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في فمسفة ليفيناسجدؿ اليوية والديف   
 

 :مقدمة 
بثت بالذات اإلنسانية في ظؿ العديد مف الفمسفات الغربية المعاصرة التي ع

العالـ مف خبلؿ نظرتيا نظرة اضطيادية إلى  مجرد ذات مستمبة ومييمنة عمى وحولتيا إلى
وفي ظؿ استمرارية الحاجة إلى وضع  ،ىوية الذات  جنًا دائمًا لسمبواعتبرتو ساآلخر 
مف أجؿ نشر السبلـ بيف الفرد  (الذات )في مكانة تضاىي مكانة األنا   (الغير)اآلخر 

  - ٜٙٓٔوالمجتمع انبثقت فمسفة الفيمسوؼ الفرنسي الميتواني إيمانويؿ ليفيناس 
غيرية رفضًا مطمقًا ددة لكؿ تيارات العنؼ التي تنادي بإقصاء اآلخر ورفض المند( ٔ)ٜٜ٘ٔ

ة وأصبحت الميمة الرئيسية ليا ليس تأسيس نظرية لممعرفة أو نظري فجاءت فمسفتو
نما فيـ العبلقة مع اآلخر باعتبارىا أصؿ وأساس كؿ عبلقة مع الوجود ويتجمى  سياسية وا 
ذلؾ في القدرة عمى احتراـ غيرية اآلخر وليس في محاولة اختزالو في ىوية الشبيو ، ولذلؾ 

ختبلؼ عف مجمؿ الفمسفة الغربية عف طريؽ يفيناس فمسفتو  بشكؿ مختمؼ كؿ االصاغ ل
 عف األنطولوحيا بديبلً ( ٕ)باألخبلؽ التي اعتبرىا ليفيناس "  الفمسفة االولى"االستعاضة 

                                                      

ب  1091فيمسوف فرنسي معاصر ولد سنة   :Emmanuel levinas"  ليفيناس يمانويلٕ  إ ( 1)
بميتوانيا وسط عائمة ييودية، سافر إلى فرنسا لدراسة الفمسفة  وقد حصل عمى  covnos "كوفنو

(  وقد مكث في  1029درجة الدكتوراه في )نظرية الحدس في الفينومينولوجيا اليوسرلية سنة 
فرنسا وحصل عمى الجنسية الفرنسية ، وبعد اندالع الحرب العالمية الثانية كان مؤىال لمتجنيد 

 جميع النازيون قتل ،كما م 1099 عام األسر في وقع نٕ  ا لىٕ  مة العسكرية ، افانخرط في الخد
 ليذه كانت وقد و المانيا في سرىمٕ  ا ثناءٕ  ا لتوانيا في مكثوا قد كانوا الذين سرتوٕ  ا فرادٕ  ا

 الفمسفية والدينية والتي أىميا نظرية الحدس في ظاىريات  كتاباتو عمى كبيرة أىمية األحداث
 مضاءٕ  ىوسرل ،الكمية و الالنيائي ،  اكتشاف الوجود مع ىوسرل و ىيدجر ، قواعد تممودية، ،ا

 ، الصمت و ،الكمية ليفيناس مع حوار ، والالنيائي ،األخالق واآلخر  الصعبة،الزمان الحرية في
 ساسيإ  عن سيرة ليفيناس انظر :  جون ليشتو، خمسون مفكرا ا لممزيد .  الكتب من العديد وغيرىا

 لمترجمة،بيروت العربية المنظمة البستاني، فاتن ترجمة الحداثة، بعد ما لىٕ  من البنيوية ا معاصرا،
 .393  ،391ص  ،3992 ،1ط لبنان،

(
2
) Emmanuel Levinas, Totality and Infinity: An Essay on Infinity , trans. 

Alphonso Lingis Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969 ,P. 281. 
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ومف خبلؿ استقراء إيمانويؿ ليفيناس اد عمييا معظـ الفبلسفة الغربييف ، التقميدية التي اعت
لميّوية عمى أساس  مفيـو  المغايرة واالختبلؼ  جديدًا  اً لتاريخ الفمسفة ، وضع مفيوم

عمى رفض المفاىيـ  الفمسفية القائمة مبنة األساسية لفمسفتو حيث  التي جعميما  ال
المماثمة والمشابية والتي فقد فييما  اإلنساف إنسانيتو ، وضاعت  ىويتو الحقيقية في 

عو الفمسفي عمى أساس  غمار تمؾ المشابية والمماثمة ، ومف ىنا وضع ليفيناس مشرو 
اآلخر ، ىذا اآلخر ىو االختبلؼ و المغايرة ، نطولوجي مبني عمى الحوار مع إيتيقي أ

و أ وبصفتو مفكر ييودي فقد وقؼ الباحثوف في مفترؽ الطرؽ عمى تصنيفو كونو فيمسوفاً 
عميؽ ومعقد لدرجو  صبح التشابؾ بيف األخبلؽ والديف في فكر ليفيناسيث أبح مفكرًا دينيًا 

طرحت فكرة ىذا البحث مف خبلؿ خبلفيو بالنسبة لبعض الباحثيف ولذلؾ   ةانو أصبح مسأل
، والتي حاولت مف في عبلقة جدلية بيف اليوية والديف  عد الديني لمفيـو الغيرية عرض الب  

تتسـ  اطرح  العمؽ و األبعاد الخفية في فمسفة ليفيناس تمؾ األبعاد  التي أراى  اخبللي
 الطرح الميفيناسي .ر في عمؽ مقاربات منيجية بنزوع ديني  متجذ فيبطابعيا اإلنساني 

ومف خبلؿ ىذا البحث نتواجو وجيًا لوجو مع أسئمة ليفيناس التي تضع أمامنا  
 العديد مف اإلشكاليات أىميا :

اآلخر دوف كيؼ يمكف لمذات  التي ىي مصدر لؤلنانية  ، أف تدخؿ  في عبلقة مع  أواًل : 
 مع األنا  عبلقةفي  ف يدخؿ أخر كيؼ يمكف لآلو  الفور ؟ ىالتخمي عف أنانيتيا عم
 دوف التعرض لمخطر ؟ 

خر لتتخمى الذات عف فرديتيا مف الديني الذي يجمع بيف الذات واآل ما ىو الجوىر ثانيًا :
 أجؿ األخر ؟

وينصير ف يذوب أؾ  دوف وضوع مدر  قبوؿ اآلخر كم  ة دِركالم   الذاتستطيع : كيؼ ت ثالثاً 
دوف الذوباف داخؿ الوجود الكمي  ىويتويستطيع الموجود الحفاظ عمى وكيؼ داخميا 

 ؟ 
 نكشاؼ اإلليي ؟ئل لة بحيث تكوف شرط عبلقة أصمي:ىؿ تكوف عبلقة األنا باآلخر  رابعاً 

 عمى الفرد والمجتمع؟: ما النتائج التي تترتب عمى احتراـ غيرية اآلخر  خامساً 
مف مفيوـ   يبدو لي أف ىذا التشابؾ الذي دخؿ في غماره ليفيناس  أكثر تعقيداً   

 . ىذا البحث وىو ما سأحاوؿ توضيحو في ، التماثؿ األخبلقي األحادي الجانب
 وقد قسمت ىذا البحث إلى ثبلثة مباحث :



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جدؿ اليوية والديف في فمسفة ليفيناس

- 255 - 

 

 وينقسـ إلى مطمبيف :  نا واألخرجدؿ األ  :المبحث األوؿأواًل  

 ختبلؼ اليوية واالالمطمب األوؿ :

 ختبلؼداللة الوجو كمفيـو لبل: الثانيالمطمب 

 وينقسـ إلى مطمبيف ؿ اليوية واإلتيقا دج:المبحث الثاني  ثانياً 

 العبلقة بيف األخبلؽ واليوية      :المطمب األوؿ
 إتيقا المسؤلية   :المطمب الثاني

 وينقسـ إلى ثبلثة مطالب  البعد الديني لمفيـو اليوية :الثالث  : المبحثثالثًا 

 مفيـو الديف : المطمب األوؿ

 مفيـو البلنيائي والبلىوت األخبلقي : المطمب الثاني

 فمسفة الحوار كأثر لتحقيؽ اليوية : المطمب الثالث
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 خرجدؿ األنا واآل :المبحث األوؿ
 وؿ :  اليوية واالختبلؼ المطمب األ 

جميعنا يعمـ أف مصطمح  الي وية  مصطمح مستحدث في الثقافة العربية وقد 
العربية وىو ضمير ىو  فاليو أعطتنا الي وية  استحدث مف خبلؿ العودة إلى أحد الضمائر

و أو ما يجعمو دائـ ىو وجوده الذي ل ليس فتحيا، والمقصود بيوية الشيءبضـ الياء و 
أف يكوف الشئ  رات ، ىو نفسو أو ىو ىو، لذلؾ كاف تعريؼ الي وية لغويًا "رغـ كؿ التغي

(  ويتداخؿ مفيوـ ٖؽ " )ىوىو وليس غيره وىو قائـ عمى التطابؽ أو اإلتساؽ في المنط
بزيادة حرؼ الصمة ما   ما ىو(ىية  ألف الماىية " أف يكوف الشئ )الي وية مع مفيـو الما

دد  المصطمح األجنبي لمصطمحي ٗعمى الضمير المنفصؿ ىو والمعنى واحد " ) ( و لذلؾ ح 
" مح بلؼ بينيما  فكؿ لفظ منفصؿ عف اآلخر، ذلؾ أف مصطاليوية والماىية ليظير االخت

مف   Identiteوىو فعؿ الكينونة ولفظ   ىوية  Esseمف البلتينية   Essenceماىية 
اليوية عمى المستوى  وقد اعتاد الفبلسفة عمى إطبلؽ مصطمح( ٘أي ىو " )  Idالضمير 

ي المستوى الذي ينظر إلى الوجود ذاتو بصرؼ النظر عف الموجود الذي أ )*(األنطولوجي
ىيدجر  مارتفعرضو مف خبلؿ الطرح الذي يذه المسألة لونشير ينظر إليو ويؤولو ، 

ؤاؿ أكثر بس ؟ ما ىو اإلنسافحيث استبدؿ سؤاؿ  سؤاؿ الماىية حوؿ  (ٜٙٚٔ- ٜٛٛٔ)
 اً عف كممة إنساف لتختفي نيائي اً نيائيفأراد ىيدجر أف يستغني "  مف ىو اإلنساف؟ جذرية
ف أوىو يعني ، الفاقد لمماىية Daseinف البلحقة وتظير بدليا مصطمح الدازايّ نصوصو مف 

نفسنا نفسنا أو شكؿ الضياع عف أأ ي كؿ مرة تأخذ شكؿ اإلنتماء إلىعبلقتنا " بأنفسنا ف
وبيذا المعنى يؤكد ىيدجر  (ٙ)صالة في وجودنا " األصالة أو عدـ األوىو ما سيقود الى 

نزوعو لما يريد أف يكوف فيو مف  عمى أف ماىية الكائف البشري ال تكوف إال مف خبلؿ 

                                                      

  19، ص3913حسن حنفي : اليوية ،المجمس األعمى لمثقافة ،( 2)

 19المرجع السابق: ص ( 9)

 19المرجع السابق : ص (5)
 والسياسيىناك مستويات عديدة لمفيوم اليوية منيا االجتماعي والثقافي والديني  )*( 

مارتن ىيدجر : الكينونة والزمان ، ترجمة فتحي المسكيني ، دار الكتب الجديدة ، الطبعة األولى  (1)
 112، ص ىامش 3913، ليبيا ،
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ومف ثـ  مف خبلؿ ذاتو ىويتوف أي أاوزه لواقعو وانفتاحو عمى العالـ بتجيصنع ذاتو بذاتو 
نما ىو ما قرأتو الذات اإلنسانية ورأتو أو  فإف ما يقاؿ عف الوجود ليس الوجود عينو وا 

ىي ىوية اإلنساف فالذات اإلنسانية إذف  وتأويبلت وتصورات ، منحتو لموجود مف معاف
أيضا وىي أساس كؿ ىوية أخرى ألنو إذا تصورنا غياب ىوية اإلنساف غاب الوجود عنا 
وغاب عنا كؿ معنى ألف الذات ىي التي تعطي  المعنى وتوضحو وىو ما يؤكد عمى جوىرية 

 أيضاً يعني كما طرحو ىيدجر  فمصطمح الذات ذا ل،  اليوية اإلنسانية ومركزيتيا في الوجود
وقارئة لموجود اليوية أو اليوية اإلنسانية أي وجود اإلنساف وحقيقتو بوصفو أنا ناظرة 

مف خبلؿ األنا الديكارتية أو الكوجيتو  ما طرحو مف قبؿ ديكارت وىذا ،  تمنح لموجود معناه
الذات  عبلقة  عمى قتصر ي ألنو، وقد رفض ليفيناس ذلؾ الطرح لمفيـو اليوية الديكارتي 
إليو رفض ما ذىبت ولذلؾ  بالوجود فقط بصرؼ النظر عف أي عبلقات أخرىاإلنسانية 

"  أنيا ال ت سِند لميوية اإلنسانية في حيث  مف في تصورىا لميوية  الميتافيزيقا التقميدية 
ا تصورتو الذات نظرتيا لموجود وتعتبر تصورىا لموجود ىو الوجود نفسو وليس الوجود كم

األنا وىو عبلقة مسألة اليوية ل ليفيناس في بع د أخر ولذلؾ  يدخؿ (ٚ)"وأولتو اإلنسانية
و مقاببًل لميوية ومغايرًا ليا األنا بوصفيا معبرة عف اليوية واآلخر بوصف ،باآلخر أو الغير 

خر  ة  بشكؿ سمبي  قائـ عمى إقصاء لآلخر  أو الغير في الفمسفوقد ارتبط  مفيـو اآل، 
الذي تأثر بالمفاىيـ العنصرية لمتفرقة بيف اليونانيف  ؽ.ـ (  ٕٕٖ- ٖٗٛأرسطو )فنجد 

وغيرىـ والتي تدعي " أف اآللية قدخمقت اليونػانييف مف مادة نورانية خاصة، بينما خمقت 
غيرىـ مف مواد خسيسة، لذلؾ فقد اعتبر بأف غير اليونػاني يعاني القصور العقمي أو 

(  وقد استخدـ "  أىـ ٛ) ي الجانبيف "ني الذي يتمتع بالكماؿ فالعضمي، عمى خبلؼ اليونا
فأطمؽ لقب " بربري  عمى كؿ مف ال يتكمـ المغة  اليوية اليونانية أال وىي المغة ، عناصر 

( وفي الفمسفة الحديثة كاف النموذج الييجمي ٜاليونانية  ويمكف استعباده إذا وقع أسيرًا")
الذي لـ يبعد كثيرًا عف نموذج أرسطو ومفيومو لؤلخر بشكؿ ع نصري كبير فجاءت جدلية 

                                                      

(7) Emmanuel Levinas, Collected Philosophical Papers,Trans.Alphonso 

Lingis Pittsburgh: Duquesne University Press,, 1998, p. 96 

 .)بتصرف (355، ص 1019أرسطو: السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، القاىرة،  (2)

مركز فيميو ىارلي وآخرون: صورة اآلخر العربي ناظرا ومنظورا إليو، تعريب: الطاىر لبيب ،  (0)
 53دراسات الوحدة العربية،ص 
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إذ يقوؿ: " الوعياف بالػذات ( ٓٔالعبد والسيد " )"  المشيورة (ٖٔٛٔ-ٓٚٚٔ)ىيجؿ 
دراما البلمساواة  خر متضاداف، الوعي بالذات يتضاد قبؿ كؿ شيء مع نفسو ، إنيا وباآل

ف ( إٔٔبيف العبػد والسيد، والمبلحظ بالنسبة إليو أف ىذا الصراع مف أجؿ الحياة والموت ")
تاريخية  لمعبلقة بيف األنا  جدلية العبد والسيد الييجيمية تؤكد عمى ضرورة الصراع كحتمية

خر،والتي قد نمط لمعبلقة التي تحكـ األنا باآلخر والتي مف شأنيا تجعؿ  الصراع ىو واآل
حتقار التاـ قصاء واالاف االتؤدي في النياية إلى موت أحدىما ، وفي الحقبة المعاصرة ك

لآلخر متمثؿ في اضطياد النازييف لمييود حيث نظروا إلييـ كأنيـ أشياء ال قيمة ليا وليس 
كثر مف ستة بيد فييا أكذوات مما نتج عنو اليولوكوست تمؾ المحرقة المعروفة التي أ

كتابو عف ذلؾ في  غة الذات المقيورة المضطيدة بموقد عبر ليفيناس  ييف ييودي مبل
 ٜ٘ٗٔإلى  ٖٖٜٔف أذكركـ بما كانت عميو السنوات مف أأود " فيقوؿ :  الحرية الصعبو 

بيف المبلييف مف البشر الذيف واجيوا البؤس  حيثكانت مثميا بالنسبة لمييود في أوروبا. و 
 اإلىماؿ الذى عانى منو الييود  ذاى (ٕٔ) "والموت ، عانى الييود وحدىـ مف اإلىماؿ التاـ 

 وعمى رأسيـ نا ،األ  في حياة خر بعض الفبلسفة لمدور الذي يمعبو اآلزدراء باإلضافة ال 
طمؽ صيحتو ( الذي أ ٜٓٛٔ -ٜ٘ٓٔف بوؿ سارتر )جا الفرنسي الوجودي لفيمسوؼا

، وفي ظؿ تمؾ الفمسفات واألحداث التاريخية  التي تعمؿ (اآلخروف ىـ الجحيـ )الشييرة 
د  لقبوؿ األخر مف خبلؿ مفيـو يفيناس  بمفيـو جديلفمسفة  صاء اآلخر جاءتإقعمى 

الغير  حتؿ األخر أوياالختبلؼ والغيرية ليأخذ مسارًا  واجو بو كؿ ىذه الفمسفات وعارضيا ل
ة في فمسفتو مختمفًا  عف الميتافيزيقا  التقميدية ومف ىنا " فاليوية  بدوف يالمكانة األساس

ة البداياليوية عند ليفيناس منذ تأسست  ( حيثٖٔاآلخر حسب ليفيناس تناقض فعمي ")

                                                      

ترجمة وفاء شعبان،  ألكسندر كوجاييف: جدلية السيد والعبد من " المدخل إلى قراءة ىيغل "، (19)
 .53، مركز اإلنماء القومي، الكويت، ص 115-119مجمة الفكر العربي المعاصر،عدد  

  59المرجع السابق :ص  (11)
(
12  ( Emmanuel Levinas : Difficult Freedom: Essays on Judaism.  , Translated 

by Sean Hand, Johns Hopkins Jewish Studies. Baltimore, Johns Hopkins 

University Press, 1990, p.11 

((
إدريس كثير ، عز الدين الخطابي : مدخل إلى فمسفة ليفيناس )من الفينومينولوجيا ( ،   12

 99، ص  3992منشورات إختالف ، الطبيعة األولى ،



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جدؿ اليوية والديف في فمسفة ليفيناس

- 250 - 

 

ف الِخبلؼ، ينو وبيو االختبلؼ ضد اإلتفاؽ والفرؽ ب Differencesختبلؼ عمى مفيوـ اال
ستعمؿ ي ال الِخبلؼ فٔ  ف ايؿ، عمى حيستعمؿ في القوؿ المبني عمى دلي  " أف االختبلؼ 

ر غيف يف ىو كوف الموجوديو، واالختبلؼ عند بعض المتكمميؿ عمدليما ال في الٔ  ا
 (ٗٔف " )ير متضاديف وغيالمتماثم

داخؿ كؿ  تحدديوجد و ي الذي ىو االختبلؼ فٔ  ا ـ الفمسفية نجديوفي معجـ المفاى
 فٔ  ا ذٔ  دا متميزًا عف ماعداه،ايانا فر يوالتي تجعؿ منو كة التي تحدده يه الخاصكائف باعتبار 

 ذاتيا،وذلؾ لىٔ  اس ابالقية سمبيندرج داخؿ كؿ واحد منيا كيوية يف ، يف طرفيب االختبلؼ
(  ومف ىنا يتحدد مفيـو اإلختبلؼ في الفمسفة ٘ٔ. ")لذاتيا بالنسبة الذات اختبلؼ ألنو
 خرٔ  ئًا عف شيء ايوش ، خرٔ  ز مفيومًا عف معنى اية التي ت مّ يثة بوصفو "الخاصيالحد

ٙٔ)ز ؿ.. "يالم مّ  ؤ  ا.. ب الخاص
( 

خر بوجوده المستقؿ وليس كإنصيار داخؿ كد ليفيناس مف خبلؿ كتبو تفرد اآلوقد أ
الوجود والكياف خر لو نفس المنزلة مف فرد كذلؾ فاآلاألنا  فكما تتمتع األنا بوجودىا المت

يا لحظات والدة لؤلنا  مف جديد مف خبلؿ أند ولذلؾ يصؼ ليفيناس العبلقة باآلخر بالمتفر 
لغيرية عند ليفيناس مؤسسة نا جديدة  ، ولذلؾ فاأر  حيث تموت األنا األولى وتولد األخ

و ختبلؼ بقولو "  اآلخر ىو آخر وليس مف خبللي  ؛ تماما كما  األنا المتفرد  عمى اال
فبلبد  مف التسميـ باآلخر بأي حاؿ مف األحواؿ  كآخر ، وبمشاركتي  خبلؿ اآلخر،ليس مف 

  (ٚٔ) " في وجود مشترؾ

                                                      

((
، بيروت  رسةالمدممتبة   دار الكتب المبناني ،الحزء الثاني ،  جميل صميبا : المعجم الفمسفي ، 19

 521ص ،1032، لبنان ،
،منشو ارت  3اندريو الالند: موسوعة الالند الفمسفية ،ترجمة خميل احمد خميل،المجمد األول، ط (15)

  322-323، ص3991عويدات، بيروت، ،
  15ص،  3999، فبراير  2سالم يقوت: مفيوم اإلختالف، مجمة مدا ارت فمسفية ، العدد (11)

(
17( Emmanuel Levinas, Time anti the Other, translated by Richard A. Cohen, 

pittsburgh: Duquesne University Press, 1987,  p. 75. 
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اإلجتماعية، فتظير  ىي التي تشكؿ طابع حياتنا خر "آلقة مع االعبل لذا كانت
 خرٔ  نساني بما ىو افاآل خر اإل التزامف ،  عف تتبايف ي،ٔ  متقابمة، ااآلخرية كعبلقة غير 

 (ٛٔ") نأ  ا كونؤ  ا فٔ  ىو ما ال يمكف ا ، فحسب خرىٔ  ا نأ  ا ليس نسانئ  ا
و ال يبتمع اآلخر ومف ىنا  يؤكد ليفيناس مف خبلؿ جميع كتبو بأف "اإلنساف نفس

(  و ىذا االستيعاب ٜٔاآلخر ، وال تخوض في حرب معو  حتى الموت " ) وال تمتص الذات
خر وسارتر في ذوباف اآل ،ىيجؿ  وىوبز ، وؿ ، يدحض ماذىب إليو  ميكا فيممي ، المتباد

ف اليوية ىي عمى نقيض ما ذىب إليو ليفيناس  بأفي غمار األنانية المنبثقة مف الذات 
اس ليفينخذ يأخر ، لذا خر بحيث ال ينصير أحداىما في اآلىوية االختبلؼ بيف األنا واأل

العقؿ والتفكير المذاف ىما  خبلؿخر مف عبلقة األنا باآلتأسيسيا الميتافيزيقا التقميدية عمى 
ىيدجر الذي جعؿ كما يتضح عند  بيف الوجود والموجود تفصؿ الاألنطولوجيا التي  أساس
ير في حيف أف الغ دركوإدارؾ الموجود في استقبلليتو عف الوعي الذي ي  "  األنطولوجيامف 
لذلؾ تتجمى   (ٕٓ)" عبلقو معوالفي عند ليفيناس بؿ ىو دخوؿ  رد موضوع معرفةمجليس 

خر كذات وليس كموضوع ، يناس في دعوتو إلى التعامؿ مع اآلالنزعة اإلنسانية عند ليف
وىي " المعاممة التي أطمؽ عمييا إسـ البينذاتية  مؤكدًا في أكثر مف موقؼ عمى أننا في 

ٕٔتعاممنا مع اآلخريف إنما نحف نتعامؿ مع األرواح ال مع أشياء" )
، لذا وحتى تصبح  )

خر واالعتراؼ بغيريتو واحتراميا قية إنسانية وجب االقتراب مف اآلخر عبلقة أخبلا باآلعبلقتن
والتحاور معو والشعور بالمسؤلية ومشاركتو بداًل مف إقصائو ، وىي كميا شروط ضرورية 

ر أحد المصادر لبناء عبلقات إنسانية مع األخريف،لذلؾ فبالرغـ أف ليفيناس يعتبر ىيدج

                                                      

إيما نويل ليفيناس :الزمان واإلخر، ترجمة جالل بدلة ،معابر لمنشر والتوزيع ، الطبعة األولى  ،  (12)
 02ص   3919سوريا ، 

(
19

) Emmanuel Levinas, Totality and Infinity p. 77 

اإلتيقا ضد في ما بين ليفيناس وىيدجر أو حرب مصطفى كمال فرحات: ظروف الكينونة (39)
 لمعموم العالي بالمعيد التأويمية الفينومينولوجية البحث األنطولوجيا ، حوليات الفينومينولوجيا ، مجمة

 3991والتوزيع،  لمنشر السحر ودار المعممين العميا دار ارت منشو 1 المجمد اإلنسانية،تونس
 19،ص

  12ة مدا ارت ، صسالم يقوت: مفيوم اإلختالف، مجم (31)



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جدؿ اليوية والديف في فمسفة ليفيناس

- 211 - 

 

** (والرئسية في فمسفت
ىيدجرمف إعطاء األولوية لموجود  فض  ما ذىب إليوأنو ر إال  (ٕٕ

عمى حساب الموجودات وىو ما يعني "أف الوجود أكثر جوىرية مف الموجودات بؿ يعني 
( ٖٕخر مف خبلؿ فكرة الوجود المجردة البلشخصية " )الموجودات ال تتحدد باآلأيضًا أف 

موجود في حدود الوجود يقوؿ " ال الختزالو الوىنا يوجو ليفيناس نقده الشديد لييدجر ،
 (، لذا يدعوٕٗلو " ) عتقد أف ىيدجر يعترؼ  بالموجود دوف الوجود وذلؾ  يبدو سخيفاً أ

 عمى تتأسس التي الكمية عف بعيداً  ، الموجود مع خرىٔ  ا عبلقة اكتشاؼ لىٔ  ليفيناس ا
 ظؿ وفي ، الشخصي منطؽ ظؿ في الغيرية عف الحديث يمكف فبل ، التقميدية الميتافيزيقا

ولتحقيؽ ذلؾ انطمؽ ليفيناس مف جود بعيدًا عف المظاىر والظواىر ، و  ، يتكمـ ال وجود
( حيث نشر  ليفيناس أطروحتو لمدكتوراه منيج الظاىرياتي )الفينومينولوجيخبلؿ ال

وكاف أوؿ كتاب مقدـ لفكر ىوسرؿ  ،ٖٜٓٔنظرية الحدس في الظواىر في  المعنونة  ،
في الفرنسية. مف خبلؿ تفضيمو لموضوع الحدس ، وقد أكد مف خبلؿ  ( ٖٜٔ-ٜ٘ٛٔ)

المنيج الفينومينولوجي "  أف  التجربة اإلنسانية ليست ماىية تحقؽ جبلءىا بنفسيا 
وعميو يثور  ( ٕ٘وليست كوجيتو خالصًا فيي نتيجة صوب شيء في العالـ يشغميا " )

 معنى  تحمؿ التي األنا تمؾ ديكارت وعندٔ  ا ليفيناس عمى فمسفة األنا سواء عند ىوسرؿ
  الحديث يصبح حيث  ترنسندنتالي تأمؿ نتيجة نيأ  ا ، اآلخر لىٔ  ا تمتفت وال بداخميا العالـ
مف األنا ويعود عمييا وبالتالي يمتص اآلخر داخؿ األنا   ينطمؽ أحادي حديث اآلخر مع

                                                      

** كان ليفيناس تمميذًا من تالميذ مارتن ىيدجروكان حاضرًا فيما يعرف بمناظرات داقوس (33)
حيث جرى لقاء بين ىيدجر وأرنست كاسيرر ، حيث أيد ليفيناس ىيدجر ضد  1030الشييرة 
واختار الوجودية وواصل معرفتو لفمسفة ىيدجر فمثمت منعطفًا حاسمًا في فمسفة ليفيناس كاسير 

رغم مالحظتو إن فمسفة معممو تفتقر إلى مضمون أخالقي ، لممزيد :جويل ىنسل ، ليفيناس من 
الوجود إلى الغير ، ترجمةعمى بورممحم ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، 

 )بتصرف( 22ص 3999

 

الطبعة األولى ،  الجزء الثالث ،مد الخامس ،جالم،  عبد الوىاب المسيري : الموسوعة الييودية (32)
 911ص،  1000،دار الشروق ، القاىرة 

(
24

)  Emmanuel Levinas ,Time anti the Other, p. 45. 

 3،ص(الفينومينولوجيا إلى اإلتيقا)من مدخل إلى فمسفة ليفيناس ،عز الدين الخطابي:إدريس كثير (35)
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ليفيناس أف نحافظ عمى المسافة بيف ما يريده  فشى وجوده ليختزؿ داخؿ األنا ، إفيتبل
األنا واألخر بحيث  ينبثؽ مف خبلؿ ىذه المسافة االختبلؼ الذي يحافظ عمى كينونة وىوية 

انية المعاشة  وبشكؿ مباشر مع عدًا مف أبعاد التجربة اإلنسب   عطى لآلخرولذلؾ أ اآلخر،
نظر ليفيناس تتخذ العبلقة  خر ، فمف وجيةنا  تجاه اآلـو عمى عاطفة األ يق اً دخر ، ب عاآل

خر ب عدا عاطفيًا  ، وفي ىذا  يقوؿ ليفيناس: "اآلخر ىو معروؼ مف خبلؿ ما يوجد مع اآل
 التي  ت ميز  حياتنا االجتماعية في نفسي مف  التعاطؼ ،... إف قمب العبلقة مع اآلخر ىي 

إال  نو ليفيناس الذي يتحدث عالرغـ مف وجود ىذا التعاطؼ بيف األنا واآلخر وعمى  (ٕٙ)" 
أف ال نعتبر أف عبلقة األنا باآلخر متبادلة فإذا كاف مف التزاماتي التعاطؼ مع  أننا يجب

" صميـ  فس العاطفة ،حيث يرى ليفيناس أفخر فيجب أف ال أطمب منو مبادلتي بناآل
العبلقة مع اآلخرىي التي تميز حياتنا االجتماعية ، ولكف  يبدو أنيا عبلقة غير متبادلو، 

خر بسبب غيرية اآلوىذا ، قمة التناقض ، واليرجع ذلؾ إلى عوامؿ فسيولوجية أونفسية بؿ 
عمالو الفمسفية عف فصؿ أحرص ليفيناس  عمى  وعمى الرغـ مف ( ٕٚ")االمختمفة عف األن

وتصريحو أنو "  أخذ أجازة مف  غـ مف تكراره المستمر ليذا الفصؿالييودية وبالر  عمالوأ
و يطالعنا خبلؿ كتاباتو بتأثير ديانتو الييودية واألحداث السياسية والدينية ( إال أنٕٛاهلل" )

التي عاشيا ليفيناس في تشكيؿ مفيومو لميوية ، وفمسفتو عمى وجو العمـو ولذلؾ تشكؿ  
قصائو بعيدًا عف عند ليفيناس لمظمـ و معاناة  اآل الصورة  األساسيةذكرى المحرقة  خر  وا 

الذات والمجتمع لذلؾ ونظرًا لخمفية ليفيناس الدينية كمفكر ييودي فإنو ، يعطي االختبلؼ 
مف جاره  فيقوؿ " اآلخر ب عدًا دينيا مف خبلؿ مصطمح الجار الذي يجد كؿ الحب والترحاب 

كنت  بيذا المعني، إذا ف يكوفضرورة القريب  ، ولكف الذي يمكف أبال، الذي ليس ىو الجار
ار بتقديس مفيـو الجويذىب ليفيناس إلى أبعد مف ذلؾ ( ٜٕ)" خر ، فأنت مف أجؿ الجارلآل

ما لـ ال معني ليا  عنده طبيعة عبلقة االنساف باهلل أصبحت  والذي ىو رمز لآلخر بحيث 
ييا منذ البداية  عمى أنيا ذىاب  نحو الشخص اآلخر  ويظير ذلؾ مف خبلؿ ينظر إل
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القوؿ انا أؤمف "عباراتو التي صاغيا في كتابو  اهلل كما يتبادر إلى الذىف  فبداًل مف 
ٖٔ)"جؿ الجار الذي يجب أف أعطيو أكثريستبدليا بعبارة  " أنا ىنا ،مف أ( و ٖٓ)باهلل"

ىذا (  
فمف ، طاء التي تعطيو الذات لمجار ىو حؽ مشروع كما نصت عميو النصوص المقدسة الع

 بؿ أيضاً وحوار  معو في عبلقة ليس فقط الدخوؿ  أو الجارنحو اآلخر  واجب الذات
التي يراىا ليفيناس عبلمة مف عبلمات بات الضيافة ، اجو مف خبلؿ الترحاب والحفاوة بو 

في فمسفة  والضرورية  حد المصطمحات اليامةىو أفمصطمح الضيافة  قبوؿ اآلخر ولذلؾ
شخص آخر مف خبلؿ  مع شارؾ  تأعندما "  فيقوؿ ،  كي نفيـ مقصده لمغيرية ليفيناس
لمضيؼ فا( ٕٖ)"وضيفاً  مضيفاً عمى أنو حوار بيف  واحد  في آففبل بد أف أتصرؼ ، الحوار

وؼ الوجودي سوريف بفمسفة  الفيمستأثر ليفيناس  ويبدو ىنا  اآلخر،ىو الذات والضيؼ ىو 
ونحف  ، حبًا أعمى لمجارإلى الحب حيث دعا كيركجور  في مفيومو لمجار  كيركجور

 المرء يري الجار فقط بعينيف مغمقتيف ، أو بواسطة البحث  بعيداً  "فيقوؿ مغمقيف العينيف 
إيمانيًا عدًا ار اتخذ ب  لمفيـو الجبالنسبة كجور كير  مقصد  عمى أف (ٖٖ)" عف أوجو التنافر

كوثبة تعمو فييا عمى نفسيا مف  نانيتياأ عمى الذات اوز فييا تتجمف أجؿ عبلقة  خالصاً 
في حيف كاف مقصد الذي يوصي بحب الجار والتعاطؼ معو ،  ؿ اتباع أوامر اهلل أج

في الشعب الييودي  متمثبلً  سياساً  الجار معنًا دينياً حيث أعطى أبعد مف ذلؾ  ىوليفيناس 
 ( ٖٗنؾ تدافع عف جارؾ ")، فإفيقوؿ  "عندما تدافع عف الشعب الييودي 

مفيـو اليوية عند ليفيناس بصبغة سياسية دينية ، وبشكؿ  اصطبغ ومف ىنا 
مجمؿ فإف  تأسيس اليوية عند ليفيناس مف خبلؿ اختبلؼ الذات عف األخر ىو خروج 
نفتاحيا عمى األخر وما ي ّقرب الذات مف اآلخرليس ما  لؤلنا مف إنغبلقيا عمى نفسيا وا 

ت، وال يكتمؿ ؿ اآلخر يتحمؿ الذايجمعيا بو ، بؿ ما يجعميا تتحممو في غيريتو، وما يجع
 فيما ذلؾ إلى والطريؽ اآلخر، إلى األمر نياية في بإرجاعيا الٔ  ية ابحث ليفيناس عف اليو 

 عنده لمفيـو االختبلؼ  األساسية الداللة ىو الذي الوجو  ىو ليفيناس يرى
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 داللة الوجو كمفيـو لئلختبلؼ  :المطمب الثاني
وعف جوىر اآلخر اإلنساني الفردي، لذلؾ يضع ليفيناس الوجو الوجو ىو التعبير عف التفرد 

 كوجو فقط ي عرض األنا ماـٔ  (، فاآلخر الذي ي عرض اٖ٘األصيؿ ضد الواجية الزائفة )
 األنا واألخرفي فمسفة ليفيناس ،عبلقة الغيرية بيف  أساس ىو الوجو كاف لذلؾ نساني،ٔ  ا
ذا كانت اليوية عند ليفيناس تستمد وجودىاو   خر ال يتـمف خبلؿ األخر ، فإف المقاء باآل ا 

خر بشكؿ خاص مف خبلؿ  وجيو، وليس الوجو بما إال بواسطة الوجو ،حيث يتبدى اآل
ذاف و لوف العينيف و شكؿ الجبيف واآل يظير منو  مف مبلمح  بيولوجيو  لوجود األنؼ

ولكف مف خبلؿ التعابير التي تنبثؽ عبر جمد الوجو نفسو  فكما يقوؿ ليفيناس  والفـ الخ،
( ليكشؼ لنا ٖٙريًا ، واألكثر حرمانًا " )جمد الوجو ىو الذي يعبر عف الب عد  األكثر ع  إف "

خر إخفائو عف األنا  ومف ىنا يصبح " الوجو المكشوؼ ، ميدد بالخطر عف ما يحاوؿ اآل
عف ىشاشة الوجو وعريو متأثرًا بالمنيج الوصفي لفينومينولوجيا ويتحدث ليفيناس ( ٖٚ")

يفرض نفسو ، ولكف يفعؿ ذلؾ بالبالضبط عف  يعبر عف نفسو و الوجو  " ىوسرؿ فيقوؿ
 أف أكوف قادرا عمى أفطريؽ مناشدتو لي مف خبلؿ مظاىر الفقر والعري والجوع  دوف 
الوجو يتميز ، إف (ٖٛ")أكوف  أصـ ليذا النداء. فالوجو  يقدـ نفسو ، ويطالب العدالة 

بالقرب والمسافة في نفس الوقت ، فكثيرا  منا يتقابؿ مع األخر  ويقوؿ  لو وجيؾ مألوؼ و 
ربما ال نتذكر أسماء بعض الناس الذيف قابمناىـ في حياتنا لكننا ال نستطيع أف ننسى 

في  األساسية زةالركي مف الوجو ليفيناس  يجعؿلذلؾ وجوىيـ بما ليا مف تعابير وقسمات، 
" أف الوجو ىو موقع إظيار التعبيرات والعواطؼ بؿ إظيار الروح حيث يرىتحديد اليوية 

بمثابة المغة التي ينشأ مف  يعتبرىا ليفيناسقسمات  مف  وىذا لما لموجو ( ٜٖذاتيا " )
خبلليا جسر العبلقة بيف الذات واألخر، ولذلؾ يصور لنا ليفيناس عبلقة األنا باآلخر 
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بصوره أشبو بالصور التمثيمة الحية لما يجب أف تكوف عميو ىذه العبلقة فيصور لنا أف 
ني في إنو يواجيني ويضع"الكبلـ و يدعوني مف خبلؿ السؤاؿ ، اآلخر يدعوني مف خبلؿ 

 تحدث  عبلقة في الكبلـليفيناس كما يرى ( وبناءعميو ٓٗ" ) عمى الخطاب السؤاؿ ويجبرني
، ىذا الوجو ليس بصفاتو دىا فقط يظير الوجو وعن وأنا أرد عميو  حيث يتحدث اآلخر لي ،

الكممات يتضح مف خبلؿ ، ولكف وجود اآلخر مف مبلمح،  كما سبؽ وأشرنا الفسيولوجية 
 وأبدي و مف وجود غيرمتمايز، وبالتالي تيرب األنا مف عالـ غير شخصي  ،بياالتي يتحدث 

نا الفردية كقوة  لوضع ىويتيا، عمى أف ىذه األنا كما يصؼ ليفيناس تحدث والدة اآلوىنا 
الجديدة تعطي حريتيا لآلخر " بحيث تشكؿ ىويو الشخص في تأكيده عمى حريو اآلخر 

في اإلستجابة نحو ضحية الشخص بحريتو ىي المؤشر ( ويرى ليفيناس أف تٔٗعمي نفسو")
الطابع المتغاير  وليو بؿ " إفلقيمة العميا أو األ خر لذلؾ  كانت حريو الذات ليست ىي ااآل

الستقبلؿ الذاتي لحريتنا اهلل باعتباره اآلخر ، يسبؽ ا لردنا عمي اإلنساف اآلخر ، أو عمى
، كما يقوؿ  األخر ووفقا لما تتطمبو إشارات وجو جولذلؾ فعندما أمتثؿ أماـ الو  ( ٕٗ")الذاتية

ذلؾ أف الذات مف خبلؿ  ( ٖٗ)ائمًا بفعؿ  أكثرمما افعمو لنفسي"ليفيناس "  فأنا مطالب  د
في قدرة الوجو عمى التعبير ورفض ويستطرد ليفيناس ماذا يريد األخر الوجو تستطيع معرفة 

يقاوـ السيطرة و االستحواذ ، إف الوجو "  ويصؼ ذلؾ بقولو اآلخر ألي قمع أو سيطرة 
ألي اختزاؿ داخؿ الذات ( كذلؾ مف خبلؿ الوجو نستطيع معرفة رفض اآلخر ٗٗيقاوـ قواي" )

حوار مع اآلخر ذلؾ أف  فتحتستطيع األنا بؿ العكس يؤكد ليفيناس أنو مف خبلؿ الوجو 
وىنا يحاوؿ ( ٘ٗ) "عبلقويتكمـ معي وبالتالي يدعوني إلى  " بأفكما يقوؿ ليفيناس  اآلخر

الوجو يعطينا دالالت مف شأنيا اف تفتح ب عدًا  جديدًا لمعنى الوجود  ليفيناس توضيح أف
"داللة كانت  خر، لذا دائما لوجود عبلقة بيف الذات واآلأىميا تمؾ الداللة التي تدعوني 
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معو بشكؿ غير  خر في ىويتو غير المميزة والتبادؿىي بمثابة يقظة أماـ اإلنساف اآل الوجو
األنطولوجيا ، لذا فمف المتعثر لمذات  إليو  عمى نحو ما ذىبت  (ٙٗمختزؿ في التجربة " )

وال بد لمذات مف خبلؿ ( ٚٗأف تتجاىؿ " عالـ ذي مغزى ق دـ الييا مف خبلؿ  وجو اآلخر" )
تجاوزىا لموجود أف تتقبؿ ذلؾ اآلخر الذي يعرض نفسو مف خبلؿ  الوجو الذي يطالب األنا 

عبلقة ويأتي ىذا التجاوز عندما يستطيع ىذا اآلخر " أف يقدـ نفسو تمؾ الباستمرار لوجود 
د ( ومف أجؿ ذلؾ فبلبٛٗلي" ) كشخص غريب دوف اعتراضي في أف أجعمو  عقبو أو عدو

ذلؾ أف الوجو مف اإلستجابة لؤلخر مف خبلؿ وجيو الذي يدعوني دائمًا إلى فتح الخطاب ، 
حيث ىو بالفعؿ الخطاب ، عند ليفيناس ىو دائما دعوة مف أجؿ فتح  الخطاب  ،  بؿ" 

انو في كؿ لحظو يستدعي  تعبير أفبلطوف ، لمساعدتو الخاصة ،يأتي ليظير نفسو ، وفقا ل
اب المفتوح بيف األنا واألخر ىو بمثابة الكممة األولى التي صدرت ( إف الخطٜٗحضوري")

فمف خبلؿ  مع المحظة األولى لموجود وىنا تظير األبعاد الدينية لميوية عند ليفيناس ،  
فسو بؿ يسترشد  تأثر ليفيناس بديانتو الييودية نجده  ال يصور الوجو كشكؿ عفوي يفرض ن

خر بالكممة الكمية والبلنيائي بربط مفيوـ اآلئ في كتابو حيث يفاجئ القار بقراءتو لمتوراه 
المقدسة  كما جاء في الكتاب المقدس  مف خبلؿ سفر يوحنا " ِفي اْلب ْدِء ك اف  اْلك ِمم ة ، 

ك اف  اْلك ِمم ة  اهلل  ") و اْلك ِمم ة  ك اف  ِعْند  اهلِل، و 
 وحكمتو متجمية مف ( حيث تظير كممة اهللٓ٘

 خر و السيما  فيما ينبثؽ مف المسؤليو  الكاممة مف الذات تجاه اآلخر لذلؾ خبلؿ وجو اآل
، ليفيناس  فمسفةكما يتضح ذلؾ مف خبلؿ   ؤليةالمسفالخطاب ىو عبلقة أخبلقيو وىو 

كما يقوؿ ليفيناس : " يفتح الخطاب البدائي مف خبلؿ اإللتزاـ الذي   ، لذلؾ فالوجو
                                                                     (ٔ٘)ألولى ا ىوالكممة

ف الوجو السمطة العميا لؤلمر اإلليي الذي ىو كممة اهلل ،  لذا كا حيث يكمف  في 
اهلل  متمثمة في اآلخر، و يذىب  ، وكذلؾ  كانت كممة اهلل الوجو اإلنساني ىو القناة لكممة

خر كما كانة التقديس اإلليي حيث يأتي اآلاألخر مليفيناس إلى أبعد مف ذلؾ بإعطائو 
                                                      

 23،22عدد عن إيمانويل ليفيناس وعادل طاىر  ص  13مجمة أوراق فمسفية  :العدد  (91)
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خر فيقوؿ دس هلل عف طريؽ تجميو مف خبلؿ اآلعف الظيور المق يصفو  ليفيناس معبراً 
( ويتجمى ٕ٘هلل  ، لكنو "ظيور لمعمو حيث يتجمى اهلل")" اآلخراإلنساني ليس تجسدًا  ليفيناس

خر فوجو و فيقوؿ " أما اآلبالوجلذلؾ حدد ليفيناس ىوية اآلخر اهلل عف طريؽ الوجو ، 
وذلؾ بناء عمى   ، المقدس لموجو لظيوربا ع ري الوجو  ؼ ليفيناس وص ومف ىنا ( ٖ٘")

فيقوؿ " البعد الرباني ي شرع مف خبلؿ العبلقة باآلخر ما يوجد فيو مف أثر لمتجمي اإلليي 
رممة وجو الغريب واأل عبر بؤسو في  األخر يقوـ عمى مناداتنا، إف ظيور  إنطبلقًا مف الوجو

 ومعرفة بخصائص اهلل عبرأ خر ىي سموؾ أخبلقي وليس الىوتاً واليتيـ ، إف عبلقتنا مع اآل
(التماثؿ"

٘ٗ
صياغة األبعاد الدينية التي  الوجو وقسماتويستكمؿ ليفيناس مف خبلؿ أثر  )

لتصوغ  الكممة تعبير البارز ، كوف الالبدائية ت   الوجو إف قسمات  "يعبر عنيا الوجو فيقوؿ 
(  وىذا يعني أنو ٘٘")ليؾالصادرة مف  العيوف التي تنظر إ  ولى مف خبلؿ فحوى اإلشاراتاأل 
ينادي بيا تياجات ومتطمبات مف اح ما بداخمو أترجـ  أستطيع  مجرد النظر في عيف اآلخرب

خر  يظير نفسو مف خبلؿ المقاومة اآل"  جد كما يقوؿ ليفيناسحيث أ،  مف خبلؿ وجيو
أستطيع معرفة الحالة العيف دالالت  فمف خبلؿ ( ٙ٘المطمقة الصادرة مف عينو الع زؿ  )

وما شابو ذلؾ مف حاالت نفسية يمر بيا خر مف طمأنينة وخوؼ النفسية التي يمر بيا اآل
حتى  بكؿ متطمباتو  عرض  يا اآلخر يستطيع مف خبللوجو يمثؿ لوحة بؿ أف ال،  اآلخر 

ذلؾ أف الوجو ىو ما النستطيع قتمو أو ىو عمى األقؿ  لمدفاع عف نفسو ، باالستغاثة 
يوحي ويتكمـ مف خبلؿ قسماتو وتعبيراتو بعدـ القتؿ ، وسنبلحظ وجود صمو متعمده بيف 

 أويبلت  ليفيناس لما ورد مف نصوصتحميبلت ليفيناس  الفمسفية والدينية ولذلؾ جاءت ت
في الكتاب المقدس متوافقة مع فمسفتو منطمقا مف )وصية ال تقتؿ ( ويرى ليفيناس أف 

( ،فكما ٚ٘تحقيؽ ىذه الوصية يتـ مف خبلؿ الوجو حيث يقوؿ  " فالوجو يمنعنا مف القتؿ " )
 "فيو في الوقت نفسو ، يمنعنا مف القتؿ"يدعوني إلى عمؿ مف اعماؿ العنؼ ، أف الوجو 

                                                      

 39إيما نويل ليفيناس :الزمان واإلخر، ترجمة جالل بدلة، ص (53)
 10المرجع السابق :  ص (52)

 10ص  : المرجع السابق (59)
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فيمو  إمكانيةبحيث نعي خر إكتشاؼ وجو االنساف اآل عمىولذلؾ يحث ليفيناس   (ٛ٘)
 ومتطمباتو وىو ما يبعدنا عف العنؼ الذي يتولد غالبًا مف الصداـ مع اآلخر وعدـ فيمو 

في أف واحد وىذا الوعي ىو وعدـ إمكانيتو  إمكانية القتؿ  نعي الوجو مف خبلؿ ولذلؾ ف
كؾ في حريتي التي تش "النيائية الوجو كـ يقوؿ ليفيناس لذلؾ كانت تأكيدي لضميري ، 

وىنا تأتي قاعدة التقتؿ ليست قاعدة لمسموؾ اإلنساني بؿ ( ٜ٘ني قاتؿ ومغتصب )كشفت أ
ىي مبدأ  لمحياه الروحية والخطاب العاـ لئلنسانية، لذلؾ جاء تناوؿ ليفيناس لؤلخبلؽ ذو 

اوؿ الفمسفى التقميدي الذي اعتبر األخبلؽ قاعدة السموؾ أبعاد ميتافيزيقة  مختمفًا عف التن
 اإلنساني وىذا ما سأتناولو في المبحث الثاني ليذا البحث .  
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 يقاواإلتجدؿ اليوية  :المبحث الثاني
 العبلقة بيف األخبلؽ واليوية  :المطمب األوؿ

المفكروف والفبلسفة  المتتبع لتاريخ الفمسفة يجد العديد مف المناىج المختمفة التي طرحيا 
في طرح  الب عد األخبلقي في فمسفتيـ فمنيـ مف ركز عمى الب عد الديني مف خبلؿ اإلرادة 
اإلليية لؤلخبلؽ ومنيـ مف أشتؽ أسس فمسفتو مف الكتب المقدسة ومنيـ مف لجأ إلى 

مقية ،التفسير العقمي وغير ذلؾ مف التفسيرات المت نقؼ وعندما عددة في مجاؿ الفمسفة الخ 
مقية  عمى تفسيرات ليفيناس نجده يتخذ ب عدًا أخر تميز بو عف غيره حيث صاغ فمسفتو الخ 

أساسًا لفمسفتو الخمقية وبداًل مف  فبداًل مف اتخاذ  العقؿ أواألفكارمف خبلؿ الغيرية ، 
تعمؿ  وىناالتمييز بيف الخير والشر  استعاض ليفيناس بعبلقة الغيرية مف خبلؿ اآلخر 

اإلعتراؼ باألخر في فمسفة  حيث أف عمى تشكيؿ ب عدًا أخر لمفيوـ اليوية األخبلؽ 
مقية  ولذلؾ اتخذت فمسفة ليفيناس  ليفيناس ىي نقطة اإلرتكاز األساسية في فمسفتو الخ 

، و ethiqueوىو المعنى اإلتيقي   moralعف األخبلؽ التقميدية القطعية   اً مختمف معناً 
صدار قواعد ، ولكنيا تستند إلى تجربو  مف و جدؿ أو اقا  ليست مسألة نظرية أاإلتي

وؿ الوجو "عندما يتحكما يقوؿ ليفيناس يحدث  التجاوزات التي أواجييا  ، ىذا التجاوز
ممتمسًا مني االستجابة  المباشرة وليس بالرجوع إلى نظاـ جدًا ،  عريو الشديدنحوي ، في 
( ليذا السبب ، تبدأ فمسفو ليفيناس األولى مف تفسير األخبلؽ أو اإلتيقا ٓٙأو قواعد" )

والتي تختمؼ عف  األخبلؽ التي تسف األوامر وقواعد السموؾ اإلنساني ،  فاإلتيقا  قائمة 
عمى العبلقة المباشرة بيف األنا واآلخر مف خبلؿ مفيوـ االختبلؼ ولذلؾ يطمؽ ليفيناس 

ف يجب التمييز بيف األخبلؽ بمعنى اإل تيقا و بي ،وىنا  يقية عمى ىذه العبلقة عبلقة إت
 "عمى العبلقة باألخر بصفتوف اإلتيقا تطمؽ كما يقوؿ ليفيناساألخبلؽ بمفيوميا العاـ ذلؾ أ

ف مفاىيـ القيـ مصد األخبلؽ العامة ( مفيوـ الفردية ، في حيف اف ىذه األخيرة )يق
 الحقيقة اؿٔ  ى منو سوتٔ  الحدث األوؿ الذي يأ "يقا ىي كانت اإلت لذا(  ٔٙوالسموؾ " )

 المقاء مع األخراإلنساني وجياً  مكانيةٔ  خبللو ا مف وينبثؽ الكينونة معنى منو ويصاغ
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ىي القادره وحدىا عمى بياف الدالالت األولى التي  أف اإلتيقاليفيناس ويؤكد  (ٕٙ)لوجو"
وحدىا القادرة عمى فيـ يفيناس " لولذلؾ أصبحت فيما يرى ينونتو لئلنساف معنى كتعطي 

يدجر في كتابو الكينونة ى طرحو الذي الكينونة معنى اؿٔ  لسو سسٔ  الحدث األوؿ  الذي ا
 ء فضا لىٔ  ا تشير إنيا( الوجود عمـ ئ  أل نطولوجيا )اا وىي بذلؾ تتقدـ عمىوالزماف ،

 (ٖٙ" ) خيرة األ ىذه مف صميةٔ  ا كثرٔ  ا
المقاء بيف األنا  أفحيث يعتقد  لذا أطمؽ ليفيناس عمى اإلتيقا الفمسفة االولى  

لموجود  يرتكز عمي البعد األكثر أساسية  "  بأنو ويصؼ ىذا المقاء  لقاء أخبلقي واآلخر ، 
الميتافيزيقيا منذ البداية ،  تميز كمستوى مف مستويات يتحدد و البشري وبيذه الطريقة ي

  ليفيناس  وضع لقد  (.ٗٙ... الفمسفة االولي "  )األخبلؽ فمسفةف ندعو أوذلؾ سببًا  في 
مسألة وجيًا لوجو كنقطة انطبلؽ  لبدء الفمسفة ولـ يبدأ  مف الوجود  ، أو مف اهلل ، ولكف 

الشرط  والذي ىو العبلقة  بيف الذات واآلخر التي ت فسرمف خبلؿ المسائؿ األخبلقيو  
لتعارض بيف األخبلؽ واألنطولوجيا الرئيسي لبلتصاالت البشرية ، وعمى ىذا النحو يتشكؿ ا

األ خرية،  ، وىو أنطولوجيا بموغويمكف ألي  ال ميتافيزيقي مستوى لىٔ  فاألخبلؽ تشير ا ،
التي تمنحيا خر ، وذلؾ بالتعارض مع األولية اآل وّليةٔ  " فاألخبلؽ تقوـ عمى  ابالتالي، و 

( ويوضح ليفيناس بأف ىذا ال يعني اننا نعيش في عالـ خاؿ مف ٘ٙ) " األ نطولوجيا لمذات
،  وال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ ألخر تتجاوز  كؿ القيـ والمعاييرالقيـ ، ولكف ىناؾ عبلقة با

اإلتيقا التي ىي االستجابة الفورية لئلنساف اآلخر الذي يطمب عبلقة معي دوف تفاوض أو 
نبي ، ولذلؾ اصبح االعتراؼ باألخر شرط أساسي مف أجؿ قياـ عبلقة شرعيو مف جا

العبلقة  في توضيح  ليفيناس ويذىب أخبلقية معو وال يمكف وجود األخبلؽ بدوف إتيقا ،  
حيث أف عبلقة اآلخر غير متناظرة ،  عبلقة  بأنيابيف األنا واآلخر ويصفيا   االتيقية

فأنا مطالب تجاه األخر أكثر مما قد انتظره في  بالنسبة لي ليست ىي نفس عبلقتي بو ،
 ليفيناس يرفض متبادلة ، لذلؾ  غير العبلقة لذا جاءت   المقابؿ مف األخر بالنسبة لي ،

أف الذاتية ىي "  و يصفيا بقولو  مف إيثار لنفسيا عف اآلخر ما قد تكوف عميو األنا 
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يدافع عف حقوؽ الشخص اآلخر ،  أفنو يجب عمي المرء بأيؤكد ومف ىنا  (ٙٙ)"  األنانية
بالدرجة االولى أكثر مما يدافع عف حقوقو  ، و يقترح ليفيناس مف منظور النزعة اإلنسانية 

( ٚٙ)مف النزعة اإلنسانية مف األوؿ" ما أسماه  "  بالنزعة االنسانيو مف اآلخر ، بدالً 
غير العبلقة  ال ىذه و لذات وليس العكس اإلى ؽ العبلقة االجتماعية مف اآلخر ويقصد انطبل 

  وىذا ما جعؿ ليفيناسمتناظرة ىي التي تشكؿ جوىر األخبلؽ اإلتيقة عند ليفيناس،  
يستبعد األخبلؽ النظرية التي تقـو فيما يتعمؽ بالعبلقة مع اآلخر، والتي غالبا ما تنادي 

مف   النقيض عمىيذىب ليفيناس  جميع البشر متشابيوف ، حيث وأفبالمساواه بيف البشر 
وبيذا  جميع يختمفوف عف بعضيـ البعض ،ف الىذا االفتراض غير مفيـو أل " أف  ذلؾ فيرى
 ولذلؾ يؤكد أف( ٛٙ)و ببساطو بعيدًا عف ىذا الفيـ" ف المفيـو العاـ لئلنساففإ المعني

عف عدـ الرضا عف بيئاتو أو ظروفو المعيشية وال عف توقو إلى  تجاوز الفرد  ليس تعبيراً 
نسانيو ، وفقا لما ذكره ليفيناس  ،  الييكؿ النيائي لئل ف أل  حياه أفضؿ أو إلى عالـ مختمؼ 

نما في ال نيائية  وجو  اآلخر، ويصبح وجو المساواة والعبلقة المتبادلة ، وا  "ال يكمف في 
ويعتبر مصطمح  ( ٜٙذي يشكؿ الييكؿ الكامؿ لمبشرية " )اآلخرفي تجاوزه وتعاليو ىو ال

وىو يعني عمى ية مف أىـ المصطمحات  الرئيسية في فمسفو ليفيناس ، التجاوز والبلنيائ
 لتحديد قدره البشر عمى الذىاب إلى ابعد مف ذلؾ ، وقد  استخدمو ليفيناس  "وجو العمـو 

( ٓٚ)"يسمي عاده  التفوؽ الذاتي اليروب مف انشغاليـ الطبيعي مع أنفسيـ ، وىو ما
ويستطرد   ليفيناس في توضيح   مصطمح التجاوز والبلنيائية بانو " ، يشير إلى أف التفرد 

( و مف ٔٚالذي ينفرد بو كؿ إنساف يكمف في حقيقة انو مختمؼ عف اآلخر إختبلفًا تامًا ")
ط ليفيناس  ىذا دوف ىذا الفرؽ  لف يصؿ اإلنساف لمرحمة  التجاوز والتفوؽ ، وقد رب

المصطمح فيما بعد بالديف وبكؿ ما ي عبر عف ماىو إليي  عمى نحو ما سيتضح بعد ، وليذا  
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السبب يرى ليفيناس إنو مف الميـ تجنب استخداـ بعض المصطمحات التي توحي بوجود 
مف القواسـ المشتركة  بعض أوجو التشابو بيف البشر وانتماءىـ إلى نفس الجوىر وبدالً 

يناس يؤسس أخبلقو عمي ، فاف ليفعضاء مف نفس النوعالتي يتقاسميا جميع البشر كأ
بيا ىذا  تفرد الشخص اآلخر ،وال يستند ىذا التفرد إلى السمات المختمفة التي يتمتع

أو دينيو ف الشخص ياتي مف خمفيو إجتماعية أو إقتصادية الشخص ، وال إلى حقيقة أ
وىو  فريد مف نوعو  مف ذلؾ كما يقوؿ ليفيناس  "اآلخر ىو آخر بسببي، بدالً  مختمفو،

الفرؽ الذي يحدد    أف، كما تبلفات القائمة عمى الجنس والنوعخعف االوبطريقو مختمفو 
الغيرية  ليس مف خبلؿ بعض االختبلفات االجتماعية أو الشخصية التي لدى اآلخر  

(  لذا فأساس عبلقة الذات ٕٚ")لمختمؼ عف الذاتخر ااآل غيرية...ولكف مف خبلؿ  حقيقة 
كما سبؽ  تتحدد عمى أساس أنيا عبلقة ذاتية غير متناظرة  قائمة  عمي تفرد اآلخر باآلخر

خبلقيو أيضًا ، الممارسات األ أثارًا واسعو النطاؽ عمىمما  يترتب  عمييا  واشرنا لذلؾ ،
باآلخر عمى أنيا " عبلقة غير متبادلة وأني ويرى ليفيناس بأنو بالنظر إلى عبلقة الذات 

أعامؿ اآلخر بكؿ تفرده ، فمف تكوف ىناؾ وصفة أخبلقية أو قانوف عالمي ممـز لجميع 
 (ٖٚالبشر")

 خر مؤسسة عمى قانوفيمكف جعؿ العبلقة بيف الذات واآل وبعبارة أخرى ، ال
ونتيجة لذلؾ فميست األخبلؽ وفقًا لمصطمحات ليفيناس ناتجة عف  ، األخبلؽ النظرية

نما باألالييم حرى ىي ناشئة نتيجة عبلقة إجتماعية بيف الذات نة والسيطرة عمى اآلخر وا 
ويمكف وصؼ األخبلؽ الميفانسية بإنيا   واآلخر بوصفو الشكؿ النيائي لمعبلقة اآلخبلقية 

وىذه التقميدية ، كما كانت عمييا الفمسفة لى الذاتحركة تجاه اآلخر ، بدال مف العودة إ
بتحمؿ الذات   لمعدالة االجتماعية وىذه العدالة لف تتحقؽ إال  الحركة تصبح أساساً 

ليفيناس" أنو نظرًا ألف اآلخر ينظر لي ، فانا  وكما يوضحيا  مسؤليتيا  الكاممة عف اآلخر 
ليتي عنو بعد ، فمسؤوليتو تقع خذ في ىذا الصدد مسؤو أف أتمسؤؿ عنو ، حتى  دوف 

فالمسؤلية ىي جوىر  ( ٗٚعمي عاتقي... بمعنى أني  مسؤؿ عنو مسؤولية  كاممة  ")
                                                              سيتضح في المطمب التالي .اإلتيقا عند ليفيناس عمى نحو ما 
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  إتيقا المسؤليةالمطمب الثاني :  
يعتقد ليفيناس أف األصوات المييمنة في التقاليد الفمسفية الغربية تميؿ إلى تعريؼ 

النقيض مف ذلؾ ، وعمى  قؿ أوالحرية أو المصمحة الذاتية ،الطبيعة البشرية مف حيث الع
خبلقيو تجاه لمسؤولية األفإف ليفيناس  يوحي بأف ما ىو أساسي لنا كاشخاص ىو ا

، الذي يكشؼ مسؤوليتنا عنو ، فالمسؤولية ىي الشرط  مف خبلؿ وجو اآلخراآلخريف 
الخاص بيويو الشخص ذاتو ، لذلؾ يصبح " جوىر الذات اإلنسانية  ليس سوى دعوه إلى 

أو مستمرة قبؿ ىذه الدعوة ، ولكننا نأتي إلى  حرةالمسؤولية  ونحف ال وجود لنا ككائنات 
لكي تصبح  الذات مسؤلة  ال ( و ٘ٚحيز الوجود كمواضيع مف خبلؿ الطمب األخبلقي" )

ويؤكد ليفيناس عمى ىذا بقولو   تستطيع أف تصبح قادرة عمى اليروب مف ىذه المسؤولية ، 
لمسؤولية االخبلقيو ال تنشا بيف شخص مف ىذا النوع وشخص مف ىذا النوع ، ولكف "ا

عمي القياـ المسؤلية تنشا  كمما واجيت الذات أي إنساف ، وقبؿ التفكيرفي معرفة  ما يجب 
الوجود الذي يعبر عف نفسو و يفرض نفسو ، ولكف يفعؿ ولذلؾ كاف األخر ىو ( ٙٚبو ")
عف طريؽ مناشدتو لي مف خبلؿ  الفقر والعري ومف خبلؿ جوعو، دوف أف  بالضبطذلؾ 

كما يقوؿ  خبلؿ المسؤلية نجد  لذلؾ فمف رًا عمي أف أكوف أصـ ليذا النداء،  أكوف قاد
ذات بمجرد رؤيتيا لمفقراء فأوؿ ما يتبادر ليا ىو ما الذي يمكنني القياـ " أف الليفيناس 

(  وال بد في عمؿ شيء لمساعدتو   وىكذا فإف التعبير الذي يفرض نفسو ال يقيد ٚٚبو")
يؤكد مف حريتي بؿ العكس إنو يعزز حريتي ، مف خبلؿ إثارة الخير عندي، ومف ىنا كما 

 ، خر ىو االعتراؼ بالجوع ، واالعتراؼ باآلخر ىو العطاء" اإلعتراؼ باأل ليفيناس عمى أف 
أف ىو  ما يقصده ليفيناس و ( ٛٚلذلؾ فإف فوجود اآلخريشكؾ في سعادتي داخؿ العالـ")

فما يحكـ عبلقتي باآلخر ليست الحرية ولكنيا  اعادتي مرىونة بسعادة اآلخريف  لذس
التي قوضت ىوية الذات و حولتيا ىي كما يقوؿ ليفيناس " أف حرية األنا  ذلؾ المسؤلية 
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 ، عاتقيا عمى اآلخر تأخذ فٔ  ا لىٔ  ا األنا تدفع التي ىي وليةٔ  شبيو ، بينما المسو لىٔ  ا
 لحرية معنى ال الٔ  و ا ، مقابؿ ئ  ا انتظار وليتو،دوفٔ  سوم عف ولةٔ  مسو تصبح و

(" اآلخر
ٜٚ

 فٔ  ابقولو " مسؤلية الذات نحو اآلخر  عمى طرد ليفيناس في تأكيده ويست )
تجاه  مطمقة وليةٔ  مسو ولةٔ  مسو لكونيا القادـ اإلنساف وليةٔ  مسو تتحمؿ الحاضرة الذات

 ىنا تصبح المسؤليةو ( ٓٛبؿ اآلخر في غيريتو") ىأخر  نأ  اآلخر ، وىذا اآلخرالذي ليس أ
بمثابة الوحي ،حيث يصفيا ليفيناس باعتبارىا مسألو وحي ،و  مف وجية نظر ليفيناس 

ائي ، البلنيعمى  أدلةويكتب "لـ تكف التجربة أو البرىاف ،  نشاىدىا يجب أف نشيدىا أو
في المقاـ األوؿ  كما يراىا ليفيناس  ( و ىذه الشيادةٔٛالبلنيائي") ولكنيما شاىداف عمى

الممموس مف خبلؿ العطاء و ليست عف طريؽ الكممات و الحجج ، ولكف مف خبلؿ العمؿ ، 
ـ الحقائؽ الغامضة أو فبدؿ مف القمؽ و الجيد في محاولة في ألنفسنا لمساعده اآلخريف،

التي تكوف  القوىمف ذلؾ ، ال بد لنا مف أف نتكمـ ضد  حداث في المستقبؿ ، بدالً التنبؤ باآل
ممو ، بالنسبة لؤلر مف التيميش أو الضعؼ أو اإلىماؿ مبعث قمؽ بالنسبة لمف يعانوف

نحو الغريب ينشا عمي وجو التحديد مف حقيقة  األخبلقي لممرء فااللتزاـوالغريب واليتيـ ، 
ؿ الروابط العائمية ، الغريب ىو الشخص الذي ال عبلقة لو بي ، وتحديدا مف خبل  أف

التوراه بالنصوص المقدسة التي جاءت في  تأثره  خبلؿ  ويؤكد  ليفيناس مف،  بالنسبة لي
  فقد جاء في سفر إشعيا ،  ، واألرممو واليتيـلتزاـ الخمقي نحوالغريب عمى اال   تحثالتى  و

، اقضوا لميتيـ، ودافعوا عف األرممة") ،  (82"تعمموا اإلحساف، أنشدوا الحؽ، أنصفوا المظمـو
ليس لدييـ  أي إدعاء عمي سوى أنيـ فالغريب ، مثؿ اليتيـ  واألرممة كما تذكر التوراه 

إنساف يطالبني بعبلقة معو مف خبلؿ إنصافو وقضاء حاجاتو والدفاع عنو  لذلؾ فعبلقتي 
 سيكولوجيتو، ؤ  ا ىيئتو ؤ  بسبب خاصيتو ا ليسباآلخر تتحدد كما يقوؿ ليفيناس " 

واألرممة  الفقير،ىو و  –عمى سبيؿ المثاؿ  –بالذات. فيو الضعيؼ  خريتؤ  ا بسبب نمأ  وا
 (ٖٛواليتيـ")
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 فيقوؿ    بالديف المسؤلية  ربط  داللة الوجو بالبعد الديني كذلؾ مف قبؿ  وكما ربط ليفيناس
ولكف  مسؤليتي تجاه اآلخر تتحدد عندما ال أحصؿ عمى اآلخر في طريؽ رؤيتي هلل"أف 

ىذا يعيد ليفيناس التفكير في المفاىيـ انطبلقًا مف ( ٗٛخر")احصؿ عمى اهلل باستماعي لآل
،  فميس التضحية التي قدمت لنا لتخفيؼ آثامنا "فيوـ  التضحية ،فتغير عنده مالدينية 

نضحي بأننا يجب  أف   ىذه التضحية ويشرح ليفيناس ( ٘ٛ)ولكف كقدره ومسؤولية "
عمينا و الخبز مف أفواىنا ، لتغذيو جوعيـ ،   عمينا إخراجفبمصالحنا مف أجؿ اآلخريف ، 

فالرحمة  ىي  لذا ارتبط مفيوـ التضحية عند ليفيناس بالرحمة ،  الصياـ مف أجميـ 
االستجابة األخبلقيو لآلخر ومف ىنا فالعبلقة  باآلخر كما يراىا ليفيناس " ىي عبلقة تعتمد 

خريف التي ، وىي تختمؼ عف فيـ سارترلمعبلقة اإلنسانية مع اآل (ٙٛ)"عمى العاطفة والرحمة
ألف اآلخر يحد دائما مف حريو األنا  نو نظراً وصفيا بأنيا جحيـ، حيث يرى سارتر أ

خر بأنيا باآل اواستقبلليتيا ، فإف اآلخر ىو الجحيـ لؤلنا . كما انو يصؼ األنا  وعبلقتي
عما نصادفو عاده في  كبيراً  اختبلفاً فيناس لي سفةفم في اختبلؼ نزاع، والفرؽ واضح عبلقة 

خبلقيو ، والقيـ األالمبادئ الذات و  مف التمركز حوؿ فبداًل ،  خبلقيو الغربيةاألتاريخ الفمسفة 
التشكيؾ في حؽ الذات  وحريتيا مف جانب بتأكيدىا عمى   يةخبلقتأتي فمسفة ليفيناس  األ

اآلخر في عبلقة غير متناظرة مف خبلؿ وجو اآلخر الذي يدعوني إلى التجاوز عف 
الديانات  ليفيناسولذلؾ ي مـز ، وتحصره داخؿ حدود األنا خر اآلتختزؿ الشمولية والكمية التي 

 الشيادة عمىبأف عمييا ميمة مسيحية التي يولييا اىتمامًا خاصًا الييودية وال وباألحرى
مقاطع مف الكتاب  المقدس بشقيو العيد  مؤكدًا أف    نا األخبلقيو نحو اآلخريفمسؤوليت

عف فكرتو بأف اإللتزاـ الديني ىو االىتماـ األخبلقي باآلخريف ،  تدافع القديـ والعيد الجديد 
والمسكيف يكوف في ىذا  فقد جاء في العيد القديـ في سفر إرميا  " مف يقضى قضاء الفقير

  (ٚٛ)"معرفة الرب
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 11:33إرميا : (23)
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" ..يشبو ممكوت السماوات حبة خردؿ أخذىما إنساف الجديد جاء في إنجيؿ متىوفي العيد “
عمييا مف ف ىناؾ حكمو يمكف الحصوؿ (  لذلؾ يعتقد  ليفيناس اٛٛوزرعيما في حقمو")

اهلل ، ولكف ألنيا ليس ألنيا تتألؼ مف الحقائؽ التي يعطييا دراسة الكتاب المقدس ، "
تجاه سمبي نحو الديف مف ليفيناس فعمى الرغـ مف  أنو  وىذا ا (ٜٛ)خبلؽ"تشيد عمى األ

يمنح مكانة خاصة لبعض النصوص الدينية ، إال أنو يقيد ىذه المكانة  داخؿ األخبلؽ فقط  
وربما كاف  الدافع وراء ذلؾ ىو قمؽ   اهللألنيا ال تقـو  عمى تجربة خاصة ومباشرة مع 

ليفيناس بأف ىذا النوع مف الخبرة الدينيو يمكف أف يدفع  الناس إلى تبريراتيـ لبعض 
فعندما يكوف لممرء في  خط  النظر عف احتياجات اآلخريف،المعتقدات أو األفعاؿ بغض 

يذه التجارب ، بالنسبة مباشر مع  اهلل ، فما الحاجة إلى الحوار والتشاور   مع اآلخريف ؟ ف
 .القادـ المبحثنحو ما سنعرضو في عمى لميفيناس ، تعارض الديف الحقيقي. 

  

                                                      

 99وما بعدىا حتى أية  21:12متى  (22)
(
89

) Emmanuel Levinas, Ethics and Infinity, p.104 
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 لمفيـو اليوية البعد الديني المبحث الثالث 
 المطمب األوؿ : مفيـو الديف 

، لعب الديف دورًا أساسيًا في التاريخ الفكري والسياسي لمحداثة العممانية الغربية 
ية األخبلؽ االجتماعلمديف  بطرحو  تصورًا يستند إلى  ليفيناس المنظور السائدوقد خالؼ 

ليفيناس  الميتافيزيقيا األخبلقية حيث رفضمسترشدا  بالتي ترتكز عمي السمو الديني ، 
لمديف الذي يدعمو األصوليوف المتدينيف ويعارضو  األيدلوجيالتفكير الضيؽ في المفيوـ 

ممانييف. وىو يبيف كيؼ أف الديف ، مف خبلؿ االنفصاؿ واالرتباط دعاة  االنسانية مف  الع
الحرية  والتعدديو في ظؿ   إيجابياً  ف يؤدي دوراً ب منو أبيف القداسة واألخبلؽ ، مطمو 

ف الديف ىو التقميدي لمديف الذي يقتصر عمى أرفض المصطمح ولذلؾ والديمقراطية ، 
ض في محاوالت اإلنساف الحصوؿ  الشعور  الغامالعبلقة بيف االنساف واهلل فقط مف خبلؿ 

"ال يتصؼ بالعبلقة  لتواصؿ مع اهلل حيث يرى ليفيناس أف الديفنوع مف االتصاؿ أو ا عمى
ألننا عاده ما نفكر في العبلقة عمى أنيا  تشكؿ نوعا مف كؿ شيء ، عف طريؽ الربط أو 

د و المتعاؿ  مف منظور بيف الوجو  فالعبلقة  ولذلؾ "( ٜٓ) التعادؿ بيف شرطي  العبلقة.
، فيي عبلقة بدوف عبلقة ، نحف كميي مجتمع أي  مفيـو  ينتج عنيا في أ، " الليفيناس 

، المصطمحيف )العبلقة(  ومف ىذه الصيغة يفصؿ ليفيناس بيف ٜٔنحتفظ بمصطمح الديف " )
لحذر الشديد  والديف( ولذلؾ يسعى ليفيناس مف  خبلؿ المغة لتفسير مصطمح العبلقة مع ا

دراج الديف داخؿ نطاؽ تجاوز والتعالي فيو يريد بطريقة أو بأخرى افي ربط الديف بمفيوـ ال
، مجيوؿ إلى نطاؽ المعرفة الوجود الفعمي  والنشاط البشري الذي مف شأنو أف يحوؿ ال

 تنشأس عبلقة مع المتعاؿ ولكنو ىوالعبلقة التي لي ولذلؾ أصبح الديف فيما يرى ليفيناس "
التي مف شأنيا  أف تبتمع  (ٕٜخر والتي ال يمكف أف تندرج داخؿ الكبلنية " )بيف األنا واآل

 ، فئة مف النشاط ، وليس عبلقة بالمتعاؿا يصبح  الديف بيذا المعنى  ىو ومف ىناآلخر ، 
ومف ىذا المنطمؽ جاءت مفاىيـ ليفيناس المتعمقة  ، كما يحاوؿ ليفيناس التوضيح ليذا

مفيـو البلنيائي داخؿ نطاؽ النشاط البشري في الوجود ب تيبط باإلتيقا والديف و اليويو 
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 19إيما نويل ليفيناس :الزمان واإلخر، ترجمة جالل بدلة ، ص (03)
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ة والطقوس ولذلؾ يؤكد ليفيناس بأنو "ال معني لمديف الذي يرتكز فقط عمي العقائد التجريدي
وىذا النوع مف الديف يحوؿ  آلخريف ، اىؿ القمؽ والحب تجاه  اف ىذا يتجالمفرطة ، أل 

مف التي العقائد والطقوس ومف ىنا ينتقد ليفيناس   (ٖٜ)عف اآلخر" اىتماـ الذات بعيداً 
 خر، ف توجييا  الذات  لآلي ينبغي أشأنيا أف  تصرؼ اىتمامنا عف الرعاية والمسؤولية الت

ال معني  وطقوساً  فارغاً  خطاباً دوف األخبلؽ ، يصبح الديف أنو  " ب لذلؾ يؤكد ليفيناس و 
و ت، لذا جاءت  فمسففي فمسفة ليفيناس األخبلؽ ىي جوىر الديف  مف ىنا فو  (ٜٗ")ليا
خبلقيو تعمؿ عمى فتح أبعاد دينية بعيدة عف األبعاد الدينية التقميدية السائدة في عصره األ

يصبح  فأحيث أكد عمى ب عد الديف عف التفكير المختمط المغرض ذلؾ أف الديف بمجرد 
ليفيناس  ومف ىنا أكدمختمطًا بالتفكير المغرض ، يصبح عممانيا ويفقد سمطتو  المتعالية 

بأف أي شكؿ مف أشكاؿ الديف إف لـ يكف قائمًا عمى عبلقة أخبلقية بيف البشر فيو يمثؿ 
شكؿ مف أشكاؿ الديف البدائي فيقوؿ " كؿ ما ال يمكف اختزالو إلى عبلقة بيف البشر ال يمثؿ 

ا (  وال يوضح لنٜ٘)بدائيًا  لمديف و إلى األبد" الشكؿ األعمى لمديف  وانما نعتبره شكبلً 
، ولكف أعتقد  انو كؿ ديف ي مف الديف الذي يعنيو بالبالضبطليفيناس ما  ىذا الشكؿ البدائ
خر ولذلؾ فيو يعارض  ف أجؿ األخر بصرؼ النظر مف ىو اآلال يسمح بتضحية مف الذات م

  .أي أصولية دينية تقمع الحرية والمسؤلية تجاه األخريف التي مف شأنيا أف تولد العنؼ

صراألخبلقي ، وال يستثني اي ديف الديف الحقيقي ىو  القائـ عمى العن ولذلؾ فعبلمة
( وىذا عكس ما ٜٙمف ذلؾ ، وقد أطمؽ ليفيناس صيحتو  "األخبلؽ تسبؽ العقيدة  " )،

وعمى ذلؾ فقد ،  ذىب إليو بعض الفبلسفة بانو ال أخبلؽ بدوف ديف وال ديف بدوف أخبلؽ 
يف كزمبلء مؤمنيف   و نحتضف  ونعترؼ باآلخر  ف نحتـر وأ" يجب  بأننا ليفيناس نادى 

وفي نياية األمر  ال يوجد ديف حقيقي يخمو مف المبادئ  مشاركيف عمى الطريؽ نحو اهلل ،
" ليس الحماس العاطفي واالتصاؿ المباشر مع عند ليفيناس  جوىر الديفف  (ٜٚاالخبلقيو")
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وعمى ذلؾ نستطيع (  ٜٛاآلخريف ") اهلل ، ولكنو  استجابة  الوعي والعقؿ ، بالمسؤلية  تجاه
المؤسس عمى األخبلؽ وليس ديف العبادات وىو القوؿ أف ما يسعى لو ليفيناس ىو الديف 

الذي استبدؿ مفيـو الديف الخمقي المحض بوصفو ىو األصمح لديف ىنا يتماثؿ مع كانط 
ر ال تخص عاـ لئلنسانية بذلؾ المفيوـ  ديف العبادات  الذي ربما يتبع في أغمبو أوام

                                                                        اإلنساف بؿ تخص شأف اهلل  
 (ٜٜ")وز النص نفسوتفسير ليفيناس لمنصوص المقدسة " تفسيرا يتجا  لذلؾ جاءو 

وىي عمميو ه ، ولكف باألحرى مف قبؿ القراء ، حيث ال يتـ إنجازه مف قبؿ النص وحد
 ء بالنص وعمىعبلقة القرا ويعتمد ذلؾ عمى  خبلقيو ،ألبإحساسيـ بالمسؤولية ا مشروطو

يواجو القارئ  عندما يقؼ القارئ ليس فقط عبر النص ولكف أيضاً ،  دعوتيـ إلى اآلخريف
النص يتمقى حيوية جديده تتجاوز اليرمونطيقا  مف النص ويواجو اآلخر  اآلخريف ، فإف

ص ، وانما ىو بيف القارئ والن انفرادياً  اً وغيره . لذلؾ جاءت تفسيرات ليفيناس  " ليس لقاء
المرء في إذا ما فكر  فىيقدر ىذه الفكرة بشكؿ أو  لممرء أفويمكف  لقاء ينبثؽ عف النص، 

ف ية التي يتحمميا عندما يطمب منو أارئ تجاه النص والمسؤولىميو بيف مسؤوليو القاأل
خر عالية  لموجود مف خبلؿ مواجية اآلبعاد المتلذلؾ جاءت األ( ٓٓٔيشرحيا لآلخريف" )
س التي يراىا غير إلى تغيير منظور القراءة األصولية  لمنص المقد " حيث يسعى ليفيناس

لتي ىي لغة األخبلؽ ، مف خبلؿ اآلخر" الحية ارسائؿ الميتة إلى المحادثة المجدية بتحويؿ 
قدس في حد ذاتو بؿ نقرأه في إلى أننا يجب أف ال نقرأ النص الم( ، ويدعوا ليفيناس  "ٔٓٔ)

( فكما أف الموسيقى نمعب عمييا ٕٓٔ" )* نيج "واحد  مف أجؿ األخر، إنو  ليس فيوال 
كذلؾ النص المقدس " يستمد  لموصوؿ لمدالالت األبدية مف خبلؿ الطابع الزمني لمموسيقى 
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وىي تشبو آلة الكمان تماما، وتعزف بنفس طريقتيا، غير أنيا أكبر قميال في الحجم وأطول  *(193)

سم تقريبا، وبالتالى فيي أغمظ في الصوت. وقد بدأ  92سم، وحيث أن طوليا يبمغ  3حوالي 
 استخدام آلة الفيوال في أواخر القرن السابع عشر الميالدى.
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(،لذلؾ يرفض ٖٓٔإشارتو ليس مف بعده الكامؿ ، ولكف مف الطابع الزمني لقراءتو " )
بأنو ال يجب  وليذا أكدليفيناس أف نجعؿ قراءة النص جامدة الحراؾ فييا مثؿ أوتارالفيوال  

المفيوـ  ومف ىنا تغيرٗٓٔعمي التقاليد مثؿ أوتار فيوال "  أف تصبح " قراءة النص ممددة
وىوعدـ الجمود في قراءة النص  حصر في قولو السابؽ النيائي لمديف عند ليفيناس وان

حي والييودي حتى ال يجمد في الخطاب الديني المسييعدؿ أف  فمسفتو بوكأنو يريد المقدس 
 عمى التفسيرات األصولية القديمة 

كثيروف ولكف ىو تعبير ىذا النص عدـ رفض ليفيناس لمديف كما ذىب كذلؾ يظير مف 
د نظاـ  اليي مباشر غير قائـ  ليفيناس لرفضو القاطع لمتفسير األصولي لمديف  فيو يري

 .مؽ تحدد مفيوـ البلنيائي عند ليفيناس عمى الوساطة ومف ىذا المنط

 مفيـو البلنيائي والبلىوت اإلخبلقيالمطمب الثاني  

فكرة البلنيائي  ىي  مفتاح الفبلسفة إلثبات وجود اهلل ، إال أف  أفالرغـ مف  عمى
،   فيي  ليست مف  األدلة عمى إثبات وجود اهللاس يضع  ىذه الفكرة في مكاف آخر، ليفين

نيا  الشكؿ  الرسمي لعبلقة التجاوزات  رة البلنيائي كما وصفيا ديكارت بأحيث  مثمت  فك
في  " وجو اآلخرالذي   البلنيائي المتمثمة  مف خبلؿ فكرةالمفيوـ عند ليفيناس وتجمى ىذا 

(يعبر عف سماحتو ، ويتسـ بالتعالي والبلىوت الذي ينزؿ منو" 
ٔٓ٘

( 
ولكنو جعؿ التجاوزات  تحدث في ب عد أخبلقي حيث  رفض ليفيناس  ما ذىب إليو البلىوت 

كاف  اهلل في البلىوت ينظر فإذا والميتافيزيقا  الغربية في تعريؼ اهلل بأنو الكياف األعمى ، 
لمغاية الحقيقة  مف الوجود ذاتو غير  اف األعمى ، إال أنو   ترؾ المعنىو الكيإليو عمى أن

لذلؾ يرى ليفيناس  أف البلىوت ىو تعبير عف  التقاليد  الغربية التي تحوؿ ، مدروس
تقانيا مخاوفو وقمقو  "مف  دي  ليفيناس حيث يب ،الوجود إلى كيانات يمكف عندئذ فيميا وا 

ويتفؽ مع  ٙٓٔمسؤوليتنا االخبلقيو لآلخريف "  لرغبة في الفيـ واإلتقاف يغطي عمىف اأ
إال أنو يختمؼ معو في ،  الوجود   لمفيوـ ىيدجر في نظرتو لبلىوت بأنيا تغير نظرتنا 

                                                      
(
103

)  Emmanuel Levinas, The Strings and the Viola in Outside the Subject, 
trans. Michael B. Smith, ,Stanford: Stanford University Press, 1993, p .174 

(
104

) Ibid, p.174 
(
105

) Emmanuel Levinas Totality and Infinity, P. 262 

(
106  ( Levinas's Concept of Religion and its Relation to Judaism  

http://ghansel.free.fr/smithjeru.htm 
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ود ر مف البلىوت بأنو يفسد تفكيرنا في الوجلبلىوت،  ، فإذا كاف موقؼ  ىيدجموقفو  مف ا
( وىذه مقابمة ٚٓٔيفسد تفكيرنا عف اهلل " )  أنو، فإف  قمؽ ليفيناس " مف  البلىوت بسبب 

كر في اهلل ،  يجب اف ف نففإذا كاف لنا أ بيف مفيـو ىيدجر وليفيناس مف ناحية الديف 
 خبلؽ ، وليس الوجود . ويبدو أف  ليفيناس  أسس  لمشروع جاف لوؾ ماريوفنبدأ مف األ

* (ٔٓٛ (  )ٜٔٗٙ -                                 .)  
ف يكوف في الوجود  والتي أطمؽ عمييا  ماريوف في محاولة لمتفكير في اهلل دوف أ

لذلؾ يؤكد ليفيناس أف الديف سيكوف ( ٜٓٔ)،تحرير اهلل مف الوجود  اإللو المشطوب وىو 
أف نا االخبلقيو تجاه اآلخريف ويرى مسؤوليت دمرًا وخطيرًا عندما ال يرتكز عمىسبلحًا م

عرفة  باهلل خريف ال تتـ مف خبلؿ المعرفة  باهلل بؿ القضية عكسية حيث تتـ المالعبلقة  باآل
".. ال نحصؿ عمي اآلخر في اسنفكما سبؽ وذكرنا قوؿ ليفي خريف عف طريؽ العبلقة باآل

(خريف " المطاؼ عف طريؽ االستماع إلى اآل طريؽ رؤية اهلل ، ولكف نرى اهلل في نياية
ٔٔٓ
 

ولذلؾ يتجمى معنى  التجاوز اإلليي عند ليفيناس  مف خبلؿ وجو األخريف  ومف ىنا " )
(  و ىذا العدؿ ٔٔٔيعتبر اهلل بتجاوزه األعمى والنيائي في الوجود مقدمة العدؿ اإلنساني " )

ا يرى ليفيناس تكوف  مف خبلؿ " وىذه األخبلؽ التي يدعميا الديف التوحيدي الحقيقي فيم
ي  بالبالضبط التي ترسـ ما ىو  الخيارات اليومية الصعبة والمياـ السياسية المسيحية، وى

(يي"إل
ٕٔٔ

التي يجب اف يفيناس مف  وجود المعاناة لآلخر لذلؾ يتجمى اإلليى فيما يؤكد  ل  )

                                                      
(
107) ibid 

( ىو مؤرخ الفرنسية من الفمسفة ، والظواىر ، 1091يوليو  2جان لوك ماريون )ولد في * (192)
والالىوت الكاثوليك الروماني. ماريون ىو الطالب السابق جاك ديريدا الذي يتم اعالم العمل من 

[ وقد تعامل الكثير من عممو األكاديمي 1الحديثة. ] قبل الالىوت وباطني ، الظواىر ، والفمسفة
مع ديكارت وعمماء الظواىر مثل مارتن ىيدغر وأدموند ىوسرل ، ولكن أيضا الدين. اهلل دون ان 
يكون ، عمي سبيل المثال ، والمعنية في الغالب مع تحميل الوثنية ، وىو موضوع مرتبط بقوة في 

 .فيوم أيضا استكشاف مطوال من قبل ديريداعمل ماريون مع الحب واليدية ، وىو م
(
109( God and Philosophy." Philosophy Today 22, no. 2 ,1978,p. 127 

(
110
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and Indianapolis: Indiana University Press, 2008e, p.53 
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فإف رعاية  اآلخر  ،ذلؾ مف رعاية الذات إلى رعاية اآلخر،  وعبلوة عمى  تحوؿ الموضوع
وىي في الوقت  مب السعادة التي قد ال نجدىا في انفراد الذات عف األخر وتج دائما  ممتعو 

لمتعتيا  التي تسعىلؤلنا  ألنيا  تتعارض  مع النمط المعيشي األساسي  مؤلمة ذاتو 
والمعاناة ىي وسائؿ اإلحساس ، فإف  المتعة مف ف كبًل وعمى الرغـ مف أ الشخصية ،

 لممكف موضوعًا أخبلقياً ف تجعؿ مف امعاناة فقط كما يذىب  ليفيناس  " ىي التي يمكف أال
ف ما كما يقوؿ ليفيناس ، إو  ( ٖٔٔ)المعاناة"، فالذات تخضع  النفس وىو معاناة  حقاً 

 .ىو الشعور بالمسؤلية تجاه األخريف  يجعمني أعيش في ىذه المعاناة
وىنا نبلحظ أف التبعية ليست لؤلخبلؽ المتعمقة بالديف بؿ بقياـ الديف عمى    

وىذا يدعـ األخبلؽ أي أف األخبلؽ اليفيناسية ىي الىوت أخبلقي  وليست اخبلؽ الىوتية 
 ولكف الفرؽعند كمييما ، بقية األخبلؽ عمى الديف مف حيث أسانط التماثؿ بيف ليفيناس وك

لتحفيز  أخبلقياً  ف األوؿ يعتبر القانوف األخبلقي مصدراً ناس ىو أالرئيسي بيف كانط و ليفي
خر  ، في حيف يتعامؿ األخيرمع وجو اآلتحمؿ المسؤولية عف اآلخر  الذات  األخبلقية عمى

سف ونجد كانط  يؤسس مبدأه مف خبلؿ شرط ح   أخبلقية تثير الشعور األخبلقي لمذات،كقوة 
خبلقي لمموضوع ال يكشؼ عف "البعد األ أفالعكس مف ذلؾ ، يؤكد ليفيناس  النية ؛ وعمى

لوجود الخاص لمشخص اآلخر الواقؼ مف البلنيائي المتمثؿ في ا يبدأ أفال بشرط نفسو إ
بر  ف ليفيناس  يعتوبينما يعطي كانط  األسبقيو لمحكـ الذاتي ، فإ( ٗٔٔماـ الموضوع" )أ

ىو أساس لمقانوف األخبلقي ، وال يمكف لمذات  أف تتصؼ  خر مذىب المغايرة القائـ عمى اآل
القانوف األخبلقي ؛ بؿ مف خبلؿ  اآلخر البلنيائي الذي  طاعة قاعدةباألخبلؽ مف خبلؿ 

تقد أف ىذا األخير يع أفيجعميا أف  تكوف أخبلقية  لذلؾ فالفرؽ بيف كانط وليفيناس ىو 
صاغ حؽ اآلخر ال يعطي مف خبلؿ الذات  وال ي   أفوىذا يعني حؽ اآلخر ياتي قبؿ الذات ، 

بالقانوف األخبلقي ؛ بؿ ىو يسبؽ حؽ الذات نفسيا . وبعبارة أخرى ، بالنسبة لميفيناس ، 
خبلقيًا أبتدخؿ اآلخر وحده ىو الذي يجعمو في حد ذاتو بؿ  يصبح أخبلقياً  أفال يمكف لممرء 

ه لمعبلقة بيف األخبلؽ والديف في تصور  دلة عمىمف األ ويعطي ليفيناس نفسو مزيداً  ،
 مف كتاب خوؼ ورعد   التي استقاىا  تفسيره لمعقيدة مف خبلؿ قصة التضحية  بإسحاؽ 
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وقد أخذ عمى كيركجورد تحميمو الذي قدـ فيو  (٘ٔٔ)لمفيمسوؼ الوجودي سوريف كيركجورد
مف خبلؿ  اإللتزاـ الديني هلل ،   إبراىيـ  كبطؿ لئليماف  بقدرتو عمى  تجاوز االخبلؽ

وقد  اختمؼ معو ليفيناس  حوؿ معنى   األمر اإلليي ،   فيؿ  والتضحيو بابنو إسحاؽ
مر  أف يأىذه ليست القضية "يمكف لمرب اف يأمر بشيء غير أخبلقي ؟ بالنسبة لكيركجور 

تمبية ألمر اهلل و اهلل إبراىيـ بقتؿ ابنو ، ألف األمر  لـ يكف جريمة قتؿ ، ولكف تضحيو 
ويعمؽ ليفيناس عمى تفسير كيركجور لمعنى  (ٙٔٔ) " اً غير أخبلقيالتالي ، فإف األمر اليبدو ب

نو يبرر يذا  التفسير قد  صدـ ألنو يبدو أبأنو  "التضحية في مفيـو كيركجور بقولو 
نقطو في الدراما   وعمى النقيض فإف ليفيناس  يرى " أف أعمى( ٚٔٔ")  العنؼ بدوافع دينيو

لذا   (ٛٔٔ) بو مره أخرى إلى النظاـ األخبلقي" أدىنتباه إبراىيـ إلى الصوت الذي ىو ا
ي استعداده التباع أوامر  ال معنى يماف إبراىيـ  كما يرى ليفيناس ، ليس فإ فالعثور  عمى

الرغـ  بمسؤوليتو عف إسحاؽ ورفض قتمو عمىاالعتراؼ  ليا مف اهلل ، ولكف في قدرتو عمى
ف نفعؿ ، يجب عمينا "بغض النظر عما يقوؿ لنا اهلل أ مف ىذا األمر،  وكتب يقوؿ في ذلؾ 

 ( ٜٔٔإسحاؽ ىو الرد عمي اهلل " ) وقبؿ كؿ شيء الرد عمى الشخص اآلخر... لمرد عمى أوالً 
وعينيو التي تتحدث بالقوؿ  واآلخر ىنا متمثبًل في إسحاؽ مف خبلؿ قسمات وجيو

ولذلؾ مر اإللييو ده ليفيناس دائمًا أف األمر األخبلقي أقوى مف األوافما يؤك ولذلؾال تقتؿ  
ال يوجد تمييز ممكف بيف واجبنا تجاه اهلل وواجباتنا تجاه األشخاص "بالنسبة لميفيناس 

 (ٕٓٔ)ود العنؼ نحو األبرياء اآلخريف"ف يقاهلل يمكف أف ريف، مما يجعؿ الفكرة القائمة بأاآلخ
 في كيفيو العبلقة التي تجمع بيف األنا و اآلخر ليفيناس عف  كيركجورف ىنا اختمؼ وم

 وأنرأى ليفيناس بينما   خر، واآل األنا  اهلل ىو الوسيط بيف كيركجورد أف  رأى  فقد، واهلل 
يصبح   مف ذلؾ ،  بدالً و وسيط بيف األنا واآلخر اهلل كمصطمح  مف األىمية  إزالة  مصطمح 

مف خبلؿ تحمؿ اثر اهلل  حيث يجب عمى المرء  أف يرىاآلخر ىو الوسيط بيف اإلنا واهلل 
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أف التوحيد  باهلل ال يطالبنا  " اف نتحد  معو أو ليفيناس يرى لذلؾ   ،تجاه اآلخرالمسؤلية 
مف لذلؾ فالعبلقة الميتافيزيقية تأتي  مع الطبيعة، ولكف يتمثؿ  بالبر ، وحب الجار، ..

   )ٕٔٔ( خبلؿ السموؾ األخبلقي وليس البلىوت"
 
 يويةالحقيؽ لت كأثرفمسفة الحوار  

ال   بأنو يجب أف والديني في فمسفتو  مف خبلؿ البعد األخبلقي ليفيناس  يدعو
وىذا مف شأنو أف ي يدئ أي لموجود ،  و تيديداً أ ينظر إلى أي ديف أخر باعتباره عدواً 

 ف نعتبر كؿ ديف وجياً ف ىنا ينادي ليفيناس بأنو " يجب أمخاوؼ أو قمؽ تجاه األخريف  وم
( ويقصد بأننا البد مف التعامؿ مع أصحاب الديانات ٕٕٔباعو ىـ أشخاص " )ف أتآخر. أل 

األخرى عمى أنيـ أشخاص مثمنا ال فرؽ بيف ديننا ودينيـ ألف التعامؿ ليس عمى أساس 
" الوجو... يفتح وجيات نظر  يناسالديف ولكف التعامؿ يتـ عمى أساس الوجو ، يقوؿ  ليف

صولية والبعد عف ( فالنطر لمديف بيذا الشكؿ مف شأنو أف ينيي الميؿ لؤلٖٕٔ" ) أخرى
االنفتاح والتعاطؼ و ؿ  ىذه الطريقة لفيـ الديف يعززموقفنا نحومف خبل التعصب والعنؼ 

رؤية االحتماالت و البدائؿ ليس فقط في ديف  حو اآلخريف  ، مما يساعد الشخص عمىن
يفيناس عمى الحوار و االنفتاح ولذلؾ يؤكد ل لكف أيضا في رؤيتو لكافة األمور ،اآلخريف و 

وىو  لـ الثقافي الذي يوجد  فيو اآلخر،الديانات األخرى ،بحيث  يفيـ المرء عمؽ العا عمى
خر بشكؿ مختمؼ عف نفسو. ما يجعمو يرى مف منظور أوسع لماذا يتصرؼ الشخص اآل

تعزيز حريو اآلخر وكرامتو ولذلؾ  عمـ احتراـ اآلخر ، بؿ ويساعد عمىومف خبلؿ ذلؾ ، سيت
حوار حيث لـ يعد االىتماـ تتخذ الفمسفة عمى يد ليفيناس بعدًا أخر مف خبلؿ فمسفة ال

لذلؾ يقوؿ   في السؤاؿ ولكنيا اكتسبت أىميتيا في الفترة األخيرة مف خبلؿ الحوار منحصراً 
توضيح الطبيعة  " جزءا عاجبل مف ميمتيا في عصرنا  ىوليفيناس عف الفمسفة  أف  

 ( ٕٗٔ) وليس في  السؤاؿ "الحقيقية لمحوار ،
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وىنا يعترؼ ليفيناس  بالحاجو اليائمو إلى التفكير في معني ممارسة الحوار 
( ٕ٘ٔ")رب العالمية االولىلعشريف منذ الحباعتباره " نتيجة لممحاكمات التي جرت في القرف ا

وال شؾ أف ىذا يرتبط بشكؿ أو بأخر بما حدث في المحرقة التي جرت  لمييود نتيجة البعد 
لمجموع تفكيره ولذلؾ يرفض  دينياً  عف الحوار األخبلقي وىو ما أعطى لفمسفة ليفيناس بعداً 

الحوار بيف عمى بعد معرفي ألنو سيؤدي إلى فشؿ فيناس إقامة الحوار بيف األدياف لي
 إالنو لقاء معرفي حيث ال يبذؿ الجيد باألخص  إذا فسر بصوره رئيسيو عمى أاألدياف و 

، "  إلى   ف ذلؾ سيؤدي  ، كما يقوؿ ليفيناسفو وفيـ ديف اآلخر. وىذا مرفوض أل لمعر 
(اآلخر "  االختزاؿ والييمنة عمى

ٕٔٙ
وبالتالي  " تكوف عبلقة اإلنساف بالواقع  الخارجي  ،  )

مف خبلؿ  معرفتي قتة باآلخر ، ..في النياية مجردة وبعيدة عف الغيرية ، والتي تصبح وعبل
نيا تختزؿ ديانة ليفيناس المقاربة بيف األدياف أل  لذلؾ يرفض(  ٕٚٔخر ")، ال مف خبلؿ اآل
تباعيا ف أضرورة النظر لؤلدياف المختمفة بنظرة خمقية أل د عمى ؤكولذلؾ ياألخر داخؿ الذات 

 آخر . شخصكما قاؿ 
لشخص اآلخر عمى صعيد المعرفة ف نمتقي  باومف ىنا  يؤكد ليفيناس " بأننا قبؿ أ

مسؤولية عف اآلخر تسبؽ فيـ فال ، فإننا  مثقموف بفعؿ المسؤولية واالحتراـ لدعـ اآلخر،
ي . وفي المواجية البدائية يمكف قبؿ الحديث المعرف لذلؾ يأتي  المقاء األخبلقي أوالً اآلخر، 

يؤكد ليفيناس أف حوار األدياف ال يتـ  ( لذإٛٔ)"  يحدث الحوار الحقيقي ويمضي قدماً  فأ
فاظ مف طرؼ واحد ولكنو يحدث عندما ننفتح و نتقبؿ  األخريف  ولذلؾ يؤكد إنو يجب الح

ومف الميـ احتراـ يسقط الحوار في العداء والعدواف ، ال عمي اليقظة والحذر إذا أريد أ
واالعتراؼ بالمشاكؿ المستعصية لتجنب العداء. وبدوف االعتراؼ واالحتراـ ، االختبلفات 

جؿ ذلؾ ال بد مف وجود وبالتالي يولد العنؼ ومف أ وعدائياً  يمكف اف يصبح الحوار تخاصماً 
 قي في الشعور بالمسؤلية تجاه اآلخريف لكي يتسنى إجراء حوار بيف األدياف ،بعد أخبل

الدخوؿ  في حوار خبلليا  مسؤولية ىي الوحيدة  التي يمكننا مفوكما يقوؿ ليفيناس ، " ال
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خر والمسؤولية ، بالمعني المنطقي لممصطمح ،  ىي المقصودة بالحوار وليس مجرد مع اآل
( لذلؾ  فمسفو الحوار كما ٜٕٔ")ولىال في الحالة األ يوجد اجتماع إتبادؿ الكممات ، ، وال 

يعيؽ خبلقي وليس عف طريؽ المعرفة والعقؿ  مما ناس  موجيو نحو مفيـو أيصيغيا ليفي
خر  ،  ولذلؾ جاء الحوار عند  ليفيناس عبارة عف  " عبلقة طبيعة الحوار بيف الذات واآل

خر  ألف الذات  غير متساوية بيف الذات واآلشخصيو غير متناظرة،  بمعنى أف العبلقة ىي 
ادمة  يعني أنيا مدينة لمسيد وكوف الذات  خر سيدًا ،خر  الذي يعتبىي  خادمة  لآل

ف ىذه المسؤولية ال حصر ليا، ، وعبلوة عمى ذلؾ ، فإ )اآلخر( مف حيث المسؤولية
خر  يدعو (، وبسبب  المسؤلية تجاه اآلٖٓٔ")بالبالكامؿ فٔ  وبالتالي ال يمكف سداد الّدي

 االخبلقيو ،سر التبايف في العبلقة جؿ  " كناس دائما إلى وضع الذات مكاف اآلخر مف أليفي
ٖٔٔ("ذه المسؤولية تشكؿ ذاتية الذاتيةألف  ى

ىوية إذف  فالحوار األصيؿ  يأتي مف خبلؿ  )
يرجع ليفيناس الفضؿ في تأسيس ىذا الفيـ لمحوار   و .العبلقة التي بيننا ، بيف األنا واألخر

يما والسألحد المفكريف الييود وىو مارتف بوبر ، لعرضو فكره الحوار في العبلقات الذاتية 
الذي  أنانت ويستشيد بقوؿ بوبر في ذلؾ "بما أف ماذىب إليو بوبر مف عبلقة األنا باأل 

ي ، مؤسس عمى بالنسبة ل ف تكوفليؾ بألي فإف النداء الذي وجيتو إأقوؿ  أنت  ..فبالتا
 (ٕٖٔي المساواة أو االنصاؼ منذ البداية" )المعاممة بالمثؿ ، أ

المساىمة الرئيسية لمبوبر في الفكر الغربي ستظؿ مف ولذلؾ  يرى ليفيناس بأف 
أف خريف  ، وعدـ قابميو خبلؿ  "  تأكيده  عمى عدـ  االنتقاص مف عبلقة االجتماع باآل

مسبؽ لؤلىداؼ  التي قد تنشا  خريف  قائمة عمى تحديدتكوف العبلقة في االجتماع مع اآل
جديدًا وبالتالي يجب   بوبر يعطينا معناً ولذلؾ يعتقد ليفيناس أف  (ٖٖٔنتيجة ىذه العبلقة " )

( وبعبارة ٖٗٔأف تصبح كؿ  مشاكؿ المعرفة محصورة " فيما يتعمؽ بحالو االجتماع والحوار")
يما موضوعي أن ف الكوف والحقيقة يفسراف اآلف عمىأخرى  كما يقوؿ ليفيناس "  فإ
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ذا كاف بوبر يجعؿ مف عبلقة األنا باألنتٖ٘ٔلمتحاور" ) عبلقة تبادلية تحددىا ىوية  ( وا 
ف ليفيناس ال يفيـ الحوار عمي انو عبلقة متبادلو. فبل يمكنني ومعنى كبًل مف أنا وأنت ،  فإ

ر مني ؛ فالمسؤوليو تقع  أكبر اف أطالب مف اآلخر عبلقة بنفس المسؤولية  التي تصد
ما لو أف جارتي ريو وغير قابمو لمتحويؿ  تجاه اآلخر كعاتقي . وىذه المسؤولية حص عمى

 ،  المعني ا الوحيدحد سواي ، كما لو كنت أنوجو السرعة ودعتني أنا  وال أ اتصمت بي عمى
ويصؼ ليفيناس ىذه المسؤلية بأنيا  " مسؤوليو ال مبرر ليا ... دوف الحاجة إلى المعاممة 

ٖٙٔ" ) أنت ، ليس ىناؾ مساواه أولية-ناأ بالمثؿ. ..عمى العكس مف
فالمساواة والمعاممة  ) 

مجرد خطاب موضوعي. حوار تقمؿ مف الحوار وتنقمو إلى لم وقاعدة بالمثؿ بوصفيا شرطاً 
حيث تعكس ىذه  صارمة لمحوار ، يفشؿ الحوار عادة ،وعندما يتـ تحديد قواعد وشروط 

وحتى إذا كانت القواعد قد وضعيا طرؼ  شروط تحيز أحد الشركاء في الحوار،القواعد وال
دد بالفعؿ ، بطريقو أو بأخرىف ىذا األمر قد األطراؼ المشاركة في الحوار ، فإ رغي  ح 

دوف  النتيجة أو الغرض المتوقع تحقيقيما. إف ما يريده ليفيناس أف يصبح الحوار عفوياً 
عف موضوعات التفكير أو أي أىداؼ   ف يكوف بعيداً أو مقدمات مسبقة، وال بد أتخطيط 

ومعرفة مسبقة مف شأنيا أف تحدد طبيعة ىذه  العبلقة ،  إنيا عبلقة أخبلقية محضة  
ليست في األصؿ في حديثي   سابقة عمى أي  حديث وقواميا مسؤليتي ، فعبلقتي  لآلخريف "

  (ٖٚٔ") االصميوإلى اآلخر ، ولكف في مسؤوليتي عنو أو لو و ىذه ىي العبلقة االخبلقيو 
نبلحظ تأثر ليفيناس بالفمسفة الوجودية مف خبلؿ خمؽ أخبلؽ وجودية  ومف خبلؿ ذلؾ 

وىذا ىو  ،الذات باآلخر غير تماثمية في لقاءتتحدث عف أخبلؽ الموجود مف خبلؿ عبلقة 
ية وال ألنيا تتجاوز النظر  ؟ ليست نظرية لماذا األخبلؽ في فمسفة ليفيناس السبب الرئيسي

خبلؿ تجربة حية  ىي بث مباشرمفبؿ   تطبيؽ ألي  نظرية تنطوي في المقاـ األوؿ عمى
اآلخر عمى ي المجتمع األنا واآلخر مف خبلؿ منظور ديني يعمو مف ىوية معاشة بيف طرف

تدور حوليا فمسفة والغيرية التي تمثؿ ىوية اآلخر التي ختبلؼ عد مف االاألنا في ب  
 .ليفيناس
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 :خاتمة  
ردنا فيـ ليفيناس فبلبد مف وضعو داخؿ إطار فكره الديني بناءًا عمى ما سبؽ إذا أ

لظيور الوجو  كتعبير عف لنتعرؼ عمى األبعاد الحقيقية لفمسفتو وال سيما في عرضو 
خر،  ليذا طرح ليفيناس مفيـو المواجية مع اآلخر بشكؿ ميتافيزيقي غير غيرية اآل

مف الوجود إلى الموجود باعتباره الحؿ الحقيقي لكؿ أنطولوجي لتحويؿ مسار الفمسفة 
مشكمة أخبلقية مف خبلؿ ما يسميو ليفيناس المواجية وجيًا لوجو مع اآلخر والتي تعطى 

فالوجو  ،إحساسًا عميقًا بالمسئولية مف خبلؿ إدراؾ الذات لكياف متعيف متفرد لو وجو فريد 
ىو ىوية اإلنساف وبالنظر إليو نجده أكثر الدالالت التي تعبر عف اليوية الحقيقية لمذات 
اإلنسانية مف ناحية ومف ناحية أخرى نجد أف الوجو ىو أكثر التجارب أخبلقية كما يرى 

ذلؾ أف وجو اإلنساف ىو الجزء األكثر تعري لديو فيو القادر عمى التكمـ دوف ، ليفيناس 
ف خبلؿ قسماتو المعبرة في نفس الوقت التي تجبرني عمى عدـ ارتكاب الجريمة ألف كبلـ م

الوجو كما يرى ليفيناس داللة دوف نص ، ىذه الداللة تشير إلى ضرورة اعتناء اإلنساف 
باألخبلؽ كشرط  لحضور اهلل عمى نحو مبيـ ووحده ىذا الحضور ىو الذي يمثؿ الشكؿ 

ليفيناس في عبلقة جدلية لميوية والديف تخريج الذاتية  األصيؿ لمديف ، ومف ىنا يحاوؿ
اإلنسانية وىويتيا التي يراىا تتمثؿ في عبلقة اإلنساف باإلنساف عبلقة أصيمة مف حيث 

حضور اإلليي ومف حيث أف اإلليي ىو شرط ظيورىا مستعينًا الأنيا شرط انكشاؼ 
ناحية أخرى في مناولة إتيقية مف ناحية وبالتعاليـ المسيحية مف  لكتب المقدسةبوصايا ا

ولذلؾ جاء مشروعو مختمفًا عف الطريقة التي اعتادت ، انفرد بيا دوف غيره مف الفبلسفة 
ورة عف ارتباط ص في تجربة روحانيةليفيناس   يقدـأف تفكر مف خبلليا الفمسفة حيث 

قية في الفمسفات الوجودية األخبل التجربة فٔ  بالديف،حيث نجد ا واألخبلؽ اليّوية باألخبلؽ
فخاصة ،  لكف فمسفة ليفيناس ىي  ختمفت طريقة التعبير عنيا ،ا ىي تجربة وجدانية وا 

اآلخر ليس بالمفيـو السمبي ، ي يرتكز عمييا جؿ بحثو الفمسفي ،فمسفة " اآلخر " والت
 مفيـو اآلخر ،  و بذلؾ يأخذاألنا قبؿ فاآلخر األنا و اآلخر بيف المتبادلة العبلقة تمؾ نؤ  ا

ذلؾ إال أننا نجد أنفسنا مف خبلؿ وبالرغـ مف عنده مفيـو مطمؽ يتعالى عف كؿ مقدس، 
المعتقدات الدينية  ف حولواماـ كادرمف المفكريف الذيعرضو لدالالت الوجو كظيور لآلخر أ

وىذا مف شأنو يدخمنا لمعديد مف النتائج المستنبطة مف ظواىر،لا في تحميبلتزالؽ بيا نباال 
 :خبلؿ ىذا البحث 
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وربطيا بالديف في نياية في فمسفتو لتحميؿ اليوية الظواىر عمى أواًل : اعتماد  ليفيناس  
مفكر وبالتالي ينبغي اعتبار ليفيناس  رىينة مف قبؿ البلىوت األمر جعؿ مف فمسفتو 

عمى كونو فيمسوفًا فينومينولوجيًا أو سجنو داخؿ  ييودي متشدد بدال مف االقتصار
ولذلؾ  وعمى غرار جاف لوؾ ماريوف ،  أي شكؿ مف  اشكاؿ الفمسفة النقدية ،

أستطيع القوؿ أف ليفيناس حوؿ المنيج الفينومينولوجي إلى منيج الىوتي حيث 
مشروع ليفيناس  نحدد أفاستخدـ الظاىرة كمصدر الياـ وليس كاسموب ، مما يجعمنا 

  بؿ ىو مشروع  الىوتي أساسًا ، و ببساطوالخالصة  في الفمسفة  ةليس لو مكان
فمسفة مستندة عمى  البلىوت كما قاؿ بعض فبلسفة  العصر الوسيط بأف  فإنو 

الفمسفة خادمة البلىوت وبالتالي فالخط بيف  اليوية واالخبلؽ  والديف عند ليفيناس 
 . يصبح أكثر مف إشكاليو

خر أف نصؿ هلل عف طريؽ اآل و مف المحاؿ فإن، ىذا مف ناحية ومف ناحية أخرى  :ثانياً  
 ألف ذلؾ بطبيعتو سيحوؿ وجو اآلخر إلى صنـ ، البلنيائي في وجيو كأثر هلل ونجد

ف أخبلؽ أيتضح وبمنظور آخر وليس ظاىرة فو لغزًا لذا يجب أف ننظر لموجو بوص
ف ننظر بتعمؽ أكبر خبلقية أخرى ، ألنيا تدعونا إلى أليفيناس ليست مجرد نظرية أ

نساىا وسط لتي قد نتو يذكرنا بمسؤوليتنا نحو اآلخر اوى إلى معنى األخبلؽ، 
ؽ خبل أف األذلؾ  ، نيةتكوف دي أفإال لية ال يمكف ف ىذه المسؤ مشاغمنا و أعتقد أ

تقديـ مثؿ  قادرة عمى، لف تكوف المساواة  مبدأي عمى النظرية  ، التي تعتمد عادة
 إتجاىولذلؾ ورغـ انكار ليفيناس بأف فمسفتو ال بد فصميا عف ،  ىذا الطمب
خبلقيو والتي ىي الركيزة األساسية إننا ال نستطيع تفسير نظريتو األ البلىوتي إال

ال لذلؾ أكد عمى أنو إال مف خبلؿ تقاربيا مع الديف ،  لمفيـو اليوية في فمسفتو
عند كانت األخبلؽ  إذا ولذلؾ لمديف نفسو اف يضع نفسو تحت رقابة األخبلؽ، يمكف 

شرط ال  ايا قد تكوف أيضا الديف األوؿ بمعني انيليفيناس ىي الفمسفة  االولى ، فإن
 .بد منو لمعبلقة مع اهلل 

 ثالثًا : عمى الرغـ مف محاولة ليفيناس فتح باب المسؤلية واالنفتاح في عبلقة مع اآلخريف
 مما سيكوف لو أثره اإليجابي عمى المجتمع  إال أنو يعطي الذات  إحساس بالسمبية

الذي يعاني مف القمع  فقط  عمى أنو وحده والتشاؤـ بتصويره األحادي لآلخر
مما يستدعي األنا إلى المسؤولية ومف خبلؿ ىذه المسؤلية تتبلشى الذات  واإلضطياد
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لي التعبير وبالتالي يحدث إرتداد فبدال مف وتختفي مف خبلؿ اآلخر المطمؽ إف جاز 
الحفاظ عمى وسطية في العبلقة بيف األنا واآلخر كطرفي لممجتمع يحدث تعالي لآلخر 
و إنصيار األنا  فيو وىي نفس اإلشكالية ولكف  بشكؿ معكوس التي إنطمؽ منيا 

فقبؿ أف بعيد عف الواقع الفعمي المعاش  ، إف مايدعو لو ليفيناس ىو أمر  ليفيناس
يكوف البشر قادريف عمى مسؤلياتيـ تجاه اآلخريف البد أف يعتنوا أواًل بمسؤلياتيـ تجاه 

 تمؾ المسؤليات  فيستشرفوف بواجباتيـ نحو اآلخريف ذواتيـ أواًل وبالتالي يشعروف 
عبلقة مسؤلية نفسيـ في أضعوف المعنى يييا مصير البشرية ، وبيذا التي يتوقؼ عم

 . آلخريفعف أنفسيـ وعف ا
 التي تنبثؽ مف آف آلخر في فمسفة ليفيناس عمى الرغـ مف التمميحات العنصرية :رابعًا  

وصفو لمجار كرمز ليذا الشعب إال أننا نبلحظ في  لصالح الشعب الييودي وال سيما 
األخبلقي في  بالبعد العميؽىتماـ ئلبمثابو دعوة لؤلدياف ل يامف خبلؿ فمسفتو أن

ليفيناس  رفضلذلؾ ة و خطاباتيا  وتعميميا وممارستيا  وتنظيميا لمحياه المعاش
األخبلؽ د عمى يؤك لذاخر داخؿ الذات ديانة اآلتختزؿ  ألنياالمقاربة بيف األدياف 

، وبالتالي سيؤدي  رآخشخص  -ليفيناس كما قاؿ -تباعيا ف أياف األخرى أل لؤلد
اإلتيقي الذي نادى بو  خبلقياألمنظور الالديانات  مف خبلؿ  ىذه االنفتاح عمى

ومساعدتو عمى تعزيز حريتو وكرامتو مما  ، ىوية اآلخر الدينية احتراـ  إلىليفيناس 
مف حركات العنؼ السائدة في المجتمعات المعاصرة يكوف لو أعظـ األثر في الحد 

وف ناشئة عف االختبلفات الدينية ، ومف ىنا نستطيع القوؿ أف غالبًا ما تكوالتي 
النزعة اإلنسانية مف اآلخر فمسفة ليفيناس ، فمسفة تيتـ بحقوؽ اإلنساف مف خبلؿ 

  . عمى حد تعبيره مف النزعة اإلنسانية مف األوؿ بدالً 
ضرورة ف التأكيد عمى جاءت فمسفة ليفيناس مواكبة لمتطمبات العصر الحالي م:  خامساً 

 ةالمقدس وصود في تفسير النصعدـ الجموذلؾ عف طريؽ  تجديد الخطاب الديني
ؿ في الخطاب الديني المسيحي والييودي يعدإلى ت مشيراً  عدـ الجمود في قراءتيا و 

ومف ىذا المنطمؽ لعدـ الجمود دعا  ،حتى ال يجمد عمى التفسيرات األصولية القديمة 
نو يحدث عندما ننفتح و األدياف ال يتـ مف طرؼ واحد ولك بيف  حوارالإلى أف يكوف 

اليقظة والحذر إذا أريد  بوجوبد أكولذلؾ  ونحتـر اختبلفيـ وغيريتيـ  خريفنتقبؿ  اآل
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 طرؼ واحد ومنظور أحادي اور مف وأف ال نتح أال يسقط الحوار في العداء والعدواف
 مجتماعتنا المعاصرة .لمتفكير المتعصب وىذا ما تنادي بو الجانب 
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