

  .ايتيقي املطلق اآلخر عند ليفيناس هو اإلله، أو الالائي، وهو ال يرى  املطلق اآلخر وجود مفرق بقدر ماهو جتلي يف وجه الغري على شكل إلزام **
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التعايل الذي ، ليشري ملدى حجم مكانة اآلخر، و *ج كل لقاء باآلخر األجنيبيهدف تتو ا هو نتيجة أو بالغري و إمنّ 

ر ال يتيقية ، فمعرفة اآلخدائًما املسؤولية اإلطابه الذي حيّمل فالوجه يستدعي األنا خب ،يتجلى من خالل وجهه

ا عن أمّ " ل خطاب الوجه،يتيقي الذي حيمل دالالت الالائي اليت تتجلى من خالتكون إال على سبيل الوجه اإل

القصدية باعتبارها تطابق الفكر مع املوضوع ال حتد إذن الوعي مبستواه اإلنساين، فكل معرفة باعتبارها قصدية 

 ر ترمي إىل بلوغ تعايل الالائيقصدية العالقة باآلخ ألنّ  ،1"تفرض مسبقا فكرة الالائي، الالتطابق بامتياز 

 .تيقيقة األنا باآلخر باملستوى اإلعال واليت يبدأ انطالقا من

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
*
ا، وعدم حماولة نا نتعامل مع غرابيتة عنّ يف نفس الوقت ، فإنّ  ه مستقل عن األنا وحرّ اآلخر عند ليفيناس ميثل غريية األنا ، يف مقابل األنا، ليس بالشبيه، وألنّ  إنّ   

تعايل هي استقبال اآلخر بالذات ، وحتديد غرابيتة اآلخر اختزاله يف األنا وكذا يف فكري ، حتديدا هو من يساؤلين كالتزام ايتيقي يديل به خطاب الوجه وامليتافيزيقا وال
 Emmanuel: نظريهي من يضعين موضع تساؤل ، فتلك هي اخلطوة األوىل اليت يراها ليفيناس أساسية يف عملية نقد املعرفة وجتربة القصدية اليت تتم فيها 

levinas, totalité et infini, p 33.   
1

- Emmanuel levinas ,totalité et infini, p 12 . 
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  هوسرلو تجربة اآلخر من خالل كوجيطو الجسد بين ليفيناس : المطلب الثاني

ا من اهتماماا على جتربة اآلخرين يف عامل العيش، ووفق إسقاطات تسلط الفينومينولوجيا اهلوسرلية بعضً     

ه عيين ميكن إدراكه يف حقل التجربة اليت ننتمي واقعيا ، ما يعين أنّ ا اآلخر ميثل وجودً  العملية القصدية، حيث أنّ 

 أدرك اآلخرين باعتبارهم إينّ :" إليها، وذلك باعتباره موضوع قابل لإلدراك، ويعرف هوسرل هذه العملية قائال

واضيع يف موجودين واقعيا داخل سلسلة من التجارب املتباينة واملتطابقة يف نفس الوقت، فمن جهة  أدركهم كم

، فالطريقة الوحيدة اليت متكننا من معرف اآلخر حسب هوسرل هي العامل املوضوعي، فمثل هذا 1"هذا العامل 

اإلدراك هو يف حقيقة األمر ال يستثين اآلخر من بقية األشياء واملوضوعات اخلارجة عن الذات ، وال حىت جانب 

م ليسوا املوضوع ميكن أن نطبقه أيضا على اآلخرين، ألّ الشعور يف اإلنسان، وبالتايل ما ميكن أن ينطبق على 

  .منفصلني عن العامل الذي ننتمي إليه، ما يوحي إىل عدم االنتباه إىل الفرق الواضح بني الشخص واملوضوع 

ز ا اإلنسان عن بعض الكائنات ، حبث يكون اآلخرون منتمني ميثل اجلسد الفيزيولوجي خاصية هامة يتميّ      

إدراكهم يكون عرب انتمائهم  ا اخلاصية اليت متيزهم عن األشياء الطبيعية، مث إنّ العامل بأجسادهم، هذا ألّ إىل 

تا ينتمون ا إىل نفس ا وإضافة إىل ذلك ميلكون ذوااآلخر ميلك جسدً  العامل الذي ينتمون إليه، ألنّ  جسديا ألنّ 

 نا ، يف حني سيكسب األنا جتربة خاصة بالعامل، كما أنّ ا يدركون العامل ويكشفون جتربة خاصة باألالعامل، و 

األشخاص اآلخرين واحليوانات ليست بالنسبة  إنّ :" جتربتهم ال تنفك عن اخلربة اجلسدية اليت يراها هوسرل يف قوله

ه يل ه ال ميكنين القول أنّ يل معطيات خربة إال مبوجب اخلربة احلساسة اليت اكتسبها عن طريق أجسادهم، إال أنّ 

، فقيمة املوضوع مبا يف ذلك اآلخر يرتبط عند هوسرل 2"قيمتها موضع تساؤل  سلطة على هذه األخرية ما دام إنّ 

ه من خالل جسده رتباط جبسده، حيث أنّ هو اإل باألنا الواعي الذي يعي موضوعاته اخلارجية، والشعور بالغري

  .لآلخرين، اجلسد اخلالص العضوي الذي يربطين بالعاملاجلهازي والوظيفي أكون موجودا يف مركز العامل بالنسبة 
                                                           

1
- Edmund Husserl, medita*on cartésienne,p 150. 

2
 -Ibid , p 43. 
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 هلا أيضا سبيل كيفية معرفة اآلخرأّما لغة اجلسد عند ليفيناس ال تنفك عن غريية اآلخر، فلغة العمل         

تقوم بدورها أن متدنا جبهد إضايف يعطى للذات، والطاقة  corporéité الجسديةفبالنسبة لألوىل أو الغريية 

 إنّ :" وممارسة نشاطات ، وكذا التغلب على عجز اجلسد، حنو العمل ،ة هي خروج للعامل و إقامة عالقاتاجلسدي

، إذن 1"جسدية املوضوع هي جزاء اجلهد واحملنة األصلية للتعب الذي يتحكم يف وثبة النشاط ويف طاقة العمل 

، وإمكانية القدرة  على العمل وتأمني فعل اجلسد يسهم يف تكوين ماهية اجلسد، إذ يوفر حافز للحركة والنشاط

فتصبح  ، وبالتايل حنو احليازة و التملكاحلاجة، فاجلسد يعطي إمكانية لليد واليت تتوجه مباشرة إىل األداة أو العمل

من هذه احلقائق كلها يوجد  اجلسدية مبثابة العضوية اليت تربط الشخص بالعامل، فباليد أستطيع أن أملك، وأبعدُ 

ا من باقي العامل األكثر ألفة ، وال يتحكم فقط يف اجلسد ليس فقط قريبا من  إنّ :" هلوية حيملها اجلسدإحساس با

 ، إذن فما طبيعة هوية2"حياتنا النفسية ومزاجنا ونشاطنا، أبعد من هذه احلقائق التافهة يوجد إحساس باهلوية 

  عرب أجسادهم لدى كل من هوسرل وليفيناس؟الذي ميكننا من إدراك الغري اجلسد عند ليفيناس؟ وما السبيل 

إحصاء العامل اخلارجي متوقف على األنا الذي يبين  إدراك عضوية العامل بالنسبة هلوسرل يكون قصديا، إذ أنّ    

إدراك هذه العضوية تكون بربانية متعددة ، واألنا هو من يبين كل هذا أي أنا بنفسي وبشعوري، كما  العامل، إنّ 

ي يكون فيه الوعي موجدا للطريق الذ" هذا لنفسي هي فقط كموضوع ملقاصدي، و ذا يكون  إتاحة كل أنّ 

لعامل العملية القصدية ودورها يف إدراك ية ا، وهنا دائما احلديث اهلوسريل عن مدى أمهّ "باستمرار حضور لذاته

أنا متعايل، وفق حياته اخلالصة كدنتالية يصبح األنا ميلك شعورًا  ختزالية الرتنسناخلارجي، فبعد العمليات اإل

  .نه من بناء ما ميكن أن يكون موضوعا قابال للمعرفة بالنسبة لألناواخلاصة اليت متكّ 

                                                           
1 - Emmanuel levinas , autrement qu’être  au delà de l’essence, martinus nijhoff, paris 1978,p 92 . 
2 - Emmanuel levinas, quelque réflexions sur la philosophie d’hitlérisme, l’Herne Levinas, édition de 
l’Herne, paris, 2006, p 157. 
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يوجد داخلي أنا يف إطار حيايت :" جتربة العامل ال تنفك عن جتربة اآلخرين حيث توجد يف األنا يقول هوسرل إنّ    

ىن ذاته الذي نعطيه هلذه ا للمعتايل جتربة العامل واآلخرين، وذلك طبقً املتميزة بوعي خالص واملختزلة بشكل ترنسندن

على قول  ا، وبناءً 1..."ا لنشاطي الرتكييب اخلاص، بل باعتبارها عاملا غريبا عين، ليس فقط باعتبارها نتاجً التجربة

مستوى مقوالته، حيث قوم ا األنا على ذلك اآلخر يتم على حنو اختزايل ت العامل ومبا يفمعرفة  هوسرل فإنّ 

األنا  ا باملوضوع، وهذا ألنّ جسد الغري متوقف على أن يعرب عنه من خالل دائرة األنا املتعايل اليت جتعله شبيهً 

متقدم على العامل وعلى اآلخر، ويبقى اآلخر كما يكون املوضوع غريب عن األنا ، ويكون جسد اآلخر فوفق 

 La sphère primordiale *اسمها الدائرة األولية ،يف جوانيةاليت تكون لصاحل األنا عمليات اإلرجاع 

سميه إّن بناء جسد الغري وفق ما ي:"  عنها بقولهق ليفيناس، يعّرب الذي يؤرّ " le même"الشبيه"اليت هي عينها 

" ستطيعجسدي املعرب بذاته من داخل كأنا أ، لتعايل املوضوع، هكذا ينبين مع "املزاوجة"،"الدائرة األولية"هوسرل 

je peux"  كأنا آخر "وفهم جسد الغريalter ego " خيفي يف مراحله ما نتناوله ألجل وصف بناء، وتغريات

لية ال فالدائرة األوّ  ،2"، والذي هو أيضا أصلي بالنسبة للبناء الذي نبحث عنهالغريبناء املوضوع يف عالقته مع 

  .العملو  يقحم الذات يف الغرييةتنفك عن الشبيه إال إذا توجهت حنو املطلق اآلخر، أّما اجلسد عند ليفيناس 

إذا كان اآلخر عند هوسرل خيضع لعمليات اإلدراك كباقي األشياء اليت تدرك قصديا ، وإدراكه يتم باتصال     

اآلخر غريب عن  ختزال، ألنّ خيضع لعمليات الرد واإل  ميكن أناآلخر عند ليفيناس ال الذات باملوضوع، فإنّ 

، واحلرّية يب، املتعايلاألنا، وغربته هي من حتفظ املسافة اليت جتمعنا به، فاآلخر الغريب هو الغري املختلف، األجن

نفصال التام، ال على أساس أنّه موضوع بل أيضا ذاتا فقط قيت به ال تكون إال على سبيل اإل، وعالاألجنبية
                                                           

1
 - Edmund Husserl, médita*on cartésienne,p 151. 

حيفزين ما الذي :  ال الذي حيفزه داخل هذه الدائرة مهمة إدراك اآلخر، أو جتربة اآلخر، وكان السؤ  انطالقا من اإلرجاع إىل الدائرة األولية ، يطرح هوسرل أنّ   *
عرف أسم ال خر وهو جداخل دائريت األّولية على أن أختطى هذه الدائرة حنو الغريب األول، أي الذوات األخرى، يف جتربة اآلخر يكون احلاضر أصليا هو جسم اآل

 دائريت األولية كجسد آلخر يتم تأويل جسم يفه حيفزين على أن أمتثل اآلخر الذي يظهر فيه كمشارك يف احلضور، وهكذا ه جسد آلخر، لكنّ أنّ داخل دائريت األصلية 
ادموند هوسرل، أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا الرتنسندنتالية، ص : نظري. خرين، والذي ميثل خصائص العامل اليت أتلقاها من اآله الغريب عن األنانّ أعلى 
286.  

2
- Emmanuel levinas, totalité et infini, p 63 . 
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 ه حر، وأن نتعامل معه كأنا آخر، وال ميكنين بأيّ ليست شبيهة باألنا، واإلنفصال يعين عدم إخضاعه لألنا، وأنّ 

حال من األحوال أن أختزله يف وعيي ال من حيث لغته وال من حيث دينه أو مكانته، بل كل ما جيمعين به هو   

تايل ال ميكن أن يكون موضوعا ، وعلى العكس يكون ه منفصل عين، وبالكونه حّر يف ذاته ال سلطة يل عليه، ألنّ 

ألجل معرفة اآلخر وهذه العملية  *هو اآلخر املطلق، وال حيق لألنا يف أي حال من األحوال أن تلج املنهج املتعايل

اآلخر خيتلف عن األشياء كما خيتلف عن األنا، إذن  ال ميكن تعميمها كما يف فينومينولوجيا هوسرل ، ألنّ 

العالقة بني الكائنات املفصولة ال ميكن تعميمها، فهي عالقة بدون  إنّ :" يستحيل معرفته قصديا يقول ليفيناس

فالعالقة بني أجزاء الوجود املنفصلة هي وجها لوجه، عالقة ...عالقة، وال أي شخص بإمكاننا احتواءه وال مرضعته

ليست عالقة جسدية فقط بل عالقة " face à face"  "وجها لوجه"، والعالقة 1"خمتزلة وهي أخرية غري 

  .تذاوتية، تتم بني ذاتني منفصلتني

من طبيعة األنا أنّه ال خيصص لنفسه مكانًا متعاليا كما هو الشأن عند هوسرل ، بل يكون يف عالقة برانية        

فاملسألة اهلوسرلية تستدعي بالفعل :" ، جماورة للقريب وهي عالقة ميتافيزيقية ، أي ايتيقية يضيف ليفيناس قائال

، فالعالقة امليتافيزيقية ال تتعلق بذات موضوع le thématiqueالعالقة بالشيء، مع املوضوع ومع التيمائي 

، أّما االختزال الفينومينولوجي حسب ليفيناس فهو عنف يقوم به اإلنسان يكون من بني اآلخرين، وذلك قصد 2"

ال ينفك عن املوضعة  ه مفهوم تيمائي،على أنّ  ه يقوم بإقصاء كائنات على حساب أخرى،إجياد فكر خالص، ألنّ 

ه أجنيب، وغريب عن األنا يا ألنّ ا اآلخر يبق متعالواآلخر ليس انعكاس األنا ذاته كما قال هوسرل وإمنّ أو املفهومية، 

 ن التعايل موجودا يف هذه العالقةيكو  والتحية اليت تلقيها األنا ميكن إّما أن تقبل أو ترفض وهذا هو السبب ألنّ 

 .ماهية األنا تتماهى مع غريية اآلخر ألنّ 
                                                           

*
 وراء الظواهر احلسية ، مفهوم فلسفي يدل على وجود حقائق متعالية، وعلى حنو خاص املذهب القائل أنّ transcendanceالتعايل، أو التجاوز والتعدي   

محد عويدات، منشورات أمحد خليل، أتعريب خليل  3الالند الفلسفية، جريه الالند، موسوعة دنأ: نظري. ا، فتكون الظاهرة جتسيدا هلاجواهر أو األشياء بذا
  .1472، ص 2001، 2باريس، ط - عويدات، بريوت

1
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini ,p 329. 

2
 -Ibid, p 111. 



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الثالث                               

  لقاء الفينومينولوجيا: جيا هيدغرليفيناس وأنطولو            

  

  

  ا، حسب هيدغر التواجد قد طرح كعالقة معيقينً  "                                                                           

  الغري،الغري خمتزلة للمعرفة املوضوعية، لكن أيًضا يف                                                                                                     

  ة املطاف ترجع للعالقة مع الوجود بشكل عاماي                                                                                                    

  ".االنطولوجياحول فهم                                                                                                     

  

  .63ليفيناس، الكلية والالنهائي، ص                                                                                                     

  



��سا�           	 ا�ول                                           ا�����ت ا������ ������ ����� 
 

35 

 

 لقاء الفينومينولوجيا : يا هيدغرليفيناس وأنطولوج: المبحث الثالث

  نطولوجيا هيدغر للعالقة بالغيرفي أهمية أ: المطلب األول    

ية القصوى حماوال إبراز األمهّ هيدغر، ت األنطولوجية اليت قدمها يشيد ليفيناس بالتحليالكثريا ما       

استغالل الوجود اإلنساين  العالقة بني األنا واآلخر، ويف جمال التواصل، إذ أنّ للفينومينولوجيا اليت تكون من خالل 

يف العامل كعالقة مع الغري هو ما حياول ليفيناس الكشف عن أسسه وشروطه اليت تلزمه، خبالف النقائص اليت يوقع 

مها ولوجيا إمكانات جديدة وقدّ فيها هوسرل يف الفينومينولوجيا املتعالية، وعليه يعترب هيدغر من نفخ يف الفينومين

برنامج متعايل للفلسفة، فهيدغر قد حدد بشكل واضح  -اأو كما بدا مطروحً  –فبينما افرتض هوسرل :" لليفيناس

ا إياه قد نفخ يف احلياة منهجا فينومينولوجيا ، معتربً 1"نطولوجيا األساسية األالفلسفة باملقارنة مع طرق املعرفة مثل 

 *ريتشارد كيرينيسؤال وأسلوبا عصريا، جعل منها خاصية وقوة تدهش الفكر ويضيف ليفيناس قائال وجميبا عن 

richard kearney ختالف األساسي يف أسلوب الفينومينولوجيا لدى كل من هوسرل و عن مدى اإل

 تحليالت الفينومينولوجية للمعرفة،ه إذا كان هوسرل قد فتح يل إمكانات السأقول باختصار أنّ :" قائال هيدغر؟

البحث  ل من منح هذه اإلمكانات أساس وضعي وعيين لوجودنا اليومي، فقد بّني أنّ هيدغر هو أوّ  فإنّ 

وجودنا ، من ه يف اية املطاف ينبع من الزمنالفينومينولوجي يتوجه حنو احلقائق و املاهيات األبدية ، ومصدر 

  .2"الزماين والتارخيي 

   

                                                           
1
 -Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 28. 

*
السوربون، وجامعة : ، قام بالتدريس يف عدة جامعات منها Boston وبوسطن dublinهو بروفيسور يف الفلسفة جبامعة دوبلن ) 1954(ريتشارد كرييين   

بباريس  1981 نويل ليفيناس يرسم فيه املعامل الكربى لفلسفته، ومت هذا احلوار سنةاتيقا هو عبارة عن حوار أقامه مع اميعنوان من الفنومينولوجيا إىل اإل نيس، ويعترب
 states of mind, dialogues with:، واحلوار األصلي قد أدرجه كرييين يف عمله espritجملة وترجم احلوار وأدرج ضمن  باللغة االجنليزية

contemporary on the européan mind, Manchester university, press, 1995. نقال عن:Esprit n° 234, p 121  
2
- Richard kearney, de la phénoménologie à l’éthique, entretien avec Emmanuel Levinas, esprit p 124. 
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نفتاح الذي متنحه هذه األنطولوجيا على اآلخر ميّكن األنا من خلق فضاء مشرتك يتم على مستواه اإل إنّ      

تبادل للخربات اليت تتجلى عرب صريورة الزمان وذلك بالعالقة مع اآلخر يف إطار احلاضر واملستقبل ، فالعامل 

جتديد سؤال الوجود يتحقق بالتفكري حول :" نطولوجيا اهليدغرية يف فعليتهااأل ي مسّ الزمين  ميثل التجديد الذ

والفعلية مها تقنيتني للسؤال  temporalité *فالزمنيةزمنية وجود املوجودات، مبعىن التفكري حول فعلية الوجود، 

عند  L’être- avecمع –كما يقتضيه الوجود 1..."على وجود املوجودات، اللتان من خالهلما يوجد املوجود

كالقلق املوت اللتان تعتربان من أهم مؤشرات   daseinالبنيات األساسية للدازين  ومن جهة أخرى أنّ  هيدغر،

ية تناهي الوجود، وليفيناس يأخذ باملفهومني كضرورة لتحديد العالقة بالغري يف املستقبل، وهذه اإلمكانات اهليدغر 

قية ويف جتربتنا املعيشية أين ميكننا االحتكاك باآلخر على قدر من املسؤولية، يتيهلا من الضرورة يف التجربة اإل

كل ما هنالك يف هذا   فاألنطولوجيا اهليدغرية سلطت الضوء على الغري أو فضاء الوجود املشرتك مع الغري، ألنّ 

ى وجه الغري يف عل، وليس فضاء لتعايل األنا لوحده، وعلى هذا األساس يركز ليفيناس "on" الفضاء هو النحن

األنا حتس وتتأثر  يتيقية الزمنية بالغري، اليت تتم دائما يف املستقبل ألا تتعلق على املسؤولية، ألنّ حتديد العالقة اإل

  يف وجودها اليومي مع اآلخر، فماهي ُبىن هذا الوجود اليومي لدى كل من هيدغر وليفيناس؟

ال تقصيه من ارتباطه مع موجودات أخرى، فالتحليل اهليدغري  يف العامل daseinجتربة وجود الّدازين      

بنيته األساسية تكون يف الفضاء  ه موجود يف العامل ومع الغري، إذ ال ينفك من هذا االرتباط، ألنّ يكشف أنّ 

هو ما يكون العلم يف كل مرة :" ...يقول هيدغر:" يته فقط املشرتك أين حتتك خرباته مع وجود الغري وال تبقى إلنّ 

ه خيلق فضاءا للحوار ، ومن حيث هو عامل مشرتك يعين أنّ 2"أتقامسه مع الغري، فعامل الدازين عامل مشرتك 

                                                           
التقدم،  عند هيدغر يرتبط باملستقبل الذي يعترب منط للتزمنية األصلية للزمان، باعتباره وجود حنو املستقبل، والزمن األصلي  يتزمن انطالقا من le tempsالزمن  *

 ,Jean marie voysse .:�ظر� .وباعتباره دازين تارخيي، حمدد بني امليالد واملوتانطالقا من املستقبل،  ومن هذا املستقبل األصيل، وكل دازين هو متفرد ومتزمن

dictionnaire Heidegger, ellipses ; paris, 2007, p 17, 30 . 
1
 -Ernst Wolff, de l’éthique à la justice, langage et politique dans la philosophie de levinas, springer, the 

netherlands ,2007, p 5. 
2
 - Martin Heidegger, être et temps, trad de l’allemand François vezin, édition Gallimard, nrf, paris1986. p 

160 .161. 
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م يشكلون جزءا من ماهية هذا الدازين، واليت تتشكل باستمرار ، وكذا التأثري والتأثر، وذلك مع الغري ألّ والتواصل

  .وفق ما ميليه التواجد يف العامل ومع الغري

 لليفيناس أن يقول بأن الفلسفة اإليتيقية هي فلسفة اجتماعية متغريةمسحت هذه التحليالت اهليدغرية      

الكالم واخلطاب أيضا عالقة باملوجود  قاء بالوجه هو مبثابة حدث للجماعة، وأنّ اللّ  فلسفة ملا هو إنساين، ألنّ 

يم برفقة اآلخر، مع هويتها، دف التواصل والتفاهم األنا ال تبقى يف عزلتها، فتنزل من عليائها لتق الغري ،ألنّ 

:" وتقدمي املساعدة  وتنبذ كل أشكال السلطة والعنف لتخلق بذلك مساحات للمحبة واأللفة يقول ليفيناس

التعامل  ، وهيدغر يرى أيضا أنّ 1"العالقة حيث تلتقي األنا باألنت هو املكان والظرف األصلي للحدث االيتيقي 

 الذي يتفاعل يف وجوده مع اآلخرينالكائن بطبعه عالئقي مع الغري، واإلنسان هو ذلك  نّ مايعين أ مع اآلخر هو

وجود العامل هو  لتكون عبارة عن تعايش لوجوده الذي يتقامسه مع الغري، فيصبح العامل مكانا للقاء لآلخر فيه ألنّ 

ال تدل كلمة اآلخرين :" ول هيدغر،يق  l’être au monde وجود الكائن الذي أساسه الوجود يف العامل

على كل ما ليس أنا، وما أمتيز به، بل بالعكس من ذلك، فاآلخرون هم باألحرى  ويف أغلب األحيان أولئك 

ز ذواتنا عنهم، وهم من نتواجد ضمنهم أيضا، فالعامل الذي أنتمي إليه من خالل وجودي هو دائما الذين ال منيّ 

 العامل املشرتك جيعله ينفتح على املوجودات األخرى، ووجوده ال يستقيم إال إذا  وجود الدازين يف ،2"عامل مشرتك 

إّن فينومينولوجيا :" وجود الدازين هو نفسه وجود مع اآلخرين، يقول ليفيناس كان وجودا مع اآلخرين، باعتبار أنّ 

ر باآلخرين الذين خيتلف منط ، ويتعلق األم"الوجود مع"الفصل السادس من الوجود والزمان تبّني لنا موجات هذا 

أناس هلم وجود إنساين يتقامسون العامل املوجود  وجودهم عن وجود األشياء، وما هي إال أشياء متنح لليد، أناس،

فما بني العمل والصنع األدايت هلذه األشياء يف العامل، حيث يكّونون ما يفعلون ،لكن قلق الوجود لدى الوجود 

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, de dieu qui vient à l’idée, p 225. 

2
 -Martin Heidegger, être et temps, p 150. 
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دات األخرى تشكل أساس وجود و ، فاملوج1"اآلخرجتاه سان اآلخر، رجاء الواحد اإلنساين هنا هو قلق اإلن

  .الدازين يف عالقة تبادلية نفعية 

ز ، فالطبيعة اليت متيّ l’être avec، أي مع موجودات أخرى )مع(الوجود عند هيدغر هو وجود معية          

" فالوجود مع" الدازين اهليدغري هي معيته مع اآلخرين، الذي ميثلون أحد أمناط الوجود األصيل اخلاص بالدازين، 

، يتحدد كوجود مع "مع –هناك "هو التعريف اخلالص للدازين الذي ينبين كموجود مع الغري، أّما بالنسبة للوجود 

حد من أجل اآلخر وجها لوجه، أين يكون األفراد عبارة عن فهذا األمر الذي ينبئ ليفيناس بوجود الوا 2"الغري 

ا اآلخر ليس وحيدً  مجاعات نتحاور معهم، وال ميكن التفكري خارج  هذه العالقة، واألساسي من كل هذا هو أنّ 

تتم  اس،مع اآلخرين، كعالقة  مع النّ  -أفراد-وعالقتنا به تنفذ إىل ما هو إنساين، واألشخاص هم آحاد

وأحد مقومات  ،أحد بنيات تناهي الزمن التارخيي ، واملوت هنا يشكلجتربة املوت، موت الغري صوص يفباخل

  ن حيمل يف ذلك دالالت ايتيقية؟طبيعة عالقتنا باملوت؟ وهل ميكن أوجودنا اليومي، فما 

مهية الزمن يف يعترب املوت بنية أساسية يف أنطولوجيا هيدغر، وهو حالة من حاالت وجوده يف العامل، وتكمن أ    

أن املوت هو اإلمكانية احملضة والبسيطة " جتربة املوت، وهذه اإلشكالية ال خترج عن أصالة القلق، ويرى هيدغر

، استحالة تعكر مساعي اإلنسان يف احلياة، وجتعله يف قلق دائم التجدد، وهذا املوت هو من 3"الستحالة الدازين 

ويعّرب ليفيناس عن هذا احلدث اخلاص بالوجود اهليدغري يف  ،الوجود ذاتهيبّني أصالة الوجود وحقيقته، إنّه حدث 

يبدو الوجود مبثابة قلق الوجود، مبثابة وجود ها هنا، مبثابة وجود يف العامل، مبثابة وجود مع اآلخرين، مبثابة :" قوله

حلاضر أو املاضي ، بل ، واملوت عند ليفيناس ال يعىن با4"ذهاب حنو املوت، ذلكم هو حدث هذا الوجود نفسه 

                                                           
1 -Emmanuel Levinas, entre nous, essai sur le penser à l’autre, édition grasset et fasquelle, 1991,p 224. 
2 - Jean Marie Voysse, dictionnaire Heidegger, édition ellipses, markiting, paris 2007,p 61. 
3 - Martin Heidegger, être et temps, p 305. 
4 - Emmanuel Levinas, entre nous, p 221. 
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 صري جمهول ووجهة غري معروفةه أشبه مبألنّ  بقدر اخلوف منه،ستعداد له ئما يرتبط باملستقبل إذ يتوجب اإلدا

، اليت تولد املعاين األساسية للمسؤوليةقرتاب من املوت يشكل أحد أمناط العالقة األساسية باآلخر، اليت واإل

ا يف جتربة املوت، بغض النظر عن كونه عائق أو استحالة كما وصفه يسعى ليفيناس جاهدا إىل يبلغها ذرو 

، اليت فقدها التواجد مع  هيدغر، فالقلق واملوت يسهمان بشكل كبري يف حتديد مدى حرصنا  على اتيقا الغريية

أفقدا فعلية يتيقية للزمن وللموت اليت ون الوجه هو من يعيد املعاين اإلعند هيدغر ، وكذا موت الغري، فيك الغري

  األنطولوجيا هليدغر يف عموميتها، فكيف ذلك ؟
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   دغري والتباس حيادية موت الدازينالوجود الهي في عتمة: المطلب الثاني 

نطولوجيا  هيدغر هو طابعها العالئقي مع الغري، لكن تغليب جانب الوجود الشيء الذي مل ينكره ليفيناس يف أ 

فمثلما "،ىل جتاوزه منذ الوهلة األوىل باإلتيقاما يرفضه ليفيناس يف فلسفة هيدغر ويسعى إعلى حساب املوجود هو 

 *، قد استبدل ذا سؤال الوجود1"نطولوجية ، ميكنها بنفس لدرجة أن تكون ايتيقية ميكن للفلسفة أن تكون أ

 ت اإلنسانيةا للعالقاأساسً ا ، ويبين )اإليتيقية(بسؤال اإلنسان، هذا اإلنسان الذي ميثل  مركز الفلسفة األوىل

عكف يبحث عن احلقيقة اليت توارت وتناست باإلنصات لدروب اجلزء الذي أمهلته أنطولوجيا هيدغر إذ 

  . أحد أمناط وجوده ه هيدغر ميثل فقط بنية أنطولوجية تشكلالكينونة، والغري الذي قدم

نطولوجية هيدغر، بالتأكيد هي أشبه ببنية أ العالقة مع الغري املطروحة من طرف:" يقول ليفيناس            

 Seinللدازين، مبدئيا ال تلعب أي دور يف دراما الوجود وال يف التحليل األنطولوجي، وكل حتاليل الوجود والزمان 

und zeit  إّن هذا األخري هو ما ال 2"املنفرد تالحق من أجل ال شخصية احلياة اليومية أو ألجل الدازين ،

  ، فما طبيعته؟"l’il y a" يتحمله ليفيناس، وهو وجود يف شكله العام ، وجود الثمة أو يوجد

إّن االهتمام البالغ لوجود عند هيدغر صار ميثل عند ليفيناس إمهاال للموجود ، ويّولد حالة من القلق ومغادرة    

يتيقية، فالوجود دون املوجود الوحيد الذي نبين معه عالقتنا اإلشخص وهو الذات ، فاإلنسان كائن متعني وم

être  هو ما يسميه ليفيناس بl’il y a ّه ، أو فعل الوجود، املعىن الوحيد الذي حتيل إليه هذه الكلمة هو أن  

:" ذا الصددمثة شيء ما غري حمدد، غري معروف وغري شخصي، وهو حالة من التمزق والعتمة، يقول ليفيناس يف ه

ه الّليل، فهو ليس ، فالثمة مثل متطر، إنّ )  il y a(فعل الثمةImpersonnalité ُأّصر على ال شخصية 

                                                           
1
 - Richard Kearney, de la phénoménologie à l’éthique, entre0en avec Emmanuel levinas, p 129. 

*
ذا املنطق يكون موت أمهلت سؤال الوجود واجتهت إىل املوجود، وامليتافيزيقا الكالسيكية كلها  حيتل السؤال عن الوجود مركز انطولولوجيا هيدغر ، إذ يعترب أنّ   

الدازين منتمي هلذا العامل يتوجب السؤال عنه بالسؤال عن  ، وبداية العمل اجلاد هو استئناف مليتافيزيقا جديدة تتساءل عن املوجود من خالل الوجود، وألنّ امليتافيزيقا
  .الوجود، أي وجود اإلنسانالوجود ، بعدما كان احلدث الذي مت تناسيه يف تاريخ الفلسفة حىت أصبح بذلك تاريخ الفلسفة هو تاريخ نسيان 

2
 - Emmanuel Levinas, le temps et l’autre, p 18. 
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، فالوجود هو فعل دون 1"بسعادة وال بغزارة، هو ضجيج يعود بعد سلبية هذا الضجيج، حيث ال عدم ال وجود 

 ر من الرعب واخلوفال يوفر بظالمه سوى قد اسم ، مرجع ال أساس له، مليء بالضجيج اهلامس يف الليل، ليل

، وال يكلف أن ه، وفعل الوجود هذا هو دون أمهّيةا ، ممتلئ بالفراغ، متمتما بصوتن يكون معّتمً ال يلبث إال أ

عموما هو دون أمهية مما يوجد، وال نستطيع أن نربطه بأي  ( il y a)ففعل الثمة :" حنمله أدىن األوصاف

يبقى الوصف الوحيد له هو  ،2"هناك شكل من ال شخصيته مثل متطر أو توجد حرارة  وصف، ويف هذا املعىن

 وهو ه ال يسقط يف دائرة التحديدواملغزى العام من هذه األوصاف كلها كون الفراغ املطلق، ال هو بعدم وال بوجود،

  .حلظة ةال ينطبق إال على وجود الثرثرة أو اخلطر اهول الذي ميكن أن يرتبص بنا يف أيّ 

أو عن مدى أمهيته بالنسبة   *)(il y aسمتب من قبل عمل ذا اإلا كان قد كُ مل يعر ليفيناس اهتماما فما  إذ   

، ليبقى غري متعني، والتحديد شيء بالنسبة لإلنسان ه من الناحية األخالقية واإلنسانية ال ميثل أيّ للوجود،ألنّ 

 ، مبعىن أنّ وحيد هو التمييز فقط، وليس الفصلاألساسي والالذي قدمه هيدغر للوجود واملوجود كان غرضه 

 ويستمد معناه منها ، ألنّه يف احلقيقة هو وجود احلياد  ،ونة ، فيخضع هلاا يبقى حتت رمحة الكينالكائن دائمً 

neutre  ففي فعل الوجود"ليس وجود الكائن، و "il y a "ال توجد أيّة عالقة بني الذات واملوضوع، وال ارتباط 

يكون  Il y aا يف ديد الوجود أمّ ، 3"ستعارة التقليدية للتجربة، إذ ال وجود للنوراإل بني الداخلي واخلارجي يف

الفاعل يف صراع مستمر للخروج من التبعية اليت ولدت لديه فقدان احلرية الشخصية، فعتمة هذا الوجود تؤدي إىل 

  il y a ـــواستعادة الكائن ال تكون إال يف رحيل ال ،الوجود املغفلشر املوجود يف ذات م، وإىل الفقدان بعض القيّ 

فالكائن يف هذه احلالة هو حدث التحرر من   ،il y a"4لذا وقع وصف ليفيناس للكائن كانتصار على  الوجود "

ن النهج هذا الوجود، ومثل هذه الفلسفة متثل بالنسبة إىل ليفيناس صدمة، طريقة ليفيناس دائما تسعي اخلروج ع

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 38. 

2
 - Emmanuel Levinas, de l’existence à l’existant, p 95 . 

*  Il y a  ه يف فليفيناس ال يعري أمهية هلذا الوجود وال ملعانيه ألنّ  اليت تدل عليها الكلمة، حد املؤلفات ألبولون، يشري فيه إىل مدى غزارة معانيه، واىل البهجةأهو
 ,Emmanuel Levinas:ينظر: شخصةيتيقية، وبقى كما يراه ليفيناس عبارة عن جتربة مغفلة غري م، وكذا ال معىن له من الناحية اإلاية املطاف غري مشخص

altérité et transcendance, p 110.  
3
 - Ernst Wolff, de l’éthique à la jus0ce, p 50. 

4
  .56،ص 1،2008لبنان ط - علي بوملحم، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت: جويل هنسل، لفيناس من املوجود إىل الغري، تر - 
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الذي مارسه هيدغر، فاإللزام األخالقي هو ما يزحزح األولوية األنطولوجية، والنظر هلذا الوجود يكون فقط من 

جهة ما هو حق حيث يهيمن حق وجود اآلخر على وجودي اخلاص، فعلى العكس أنطولوجيا هيدغر ال ختضع 

مربيالية على الكائن، يقول أن متارس نوع من اهليمنة واإلالعالقة مع الوجود، ما ميّكنها  ا إىلللعالقة مع الغري وإمنّ 

األنثروبولوجيا اهليدغرية ختضع العالقة مع اآلخر للعالقة مع احلياد الذي ميثل الكينونة، ومن هنا تتواصل :" ليفيناس

ة ا تكون حريّ ه يف األنطولوجي، ألنّ 1"زح الشرعية ويشوش على الغري احلراليت ا ميكن لآلخر أن يزح إرادة القوة

ا ا إذا كانت العالقة ذأمّ . الكائن الزمة لتعسفية الوجود، فيفقد بذلك حريته، بل وحيصل عليها من الوجود

ية من بإمكاا أن متلك اإلنسان وليس العكس، ليصبح ا جتعل من احلرّ تيقا ، فإّ الوجود تسّبق احلرية على اإل

العالقة  ، حبيث أنّ اهليدغرية هي حقيقة الوجود وفقط األنطولوجيا ا لسيادة الوجود، واحلقيقة يفاإلنسان عبدً 

، إذ شخصية الوجود بشكله العام واضحة تيقا، وتبدو بذلك الون إال ألجل الوجود وليس لغرض اإلباآلخر ال تك

 ّوالسلمتنفي إمكانية إقامة العدل ا ال متثل أي عضوية مع اآلخر، أي وجها لوجه، أو مع ذوات أخرى، مما أ 

   il’ y a، وعليه تقف مهمة اخلالص من الوجود 2"األنطولوجيا كفلسفة أوىل هي فلسفة القوة :" يقول ليفيناس

من أجل اإلفالت من عبء مهمة الوجود الساحقة اخلاصة ـ "نفصال من حياديته ومن سلطته، وذلك بة لإلكرغ

  .، حنو اآلخر املختلف3"ت وحتقيق طلب اخلالص ال يتم إال كمحاولة للذهاب حنو غري الذا

نطولوجية للدازين، وبالكيفية اليت ّياد بل أيضا على بعض البنيات األال يرّكز ليفيناس فقط على وجود احل    

، وزمانيته هي من ربة املوت، فالدازين كائن زماينخصوصا جت ،هيدغر، قصد فحصها من الناحية اإليتيقية عاجلها

  مفر من حتمية املوت ومن حقيقتهه التبني أنّ  être vers la mortاهليدغرية ، والصيغة ا للعدمجتعله معرضً 

  .زمانية الدازين متناهية، وهي متجلية كوجود حنو املوت، موت الدازين ألنّ 

                                                           
1
 -Emmanuel Levinas , en découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger,p 236. 

2
 - Emmanuel Levinas  ,totalité et infini ,p 37. 

3
  .61جويل هنسل، لفيناس من املوجود إىل الغري، مرجع سابق، ص  - 
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ه موجود حنو املوت، قد جعل املهمة األخرية والوحيدة له متمثلة يف املوت، مث هيدغر بتحديده لزمانية الدازين بأنّ  

، وذا يتولد القلق كنمط أساسي للوجود، قلق من الوجود يف العامل "الغري"ه ال خيص موته وحده، مبعىن أنّ إّن 

العالقة األساسية للكائن عند هيدغر  إنّ :" الدازين فقط، يقول ليفيناس" أنا"وقلق من وجودنا حنو املوت، موت 

أصالة يف العالقة مع الغري، حبيث منوت  و الالليست عالقة مع الغري، بل مع املوت حيث كل ما يوجد هنالك ه

وال مبوت  ،املوت ال يتعلق بتجربة الغري ، إذن املوت عند هيدغر هو موت الدازين لوحده ، أي أنّ 1"وحيدين 

ه من العالقة اإلنسان اآلخر وال بعالقته معهم ، وهذا نوع من جتسيد ألنانية الدازين وإمهاله الغري، وكذا خلوّ 

مع اآلخر، إال من حيث اخلوف والقلق على املوت الشخصي، وبالعكس متاما يكون املوت عند ليفيناس  يتيقيةاإل

، وواجبنا اجتاهه هو عدم تركه ميوت جه، واملوت خيص بدرجة أوىل الغرييندرج يف اتيقا املسؤولية اليت يرمي إليها الو 

  .نطولوجيوت من منظور ايتيقي ال من منظور أملوحيدا، والوقوف معه أمام سر املوت، فهنا يكون تناول جتربة ا

لنا عي الدائم لإلتيقا هو السؤال على اإلنسان، والقلق عند ليفيناس هو قلق على اإلنسان اآلخر، قلق حيمّ إّن السّ  

يقول  ،لدازين، الذي خيتار املوت متفردامسؤولية أمام الوجه، أّما عند هيدغر فهو قلق من الوجود ومن موت ا

القصد عند هيدغر حول شيء ما حول موضوع معني، و حتديد للحقيقة، فهو ليس العالقة مع الغري :" ليفيناس

هتمام من تثبت أصالته، وقلقه يكون باإل ألّن الوجود من أجل املوت هو خاصيته وحده، وهي 2"وجها لوجه

وموته يتهمين ويضعين موضع  ،س وحيداموت اآلخر حسب ليفيناس ليف ،مكانيته األوىل للوجود يف العاملبعزلته وإ

ا على مقاومته األخالقية اليت متنع ، ليوجب على األنا حتمل املسؤولية وعدم تركه ميوت وحيدا، هذا بناءً تساؤل

  .حيمل العبارة لن تقتل أبًدا القتل والعنف، أو ما

 

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas , éthique et infini, p 51 . 

2 -Emmanuel levinas, le temps et L’Autre, puf. Paris, 1985, p 19. 
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  :بعد دراستنا ألهم املرجعيات الفكرية لفلسفة ليفيناس توصلنا إىل بعض املالحظات أّمهها      

 ، ألنّ لإلتيقابالرغم من دروب التخلق وحب الغري اليت ترمسها الديانة التلمودية، ليفيناس ال جيعلها مرجعا - 1

  .جتربة املقدستيقا اليت يناشدها ليفيناس تستند على جتربة وجه الغري ال على اإل

يلغي  وبالتايليبدأ مع الوجه،  أيتيقا بدءا من العالقة مع اآلخر، الدين كونه يتجسد اينظر ليفيناس إىل  - 2

  .ا عن عالقتنا بالديننكوّ  أنالنظرة امليتافيزيقية واردة اليت ميكن 

ماوراء الوجه، مما  أوفما وراء الوجود، جعله ينظر إىل الغريية  إذفالطون عاملا مثاليا بالنسبة لليفيناس، رسم أ - 3

  .عنده جليا عرب جتربة الوجه ستظهر أينفالطون حول احلق واخلري، واحلب واخلطاب، أ أفكارجعله يستلهم 

العالقة  أنّ ، إذ توصل إىل أسسهاه ال يأخذ جبميع نّ أ إالليفيناس بفينومينولوجيا هوسرل،  إعجابرغم  - 4

، وعالقتنا باآلخر ليست قصدية الذات حنو باألنا، والتعايل املوجود فيها ال يتعلق ختزالااليتيقية ال تقبل اإل

، لكنه ال يلغي األمهية الفينومينولوجية يف إنسانيةشرطها األّول االنفصال، وهي عالقة تذاوتية  املوضوع، ألنّ 

  .الكشف عن ماهية الوجه

ن كان تناوهلا بطريقة ر متمثلة يف املوت، القلق، وإهيدغتأثر ليفيناس ببعض القيم األساسية اليت حتدث عنها  - 5

 زمانية، متغرية، تتم يف املستقبل الدازين باعتبارها هيدغر يف متثيله هلذه العالقات اليت يبنيها  أمهية خمتلفة، وتكمن

ي عالقة مع العالقة مع الزمان ه هلم ليفيناس أن ينظر للعالقات التفاعلية اإلنسان تتم يف الزمان، ألنّ ما أ

  .املستقبل، واملستقبل هو اآلخر، الذي دائما نكون معنيني مبوته

يرفض ليفيناس تصور هيدغر للموجود باعتباره منتميا الوجود بشكله العام، فوصف هذا الوجود الذي يقصي  - 6

جود على ه حسب ليفيناس  فقد أعطى هيدغر أولوية للو بالرعب، والالشخصية، والفراغ، ألنّ  il y aاملوجود 

  .حساب الكائن، فكان هو وجود احلياد، الذي حيّيد اإلنسان



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   فينومينولوجيا الوجه: فصل الثانيال                   

  تمهيد  -                    

  الوجه والالائي: ّولاأل املبحث -                   

  اتيقا الوجه: املبحث الثاين  -                   

  النزعة اإلنسانية للوجه: الثالث املبحث -                   

  خالصة -                  
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 ال ميكن الفصل بني اآلخر وبني الوجه، ألنّ  إذتيقية ، اإل فلسفتهعليه ليفيناس  الوجه هو األساس الذي بىن      

ألمهيته اليت تكشفها الفينومينولوجيا، حىت جتعل من الوجه هذا نظرا من جهة ماهو وجه،  إالاآلخر ليس متاحا يل 

ه ليس متجلًيا هو مايتوارى، وله الوجه قبل كل شيء ليس هو ما يعرض أمامي، ألنّ  ، ألنّ لإلنساناملاهية احلقيقية 

  .يكون فينومينولوجيا أمهيتهمتعالية ، السبيل الوحيد ملعرفة  أبعاد

تيقا، اخلطاب، املسؤولية، فقد حاولنا الالائي، اإل: املفاهيم التاليةحتليلنا هلذا الفصل وجدنا تداخل بني  أثناء     

على حدة، وقد قسمناه إىل ثالث فصول تناولنا يف كل نفصل يف عالقة هذه املفاهيم بالوجه   أناملستطاع  قدر

مث نأيت  بالالائي؟طبيعة ما املقصود د أن حند، ماحاولنا القيام به يف هذا املبحث هو "الوجه والالائي:" األّول

حىت  نكشف أمهيته، واملعاين اليت يكمن أن حيوز عليها اليت  تيقا ؟مهيته بالنسبة للوجه وبالنسبة لإلإىل استشكال أ

وهل ميكن أن  العالقة اليت نبنيها مع الالائي؟طبيعة  تساءلنا ما تيقا،ومن أجل دوره يف اإل قد ترتبط بالوجه،

  له أو التعايل؟أو حييل إىل اإلالوجه،  وهل ميكن يتجسد عرب تيقا الوجه؟ا بالنسبة إليكون ضروريً 

ة ليفيناس، إذ ال اتيقا بال وجه، لب فلسف، الذي هو "اتيقا الوجه:" كان العنصر الثاين من هذا الفصل بعنوان      

مث الصفة اليت تيقي ؟ وملن يكون هذا الوجه ؟ هو الوجه اإل تيقا ، ومامعرفة املقصود باإل أردناوجه بال اتيقا،  وال

، اإلنسانيةلعالقات ل، تيقا بالنسبةه من الضروري أن نبّني دور اإلأنّ تيقا على الوجه؟ فرأينا ميكن أن تضفيها اإل

تيقا؟ وما واإل بالوجهليه ليفيناس؟ وما عالقته نا من هذا اخلطاب هو كيف نظر إوما يهمّ  ،فتطرقنا إىل اخلطاب

نوع هذه  وإذا كان كذلك ما ،هل ميكن للوجه أن يتكلم وماهي شروطه؟ الرسالة اليت حيملها؟ ومن هو صاحبه؟

وعند حتديدنا ألساس اخلطاب نكون قد انتقلنا إىل العالقات . وما عالقته بالنسبة لألنا وهل يتعلق بالغريية؟ اللغة؟

بّني السبيل إىل نفأردنا أن واجتماعي،  إنساينالوجه دائما يتجه إىل ما هو  أنّ واالجتماعية، اليت تكشف  اإلنسانية

 ه يف عالقة اجتماعية أو إنسانية؟ون الوجما معىن أن يكأي ذلك، كيف يكون؟ 



  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األّول                                    

  الوجه والالنهائي                              

  

  

  باعتباره  املتعايل الالائي هو الكائن اخلالص"                                                            

  ".متعايل، الالائي هو املطلق اآلخر                                                                                                         

                                                                                             

  .41ليفيناس، الكلية والالنهائي، ص                                                                                                     

  

  



��	 ا���                                               ا�
	��                         ا�����������  

 

48 

 

  الوجه والالنهائي: المبحث األّول

  الوجه والالنهائي: المطلب األّول 

، مبعىن الغري الذي نصادفه *Autre تذهب اتيقيا ليفيناس إىل الظهور املقدس للوجه، الذي هو وجه اآلخر    

تيقا وجهه، فعظمة اإليف حياتنا اليومية ، والذي نقيم معه عالقات اتيقية اليت ال تعود إىل اآلخر بقدر ما تعود إىل 

ال جتعل اآلخر متاًحا لألنا إّال من جهة ما هو وجه، الذي ال ميكن اختزاله وال متثله، فهو الذي يقودنا إىل أبعد 

ه الذي سيتحدث من جتليه للعيان نظرًا ملا حيمله من دالالت هّوية جتسد اإلنسانية قبل أن جتسد اآلخر، والوج

ه يتسامى خبطابه الذي حيمل نوع من اإللزام، وكذا إجبارية تنفيذ أوامره واالمتثال هلا تيقا هو وجعنه ليفيناس يف اإل

، على حنو خمتلف لوجود الوجه األساس يكون الوجه هو آخر الوجود، وذا  Autruiقبل االمتثال للغري

  ه بالوجه به؟الذي ينزل يف الوجه، فما نوع عالقته ارتباط  Infini**وظاهره، وهذا يشري إىل الالائي

إّن باملواجهة مع اآلخر سيكون الالائي يتصادى يف وجهه، حيث أنّه مهما كان الوجه هًشا وقابال لإلجنراح    

ة فرصة لشبيه هذه األفعال والضعف، وإمكانية ممارسة أي فعل عليه من قبيل العنف أو املوت ،إّال أنّه ال يتيح أيّ 

صّدي هلا، فالوجه ُيستعاد بالالائي الذي يفتحنا أكثر على الوجود، وعلى مبقاومة مطلقة الائية ال ميكن الت

غريية اآلخر تكمن يف أثر الالمتناهي ويف ندائه الذي يتوجه مباشرة إىل اإلنسان، فهذا النداء الذي يأمر  الغري ألنّ 

                                                           
   مصدر لكل الدالالتهو بالنسبة يل" ،le même"ما ليس بالشبيه   اآلخر باعتباره داللة على:"ية لتحديد اتيقا الغري  Autreيستعمل ليفيناس اآلخر   *

ميلك  ، فهو الذيه آخر األنا، وذلك حىت يرفض احتواءه أو مطابقتهنّ إالنظري، ب الالشبيه و ال بالذي ليس هو ف ،اآلخر، املختلف، يف مقابل األنا اإلنسان ميثلفاآلخر 
الضعيف، وهو ميثل الذي عند ليفيناس يدل على القريب ، الفقري،  Autrui، الغريب األجنيب، الذي ال خيتزل يف مقوالت األنا، أّما القول بالغري الغريية املطلقة

 Rodolphe: نظري ،الف  اهلوية بني الغري واألنا، أّما الفرق بينهما يكون للداللة على اختنس البشري، الغري هو من نكون مسئولني عنه، إنّه خيص اجلنتكلم معه
Calin, François- David sebbah, le vocabulaire de levinas, ellipses, paris, 2002, p 6,8.  

ية الربانية املطلقة للوجه، الذي ال أمهّ انية اليت يشار إليها يف وجه الغري ، والالائي يشري إىل مدى الالائي حسب ليفيناس ميثل فهم صارم ملفهوم التعايل أو الربّ   **
، ألجل أو اآلخر املطلق، أو غري الذات، وذلك للداللة على غري هذا الوجود، تيقا، ويستعمل ليفيناس عبارات الالائي ، املطلق اآلخر، اإلله، التعايلإك  يفهم إالّ 

نا نعيه  ه باإلمكان متثله أو اختزاله ضمن مقوالت الذات، ألنّ نّ أ اإلنسان والتخلي عن فكرة فيا يفاإلله يتكلم حر  غرض واحد يبني بذلك الظهور املقدس للوجه ،وكأنّ 
ليها يف منت هذا كخطاب وجه اآلخر الذي حيملنا املسؤولية االيتيقية، وليس كما مت تناوله من طرف ديكارت على أنّه فكرة كامنة  يف العقل واليت سنشري إ

 .Rodolphe Calin, François- David sebbah, le vocabulaire de levinas, p 37.التحليل
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ئي حىت جيعل من اإلنسان ال حيمل شكل السلطة بقدر ما حيمل وجه اآلخر، فالوجه ال يدل إال على معىن الالا

ما هو أكثر مسؤولية وأكثر احرتاما حنو الغري املطلق، فمجد الالائي يتعاىل على احلياة وعلى املوت وبالتايل عن 

، فإذا كان 1"ها أنذا :"مدى إمكانية استيعابه، فكداللة أساسية على جمده هو من يلزمنا بأن نقول لآلخر عبارة 

حضوره ومساعه ممكن جًدا يف وجه اآلخر، وأمره هو مبثابة الواحد من  يتعاىل إىل حد الغياب فإنّ الالائي أو اإلله 

:" د عظمته باألوامر اليت يديل ا، يقول ليفيناسة اليت جتسّ ، هي املهمّ  l’un-pour- l’autreأجل اآلخر 

 ألنّ  ،2"إحلاحا بتضييق ااورة  ، فيكون أكثركوجه دون أن يُعرض يل  le prochainالالائي يأمرين بالقريب 

  .أمره أشبه من احلد من حرييت اليت نرمي ا كلها لصاحل اآلخر، هلدف واحد هو احلرص على الغري

كلمة اإلله تتحدث عرب الوجه، كوا تدعو إىل استبداهلا من طبيعتها التأملية اردة إىل   يرى ليفيناس أنّ      

تعويض مسألة الوجود مبسألة اإلنسان، حىت وإن كان من غري املمكن الربهنة على االتيقا اليت ترفق باآلخر، وب

التوجه إىل اإلله :" نا ميكنننا التوجه إليه كآخر مطلق عرب اإلنساين كما سيقولوجود اإلله باملقوالت العقلية، فإنّ 

allant- à –dieu  " ّفال . خرآلحنو الشخص امعىن إال إذا نظرنا إليه مبعىن توجهي األصلي  ال حيتوي أي

الائي يكون من ، فالتفكري يف ال3"ميكنين التوجه حنو اإلله إال إذا كنت معنًيا أخالقيا بالشخص اآلخر وألجله 

خالل وجهه، كون السبيل الوحيد لإلتيقا الليفيناسية هو التطلع إىل الالائي، الذي ال خيتزل خالل اآلخر، من 

  *ا عن الفكرفكرة الالائي حتيل إىل ما يبقى خارجً  إنّ . ه ببساطة وجهما ورائية، ألنّ نطولوجية أو ة مقولة أيف أيّ 

ه جماوز ه ال ميكننا إدراكها عينيا، وال تكوين فكرة عنه بفعل عقلي ألنّ هو مصدر لكل الشكوك حول حقيقته، ألنّ 

ففي فكرة الالائي نفكر عما :" الوقت يبقى لكل حقيقة ايتيقية، يقول ليفيناس يف هذا الصدد، ويف نفس هلا

                                                           
1 - Emmanuel levinas , autrement qu’être ou au –delà de l’essence, p 226. 
2  - Ibid, p 234. 
3 -  Richard Kearney, de la phénoménologie à l’éthique, entretien avec Emmanuel Levinas, p 131. 

سيأخذ اعتبار  ليفيناس كرة عقلية حمضة ميكن متثلها، لكنإذ اعترب اإلله أو الكامن هو الضامن للمعرفة، وهو ف ،فكرة ديكارت حو الالائي يفيناسيرفض ل  *
 Emmanuel Levinas: نظري: الرغبة ب يكون لنظر إليه أو إقامة عالقة معهالسبيل الوحيد ل نّ لكن سريفض النظر إليه كفكرة ، أل ديكارت لإلله بالكامل،

totalité et infini, p 82.  
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ففكرة  1".، كما هو أيضا شرط لكل حقيقة موضوعية خارج الفكر، فهو شرط لكل الشكوك يبقى دائما

  totalité et infini" الكلية والالنهائي"الالائي شبيهة بروح ُتكشف ذاا بذاا، ويعترب عمل ليفيناس 

، فرتسم معاملها *نفصال ال بالكليةالعالقة بني األنا واآلخر، باإل  تبيان ألمهية وأسبقية الالائي كوا من تصون

، وبلوغ الالائي يعين الوصول إىل فكرة يستحيل جتاوزها، حبيث تسيطر على ون أي اعتبار أو إرادة من ذواتناد

الغريية واليت غالبا ما يشري إليها ليفيناس باستقبال اآلخر كآداب ضيافة، واليت متكننا  ذواتنا وتتجلى يف كل عالقاتنا

من التناول اجليد هلذه الفكرة، فكل عالقة ايتيقية تفرض مسبقا فكرة الالائي  فالعالقة مع الالائي تبدأ بالعالقة 

  .يه التجربة، جتربة املطلق اآلخر مع املطلق اآلخر ال مع الفكرة، بل مع الالائي ذاته الذي تتم ف

اآلخر حيمل اجلسر  الشرط الوحيد لتجسيد عالقتنا بالالائي يكون بعالقتنا بالغري، أو املطلق اآلخر، ألنّ          

الذي يقودنا إليه، ذلك ما نلمسه يف وجهه، وكأن الغري ليس بغري إّال إذا تكلم بعظمة الالائي، وهذا ما جيسد 

قيته، فالوجه ليس مرئي وأنّه من يبقى مفتوح على الالائي وعلى اإلله ، لذا كان ليفيناس دائما يسعى أيًضا إطال

ه يقصي أمهية اإلنسان اآلخر للخروج من الوجود الزائف أو الظاهر، الذي كان قد انتقد هيدغر خبصوصه ألنّ 

نطولوجيا مبهمتها اجلديدة وهي السعي إىل ز األاليت تبّناها ليفيناس تتجاو  بالنسبة لألنا، فامليتافيزيقا اجلديدة

وذا  2".كما ال ميكن أن يقع احتواءه من أيّة كلية الهوتية أو تارخيية كانت" الالائي ومناشدته عرب وجه  الغري،

 إدراكهو اليت تتباين مع ما ميكن سعي ليفيناس يرمي إىل حتديد طبيعة العالقة اليت ميكن أن نعي ا الالائي، 

  فما مدلوهلا؟" الرغبة" واليت سبيلها الوحيد هو

                                                           
1 -Emmanuel levinas ,totalité et infini ,p 10. 

*
 وضوع وحىت اآلخر يشكل وحدة الذاتينتقد ليفيناس األنساق الفلسفية اليت تم باجلوهر ووحدة النوع، إذ ترجع مجيع األشياء إىل ماهية الذات، فتجعل بذلك امل 

ما و ألخر ليس مستقل عن هذه الوحدة، ا نّ إعلى الذات ينطبق على األخر، بل  فلسفته متثل الشبيه ووحدة الكلي، فما ينطبق نّ أويضع ليفيناس هيجل يف احملك إذ 
ن ألى يف غرييتها الغريبة عنها دون ا، فهويتها تتجاألنا ال ختتزل يف الشكل أنا هي أن ا امليتافيزيقا فهي ما يكون منفصال  ألنّ ينطبق على األجزاء ينطبق على الكل، أمّ 

تعرب عن كلية الشبيه املتماهي مع غرييات  -امل يكن مميزً الوعي بالذات هو التمييز عما ما حيث  -الفينومينولوجيا اهليجلية:" يقول ليفيناس .د حريتها حبريتهمتقيّ 
  Emmanuel Levinas ,totalité et infini, p 25: نظري.بالرغم من تعارض الذات مع الذاتاألشياء املفكر فيها، وذلك 

  .22، ص 2009، 1سورية، ط - زهري اخلويلدي، معان فلسفية، دار الفرقد للطباعة والنشر، دمشق  - 2
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الرغبة ليست مثل  دف شرح عالقتنا بالالائي، حيث أنّ  désirحتَدث ليفيناس يف فلسفته عن الرغبة        

الرغبة البيولوجية ، واليت ميكن إشباعها كالنوم واألكل مثال، بل هي خارجة عن نطاق كل حماولة إلشباعها أو 

أعلى مستوى من الرغبة البيولوجية، هذه الرغبة  désir métaphysiqueاءها، وهي رغبة ميتافيزيقية إرض

 نا ال ميكن إشباعهاتتجه  حنو شيء خمتلف متاما ، حنو املطلق اآلخر، ووصف ليفيناس هلذه العالقة بالرغبة هو أنّ 

ومعرفتنا  ، الذي يتعاىل إىل حد الغيابفيهملرغوب ، أي اا تكون جمرد رغبة يف الالائيوتبقى متعالية، وعالقتنا 

ليس هو آخر مثل اخلبز الذي  l’autre métaphysiqueبه  رغبة غري قابلة للربهنة ، واآلخر امليتافيزيقي 

الرغبة هي رغبة يف املطلق اآلخر خارج اجلوع الذي :" استمتع لبلد الذي أسكن أو الطبيعة اليت أأتناول أو ا

فامليتافيزيقا  ترغب يف اآلخر فما وراء اإلرضاءات، وحماولة إشباعها تكون عرب ...عطش الذي نرويهنرضيه أو ال

لقد  ، بل رغبة*عتقد أّن العالقة مع الالائي ليست مبعرفةأ:" ا يقول ليفيناسدة وجهه أخالقيً نافذة اآلخر واستعا

 ات على جوعها، وتزداد مع إشباعهاها، وتقتحاولت وضع اختالف بني الرغبة واحلاجة، فالرغبة ال ميكن إشباع

ويف هذه النقطة خيالف تصور ديكارت .1...".فالرغبة مثل فكر يفكر أكثر مما ال يفكر فيه، أو أكثر مما يفَكر فيه

 ّائي اليت هي أشبه بالفكرة الكامنة يف الذات، واليت يسهل احتواءها، فريى أا ا تظل خارجة عنّ لعالقتنا بالال

عند ديكارت فكرة الالائي تبقى جمرد فكرة :" ن متثلها ديكارت ويقول ليفيناس منتقدا إياهكما سبق وأوليس  

  . 2"العالقة مع الالائي ليست معرفة ، بل رغبة  نظرية، تأمل ومعرفة، أّما بالنسبة يل فأعتقد أنّ 

ار حلقيقة الوجه الذي يتجلى بل إظه ،ليست انكشافًا L’expérience absolueالتجربة املطلقة          

والوجه  كشفهجه اآلخر ليس ما ينكشف يل بل ما أفما وراء ظاهره، وفق ما تسمح به التجربة الفينومينولوجية، فو 

                                                           
*
 الالائي ليست عملية قصدية الالائي ليس هو التعلق بفكرة الالائي، فمعرفة هنا ال يتفق ليفيناس مع هوسرل حيث يتعارض متاما مع فكرة القصدية، حبيث أنّ  

ام ، وهو ليس فعال لنشاطنا القصدي، وال ميكن اإلملهاحتواءئي ال يكون موضع تأمل و ال ميكن ، والالاقة الذات باملوضوععالقتنا به ليست شبيهة بعال ومن مثة فإنّ 
 الالائي هو اضطراب ا قصدية تكتمل مبوضوعها، فعجب الالائي يفالالائي ليس إذن التعلق بفكرة الالائي كما لو أّ : تيقابه اللهم إال كرغبة يف خضم اإل

  .Emmanuel Levinas, en découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger ,p  274: نظري: القصدية
1 - Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 86 . 
2 - Ibid, p 86. 
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ه غريب عين  وهو مقدس ومتعال يف الوقت نفسه، ألن الفهم اجليد له ال يكون إال ليس جمرد رؤيته أو ملسه، إنّ 

وفكرة :"كوا أساس كل عالقة موضوعية   لالائي، وعرب برانيته اليت تسمح بذلك،من ناحية تعاليه حنو فكرة ا

، األمر الذي يلغي أن تكون فكرة شاملة به 1"الكمال ال نلمسها إّال مع الالائي الذي يرسم معامل العلو والنبل 

حسب ليفيناس، بغض النظر  وال حىت ممارسة سلطتنا عليه، لذا كانت الرغبة اليت ال ميكن إشباعها أوىل بوصفه

  .عن األساس املتعايل الفارق الذي حيوز عليه، فاملسافة الوحيدة اليت تفصلنا وجتمعنا به هي الرغبة 

الرغبة متثل مقاًسا لالائية الالائي، وهي ليست عبارة عن ااملة اليت نقدمها لآلخر ، فهي تتمثل يف        

ليت تكون عند لقاءنا باآلخر  تكون حمكومة وخاضعة للمطلق اآلخر، فكوين أمام اإلرادة ا املطلب األخالقي، ألنّ 

ين أمام الالائي، اآلمر الذي حييل دائما إىل وضع حرييت موضع تساؤل باملقارنة مع الغري، ويف هذا الوجه يعين أنّ 

ين باالحنناء أمام الغري واخلضوع إشارة إىل مكانة الالائي يف كل جتربة ايتيقية، اليت ال تقف أمامي إال أن تلزم

ألوامره املطلقة، فقدرة الغري االيتيقية تستمد من الالائي، هكذا يصبح الالائي شرطا لغريية الغري، الذي معه 

ائي الوج ، ألنّ ائي يأتينا إىل الفكر عرب الوجهنبين العالقات االجتماعية، هكذا يصبح الاله يوحي إىل الال

تيقا هذا األخري الذي به أعرف معىن اإليقية املتعالية، واليت تقدس الغريية اليت تفصلنا عن اآلخر، يتبتجربته اإل

  .والتعايل والالائي

  

  

  

  

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 31. 
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  جهة عالقته بالتعالي والالنهائي الوجه من: المطلب الثاني

يدل بالتحديد على الفعل الذي ال ميكننا  به أن  la transcendanceإّن مفهوم التعايل:" يقول ليفيناس     

فالتعايل ميكن التفكري فيه فقط من الوجود، ال على أنّه موضوع مفارق وحيمل  1".نفكر يف اإلله والوجود معًا 

 ملسافةتعايل الوجه هو الذي يرسم عالقتنا باإلله وبالغري، يصبح التعايل هو الذي حيفظ ا تأويالت ميتافيزيقية، ألنّ 

ه حيفظ ، وهو الذي يقودنا إليها من جهة أخرى، التعايل ضروري ألنّ يتيقية من جهةاليت تفصل كل العالقات اإل

ه يواري جتليات معاين احلشمة واهلشاشة اليت متس الوجه، هو من يعطي إشارة التفكري يف اإلله أو الالائي، ألنّ 

يتيقي، ال جه إىل حد الغياب، وإىل بروزه اإلصورة من تعايل الو الوجه ليكشفه يف أمسى املعاين، والالائي ليس إال 

اإلله سيصبح حضورا من  يكون من السهل التفكري يف الالائي على مرمى االستقالل من اآلخر، مايعين أنّ 

دنا خالل الوجه بدال من الغياب الذي ميتثل يف العقل، فالتعايل يفهم على أنّه من يوجهنا إىل اآلخر وليس من يبع

  .ه موجود أمامنا وجها لوجهعنه، ليس له وجود يف العقل، ألنّ 

يتقية ، حيث تكون األخالق عرب عالقة ال متناهية مع اآلخر، وليس فيناس لإلله كونه إله للفلسفة اإلينظر لي     

 2"مع اإلنسانية اإلله املضطهد الذي يظل يف عالقة"مع الوجود ، إّا تبقى مع إله األنبياء كما يسميه ليفيناس، 

ذلك هو إله الفلسفة، فالتحليالت اليت قدمها يف فينومينولوجيا الوجه ضرورية ألفعالنا اليومية ، وخاصة املتعلقة 

ا عن بالطيبة وكرم الضيافة حيال اآلخر، وهي تتجاوز أن تكون شبيهة بالعالقة الطوباوية اليت نكوا عن اإلله بعيد

الذي هلام باالستجابة للغري، وكأن فيها هذا اإلهلام مسؤولية أمام وحي اهلي، فهو تيقا، فيوجد يف اإلنسان إاإل

ه نفسه تعايل الغري هو الذي نستمده من تعايل ن ننظر إىل اآلخر ذا املعىن، ألنّ يتّوجب أن يسود يف الوجه، وأ

أشبه أن يكون نف والقتل ، الالائي، والغري شرط إلله الغريية، وهو يتجلى حتما من خالل منع ارتكاب الع

                                                           
1
 -Emmanuel levinas, éthique et infini, p 71,72. 

2
 -Richard Kearney, de la phénoménologie à l’éthique, esprit, p 139 . 



��	 ا���                                               ا�
	��                         ا�����������  

 

54 

 

هلي، وال تكون لنا يف هذا فرصة غري اخلضوع له، ويتجلى تعايل الوجه كحد للقوة الوجه يتحدث بلسان إ

اآلخر هو ذاك املختلف، هو األنا من  والسلطة، وأمل يف زرع اإلخاء واإلنسانية، حنو اآلخر امليتافيزيقي، وهذا ألنّ 

به  ك املطلق والغريب يف الوقت نفسه، والذي رغم كل تلك الظروف ،تتسم عالقتناناحية أنّه ميثل اهلوية، فهو ذا

بل بالعكس حريته عبارة عن ّمسو الغري ليس متعال لكونه حّر مثلي، ف:"تعايل جيسد مسوهبالتعايل، 

supériorité  تلك من ، وهذا ما يتجلى من خالل عالقتنا بربانيته، والربانية احلّقة 1"تنهل من تعاليه ذاته ،

  .متنعنا من كل غزو

، وما مينع التفكري التفكري يف الالائي فهو مستحيلما ميكن التفكري فيه فقط هو الوجود مع الغري، أّما  إنّ      

، وحقيقة من املمكن التوجه إليه عرب اآلخرا راجع إىل استحالة اإلملام به، وقد يكون فيه كما أشرنا إليه سابقً 

املوافقة بني اخلطابات وألفعال وذلك مع الغري باعتباره وجه، ألن هذا اخلطاب يعّرب عن حقيقة  التعايل يف هذا هو

فالوجه " ،)اإلله(الالائي اليت نعجز عن فهم فحواه دون اللقاء بالغري باعتباره تعايل، والذي به يتم معىن املتعايل

عايل من أجل إدخاله يف نظام حمايث، لكن بالعكس بالتحديد هو الوحيد املفتوح حيث داللة املتعايل ال تلغي الت

، فقصد ليفيناس من هذا القول هو ماهية التعايل ال تنفك عن االحتاد 2"التعايل يبقى دائما كتعايل متمم للمتعايل 

ائي بدورها الالائي نكشف عنه عرب العالقة امليتافيزيقية باآلخر فإّن  العالقة بالال ، ومبا أنّ )الالمتناهي(باملتعايل

، فالغري هو التعايل أّما املتعايل هو الالائي، فاإلتيقا هنا تكون السبيل الذي يربطنا بالتعايل *عالقة ميتافيزيقية

، فالعالقة مع الوجه 3"الغري هو املكان ذاته للحقيقة امليتافيزيقية، وهو ضروري لعالقيت مع اإلله :" يقول ليفيناس

يف الفكر  non thématisableاإلله ال يتموضع   اوز الوجود الظاهر ، وألنّ تعين بالضرورة الدخول يف جت

                                                           
1 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 86. 
2 - Emmanuel Levinas, en découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p 277. 

*  ّامليتافيزيقا هي تتوجه جنو شيء مغاير حنو اآلخر  ا امليتافيزيقاتتجاوز الطبيعة كما هو املألوف، وإمنّ  أشياءحول  تأملا امليتافيزيقا ال ينظر إليها ليفيناس على أ ،
فامليتافيزيقا متثل بالعالقات "نا، ية اختزاله يف األنا أو كشبيه لأليتيقية، فاآلخر يكون ميتافيزيقي لتعاليه، وعدم إمكاناليت متثل العالقة اإلا بالغري و نفسها عالقتن

  Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 77,86:نظريتيقية، والغري هو امليتافيزيقي، ياإل
3 -Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 77. 
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" ها أنذا"الذات اليت تقول  إنّ "يتيقية، ، وجمده يبدأ من هذه الدالالت اإلأثره يلتمس يف نداء املسؤولية  فإنّ 

و متثال أو إدراكا، ينتج رب هذه الشهادة حيث ال تغدتكون مستشهدة بالالائي، وع) تناهيامل(قرتاب من الغري لإل

شهادة  وهي يف ذاا بداللتها األخالقيةويتولد وحي الالمتناهي، ومن خالل هذه الشهادة يعتز جمد الالمتناهي، 

ا يف غيابه ، هكذا يصبح اإلله عند ليفيناس متجليً 1..."ة فعليةعن اهللا الالمتناهي حيث يعجز عنه أي حضور وأيّ 

  .أكثر من حضوره

ألنا باآلخر يعين أّن جمد الالائي الذي يتجلى كأساس ايتيقي وشعور بإنسانية اآلخر، يف عالقة ال لقاء ا     

تكون عالقة بالغري بقدر ما تكون عالقة بالالائي والتعايل، فتلك املاهية احلقيقية اليت تكشف عنها فينومينولوجيا 

، ليكون ذا مالًكا للغريية خر هو أيضا وجه يتعاىلالوجه من جهة عالقتها بالتعايل، فالوجه هو من يتعاىل واآل

كلمة اإلله تتحدث عرب جمد الوجه، وتدعو :" املطلقة، فاستعاده الالائي من غيابه تكون ايتيقية ، يقول ليفيناس

 خالقية  هي وضعية تتجاوز الطبيعة، وحتضر يف إطارها فكرةفالوضعية األ...إىل استبدال أخالقي أو قلب للطبيعة

اإلله هو اآلخر الذي يقلب طبيعتنا رأسا على عقب وجيعل رغبتنا يف  ، ويف هذا الصدد ميكن القول أنّ اإلله

عالقتنا به ال ميكن مقارنتها حىت بالرغبة اليت ميكن  فتتم من خالل الوجه، ومبا أنّ  2"الوجود حمط تساؤل 

صرامة " ا متثلألمن واملسؤولية على اآلخر ألّ إشباعها، فإّا تغدو كأثر يتجلى يف الغري، به نلتمس قاعدة ا

  .3"املطلب األخالقي

حاضرًا   le désiré، إذ يصبح املرغوب فيه )الغري( لى من خالل وجه املتناهييتج) اإلله( إّن الالائي     

عالقات اخياء تيقا تلزم باحرتام اآلخر، واألمهية القصوى لالائي هنا تكمن يف حتويل عالقاتنا بالغري إىل  كإ

ن نقّر أّن اإلله عند ليفيناس يتحول إىل مشروع إنساين تذاويت، ويكون يف مواجهة التيولوجيا ومسؤولية، ميكن به أ

                                                           
  .117ص  ،2013عبد العزيز بومسهويل، مبادئ فلسفة التعايش، إفريقيا الشرق، املغرب، -  1

2- Richard Kearney, de la phénoménologie à l’éthique, esprit, p 132. 
3 -Emmanuel Levinas, en découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p 246. 
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هكذا فقط ميكن أن نرسم  ،*اليت تراه أنّه وجود مفارق، فكالم اإلله يتكلم عرب جمد الوجه ، ويدعو حملادثة ايتيقية

ة ، وكل معامل العلو والنبل اليت تصاحبه، وهكذا يتحرر اإلله من قبض)لهاإل(الكمال اخلاص باملطلق اآلخر

، وهي مبثابة نقيض هلا فيكون اهللا هو إله للغريية اإلتيقا ال تنحدر منها نطولوجيا ألنّ امليتافيزيقا اليت تعكف على األ

ين ال أقول إنّ :" ونا، يقول ليفيناسا نسمعه على شاكلة نداء يتوجه حننا نرى اإلله يف الغري وإمنّ ، وليس معىن هذا أنّ 

، فبلوغ الوجه إذن هو بلوغ فكرة اإلله، فيفهم 1"مسع يف وجه اآلخر كالم اهللا ّن اآلخر هو اهللا، بل أقول إنين أإ

انطالقا من كونه أساس للتفاعل اإلنساين، إنّه أساس الثقافة  اليت توجد داخل املسؤولية، بعدما تعدت وحشية 

ا تعمل ألجل كرامته اليت ال ختتزل يف عني الذات، فقط تنظر إىل فة أخالقية ال حتّيد اآلخر، وإمنّ الوجود، هي ثقا

ختالف واإلنسانية، اليت جتسد تعايل الوجه، الذي يتجاوز أنّه كذلك، هو املمهد لثقافة اإل الغري على أساس

يظهر اآلخر أمامي  "ة اآلخر، إذ به أدرك أمهيّ قدريت، فعالقيت باإلله تبدأ مع الغري وتتجلى كأساس أو إلزام ايتيقي 

لوجه بذلك كوجه ميثل األثر العظيم لالمتناهي يف اآلخر، وليس كما أتصوره جتريبيا عن اآلخر، ويتصف ا

ية الالائي، والشرط ، تلك هي أمهّ 2"مقابل يا لتلبية نداءه، من دون أن أطالب بأيّ الضعف، ما يضطرين أخالق

  .رل للقاء باآلخاألوّ 

       

 

                                                           
تيقا تكون الفلسفة األوىل ويف مقابل األنطولوجيا، بل وتنحرف له هو آخر الوجود، وهذا يفرتض اإلاإلله هو ضد الطبيعة، فهو ليس هذا العامل، واإل أنّ  ليفيناسيرى  *

خر الذي يستشعر فينا الوعي عنها وتناقضها، فالوضعية األخالقية وضعية إنسانية، ما وراء الطبيعة، اليت من خالهلا تأيت فكرة الالائي إىل الفكر، فاإلله هو اآل
  .Richard Kearney, de la phénoménologie à l’éthique, p 132-133 : ينظر: األخالقي

1
 -Emmanuel Levinas, entre nous, p 128. 

2
  .172،ص 2011، 1لبنان، ط - مروان بطش، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت: دومينيك فولشيد، املذاهب الفلسفية الكربى، ترمجة - 



  

  

  

  

  

  

  

  

  اتيقا الوجه: المبحث الثاني                          

  

                                                             

  

  األخالقية  ال توجد باملساواة، بل بالفعل الذي يتجه "                                                           

  حنو مركز الكون، إذ تتالقى االلزامات الغري حمدودة                                                                                                     

  ..."ختدم الفقري، الغريب، اليتيم، األرملةاليت                                                                                                      

  

  .275ليفيناس، الكلية والالنهائي، ص                                                                                                          
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  تيقا الوجهإ: الثاني المبحث

  الوجه تيقاإماهية : المطلب األّول    

 تيقااإلتكون لغة  أنالوجه جيب  إىل، فعند النظر كوجه  ها عند استقبالاللقاء بالغري وحتديدً  تبدأ عند تيقااإل      

نو منه سيحمل الدّ  ألنّ  la visionيكون الوجه معطى للرؤية  أنيرفض ليفيناس  .يسود أنما ميكن  لأوّ هي 

يء شيكون مبحاذاة  أويقع خارج العني  ترصده العني عن الشيء، فالوجه ليس فقط ما أنمما ميكن  أمسىمعاين 

لتعطيه إمكانات أخرى ، وترجع األمهية القصوى  ، ما، بل الرؤية احلقيقية للوجه تتمثل فما تكشفه من وراء ظاهره

، لغة متعالية جترد األنا من أنانيتها، وتقودنا إليه بشكل لغري عرب لغة خاصةللرؤية أّا جتعل الوجه منفتحا على ا

  .خمتلف متاما عن التجربة باملعىن احلسي للموضوع 

ال أعلم إن كان باإلمكان احلديث : " éthique et infiniتيقا والالنهائياإل"يقول ليفيناس يف عمله     

ولوجيا تصف ما يظهر، ويف نفس الوقت أتساءل إذا كان باإلمكان عن فينومينولوجيا الوجه، إذ أّن الفينومين

ل إىل الوجه السبي النظر هو معرفة وإدراك حسي، وأظن خالفا لذلك أنّ  احلديث عن نظرة مّوجهة حنو الوجه ألنّ 

عني، كما يتيقي يتجاوز أن ننظر إىل الوجه على أساس أنّه ذقن، أو أنف، أو ، واملعىن اإل1"هو ايتيقي على الفور

نا يف هذه احلالة لن نكون يف وضعية اجتماعية مع الغري ، فاخلاصية األساسية للوجه هو ما ال يتجاوز وصفها ، ألنّ 

يتيقي هو الوحيد الكفيل لبلوغ معىن الوجه، فهو الذي يتسرت هذه األسس، وعليه كان السبيل اإل ميكن اختزاله يف

من ارتكاب فعل القتل يقول من الفقر واحلشمة واهلشاشة،كما مينعنا  عن العيوب اليت ميكن أن نلمحها يف الوجه

جلد  ،جه ذاته، ظهوره الواضح، دون دفاعهناك بداية صفاء الو :" س عن هذه الصفات األخرى للوجه قائالليفينا

يف  أيضا، ألنّ  ا حىت لو كان عريًا حمتشما، األكثر فقراا، األكثر عريً ا، األكثر فقرً الوجه هو ما يبقى األكثر عريً 

نا حناول أن خنفي هذا الفقر وحنن نضع أشكاال، هيئة، الوجه معروض ومهدد  ا، دليل ذلك أنّ ا أساسيً الوجه فقرً 
                                                           

1 -Emmanuel Levinas , éthique et infini ,p 79. 
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ه ليس ، هذا ألنّ 1"كما لو أنّه يدعونا  إىل فعل العنف، ويف نفس الوقت الوجه هو ما مينعنا من ارتكاب القتل 

 قراءة ما إن يوجد هو أنا لن أكون،وضوع ، يصبح الوجه ذه الجمرد مظهر  ميكن وصفه فقط، وهو خبالف امل

، سبب ذلك واضح وهو املقاومة تصرف يؤذيه كن القيام أمامه بأيّ يف احلالة اليت يتبني فيها ضعفه ال مي ألنّ 

ل القتل إىل االيتيقية، ألنّه يف اللحظة اليت يتبدى فيها الوجه يكون على الفور صرامة وإلزاًما اتيقًيا، فيتحول فع

حدث مبتذل، ويتحدى وحيد كل قواي، فتكون سلطة وجه الغري تعلو على سلطيت، تنفيها وحتوهلا إىل الزمة 

يتيقية اليت تضع حد ملمارسة العنف، هو أمام وجه الغري وأمام مقاومته اإلألوامر اآلخر، ويف هذه احلالة يبقى األنا 

لن ترتكب :" كلماا األوىل تبدأ   رة األصلية للوجه يقول ليفيناس أنّ ما يلزمنا باملسؤولية حيال اآلخر، عن العبا

، ومنع ارتكاب فعل القتل يكون باملقاومة الالائية لالائي اليت تعيق كل قدرة على ذلك، فالغريية 2"فعل القتل 

 ف على الغريالعناليت تسود من خالل الوجه تكون مبثابة مادة أساسية أو سياسة شاملة لكل حماوالت القيام ب

 حىت أنّ 
ّ
  .طنا يف قتلها فرّ ه لوالها مل

إّن املقاومة واستحالة النفي على الغري هو حضور الوجه، أو عالقتنا وجها لوجه نفسها، اليت جتعل فعل       

يها القتل مستحيال بالرغم من قدرتنا عليه، وكذلك بغض النظر عن إرادتنا، والنقطة األساسية اليت ميكن التلميح إل

 ّة يعين بقدر ما تكون األنا يف هذه العالقة هو أقادرة مثال يكون الغري هو الضعيفا ليست متقابلة أو متشا 

فهو  ، Alter égoالغري باعتباره غري ليس فقط أنا آخر:"ن يكون هو الغين، يقول ليفيناسوإذا هو الفقري فأنا م

ا بسبب غرييته ذاا، إنّه على سبيل هيئة سيكولوجية، وإمنّ بالنسبة يل ما ال أكون، وهو كذلك ليس خباصية أو 

، فهنا الغري الذي يتجلى ذه الصفات 3"املثال الضعيف، الفقري، األرملة واليتيم يف حني أكون الغين أو القادر 

ء باملسؤولية دون ا عن القوى اليت تتمتع ا األنا تذهب تلبية للندااليت ذكرها ليفيناس كلها تتسرت باسم االتيقا، أمّ 

                                                           
1 -Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 80. 
2 -Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 217. 
3 -Emmanuel Levinas, le temps et l’autre, p 75. 
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اختيار آخر، فحضور الوجه هو التخلي عن كل الوسائل املتاحة لألنا، واستثمارها يف العالقات اإلنسانية ويكفي 

أن نشري إىل تعايل الوجه هنا حىت نبّني مشروعية هذه العالقة، ألن العبارة اليت ميكن أن يديل ا ال حتد فقط 

 هذا حماولة للنفي املطلق ألي إرادة أو حماولة قد تسيء للغري، ليفيناس يرى قدريت فهي أيضا متس قدرة قدريت، ويف

أّن غريية الوجه تتجاوز احملسوس وتتعدى إىل املطلق والتعايل، فالغري الذي بإمكاين أن أقتله إن أردت، لن يكون 

كليًة  قدرايت، فمن هنا تجاوز  موجود مطلق مستقل، ذاك الذي ي ال استطيع قتل أيّ :" متاحا يل لكونه آخر مطلق

بل  ال يعارضين  بقدرة أكرب من قدريت، فوجه الغري 1"، بل من يعيق قدرة القدرة ذاا ليس هو من ال يعارضها

عالقة  ليست مع مقاومة  كبرية :" ...ا، يراها ليفيناس إّ ا األخري هو أكثر من جتربة املوتيتعاىل لالائي، فهذ

، فالالائي حيضر 2"يتيقيةا املقاومة اإلألّ  -املقاومة اليت ليست مبقاومة: لق اآلخرجدا، بل مع شيء ما من املط

  .للوجه على شكل مقاومة ايتيقية متنع أشكال املساس باآلخر

، أو على ذاا، وال ألن متارس السلطةاآلخر يصبح أهم عنصر لتشكيل هوية الّذات اليت ال تكتفي بالتقوقع       

 لتتماهى مع غريية اآلخر املختلف زاوية التعايل، فاملاهية احلقيقية لألنا تبدأ حينما تغادر ذاا تنظر لنفسها من

األنا ليس هو الكائن الذي يبقى دائما هو ذاته، بل الكائن الذي يرتكز وجوده :"ملنفصل عن األنا، يقول ليفيناسا

 ّ3"اهلوية بامتياز، واألثر األصلي للتماهي ا على التماهي  بالبحث عن هويته من خالل كل ما حيدث له، إ، 

يأيت هذا التعريف للهوية كبديل عن التجربة اليت حتاول أن ختتزل اآلخر يف عني الذات أو الشبيه كما هو الشأن يف 

، أو للّرد على األنا اليت ماهيتها بذاا وتستقل على اآلخر كما هو الشأن يف *الفينومينولوجيا اهليجيلية

                                                           
1 - Emmanuel Levinas ,totalité et infini, p 216. 
2 - Ibid, p 217. 
3 - Ibid, p 25.  

أّما  :"هيجله ذلك اجلوهري، والذي ال يزول هو األنا من جهة ماهو كلي يقول األنا ال تكون له دالالت متكثرة، واألمر نفسه بالنسبة للشيء، ألنّ  يرى هيجل أنّ *
أنا هو "ا يف العقل فيتغرى للوعي بالذات لكل وعي أمّ ...كل شيء يف املطلق متساو،  كل األشياء فيه واحدة، إّن مقابلة هذا العلم الواحد بأنّ "أ =أ"يف املطلق ويف 

ال أكون ذلك إال حيث انسحب من اآلخر باجلملة موضوعي، ماهييت هي أنا، فما من وعي بالذات سيجحده يف هذه احلقيقة، أنا بنفسي موضوعا وماهية " أنا
  .308، 128، ص،ص 2006، 1ناجي العونلي، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، لبنان، ط: هيجل، فينومينولوجيا الروح، ترمجة.:فأهل إىل جانبه
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األنا حباجة دائما إىل االحتكاك  نولوجيا اهلوسرلية، كما يبّني أيضا مدى أمهية الغري بالنسبة لألنا، ألنّ الفينومي

األنا باآلخر ضرورية للعالقة  املسافة اليت تفصل بني باآلخر والتواصل معهم يف جماورة ال تعين التطابق، ألنّ 

أنا هي "مغادرته للذات وألنانيته ، وفق الرسم الطوطولوجي يتيقية، وأكثر ما حيدد التماهي بالنسبة لإلنسان هو اإل

فأصالة ".أنا هي أنا:" يف األنا ال يصدر كوحدة طوطولوجية  le mêmeفتماهي الشبيه :" يقول ليفيناس" أنا

، هلذا يكون الوجه ليس ما يعرض يل من مظاهر إذ يقودنا إىل جتربة 1..."التماهي ، ال ختتزل يف الصورة أ هي أ

  .مغايرة نكتشفها على أساس ايتيقي يتماهى مع حرية الغري، اليت ال ختتزل يف عني الذات

الوجه بقدر ما يستدير حنوي بعريّه ، بقدر ما يتعاىل من ناحية أمهيته بالنسبة لألنا، وعندئذ يفهم الوجه        

هي " ليت تكون مباشرة وفورية دون واسطة ماهويًا من جتليه من وراء ظاهريته، هذا ما تربزه يل العالقة وجها لوجه ا

وبدون مشاركة، فهي  intermédiaireالعالقة األصلية مع اآلخر، فاللقاء بالوجه يكون بدون حد أوسط 

 يكون خالل الوجه املتكلم بالصمت يتيقي الذي يتولد من الوجه، واملعىن اإل2"عالقة ال وساطة وال مشاركة 

ب الذي ال مفر منه، والذي يستلزم إجياد الفرص لتلبية هذا النداء، نداء خطاب واملدافع بدون قوة، إنّه اخلطا

هي من  mortalitéفوجه اآلخر هذا بال استعانة ، بال أمن ، يُعرض لنظري يف ضعفه، فموتته :" الالائي

ويضيف  ،3" ، فثمة يف الوجه سلطة سياسية، هي من تأمر وأقول دائما هي كالم اإلله"لن تقتل أبدا" تأمرين

 إزاء شخصني دال حتد "وجها لوجه"بالنسبة لليفيناس أصالة العالقة :" عن عالقة الوجه باإلله قائال ديريدا 

  متساوين وواقفني، فالذي تفرضه وجها لوجه مع اإلنسان بالرقبة املقطوعة والعيون القائمة هو التوجه حنو علو اإلله

  .ه، وأثره هو اخلطاب الذي يلزمين إزاء أمام القريب، فالالائي هو من يتحدث وراء صمت الوج4"

  
                                                           

1 -Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 25. 
2 - Jacques Derrida, l’écriture et la différence, édition du seuil, paris, 1967, p 134. 
3 -Emmanuel levinas , altérité et transcendance, fata morgana, 1995,p 114. 
4 - Jacques Derrida, l’écriture et différence, p 158. 
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  الوجه والخطاب: المطلب الثاني 

يركز ليفيناس على حقيقة الوجه اليت جتعل الغري متعالًيا، واليت حتدد طبيعة عالقتنا به، وذلك يتجلى من خالل      

فقره وال حشمته، إنّه ذاك اخلطاب ه ليس ظاهرا وال معرًضا أمامي، ليس اخلطاب، فالوجه هو بنية خلطاب، ألنّ 

الذي ال خيلو من املعىن، فحقيقته حتمل رسالة لغوية، هذه الرسالة متثل الكالم املاهية، وحينما نقول الكالم املاهية 

تيقية، يبّني أصل ن دون وجه، فالوجه هو الداللة اإلمعناه ال أمهية للوجه دون هذا الكالم، فاآلخر ال يتكلم م

ة مقولة، واآلخر ال يقول أي شيء ألنّه يعرض  جاوز احملسوس، إنّه الالمرئي، ومعناه ال خيتزل يف أيّ األخالق ويت

 إذن يتخلص من كل املقوالت" لوجه وجها"إّن :" كوجه يعَطى كتعبري وكالم  يبينان حقيقة الغري، يقول ديريدا

بل وحدة أصلية للنظر والكالم، من العني ألّن الوجه يعطى لنا يف آن واحد كتعبري وكالم ، وهو ليس فقط نظر، 

  .1"ومن الفم الذي يتكلم، لكنه أيضا يديل جبوعه 

 يتكلم، وظهور الوجه هو أّول خطاب،فالوجه :" فاآلخر يظهر يف الوجه الذي يقودنا إىل وراء ظهر الوجه      

 2"نفتاح انفتاح اإل ه، إنّهأن تتكلم هو قبل كل شيء هذا الوجه الذي يأتيين من وراء ظهوره، ومن وراء شكل

نا نسمعه صمت وبوضوح، بل يّصر ليفيناس أّن صمته هذا هو فبالرغم من قولنا أن الوجه ال يتكلم صوتا إال أنّ 

 بكل تأكيد الوجه واخلطاب مرتبطان: فيقول ليفيناس  *الذي جيب أن يسود ويسيطر، ال بالقوة وال بالعنف

يتيقي وطبيعة هذا اخلطاب  هي النداء اإل، 3" عل اخلطاب ممكنا وهو من يبدأهفالوجه يتكلم ، يتكلم مبا أنّه من جي

الذي حيمل شكل البنية األصلية للعالقة بالغري، اليت تبدأ من لغة الوجه، فإذا كان الوجه هو الذي نبين عليه هذه 

 يكون الوجه أكثر ألفة،فيتوجب أن  ختالف مع الغري،م ويرسم دروب التخلق، واحرتام اإله يتكلالعالقات فألنّ 
                                                           

1
 -Jacques Derrida, l’écriture et la différence, p148. 

2
 - Emmanuel Levinas ,humanisme de l’autre homme, fata morgana ,paris ;1972, p 51. 

ؤسس للربانية اليت يل يكون ضده، و تيقي األوّ إقامة السلم، فبالعكس التعبري اإلمبقاومته األخالقية لقوى العنف، اليت تسعى غالبا إىل التدمري بدال من  نسق الوجه*
 smaslar buston ,levinas et : نظري" .نذاا أ"رب الفرد باإلجابة ية له، فالوجه يتعاىل خبطابه الذي جيتنفلت من الكلية، وكالمه يشري إىل ما ال ا

Husserl, dépasser l’intellectualisme philosophique, revue internationale de philosophie, n25, 2006, p09. 
3 -Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 82. 
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، فعند تلقي األوامر من هذا الغري تكون األنا األنا ، إنّه يتوجه مباشرة إىلكالمه ليس قوال فارغا أو عشوائي  أّما

يف  ح مساحات الرتحيب باآلخر وضيافته، فاحلديث عن اللغة والكالم هو فتة على السماع حملتوى هذا الكالمجمرب 

  ه ليس لألنا احلق باعرتاض الكالم أو التعقيب عليه، ويتوجب أن يكون كالم جيمع بني الذوات مكان مشرتك، ألنّ 

إّن هذا الكالم اليت حتكمه لغة شاملة، يكفي ألن ينقل ميزايت اخلاصة للغري، كما ينقل يل ميزات هذا اآلخر       

كالم هذا اخلطاب يوحد الذوات   ألنّ الغريب، خطاب جيعل األنا تتعرف على ماهية اآلخر، وترى صورا فيه، 

نفصال هنا يأيت لكي ال نفهم أّن ملتكلمني يف خمتلف ااالت، واإلاملنفصلة، فيكون من خالل عالقات بني ا

اس اليت مجاعة النّ  إنّ :" اخلطاب أو التواصل بني الناس ميّهد للوحدة، فكل ما هنالك هو حوار بني املختلفون 

 1"، ميكن متثيلها بقرابة الناسال تشكل وحده اجلنس -فصلون متامااملتخاطبون منحيث يبقى –توجد باللغة 

ب يقول ليفيناس عن يتيقية ، ذاك هو الذي يؤسس جتربة من نوع آخر وغريذا يهيئ املساحات واألرضيات اإل،و 

، هذه التجربة اخلالصة ال 2"ا، املعرفة أو التجربة اخلالصة اخلطاب هو أيًضا جتربة شيء ما غريب متامً :"هذه التجربة

 ّموع، ألنّ ا تنقل لغة شاملة إذ تعرب الفردية واألنانية حنو الجتعل اآلخر متمَثًال  وال ُمعطى، ألتيقا هي اإل عام وا

هذا األخري هو شرط  األنا ال توجد مبعزل عن الغري، فإنّ  نتقال من الذات حنو اآلخر املختلف واألجنيب، ومبا أنّ اإل

الغري يقول ا معرضة يف نفس الوقت إىل استفسار هذا ا، وال تكتفي األنا بالتوجه إىل الغري فقط ، ألّ ماهيته

يف اخلطاب اُعرض الستفسار الغري : الوجه الذي استقبل يأخذين من الظاهرة إىل الوجود يف معىن آخر:"ليفيناس

  .3"إلجياد حقيقيت األخرية كمسئول تسرتدين  وضرورة اإلجابة هذه توجدين من املسؤولية،

املطلق اآلخر هو شرط برانية األنا وأرضياا االيتيقية اليت تكون بالعالقات اليت تفرضها اللغة، إذ ختلق         

فضاء للتواصل والتفاهم، وذلك بالكالم الذي ميثل املعىن احلّي للوجه، وهو التعبري الرمسي له، ويرفض ليفيناس 

                                                           
1 - Emmanuel Levinas, totalité et i infini, p 235.   
2 -Ibid, p 71. 
3 -Ibid, p 194. 
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، أي بالطريقة اليت عودتنا عليها الفينومينولوجيا " باحلدس"داللة سياق الوجه شبيهة  بشكل واضح  أن تكون 

، فالداللة ليس جمرد شيء معطى أو صورة ثابتةاهلوسرلية، فهي عكس هذا، لقاء بربانية أو بالوجود اخلارجي، و 

للحدس الداللة ليست مثالية أو عالقة متاحة :"كل معطى حدسي كما يقول ليفيناسحتكم فوق  

 1"بل هو العالقة األصلية مع الوجود اخلارجي) أو من الفكر(اخلطاب ببساطة ليس جمرد تعبري حدسي...العقالين

  هي أصل اللغة اإليتيقيةاليت "وجها لوجه"، وكل رجوع للكلمة يوضع قبال داخل العالقة فاملعىن هنا هو وجه الغري

رورة جتعل كالمه يعلو على كالمي، إذ جتعلها شبيهة بعالقة ومبا أّن أصل اللغة هو اللقاء باآلخر، فهي بالض

الوجه هو :"اإلنسان باإلله، فاللغة هي القدرة على تعدي حدود الثقافة والصنف، وتعد حنو املتعايل والالائي ألنّ 

ما ، وهذا وهو مكان للحدث اإليتيقي ،2"املكان لكالم االله، فيوجد كالم االله يف اآلخر،كالم غري موضعي

  .االقرتاب داللة على قبوله، والتقرب منه هو ملسه وإقامة حوار معه نلمسه عند اقرتابنا من اآلخر ألنّ 

فيوجد يف جتلي الوجه إمرة وكأنّه . هو الكالم األّول للوجه، واحلالة هذه هي أمر" الن تقتل أبدً :" يقول ليفيناس    

هو االضطالع مبصريه، وبالرغم من كون اآلخر ضعيفا ، ويتبدى  ل مرةفاللقاء األّول بالغري ألوّ . 3"سّيد يكلمين 

" لن تقتل أبًدا" بكل شيء، فالقول ه معه استطيع فعل ما أريد، ويف نفس غري مسموح يل بأي شيء، فقط ألتزمأنّ 

سوف  ، فهو أّول كالم يتسلح به وجه الغري، ويلزمين به بتلبية النداء بكل وسائلي املتاحة اليتليس كالم مبتذل

يتيقية اليت ا حيتمي اآلخر من عنف أو سلطة األنا، ومن أجل جله، ذلك ما تفرضه سلطة الوجه اإلأسخرها أل

  le direالقول: يتيقية يقوم ليفيناس بوضع أسسني للخطاب مهامدى أمهية اخلطاب من الناحية اإل فهم

  فما طبيعة كل منهما، وما عالقتهما بإتيقا الوجه ؟ le ditوالمقول 

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 65. 

2 -Emmanuel Levinas ,altérité et transcendance, p ,114. 
3
 -Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 83. 
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 هو املعىن الذي يّدل عليه الوجه "واملقول" "القول"إّن ما ميكن أن ينتج عن اخلطاب باعتباره مكّون من       

عن طر املسؤولية، أّما احلديث واألمهية اليت يضعها ليفيناس يف حتديده الفرق بينهما تربز أمهية التعايل لتحديد أ

الكالم واملعىن أو بني الفعل واإلسم، أو بالفرق هو كالفرق بني  le ditواملقول  Le direختالف بني القول اإل

هي أّا " خمالفة الوجود أو ما وراء املاهية "يراه بول ريكور يف عمل ليفيناس  تيقا، حسب مابني األنطولوجيا واأل

تيقا ن جهة اإلمقتض لغة الواحد واآلخر فالقول هو م:" يا وذلك وفقتتناول الفرق بني اتيقا املسؤولية واألنطولوج

رتباط بني القول واملقول معناه التمييز بينهما وفق النظام اللساين ، فاإل1"واملقول من جهة األنطولوجيا

و ليس ال حيمل أيّة واقعة، وه" فعل"واألنطولوجي، فاملقول عند ليفيناس ال حيمل أيّة سلطة  ، فقط يكون جمرد 

ه هو احلادثة واألساس ،إنّ  le dire، مبعىن أن يكون متضمًنا فيه، فالقول "القول"سوى جزء من الكل الذي هو 

  .اإلسم يف مقابل الفعل وذا ميكن اختزال املقول يف القول 

لوجه، يقول القول إذن هو املسؤولية على اآلخر، يف حني املقول ليست لديه أيّة واقعة تّدل على تعايل ا        

فأن يتضمن القول مقوال هو ،  le ditواملقول  le direلقد مّيزت دائما يف اخلطاب بني القول :" ليفيناس

" القول"نطولوجية من نفس النظام الذي يفرتض جمتمعا بقوانينه ومؤسساته، وعالقاته االجتماعية، لكن ضرورة أ

هو طريقة إللقاء التحية على اآلخر، لكن " القول"سؤاله، يعين أمام الوجه ال اكتفي فقط بتأمله، بل أجيب على 

، فالقول وفق 2".إلقاء التحية على اآلخر هو قبال اإلجابة عليه فمن الصعب اخللود إىل الصمت يف حضور اآلخر

 ه ملزم بالوعي مبدى أمهية اخلطابهذا املنظور هو واقعة الوجه، فاإلنسان ال يكتفي باالنتصاب أمام اآلخر ألن

ه من الصعوبة التزام الصمت أمام شخص ما، هذا ما متليه أمهية فيكون قوله هو طريق للسماع والرتحيب به، ألنّ 

  تيقا واملسؤولية، فالقوللقول، وهو تأمل وفكر يف مقابل اإلا املقول فهو جوانية يف مقابل برانية ا، أمّ - الوجه-القول

                                                           
1
 -Paul Ricœur, autrement lecture d’autrement qu’être ou au- delà de l’essence d’Emmanuel levinas, puf, 

paris,1997,p 1. 
2
 -Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 82. 
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  .1"م التقرب، الواحد من أجل اآلخر، وهو مدلول الداللة ذاا جماورة الواحد لآلخر، التزا:" ليس هلًوا، إنّه

الداللة اليت يشري إليها القول هي أن يكون الفرد دائما ألجل اآلخر ،أين يكون اللقاء هو من يسود         

اشر كل قول هو خطاب مب"، وهو استقامة الوجه ذاته، "وجها لوجه"دائما، واحلوار، واملناقشة، القول هو داللة 

هذه، هي إنصاف " وجها لوجه"، واستقامة *أو جزء من اخلطاب املباشر، القول هو هذه االستقامة ألنا مع أنت

 الذات، واليت يعوضها باملسافة اإليتيقية اليت تفصل األنا عن اآلخر، وهكذا خيرج من الوعي ب2...اللقاء بامتياز

 لقول، وهو يشهد على أثر الالائي ،الذي مير عرب ا **قولوجتمعها املسؤولية ويبقى القول دائما متقدما على امل

يدل فقط على حب الغريب أو مع اإلله ال " القول"فليفيناس إذ يأخذ ب" اإلله الذي حيب الغريب " أو على

فيكون  ،الفعل، والوجه هو كأثر لالائي، هلذا السبب ال ميكن اختزاله يف 3"ا حب اإلله للغريب وإمنّ  ،ضيافته

نفتاح على اآلخر بينما املقول صورة القول هي اإل شيء لآلخر، ألنّ قول مبثابة صدق أخالقي ووسيلة لتقدمي أي ال

  .هو أنطولوجيا اإلنغالق عليه واختزاله 

 

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p 17. 

*
متييز بوبر خيرج األنا من مسؤوليتها، واألنت عند بوبر  ، ألنّ "وجها لوجه"ينتقد ليفيناس املفهوم الذي قدمه مارتن بوبر حول األنا واألنت، فحدده ليفيناس بالعالقة   

بنية  ال حيدد أيّ "أنت  -أنا"الشكل  نّ باإلنسان، وأاء على خالف اإلنسان باألشي ه جيمع اإلنساننّ عند ليفيناس، فيقول عنه ليفيناس أال يشبه اآلخر امليتافيزيقي 
 Emmanuel levinas, totalité et infini, p 64,65: نظري. هي حدث الصدمة" أنت -أنا" القةعينية، إّن ع

2
 - Emmanuel levinas, altérité et transcendance, p 105. 

**
وهي ترمجة للتحليل اهلوسريل بالتطابق بني ( conceptualitéوفق املفاهيمية   le dit داللة املقول تكمن يف أنّ ي يقدم هوسرل مستويني من الداللة اليت  

 ,smaslar, bustar, levinas et Husserl: ينظر. أو املعقول الذي يولد من جتاوز القصدية le dire" القول"، والذي هو املعىن املعطى )القصد واحلدس
dépasser l’intellectualisme philosophique, p 52.  

3
 - Jacques Derrida, adieu à Emmanuel Levinas, Galilée, France, 19997, p 182. 



  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث                               

  النزعة اإلنسانية للوجه                           

  
                                                                       

  لإلنسانية أن أوافق على أّن معظم ألّود حًبا مين ينّ إ"                                                                                                     
  ".أفعالنا تتسق مع الواجب                                                                                                       

  .247كانط، أسس متافيزيقا األخالق، ص                                                                                                        
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  الوجه والعالقات اإلنسانية: المبحث الثالث 

  تيقي للتعامل مع الغيراألساس اإل: المطلب األّول

األنا ليس هو من يبقى ذاته  ا اليت تقف مع حدود الغرييات األخرى، ألنّ ف اهلّوية بأّ كان ليفيناس قد  عرّ       

لذات سواء يف دائما، فهو يبحث عن هويته من خالل اآلخر، فاآلخر الذي ميثل الغريب واملختلف عن هوية ا

البنية الثقافية بصفة عامة، ميثل األساس الذي تتشكل به اهلّوية اخلاصة باألنا، ال ختتزله يف اللغة أو الّدين أو 

األنا، وكذلك من منطلق أّن األنا ليست وحيدة يف هذا العامل  فهي جمربة ذا أن حتتك الشبيه ألنّه دائما هو غري 

 نفصال التام الذي يأخذ يف احلسبان حرية وموقف اآلخر من األنا تتقوقع داخل ذاا، على شريطة اإلباآلخر وال 

 ّاية املطاف تتعامل مع حرية أجنبية، وهذا هو األساس الذي جيسد تأل عايل اآلخر، فمن املنطلق يكون به ا يف

، فما عالقة الوجه بإنسانية املتنا على أساس إنسانية اإلنسانالتعامل مع فقط مع اآلخر املختلف، تكون مع

  اإلنسان؟

، والعالقة اليت جتمعهما تكون بني الذوات أمام األنا يعرض فقط كوجه إنساينإّن اآلخر الذي يعرض      

غري بعيدة إذ تقرتب وتتعرف على نظريا عن كتب، دون نظرة اختزالية أو أنانية، بل املنفصلة، تكون األنا 

بالعكس متاما متارس آداب الضيافة والكرامة والرتحاب الذي تقدمه لنظريا، فاحلوار القائم بني هذه األنوات هو 

ه دائما حيدا سواء يف ذاتيته أو يف اتمع، فإنّ األنا ال ميكن أن يبقى و  ، وألنّ )االيتيقية(عالقة امليتافيزيقية لد الما يوّ 

تيقا تدل مسبًقا على ما يعرب يف عالقة إنسان اإل:" ت اإلجتماعية، يقول ليفيناسيتوجه حنو الغري أين تسود العالقا

 1"بإنسان آخر، أو مبعىن املعرب نفسه لإلنسانية يف اإلنسان عوًضا عن انفتاح األنا كشبيه مع اآلخر يف غرييته

جتماعي، حيث كل ما هنالك هو هو احلوار القائم داخل املعيش اإلواحلديث عن اإلجتماعي أو الغريية اجلذرية 

                                                           
1 - Roberto Toscano, Guerre, Violence Civile et Ethique- la diplomatie à la lumière de Levinas, esprit, 
n 234, PARIS, 1997, p 114. 
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 اآلخرين ومع غرييام ا ال ينفك عن عاملختزال، هم أشخاص خمتلفون، فالفرد دائمً جمموعة أفراد غري قابلني لإل

جتماعية اإل:" جتماعية يقول ليفيناسته اإليف حال جتماعية هي عالقة مع الغرييات، فالغري ليس مصنف فقطفاإل

la socialité فاألشخاص ليسو الواحد أمام اآلخر، بل هم بعضهم ...يف العامل هي التواصل أو املشاركة

حول شيء ما، فالقريب هو الشريك، هلذا السبب احلضارة باعتبارها "les unes pour les autres " لبعض

فالفرد : هي باملرة يف أشكال احلياء وال متلك بتاتا القدرة على تعدي الفردانية les humainsعالقة مع الناس 

، فكل العالقات اليت تتعني يف العامل تكون بني اإلنسانية، من شخص إىل شخص آخر، مع 1"يبقى ممتلئ األنا 

األنا حنو القريب وعالقة  متجهة منيتيقية مشروع ثقافة ة، فهكذا تكون العالقة اإلل املعيّ بعضنا البعض، يف أشكا

  .بالغري باعتباره كذلك، وليس خمتزل يف أنانية الذات

املسافة املقامة بني األنا واآلخر هي مبادرة إلقامة احلوار والرتحيب باألجنيب، للتعّرف على إنسانية اإلنسان       

يتيقية يف كوا ة اإلالعالق، فأساس "هم"فقط بل هي أيضا "أنا وأنت " الضمائر ليست اآلخر، حيث إنّ 

الوجه اإلنساين هو ذاته وجه العامل :" اجتماعية، فالوجه جيعلنا منفتحني على العامل وعلى كل اجلنس البشري ألنّ 

و فرد اإلنسان، مثل كل األشياء، تربز مسبقا يف إنسانية العامل، وليست اإلنسانية املغفلة بل اإلنسانية 

ول يبّني كيف ينبغي أن ننظر إىل اآلخر، وأن نعي أمهية الوجه الذي حيمله، فبالرغم من هذا الق ، إنّ 2..."املقصودة

، وزمنية التفاعل اإلنساين تفتح معىن كون اإلميان مبا هو إنساين  أقوىوجود متايز بني الذوات يف كل عالقة ، ي

أن نعّرف من هو اآلخر، أّما أساس  ، أو هناك دائما اثنني فأكثر، وعلينا دائماه يوجد أكثر من شخصالغريية ألنّ 

 3"س اإلنساين، املدانة بأخّوة الناساجلماعة بني الواحد واآلخر، هي وحدة اجلن:" ااورة فما يراه ليفيناس هو

، حىت يّدل به أّن تعاملنا يكون دائما مع غريب، ال " il" واحلديث عن ثقافة الغري يأخذن ليفيناس إىل احلد الثالث

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, de l’existence à l’existant, p 61,62. 

2
-  Emmanuel Levinas, en découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p 295. 

3
 - Emmanuel Levinas, humanisme de l’autre homme, p 11. 



��� ا���                                                      ا�
	� ا�����                 ������� 

 

70 

 

، حبيث ال ميكن iléité *يأيت من وراء الوجود، لكنه أحد أطراف العالقات اإلنسانية على شكل هنعرفه كأنّ 

نوعا من إقصاءه لعدم معرفته، وعليه هنا األنا تلتزم بأن تكون مسئولة أمام اآلخر الضعيف والغريب، وتقدم له 

  عرتاف واملسؤولية، فما طبيعة هذه املسؤولية اليت تنتظر األنا؟اإل

العالقة البينية اليت تقيمها األنا مع الغري، تستوجب أن تقيم مع الّناس اآلخرين، وهذه مسؤولية حتمية جتاه       

القريب،الذي ليس هو من فعلي، ومن ليس سوى وجه، الوجه ليس خاص بنظام إلدراك خالص أو بسيط ألفعال 

ى، فحسب ليفيناس ما إن ينظر إيل اآلخر القصدية اليت تذهب إىل مناحي املطلق، الوجه معىن آخر، ظاهرة أخر 

، إىل درجة أن أكون مسئوال حىت على املسؤولية ذاا فماذا يعين ، ودون مقابلا على تلبية النداءإال وكنت جمربً 

  هذا القول؟

لزمنا حيدد ليفيناس عالقتنا بالوجه عالقة ايتيقية بامتياز، والعالقة باآلخر أو األجنيب املختلف عن األنا، ت      

اجتاهه ارتباطات ايتيقية ، تتجسد يف املسؤولية، وهذه املسؤولية ليست جمرد مسؤولية فقط ، بل هي مسؤولية من 

أجل اآلخر، أمام الوجه الذي ما إن نكون أمامه جنرب على تلبية النداء، فخطابه األساسي دائما حيمل معىن أن 

:" ا باعتباره أخ، وقريب، مثلما يعرب عنها ليفيناس يف قولهإمنّ يكون الواحد مسئوال عن اآلخر ليس باعتباره غريب و 

، هذا ما يفرضه 1"خيه، وباعتبار الواحد مسئوال عنهوالواحد من أجل اآلخر هو اعتبار الواحد حارس أل...

وجه الغري يطلبين ويأمرين، وبالتايل هو دائما يقصدين، ويف هذه احلالة سأختلى عن أنانييت  خطاب الوجه، ألنّ 

                                                           
*
لها أو يقوم ا حىت تربز مكانته أي الداللة اليت حيم iléitéأصالة الغريية، فينسب إليه احلدث اخلاص به  ilينسب ليفيناس إىل ضمري الغائب يف اللغة الفرنسية  

 الوجه حبد ذاته زيارة وتعايل:" سيقول ليفينا ، والوجه بذاته حيمل اثر الشخص، أصل الغريية،عما ال ميكن التعبري عنه يعربه نّ ه مطلق ال ميكن اإلحاطة به، إنّ يقول إ
 Emmanuel Levinas, humanisme de: نظري".هي أصل الغريية  iléitéو  iléitéلكن الوجه كله مفتوح ككائن بذاته، ألنه موجود يف أثر 

l’autre homme, p 69.  وiléité ّه اليوجد فقط أنا وأنت، فلو كان أنا وأنت  كل ما يف الوجود ملا احتجنا ، متثل الشخص الثلث الذي به تتم العدالة ،ألن
يت تتعامل دائما ميثل أصل الغريية ال  iléiteثر والالائي، وأ) il(للعدالة ، وفعل الشخص الثالث يأتينا من خارج الوجه تدل على كل عظمة ومغاالة للمطلق اآلخر 

غرييتنا ليست مرهونة  ، فهو الغياب املطلق يدل على أنّ  ilـــ أيضا تدل على الالشخصية اخلاصة ب iléitéمع الطلق اآلخر، مع الغريب، ومع غري هذا الوجود، و
   ,David sebbah, le vocabulaire de Levinas ,édition   François Rodolphe Câlin:نظري: خص احملدد أو الذي نعرفه فقط بالش

Ellipses, paris 2002 ;p  34, 35.  

1
 - Emmanuel Levinas, humanisme de l’autre homme, p 10. 
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ل عبًئا كبريا على كاهلي جتاه الغري، الذي يضعين موضع تساؤل، فأكون أمامه  بكل الوسائل ستعد ألن أحتمّ وأ

ليس لدي احلق يف أن  ا، لكننيً ، فمثال أنا ال أعرف إن كنت غبقدر ما تكون استمتاع تكون معاناةاملمكنة، ف

متلك أي شيء، فقط يف أن أضحي من أجل اآلخر، األنا ال تنتظر مسؤولية من اآلخر، بل بالعكس وتكون أ

ه أكثر مسؤولية من اآلخر ومن كل اآلخرين، أي ال أحد ميكن أن يناظرها يف حجم هذه املسؤولية، وهنا نرى أنّ 

لديستوفيتسكي  les frères karamazov" امازوفاإلخوة كر " متأثر إىل حد كبري برواية

Dostoïevski  واليت يرددها بكثرة يف معظم أعماله، واليت فحواها)بطل الرواية"(اليوشا"،إذ يأخذ بقول ":

ما تتضمنه هذه العبارة هو مسؤولية  ، إنّ 1"حنن كلنا مذنبون جتاه بعضنا البعض،  وأنا أكثر ذنبا من اآلخرين 

سؤولية على كل اآلخرين، وكأن األنا دائما حتس بالتقصري يف حق الغري، وبالتايل الفكرة األساسية شاملة تستلزم امل

أنا أكون :"(...) هنا هي أن أطالب نفسي أكثر مما أطالب به غريي، يقول ليفيناس وكتحليل للعبارة السابقة

خرين، حىت على مسؤوليتهم، فاألنا مسئوال مبسؤولية شاملة، اليت جتيب عن كل اآلخرين وعن الكل بالنسبة لآل

  2".دائما ميلك مسؤولية أكثر من كل اآلخرين

       ّدائما له مسؤولية أكرب جتاه غريها ليست متاثلية وال تناظرية بني األنا واآلخر، واألنا فأساس املسؤولية هي أ 

 س مسئول فقطوكأا حتمل مسؤولية جتاه اإلنسانية كلها، واألوىل مطالبة األنا أكثر مما نطالب به اآلخر، فهو لي

بل أيضا مسئول على املسؤولية ذاا، اليت يبديها جتاه الغري، وليس احلق لألنا التنصل منها أو جعلها مساوية لليت 

، أو حىت التهرب منها غري مسموح  3"وال شخص بإمكانه تعويضي  فمسؤولييت غري قابلة للتنازل عنها ،:" لآلخر

كما ال يسمح اإلنابة عنها، فال أحد بإمكانه أن يأخذ مكان األنا، فهنا سيشري ليفيناس إىل الفردانية اليت تتمتع 

نا من هذه املسؤولية يف اية املطاف تفرغ األ ا األنا، أي اليت ختص مدى مسؤوليتها وليس عزلتها، ألنّ 

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, autrement qu’être ou au- delà de l’essence, p 228. 

2
 - Emmanuel Levinas, éthique et infini ,p 95. 

3
 - Ibid, p 97. 



��� ا���                                                      ا�
	� ا�����                 ������� 

 

72 

 

امربياليتها، وأنانيتها، فوحدة األنا معناه ال أحد ميكنه اإلنابة عنها، فليس هناك انتظار لتبادل املسؤولية، 

تكون كاختالف ال كتماثل أو كوحدة ، وهي انفصال ال احتاد، فهذه املسؤولية احلتمية أساس لفردية  ،فاملسؤولية

 الغرييات األخرى، وبالتايل الفردية ال تشبه العزلة ،والفردية تعين أنّ األنا وأساس للتنازل عن مركزيتها لتتماهى مع 

األنا ال تنتمي للكلية، أو املفهومية، فهي خارجة عن التحديدين، هذه الفردي سوف يتجه للغري بدافع املسؤولية 

ؤولية لصاحل ذلك الفقري لتزام باملسالة مع الغري، هي مسؤولية على اإلوبدافع الطيبة واحملبة، وبدافع السالم والعد

الذي نذهب إليه بدافع املساعدة، فعند حضور الوجه نرى كأمنا اإلنسانية كلها مصوبة جتاه األنا، ويبقى اآلخر 

، حىت لّناس اآلخرين، وهو يطلب مساعدتناالكائن الوحيد الذي جيب أال اتركه وحيًدا ،وهذا اآلخر هو أخ لكل ا

 ئولون أمام املوت، وحتديدا موت الغري؟أمام موته، فما معىن أن نكون مس
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  فينومينولوجيا الموت: لب الثاني المط

املوت حسب ليفيناس ليس هو احلدث الذي به يفقد اإلنسان وجوده، بل هو حدث اإلنسان ذاته والذي      

اآلخر أمام املوت هذا  يتيقية ، فيضعينل هو اآلخر على تعايل العالقة اإله وعي إنسان بآخر، يديتولد منه، إنّ 

نطولوجية، إذ ال يعين التوقف ية األموضع سؤال ونداء، باعتباره وحيدا أمامه، املوت هنا سيفرغ من داللته البيولوج

ينفلت املوت هنا إىل  عن التصرف يف احلياة، بل يشري إىل معاين أمسى ميكن أن تنتج من رعب املوت ذاته،

ري، فوجه هذا الغري معرض  دائما إىل اخلطر وهو مهدد باملوت، فأّوُل خطاب يتيقية واليت ختص الغالتجربة اإل

مى عند ليفيناس تساآلخر يف خطر، فالفلسفة األوىل  الوجه هو منع القتل واحلرص على عدم وضع حياة

ريية بالزمان نتقال إىل األخالق، ومعىن املسؤولية هنا يقف على معرفة مدى ارتباط الغباملسؤولية، واملسؤولية هي اإل

  واملوت، فما عالقة الغريية بتجربة الزمان واملوت؟

العالقة مع املوت تأيت مبثابة استفهام أمام الغري، أمام مغاالته، وذلك هو ما نبحث عنه :" يقول ليفيناس       

وجود اإلنسان مرهون به، مبعىن ال ميكن  على أنّ تدل عند ليفيناس  الزمان يةأمهّ ف .1"بالفرق بني املوت والزمن

وال وجود للغريية  ه،ؤ لزمان بالضرورة عدم اإلنسان وفناعدم ا تصور املوجود دون زمان يوجد فيه، معىن ذلك أنّ 

د عالقة و وجمتثل ، هذه التجربة ، وبأصالته*وبالتايل كل عالقات األنا مع غريياته تتم يف حدود الزمان دون زمان،

ه يوفر ، وأمهية هذا الزمان هو أنّ جوده بسبب الزمان األصلي لإلنسانعالقة بو هذه الواملوجود و بني الوجود 

، والعالقة مع الغري هي الزمان شرط الوجود اإلنساين  ألنّ "إمكانات لإلنسان ليتمم وجوده ويستفيد من خرباته ، 

هلذا :" ل إذ هو ليس حباضر يقول ليفيناس، واملوت دائما يرتبط باملستقبة مع املستقبل، وهي زمنية متغريةعالق
                                                           

1
 - Emmanuel Levinas, dieu, la mort et le temps, figure grasset, édition grasset et fasquelle, France, 

1993,p 30 . 
*
للغري واليت  باملسؤولية املوجهةالعالقة مع املستقبل هي نفسها العالقة مع الغري، وهي نفسها العالقة مع املوت،  فالعالقة وجها لوجه هي عالقة تذاوتية زمنية متغرية  

لقدرة الذات ، أو االضطالع املوت يصبح ديد ال يرتك أي فرصة يف امتحان ا.تكون  دائما يف املستقبل إذ يرمي املوت إىل سره الغامض، ويشري إىل الزمن الناقص
والعالقة مع املوت جيب أن تكون ايتيقية بامتياز، واملستقبل هو  .ه عدم وعنف يأتينا يف الظالم، وصراعنا به يشبه الصراع مع الالمرئي، لذا ال ميكن التغلب عليهنّ به، أ

  . أتعامل مع حرية أجنبيةأفضل حافز على ذلك، فال جيب أن ينحصر يف املعانات واألحاسيس وعلى هذا جيب أن يتم على أينّ 
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ه حقيقة واضحة ،جيهل املأثور القدمي املوجه لتبديد اخلوف من السبب املوت ليس حباضر على اإلطالق ، إنّ 

ه ميحي أنّ هو ، مفارقة املوت )إذا كنت موجودا فهو يكون غري موجود، وإذا كان هو موجود أنت لن تكون( املوت

هي العالقة الوحيدة مع املستقبل لكنه يلح مع ذلك على عالقتنا مع املوت هي عالقة مع  عالقتنا مع املوت اليت

فاملوت ليس أبًدا اآلن، إنّه ما ال ميكن استعابه، ومبا أنه املستقبل فهو ذلك اهول الذي يثري اخلوف  ،1"املستقبل

  .وت، والظهور املقدس للوجه يدعو األنا إىل عدم ترك اآلخر وحيدا أمام امل

 غياب عن احلياةبالليفيناس فقط  املوت عنديتميز وال تعرف كل الوجوه،  ةمعانا ،ةاملوت يدل على املعانا نّ إ     

نا قصدناها من دون أو حتجبها، هو أيضا تيه يف دروا الواسعة اليت ال أمل يف العودة منها، ال أمل يرجى فيها ألنّ 

سفر حنو ...لكن يف نفس الوقت املوت سفر:" كما يعرب عنهاننا منها  رغبة وال غاية بل وال نعرف حىت مكا

"ناهول، سفر بال عودة، سفر دون ترك لعنوا
2

عالقة مع اللغز، مع  أواهول  املوت ذا املعىن مغادرة حنو  ،

 اإلنساننح تدل على فضاعة املوت اليت ال مت األوصافهذه  نّ إحلضة،  ةأيّ اخلطر الغري معروف الذي يهددنا يف 

 هنّ أموجودة يعين  األناكانت  وإذاغائبة،  األناموجودا تكون  كان هو  فإذانا، ه السلب ذاته لألنّ إفرصة للحياة،  ةأيّ 

ا على حنو جنسدها اتيقيً أن ، و  األخريةعلى انتهاز الفرض  نا خبطورة املوقف وحتثناأنبيرتبص ا، والعالقة بالغري تُ 

  .املسؤولية

يتيقية هي وعدم جعلها يف خط، املسؤولية اإلد للحفاظ على احلياة، تظهر كنقيض للعنف ، وكممهّ تيقا اإل    

حترمي أي فعل عنيف يودي حبياة اآلخر، األنا دائما ميتلكها خوف على الغري، خوف يتقدم على ذاتيتها، هذا ما 

واره دائما، فهذا هو حدث الوجود ن أكون جبوالشعور بإنسانيته قبل املوت، وأ يستوجب الشعور مبدى حاجته يل،

                                                           
1
- Emmanuel Levinas, le temps et l’autre, praha Liberec, dauphin, 1997, p 106. 

2-Catherine Chalier, Miguel Abensour, l’Herne Levinas, édition de l’Herne, 1991,2006,p22. 
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يبدو الوجود مبثابة قلق الوجود، مبثابة وجود ها هنا، مبثابة وجود يف العامل، مبثابة وجود مع :" يقول ليفيناسعينه، 

  .1"اآلخرين ، مبثابة ذهاب حنو املوت، ذلكم هو حدث هذا الوجود نفسه 

تكون األنا ملزمة بالتقّيد ذه ، "لن ترتكب فعل القتل" أو" أبدالن تقتل :" للوجه  األوىلومبقتضى العبارة         

موت الغري يعنيين أكثر مما يعنيه نظرا للمسؤولية امللقاة على عاتقي، واليت حتملها خاصة جربوت  مث إنّ ، ، األوامر

اآلخر يتهمين ان موت اإلنس إنّ :" ليفيناس، يقول ين إىل أن أقف إىل صف قرييبياملوت وقهره، األمر الذي يستدع

بتحمل مسؤولية موت  ة، ومطالببال مباالة ة،بفعل هذا املوت  متواطئ تاألنا أصبح ويضعين موضع تساؤل وكأنّ 

ا على ا أمام لغز املوت هو قمة املسؤولية اليت أكون منها جمربً ، فعدم تركه وحيدً 2"خر، وعدم تركه ميوت وحيدااآل

املوت منه، و هذا ما تتطلبه مين هشاشة وجهه، وهذا خوف من أجل الغري أن أدنو من قريب أكثر مما يدنو  

مين داخل  قريب  –الغري ليس ببساطة  جماورة الغري تقدم يف كتاب مثل فعل أنّ  ألنّ :" وليس خوف من أجلي، 

ما  وهذا .3"عنه مسئول أينّ )باعتباري موجود( يقرتب مين أحسإذ أو قريب كقرب الوالدين ،لكن أساسا  - حيز

اآلخر الغريب  مع نبية، وهذا ما جيعل العالقة ية األجلد الشعور بفردييت املتأزمة جتاه املسؤولية على اآلخر واحلرّ يوّ 

 هالتحية أمام يبادر األنان لغيت وال من ديين، رغم كل هذا  أتعامل مع من ليس من بيئيت وال معالقة متعالية ألينّ 

قرب القريب هو مبثابة  إنّ :" يف اية األمر حر، فهو اآلخر املطلق، يقول ليفيناسه ، ألنّ منه ها ينتظر مب الوعيدون 

 رك هذا اإلنسان وحيدا أمام املوتخر هو استحالة تفاملسؤولية من أجل اإلنسان اآل مسؤولية من أجل اآلخر،

  .4"خرأجل اآلئية املتمثلة يف املوت من وهذا ما ميكن تلمسه عرب كيفيات العطاء وحساسية اهلبة النها

                                                           
1  - Emmanuel Levinas, entre nous, essai sur le penser à l’autre, édition grasset et fasquelle, 

paris,1991,p221. 
2  - Ibid, p207. 
3  - Emmanuel Levinas, éthique et infini, livre de poche, libraire arthene fayard et radie, France,1982,p93. 
4 - Emmanuel Levinas, entre nous, p207. 
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القيت بالغري عالقة قرييب من داللة استقامة وجهه أكون جمربًا على الرتحيب به واستقباله على أن تكون ع إنّ     

 ،يد الذي بإمكاننا أن نقول له نعمه الغري الوحإنّ :"هو ما يتوجب على أهل الدار من ضيفهم  ضيافة وواجب

  .1"بالغريل نعم، فالرتحيب دائما هو ترحيب وأوّ 

ستقبال مبثابة  ترحيب ة وهذا اإلستقبل من أضيفه أحسن ضيافأحيب الذي يكون من جهيت يعين أن الرت       

ا يكون فعندما  يكون الباب مفتوحً "بواب أن تكون دائما مفتوحة له فكرة الالائي اليت حيملها يل الغري وعلى األب

، وغلق الباب هو رفض الضيافة وإيذان باحلرب واحلساسية الالائيربانية أو لتعايل فكرة النداء مفتوحا ل

، األمر الذي يدعوين دائما ألن أكون حريصا على الضيافة كما أحرص على نبذ فعل اإلجرام، ما يعين 2"املتنافرة

، حيث وافذ، فحدث العالقة يتم يف منزيلأن إمكانات منزيل تفتح للغري، وكم هي ضرورية كضرورة األبواب والن

، تلك أداة 3"ستقبل اآلخر الذي حيضر ملنزيل بنفسه، وبذاته يفتح منزيلأ:" ارج املنزلأستقبله، ولن يتم  شيء خ

 يها للغري تدخل يف إطار حب الغرياملعاملة اليت أبدمع الغري، و  -أقيمها - يت يف منزيلستقبال والضيافة الاإل

الوعي مبوت الغري، واستقبايل للغري وقلقي من املوت الذي حب الغري هو :" يقول ليفيناس. والشعور حباجته 

، ويف هذه العالقة اليت أقيمها مع الغري ينتج  ما هو سليب يف املوت، والعالقة مع املوت هي أقدم من 4..."ينتظرين

من الغري عرب ستفهام يأيت يت باستفهام أمام الغري، وهذا اإلجتارب الوجود وما من عالقة بني املوت والزمان إال وتأ

الوجه، عرب وجهه الفقري الذي أستطيع أن أفعل به ما أشاء لكن املقاومة األخالقية ال تقف إال أن متنعين من أي 

ه الغري، الغري هو اإلنسان فالغري باعتباره غري املطلق اآلخر، منبع لكل الدالالت بالنسبة يل، إنّ " حماولة عنف،

  . 5"اآلخر

                                                           
1- Jack Derrida, a dieu à Emmanuel Levinas, p 53. 
2

 - Ibid, p92. 
3   - Emmanuel Levinas،  totalité et infini  ، p 185.  
4   - Emmanuel Levinas, dieu, la mort et le temps, figure grasset et fasquelle,1993,p 122. 
5  -  Rodolphe Câlin, François David Sebban, vocabulaire de Levinas, p8. 
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هو الالائي بلغة ليفيناس أين يتجلى يف وجه قرييب،ومنع القتل الذي أشرنا إليه سابقا يأيت  واملطلق اآلخر          

كونه  ديد يقرتب مين كلغز، وآفاق حرييت تبدأ من هنا من حيثيات حرييت جتاه صديقي الذي ال ميكنين رفض 

:"  فيه أقرأ العبارة احملفورةتل ألينّ جه إيل أمر عدم ارتكاب القأي نداء من نداءاته، وقبل كل شيء وجهه هو من يوّ 

ل لنداء الوجه الذي يضفي ملسؤولييت على موت الغري  مهمة أخرى وهي منع ، فهذا هو النص األوّ 1"لن تقتل أبدا

، املوت 2"فيحب أن أحتمل مسؤولييت على أفعال الغري، الذي أجيبه بالرغم من األنا،  اقتحام واختيار"القتل، 

ذه التجارب يكشف عن ماهية األنا ومصريها احملتوم، كما يقرا أكثر فأكثر من الالائي، أما عن املسؤولية 

على الغري ال تقف على حد املسؤولية عليه فقط بل تتعداه إىل املسؤولية حىت على املسؤولية ذاا، أو ما يعين أن 

  .إىل الالائي عرب الغري املطلق  مبثابة أمر إجباري ، والكل يتجهبالتزام املسؤولية اليت تعترب مسئوالأكون 

لذا ليفيناس يعطي أولوية  وعليه فاملوت ليست إبادة بقدر ما هو سؤال للعالقة مع الالائي ومع الزمن،          

الغري هنا هو املوت ، فموت تميّ عن الغري باعتباره  مسئوالأكون :" ل إذ يقوللغري، مبثابة املوت األوّ ل املوت

 يقته اليت تتجلى عرب جتربة املوت، حنو انتفاء حق *، والكل مثل الدازين غري مكتمل ويسري حنو العدم3"لاألوّ 

 ون للتحديد، الذي يتحدد مع الغرياملوت فينومينولوجيا أقرب ما يك تتضح أكثر باللغة الفينومينولوجية، ألنّ 

، ذا يكون ليفيناس قد كشف عن مدى أمهية بل نفسها العالقة مع الغرياملستقغري، وعالقتنا ب واملستقبل هو

املوت يف حتديد العالقة مع الغري، وذلك بإعطاء األساس االيتيقي للزمن واملوت ،بإفراغهما من الصبغة 

  .األنطولوجية

                                                           
1 -Emmanuel Levinas, éthique et infini, p 81. 
2  - Rodolphe câlin, François David sebbah, vocabulaire de Levinas, p49. 
3 -Emmanuel Levinas, dieu ,la mort et le temps, p 54. 

*
، فالنهاية بالنسبة للدازين تعترب sein zun todeحد البنيات األساسية للدازين عند هيدغر، وهو مبثابة الوجود األصيل، أو الوجود حنو املوت العدم هو أ 

 ,Jean Marie Jaisse: هو املكون األساسي للوجود كما هو، وجود مشوه، ينظر nichtsاألساس اجلذري للتفكري يف املوت، وذا يكون العدم 
dictionnaire Heidegger, p 108, 109.  
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ة واليت يستثمرها ألجل فاملوت يتحول إىل الفناء إىل اجلانب املعنوي ،املوت جيعل الفرد يدرك معىن الفرص األخري  

 قة التذاوتية، الزمنية املتغرية،غريه، على شكل عطاء وإتيقا، ومستقبل املوت هذا يتحول إىل أفضل حافر للعال

حول " ادمون جابيس"ا سنقدم تأبينية ، وختامً ن تكون إلزاملية كقلق واهتمام على اآلخر قبل أوتأيت املسؤو 

 هو العبور األخري، األكثر هالكا اهول....عطشا للمجهول ماء العبوريروي :" ...املوت، أو موت ليفيناس

 من عدم مالمحة املنسي، والضائعة املوت ذا املعىن ينقل اهول، الوجه الذي يولد من احمائه الذي ينحبس

ربكة، اختبار واحملفوظة من املوت، كما لو إن املوت يعرف الوجه، كل الوجوه، بكل خصوصيام أو يف تفاهتهم امل

 1".التشابه

  

  

       

 

                                                           
1
  .173، 168: ، ص ص2015، 1
���ن، طر��ء ط�
��، ���ورات ���ف، : اد�ون ����س، ��ب ا
	وا�ش، �ر - 
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  :يف هذا الفصل اخلاص بفينومينولوجيا الوجه تتمثل فما يلي إليهاأهم النتائج اليت توصلنا     

ي يديل به اآلخر هو الكالم الذ نّ واملطلب األخالقي، فكأ اإللزامالالائي عند ليفيناس يتجلى يف الوجه عرب - 1

  .لهنفسه كالم اإل

وجه رؤية نستشعرها مبجرد  اوإمنّ جمردة،  تأمليةتكون عالقة  فقط، واله تكون عرب الوجه أو اإلل لالائينظرتنا  - 2

، نظرا لالحمدوديته وتعديه لقدرة إشباعهاالغري، وبذلك كان وصف ليفيناس هلذه العالقة بالرغبة اليت ال ميكن 

  .اإلنسان

يتوارى، وهو نداء ه ما نّ ليس ذلك الفقري وال ذاك الضعيف، إوليس بعرّي، الوجه ليس ما يعرض أمامي،   - 3

  .تيقييتعاىل عليه، فالوجه هو الوجه اإله يتسلط على األنا و ومسؤولية، ألنّ 

، الذي يلزم بتلبية نداء تيقاوهو جوهر اإل الالائيبكالم  أشبهالوجه يتكلم، وله خطاب، وخطابه هذا هو  - 4

  .اآلخر

، وحىت املسؤولية، يف حني اآلخرالتحية على  إلقاء أواخلطاب يشمل عنصرين أحدمها القول الذي هو الكل،  - 5

  .الفعل، يشبه فعل الوجود الذي ال قيمة له أواملقول هو اجلزء 

ه ذلك نّ ، فهو من ينظر إىل الغري على أاختزاليةتكون  ال اآلخراألنا ليس متقوقع على ذاته، ونظرته إىل  - 6

  .املختلف والغريب عنه، والذي ميلك حرية مطلقة

االجتماعية تبدأ من كون األنا ليس هو من يبقى دائما هو ذاته، بل هو  واإلنسانيةعالقات التذاوتية بداية ال - 7

  .ا عن اتمعمغرتبً  ا، والمن يبحث عن ماهيته من خالل اآلخرين، فهو ليس وحيدً 

مسؤولية شاملة  التنازل عنها، هي أوليست تناظرية، وال هي قابله لالستعاضة  األنااملسؤولية اليت تقع على  - 8

نرتكه وحيدا وهذا  أال نا ويدعونا ، حىت على املسؤولية ذاا، كما تتعدى إىل موت الغري الذي يهمّ اآلخرعلى 

 .املسؤولية أمناطكأحد 



 

  

  

  

  يروس وسؤال الغيريةمينولوجيا اإلفينو : الفصل الثالث         

  تمهيد -              

  االيروس والغريية: املبحث األّول -              

  الذاتية ايروس األبّوة، وسؤال:بحث الثاينامل -              

   يروسمي فينومينولوجيا الوجه واإلتقو : املبحث الثالث -              

  خالصة -              
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إذ حيمل ميزة فريدة تتعلق أكثر بالغريية، وتنفك عن املفاهيم  ليفيناس،ل بالنسبةة حد املفاهيم اهلامّ أيروس هو اإل     

 االغرائية أو احلسية اليت تتعلق بإشباع اللذات، فحرص ليفيناس هو تبيان نوع العالقة اليت تكون بني احملبّ 

نظر ومن هنا نتساءل كيف ميكن ال واحملبوب، وركز على الدور الذي ميكن أن يلعبه كل من األنثى واألب واإلبن،

فه؟ وهل ميكن أن تكون هناك مكانة خاصة باألنثى؟ عند ليفيناس؟ وكيف صنّ  يروس واحلبّ إىل عالقات اإل

  .وباآلخر بالوجه يروس سنبني نسبة  ارتباطهقراءتنا لإلبو 

وقفه من اجلوانب اليت حيوز عليها، أن نبّني نظرة ليفيناس إىل م أردنا، يروس وعالقته باحلبّ حتليلنا ملفهوم اإلأثناء 

لتنزيه  هناك إمكانيةالالشرعي، ومن مث هل  غتصاب، االنتهاك، الالحشمة، ومن قبيل الشهوة احلسية، اإل

  س أدوار أخرى غري هذه؟يرو ، أو مبعىن آخر هل ميكن إحلاق اإليروس من هذه الصفاتاإل

يروس، سيحاول ليفيناس أن يربطها بالغريية وبالوجه، وباآلخر، لذلك حرص على إلومن منطلق صفات ا      

يروس، ومن هنا نتساءل هل يتوقف دور األنثوي على اجلانب داخل اإل األنثىاليت حتوز عليها  املكانةتبيان 

ا العرّي والقابل لالغتصاب حنو الغريية؟ هوجهعن لألنثى أن تنفك غرائي فقط، أم له أبعاد أخرى؟ وهل ميكن اإل

  .على السؤال نكون قد وصلنا إىل معرفة الوجه احلقيقي لألنثى، ودورها بالنسبة لآلخر وباإلجابة

أخرى، تطرقنا من خالل هذه  إمكانات إعطائهيروس، أي األساسي هو تبيان املاهوي من اإل أّما املسعى     

بيه إىل بن بأل ختض أيًضا عالقة اإلالنقطة إىل نظرة األبّوة والبنّوة، فبّينا الصلة اليت ميكن أن جتمع األب بابنه، فه

كيف وبالتايل  اليت جتمعه بابنه لصاحل الغريية؟ أن يتنازل عن العالقة احلميمية  بإمكانهشروط الغريية؟ أو أّن األب 

 كل من األب واإلبن  يروس؟ فبهذا نكون قد عرفنا الدور اجلديد الذي حيوز عليهتيقا وإىل اإلنتماء إىل اإليكون اإل

 ل عاد يهتم باجلمع بني تبيان الصفة اليت يتميز ا اإليروس بالنسبة للغريية، يعين هومتكن أمهّية هذا الفصل يف

القصوى ية بّني األمهّ نقدية أردنا من خالهلا أن ن دراسةختمنا هذا الفصل ب احملب واحملبوب، أي انصهارمها؟

 .تيقية، ونعطي األنا دوره كما سنعطي الغريية مشروعيتهافنبّني حدود العالقات اإليروس، لفينومينولوجيا الوجه واإل



  

  

  

  

  المبحث األّول                         

  يروس والغيريةاإل                                 

  

  
  عالمات يقفوها الفطن، ويهتدي إليها الذكي وللحبّ "                                                           

  فأّوهلا إدمان النظر، والعني باب النفس الشارع وهي                                                                                                   

  املنقبة عن سرائرها، واملعربة لضمائرها، واملعربة عن                                                                                                    

  بواطنها، فرتى الناظر ال يطرف يتنقل بتنقل احملبوب                                                                                                 

  ".، ومييل حيث مال كاحلرباء مع الشمس بانزوائهوي وينز                                                                                                 

                                                                                                     

  .10ابن حزم، طوق الحمامة، ص                                                                                                        
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  يروس والغيريةاإل: لمبحث األولا

  يروس كمفهوم وكإيتيقاإلا: المطلب األول

 ختالف اجلنسيوليد احلقيقة من اإلت إمكانيةا العالقة بالغري، مربزً  أصالةا على حتديد ز ليفيناس كثريً ركّ        

احلديث عن امليتافيزيقي يف  هناك حالة ميكن فيها للغريية أن تظهر يف نقاوا ؟، حبيث أنّ  كانت   إذاا متسائال عمّ 

يتيقي ي توضيح كيفية ربط خطاب الوجه اإل، املهمة اليت تقع على عاتق ليفيناس ه*فلسفة الغريية ال تشبه احلبّ 

وكذا من يانا إىل أبعد من اللغة ذاا، ، مث كيف يكون احلب هو اآلخر متعاليا الذي يذهب أح**يروسيةبالداللة اإل

  ما خيضع للغريية، فكيف ميكن ذلك؟يروس مفهوم خالص عندالشخص ذاته، حيث يكون لإل

ا محيميا يذهب حنو الغري، يسود يروس، فالشخص احملب ميلك وعيً شخص يف الغريية يشبه الشخص يف اإلال      

اسا بالغريية أكثر من اآلباء، الذين مجيعهم ميثلون بالنسبة لألنا إحسبني األصدقاء أو بني اإلخوة واألطفال وكذا 

يروسي، فحني نتوجه حنوهم نستهدفهم كغرييات بالنسبة لألنا، ال كعالقات ايروسية، وهذه إشارة اإلحساس اإل

حلاجة، وهذه احلب يبقى مبثابة عالقة مع الغري، منعطفا با:" أخرى للتعايل الذي يبدأ من حب الغري يقول ليفيناس

، احلاجة اليت 1"احلاجة بدورها تفرتض برانية شاملة، تعايل اآلخر واحملبوب، فهو يذهب أيضا إىل ماوراء احملبوب 

يقصدها ليفيناس هي حاجة اآلخر لألنا، وليست العكس، فاحلب يتجه مباشرة حنو منعطف آخر، أين نلتقي 

 ه األبعاد األخرى اليت ال يكشفها من برانيته، فالقول أنّ ي أنّ يروس يذهب إىل ماوراء الوجه، أاإل باألنت، إذ أنّ 

                                                           
*
) حب األوالد واألهل(املنزلية  ، خصوصا عندما ال يكون موضوعها احلصري تلبية حاجيات مادية وإشباعها، كالعواطفاسم عام بني كل امليول التجاذبية:amourاحلب   

، ويف معىن آخر تطلق كلمة احلب على )حب اللعب، حب املهنة( ، واملنازع الفردية)حب الوطن والعصبية( والعواطف التكافلية فإذا كان امليل ماديا خالصا يستعمل فعل أحب ،
  .124،125، ص،ص 1الالند اندريه، موسوعة الالند الفلسفية، ج: نظري. ا تكون ذا املعىن إمجاالّ النزوع اجلنسي بكل أشكاله ودرجاته هذا عندما تستعمل الكلمة مبفردها ، فإ

**
ه رائع له جبار، وأنّ احلب إ ذ يبتدئ فايدروس بإثبات أنّ فالطون يف مأدبة اغاثون إان، وهو أقدم اآلهلة ويتحدث عنه أله احلب عند اليونإ   érosنسبة إىل ايروس  

ه املصدر األعظم للمنافع لنا مجيعا، ويف حماورة فايدروس يسأل أفالطون وليس أكرب اآلهلة سنا فقط، بل إنّ  ا،كرب اآلهلة سنً والرجال لعدة اعتبارات،إنّه أاآلهلة بني 
فروديت أ طبيعته حيب اجلمال ألنّ روس بدوفاي. هكذا يقول الرجال: وهو إله كذلك؟ فايدروس ، ابن افرودايت،حسنا، أوليس أيروس:" دروس قائال بلسان سقراطفاي

كلمة ايروس أو   ويضيف الالند أنّ .48، ص 1994فالطون، محاورة المأدبة، تر شوقي داود تمراز، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت أ: رائعة اجلمال، ينظر
  .360، ص 1يه، موسوعة الالند الفلسفية، ج الالند اندر : عشق وهي رغبة يف احملب  مقابل الصداقة ،وبنحو اعم حنو كل رغبة شديدة ، وكل هوى

1
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 285. 
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هنا  يروس، فهو أيًضا يستهدف ضعفه وهشاشته، فمعىن احلبّ و احملبوب فهو يستهدفه بإتيقا اإليصّوب حن احلبّ 

ى تكمن عل يصبح هو أن تكون حريصا على اآلخر، وخائف عليه، وتتيح له كل املساعدة جتاه عوزه وليونته، اليت

ي العالقة الالمتاثلية  هشاشة خارجية قابلة لإلجنراح جتاه الظهور املقدس، لآلخر احملبوب، وأهم مبادئ اإليروس ه

  .  "وجها لوجه"تيقا ،كما يف اإل

حسب ليفيناس ليس ممثال كشخص واحد كما سبق وأن مثله أفالطون باحتاد شخصني أو  احلبّ          

تيقا تتجسد  بالعالقة التماثلية، فبالعكس اإل حتاد أوال يأخذ باإلليفيناس  هو أنّ  ل، وهذا لسببني األوّ *بانصهارمها

كانفصال بني األنوات، والسبب الثاين هو تعامل األنا الذي يكون مع الغريب واملختلف، فأساس الغريية تكون 

:" ني الذات، يقول ليفيناسذوبان احملبوب يف احملب يؤدي إىل اختزاله يف عاإلحتاد أو  اختالفا ال وحدة، مث إنّ 

احلب اهتمام مستمر باآلخر، وال ميكن له أن يرضي وال أن يقنع باملثال الربجوازي للحب كراحة منزلية أو متلك 

احلدين  وفصل األجناس ليس ثنائية حدين متكاملني، ألنّ "،1"متبادل لشخصني، يعيشان أنانية مشرتكة 

 هذا يقودنا إىل طرح احلب كاندماجالقول بالثنائية اجلنسية تفرتض كال، املتكاملني يفرتضان كال موجودا مسبقا، و 

، فنظرة ليفيناس من خالل هذا 2"ا ما يتوارى إىل األبد انفعال احلب يقوم يف ثنائية ال ميكن دجمها، إّ  غري أنّ 

بالقدر الذي ميكنك  القول موجهة لنقد للتملك والشعور املتبادل بني احملبوبني، فاحلب يستوجب أن تكون مسئوال

                                                           
الناس يف القدمي كانوا يتمتعون بالبدايتني الذكرية واألنثوية يف آن واحد، وبعد أن ارتكبوا ذنبا يف  ، تقول بأنّ ة، كانت فكرة االزدواجية اجلنسيةيف امليثولوجيا اليوناني *
حدمها لآلخر قائال أني، الذكر واألنثى، على أن يبقى عن الزوجريكامساخوس أفالطون يتحدث أيف مأدبة  ،، ذكر وأنثىزيوس، قسمهم إىل جنسني منفصلنيق ح

ها الفانيان من بعضكما ريدان أيّ ماذا ت:" ا إىل جنب وتقول هلمايا هيغياستوس أن تأيت إىل الزوجني بكيس أدواته، هذين الزوجني املتمددين جنبً  افرتض :"هليغياستوس
ا ليال ارا ن تكونا معً بالكمال وأرغبان أن تكونا واحدا هل ت:" ه عندما رأى ارتباكهمانّ وافرتض أبعد من ذلك وهو أ ،ا لن يكونا قادرين على اإليضاحالبعض؟ فهم

ا، وهكذا ستصبحان واحد بعد أن كنتما اثنني وطاملا جتيبان وأذيبكما معً  ن أصهركمااستعداد أل  علىيف عشرة بعضكما البعض؟ إذ لو كان هذا ما ترغبان فاينّ 
سأل ما إذا كان هذا الذي ين أالعامل السفلي بعد موتكما، إنّ مغادرة، وليس روحني اثنني يف  ،ا، وستبقيان روحا واحدةكنتما فردً كما ستجيدان حياة عارية كما لو  فإنّ 

نصهار هذا اللقاء أو اإل ه لن يعرتف بأنّ نما يسمح اإلقرتاح لن ينكر أو أنّ ثنني حيا من هذين الرجلني اإلأيّ  أنّ  تنعني لتنااله؟ترغبانه بشوق وحب أو ما إذا كنتما مق
اإلنسانية   الطبيعية هذا كان التعبري الواضح عن حاجته القدمية، والسبب يف ذلك هو أنّ  نّ واحد بدال من اثنني، لن يعرتف بأ بعضهما يف بعض، هذه الصريورة يف

له احلب  الذي هو احملسن األكرب لنا  وهو معيدنا إىل طبيعتنا ينبغي هنا أن مندح إ...ة للكل حباً ا حنن كال، ودعيت الرغبة واملالحقكانت واحدة يف األصل، وكنّ 
.: ه سيشفينا وجيعلنا سعداء مباركنينّ عيدنا إىل احلياة األصلية وأه سيه وعدنا إذا كنا أتقياء برره بأنّ اخلاصة يف هذه احلياة وواهبنا اآلمال السامية باملستقبل ، ألنّ 

  .151 150:  ص ،ص مرجع سابق، فالطون، محاورة المأدبة،أ
1
 - Richard Kearney, de la phénoménologie à l’éthique, esprit, p 138. 

2
 - Emmanuel Levinas, le temps et l’autre, praha- Liberec, 1997, p 142. 
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 حبّ "، واحلب معناه هو ا قبل احلبّ حمبً :" ن أكون وال على الغري أو احملبوب، أشبه أأن حتب به، أن تكون مسئ

نا، وهنا الذي متنحه ل ال حنب انطالقا من األنا بل من احلبّ  ، أي أنّ 1"، الذي متنحه يل احملبوبة"احلبّ 

من األكثر بعدا عن استقامة حملبوب ميثل حضورا مفرطا ، ممتلئا، يأتينا جتلي ا.  يروسيينفك عن مفهومه اإلاحلب ّ 

، فالفرق اجلنسي ال ميكن موضعته )الذكر واألنثى(الغريية تزول مع الزوجية، زوج الوجود  وهذا ليس معناه أنّ  الوجه

ضمن التصنيف املنطقي فما خيص الفصل والنوع، فهو ال ينتمي إىل هذا التقسيم، واخلالف اجلنسي ميثل بنية 

خر، وال ميكن تشبيهه بفعل ا كتناقض الوجود والعدم، الذي يقود الواحد حنو اآلأخرى، وفرق األجناس ليس تناقضً 

 لكيف شكله العام، وراء الظالم احلا ،، والذي ينتمي للوجود املغفلجودالذي ينصب يف سلب الو  il y aالوجود 

  برعب الوجود؟ بّ لكن ملاذا يقيم ليفيناس مقاربة احل ،األرق املستمر، اخلطر املخفي

من نافذة ال تنتمي إىل   احلبّ ه إذا نظرنا إىلود، هو أنّ خبطر ظالم فعل الوج الّسر يف تشبيه ليفيناس للحبّ      

تكمن يف عدم وجود  clandestinité، فاالشرعية clandestinيروس سيربز حتما الالشرعي اإلتيقا أي باإل

 ، احملرومة من نور النهارلليلية، املوجود كما يسميه ليفيناس ينتمي للحياة اimpudeurاحلشمة والالحياء 

 ا ربطناها باحلشمة اليت انتهكتهاالوجود، والسعي يكون دائما حنو جتاوزها، واحلياة الليلية تفهم إذا م شبيهة بعتمة

القات يروس يعرب عن العيف اإل ث استقل عن اإلتيقا، فاحلبّ يروس يف ذاته حيعلى مستوى ظالم اإل انتهاك متّ 

ه سيظهر السر يظهر بالل ظهور ، ليس ألنّ :" اتيقواإلغتصاب حيث الالشرعي، أين غياب اإل غرائية واجلنسية،اإل

املخفي واملنكشف حتدد بالضبط اإلنتهاك، فاإلنتهاك هو  يف النصف أو مع حتفظات، أو يف الغموض، فتزامنية

ة لإلنتهاك الذي يتم على معىن هذه القراءة الليفيناسي إنّ . 2"، وليس العكس يروسيا اإلمن ينتج اللبس خصوصً 

يروس، هو إمكانية استعادة السر، وجتاور االنتهاك مبسؤولية أمام اإليروس ذاته، ففينومينولوجيا الوجه تربز منطق اإل

، ومن هذا املنطلق يكون احلرص باملسؤولية اليت جيب أن نتهاكواإل la caresseلنا بشرة قابلة لإلجنراح واملداعبة 

                                                           
1
- Rodolphe Câlin, François- David sebbah, le vocabulaire de Levinas, p 23. 

2
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 287. 
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عاريًا، الذي جيب أن حيتشم باإلتيقا، فإذا نظرنا إىل هذا   وجها هذا اإلغراء مينح يروس، ألنّ نعيها أمام إغرائية اإل

 يروسوة ال ميكن جتاوزها باحلّب كإ، فالشهحنا سوى ظواهر متثل الالحشمة واإلنتهاكيروس يف عريّه فإنّه ال ميناإل

ميثل مرضيته  من  جتاوز الالحشمة وحاالت الشهوة اجلنسية هو ما ، وعدم متكن احلبّ ةعتبارات األخالقيبل باإل

متثل انصهار الزوجية، ومرضية  ا املرضية احلقيقية للحبّ ، أمّ  il y aاليت تشبه غرابية املوجود اليت سلبت بفعل 

ه يروس ال ينتهك، وال يتماثل، فهو ال يشبه باقي األشياء إنّ تم بني كائنني، اآلخر الذي يف اإلالشهوة تلك اليت ت

ي األنثوي يوجد ما ال يغتصب، وما مينع العنف، حيث يعرض ما هو قابل فف:" آخر، غري، أنثى، يقول ديريدا

ذي يغدو ه يظهر الوجه ذاته بالنسبة لألنثى، فيمنح الوجه اللإلجنراح دون دفاع، فالذي يوجد يف األنثوي هو أنّ 

  .ليبقى الشيء الوحيد الذي ميكن أن تتسلح به األنثى هو الوجه ،1"يروس إىل ماوراء الوجه حيث اإل

 يروس لن يتخلى عن اإلغتصاب واإلنتهاكاإل - ون الوجهالوجه ذاك الذي ال ينتهك، وال يغتصب، فبد        

يروس، ميكن أن داعبة اليت تتغذي باحملسوس يف اإلاخلاصية اليت متيزه، فالوجه ذا املعىن يتجاور احملسوس، امل

على بعدها عن احملسوس، فمعىن الوجه الذي جيب تستوعب مبثال اجلوع، حيث يتّوجب على املداعبة أن حتافظ 

أن نطلبه ليس باحملسوس، واستبدال هذا اإلحساس يكون بإحساس آخر يهدف إىل اجلوع ،وإىل الفراغ، ال إىل 

دائمة البحث والتفتيش يف متثل احلب لكنها تعاين من عدم  -األنوثة - إشباعه، حىت نوجد ما ال يوجد، فهي

، واجلوع املتزايد هو ما يبني 2"متلك جوع هذا التعبري نفسه، وهو يف جوع دائم التزايد فهي"القدرة على قوله، 

ن تشبه بنية الرغبة البيولوجية اليت نتلذذ بإشباعها، كاألكل نولوجيا الشهوة، اتيقًيا ال جيب أأساسيات فينومي

ال   le no man’s landنطقة احملرمةوالشرب مثال، هنا املكانة األساسية لألنثى، وتبقى عالقتنا ا شبيهة بامل

 لكائن الذي يوجد من بني الكائنات،متثل ال شهوة وال رغبة جنسية، وإذا كانت املداعبة تستهدف ليونة مقام ا

فإّن املنطقة احملرمة تعرض لنا فرقًا واضًحا ، عّما ميكن أن يوجد، وعّم ال ميكن أن يصري وجودا، بني ما هو 

                                                           
1
 - Jacques Derrida, l’écriture et la différence, p 76. 

2
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 288. 
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م القيام به، إّن املداعبة تقف يف مستوى الرغبة اليت ال ميكن إشباعها يف اإلتيقا اليت و حمرّ مسموح القيام به وما ه

ال تسمح الغريية بانتهاكه، ولو  ا، والذيحتدد عالقتنا باإلله، ويف اإليروس تكون مع ليس موجود بعد وما هو حمرمً 

الشهوة تبدأ :" غبة امليتافيزيقية، يقول ليفيناسيروس، الشهوة تتحول إىل نفاذ الصرب، الذي يفرغ يف الر يف اإل نّ أ

ا هذه الرغبة نفسها، هلذا يروسية، وتبقى يف كل حلظة رغبة، الشهوة ال تأيت لتعوض الرغبة، إّ ا يف الرغبة اإلمسبقً 

السبب الشهوة ليست نفاذ الصرب، بل هي نفاذ الصرب ذاته، تستنشق نفاذ الصرب وتتغذى به، وايتها مفاجأة 

 ّاية أل فالشهوة اليت تعرب عن الرغبة، وعن نفاذ الصرب يف ذاته ال يبغي أي 1"ا تذهب دون الذهاب إىل ،

، الذي متارسه أفعال الرغبة يكمن يف املنتهك واملخفي تيقا يفما تكشف عنه اإل ايروسي جنسي، ألنّ إحساس 

يروس يستعاد بإتيقا فاذ الصرب الذي ميارس يف اإلا، ونتيقكن الغريية تستعيد األنوثة يف اإلالالشرعي، ل، و الالحشمة

العالقة بني احملب واحملبوب كعالقة األنا باآلخر، عالقة غريية ،وهذا حىت لو تعلق األمر باألنثى  هذا ألنّ و  الغريية،

 ؟ ذاا، فما املقصود ذا

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 290. 
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  الغيرية األنثوية: المطلب الثاني 

، خصوصا يف أعماله املتأخرة، فاألنا تكون مرة نومينولوجيا الغريية عند ليفيناسمتثل األنثى دورا هاًما يف في     

املوجود يف أخرى يف عالقة مع برانية ختتلف عنها متاما، لكن هذا اإلختالف خيتلف عن املوجود يف اإلتيقا، وعن 

ال تتعدى إىل شخص ثالث أو واحملبوب، أي بني ذاتني فقط ، حبيث  يروسية تكون بني احملبّ اإليروس، والغريية اإل

يتيقية، أين يرى فيها ليفيناس أنّه ليس فقط جمرد أنا وأنت يف هذا غائب كما هو الشأن يف العدالة اإلإىل شخص 

ا هو ليس عالقة اجتماعية، وإمنّ - اإليروس –العامل، بل دائما هناك شخص ثالث ورابع، ويف معىن هذا الكالم 

حيث التباين احلاصل بني  للجنس اآلخر، والغريية األنثوية ال ختتلف من hospitalité  ضيافةعالقة 

:" بالنسبة لوجود الذكر، ويقول ليفيناس عن هذا التمييز" آخرا" األنثى هنا تكون الذكر واألنثى، بل ألنّ  اجلنسني

ّن طبيعتها يف أحد ما من طبيعة خمتلفة، بل أيضا ألبالنسبة للموجود الذكر، وليس فقط ألّ  ااألنثى هي آخرً 

، بل تعود نطولوجيةترجع إىل اختالفهما يف البنية األ، فالعالقة القائمة بني اجلنسني ال 1"أوجهها متثل الغريية 

 ّتباين األجناس ليس أكثر من زوج  يروس، مث إنّ أخرى وكأصل ملفهوم الغريية يف اإلا ذات لوصف األنثى على أ

  .د احلبّ حدين متكاملني، وجودمها يسبق وجو 

يعطي ليفيناس األنثى جزءا من حدود الغريية، ويربطها أكثر باجلوانية أكثر من الربانية، فالغريية اليت جتمع األنا      

 آلخر اليت تتقّوم أكثر يف املسكنباآلخر تكون اجتماعية خارجية مع األجنيب، وهي ال تشبه عالقتنا مع اجلنس ا

هذا األخري يكون منتميا   ي إىل العامل املوضوع، أو الربانية، بل العكس إنّ ألّن املسكن حتديدا هو ما ال ينتم

 كعالقتنا باملسكن، وعالقتنا باحلياة وكذا االستمتاع به، أين توجد األلفة والعالقات احلميمة، واليت تكون مع

                                                           
1
 -Emmanuel Levinas, éthique et infini, p57. 
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نثى شرط لتأمل فاأل"شخص ما تفكريا يف استقباله، األنثى تأخذ يف أحد مهامها عند ليفيناس دور الضيافة، 

  . يروسيةيتحول البيت إىل دالالت ايتيقية إحىت ، 1"جوانية البيت 

، واألنثى جتسد يف هذا كل ه تعبري عن آداب الضيافةستقبال، إنّ رمز لالهتمام وآداب الرتحيب واإل البيت       

بلغة يقصيه، ولو  اآلخر وال، الذي يستقبل حبفاوة *معاين احلميمة، واليت بشكل آخر تعرب عن تعايل الوجوه

 األنثى يف البيت متثل نقاط الوصلنسان، ال كأجنيب أو أنثى، لفة  تذهب حنو الغري، تستقبله كإصامتة، هذه األ

 ، بالنسبة للوجود اإلنسان)التجريبية( مربيقيةوغياب للحقيقة األ  la vie intérieureأين احلياة الداخلية 

، فشرط احلميمة هو 2" "ضيافة"" مفتوح" املسكن كاستقبال، فيتم بكلمتني واليت يعوضها جنس األنثى داخل

 األنثى هي شرط للمأوى:" قول عنهاالبيت وكذا األنثى اليت يربطها ليفيناس دائما بالضيافة، وجو احلميمية ي

لقرب مسكن اإلنسان وا ، وهذه اللغة اخلاصة لألنثى تنتمي للغريية األنثوية، إذ متثل3"وجلوانية البيت، وكذا اإلقامة 

تفاق دون كلمات، تلك هي الغريية ر، جتسد انت بلغة صامتة تتم يف السّ ا انتباه واستقبال، لألأّ  بصفة عامة،

حب اإلنسان، البيت ليس البيت كمكان حيث ينس:" رنست فولفيقول أ .غتصاباول إن تنفلت من اإلاليت حت

                                                           
1 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 166. 

*
فالطون يف أوكان الروحي، يتجاور العالقة باجلسد ويتعداها حنو املعاين  إذ، فالطونأيتماثل مع النموذج الذي قدمه  حبّ مه ليفيناس للالتصور الذي قدّ  نّ أيبدو   

يتعاىل   إذمن االستمتاع اجلنسي  أمسى ، اليت تبعث السالم ، واحلبّ ن يشفيهم ، وهي القدرة الكلية للحبّ أعمله هو مراقبة احملبني و  اإلله نّ أب رأىته فايدروس ر حماو 
 ب هو بركات السماءجنون احل أننربهن يف جوانبنا  أنيلزمنا من جانبنا  وحنن ما... الشاب الوسيم هاأيّ اعرف :" فالطون على لسان سقراطأ، وعنه يقول اإلهليحنو 

وانضم هلما  األحصنةدع الروح تقارن بني زوجني من ...، وسيكون هذا الربهان هو الوحيد الذي سيعرتف بصحته العاقل وسيجحده مدين الفهماألعظمونعم السماء 
 أنّ تعرف  أن أوال، يلزمك تكون خمتلطة األخرىشريف، لكن تلك للسالالت  أصلقي العربة كلها نبيلة وذات وسائ أحصنة نّ إ، يف وحدة طبيعية وبعد فالعربة سائق

 إدارة نّ إوهكذا ف وذو تنشئة حقرية بيل وذو حمتد شريف واحلصان اآلخر وضع املولدن لكل واحد من هذين احلصانني نّ إاثنني ،وثانيا ف سائق العربة يسوق حصانني
الروح هي وحدها الكاملة  نّ إه خيتلف املخلوق الفين عن اخلالد، نّ ألك  أوضحكي  سأجهد إينون سوى عما شاق وصعب ومقلق،  تك أنال ميكن  اإلنسانيةالعربة 

حتقق صعدا، وتنظم العامل  افإّ غطاسني وهي عندما تكون جمنحة وكاملة بالتمام  أشكاليف  كلها بادية وتعرب السماءمتتلك العناية من املخلوق الالحي يف كل مكان 
فالطون، حماورة أ :اا وفانيً واجلسد خملوقا حيً وتدعى هذه التسوية للروح  أطرافهاوتتدىل  رض الصلبة فاقدة جلناحيهاعلى األ قصة تستقراالروح الن أنّ يف حني  مجعه،أب

  .53،54،ص ، ص1994للنشر والتوزيع، بريوت  األهليةشوقي داود متراز ، : فايدروس، ترمجة
2
 - jacques Derrida, adieu à Emmanuel Levinas, Galilée, France, 1997, p 44. 

3
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 166. 
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ستقبال هي الضيافة اآلخر بصمت، واإلستقبال واحلميمية مع شخص ما، يف يستقبل هو شرط اإل مكان فارغ،

  . 1"بامتياز، واليت تصف فضاء احلميمية هي األنثى

األنوثة ال ميكن أن تنتهك  أو تغتصب ال بالشهوة وال باملداعبة لسبب واحد هو اعتبارها غريية، الغريية اليت متثل   

 كون فيه الغريية  األنثوية حساسةيروس هو حالة تعن سر اإليروس املنتهك، فاإل يعربالوجه اآلخر لألنثى الذي 

لن ترتكب فعل "إّن مبدأ :" تيقا ح، فالبشرة تكون ملموسة وعارية، تستنجد فقط باإلفالوجه يعرض كقابلية لإلجنرا 

يف األنوثة اللينة ففي وجه  يروس، والذي يبدويبدو منقضا للسر الذي انتهكه اإل هو الداللة ذاا للوجه،" القتل

األنثى ذا املعىن ليست معرضة للضوء وهي ما  ،2"ىل مسافة العلو واأللوهية اليت تنزل فيه رة إىل مسوه، وإالغري إشا

القوة أو مثل هذه العالقة ال تتم ب ا وليس من السهولة مقارنته مع برانية األشياء، إنّ يتوارى، ويبقى سرها متخفيً 

 تم باحلشمة، واآلخر يف اإلاخلضوع، بل ت
ّ
 ا يعرف ليفيناس اآلخر عرب احلياء واللغز، فإنّ يروس ليس ملكنا، ومل

ه يتم مع غياب اآلخر، أي العالقة مع اآلخر هي ا ألنّ يروس ليس صراعً ا، واإلاألنثوي املقصود ينسحب بعيدً 

يف فكرة األنثوي ليس ماال ميكن معرفته  إّن ما يهمين:" ستثنائية لألنثىيقول ليفيناس عن هذه املكانة اإل غيابه،

األنثى هي حدث خيتلف عن التعايل املكاين أو تعايل ا منط وجود يقوم على التواري عن النور، فحسب، وإمنّ 

ختباء هذا ختباء، وفعل اإلجود األنثى هو اإلالتعبري اللذان ينزعان إىل النور، األنثى هي هروب أما النور، فنمط و 

ية تؤدي إىل فشل التواصل، والعالقة مع ية، فاحلرّ ، والعالقة اليت تسم هذه العالقة ليست احلرّ 3"بط هو احلياء بالض

 د عبدا للعبدد والعبد، اليت يتحول فيها السيّ نقياد كما تتجسد بني السيّ ال تعطينا سوى عالقة اخلضوع واإل احلرية

  .*دا للسّيدوالعبد سيّ 

                                                           
1 - Ernst Wolff, de l’éthique à la justice, p 81. 
2
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 294. 

3
 - Emmanuel Levinas, le temps et l’autre (praha), p 144. 

*
ية تؤدي إىل امتالك مقارنتها باحلرّ  د والعبد يف اجلدل الشهري عند هيجل، ألنّ يرفض ليفيناس أن تكون عالقتنا باألنثى شبيهة بالصراع على احلرية الذي يتم بني السيّ  

مرهونة باحلرية يراها ليفيناس عالقة خضوع هي ا ما يتوارى، وفرضها كحرية تؤدي إىل فشل التواصل، فالعالقة اليت ا بالعكس، ألّ ، وتصبح خاصية  لألنا يف أّ األنثى
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 صل، الذي يتم بني كائنني منفصلنياألنثى كماهية ، كعالقة أصلية، تتم بنجاح التوايروس تتيح الغريية يف اإل     

ال تفرض حرية أحدمها على اآلخر، ويشكل جمتمع األلفة، وحب الغري، كما هي غياب كل رغبة شهوانية يف 

، ال يف احلاضر ةالعذرية اليت ال تغتصب بالشهو  بداية األنثى هي اإليروس، األنثى تعرض كوجه يفكك لغزها، إنّ 

وال يف املستقبل، وتبقى األنثى غري مستوعبة متخفية هلا مكانة استثنائية ال تنتهك، ففي الوجه تتجسد نقاوة 

التعبري الذي يذهب إىل ماوراء وجه احملبوبة، الذي يتَعّكر بلبس الشهواين، وبالعمل الفاحش، وتبق األنثى وجه 

ا تظهر يف وضعيات أكثر فاألنثى إذن هي اآلخر، كنوع للغريية، ألّ " ،آخر للغريية اليت تُرى فما وراء الوجه

، وهذا الوضوح يعين تواري األنثوي عن النور، فليس جسدا بالنسبة للذكورة بقدر ماهو آخرًا، األنوثة 1"وضوًحا 

ل هي خاصية إّن األنوثة ليست جسدا ميكن ادراك حدوده حتت الضوء، ب"اخلاصة للمرأة جيب أن متثل الغريية، 

خمتفية على الدوام وانطواء على الذات، كما ال ميكن اختزال عالقة احلب يف مقابلة بني شخصني خمتلفني 

فاألنثى ليست سوى املطلق اآلخر، وآخرًا . 2"يطمحان إىل االنصهار يف ذات واحدة عرب تقاسم لذة أبدية 

 يروسية حالة خاصةصبح الغريية اإلتيقا،  فتط لإلالغريية املطلقة، وتصبح كشر  بالنسبة للذكر، وهي اليت متثل

، فكيف يكون الشأن فإذا كان تصور األنثى ذا الشكلللجنس اآلخر،األنثى،  وتصف كيف يكون الذكر مياالً 

 بالنسبة إليروس األبّوة والبنوة؟

                                                                                                                                                                                     

 ه، وهذا ينفي العالقات التذاوتيةه بطبيعة احلال عندما تسود حرية على حساب أخرى تكون إحداها ملغاة، حبيث كل فرد حياول أن يفرض حريتوانقياد، ملاذا؟ ألنّ 
ن يؤدي ه حرية، ولكي تثبت هذه احلرية يتم ذلك بالصراع دون أنّ عي آخر على أإذ يسعى كل وعي أن يعرتف به و : د والعبداجلدل الشهري هليجل، حول السيّ ففي 

، والعبد يف د حقيقة موضوعيةالسيّ  د باعتباره مل يصل رغبته اإلنسانية، وتكون ذا حريةفالعبد يرتبط بالسيّ حدمها ينتهي هذا اجلدل، موت أ حدمها، ألنّ إىل موت أ
 دم له، أي الشيء الذي قدمه العبدستمتاع والتلذذ أي يقوم بإعدام ما يققط بالعامل الطبيعي إذ يتقيد باإلد يكتفي فهذا مماثل للشيئية، العامل احملسوس، والسيّ 

، املوضوعي، إذ يستطيع مع الشيء املصطنعه يتماثل نّ العبد شيئا فشيئا إ خوفه، فيكتشف ليحاول التغلب على د،، أي السيّ وبالعمل يتحول العبد إىل النموذج
ه حر، فيتحول العبد نّ د الذي يكون يف مأزق وجود، حيث يعرتف به من قبل رجل أه يسيطر على الطبيعة، فيتحرر من السيّ نّ أن يتحرر من العبودية باكتشافه إ بالعمل

عرتاف به، خماطرًا بذلك حبياته، وذلك بكل ما أويت من قوة، حىت حيافظ عل سيادته، هكذا يصبح ديد من أجل اإلويبدأ العبد يف صراع من جبالنسبة له آخر، 
مونيس خبضرة، فينومينولوجيا املعرفة، دراسة يف فلسفة الظاهر اهليجيلية، عامل الكتاب احلديث للنشر : نظري:" د السّيد حسب ليفيناسوالعبد سيّ  د عبدا للعبد،السيّ 

  .154، ص 2013، 1والتوزيع، األردن، ط
1
 - Mathieu dubost, féminin et phénoménologie selon Emmanuel Levinas, les études philosophique, n  

78 , puf ,2006 , France, p 323. 
2
  .33زهري اخلويلدي، معان فلسفية، مرجع سابق، ص  - 



  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني                                

  ايروس األبّوة وسؤال الذاتية                        

  

  األبّوة هي عالقة مع غريب هو أنا، على الرغم"                                                              

  األنا األبّوة هي عالقة األنا مع. كلًيامن كونه آخرًا                                                                                                         
  ".عينها                                                                                                             

  

  .154، ص )براها (ليفيناس، الزمان واآلخر                                                                                                           
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  يروسيةاألبّوة والذاتية اإل: نيالمبحث الثا

  إيروس األبوة: المطلب األّول  

الغريية يف اإليروس ال تتوقف فقط على اجلنس اآلخر كما سبق وأن خص ليفيناس األنثى مبكانة خاصة        

يأخذنا إىل ما وراء غتصاب، فإنّه يف نفس الوقت هها قابال لإلجنراح واهلشاشة واإلحتميها اتيقًيا، ومهما كان وج

ا على سبيل عالقة بل متتد أيضا األبوة ال على سبيل اإلنتهاك أو اإلغتصاب ، وإمنّ  - الوجود، حيث مينع االنتهاك

حمل معاين أخرى األب بابنه وبعالقة اإلبن بأبيه ، أكانت عالقة عائلية عادية، أم عالقة تنفك عن هذا التصور لت

ذي ، فالسؤال اليدا عن عالقته معه باعتباره ولدهمعاملة أخرى خيصها له األب بع بنقد تتسم بالتعايل، فتمنح لإل

أم أّن ليفيناس قد  عن عالقتها احلميمة العائلية باإلبن لصاحل الغريية؟هل األبوة تتخلى : ميكن أن يطرح هنا هو

  بن كعالقة عائلة ؟اإل - ر يعوض أو يتجاوز عالقة األبرأى منوذج آخ

 ا لألنثىبن كما سبق أن أعطاهيروس لعالقة استثنائية لألب واإلاس يف فلسفته حول اإلخصص ليفين     

بن جمرد ولد ألبيه، أو من يقع حتت محايته، فالذي يكشف عنه الوجه اول جتاوز العالقة اليت جتعل اإلفليفيناس حي

شف عن ماهية غتصاب، بل يكوليس فقط سر اإلنتهاك واإل ،ا من وراء ظهورههنا ليس الداللة اليت يعطيها لن

  .ابن بدوره آخرً اخلاص بالوجه، حىت يصبح اإل ن ينفك فيه عن التعايل ذاتهالطفل الذي ال ميكن أ

 le temps etوكذا الزمن واآلخر ،totalité et infini" الكلية والالائي" أفرد ليفيناس يف عمليه   

l’autre  مفهوم اخلصوبةla fécondité ا أساس العالقة اإل ليبني ّفقط، فاخلصوبة  *ا زمنية متغريةيروسية أ،

إذ ال تشري  إىل كل  .اخلصوبة تتضمن زوجية  مماثلة:" كائن عن تعريفها يقول  هي العالقة اليت ترفض اختزال أيّ 

                                                           
*
 يروسية اخلاصة ومله مل يتناول األنثوي يف فكرته اإلأنّ :" فالطون  واليت يقول عنهاأ ةا يف فلسف، وهذا ما يراه ليفيناس عيبً العالقة مع الغري زمانية متغرية أساس -  

يزة عالقة األنا باآلخر، فجعل بذلك دور يف فلسفته عن احلب، إال  داخل نظريته يف املثل اليت وحدها ميكن أن تكون موضع حب، كما مل يرى م يعطي هلا أيّ 
 Emmanuel Levinas, le temps et: نظري.أي عامل بال زمان فالطون هو عامل النور،أموضوع فلسفة  إنّ .مجهوريته على أساس حماكاة عامل املثل

l’autre , p  158 160.  
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منطق الشبيه  ، إنّ du même "1ما ميكن أن تستوعبه إمكانايت، أا تشري إىل مستقبلي الذي ليس بالشبيه 

  .ا غريية ال متاثليةيروس أو األبوة ،ألّ ل األنا يف مسؤولياته سواء يف اإلاآلخر ال مياث ما يرفضه ليفيناس ذلك أنّ هو 

وبالتايل  ،، ولو طبق هذا يف عالقة األب باإلبن ألصبح اإلبن خمتزال يف األبحتواء اآلخرالتماثل يعين اإل        

بن الغري يف األب يفقد غرييته اإليروسية اليت يتوجب أن تكون مع اإل" اأن" إّن العالقة بينهما ليست بغريية، مث

ليست قوة، بل  –مبعىن العالقة مع اآلخر  –العالقة مع الطفل :"ملستقبل املتغري، يقول ليفيناسحدود الزمن أو ا

 اآلخر يف عني الذاتتنفك عن متثل ، اخلصوبة 2"خصوبة، تضعين يف عالقة باملستقبل املطلق أو الزمن املتناهي 

ه يف اخلصوبة األنا ميزة العالقة بني األب والبن، واليت تسري إىل اآلخر املطلق، ألنّ  - وتذهب إىل األصالة والنقاوة

يتعاىل عن عامل النور، بل ويذهب إىل أبعد من النور ذاته، ليتجه إىل ما هو خمالف كلية، والنور يعين ما ميكن أن 

بن حسب العالقة اليت جتمعنا باإل أن نتمكن  ومنارس سلطتنا عليه، فيكون ملكنا، إنّ  يستوعب بسهولة وبالتايل

بن أو زمانية اآلخر، فالتعايل والزمن فة والسلطة، وتتجه حنو زمانية اإلليفيناس تتجاور عامل النور، تتجاور املعر 

قى يف نظر األب آخرا بالنسبة ذي يببن، الالعطاء لإل يذهب دائما حنو الغري، اخلصوبة هكذا تكون للطيبة و

بن يبقى حرًا ومستقال، فامتالك الطفل من طرف األب ال يستويف العالقة اليت تتم بينهما أي داخل لألنا، واإل

أي اخلاصة  ،ا يذهب إىل جوهره، واىل وحدتهوإمنّ ب ال يوجد فقط يف تصرفات ابنه، األ األبوة، واحلقيقة هي أنّ 

  . باألب

ورنا له ه جيب أن يكون تصبن غريب عن األب، غريًبا من ناحية أنّ ى يف احلد الذي يبقى فيه اإلتتجل اخلصوبة     

ه سيكون آخر بالنسبة له، اآلخر الذي األب، ألنّ " أنا"بن ال ميثل فقط بعيدا أن يكون شبيها باإلبن، فبهذا اإل

األبوة هي عالقة :" يناس عن هذه العالقةيتقدم على ابنه، فتكون عالقة األب مع ابنه عالقة أنا بأخرى، يقول ليف

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 300. 

2
 - Ibid, p 300. 
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م ذلك ، األبوة هي عالقة  األنا مع األنا عينها، اليت رغ"أنا"، الذي هو كلية املوجود الغري هو "أنا"مع غريب هو 

ه ليس ملكييت، فال ، أو كشيء مصنوع، كما أنّ واإلبن حقا ليس جمرد عمل يل، كقصيدة" األنا"تكون غريبة عن 

الغريية يف األبوة جتعل من الولد غريبا  إنّ . 1"وال حىت امللكية بإمكاا  أن حتدد العالقة مع الولد  مقوالت القدرة

بنها لصاحل الغريية، وبالتايل بن تصبح يف الغريية فاقدة مللكيتها، وتتنازل عن ان األنا، فأنا األب اليت متلك اإلع

  .تيقاواحلزن، واليت تكون خارج اإل من قبيل املعاناةتطرأ على األنا  بن ال يكون شبيه بالعالقات اليتاإل

الغريية األبوية تستثين أن تكون العالقة اليت جتمعها باإلبن شبيهة بالوسط األسري، وذلك من ناحية أمهية كل      

األنا غربة عن عالقة ، اليت ليست  غريية األبوةبن ميثل برانية أخرى للوجه تعُرب اإل منهما لصاحل اآلخر، ألنّ 

، والوجود املتعدد غري متطابق مع *بن يف الغريية يصبح وجود متعدد، فينفتح على كل غرييات األبوة باآلخر، فاإل

 le possibleوجود األنا ، وفهم التعايل املوجود يف الزمان واآلخر عند ليفيناس يبدأ من األبوة باعتبارها املمكن 

 une possibilité auه إمكانية ماوراء املمكنيضطلع به األب ،إنّ بن يتموضع ما وراء ما ميكن إن املعطى لإل

delà du possible  ،لتبقى العالقة مع االبن هي عالقة مع اآلخر، مع اخلصوبة   ،اليت ميكن إن تعطى لالبن

بة واألب بدوره ميثل بالنسبة لالبن أكثر من جمرد األب، وهكذا اخلصو . ومع املستقبل، ومع املمكن الغري حمدد

بن ذا فريد، وخاصية فردية ،وينفلت من وحدة منفصال عن ذاتية األب، فيكون اإل حترر االبن ويصبح بذلك

 هي فردية تنعزل عن الكلية أو االحتواء ، طبعا2"ويكون خارج عنه، فاإلبن هو ابن فردي وليس بالعدد "األب 

يف غرييته، لكن الفينومينولوجيا ال تكشف فقط  بن يكون منعزال عنهضوع، فاألب بقدر ما يكون سببا لإلوكذا اخل

ينفرد ، أو خمتار قد بن جيعله مصطفىاألب لإل حبّ  ه فريد بالنسبة لذاته، بل هو أيضا فريد من جهة أباه،  ألنّ أنّ 

                                                           
1
 -Emmanuel Levinas, le temps et l’autre (praha), p 154. 

*
ألبوة ليست جمرد جتدد ا: بن ليس اندماج يف األب كما يقول ليفيناسبن من قبيل ولد هلا، فتعطيه جمرد متعدد، فاإلاإل متثل األبوة وجود متعدد لالبن ،أي ال تعترب  

 بن يف الغريية يصبح حيمل معاين التعايل وآخر هذا الوجود، وهذا ألنّ إزاء االبن، أي وجود متعدد، فاإل األببن واندماجا معه، هي أيضا خارجانية لألب يف اإل
 ,Emmanuel Levinas: نظري: دها مع أبيه إزاء الوسط األسريالعالقة باآلخر بصفة عامة هي انعطاء ملا وراء الوجود، فبهذا النب يعطى كل املعاين اليت يفتق

la temps et l’autre, p 156  

2
 -Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 311. 
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كونه فريدا هو   جتماعية، ألنّ ه ينفك عن العالقات اإلبن عن األب ال يعين أنّ من أنوات أخرى، وانفصال اإل

ذي جيمعهم هو األساس بالنسبة للشبيه، الذي قد يكون األخ، أو الغري، فالكل خمتلف وفق نظام اتمع، وال

يروسي، والعالقة سواء كانت مع األب أو االبن أو األخ هي دائما عالقة مع وجه، فسلطة الوجه اإليتيقي اإل

  .بن بأبيه، اليت تتحول يف اية املطاف لصاحل غريياتا رابطة اإلختتزل كل العالقات احلميمية لألب مع ابنه، وأيض
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  يروسالذاتية في اإل: طلب الثاني الم 

هتمام األول لليفيناس هو السعي ألن تكون عالقتنا باآلخر عالقة طيبة، إذ جيب أن تسود كل تصرفاتنا اإل     

ا تسعى ألّ "عطاء "، وتكون الطيبة ومن مثة نعطي احلرية هلذا اآلخر جتاه القريب، من خالل سلوكنا وأخالقنا،

املعىن ستخرج األنا من أنانيتها  يروسية، وذاقة اإلففي العال. ، كالضيافة وحسن االستقبالدائما لتقدمي األفضل

أكثر من  - يف وجوده –، فالطيبة ذا املعىن تكون على النحو الذي يكون فيه الغري وتكون مثاال للعطاء  واخلدمة

 جل سعادة اآلخرحىت يكون احلب هو حب للحياة واإلستمتاع ا، و وسعًيا لإلنفتاح بالطيبة من أ أنا بنفسي،

، ومع تعاليه، وبالتايل على النحو الذي ربانية، وبالتايل مع اتيقا الوجهأو سعادة احملبوب الذي بدوره يتماشى مع ال

  يروس؟لذاتية ؟ فما داللتها بالنسبة لإلاآلخر، وذلك عرب ا متتحن فيه أنانية األنا من طرف

اآلخر يبدأ من األنا، فالعالقة  تندرج عند ليفيناس ضمن باب أّن حبّ  ، بالنسبة للذاتية اخلاصة باألناأّوال      

لتعايل واإلله، حبكم اليت متارسها األنا تكون من تلقاء ذاا، ومبعىن آخر الذاتية حتمل نفس املعاين اليت حيوز عليها ا

أن هذه املفاهيم ال ختضع للمحايثة ألا ذو طبيعة مغايرة ومفارقة، حىت بالنسبة ملنطق التشبيه ، نفس األمر 

، فتكون ماوراء الوجود أو ما وراء هية وال ألي صيغ من صيغ احملايثةة ماينطبق عل الذاتية اليت ال تنتمي إىل أيّ 

الذاتية مبنية مثل اآلخر يف الشبيه، لكن حسب :" أحد أعماله، يقول ليفيناس املاهية كما سبق وأن عنون ا

تيقا الذاتية هي استعادة معىن اإل ،*، ويف هذا نقد لفلسفيت هيجل وهيدغر1" النمط الذي خيتلف عن الوعي

ة للوجود وهي باعتبارها مسؤولية، مسؤولية ختص طريق اإلنّية يف أسبقيتها وفرديتها، هكذا تكون الذاتية خمالف

حقيقة الذاتية تكون مباشرة كما هو الشأن بالنسبة  ، إنّ اليت ال ختتزل ألي موضوع  ipséitéختص إنّية األنا
                                                           

1
 - Emmanuel Levinas, autrement qu’être ou –delà de l’essence, p 46. 

*
 laجل يف عمله فينومينولوجيا الروح ه هينّ ذي يقدمه الوعي، ويالحظ ليفيناس أعن التمييز األنطولوجي والتعريف الخترج  la subjectivitéالذاتية    

phénoménologie de l’ esprit  ّواملمكن معرفته حبل جلدل الذاتية اليت ختص الوعيينتهي فيه  هإن ،le connaissable  عن املطلق، فسؤال املطلق هو
ماهيته، وعن جهود الذاتية بالنسبة إليه قد استهلكت يف فهم حقيقة  نطولوجيا اهليدغرية اليت دائما حتاول الكشف عن الوجود يفويف املقابل توجد األ ،اهيةسؤال امل

 Emmanuel Levinas, autrement qu’être ou au- delà de l’essence: نظري: رج عن الوجود ،أي وظيفة الكائنوجود الدازين اليت ال خت
34.  
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ا تيقا مع الغري، والشعور بواجب تقدمي العطاء له، إذ أّ لذاتية مبادرة الذات للغريية ولإلللقاء باآلخر ، فتكون ا

ا أنانية، وهنا يبتعد  العنف ويسود نرجسيتها، أي ال جيب أن تفهم الذاتية أ ّذا  خترج من خاصية األنانية، أو 

السلم من أّول نظرة إىل الوجه، والسلم أوال وقبل كل شيء هو سلمي أنا، الذي يبدأ من األنا ويذهب حنو اآلخر 

قة تبدأ من األنا ، يف عالالسلم  جيب أم يكون سلمي أنا إنّ :"تخلص من األنانية يقول ليفيناسالذي معه ن

، وهنا الذاتية هي 1"وتذهب حنو اآلخر، ويتم بالرغبة والطيبة  حيث األنا باملرة هي حفظ ووجود دون أنانية 

، فاملسكن الذي يكون واليت تبدأ بالرتحيب"ها ديريدا، مسؤولية من باب احلرص على ضيافة اآلخر كما يصف

، فتمتثل لنا الرغبة 2"هو حماولة إلقامة السلم مع الغري، ال احلربمفتوح األبواب والنوافذ هو ختلص من النرجسية و 

 خالقية والعنف، لكنأ يف احملبة واألخوة مع القريب، وبالتايل قبوله، وإرادة احلوار معه، والتخلص من األفعال الال

  يروس؟ماذا عن الذاتية وارتباطها  باإل

 أخرى، أو ذاتية بذاتية أخرى، وهذه "أنا"ــــ ب "أنا"ا عالقة ي أيضً تلف عن الغريية فهيروس، ال ختالذاتية يف اإل      

يروس كغريية، إذ ادية األنا ال ميكن النظر إىل اإله من جسدية أو ميروسية، ألنّ الذاتية ضرورية لكل العالقات اإل

 - يبة مع الغريالط –يستحيل التحرر من شهوات اجلسد، أّما الذاتية هي دعوى للعالقة التذاوتية، يف أساسها 

عودة إىل الالشرعي املمارس يف يروس تعين ال، وموضوعية اإلبوب ليست بأنانيةفالعالقة بني ذاتية احملب واحمل

ا من يروس، وتبقى املرأة موضع اغتصاب، وبالتايل فقدان  الالحشمة اليت ختص الذات، واليت جيب أن نسعى هلاإل

ا له على حنو ا حب الغري، وأن أكون طيب معه، فأكون حمبً تعين أيضً  والذاتيةيروس، عالقتنا بالغري خاصة يف اإل

احلفاظ :" ، لتجعل ذاتييت على الغري باعتباره حمبوب، يقول ليفيناسين معه، واليت جتردين من أنانييتالغريية اليت تربط

املعرفة وبنية هوية الذاتية اليت  ن تلقى شهادة منأنانية احملب تريد أ  يف احلب أنّ واحملبوب، ال تعين على ثنائية احملبّ 

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 342. 

2
 - Jacques Derrida, adieu à Emmanuel Levinas, p p 123 ,153. 
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، خصوصا املعرفة" أنا"، يعين أال تشبه 1" يروس، تقودنا إىل خارج مقوالت املنطق الكالسيكيتنتج من اإل

  .القصدية التمثلية للموضوع، الذاتية متثل األنا مع ذاا

يتيقية اليت حتكم أوجه العالقة اإلوتصبح األنثى أحد  ،مهمة إذا اعتربناها عالقة يف اإليروس تصبح الذاتية     

يروسية، والذاتية هنا تصبح اإلمكانية اليت متنح لذات أخرى، وإن تعلق األمر بالشهوة، فهي ال للغريية اإل

فاملوضوع يف الشهوة يتواجد مثل :" تستهدفها بقدر ما تستهدف ذاتا أخرى، وليست جمرد ذات الذات عينها

، وذاتية الذات إذا مل ترمي 2"اآلخر، وليس فقط كذات للذات عينها ) يد قولهالشيء آو املوضوع الذي النر (ذات

من خالل هذه .فذاتية الذات اليت يقصدها ليفيناس تستهدف مباشرة ذات الغري. للغري فإا تبقى حبيسة أنانيتها

سري دقيق للذاتية اليت الصفات اليت ختص األنا جتاه الغري أو األنثى اليت متثل أحد أطراف الغريية، ليس هناك تف

  .ختص األنا غري املسؤولية التامة، اليت تكون يف مقام مسبق، مسؤولية حتدد هوية األنا

يروسية ذاتية حتاول الكشف عن الوجود املغفل لتسلط الضوء عليه، وتفسح اال ألن تعود إّن يف العالقة اإل      

ا ال تسعى إىل امتالك ذات أخرى، بل تكون جود حر، إذ أّ األنا إىل الذات، وحرية الذات ال تفرض مماثلة ملو 

ه يهدف إىل ماوراء كل انقياد مبسؤولية، واحلب ذه الذاتية حيظى مبكانة استثنائية من بني الرغبات األخرى، ألنّ 

وضع يتم) احلب(ه بل أنّ :" ...لذة أو حرب مع حرية اآلخر، حىت ينفتح على متع احلياة األخرى، فيقول ليفيناس

أيضا بشكل جيد ما وراء كل لذة ومن كل سلطة، واىل ماوراء كل حرب مع حرية اآلخر، ألّن الذاتية  احلميمة 

amoureuse  هي تعدي للجواهرtranssubstantiation  ا فهذه العالقة ال متاثل بني جوهرينذا

deus substances - االنكشاف الذي يتعدى  ، فهذا3"ويتحول يف األبوة  - حيث يعرض فما وراء اجلواهر

املاهيات، يهدف إىل البحث عن خالص الشخصي اخلالصة يف مقابل الالشخصية ، فالذاتية يف اخلصوبة هي 

                                                           
1
 - Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 302.305. 

2-  Emmanuel Levinas, totalité et infini, p 303. 
3  - Ibid, p 304. 
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 ّا ، أا يف هذا األمر ال تبحث على القوة من أجل تأكيد ذاّفتح ذاتية األنا على ا حماولة نفسها  هذا املعىن، وإ

م قبل كل شيء غرييات بالنسبة لألنا، فكان من بن أو األنثى، ألّ كان األب أم اإلأو احملبوب، سواء  ، ذاتية الغري

الالزم التخلي عن هذه األنانية اليت تعزلنا عن اآلخر، وباملقابل يتعرف الغري على هوية الذات، وبتعاملنا بالعالقة 

ولن تكون لألنا حرية ميكن أن متارس  تيقا من تسود بني احملب واحملبوب،تكون اإل - ال الذات املوضوع –التذاوتية 

يروس، وذلك حملسوس الذي ميكن أن ميارس يف اإلنتهاك أو اجلانب اشة هذا الغري، وتتعدى الشهوة واإلعلى هشا

تيقا، واليت ا نسعى ألن ننفتح على احملبوب، أو الغري باعتباره آخرا غري معاين احلب والطيبة اليت جتسد اإلبأمسى 

  .يساهم يف تشكيل ذاتيتها األنا ، لكنه 

  

 



  

  

  

  

  

  المبحث الثالث                            

  يروسيم فينومينولوجيا الوجه واإلتقو                           

  

  "ليس"اآلخر ليس أنا، وأنا لست هو، إنّه عبارة  "                                                             

  تدل على العدم، من حيث هو عنصر معطى يفصل                                                                                                       

  ".بيين بني اآلخر و                                                                                                       

                                                                                                

  .322سارتر، الكينونة والعدم، ص                                                                                                       
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    يروسيم فينومينولوجيا الوجه واإلتقو : المبحث الثالث

     نقد األسس المنهجية لفينومينولوجيا الوجه أو نقد النقد: األّولالمطلب  

وجها " هم فكرة تناولتها هذه العالقة هي، وأيتيقيةليت بىن عليها ليفيناس فلسفته اإليعترب الوجه أهم الركائز ا   

 نفصال بني األنا ونظريا، وهذا ألنّ مع اآلخر، وذلك بشرط أساسي هو اإل، اليت تكون بطبيعة احلال "لوجه

ن حيتويها وجهه، وذلك اآلخر متعال يقودنا إىل ما وراء جتلي الوجه ذاته، ويوجلنا إىل فكرة الالائي اليت ميكن أ

ا ليست تناظرها كما أّ  ا يف مسؤوليتها ليس لديها منا هو أّ يتيقي، والشرط األساسي لغريية األنباألساس اإل

الوحيد الذي نبين معه مثل فاآلخر املختلف متاما أو املطلق هو  )ال أحد ينوب عنها يف واجبها(ستعاضة،قابلة لإل

عين من جهة ، الذي ميكن أن مياثل األنا، وهذا ي  le mêmeه لن يكون من قبيل الشبيه لتزام، وعليه فإنّ هذا اإل

ويأيت هذا  ،، سواء يف اإلتيقا أو يف اإليروساآلخرأخرى أّن األنا هلا من التقّيد باملسؤولية أكثر مما هو عند 

، وحىت الفينومينولوجيا اهليجيلية، الوجودية اهليدغرية( هتمام نتيجة إلمهال اآلخر يف الفلسفات السابقة اإل

ية الوجه، ونرى ص مدى مشروعية التصور الذي قدمه ليفيناس ألمهّ ، وهلذا السبب سنحاول أن نفح)اهلوسرلية 

مدى  ، فإىل أيّ ى إمكانية العودة إىل مناذج أخرىأهم التعقيبات اليت وجهت لفينومينولوجيا الوجه عنده، ونرى مد

  يروس ؟خر يف أحقيته على األنا يف اإلتيقا ويف اإلميكن األخذ مبشروعية اآل

ختزال اليت ّن جل جهوده انصبت على عمليات اإليناسية لفينومينولوجيا هوسرل توصلت إىل أإّن القراءة الليف     

، حىت تشكل بذلك الوعي اخلالص الذي ليس عمليات إدراك املوضوعات اخلارجيةميارسها األنا املتعايل يف سبيل 

ضوع، وقد تناسى ذا سوى وعيا باملوضوع، الذي تتبناه على وعي قصدي وإرادي  يتجه من الذات إىل املو 

ليفيناس أّن املشروع األساسي هلوسرل هو السؤال عن اإلنسانية والبشرية بصفة عامة، والفلسفة العلمية اليت كان 

ه حيمل جانب غري مادي وهو الشعور ، ومن مث ال جيب أن يسعى عنها هي اليت ال ختتزل اإلنسان كموضوع، ألنّ 
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فقده ملغرتبة بفضل العلوم ككل، والذي أعن عامل عيشه، وعن عامل احلياة  انعزل من اهتماماته األسئلة الغائبة 

 ّا التصور الوضعي، فخدمة اإلنسانية هي صفة الفيلسوف والفلسفة العلمية اهلوسرلية، وال ميكن أن نقول أ

وليفيناس يعرتف ، هذه الفلسفة تذهب إىل أبعد من املعرفة ، معتكفة على عالقة الذات باملوضوع، حسب ديريدا

أّن ما يف الفينومينولوجيا اهلوسرلية تتيح لنا ماوراء أو ما بداخل تعلق الذات باملوضوع، هي سبيل املثال " بدوره

، فإدراكنا لآلخر ال ميكن أن يتم دون عمل قصدي 1"قصدية باعتبارها مع الغريية، وكربانية ليست موضوعية

الفينومينولوجيا تذهب إىل أبعد من رابط القصدية الذي يعكف إبستمًيا  وبالتايل اإلمكانات اليت متنحها. وإرادي

 ة، فيعطي هوسرل نظرة عامة للعاملفقط، ويتجه بشكل مباشر إىل العامل اإلنساين، لتعطي اإلنسان معنا وقيم

، بل هلا إّن كل فلسفة عظيمة ليست جمرد واقعة تارخيية فحسب:" فمثال جنده يقول يف عمله الفلسفة علما دقيقا

 ية، أعين أن تسمو بالتجربة احليةأيضا دور يف تطور احلياة الروحية لإلنسان وظيفة عظيمة ، بل وظيفة غائبة وحيو 

فعلينا أن ننظر يف تلك احلكمة أو النظرة العامة ..وبالتكوين الثقايف، وباحلكمة يف عصرها إىل أقصى درجة ممكنة،

يا يدخل يف تكوين تلك امللكة  اإلنسانية اليت ال تزال ذات قيمة كبرية للعامل ذا املعىن، بوصفها عنصرا جوهر 

ات املمكنة يف املواقف جتاهوبالتايل تعني االستعداد لكل اإل واليت حتضر أمامنا يف فكرة الفضيلة الكاملة،

  .2"اإلنسانية

 فيناس بنزعه ومينحه إىل اآلخرلي ، سيقوميتمتع به األنا ألجل بناء العاملإّن التعايل اهلوسريل الذي كان      

األنا يفقد حريته اليت يقيدها باآلخر، إذ يلزمها  وحقيقة تعايل اآلخر هو من تعاىل األنا عند هوسرل، ألنّ 

اخلضوع وممارسة  باخلضوع خلطابه، واملسؤولية اليت يلقيها دون سبب، فاألنا يكون هنا أكثر من املوضوع ذاته، ألنّ 

نا، إال عندما خطاب اآلخر ليس سوى لغة إجبارية ال تعطي احرتام لألاملوضوع، ولغة  السلطة ال تكون إال مع

األنا تفقد هويتها وحريتها يف حضوره، وهذا أسوأ مما هو  ميتثل ألوامرها دون شروط، واعتبار اآلخر وجه يعين أنّ 

                                                           
1
 - Jacques Derrida, l’écriture et la différence, p 126. 

2
  .86،87ادموند هوسرل، الفلسفة علما دقيقا، ص،ص  - 
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فالقصدية تكون "معرفة املوضوع ، التجربة الفينومينولوجية هلوسرل، ألا القصدية مثال مل تكن دف فقط لعملية

خارج عن ما يسمى التمثل والنظري ، فتكون مثل الرغبة واملتعايل امليتافيزيقي، حنو اآلخر إىل ماوراء الظاهرة أو 

ا تنفذ بنفسها إىل ماهية الظواهر ومعرفة حقيقتها دون سلطة  الغري، وذا هي ال ، وهذا ما يبني أّ 1"الوجود

  .لصاحل الغري كما هو الشأن عند ليفيناس تتنازل عن ذاتيها

نطولوجيا اهليدغرية اليت سعت إىل تبيان حقيقة الوجود اإلنساين اليت ينبغي اإلشارة إليها هي األ النقطة الثانية     

س املغرتب وراء أفق النسيان واهليمنة التقنية ، واليت حولته إىل آلة، فمحاولة السؤال على وجوده تعترب عند ليفينا

ه مغفل ه يعيش يف عامل آخر غري احلسي،  فوصفه بأنّ جتربة مغفلة وكأن اإلنسان ليس منتميا هلذا الوجود ا وأنّ 

- الال"نفصال  الذي يتم بني اآلخر واألنا ، واملسؤولية اإل الوجود، وكأنّ ) حياد(يف حتييد وصفته األساسية تتمثل

ا عنف حتت رمحة املسؤولية اإلجبارية، عنف أنانية، إّ لألنا ليست حبيادية أو " Asymétrique * تناظرية

ليس شبيًها بالعنف امليتافيزيقي الذي ال أساس له يف الواقع كما تصوره ليفيناس، أّما الوجود عند هيدغر هو وجود 

ليفيناس   ، وامليتافيزيقا ليست الفصل بني الوجود واإلنسان كما هو الشأن عندزين املهدد بفقدان حريته ومكانتهالدا

بته الفلسفات السابقة، وكان غيّ  ا هي حماولة السؤال من جديد على حقيقة الوجود اإلنساين الذي سبق وأنّ وإمنّ 

السؤال اهليدغري يرتكز على البحث يف قّيمه مثل اخلوف، العدم، القلق، املوت، اليت ال تنفك ال بعالقته بالعامل 

 يزه للعالقة بني الوجود واملوجودناس قد أساء فهم هيدغر حول متيوعلى هذا األساس يكون ليفي. وال باآلخرين

تمكن رتباط بني الوجود واملوجود عند هيدغر، فلن نحسب ديريدا ، ليفيناس مل يفهم اإلف:"رنست وولفأيقول 

 2".د دون املوجوده فما يتعلق يدغر ليس هناك سؤال عن الوجو ثنني، ألنّ من احلصول على عالقة بني اإل

  .فأرنست فولف يرى أّن هذا النقد الذي وجهه له ديريدا قد مس قلب ليفيناس وصميم فلسفته

                                                           
1
 - Jacques Derrida, l’écriture et la différence,174. 

  .71ص الفصل الثاين، :ينظر..كثر مسؤولية من اآلخرأما نا دائاأل مشروطة مبسؤوليته حيايل، ألنّ سؤولية عن اآلخر ليست ملا نّ أاملسؤولية الال تناظرية  تعين  *
2 - Ernst Wolff, de l’éthique à la justice, p 120 ;121. 
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  ما وراءهتقويم العالقات التذاوتية اإلنسانية، برانية الوجه و : المطلب الثاني 

 ف، ألّن  جتاورمها يتم بشكل صوريإّن العالقة االتيقية ليست أساس لتقابل شخصني متساويني كتف لكت    

 املتكلم اآلمر  الوحيد هو اآلخر فبتمظهر الوجه ال يتم احلوار بني األنا واآلخر، وذا احلوار يفقد أحد شروطه، و 

نتباه للمهمة املوكلة له، وبالتايل ليس لقاء ايتيقي اقشة أو اإلأما الذي يبقى لألنا هو التنفيذ وتطبيق اإللزام دون من

شرتط التنازل عن احلرية ، وهذا ما يلغي أساس العالقة التذاوتية اليت يفرتض بقدر ما هو الضرورة واإللزام الذي ي

أن جتمع بني ذاتية، ال أن تفضل إحدامها على حساب األخرى، فاألنا ختلت متاما عن مكانتها عند ليفيناس 

انية هنا تفتقد العالقات اإلنسعرتاف والتفاهم، ف، فاألجدر هو أن يتم اإل*ية الغريا حبرّ وأصبح وجودها متعلقً 

 أّال تفرض سلطة على حساب شخص آخرعرتاف الذي يبادر به اآلخر يف أحقّية األنا، فاألوىل لإلنسانية لإل

إّن فلسفة ليفيناس تقوم على مبادرة اآلخر يف العالقة البيذاتية :"عن هذه العالقة *يقول بول ريكور

intersubjectivité تقيم أيّة عالقة مبا أّن اآلخر ميثل اخلارجانية املطلقة ، ويف احلقيقة فإّن هذه املبادرة  ال 

، والسبب واضح يف هذه 1"، اآلخر ذا املعىن حيل نفسه من كل عالقة بة إىل أنا حمددة بوصفها كانفصالبالنس

عالقات ا لصاحل التهكَ ا فقدت ذاتيتها، اليت كانت قد ملّ األنا ليست فاعال بل مفعوال ا، أي أّ  النقطة وهو أنّ 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون  التذاوت يتم بني كائنني منفصلني تيقية، وأي حقيقة تقول إنّ اإليروسية واإل

تامة املسؤولية واخلضوع واألخرى تامة اإلطالقية، والتعايل، إّن ما تنبه إليه بول ريكور يف عمله  -األنا–حدمها أ

                                                           
*
 نّ أ، حيث يرى سارتر 1943جود والعدم ن أعطاه سارتر لآلخر يف عمله الو أقيم مقاربة مع التصور الذي سبق و ن نأالتصور لآلخر عن ليفيناس حييلنا هذا  إنّ  

ي، وبالتايل يسلب حرية األنا اليت تفقدها كل ما التقت ذا اآلخر، وتصبح األنا وفق ما يراه اآلخر، وذا حياول سارتر أن جيعل ه ميلك سرّ نّ إاآلخر ما إن ينظر يل ف
ا ضي على الوجود لذاته إذا مل نسرتجع حريتنا منه، فينظر إىل اآلخر كوسيلة وأيضا موضوعً اآلخر هنا سيق من هذا اآلخر وسيلة الفتاك احلرية اليت سلبت منه، ألنّ 

 أجد نفسي يف موقف مغيظ ومتناقض ينّ إباآلخر من حيث هو موضوع، وهكذا فانطالقا من عالقيت :" ...ية ويقول يف هذا الصددوكله أمل يف البحث عن احلرّ 
لتزم أرفيت ذاا املتعلقة مبا أريد، فست فقط غري قادر على احلصول منه على ما أريد بل إضافة إىل ذلك يزيل هذا املسعى معله هذا املوضوع الذي أتعامل معه، لعجت

نطولوجيا رتر، الكينونة والعدم، حبث يف األجون بول سا: نظري..."ي ملزما يف حبث قد فقد معناهبالبحث اليائس عن حرية اآلخر وخالل مساري هذا أجد نفس
  . 697، 495ص،  ص، 1،2009طلبنان، لبنان،  -نقوال متيين، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت: الفينومينولوجيا، ترمجة

صراع التأويالت، الزمان : ، يعترب امتداد للتيار التأويلي والفلسفة البنيوية، أهم أعماله)2005، 1913(فيلسوف فرنسي  Paul Ricœurريكور بول *
 ,Noëlla baraquin, jacqueline Laffitte, dictionnaire des philosophes, p 273  .،الذات عينه كآخر،والسرد

  .374،ص 2005، 1لبنان، ط–جورج زينايت، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت : بول ريكور، الذات عينها كآخر، ترمجة وتقدمي -  1
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تبادل، وكل حماولة عرتاف والو اإل* Sollicitudeتماثل يقطع حق الرعاية الذات عينها كآخر هو أّن عدم ال

 شخص ال يستبدل بالنسبة إينّ :" ، وبالتايل الشخص ال يستبدل باآلخر، وال بتقديره فيقول ريكورإلقامة احلوار

أن يعطي الغري تقديرا ا تستلزم عاية أيضً ، فالرّ 1"عاية هي استجابة لتقدير اآلخر يل الرّ  لآلخر، وذا املعىن فإنّ 

مع اآلخر، بل متتد إىل أبعد من ذلك إىل  "ا لوجهوجهً "للذات ،وتطبيق العدالة عند ريكور ليست متوقفة 

تطبيقها ميتد إىل أبعد من  املؤسسات اإلجتماعية، واليت يفرتض أن تتجسد فيها العدالة احلقيقية، ومن مث إنّ 

. ن يكون تقدير اآلخر كالذات عينها  وتقدير الذات عينها كآخرفيجب أ الغري منصفة" وجها لوجه"املقابلة 

عرتاف والتبادل والتشاور، لة تسودها املساواة والرعاية واإلفالعدالة هي العيش مع اآلخر وألجله يف مؤسسات عاد

فيناس وهنا الرعاية تعطي معىن أفضل من الوجه، إذ تعطي الطابع التوزيعي لكل واحد، هذا ما تفتقده فلسفة لي

 ّإّن املسؤولية هنا . ستماع ألوامرهأجنيب ال تقوم بشيء جتاهه سوى اإلمع وجه  طبق اإلتيقا والعدالةا تاليت تدعي أ

  .، فمن السذاجة تطبيقها بأمر عفويت، وأن حتيلها إىل األمر املعقولا ظروف اخلاصة بالذاجيب أن تراعي أيضً 

، واألنا ليس هلا فم لتتكلم به، وال يسمع ا نتيجة فاآلخر ليس له أذن، ليس له أي اللقاء اإليتيقي عقيم     

فاخلطاب عند ليفيناس يفقد شروطه . ية أجنبية هذه الذي بسهولة ختضع هلا األنااحلق يف أن تتكلم، أي حرّ 

ذا ال تكون اللغة ويتساءل ريكور ملا. ة رسالة ممكن أن توجد يف العالقة الفوريةالذاتية واملوضوعية، وليست هناك أيّ 

حتمل املسؤولية اليت  إنّ " نفصال، ال لغة السلطة واإل" باملثل"املة تصال واملعية أن جتلب كل مواردها لإلاحلقيق

تنتج عن استدعاء الغري والذي قد فسر بتعابري السلبية األكثر مشولية، ينقلب يف وثبة نكران للذات حيث الذات 

اليت كانت وراء استقالهلا، وبالفعل فمن هو املهووس باآلخر؟ من هو رهينة  تشهد لنفسها برابطة احلركة نفسها

                                                           
*
ميثل اإلستهداف األخالقي  Estime de soiهي استجابة لتقدير اآلخر يل، ألّن اآلخر معين باحرتام الذات، وتقدير الذات : Sollicitude  يةعاالرّ  - 

توجد يف  نلتايل فكرة التعددية اليت ميكن أاوب ا عن املقابلة وجها لوجه،اية املوجودة يف  العدالة تذهب بعيدً فالّرع،  Respect de soiلتقدير الذات واحرتامها 
يه بول ، فهذه الثنائية ال تسعى إىل ما يسمّ "خراآل"و "نااأل"هناك فقط حدين مها  تبقى يف املقابلة وجها لوجه خارج اللعبة، وليس هناك تعدد ألنّ و املؤسسات، 

ا إىل األصدقاء الذي نعرفهم وليس مً نقص الذي جيعلنا دائمتام الث عن إعاية دائًما هي البحفالرّ  ريكور التعددية، وأّا تتعدي الشخص الثالث اهول عند ليفيناس،
  .381،384بول ريكور، الذات عينها كآخر، مرجع سابق، ص، ص : ينظر: الذين جنهلهم بفعل اختزاهلم يف الغرباء

  .381ص  مرجع سابق، عينها كآخر،ت بول ريكور، الذا-  1
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اآلخر أو الغري ، ف1"ستبدال الذي مل يعد يعّرف باإلتصال ولكن بضده وهو اإل) الشبيه(هاآلخر إن مل يكن العين

ات، فرمبا كان على ا باألنا يتحول إىل األجنيب املختلف، الذي يتعاىل على الذن يكون شبيهً الذي من املفروض أ

ن يديل بأن يكون لآلخر أي مصدر لألمر ، وأن يكون هذا اآلخر ه ال يعلم وال يستطيع أليفيناس أن يعرف أنّ 

ه معىن اإلنسانية ليست فقط أن يفهم اآلخر على أنّ  شبيها باألنا، أحدق يف وجهه كما حيدق يف وجهي، ألنّ 

ما يدعوه ليفيناس  فإذا كانت الغريية جاءت لتحطم"  متييز،خمتلف عن األنا، فاإلنسانية ليست ال تعايل وال

 2"عاية أن تظهر فما بعد كاجلهة األخرى الستهداف احلياة اخلرية ا استطاعت الرّ فبهذا الثمن أيضً  ،بانعزال األنا

ل من عدالة ميكن أن تساءل ليفيناس وهي تفتقد للحرية، واملساواة مع اآلخر، وخاصة إذا كان اآلخر جيع فأيّ 

، يضع الذات  "لن ترتكب فعل القتل"أو " أبدا فلن تقتل"تهمها بغري حق وال سابق إنذار،األنا مقصرة، وي

 ا، وتعطي كل احلق لآلخر الذي قد يكون غريا، أو إله، أو وجودا مغايرً تصب حلق الغري، سواء أذنبت أم الكمغ

  .اا فارغً واألسوأ قد يكون مكانً 

ه يطبق اآلخر الذي ليس شبيهي وفضال على هذا يظل غريبا، يفرتض علي أن أعامله من هذا املنطق طاملا أنّ      

جتماعية، مثال كيف نكون مسئولون على الغري؟ وعلى نبغي أن يعاد فهمه هو العالقة اإلنفس القاعدة، فما ي

وهل كل  ية ستبقى لألنا إذا خضعت لآلخر؟هوّ  موته؟ وعلى املسؤولية ذاا؟ وكيف نتعامل حقا مع الغريب؟ أيّ 

بإمكانه أن يلتزم للغري؟ إّن ما أفرزته الربّانية هو جعل اجلوانية عقيمة، وحينما نقول اجلوانية نعين ا " أنا"ما هو 

ت نفصال أفقدفالالمساواة واإل أسس الضيافة والرتحيب وكل معاين الطيبة، اآلداب اليت ينبغي لآلخر اخلضوع هلا،

يروس إذا كان ال يساوي بني الشبيه واآلخر، فاإلنفصال، الذي واملغاالة تبلغ ذروا يف هذا اإليروس معناه، اإل

هو  نفصال بينهما، وخاصة إذا كان احلبّ باحملبوب، أين يكمن تأييد اإل بّ عبارة عن مفهوم يعرب عن عالقة احمل

أّما حماولة اعتباره  . فقبل كل شيء هو شعور ووعي باحملبوباهتمام متبادل ال ينبغي أن خنرجه من سياقه األصلي، 

                                                           
  .625، 624، ص ص بول ريكور، الذات عينها كآخر،مرجع سابق -  1

  . 428، ص نفسهرجع امل -  2
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أصال يسعى للجمع بني ذوات متحابة، وال يستقيم أن خيضع  يروس أو احلبّ تطرح نقطة استفهام، واإل كغري

نفصال األسوأ هو الذي يتم بني األب وابنه، أين سيتخلى يتحول إىل غريية األنا فقط، واإل أنأو  *نفصاللإل

ا بالنسبة أباه هو غريً  بن أنّ ال يعترب اإل ا قدابنه لصاحل الغريية، ولصاحل ماهية اآلخر، ومن جهة أخرى رمبّ األب عن 

نفصال  من ناحية الشبيه وأيضا كل عالقات فاملفارقة األساسية هي مغاالة اإلله، كما ال ميكن أن يكون آخرا له، 

رها، وحريتها، والطريق الوحيد الذي تقودنا إلية الغريية األنا تعترب غرييات فقط، إذ تتخلى عن ذاتيتها، وشعو 

بن أو احملبوب، فمن و مسدود سواء باجتاه الغري أو اإلباستنادها لعالقة وجها لوجه هو طريق واحد ووحيد وه

مع لشروط الغريية يف فلسفة ليفيناس، سواء يف جتربتنا مع الغري أو اآلخر، أو  عن خنضعية ال ميكن أالناحية الواق

  .من حنب، فمع أسس هذه الفلسفة يفتقد للموضوعية ويبتعد عن اإلجرائية

 

                                                           
*
ا عن الوالء لآلخر أو شعور متبادل، هو مبثابة صراع فحب اآلخر هو ية، فاحلب بعيدً ا يتعلق باحلرّ احلب حقيقة يرتبط أكثر بالتصور الذي قدمه سارتر، وهو أيضً  

ا فاعلة إذ خيضع هلا تنازل عن حريته لك، احلب يصبح صراع فاحملب يكون مثال ذاتً حبك فقد أيعين انك قد أعطيته حريتك، وإذا ا إرادة للحرية، فإذا أحببت آخرً 
ا للحب، وإذا كان املثال إال على للحب هو امتالك احملبوب، وتكون بذلك قد سلبت حرية احملبوب، فاآلخر كموضوع ميلك حبد ذاته القوة الكليانية لكي يكون سببً 

ممتلكة حلرييت، فمن نريد أن حنب معناه أننا نريد أن تكون حريته مستلبة  هذا املثال ال يصبح موضوعا إال انطالقا من ثقافيت باآلخر كونه ذاتا فاعلة، اآلخر فإنّ 
  .476جون بول سارتر، الكينونة والعدم، مرجع سابق، ص : نظري: لوجود لذاته باملفهوم السارتريفنمتلكه لصاحل ا
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  :أهم النتائج املستخلصة من الفصل الثالث    

  .يروس هو أحد املفاهيم املنتمية إىل ماوراء الوجه، ويعرب عن عالقة الوجه مع اجلوانيةاإل - 1

ستمتاع ا، ليصبح خاضًعا اللذات واإل بإشباعيروس عند ليفيناس يتحرر من الصبغة احلسّية املتعلقة اإل - 2

  .للغريية

آخرا بالنسبة املوجود الذكر، إذ تنفك عن األنثوي لتصبح من متلك الغريية املطلقة، وترتبط أكثر األنثى تصبح  - 3

  .جبوانية البيت أين جند معاين االستقبال وآداب الضيافة

  .األنثوي هو مايتوارى، وليس ماهو معرض للنور، ومنط وجود األنثى هو االختباء واحلياء - 4

فهو يفصل بني حرية احملب  تيقا إذ ال يسعى للجمع بني ذاتني،شروط اإليروس عند ليفيناس خيضع لاإل - 5

  .احملب "أنا"واحملبوب، فيصبح احملبوب آخرا منفصال عن 

بن ميلك حرية وليس خاضًعا لسلطة بالنسبة هلا، فيصبح اإل"آخرًا "بن، لتعتربه األبوة تتنازل عن امتالكها لإل - 6

  .وسط العائلي حيوز عنها يف الغرييةاليت يفقدها يف ال فاإلمكاناتاألب، 

أو احملبوب، وعليه واملتمثلة يف املسؤولية على اآلخر  األنايروس يشرتط الذاتية املتمثلة يف الفردية اليت ختص اإل - 7

  .نتهاكوعي مبدى هذا الشرط، حىت يصبح لإليروس معًنا اتيقيا، بعيدا عن اإليروس تتمثل يف الالذاتية يف اإل

مشروعية تيقا كاالنفصال والتعايل واملسؤولية قد ال تلقى أّن بعض املفاهيم املوجودة يف اإلتوصلنا إىل  يف النقد - 8

  .الرتحيب من كل إنسان، من منطلق االختالف وضرورات أخرى

الصفة اليت متيز احلب  نّ ه، والتضحية به لصاحل الغريية، وأشرنا إىل املبالغة املوجودة يف تنازل األب عن ابنأ - 9

  .باجلمع بني ذاتية قد فقدت دورها عند ليفيناس

ن تطبق يف املؤسسات، ر الذات، وحق الرعاية، اليت جيب أقدمنا البديل الذي تصوره ريكور باملتعلق بتقدي -10

 ".وجها لوجه" عالقة يةوهذا كرد على مبالغة سلطة اآلخر، وجتريد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة                
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وجًها " يعترب الوجه األساس الذي تقوم عليه اتيقا الغريية عند ليفيناس، فالعالقة اليت جتمع بني الذوات تكون       

لعالقات الغريية اليت تتم بني  ا تكشف عن األبعاد املتعاليةهو أّ هنا ، والدور الذي تلعبه الفينومينولوجيا "لوجه

بنيها مع اآلخر املختلف والغريب، وما تيقا اليت نية اإلنسان، وهو شرط اإلاألنا واآلخر، أين يصبح من الوجه ماه

  .يروسلالائي وتربز فينومينولوجيا اإل، حيث يتجلى اذاته ه يذهب إىل ماوراء الوجهتكشف عنه جتربة الوجه هو أنّ 

را يف جتربة ا، وتعطيهما دو تكسبهما معىن اتيقيً  أايروس هو فينومينولوجيا بالنسبة للوجه واإللعبه الالدور الذي ت   

لة ألجل اآلخر، وأهم املخوّ  للمسؤوليةذاتيتها اليت تفردها  األناالذي يعطي  األساسيروس مها الغريية، فالوجه واإل

عرّي واهلش، حنو اعتباره آخرًا بالنسبة لألنا، حىت يصبح وجه اآلخر الوراء الوجه  ه يذهب إىل مايف الوجه هو أنّ  ما

ينظر للغريية  أينيروس فهناك تتجلى الغريية املطلقة واجلذرية، أّما بالنسبة لإل. هية األنااآلخر هو أحد شروط ما

فقط عبد للرغبة  األنثويولن يصبح  ،األنابالنسبة لغريية  ضروريولالتيقا من زاوية أخرى، حيث يصبح األنثوي 

لة اليت ميكن أن  والصبالنسبة للذكر وشرطا لغرييته،  اتصبح آخرً  فاألنثى .شرطا للذكورة ليسيضا أ و احلسية،

، وحب هذا اآلخر هو تلبية نداءه وأخيه األنابني  اإلنسانيةالوجه ينبين بالعالقات  نّ هو أ يروسجتمع الوجه باإل

 هألنّ ، واآلخرنا ه ال جيعل الغريية حمتكرة فقط لألنّ أ ي يلعبه االيروس هووعدم جعل حياته يف خطر، والدور الذ

  .بن يف اتيقا الغرييةواإل األبوحىت  لألنثىسيعطي سيخصص مكانة 

كوجه، فهو    إالا اآلخر ال يكون متاحً  باإلنسان، فاللقاء اإلنسان، ماهية "املاهية"ه تكمن أمهية الوجه يف أنّ       

الوجه ليس ظاهرا، وهو ما  نّ أنقيمها مع اآلخر، وهذه العالقة تكشف  أنذا شرط لكل العالقات اليت ميكن 

ا وواجبً  اإلزامً  األناتيقي الذي يستشعر يف ا، هذه السلطة متثل خطابه اإلخطابً حيمل سلطة و  إذ، يتوارى وما يتعاىل

الذي نتلقاه من القريب هو   ، وكأن النداء اإلهلي األمرال خترج عن السلطة اليت تعطى للوجه  هذه، اآلخرحنو 

  .للخضوع للوجه غري الوجه ذاته، وجه اآلخر آخر، وعليه ليس هناك سبب اإلنساينهلي يتكلم عرب كالم إ
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حيث تبلغ املسؤولية  اإلنسانيةستماع لنداء فيناس دعوة لإلهتمام باآلخر، واإليتحدث عنه لي الذيالوجه     

 األناتتم دون مقابل، ودون مقارنتها مبسؤولية الغري، وهذا الشرط هو من خيرج  إذيف ذاا،  خالصةذروا، وتكون 

 أنفالوجه هو الذي يتسلح به اآلخر، وهو من يلغي  .جديد يستبدل الدين بتجربة الوجه مبقدس أشبه، أنانيتهمن 

احلوار مع اآلخر  وإقامةعرتاف والدين مثال، فالوجه هو دعوة لإل جتماعي، كاللغةعرب انتمائه اإل إليهننظر 

  .السلم ونبذ العنف إلقامةوجنعل من الوجه دعوة التحية والرتحيب،  إلقاءنبادر  إذاملختلف، 

تتمثل يف ، وماهية هذا الوجه اآلخراملنهل الوحيد الذي تستمد منه الفينومينولوجيا الليفيناسية قوا هو وجه      

ليفيناس من  يروس الذي أفرغهينطبق على اإل األمر، وهذا واآلخر األنابني  واألخوةحرتام عن معاين اإل لكشفا

ال خيرجه  أن، يتعلق حبب الغريب، وحرص ليفيناس متثل يف اإنسانيً ا يكسب معنً  أصبح إذالصبغة احلسّية واللذة، 

ما  يروس صفة الغريية هي القراءة الفينومينولوجية، ألنّ اإل، والقراءة الوحيدة اليت تعطي تيقا والغرييةمن معىن اإل

ا ا اتيقيً يروس وجهً  يصبح لإل، حّىت أخرى أبعاديروس كل عالقات اإل  إعطاءتكشفه هذه القراءة هو  أنميكن 

 أنيروس هو الغريية اليت جيب لفينومينولوجيا الوجه واإل األساسياحملب واحملبوب، وعليه املربر  أو، األنثىتتصف به 

تيقا هي الوحيدة برتمجة ممكنة فقط من الناحية اإلتيقية، واإل واآلخر األناتتجسد اتيقيا، وبالتايل تناول العالقة بني 

الذي  لى الغري القريب، الضعيف والفقريتيقا هو املسؤولية عأّما لب هذه اإل .يروسرقة املوجودة بني الوجه واإلاملفا

  .أمامه بأي شيء سوى تلبية نداء وجهه املهدد لن نقوم

للذات، فالوجه  ، وختضعهاآلخروحرية  أحقيةرد على فلسفات الذات اليت تلغي  مبثابةيروس كان الوجه واإل     

يفيناسي هو التخلص  من فاملسعى الل ب جل اهتمامها بفهم حقيقة الوجودنطولوجية اليت يصهو ضد الفلسفة األ

 اآلخرورد االعتبار حلرية  اإلنساينحتقارية والدونية لآلخر من طرف الذات، ودعوته مصّوبة حنو فهم النظرة اإل

 اإلنسانتتوقف على خدمة  فاإلتيقاال للهيمنة،  إذختالف، ودعوة للعيش سويًا، وهذا من منطلق ثقافة هوية اإل

بل يتعداه إىل  اآلخرلن يتوقف عند معرفة  واألمرن الغريية اجلذرية واملطلقة خمولة له، هذا أل، املستطاعقد  اآلخر
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تصال لن يكون يف حالة اإل نفصال بني الطرفني، ألنّ نسانًيا، وشرط هذه العالقة هو اإلالعيش سويًا، اجتماعًيا وإ

 نّ حرية لآلخر، فكأ أواحرتام  أيهناك أنا وال آخر، فيصبح هناك شيء واحد امسه الشبيه، فلن يكون عندئذ 

هو احرتام املسافة والفرق املوجود بني الذوات، وهذه املسافة هي املسافة  اإلنسانيةل للعالقة خوّ الشرط امل

  .اإلنسانية، كممهد أّول للنزعة الوجه إليهاالغريية ويدعو  تشرتطهاالثقافية،والتارخيية اليت 

       
       
        



  

  

  

  

  

  

  

  

 ملحق                 

                      

  نويل ليفيناساخاص بسيرة  ايم                    
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كوفنو " ب 1906فيلسوف فرنسي معاصر ولد سنة :  Emmanuel levinas"إميانويل ليفيناس        

covnos  نة س دراسته للفلسفة يف سرتاسبورغ من، بدأ تابع دروسه الثانوية بلتوانيا ،يةبليتوانيا وسط عائلة يهود

كامال و   ادروس هوسرل ملدة عامم ذهب إىل فرايبورغ ليتابع بنفسه  1928م يف سنة 1930إىل سنة  1923

م ، و كانت له  1929ا وقته لتنظيم مؤلفاته حل حمله هيدغر سنة رسً مكحماضراته  إلقاءا توقف هوسرل عن بعدم

يستوفيسكي  الروسي د باألدبكان شغوفا   .être et temps "الزمنو  وجودل"يلتقي به و يقرأ كتابه ا فرصة انال

 "Hamlet"ت هامل" روبا على غرار رواييت و اب أ، كما قرأ لكبار كتشكني و غوغول كما قرأ لتولستوي و بو 

  .لشكسبري" Macbeth ثمكب "و

سرتاسبورغ يف فرنسا لدراسة الفلسفة حتت  إىلم  1923اب الروس املذكورين قادته سنة بعد قراءته للكتّ      

 يف فرنسا ا ملحوظايف ذلك احلني كانت فلسفة برغسون قد أحدثت وقعً  ،شارل بلونديل و موريس برادين إشراف

نشر جمموعة من  فه بربوست و فالريي و قدتصادق  ليفيناس مع بالنشو الذي عرّ ، بسرتاسبورغ إقامتهو أثناء 

و اندالع  اجلنسية الفرنسيةل ليفيناس على بعد حصو  ،  م 1975الكتابات على موريس  بالنشو  يف سنة 

كما ،م  1940وقع يف األسر عام  أن إىلرب العاملية الثانية كان مؤهال للتجنيد فاخنرط يف اخلدمة العسكرية ، احل

يف فرتة  ،يف املانيا و قد بدأ ليفيناس أسرهم أثناءيف لتوانيا  اقد مكثو  االذين كانو  أسرته أفرادقتل النازيون مجيع 

     .1م  1947ود  سنة من املوجود إىل الوج" كتابه   األسر هذه  ألفّ 

 ،2ية حىت اية حياتهكان يقدم حماضراته التلمود  أينية الشرق اإلسرائيليةبعد احلرب صار ليفيناس مديرا للمدرسة 

املتمثل  األساسيعمله   1961،نشر سنة  1930،بعد نشرته لنظرية احلدس يف الفينومينولوجيا اهلوسرلية سنة و 

" بواتييه" ا للفلسفة جبامعة ستاذً ا يف تعيينه أاليت كانت سببً " ائي الكلية و الال" دكتوراه بعنوان  أطروحةيف 

                                       
،ص، ص 2008، 1ما بعد احلداثة، ترمجة فاتن البستاين، املنظمة العربية للرتمجة،بريوت لبنان، ط إىلجون ليشته، مخسون مفكرا أساسيا معاصرا، من البنيوية  - 1

241 ،242.   
2-Noëlla baraquin, jacqueline Laffitte, dictionnaire des philosophes, p 193. 
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م  1973ون عام وربم و من مث شغل كرسي الفلسفة جبامعة الس 1973سنة  إىلم  1967ربون من سنة و بالس

ه من األعمال ختتلف بني التوجه ب م بفرنسا ، خملفا وراءه عدد ال بأس 1995م تويف سنة  1976و تقاعد سنة 

  :الفلسفي والديين وأمهها

1-la Théorie de l’intuition dans la phénoménologie husserlienne, 

librairie philosophique j, vrin, paris, 1963. 

2-Autrement qu’être ou au delà de l’essence, nijhoff, 1974 . 

3- En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, vrin 1967. 

4- De dieu qui vient à l’idée, vrin, 1982. 

5- De l’existence à l’existant, vrin, 1987. 

6- Ethique et infini, fayard, 1982. 

7- Entre nous, grasset, 1991. 

8- De l’évasion, fata morgana, 1982. 

9- Totalité et infini, livre de poche, martinus nijhoff, 1961. 

10- Humanisme de l’autre homme, fata morgana, 1972. 

11- Difficile liberté, essai sur le judaïsme, Albin Michel, 1963, 1973. 

12- Doms propre, fata morgana, 1976. 

13- Quatre  lectures talmudique, minuit 1968. 

14- Du sacré au saint, nouvelle cinq lecture talmudique, minuit, 1977.  

15- le Temps et l’autre, fata morgana, 1979. 

16- Liberté et commandement, fata morgana, 1994. 

17- Hors sujet, fata morgana, 1978. 
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  المقابل العربي                                                                          المفهوم باللغة األجنبية  

 
Absolument autre املطلق اآلخر                                                                                              
         
Absolu                                                                                                 مطلق 

Accueil                                         اإلستقبال                                                     

Aimée احملبوب                                                                                                    

Allant-à dieu    التوجه حنو االله                                                                            

Alter ego                                                                                            أنا آخر 

Altérité                                                                                                الغريية 

Amant                                                                              احملّب                     

Amoureuse                                                                                         محيمية 

Amour                                   احلّب                                                                

Approcher                                                                                          التقرب 

autre métaphysique                                                                  اآلخر امليتافيزيقي 

Autrement qu’être                                                                      خبالف الوجود 

Autre                                                                                                    اآلخر 

Autrui                                                       الغري                                               

avenir                                                                                                 املستقبل 

 bonté                       الطيبة                                                                              
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 caresse                                                                                                املداعبة 

Clandestinité                                                                                    الالشرعية 

Clandestin شرعي                                                                                        الال  

Corporéité                                                                             اجلسدية، لغة اجلسد 

 corps                                                                                                   اجلسد 

 désir métaphysique                                                                   الرغبة امليتافيزيقية 

 désir                                                                       الرغبة                                

Dieu                                                                                                       اإلله 

dire                                          القول                                                                

Discours                                                                                             اخلطاب 

 dit                                                                                                       املقول 

Droite                                                                                                استقامة                     

Egoïsme                                                                                               أنانية 

Epiphanie du visage                                                             الظهور املقدس للوجه 

Eros                                                                                                  اإليروس  

Éthique                                                                                             اإليتيقا   

Etranger                                                                                     الغريب، األجنيب

expérience absolue                                                                     التجربة املطلقة 

Expression            تعبري                                                                                 
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Extériorité                                                                                           الربّانية 

Face à face                                                                                     وجها لوجه    

Fécondité                                                                                           اخلصوبة  

 féminin, féminin                                                                        األنثوي، األنثى  

 fils                                                                                                اإلبن، الولد   

 enfant                                                                                                 الطفل   

Fraternité                                                                                           األخّوة   

Fusion                                                                                       انصهار، ذوبان   

Hospitalité                                                                                         الضيافة 

Humains                                                                                                اسالنّ 

Identique                                                                                    مطابق،متماهي 

Identité                                                                                                 اهلوية 

Il’ y a                                                                                 فعل الوجود، فعل الثمة    

Iléité                                                                                   هو، غريية ضمري الغائب 

Impudeur                                                                              الالحياء، الالحشمة  

Indifférence                                                                                   الالمباالة     

Infini                                                                                              الالائي     

Intention                                                                                 القصد             

Interhumain                                                                                     بني الناس 
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Intériorité                                                                                            اجلوانية 

Intersubjectivité                                                               البينذاتية                    

Ipséité                                                                                                     إنّية   

Irremplaçable                                                                    ال تستبدل، ال تستعاض   

Langage                                                                                     اللغة               

Lecture         القراءة                                                                                         

Les unes pour les autre                                                                   بعضنا البعض 

Me voici                                                                                            ها أنذا    

 même                                                                                                الشبيه    

Méstère                                                                                              لغز، سر  

 métaphasique                                                                                 امليتافيزيقا    

 moi                                                                                             األنا             

 mortalité de l’autre              موتت اآلخر                                                          

 mort                                                                                                   املوت    

 no man’s land                                                                                املنطقة احملرمة 

Non thématisable                                                                           غري متموضع 

Nudité       ة(عري    (                                                                                      

Orphelin                                                                 اليتيم                               

Parole                                                                                                 الكالم 
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Paternité                                                                                              األبّوة    

philosophie première                                                                    الفلسفة األوىل 

Profane ; profanation                                                              نتهاك   املنتهك، اإل

Proximité                                                                                        ااورة     

Relation                                                                                            العالقة    

Resistance éthique                                                                      املقاومة اإلتيقية  

Responsabilité                                                                               املسؤولية      

sens                                                                                                      املعىن    

Séparation                                                                                         نفصال  اإل

 signification                                                                                         الداللة  

 socialité                                                                                            جتماعية اإل

 soi                                                                                             الذات             

Supériorité                                                                        ّمسو                        

temporalité                                                                                       الزمنية      

 temps                                                                                               من      الز 

 thématique                                                                             التيمائي، املتموضع 

 toi, le tu                                                                                        األنت        

Totalité                                                                                            الكلية      

Transcendance                                                                                التعايل      
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Trans-substantiation                                                                     تعدي اجلواهر  

Tu ne tueras point                                                                      لن تقتل أبًدا    

un pour l’autre                                                                   الواحد من أجل اآلخر   

Une possibilité au delà du  possible                              إمكانية ماوراء املمكن         

un                                                                                          الواحد                

 veuve                                                            األرملة                                       

 vie intérieur                                                                          احلياة الداخلية        

vision                                                                                                   الرؤية    

Volupté                                                                                              الشهوة    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع                          
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  :ملخص

داخل حقل فلسفة ليفيناس، وفق ما  "الوجه واإليروس"تقف هذه الدراسة على مفهومي      

التي تحدد نمط العالقة بين األنا  ،يقدمه من قراءة فينومينولوجية تتعلق بشكل مباشر بالغيرية

الوجه ويشترطها يتيقًيا، وبدافع اإلنسانية التي تكون بالمسؤولية األخالقية التي يمليها إ واآلخر

  .نحو مهمة حب واحترام الغير اإليروس

  .الوجه،اإليروس، اإلتيقا، الغير، األنا، اآلخر، المسؤولية :مات المفتاحيةالكل

Résumé : 

    Cette étude repose sur les concepts du visage et l’éros dans le champs 

de la philosophie de levinas qui fournit des lecture phénoménologique; 

liée directement à l’altérité qui définissent mode de la relation éthique 

entre le moi et l’autre, qui est faite de l’exigence de l’humanité qui 

dictée par le visage et requis par  l’éros vers aimer et respect l’autrui . 

Motsclés:le visage,l’eros,éthique, autrui, le moi, l’autre,responsabilité. 

Summary : 

   This study stands on the concepts of the face and Eros, within the 

philosophy of levinas, which provides reading  phenomenological 

directly related to otherness, that define the relationship between the 

ego and the other ethical, which is dictated by humanity motives, on a 

responsibility dictated by the face and required by Eros about love add 

respect for others. 

Keywords: face, Eros, ethics, other, the ego, otherness, responsibility. 


