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تّته الؼؿامة بالع١قة بيًٙ اليؾاو ْالرٙيـ ْتـطيؼ التضي٠ٓو الاليـٔ التيٗ ػ عي  إليٕ 

ػيىً  إٌّاء صالة الضظاؿ ْا٠ؿتّاي التيٗ اياي ٘عياٌٗ وٍّيا الرٙيـ ْػريٍ  مؿػيٙة وؼيٙا ٙة

م ق ا٘تٙقٗ ٘ته  ُٙ تضنًٙ الع١قة اللٙؾاتٙة ْاميتقلا  اٚعيـ بٓطيحُ صيؼحما ػيىً ٌليات اليؾاو 

ْتضىل ونؤْلٙة ا٠عتٍاء بُ ْتخىًٙ ػْؿ الٓماؽة التٗ ٘ؤػّ٘ا الٓرُ  ٗ إعاػة تشاٙل الّٓ٘ية 

اٌٞنيياٌٙة ْتلـ ييية الؾويية اٜطيييمٙةخ ِْييؾا ويييً عييي١  اللضييج  يييٗ وشييامة الت ميييٙل اٞ٘تٙقيييٗ 

ؤْلٙة الؾاتٙة تزاَ الرٙـ. إؽامخ اٙف قيان لٙحٍٙياك با٠ٌتقيا  ويً اٌٜلٓلٓرٙيا بي١ ا٘تٙقيا إليٕ لمىن

٘تٙقٙيية التييٗ اتلعّييا ٞعييـاد الرٙييـ وييً ا٠صتقيياؿ ويياِٗ الىنييال  اْٞاٞ٘تٙقييا بيي١ مٌلٓلٓرٙييا  

لىياؽا اعتىيؼ لٙحٍٙياك عميٕ وحّيٓن الٓريُ بٓطيحُ وٍلي  ْ ْا٠متلعاػ إلٕ ا٠صتـان ْالضـامية 

مٖ ويؼٔ مياِه وليؼم الىنيؤْلٙة  يٗ ااتشيام وحّيٓن الرٙـ٘ية إليٕ  لمقاء بًٙ الؾاو ْالرٙيـ  حيها

 الزؾؿ٘ة ْالتغمٗ عً ؽاتٙة اٌٜا 
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 ٗ رضٙه عظـ ٘تنه باٌتظاؿ التقٍٙة عمٕ اٌٞناي ْ ٗ مٙات تاؿ٘غٗ ٘تىّٙق بالتحاٙـ  ٗ اٌٞناي عاؿد 

الىٙتا ٙق٘قا ْعاؿد هللا ْتض  ؿا٘ة الؼؿامة الىٓػٓعٙة العمىٙة لٌٟناي ْوا ٘نتتلعُ وً إوعاي العمٓن اٌٞناٌٙة 

ػ رخة بياؿػة وّيؼْؿة الاـاوية قابمية ل١ٌعلياء الّنتٙـٖ  ٗ التٍاٙل ْالتىخٙل بئٌناٌٙة اٌٞناي ْتضٓ٘مّا إل ـّ ٕ وز

يا عميٕ ويا ْطيل إلٙيُ العظيـ ويً عليج بئٌنياٌٙة  الىعـ ٗ الىٓػٓعٗخ اٌلخق   منيحة لٙحٍٙياك اٞ٘تٙقٙية اصتزارم

ـّ العميه ْوعيُ  منيحاو اليؾاو  يٗ تنيؼ٘ؼ ؽعٍياو  اٌٞنايخ ْوٍيؾؿة بالىظيٙـ الىزّيٓ  اليؾٖ ٍ٘تإيـَ إؽا ويا اميتى

اٌحّ  العمىاء ْالح١محة  ٗ عظـَ ٘عىمٓي بغلٕ صخٙخة عمٕ تؾؿ٘ة إٌناٌٙتُ الامٙية ػاعيل اٙاٌياو  اِٞاٌة لُ.  ىا

اٜ ـاػ بىقتؼاِا إليٕ اا ٍياو ٌـرنيٙة وٍلٓ٘ية عميٕ ؽاتّيا   ـػ٘ة وعقْلة تىٓو وً  ـؽ الغظٓطٙة ْ٘تضٓ 

ْالتٍّظيل ويً ايل معلياء "التّلّّيـ ويً اٚعيـ"  وٍّّىة بؾاتّا ْوٍشيرمة عيً ايّل ويا صٓلّيا عليـ وىاؿمية ؽقيٓك

يا  اّا ِْه ا٠عتقاػ مّي ا٠عت١م اللشيـٖ  يٗ الٓميا ل ٘يؤػٖ صتىم ـّ الىشتـااو اٌٞناٌٙة. ِؾَ الؾْاو الحـػّ٘ة ٘ض

إلييٕ اعييت١م  ييٗ الرا٘يياو ْالضييا  مٌّّييه ٍ٘نييٓي مّي اللشييـ٘ة تتّٓصييؼ  ييٗ الىظييٙـ ْالرا٘يياو ِْييٗ بمييٓ  "اٌٞنيياي 

 بمرة ٌٙتشُ. اٜمىٕ"

ث اٌٜلٓلٓرٗ الحمنحٗ ا٠عتقالٗ الؾٖ وا اٌحاي  الحمنيحة الرـبٙية تىاؿميُ تزياَ اليؾاو  ٗ ظل ِؾا اٞؿ

ْاٚعـ ْالعاله علـ تضٓ٘ل الؾاو الىحاـة الىت ومة  ٗ العاله إلٕ وزـػ ؽاو ونتملة ْوّٙىٍية عميٕ العياله ْتٍإيـ 

ـْي" لمحٙمنيٓم الحـٌنييٗ "الزضييٙه ِيٓ اٚعيي اعتقلتييُ العلياؿة الشييّٙـة التالٙية إليٕ اٚعييـ ٌإيـة قىيي  ْاػيلّاػ

الٓرٓػٖ راي بٓ  ماؿتـ. ْوي   منيحة  ٍٙٓوٍٙٓلٓرٙية قيؼو  ٌحنيّا  منيحةم وّىتّيا "إطي١س اٌٞنياٌٙة"خ ْؽلي  

بتييؾاٙـِا بّٓ٘تّييا ْبييالعٓػة إلييٕ اللٙؾاتٙيية ْالؾاتٙيية المتييًٙ ْقيي  ترٙٙلّىييا بحعييل الىٓػييٓعٙة ْعىمٙيية "تييـ٘ٙغ 

الللٙعة"
1
 له تٍزش  ٗ انب الـِاي. 

ِييؾَ الإيـْم ْالىعلٙيياو اٌييؼ   الحٙمنيٓم الحـٌنييٗ الىعاطييـ ؽْ اٜطيل المٙٓتيياٌٗ إ٘ىآٌ٘ييل  مويان اييل

ا بالنٙاميية التٓمييعٙة لمعقييل  1995ْالىتييٓ ٕ مييٍة  1906لٙحٍٙيياك الىٓلييٓػ مييٍة  إلييٕ ٌقييؼ الحمنييحة الرـبٙيية وٍييؼػم

ل النيٙلـة عمٙيُ.  يٗ ِيؾا ْالضـ٘ة التٗ تـ غ غٙـ٘ة اٚعـ الىلمقة ْتقٓن بتشاٙمُ صنب تىخ١تّا الؾاتٙة لٙنيّ

اٞؽاؿ ٘ـ غ لٙحٍٙاك التحاٙـ  ٗ اٚعـ وً عي١  اليؾاوخ ّٜي اٚعيـ ليٙل ٠ مٌيا مْ مٌيا معيـٔخ اىيا مّي اٚعيـ 

"ٌضيً وضياؽٓي بيالىٓرٓػاو  لٙل ممب اليؾاو عٍّٙيا بيل ِيٗ غٙـ٘ية غٙيـ قابمية ل١عتيقا  ليؾل  ٘قيٓ  لٙحٍٙياك

ق الٍإييـ ْالمىييل ْالتعيياؽف ْبالعىييل الىشييتـ خ  ييٍضً ويي  ْباٜرييٙاء صٙييج ٌتعّييؼ وعّييا بع١قيياوخ عييً ؽـ٘يي

                                                           
1
 283خ ص 2000خ الحظل الخاوً: وا ِٗ الحٍٙٓوٍٙٓلٓرٙا خ وـاق الٍشـ الزىاعٗخ تٌٓلخ مسائل فلسفيةوضىؼ الزٓةخ  
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اٚعـً٘. ْال ِيؾَ الع١قياو اٌتقالٙية: ملىيل ريٙأماخ مؿٔ اٚعيـ. لايً مٌيا لني  اٚعيـ."
2
ويً ٍِيا ٘ايٓي وٍلميق  

لٙحٍٙاك لٙل إؽي الؾاو اىا عٓػٌا عمّٙا اٞؿث الحمنحٗ الرـبٗ الضؼاحٗ ْآٌٜاؿٖ ْوا بعؼ آٌٜاؿ ْلاً اٚعـ 

ا ليِٓه ااتحا ّيا بيؾاتّا. ْعميٕ اليـغه ويً مّي  منيحة لٙحٍٙياك تعيٓػ  يٗ صٙج ٘ ـم ىخل المقاء بيُ إؽاصية باليؾاو ْاني

مطمّا إلٕ  منحة ِٓميـ  الحٍٙٓوٍٙٓلٓرٙية ْ يٗ وـصمية ٠صقية لّٙيؼغـ  يئّي عٍا٘تيُ الغاطية بالع١قية وي  الرٙيـ 

ماخيـ مطيالة بالٍنيلة إلٙيُ ويً اليٓعٗ ْإطـاؿَ عمٕ امتقلا  ِيؾا اٚعيـ ْػيٙا تُ ويً عي١  الٓريُ اليؾٖ ٘ليؼْ 

القظؼٖ عٍؼ ِٓمـ  رعمُ ٘لتعؼ عٍّا. إّي مؤا  الع١قة و  اٚعـ ٘ليؼْ ماخيـ رؾؿ٘ية ويً ميؤا  الٓريٓػ صنيب 

لٙحٍٙاكخ ويً ٍِيا اٜ ؼيمٙة الىىٍٓصية لٟ٘تٙقيا عميٕ صنيال ا٠ٌلٓلٓرٙيا صٙيج تتضيٓ  اليؾاو بىٓرلّيا ويً ؽاو 

ؽل  وا ٘نىُٙ لٙحٍٙاك "بالىنؤْلٙة تزاَ اٚعـ"خ م٘يً تتزميٕ ونيؤْلٙتٗ صاؿمة لمٓرٓػ إلٕ ؽاو صاؿمة لٛعـ 

تزاَ ْرُّخ إؽ ٘ؤاؼ لٙحٍٙاك "مّي الع١قة بالٓرُ ِٗ ع١قة عمٕ الحٓؿ مع١قٙة"
3
" ّيٓ ٘لميب وٍيٗ بي ٠ّ متـايُ  خ

ا  ٗ وٓتُ. اخ ْا ّي تـاٗ لُ ٘زعمٍٗ رـ٘ام ن بالقتل مبؼما"ِاؾا  ئّي الٓرُ ٘غاؽلٍٗ قا ١م "لً تقٓ ٘ىٓو ْصٙؼم
4
ّٜي  

" قؼاي الٓعٗ الؾاتٗ  ـطتُ  ٗ الضظٓ  عمٕ ا٠عتـام" قتل اٚعـ ٘عٍٗ
5
بمرة رٓػ٘ج بتمـ. قلالة ِؾا العٍف  

الىٓرُ  ٗ الٓاق  ٌضٓ ال آعـ ْعاطة ؽل  الؾٖ ٘قعـ بُ عالىٍا الىعاطيـ ْاليؾٖ ٘ـتايب باميه اٚلّية ْتضي  

ل الىنؤْلٙة تزاَ الٍٓع اٌٞناٌٗ ْلعل ِؾا الّارل ِٓ اليؾٖ صيـ  ؿا٘ة "الضـل الىقؼمة"خ تتقا٘ؼ صارتٍا لتضى

لٙحٍٙاك ِْٓ الىعاطـ لضـبًٙ عالىٙتًٙ ْلّتمـ٘ة ااي ٘عتلـِا بىخابة "الىضٍة اٜالـ التٗ عيإٌ وٍّيا الّٙيٓػ"خ 

ْٜليٕ صٙيج وً ٍِا ااي العٍٓاي اٜالـ لحمنحتُ لٙن  ا٠ٌلٓلٓرٙا بل اٜع١ت التٗ رعل وٍّا لٙحٍٙاك الحمنيحة ا

يا ويً الحمنيحةخ ْإٌّىيا ِيٗ الحمنيحة اْٜليٕ" ٘قٓ   ٗ اتابُ الـ ٙنٗ "الامٙية ْال١وتٍياِٗ" اٜعي١ت لٙني   ـعم
6
 .

 الـغلة  ٗ الّٙىٍة ْ ٗ وىاؿمة العٍيف ْال١عؼالية ْاعتيقا  اٚعيـ إليٕ مٌيا معيـٔ ِيٗ ويا تعليٗ الىشيـْعٙة 

زياَ اٚعيـ ْويً مرميُ. ْبىيا مٌٍّيا اا ٍياو ارتىاعٙية  يئّي لحمنحة لٙحٍٙاك ٜي تت مل بٓطيحّا ونيؤْلٙة مع١قٙية ت

اٌٞناي ِٓ ؽاو قلالة آعـ مْ "مٌا" قلالة "اٌٜ ".  ّٓ ٠ ٘خل  ْرٓػَ ٠ْ ٍ٘اشيف إ٠  يٗ صؼيٓؿ اٚعيـ ْويً 

ع١  ع١قة ونؤْلٙة تزاَ اٚعـ. مي ٘آي الٓاصيؼ ونيؤ٠ْم عيً اٚعيـ  ّيؾا ليٙل ريٙأما مي١ّم.. ِْيٓ ويا ٘يؼ عٍا 

رىمة وً اٞراالٙاو ْالظعٓباو التٗ ٘ىايً مي تخٙـِيا ع١قتٍيا بياٚعـ عميٕ ٌضيٓ الىنيؤْلٙة.  ىيا اليؾٖ للـس 

اٙيف مياِه لٙحٍٙياك  يٗ ا٠ٌتقيا    ٘عٍُٙ وحّٓن الىنؤْلٙة عٍؼ لٙحٍٙاك بظحة عاطة ْتزاَ اٚعيـ بظيحة مريىل

                                                           
2
 Levinas Emmanuel, Le Temps et l’autre, édition PUF, Quadrige, Paris, 1983, p21 

3
 تـرىة الؼاتٓؿ رٙـْن راًِٙ "خلٍايراوعة ال١عٍف ْصقٓت اٌٞناي  ٗ العاله العـبٗ بم" راي واؿٖ وٓلـ: ٌض وضاػـة معؼَ لزاوعة "مٌْٓؿْا" 

4
 Revue Esprit; n°7; Juillet 1997, pp121-140: 

 2007 خ القاِـةخ17" العؼػأَراق فلسفيةوقا  وتـره وً قلل إػؿ٘ل اخٙـ ْعق الؼً٘ الغلابٗ ْؿػ بىزمة "

5
  2014 بٙـْوخ للٍايخ الللعة اْٜلٕخخ تـرىة  ١س ؿصٙهخ التٍٓ٘ـ لمللاعة ْالٍشـ ْالتٓف٘ خ الذات تصف وفسٍارٓػ٘ج بتمـخ  

6
 Levinas Emmanuel, Totalité et infini, Essai sur l extériorité, édition Nijhoff La Haye, 1961, p281 
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الحمنييحة اْٜلييٕ  ِييل تشييال إ٘تٙقييا بالحمنييحة وييً وشييـْع مٌلٓلٓرٙييا الييؾاو عٍّٙييا إلييٕ إ٘تٙقييا الىنييؤْلٙة بىييا ِييٗ 

الىنيؤْلٙة اٌق١بميا وٙتا ٙق٘قٙيا عميٕ مٌلٓلٓرٙيا اليؾاو  ويا ؽلٙعية الىنيؤْلٙة تزياَ اٚعيـ ِيل تقيٓن عميٕ التليياػ  

ْالتٍاظـ بضٙج مايٓي ونيؤ٠ْم عيً اٚعيـ بقيؼؿ ونيؤْلٙتُ عٍيٗ من مٌّّيا ونيؤْلٙة ٠ٌّا ٙية  يٗ اتزياَ ْاصيؼ  ويا 

  عمٕ الؾاو ا٠ػل١ع بّا ػْي قٙيؼ مْ ريـؽ ٍاِٙة ْلىاؽا ٘ىخل ٌؼاء الٓرُ ونؤْلٙةالىقظٓػ بالىنؤْلٙة ال١وت

"٠ تقتيل" التيٗ ٘حظيش عٍّيا الٓريُ ويا ٘ضىيل اٌٜيا  ِْل  ٗ اؿتّاي اٌٜا لٓرُ اٚعيـ ْطيٓتُ ْاوتخاليُ لٓطيّٙة

ة تزياَ اٚعيـ ونؤْلٙة ٠ وشـْؽة ٠ْ وتٍاِٙة إليٕ صيّؼ تظيلش  ٙيُ اليؾاو عٍّٙيا وزليـة عميٕ مي تايٓي ونيؤْل

ملٙن  اٌٜا موان واِٙة رؼ٘ؼة ْآرٙلٓ وريا٘ـ   ْلٙل لّا الضـ٘ة  ٗ الّـْل وً ِؾَ الىنؤْلٙة اٞ٘تٙقٙة إفاءَ

وشـْؽ واِٙتُ ْْرٓػَ بىؼٔ امتعؼاػَ لتضىل الىنؤْلٙة تزاَ اٚعـ ْوً مرمُخ بضٙج تظلش الىنيؤْلٙة ِٓ٘ية 

ملٙني   منيحة لٙحٍٙياك  يٗ ت اٙيؼِا آعـ٘ية اٚعيـ .  الرٙيـالؾاو عٍّٙا ِْٗ وٓرٓػة بقيؼؿ ويا ِيٗ ونيؤْلة عيً 

ْػـْؿة صىا٘تُ ْالتعاؽف ْالتؼاوً وعُ ِٗ اصتحاء بئٌناٌٙة اٌٞناي اٚعـ ْاٌتظاؿ ٠عت١ ُ ْغٙـ٘تيُ ٠ْ 

لاً ِل ْصؼِا اٌٜا تتضىل معلاء ونؤْلٙة اٚعـ  واؽا ٘لقيٕ لىؤمنياو الؼْلية ويً ْارلياو   تلابقُ ٠ْ تىاحمُ

 ـاػ إؽا ااٌ  ال معلاء اٚعـ تتضىمّا اٌٜا بٓطحّا الىنؤْلة اْٜلٕ عٍُ ونؤْلٙة ٠ وتٍاِٙية  وياؽا ليٓ تزاَ اٜ

ظّـ اللـم الخالج الؾٖ ِٓ آعـ اٚعيـ ْلايً قـ٘ليُ  مليٙل الىلميٓل عٍيؼِا مي تتيـره الىنيؤْلٙة إليٕ عؼالية 

ا  تنّـ عمٕ تضقٙقّا وؤمناو الؼْلة عميٕ الضيـْل ماخيـ ويً الني١ن اىيا ٘إّيـَ   ىاؽا لٓ ااي ْاق  الؼْ  قا ىم

ْاقعٍا الىعاطـ مله "٘عتلـ ااٌؾ  ٗ اتابُ "وشـْع لمنمه الؼا ه" مّي النمه الؼا ه غٙـ قابل لمتٍحٙؾخ إٌىيا ٘ىايً مي 

ٌقتـل وٍُ اقتـابما ٠ صّؼ لُ"
7
. 

ْصىا٘ة اٚعـ وً القتل ْالعٍيف ْالضيـل ِيل عميٕ اٌٜيا ْصيؼِا  عٍؼِا عمٕ وً تق  ونؤْلٙة ال١عٍف

بٓطحّا ونؤْلة ونؤْلٙة ولارـة عً اٚعـخ صتٕ ْإي له ٘اً ِؾا اٚعـ ونؤ٠ْم تزاَ اٌٜا من عمٕ الؼْلة التٗ 

 اٙيف اؿتيلؾ ا٠ٌقي١ل اٞ٘تٙقيٗ لمٙحٍٙياك بالتمحي  عيً اٌٜلٓلٓرٙيا  تىم  العٍيف الىشيـْع لىٍي  العٍيف الىعّىيه

 ْا٠ِتىان باٞ٘تٙقا 

                                                           
7
 19خ ص 1981تـرىة وـْاي القٍٓاتٗخ وٍشٓؿاو عٓ٘ؼاوخ بٙـْوخ الللعة اْٜلٕ  خٌذي ٌي الحزبغامتٓي بٓتٓ خ  
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1

 جذَر تزاجيديا احتقار اآلخز -أ

الحٙمنٓم لٙل ْلٙؼ ٘ٓوُ اىا مّي  منيحتُ لٙني  ْلٙيؼة طيٙضة علخٙية  يٗ ْاػ الٓريٓػ الّؼيا  خ  ىخمىيا مّي 

ا عيً ػيزٙذ العياله الح١محة ٠ ٘لمعٓي ؽمٓع الحلـخ اىا ملق لىاؿال مي بًّٙ ؽل خ  ئّي  منيحت ّه ٠ تٍشي  بعٙيؼم

ْرملتييُ ٠ْ  ييٗ غٙييال امييتحقافاو الٓاقيي  الييؾٖ ٍ٘رـمييٓي  ييٗ عتىتييُ ْوزىييل وشيياامُ. ِْييؾا وييا ٍ٘للييق عمييٕ 

الحٙمنٓم الّٙٓػٖ اٜطل ْالىٍش  إ٘ىآٌ٘يل لٙحٍٙياكخ ْاليؾٖ ْريؼ ٌحنيُ  يٗ ظيل عظيـ تىٙيق بّٙىٍية التٙياؿاو 

تضؼٖ ػؼ عظـ الغـال ِؾا عاػ لٙحٍٙاك إلٕ التـاث الحمنحٗ الرـبٗ الحارٙة ْالٍاف٘ة ْصتٕ ٘ؼىً ال الشىٓلٙة

ؽاتُ ْالتـاث الّٙٓػٖ التٓؿاتٗ لٍّٙل وٍُ  منحتُ اٞ٘تٙقٙة التٗ تٓلٗ عٍا٘ة  ا قية لٛعيـ ْلمىنيؤْلٙة تزاِيُ إليٕ 

اطييـ صييؼ ؽِييال الييلعغ إلييٕ تنييىٙة لٙحٍٙيياك "بحٙمنييٓم الرٙـ٘يية باوتٙيياف"خ وييً ٍِييا ٌنييتلٙ  مي ٌىٙييق ح١حيية عٍ

 ممامٙة وتقاؿبة وٍض   منحة لٙحٍٙاك قٓتّا ْمطالتّا الغاطة:

اْٜلٕ وـتللة بتـارٙؼ٘ا تاؿ٘غٙة: ِْٗ الٍاف٘ة بىا ِيٗ طيٓؿة ااؿ٘ااتٓؿ٘ية وؤلىية لحايـ ريىٓلٗ ٠  -

 ٘ضىل مٓٔ وشاعـ ا٠صتقاؿ لٌٟناي.

ا وٍنيضلما ػاعيل ؽاتيُ وٍلٓ٘يام عميٕ  - ـم الخاٌٙة وت تٙة وً الحاـ الحمنحٗ الرـبٗ اليؾٖ ٘شيتـ   يٗ آٌيُ  اي

 إٌٙتُ وتعالٙما عً ال وا ِٓ آعـخ بىا ِٓ تحاٙـ  ٗ الىلابق ْالىىاحل ْالامٙة.

ؾٖ موا العٍظيـ الخاليج ْاٜعٙيـ  ّيٓ التيـاث الّٙيٓػٖ العليـٖ ْالتيٓؿاتٗ اليؾٖ ٌّيل وٍيُ لٙحٍٙياك ْالي -

امتمّه وٍُ  اـة قؼامة اٌٞناي ْتضـ٘ه قتمُ علـ العلاؿة التٓؿاتٙة التالٙة "٠ تقتل". إّي تحاعل ِؾَ اٜؽـ الخ١حة 

ا  ِٓ الؾٖ ماِه  ٗ رعل الحمنحة عٍؼ لٙحٍٙاك تتىضٓؿ صٓ   اـة "اٌٞناي اٚعيـ" اليؾٖ ليه ٘يؼعـ لٙحٍٙياك رّيؼم

 وً مرل الؼ اع عً آعـّ٘تُ ْغٙـّ٘تُ الىغتمحة.

لعل امتىاتة لٙحٍٙاك  ٗ الؼ اع عً إٌناٌٙة اٌٞناي اٚعـ وت و وً ِؾا الٓػي  اللشيـٖ الىيقؿٖ اليؾٖ 

 عـ ُ إٌناي القـي العشـً٘ وىا محّـ  ُٙ ْرعمُ ٘حقؼ حقتُ  ٗ العاله الؾٖ ٘عٙش  ُٙ.

 مظاٌز احتقار اآلخز: -ب

إ٘تٙقيٗ  الٍاف٘ية ويخ١م تعاويل الٍنياء وً وإاِـ اصتقاؿ اٚعـ مّي الؾاو له تعؼ تىتم  مٖ وعٍٕ ْمٖ ْفي 

ا ػْي قٙىية. إٌّّيه ليه ٘عياومٓا صتيٕ ا عيؼاء  ْاٜؽحا  ٠ وً صٙج ِه ؽْاو ْلايً بٓطيحّه مريٙاءخ بٓطيحّا ميمعم
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٘زييب وضيياؿبتّهخ مْ ممييـٔ ٘ىاييً وليياػلتّهخ ْلاييً ا رييٙاء ٘زييب تييؼوٙـِا إلييٕ "ؽؿْة الىعاٌيياة ال١وحٙييؼة" التييٗ 

وخييل ؿوييق الٍإييان ال١إٌنيياٌٗ  ييٗ مرييؼ وإيياِـَ قنييٓة ْتلـ مييا ْافػؿاء  ظّييـو  ييٗ وعنيياـاو مْمييحٙتش الييؾٖ

لٝع١ت ْلال القٓاًٌٙخ ْقل عمٕ ؽل   ٗ وٍاؽق معـٔ وً العاله صٙج تشتعل الاـاِٙة بيًٙ ريعٓل ْػ٘اٌياو 

وغتمحيية إػييا ة إلييٕ ْفؿ الضييـبًٙ العييالىٙتًٙ ْوييا عمحتييُ وييً قتييل ْػويياؿخ  ييس٠م الؼييضا٘ا صنييب لٙحٍٙيياك ِييه 

 لاـاِٙة اٌٞناي اٚعـ ؽاتّا". "ػضا٘ا

موا  ٙىا ٘تعمق بالحمنحة الرـبٙة  ئٌّّا  منحة قؼ اٌشيرم  با٠ٌلٓلٓرٙيا ْمعلتّيا مْلٓ٘ية "ّٜي عميه الٓريٓػ 

ٍ٘إـ إلٕ الٓرٓػ عمٕ مٌُّ امتىـاؿ٘ة  ٗ الاٙاي... صٙج ٘اتحٗ الاا ً بيالتحاٙـ  يٗ الٓريٓػ ٘ظيلش اٌليٓاء عميٕ 

ّ٘يته إ٠ بئرييلاع اصتٙاراتييُخ ْ٘نيعٕ لت اٙييؼ ؽاتييُ  يٗ التىنيي  ْالنييٙلـة" اليؾاو ْمٌاٌٙيية.  الاييا ً ٠
8

. م٠ تتضييٓ  

 ىا الؾٖ رعل لٙحٍٙاك ٘عتلـ مّي ا٠ٌلٓلٓرٙيا قيؼ قاوي  عميٕ   وؼ٘ش ؽاتٗ ٌْـرنٙة وـػٙةاللشـ٘ة إلٕ اٌٜاٌٙة 

 ممب آعـ٘ة اٚعـ ْاصتقاؿَ 

 يٗ وـصمية  الآٌياتٙل بىيا ِيٗ ؿغلية  يٗ اللقياء إّي لقْوٙة التحاٙـ لمٓرٓػ ْاؿتلاؽ ِؾا الٓرٓػ بىحّيٓن

٠صقة تزعل الّه الٓصٙؼ لٌٟناي ِٓ ا٠متىـاؿ  ٗ الٓرٓػ بال الٓميا ل الىتاصية صتيٕ ْليٓ امحيُ ْريٓػَ إفاصية 

ّْ ٘زب التغمض وٍُ ْلٓ بحعل القتل ْالضـل.  اٚعـ ْاٞؽاصة بُ  ٗ  ِٓة العؼن ِْؾا وا ٘ضٓ  اٚعـ إلٕ عؼ

عمه الٓرٓػ مْ ا٠ٌلٓلٓرٙا " منحة لمقٓة ْالتنمؾ ْا٠صت١  ْالعٍف" ْالضـل عميٕ بّؾا الىعٍٕ ٘ظلش 

صؼ علاؿة راي واؿٖ وٓلـ لٙن  وزـػ "وضٍة مع١قٙة" بل تزعل وً اٜع١ت وزـػ مغف اىا ٘عتقيؼ لٙحٍٙياك 

لؾل  تلقٕ النٙامة ا٠مه اٚعـ ل١ٌلٓلٓرٙيا  ْصتٕ النٙامة ٘عـ ّا بحً الحٓف بالضـل علـ ال الٓما ل الىتاصة

التٗ تقٓن عميٕ الظيـاع ٌْيقع ا٠عتيـام الىتلياػ  ويً اٚعيـخ ْلعيل ماليـ الضيـْل ْمعٍحّيا تتىخيل  يٗ تشيٙأة 

اٚعـ ْتزاِل غٙـ٘تُخ بىعٍٕ ٌحٗ ْرٓػَ ْإمقاؽ آعـ٘تُ ْاعت١ ُ  ٗ الٍنٙاي صنب لٙحٍٙياكخ ِْيؾا ويا ٘حنيـ 

مٙية صتيٕ مّي  ايـة ال١وتٍياِٗ غٙيـ وىاٍية إ٠  يٗ صالية تزياْف ريـٌقة الؾاتٙية  لـ قية ممب الرٙـ٘ة وً ع١  الا

 اٚعـ ٘ىاً الؾِال  ٗ اتزاَ هللا صٙج ٘قؼن لٙحٍٙاك اٌٞناي عمٕ هللا.

 ئؽا ااٌ  الضؼاحة قؼ  ّى  الٓريٓػ عميٕ ٌضيٓ اميٗ ْوليابق ٍ٘لميق ويً اٌٜيا الىىّزيؼ لؾاتيُ بٓطيحّا مٌيا 

ه وتلابقة و  ؽاتّا ػؼ اٚعـخ بل وغتقلة ال وا ِٓ آعـ بـّػَ إلٕ اٌٜا ْتظحٙة اٚعـ٘ة رىٓلٙة تعٙش  ٗ العال

الىلمقة لٛعـخ  ئّي لٙحٍٙاك قؼ اعتـع عمٕ رال ِؾا التعاول العٍٙف و  اٚعـ ػاعٙما إلٕ تليٓ٘ـ الع١قية وعيُ 

ا ٠متقلا  اٚعـ ْإاـان ػٙا تُ صتٕ ٘تنٍٕ لّه  عمٕ مؿػٙة مع١قٙة ولّـة صٙج بئوااي الؾاو مي تآي ٌىٓؽرم

                                                           
8
  2007خ القاِـةخ 17" العؼػأَراق فلسفيةْؿػ بىزمة "إ٘ىاٌٙٙل لٙحٍٙاك: إٌنٙة اٌٞناي اٚعـخ راي واؿٖ وٓلـ:  
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ا٠عتـام بئٌناٌٙة اٌٞناي اٚعـخ صٙج ؿمٔ لٙحٍٙاك إوااٌٙة تضقٙق ِؾا الـِاي عمٕ إٌناٌٙة اٌٞناي وً ع١  

رىمة وً الشـْؽ.  ىيا ِيٗ الشيـْؽ الىىاٍية صنيب لٙحٍٙياك لتضنيًٙ ع١قتٍيا بياٚعـ ْا٠ٌتقيا  بّيا ويً ع١قية 

  مل عمٕ الظؼاقة ْصنً الؼٙا ة تت مل عمٕ العؼاْة إلٕ ع١قة تت

 شزَط تحسيه عالقتىا باآلخز: -ج

وً ع١   منحتُ اٞ٘تٙقٙة الزؼ٘ؼةخ التٗ ٘عتلـِا  منحة مْلٕخ مي ٘لضج  ٗ رـْؽ تضنًٙ  ٘ضاْ  لٙحٍٙاك

الؾاو ع١قتّا باٚعـ ْمي تاحـ عً ال التزياْفاو ْاِٞاٌياو التيٗ اؿتالتّيا  يٗ صيق اٚعيـ ويً عي١  تياؿ٘ظ 

ػ مٌا معـٔ ـّ ا وٍُ عً علئ ؽٓ٘ل  ٗ ؽىل ِٓ٘ة اٚعـ ْعؼن ا٠عتـام برٙـ٘تُ الىغتمحة ْؿّػَ إلٕ وز ـم . ْتاحٙ

 الحمنحة ْالح١محة.

٘قؼن لٙحٍٙاك تظٓؿَ القا ه عمٕ تزاْف ٌإـتٍا الىغتمة لٛعـ ويً عي١  الشيـْؽ التالٙية التيٗ ٘عتقيؼ  يٗ 

ْٜلٕ: لاٗ ٘عٙش الٍاك إٌناٌٙتّهخ لٙنٓا  ٗ صارة لايل ِيؾا "ا قؼؿتّا عمٕ تـوٙه ع١قتٍا باٚعـ بل ْتضنٍّٙا:

ىايٍّه مي ٘تقاميىٓا الضيؼ اٜػٌيٕ وٍيُخ ْ٘عٙشيٓا عميٕ الاحيام ْالعحيام ْالرٍيٕ عيً تيـم اللؾط الضؼياؿٖخ إؽ ٘

 . الضؼاؿة

الخاٌٙة: لٍعش تض  ظل التًٙ ْالق٘تٓي ْلٍعتقؼ  ٗ عٓػة القٙه. ْلٍتضىل ونؤْلٙة الن١ن ْلٍرياوـ بشيال 

 صـبٗ وً مرل إبعاػ ال علـ عً اٌٞناٌٙة.

يا الخالخة: لٍتعمه اٙف ٌآي مقٓ٘اء  ٗ  العقلةخ ْمي ٌزعل وً ػعف ْعٍٙا قٓةخ ْويً ريتاو عالىٍيا ٌإاوم

ا." ـم اخ ْوً عزمٍا وً مٌحنيٍا  غي ْاٌنزاوم
9
   ىيا ؽلٙعية ِيؾَ اٜعي١ت التيٗ تؤميل لمقياء غٙيـ عٍٙيف وي  اٚعيـ 

"ِْل ٘ىاً لماا ً الؼعٓ   ٗ ع١قة و  اٚعـ ػْي مي ٘نضق آعـ٘تُ "
10
. 

2

 ظٍُر اآلخز حدثًا: -أ

٘عتلـ لٙحٍٙاك مّي ا٠عتـام باٚعـ ِٓ رـؽ لت مٙل ع١قة مع١قٙة وعُ بيل إّي ع١قتٍيا اٜع١قٙية وعيُ 

تنلق ع١قتٍا ا٠ٌلٓلٓرٙة بيؾاتٍا ْالعياله ْويً ٍِيا ت اٙيؼ لٙحٍٙياك عميٕ ِٓ٘ية رؼ٘يؼة لميؾاو صٙيج ٘ظيلش اٚعيـ 

                                                           
9
 Levinas Emmanuel, Noms propre. Livre de poche. Montpellier, Fata Morgana, 1976, p143  

10
 84ص  خ2014ػوشقخ الللعة اْٜلٕ خ تـرىة ػاتٓؿ ر١  بؼلةخ وعابـ لمٍشـ ْالتٓف٘ خ الزمان َاآلخزلٙحٍٙاك إ٘ىآٌ٘لخ  
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اابٓتشٍٙنياٗ مّي  منيحتُ رياءو رٓابيام عميٕ ايٓاؿث القيـي العشيـً٘ ْويا اقتـ يُ اتيب رـؽما لّٓ٘ية اليؾاو  قيؼ 

اٌٞناي بضق معُٙ اٌٞنايخ ِْٓ وا رعل لٙحٍٙاك ٘ـٔ  ٗ الع١قة و  اٚعـ ع١قة وؤمنة لٝعي١تخ صتيٕ مٌّيُ 

عميٕ الضـ٘يةخ لٓطف ِؾَ الع١قة مْ ِؾا المقاء باٚعـ الؾٖ ٘ت مل عمٕ الىنيؤْلٙة ْليٙل « الؼً٘»اعتاؿ امىة 

 اٚعـ وظؼؿ اٜع١ت ْمطل الىعٍٕخ ْ٘ـتلؾ التحاٙـ  ٗ اٚعـ بٓاقي  تياؿ٘غٗ/ إٌنياٌٗ رياِؼ عميٕ اخٙيـ ويً 

يا ْايل اليؾً٘ تيه اليؼ   بّيه ْوضاطيـتّه  يٗ  العٍف تزاَ اٚعـ مٓاء باعتلاؿ ِؾا اٚعـ حقا ة معـٔ مْ مرغاطم

ا وً ػؿرة حاٌٙة.  ـم ٘تعمق اٜوـ  ٗ الٍّا٘ة بيالٍإـ  يٗ وٍقلية اٜؿويل ْالٙتيٙه فاْ٘ة الّاوشًٙٙخ ْته اعتلاؿِه بش

ْالىعٓت ْالىّارـ ْاٜقمٙاو ْالىعؼوًٙخ وٍقلية اؿتللي  بىىاؿمية رىٙي  مرياا  ا٠ميتلعاػ ْاٞقظياء ْالعٍيف 

 تزاِّه.

ا وغتمحما عً اللـ٘قة التٗ اعتاػو مي تحاـ الحمنحة ويً ع١لّياخ  وً ٍِا امتلاع لٙحٍٙاك مي ٘قؼن وشـْعم

مي ٠ ٘آي التحاٙـ  ٗ الٓرٓػ ْالىعـ ة ِىا المؾاي ٘قٓػاي لمتحاٙـ  ٗ الىن لة اٜع١قٙةخ ْإٌّىا ا٠ٌل١ت وً  مٖ

اٜع١ت ؽاتّا ولؼمم مْ  لال  عل  منحٗ. ٘تعمق اٜوـ إؽي باٞتٙقا باعتلاؿِا الىزا  اليؾٖ ٘زيب مي تقياؿل ػاعميُ 

 ا ٠ٌّا ّٙما. ْلقؼ اعتلـ لٙحٍٙاك ِيؾَ اٞ٘تٙقيا "بىخابية  منيحة مْليٕ"ون لة الؾاو  ٗ ع١قتّا باٚعـ الىغتمف اعت١ م 

ا عمٕ الحمنحة الرـبٙة التٗ ماِى   ٗ اػلّاػ اٚعـ ْممب غٙـ٘تُ ْؽل  علـ:  ؿّػم

وً ع١  ػ   الؾاو إلٕ وضاْلة اعتقا  اٚعيـ  يٗ وعلٙياو  :م٠ْم: تضٓ٘ل اٚعـ إلٕ وٓػٓع لمىعـ ة

ؾاو بىا ٘زعل وً الؾاو قاػؿة عمٕ امتٙعال اٚعـ  ٗ بٍٙتّا الغاطة بضٙيج تايٓي وضؼػة تتٍامب ْاٌتإاؿاو ال

ا. ْبىزـػ إعؼاع الؾاو لمىعـ ة ٌآي قؼ ٌزضٍا  ٗ النٙلـة عمّٙا ْصتٕ اوت١اّا.  ال وعـ ة تىمام

الضارية وليؼم  تآي الع١قة و  اٚعـ  ٗ ِؾَ الضالية ونيتٍؼة إليٕ :حاٌٙما اٚعـ ْمٙمة ٞرلاع صاراو اٌٜا

ا ٠متاىا  ٌقض ْصارة ػاعل الؾاو. بؾل  ٠ ٘آي صيب اٚعيـ صلّميا ٘تعميق بياٚعـ  بضٙج ٘آي اٚعـ وٓػٓعم

 ٗ ؽاتُخ ْإٌّىا اِتىان وً اٚعـ اٌل١قما وً اللضج عً إرلاع صاراتٗ الغاطةخ ْتآي الع١قة و  اٚعـ ولٍٙية 

عـ إ٠ وا ٘شل  صارتّاخ صٙج ٘تضٓ  اٚعـ إلٕ وزـػ مػاة  ٗ ِؾَ الضالة عمٕ مٌاٌٙة ولمقة لمؾاو ٠ تـٔ  ٗ اٚ

 مْ ْمٙمة.

الٓريُ الخاليج لمع١قية الىىاٍية بيًٙ اليؾاو ْالرٙيـ ِيٗ تمي  الع١قية  :اٚعـ بٓطحُ وٓػٓع ِٙىٍة حالخما:

ا القا ىة عمٕ إؿاػة الّٙىٍة ْالتنمؾ صٙج تنعٕ الؾاو للنؾ ِٙىٍتّا ْإؿاػتّا عمٕ الرٙـ ٠ْ تـٔ  ُٙ بالتيال ٗ ٌيّؼم

ا لنملتّاخ إّي الع١قية وي  اٚعيـ ٠ ٘ىايً ت مٙنيّا اٌل١قميا ٠ ويً وليؼم الىعـ ية )تضٓ٘يل  لّا ْإٌىا  قؾ وٓػٓعم

)تضٓ٘ل اٚعـ إلٕ وزـػ ْمٙمة ْمػاة ٞرلاع  الرٙـ لىٓػٓع لمىعـ ة ْوً حىة لمتىم (خ ٠ْ عمٕ مماك الضارة

وقابل ِؾَ اٜراا  ويً  .(ضٓ٘ل الرٙـ لىٓػٓع لمّٙىٍة ْالتنمؾ)ت صاراو الؾاو(خ ٠ْ اٌل١قما وً إؿاػة الّٙىٍة
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الع١قة التٗ ٘حؼٗ إلّٙا التظٓؿ التقمٙؼٖ لمؾاو بؼا٘ة وً ػ٘ااؿو ْْطي٠ٓم إليٕ الحٍٙٓوٍٙٓلٓرٙيا ميعٕ لٙحٍٙياك 

ػاعيل إلٕ ت مٙل رال آعـ وً الع١قة. تلـف ِؾَ الزؼة اىا مممحٍا  ٗ إعاػة تشاٙل وحّٓن الؾاو ؽاتُخ ْت مٙنُ 

مٙات اٞ٘تٙقاخ ِْٓ وا ٘عٍٗ الٍإـ لمؾاو ٠ اا ٍما وتعالٙما وٍرمقما عمٕ ؽاتُ ْواتحٙما بّيا ْإٌّىيا باعتلياؿ اليؾاو "ؽاو 

 وؼٙا ة".  ع١ن ٘ت مل وحّٓن الؼٙا ة عٍؼ لٙحٍٙاك 

 مفٍُم الضيافة َمسُغاتً: -ب

خـ وىيا تقيؼؿ عمٙيُ ِيؾَ اليؾاوخ  ىيا ٘عٍٗ وحّٓن الؼٙا ة عٍؼ لٙحٍٙاك قؼؿة الؾاو عمٕ امتٙعال اٚعـ ما

مؽملُ وً ٌحنٗ ٜرل ِؾا اٚعـ ٠ ٘تنأْ ولمقما و  وا ٘ىاً مي ٘قّؼوُ لٗ ّٜي ِؾا الاـن ال١ّوضؼْػ تزاَ اٚعـ 

اعتلاؿً٘: ا٠عتلياؿ اْٜ  ٘يـٔ  ٠ ٘ىاً مي مؽمب وقابمُ وعاومة بالىخلخ ْ٘قٓن وحّٓن الؼٙا ة عٍؼ لٙحٍٙاك عمٕ

اٚعـ وـتللة بالؼعف ْالّشارة وً رّةخ ْبالتالٗ  ّيٓ وعيـْع موياوٗ  يٗ عـ٘يُخ ِْيٓ وعيـع صقٙقة  ميّ 

لغلـ قٓتٗ ْتّؼ٘ؼٖ بامتر١  ِؾا الؼعف لىىاؿمة العٍف ْالقٓة تزاُِخ ْا٠عتلاؿ الخاٌٗ ِٓ مٌُّ عمٕ اليـغه 

مويان اٌٜيا ويً رّية  وً ػعحُ الىعـْع مواوٗ  ئٌُّ وً ونؤْلٙة ؽاتٗ وناعؼة ِؾا اٚعـ ْصىا٘تُ ويً ػيعحُ

 .حاٌٙة

وييً ٍِييا ٌنييتٍتذ امييتضالة الضييؼ٘ج عييً اٌٜييا ْاٚعييـ بييالىعٍٕ ٌحنييُخ  الع١قيية بٍّٙىييا لٙنيي  تٍاظـ٘يية بييل 

ا وً عالىٗخ بل ِٓ ْرٓػ آعـ وغتمف عٍٗخ ْعميٕ اليـغه ويً اعت١ يُ الىلميق  عاؿرٙةخ ّٜي اٚعـ لٙل رقءم

عمٕ التؼاػ ٠ْ عمٕ التقابل ٠ْ عمٕ الىماٙة ْإٌّىا تقٓن عمٕ عٍٗخ بضٙج ع١قتٗ وعُ تقٓن ٠ عمٕ التٍاظـ ٠ْ 

ا٠ٌحظا  التان اليؾٖ ٘زعيل لايل ْاصيؼ  ٍٙيا اٙاٌيُ الىغتميف ْعالىيُ الغياصخ ْعميٕ اليـغه ويً ايل ِيؾَ الحيـاػة 

ْالغظٓطٙةخ  ئّي اٌٜا لّا القؼؿة عمٕ اصتؼاي اٚعـ ْػٙا تُ ػٙا ة إلٕ صّؼ تؼضٗ  ّٙا اٌٜا بضـ٘تّا عميٕ 

ؾبش الىنؤْلٙة تزاَ اٚعـ. ِؾا التٓؿؽ  ٗ الىنؤْلٙة تزاَ اٚعـ الؼعٙف اٜؿول ْالٙتيٙه ْويً مرميُخ ِيٓ ويا و

ا ٞ٘تٙقا الىنؤْلٙة   ٘ضؼػ ِٓ٘ة الؾاو الزؼ٘ؼة اىا ٘ـاِا لٙحٍٙاك.  اٙف ٘ىخل ْرُ اٚعـ العاؿٖ ممامم

 َجً اآلخز العاري بُصفً مىبع إيتيقا المسؤَلية: -ج

  لٙحٍٙاك إلٕ تضٓ  صٙج ته تضٓ٘ل صـ٘تّا إلٕ ونؤْلٙةخ مْ بعلاؿة معيـٔ ٘تىخيل ِيؾا عؼع  الؾاو و

لٙحٍٙاك  ٗ وقاؿبتُ لع١قة الؾاو  التضٓ   ٗ ؿبؾ صقٙقة الؾاو بالىنؤْلٙةخ عٓع الضـ٘ةخ بىا ِٗ ٌقلة اؿتااف

ٌنييقُ م٠ ِْييٓ وحّييٓن   ييٗ  منييحتُ اٞ٘تٙقٙيية. ْ٘ضٙمٍييا ولييؼم الىنييؤْلٙة تزيياَ اٚعييـ إلييٕ وحّييٓن وـاييقٖ ػاعييل وي 

"تزـبة الٓرُ"خ  الٓرُ عٍؼَ ِٓ وا ٘ضؼػ ِٓ٘ة الؾاو. ْوا ٘زب ا٠ٌتلاَ إلُٙ بؼا٘ة مّي وا ٘قظؼَ لٙحٍٙاك بالٓريُ 

ِٓ ال رقء وً اللؼي ٘تزمٕ  ٙيُ الؼيعف ْ٘ىايً مي ٘ٓريُ ػيؼَ العٍيف. إّي المقياء بياٚعـ ٘يته بتٓميؾ الٓريُ  
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اليؾٖ ٘شيعـٌا بالىنيؤْلٙة تزياَ ِيؾا الٓريُ العياؿٖ ْالىعيـع لايل  الٍإـ  ٗ ْرُ اٚعيـ ْليٙل  يٗ عٍٙٙيُ ِيٓ

ييا  ييٗ عـ٘ييُ مويياوٗ تتزنيؼ  ٙييُ اييل مٌييٓاع الؼييعف ْتزعمييُ  مرياا  العٍييف ْعاطيية القتييل.  الٓرييُ ؽاتيُ وعـْػم

ا لحعيل القتيل اليؾٖ ٘ىايً مي ٘ظيؼؿ عٍيٗخ ْلايً بقيؼؿ ويا ٘زعميُ العيـٖ ؿِيًٙ الؼيعف  عـػة لعٍحٗ ْوعـػم

ّٗ مٖ ٌٙة لمتغمض ويً ِيؾا الٓريُ عليـ تتزمٕ الىنؤْلٙة تز اُِخ بضٙج ٘ظلش  عل القتل رٍاعة تىٍ  ْتضزـ عم

يا. ٘قيٓ  لٙحٍٙياك " ا وىٍٓعم ـم إيَّ و١قياة اٌٞنياي اٚعيـ تنيىش ليٗ بي ي ماتشيف القتل الىتعىؼ لؾل  ٘ظلش القتيل موي

ْرُّ. ْالٓرُ ِٓ َِّٓ٘ة الاا ً"
11
ا "ميَّ "الع١قة بالٓرُ ِٗ عمٕ   ؼ م٘ؼم الحٓؿ مع١قٙية". الٓريُ ِيٓ ويا ٠ ْ٘ؤاِّ

ا".  ٌنتلٙ  قتمُخ مْ ِٓ عمٕ اٜقلخ وا ٘قٓ  وعٍاَ:  "٠ تقتل مبؼم

طييضٙش ميَّ القتييل ِييٓ  عييل ولتييؾت  صٙييج بامييتلاعتٍا مي ٌقتييل اٚعييـ. ٍِْييا ٠ تلييؼْ اٜع١قٙيية ػييـْؿةم 

القتل ٠ ٘زعل القتل ونتض١ٙم صتٕ لٓ ااٌ  مملة التضـ٘ه وٓرٓػة  ٗ الؼيىٙـ الظيالش.  مٌلٓلٓرٙة.  تضـ٘ه
12
 

ويً عيي١  ويا تقييؼن ٌتليًٙ مّي اٜعيي١ت عٍيؼ لٙحٍٙيياك تت ميل  ييٗ ْريُ اٚعييـ ويً صٙييج ِيٗ ػعييٓة ل١وتٍياع عييً 

قاعؼة بنٙلة لمنيمٓ .  "إيَّ موـ "٠ تقتل" لٙل وىاؿمة العٍف تزاَ ْرُ اٚعـخ إؽ ٘قٓ  لٙحٍٙاك  ٗ ِؾا النٙات

بل ِٓ ولؼم الغلال ٌحنُ ْولؼم الضٙاة الـْصٙة"
13
. 

بّؾا الىعٍٕ تتضؼػ الع١قة و  الرٙـ إؽي عمٕ مماك ِؾا اٞصناك بالىنؤْلٙة تزاَ الرٙـخ إصناك ٘زعل 

ا  ـم  غٙـ وشـْع.وً ال إوااي لتىماُ مْ الّٙىٍة عمُٙ مو

تضـ٘ـ اٚعـ وً القلؼة الىعـ ٙة التٗ تنعٕ اٌٜا ٞعؼياعُ لّيا عليـ ت ميٙل  ْبالتالٗ ٘ضاْ  لٙحٍٙاك

٠متشاا  الع١قة و  الرٙـ ػاعل اٞ٘تٙقيا ْليٙل ػاعيل الىعـ يةخ ْاٌل١قميا ويً وقتؼيٙاو اٞصنياك بالىنيؤْلٙة 

ا تض  ت حٙـ ا٠عتقاػ  ٗ صـ٘ة الؾاو.  ىا ِٗ الضاىة التٗ ٘عمىّا لٍ  ا ْرُ اٚعـ  تزاَ الرٙـ ْلٙل اٌؼ اعم

3

 ٌُية الُجً: -أ

الٓرُ وعٍٕخ إٌُّ الىعٍٕ الضقٙقٗخ صاػيـ  يٗ العياله لاٍّيُ ليٙل  يٗ العياله مْ ويً العياله. الٓريُ صؼيٓؿ 

ٍ٘نضبخ إٌُّ محـ. ْاٜحـ ٘تٍاقغ وي  الإياِـةخ  الٓريُ اىيا ٘يـٔ بيٓ  ؿ٘ايٓؿ "٠ ٘تليؼٔ ٌّٜيُ ليٙل  غـ٘بخ إٌُّ

                                                           
11

 Levinas Emmanuel, Entre nous, Essais sur le penser-à-l ‘autre, édition Grasset, Paris, 1991, p46 

12
 Levinas Emmanuel, Éthique et Infini, Le Livre de Poche, Biblio-essais, Paris, 1992, p  81  

13
 Levinas Emmanuel, Difficile liberté, Le Livre de Poche, Biblio-essais, Paris, 1990, p21 
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بإاِـةخ بل ِٓ ٌٓع وً التزمٗ" الؾٖ ٘علـ عً محـ ال١وتٍاِٗ. ْ اـة اٜحـ عٍؼ لٙحٍٙاك وت تٙة وً التٓؿاة: هللا 

خ لايً قيؼ قيان بٓػي  ٘ؼ٘يُ عميٕ عٍٙٙيُ. ْلي ـّ ه ٘يتىاً وٓميٕ ميٓٔ ويً ؿأ٘ية محيـَخ له ٘تـ  وٓمٕ ٘ـاَ صيًٙ وي

ٍ٘قييؾ غٙـ٘ية اٚعييـ الىٍحٙيية  اٌنيضال هللا ٌحنييُ.  لحؼيل ِييؾا ا٠ٌنيضال وييً الإاِـاتٙيية ٘تزياْف الٓرييُ الإياِـةخ

بٓاملة ؿّػِا إلٕ وزـػ مٌا معيـٔ. مويان الٓريُ ٘تٓقيف العٍيفخ عيـٖ الٓريُ ِيٓ الاي١ن اٜطيمٗ. الٓريُ اليؾٖ 

ا قظيؼ ّ٘ما. غٙـ٘تيُ ِيٗ ويا ّ٘يـل عيً القظيؼ٘ة. إّي الٓريُ بيالىعٍٕ المٙحٍٙاميٗ ٘إّـ غٙـ٘ة اٚعـ لٙل وٓػٓعم

ا  منحّٙما مْ وقٓلة. الٓرُ ٘عٍٗ مٌّيُ  لٙل ؽل  الٓرُ الزىٙل الزؾالخ لٙل طٓؿةخ ٠ ٘ىاً تىخٙمُ ِْٓ لٙل وحّٓوم

ٍياقغ وي  الىعٍٕ ؽاتُخ صاػـ  ٗ العاله ْلاٍيُ ليٙل ػاعيل العياله مْ ويً العياله. الٓريُ صؼيٓؿ غـ٘يب ِْيٓ ٘ت

الإٓاِـ ٌُّٜ محـ التعالٗ مْ محـ هللا.  اٙف ٌظرٗ إلٕ الٓرُ  ْاٙف ٘ىايً مي ٌحّيه مّي ْاقي  الع١قية وي  اٚعيـ 

ا  ٗ وااي وا  ٗ الىاْؿاء  ّل وعٍٕ ؽل  مٌٍّا ٠ ٌنتلٙ  ولمقما المقياء  ِٓ غٙال اٚعـ  إؽا ااي الٓرُ ٘ٓرؼ ػا ىم

ا  ملٙل بّؾ ا مْ رغظم اباٚعـ بٓطحُ  ـػم   ا ا٠عتقا  اٞ٘تٙقٗ ٌضً ٌحقؼ اٚعـ رغظم

بّؾا الىعٍٕ ٘تضؼث رٓي لٓ  واؿ٘ٓي عً "٠ونىٕ" الٓرُ. ٘لؼْ مي ْرُ لٙحٍٙياك ٘تي له ويً الىزّيٓ  

ا الٙتٙه ْاٜؿومية ْالحقٙيـخ ْلايً ولمقميا ِيؾا مْ ؽا   بٓاملة الامٙة. إٌُّ ٘غحٗ محـ هللاخ ْعمف ِؾا اٜحـ ملتقٗ ػْوم

ا مٖ غٙـ٘ة اٌٞناي الٓاقعٗ . الشـ ٘زؼ وااٌُ  ٗ الٓرُ الىغحٗ ؽاتُ. الٓرُ ٘تزمٕ غٙـ٘ةم رؾؿ٘مة لاً ٠ ٘قٓ  مبؼم

 ْوا الؾٖ ٘اشحُ إؽا ااي ٠ ٘قؼن ٌحنُ لمـأ٘ة   ِٓ. اٙف ٘تزمٕ الٓرُ

رييٓال لٙحٍٙيياك اىييا ٘مييٗ: اٚعييـ ٠ ٘قييؼن ٌحنييُ لمـأ٘يية ْلاييً لٟطييراء. ٘قييٓ  لٙحٍٙيياك "الٓرييُ لييٙل 

رييُ ٘ييتامه".وـ ّٙما...الٓ
14
الٓرييُ ِييٓ ٌييٓع وييً ٌقليية ْطييٓ  ْولمييقخ إٌّييُ الىعٍييٕ الضقٙقييٗخ إٌّييُ الضؼييٓؿ الييؾٖ  

٘ضؼـ مواوٗخ إٌُّ الىعٍٕ الؾٖ ٘متقٗ بىعٍاَخ إٌُّ وعٍٕ الظٓال الىلمقخ صؼيٓؿ/ غٙيالخ صؼيٓؿ لرٙيالخ إٌّيُ 

اٞلّيٗ.  الٓريُ تزيلن ٌّٜيُ  اٜحـ اٞلّٗ. النيملة اٜميىٕ لمٓريُ التيٗ تٓريُ ِيٗ اي١ن هللا.  الٓريُ واياي الاي١ن

وتٍاقغخ  ّٓ ػعف ْمملة  ٗ الٓق  ٌحنُ. ِؾا التٍاقغ ِٓ وا ٘ظٍ  غـابة الٓرُ ْوا ٘زعل اٚعيـ ٘نيتٍزؼ 

ا لٛعـ   باٌٜا لتضـك ػعحُ ِْشارتُ.  ىا وعٍٕ مي تآي اٌٜا صاؿمم

 األوا حارس اآلخز: -ب

ا  يٗ  يا ويً ٘عتقؼ لٙحٍٙاك مّي ْطٙة "٠ تقتل" تىخل وٍعـرم ّٗ ٌٓعم ع١قتٍيا بٓريُ اٚعيـ صٙيج تحيـع عمي

ّٗ عيً ميىاع ٌيؼاء اميتراحتُخ  ياٚعـ  الىنؤْلٙة موان اٚعـ تىٍعٍٗ وً التّـل ويً الىنيؤْلٙة تزاِيُ ْطيّه مؽٌي

 ْرُ ْالٓرُ ٠ ِٓ بالإاِـة ٠ْ ِٓ بإاِـة وؼياّػة ْإٌّىيا ِيٓ ػيّؼ الإياِـة إؽ ٘قيٓ  لٙحٍٙياك  يٗ ِيؾا اٞؽياؿ

                                                           
14

 Levinas Emmanuel, Transcendance et Intelligibilité, Labor et Fides, Genève, 1984, p79 
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ّٗ  ١ ممتلٙ  مي موتٍ  عً مىاع ٌؼا ُ مْ مٌناَ مْ مي متغمٕ عً ونؤْلٙتٗ موان بؤمُ"٘حـع الٓرُ ؽاتُ  ... عم

"مي مآي مٌاخ ؽل  ٘عٍٗ عؼن القؼؿة عمٕ التّـل وً الىنؤْلٙة" ٘ؼٙفْ
15
. 

ا قنـّ٘ما عٍؼ لٙحٍٙاك  ّيٗ تظيل صيّؼ مي تايٓي ِٓ٘ية  ـم بّؾا الىعٍٕ ٘ىاً مي ٌنتٍتذ مّي الىنؤْلٙة تلؼْ مو

لزؼ٘يؼة التيٗ تؼي  ٌحنيّا  ييٗ عؼوية اٚعيـخ   ٌيا وزليـ عميٕ مي ماييٓي ونيؤ٠ْم عيً اٚعيـخ ْلٙني  لييٗ اليؾاو ا

ّٗ وّىيا ااٌي  وٓاقييف اٚعيـ تزياِٗخ  ّييٗ  الضـ٘ية  يٗ الّيـْل وييً الىنيؤْلٙة تزاِيُ ٌّّٜييا تحيـع ٌحنيّا عميي

٠ تغؼي  لىليؼم الىلاػلية  ونؤْلٙة غٙـ وتلاػلية ْإٌّىيا  يٗ اتزياَ ْاصيؼ ونؤْلٙة ٠ تقٙؼِا ؿػة  عمُ تزاِٗخ ِْٗ

ّٗ وّىيا اياي وٓقيف  ْالىقا٘ؼة ْإٌّىا ِٗ ونؤْلٙة غٙـ وشـْؽة"خ إّي ونؤْلٙتٗ تزاَ اٚعـ تحيـع ؽاتّيا عمي

اٚعـ وٍٗ.  الع١قية وي  اٚعيـ لٙني  تىاحمٙيةخ ٌّٜيٗ ونيؤْ  عيً اٚعيـ ويً ػْي وقابيلخ صتيٕ ليٓ امحٍيٗ ؽلي  

صٙاتٗ.  الىلاػلة تغض اٚعـ ْصؼَ."
16
نؤْلٙتٍا تزاَ اٚعيـ مْرّيا صيًٙ ٘عتليـ لٙحٍٙياك مّي اٚعيـ مِيه ْتلمغ و 

وً الؾاوخ  ّٓ لُ اْٜلٓ٘ة عمٕ الؾاو بل "ْ٘ؤاؼ لٙحٍٙاك ب ّي ال ْاصؼ وٍا ِٓ صاؿك ٜعُٙخ ْمّي ِؾا اٜط ِٓ 

اٚعـ ْ٘ؼٙف " ئوا قلٓ  ونؤْلٙة اٚعـ ْإوا اعتىاػ الزٓال الاأٙب لقابٙل الؾٖ ؿ غ صـامية معٙيُ"
17
 اىيا 

٘قٓ  ؿْبٙـتٓ تٓماآٌخ بّؾا الىعٍٕ تظلش ونؤْلٙة ػْي لىاؽا تضتىّا ؽلٙعة ْرُ اٚعـ الىعـْع مواوٗ  ٗ 

ػعحُ ْعـُ٘ ْ٘تىُ ْالؾٖ ٘زلـٌٗ عمٕ التؼاوً وعُ ْو  ال وعاٌاتيُ إليٕ صيّؼ ؽِيب  ٙيُ الحٙمنيٓم الحـٌنيٗ 

تٙية تتنيه بالىلياػؿة  يٗ ا٠تزياَ ٌضيَٓخ الىعاطـ بٓ  ؿ٘آؿ إلٕ صؼ اعتلاؿ ال  منحة لٙحٍٙاك تتىـاق صيٓ  بٙؾا

ْإقاوة ع١قة وعُ عمٕ مماك ِؾَ الىلاػؿة التٗ تلؼْ ونؤْلٙة اٚعـ تزاِّا  ٗ صّل وً عبء ونؤْلٙتّاخ ٘قٓ  

ولاػؿة اٚعـ  ٗ الع١قة اللٙؾاتٙة. ْ ٗ الضقٙقة  ئّي ِؾَ الىلاػؿة ٠ تقٙه  ؿ٘آؿ "إّي ال  منحة لٙحٍٙاك تقٓن عمٕ

ّٖ ع١قة  بىا مّي اٚعـ ٘ىخل الغاؿراٌٙة الىلمقة بالٍنيلة إليٕ مٌيا وضيؼػة بٓػيعّا اٌحظيا٠م. اٚعيـ بّيؾا الىعٍيٕ م

٘ضل ٌحنُ ويً ايل ع١قية."
18

خ لايً ويا اليؾٖ ٘ضيـ  ايل ِيؾا ا٠ِتىيان بياٚعـخ ْويا ممياك ِيؾَ الىنيؤْلٙة ْويا 

 ؽلٙعتّا ِْل ٘ىاً مي ٌقٓ  بعلاؿة لٙحٍٙاك إّي اٌٜا ِٗ "ؿٍِٙة" اٚعـ  

 :في طبيعة المسؤَلية أَ األوا رٌيىة اآلخز -ج

ا وا ٘تضيؼث لٙحٍٙياك عيً "مٌيا ؿٍِٙية اٚعـ٘ية"خ مْ بىعٍيٕ آعيـ عيً "ونيؤْلٙة الىنيؤْلٙة" ِْيٗ  ـم اخٙ

علاؿة وؾآؿة  يٗ التمىيٓػ قيؼ مؿاػ بّيا لٙحٍٙياك وعٍيٕ الىنيؤْلٙة الىتىيؼػة  يٗ اتزياَ ال١وتٍياِٗ مْ لٍقيل بعلياؿة 

                                                           
15

 Levinas Emmanuel, Humanisme de l'autre homme, Le Livre de Poche, Biblio-essais, Paris, 1994, pp52-53.  54  

16
 Levinas Emmanuel, Éthique et Infini, op,cit, pp94-95 

17
 41رىّٓؿ٘ة وظـ العـبٙةخ ص  2007 17" العؼػأَراق فلسفيةؿْبٙـتٓ تٓماآٌ: الضـل ْالعٍف الىؼٌٗ ْاٞ٘تٙقا ْؿػ بىزمة " 

18
  374 خ ص2005اْٜلٕ بٙـْو خ تـرىة الؼاتٓؿ رٓؿد فٍ٘اتٗخ الىٍإىة العـبٙة لمتـرىة الللعة الذات عيىٍا كآخزخ بٓ  ؿ٘آؿ 
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ا عييً غمقّييا  ييٗ ع١قيية حٍا ٙيية ٘قييٓن لٙحٍٙيياك بتٓمييٙ  وعٍييٕ معييـٔ إٌّّييا رييال وييً ال ىنييؤْلٙة ال١وتٍاِٙيية.  لعٙييؼم

الىنييؤْلٙة لتشييىل ال١وتٍيياِٗخ صٙييج تىتييؼ إلييٕ الرـ٘ييب ْصتييٕ العييؼْ لٙظييلش لّييا بعييؼ مٙامييٗ وؤمييل لمىؼٍ٘يية 

ٙحٍٙياك قيؼ ْالؼْلة.  الـٍِٙة تعٍٗ ْػيعٙة ويً ٘عيٙش  يٗ تلعٙية لٛعيـ ػْي مي ٘غتياؿ ِيٓ ؽلي خ ْاٌٜيا صنيب ل

ْرؼو ٌحنّا  ٗ ْػعٙة ومقوة عميٕ تضىيل معلياء اٚعيـ ْونيؤْلٙتُ ليٙل بيالىعٍٕ القيآٌٌٗ: مٌيا ونيؤْ  عيً 

"مٌيا ونيؤْ  تزياَ اٚعيـ" ػْي مي مٌتإيـ وٍيُ مي ٘ايٓي ونيؤ٠ْم تزياِٗ. ِْيؾَ  م عالٗخ ْإٌّىا بالىعٍٕ اٞ٘تٙقٗ

ّٗ مي مريعـ   ّٙيا بيي ٌّٗ "ونيؤْ  عيً ونيؤْلٙتُ" اىيا ٘قييٓ  الىنيؤْلٙة ػْي قٙيٓػ مْ صيؼْػ إليٕ ػؿريية ٘زيب عمي

لٙحٍٙاك. ْصنب قـاءة بٓ  ؿ٘آؿ لمٙحٍٙاك  ئٌُّ ٘ـٔ مّي الؾاو ولاللة بالىنؤْلٙة ْمّي الؾٖ ٘لاللّيا بيل ْصتيٕ 

 ٘ وـِا بتضىل الىنؤْلٙة ِٓ اٚعـخ  اٚعـ ٘لمب ْالؾاو تنتزٙب لّؾا اٜوـ مْ اللمب مْ الٍيؼاء ٘قيٓ  ؿ٘ايٓؿ

ا إّي الؾ او "ولاللة بالىنؤْلٙة" وً قليل اٚعيـ. غٙيـ مّي الىلياػؿة بياٜوـ تعيٓػ إليٕ اٚعيـخ ْبالتيالٗ  يئّي "ؽلعم

الؾاو تآي بظٙرة الىحعٓ  بُ ٠ الحاعل صيًٙ ٘لمرّيا اٜويـ. ْاٞليقان بالىنيؤْلٙة ليٙل ليُ ويً وقابيل ميٓٔ مٌيا 

ونتؼعاة."
19
  ىا مماك ِؾَ الىنؤْلٙة  

إّي مماك الىنؤْلٙة وٍلعج وً رعٓؿ الغشٙة عميٕ اٚعيـ ويً عٍيف الىيٓوخ ويً ؿصٙميُ ْ قؼاٌيُخ ْمّي 

الىٓو الؾٖ ٘تضؼث عٍُ لٙحٍٙاك لٙل الىٓو الللٙعٗ الّاػاخ ْإٌّىا الىٓو الؾٖ ٘ تٗ ٌتٙزة  عل القتيل العٍٙيفخ 

ا بيًٙ  عيل القتيل ْمليه الىيٓوخ  قيؼ ٌغتياؿ عليـ الىيٓو  يٗ  ميلٙل م٠ ٘قتيل اٚعيـ ٘قيٓ  لٙحٍٙياك لؾل  ٘قٙه تىٙٙيقم

"الغٓم عمٕ وٓو اٚعـ ٘تقؼن عميٕ عيٓ ٗ عميٕ ؽاتيٗ... ْمي ٘عيٙش  يٗ ميلٙل اٚعيـخ مٖ مي ٘ؼي  ٌحنيُ  يٗ 

تناأ  ْمي ٘غام وً القتل ماخـ وىا ٘غام وً الىٓو".
20
 

ػْي مي   ئؽا ااي لٙحٍٙاك ٘ضؼػ الىنؤْلٙة تزاَ اٚعـ وً ؽـم ْاصؼخ مٖ مي مآي ونؤ٠ْم عيً اٚعيـ

 ملقوُ بىلاػلتٗ الىنؤْلٙة ٌحنّاخ  ّل ٌضً موان ٌٓع وً الىنؤْلٙة ال١وتٍاِٙة 

 المسؤَلية الالّمتىاٌية: -د

إؽا ااٌ  اٌٜا ؿٍِٙة اٚعـ  ئّي اٚعـ صنب لٙحٍٙاك لٙل ؿًِٙ اٌٜيا ٠ْ ٘ىايً مي ٘ظيٙـ ؿِيًٙ اٌٜياخ 

ا  ٗ اتزاَ ْاصؼ. إٌّّا ت تٗ وً اٚعـ ْتتىـاق  ٗ اليؾاو  ِْؾا وا ٘ضؼػ اعت١م اٌٜا عً اٚعـ.  الىنؤْلٙة ػْوم

ػْي مي مآي قؼ اعتـتّاخ ػْي مي تلمب وٍٗ صّق اليؼعٓ خ لاٍّيا تنيتؼعٗ اٌٜيا لتايٓي وتزّية ٌضيٓ اٚعيـ. إّي 

ا٠عت١م بًٙ اٌٜا ْاٚعـ لٙل بنلب ا٠عت١م  ٗ الغظا ض الٍحنٙةخ ْلاً بحعل الٓػ  الىغتمف.  يٍضً ٠ 

                                                           
19
  375-374ص  خ وـر  وؾآؿخ ص، الذات عيىٍا كآخزبٓ  ؿ٘آؿ 

20
 Emmanuel Lévinas, Entre nous Essais sur le penser-à-l ‘autre, p228 
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ػخ لاً  ٗ عياله م٘يً عمٍٙيا مي ٌٍقيؾ ٌْعليٗ"ٌعٙش  ٗ  ـّ "وااي وتزاٌل مْ وز
21

يا ويؼٍ٘ما تزياَ  خ صٙيج مايٓي ػا ىم

صنب لٙحٍٙاك "ونيؤْلٙتٗ تىتيؼ  اٚعـ ػْي مي ٘آي ِٓ وؼٍ٘ما تزاِٗ.  ئلٕ مٖ صّؼ تىتّؼ ِؾَ الىنؤْلٙة تزاُِ 

يا مومي  ونيؤْل ٙة ماخيـ ويً اٚعيـخ ٌٍّٜيٗ ونيؤْ  عيً إلٕ صؼ الىنؤْلٙة التٗ ٘ىايً مي ٘ عيؾِا اٚعيـ. مٌيا ػا ىم

ونيييؤْلٙتُخ ْإؽا اييياي ِيييٓ ونيييؤ٠ْم عيييً ونيييؤْلٙتٗخ  يييئٌّٗ وافالييي  ونيييؤ٠ْم عيييً الىنيييؤْلٙة التيييٗ ت تٙيييُ ويييً 

ا"... ونؤْلٙتٗ ِْؾا اٜوـ ٠ ٍ٘تّٗ مبؼم
22

.  مٙل وً وشى٠ٓتٗ مي م ـع عمٕ اٚعـ ونؤْلٙتُخ  ٗ صيًٙ مٌٍّيٗ 

ػ ونؤْلٙتٗ ٌضَٓ. ٌنيتلٙ  التعلٙيـ عيً ِيؾَ الىنيؤْلٙة الامٙية الشياومة ٠ ممتلٙ  ؿ غ مىاع طٓتُ الؾٖ ٘ضؼ

ا ماخـ وً اٚعـ بضٙيج ٠ مميتلٙ  مي  اخ ّٜي لٗ ونؤْلٙة ػا ىم بالقٓ  إّي ر ٌُ ِٓ ر ٌٗ لاً العال لٙل طضٙضم

ا  ّٗ تؾِب وا ا عاؿ٘ماخ ْع١قاتٗ بُ ٠ ٘ىاً مي تٍتّٗ مبؼم  .وة اٚعـْؿاء الٓاربخ إٌّٗ  ٗ عؼ متـاُ ْصٙؼم

ا "وً مريل" اٚعيـخ  يٗ  غٙـ مّي الىنؤْلٙة صنب لٙحٍٙاك لٙن   قؾ ونؤْلٙة "تزاَ" اٚعـخ لاً م٘ؼم

وااٌُخ ِؾا ٘ؤػٖ إلٕ مٌّٗ ٘ىاٍٍٗ مي مصل وضل ونؤْلٙتُخ صتٕ ْإي ااي ٠ مصؼ ٘نتلٙ  مي ٘ضل وضميٗ لٙتضىيل 

اليؾٖ قيا  "هللا  لٙحٍٙاك ا١ن رِٓؼا ٠لٙحٗونؤْلٙتٗ. مٌا ونؤْ  عً اٚعـخ ونؤْ  صتٕ عً ونؤْلٙتُ. ٍ٘قل 

بييؼْؿَ مْ ػْي  ٘تضييؼث لاييل إٌنيياي بظييحة عاطيية" ْ٘ؼييٙف اييل  ييـػ وٍتغييب بظييحة ا تـاػييٙة وييؼعٓ لمغييـْد

ا ويً مريل اٚعيـً٘. ا٠ٌتغيال ٘عٍيٗ  اٌتإاؿ ػْؿَ وً وحّٓن اٌٜا ل١متزابة لٍيؼاء الىنيؤْلٙة ْمي مايٓي ونيتعّؼم

ىة ْالىعيًٙ لمقٙيان بّيا ْتضىيل معلا ّياخ ْمٌّيُ ٠ مصيؼ ٘نيتلٙ  مي ٘عٓػيٍٗ مْ ٘ضيّل مٌٍّٗ الٓصٙؼ الىعٍٗ بّؾَ الىّ

إٌّّا تنتؼعٗ صـ٘تٗ ػْي مي تنتٓرب صـ٘تٗ. الع١قة اللٙؾاتٙة ِٗ ع١قية غٙيـ وتىاحمية بّيؾا الىعٍيٕ مٌيا . وضمٗ

خ ْبىيا مّي الع١قية بيًٙ ونؤْ  عً اٚعـ ػْي مي مٌتإـ وٍُ مي ٘لاػلٍٗ الىنؤْلٙة ٌحنّا.  الىلاػلة ر ٌُ الغاص

ا ليُ ْمٌيا ؽاو بّيؾا الىعٍيٕ ْمٌيا ويً ٘تضىيل ايل  اٚعـ ْاٌٜا ٠ تقٓن عمٕ الىلاػلة   ٌا بّؾا الىعٍٕ مايٓي عاػيعم

 رٗء.

٠ ر  مّي لٙحٍٙاك قؼ امتمّه عبء الىنؤْلٙة عمٕ ِيؾا الٍضيٓ القياِـ ْالىنيؤْ  ويً ػْمتٓ نياٗ ْويً 

ِٓ وؾٌب موان الزىٙ  ْٜرل الزىٙ  ْٜرل ال رٗءخ ْمٌيا ويؾٌب ماخيـ ويً قٓلتُ الشّٙـة التالٙة "ال ْاصؼ وٍا 

اٚعـً٘." ْالتٗ تتـػػ عمٕ لناي مصؼ رغظٙاو "اٜعٓة ااؿاويافْم". بّيؾا ا٠ميتمّان اليؾٖ ٘نيتىؼَ لٙحٍٙياك 

وييً ػْمتٓ نيياٗ تتنيي  ػا ييـة الىنييؤْلٙة صٙييج ٘تضييٓ  اٞصنيياك بالييؾٌب تزيياَ اٚعييـ إلييٕ إصنيياك بالىنييؤْلٙة 

وتٍاِٙة تزاُِ مْ ونؤْلٙة الىنؤْلٙة. إّي اوتيؼاػ الىنيؤْلٙة ٘تزياْف الع١قية الخٍا ٙية بىيا مٌّّيا ٠وتٍاِٙية  ّيٗ ال١

ّْ الييؾٖ صٍٙىييا ٘ؼييلّؼٌٗ ٠ ٘ييؼ عٍٗ ل١ٌتقييان وٍييُ بييل ا٠ػييلّاػ ِييٓ الٓرييُ اٚعييـ  تشييىل الرـ٘ييب ْصتييٕ العييؼ

                                                           
21

 Emmanuel Levinas Totalité et Infini, op.cit, p191 

22
 Levinas Emmanuel, L'Au-delà du verset, édition Minuit, coll. «Critique». Paris, 1982, p106 
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لّاػ اليؾٖ متعيـع إلٙيُ ويً ؽيـم اٚعيـ. لمىنؤْلٙة تزاَ ِؾا اٚعـ صنب لٙحٍٙاكخ ٌّٜٗ ونيؤْ  عيً ا٠ػي

ا ؽاو ونؤْلٙة تحٓت ونؤْلٙة ال اٚعـً٘. إٌُّ ريال ويً ا٠ٌّىيان بسعـ٘ية اٌٞنياي اليؾٖ ٠  ِاؾا تلؼْ اٌٜا ػا ىم

٘ىاً اٞ ١و وً قلؼتُ. بل إّي ػ٘اتاتٓؿ٘ة اٚعـ عمٕ اليؾاو عٍٙحية إليٕ ػؿرية اٌتحياء اٌٜيا  يٗ صؼيٓؿ/غٙال 

٘ىاً لمظٓو اٚتٗ وً الؼحة اٜعـٔ مي ٘لمغ وناوعٗ ْ٘نتؼعٗ ونيؤْلٙتٗ  ِْيل ٘ىايً اٚعـ.  ئلٕ مٖ صّؼ 

مي تتزاْف ِؾَ الىنؤْلٙة ٌىؾ الع١قة القظٙـة ْالىلارـة و  اٚعـ بٓطحُ قـ٘لما لتىتؼ الىنؤْلٙة إلٕ ويا ْؿاء 

 الضؼٓؿ الىلارـ لُ  اٙف تؤػٖ النٙامة إلٕ ٌنٙاي اٚعـ 

وً الىعمٓن مّي اٌٜا ْاٚعـ ٠ ٘عٙش ال ْاصؼ وٍّىا وٍحـػما عمٕ مؿع ٌا ٙة مْ رق٘يـة وٍعقليةخ بيل إّي 

ع١قة اٌٜا و  اٚعـ تت مل ػاعل  ؼاء ارتىاعٗ ْمٙامٗ ٘تآي ويً اخيـة ويً اٜ يـاػ ْويً تعؼػ٘ية بشيـ٘ةخ 

ا ارتىاعّٙميا ْوزيا٠م مٙاميّٙما ٘تعا٘شيٓي ْ٘تٓاطيم ٓي ػاعميُ. إّي ِيؾَ اٜؽيـام الىتعيؼػة ِيٗ  الاخـة تحتـع ٌإاوم

اٚعـ الخاٌٗ الؾٖ ٘إّـ بٍٙٗ ْبًٙ اٚعـ ِٓ وا ٘نىُٙ لٙحٍٙاك "اللـم الخالج". ْبيؼعٓ  ِيؾا الليـم الخاليج 

تضؼـ النٙامية التيٗ ٘قتؼيٗ ػْؿِيا إٌشياء ٌإيان عؼالية ٘تزياْف صيؼْػ ع١قية "اٌٜيا" ْ"اٌٜي "خ ْ٘ عيؾ بعيًٙ 

ج الييؾٖ ِيٓ وّييؼػ بالٍنييٙاي  ييٗ إؽيياؿ الع١قية الىلارييـة. وييً ٍِييا ٘ىاييً مي ت عييؾ ا٠عتلياؿ صؼييٓؿ اللييـم الخاليي

ا مٙامييّٙما ِْييٗ وؤمنيية لمىؼٍ٘يية ْالؼْلييةخ عمييٕ الييـغه وييً مّي لٙحٍٙيياك ٘علييٗ مْلٓ٘يية قظييٓٔ  الىنييؤْلٙة بعييؼم

ٓ  لٙحٍٙياك لمىنؤْلٙة الؾاتٙة ْ٘عتلـ مّي ونؤْلٙة الؾاو تزاَ اٚعـ معإه وً الىنيؤْلٙة الىؤمنياتٙة لميؼْ خ ٘قي

 ٗ ِؾا الش ي "ٍِا  ػوٓع ٠ ٘نتلٙ  وٓظف ػْلة مي ٘ـاِيا: إٌّّيا ػويٓع اٚعيـ... اٌٜيا ْصيؼِا تنيتلٙ  ؿأ٘ية 

الؼوٓع النـ٘ة عٍؼ اٚعـ ْالتٗ ٘نللّا التٍإٙه العق١ٌٗ لمنملة"
23
. 

ٗء وييً  ييئؽا ايياي ػْؿ الؼْليية ْْظٙحتّييا ِييٓ إٌشيياء ٌإييان عؼاليية وتليياػ   ييئّي ِييؾا الييؼْؿ ٠ ٘قمييض  ييٗ ريي

ونؤْلٙتٗ. ٌحّه وً ِؾا مّي النٙامة عٍؼ لٙحٍٙاك ٠ تضتل الىـتلة اْٜلٕ  ٗ  اـَخ ْبالـغه وً ؽل   ّٗ تإّيـ 

ا  بىخابة ػـْؿة لمىضا إة عمٕ اٜعٓة ْعميٕ صقيٓت ايل ْاصيؼ. ْصتيٕ الني١ن اليؾٖ تلىيش لتضقٙقيُ ٘إيل مي١وم

ا.  ّل صيًٙ ٘عتليـ لٙحٍٙياك مّي ونيؤْلٙة الؼْلية تزياَ ا ٚعيـ ِيٗ ونيؤْلٙة ويً ػؿرية حاٌٙية ْمٌّيُ ٠ ٘ىايً وزـػم

ا٠عتىاػ عمّٙا بظحة ولمقة  ٗ ونتٓٔ تضىمّا ٜعلاء الىنؤْلٙة تزاَ وٓاؽٍّٙا ٘عٓػ لللٙعة الؼْلة القا ىة عمٕ 

الضـل ْالعٍف ْعمٕ تقؼ٘ه وظمضتّا عمٕ وظمضة وٓاؽٍّٙا بل قؼ ٘ظل اٜوـ بالؼْلة صّؼ إقضيان وٓاؽٍّٙيا  يٗ 
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 Levinas Emmanuel, Cahier de L’ Herne, Dirigé par Catherine Chalier et Miguel Abensour.n°60, 1961, pp63-64 
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ـْعةخ ْتضاؿل بّه بؼعٓٔ صىا٘ة الٓؽً ْػىاي وظمضتُ العمٙيا   ّيل ٘ىايً الضيؼ٘ج عٍيؼِا صـْل غٙـ وش

 نٙامة لٛعـ ْلىنؤْلٙاتّا تزاُِ عً ٌنٙاي ال

وً الؼْلة وت و وً آي النٙامة  ٗ رقء وٍّيا وـتللية بيالعٍف ْالضيـلخ ِْيٗ  ٘لؼْ مّي صؾؿ لٙحٍٙاك

وعـػيية لىىاؿميية اللرٙيياي صتييٕ ْإي مييع  لمتىٓ٘ييُ آٌّييا تتغييؾ رييا١م رييـعّٙما ْمٌّّييا تتزٍييب ا٠ٌضييـام ٌضييٓ 

"النٙامية وتـْاية لٍحنيّا تضىيل  يٗ ؽاتّيا ا٠ميتلؼاػ" الشىٓلٙةخ ٘قيٓ  لٙحٍٙياك  يٗ ِيؾا ا٠تزياَ
24
اليؾٖ  يالعٍف  

تنييتعىمُ الؼْليية لىٓارّيية العٍييف قييؼ ٍ٘تّييٗ إلييٕ ا٠ٌضييؼاؿ إلييٕ ػؿريية ٠ مع١قٙيية إ٠  ييٗ صاليية عؼييٓع النٙاميية 

 لٝع١ت  اال الضـْل الضؼ٘خة ال صـل تضتاد إلٕ مممضة تٍقمب ػؼ وً ٘نتعىمّا.

                                                           
24

 E. Levinas, Totalité et Infini, op.cit. p276 
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