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  مقدمة

إیمانویــــل فلســــفة  فــــي ضــــوء هــــذه العبــــارة لــــىتتج )١(.أســــبق علــــى األنــــا واآلخــــر" نحــــن"

م الخطـوط العریضـة للتعامـل یتقـد، غایتهاخلقیـةوحـدة  نعـ ربـعت كفلسفة أنطولوجیة )(لیفیناس

الوجــود إلــى فكــرة لیفینــاس بــالفكر الفلســفي مــن التمحــور حــول  انعطــففقــد  .بــین األنــا واآلخــر

إن الفلســفة األخالقیــة كمــا یــذهب لیفینــاس هــي .وجعلهــا الفلســفة األولــىاألخــالق  التركیــز علــى

وفلسـفته علـى وجـه الخصـوص تـدعو  ألنها تباشر كـل مـا یخـص اإلنسـانیة، ،فلسفة اجتماعیة

هــو حجــر األســاس الــذي بنــى علیــه الفیلســوف فلســفته  )الوجــه(كــان وقــد  ،للتجــاوز ال للتنــاحر

، وجعلــه المحــك األساســي للتواصــل بــین األنــا واآلخــر، وذلــك ألنــه ال یمكــن الفصــل األخالقیــة

مشیرًا إلى أن اللقاء بالوجه هو بمثابة الحدث الذي یكمن فیه الحوار وربمـا ،هخر ووجهبین اآل

ظــاهرة تشــیر إلــى ماهیــة اإلنســان بــالمعنى  فالوجــه هــودون خطــاب موجــه، مــن یكــون حــوار 

حیــث  ؛كمــا لــو كــان ذلــك الخطــاب هــو تجــّل لإللــه علــى الوجــه لحظــة اللقــاء. الفینومینولــوجي

  ) ٢(".نا باألنت تبدأ العالقة األصلیة للحدث األخالقيفحینما تلتقي األ: "یقول لیفیناس

متواضــعة تهــدف إلــى عــرض فلســفة لیفینــاس، حیــث یتبــادر وهــذا البحــث هــو محاولــة 

كیف یكون التواصل بین األنا واآلخـر مـن دون خطـاب؟ ومـا أثـر  إذ للذهن بعض التساؤالت؛

ــالنــداء اإللهــي الــذي تســمعه األنــا فــي وجــه اآلخــر  فطریــة التــي یشــعر بهــا الفــرد؟ األثــرة ال يف

حدود المسئولیة التي تشعر بها األنا تجاه اآلخر؟ وكیف یفترض لیفیناس وعلى هذا النحو ما 

  إمكان التضحیة من أجل اآلخر؟ 

  

   

                                                           
(1) Emmanuel Levinas: Totality and Infinity an Essay On Exteriority, translated by 

AlphonsoLingis, MartinusNijhoff publishers, London, 1979, p 68. 
) (   إیمانویل لیفیناسEmmnuelLevinas ) :ول�د الفیلس�وف ف�ي لیتوانی�ا، وھ�و م�ن أس�رة یھودی�ة، ) ١٩٩٥-١٩٠٦

تكوین�ھ الفلس�في،  يف�ب�ل وس�اعدت  ،م�قوقد أمضى معظم حیاتھ في فرنسا، أثرت الح�رب العالمی�ة الثانی�ة  فی�ھ بع
نھ شعر ب�أن فلس�فتھ تنتم�ي لنس�ق فك�ري آخ�ر، حی�ث ت�أثرت دراس�اتھ إوكان قد بدأ في كتابة دراسات تلمودیة، إال 
الكلی��ة  :، وق��د عب��ر ع��ن أنض��ج أفك��اره ف��ي كتاب��ھرجدی��اھی��ا جولوطنأوالفلس��فیة األول��ى بفینومینولوجی��ا ھوس��رل 

، وم�ن )١٩٧٣(م�ا وراء الوج�ود :وبعد ذلك قام بنشر مجموعة من من المقاالت أدت إل�ى  ،)١٩٦١(والالمتناھي 
 ىلإومضى قدماً  ،فقد بدأ من الفینومینولوجیا. ثم أستأنف كتابتھ في الدراسات التلمودیة  ولكن كشخص دیني بحت

  .الفلسفة األولى -على حسب تعبیره–العلو المیتافیزیقي، وجعل من األخالق 
Richard Kearney: 
 "Philosophies of Religion" In: Twentieth-Century Continental Philosophy, Vol VIII, 
Routledge, London, 1994, P. 156. 

(2) Emmanuel Levinas: Of God who Comes to Mind, translated by Bettina Bergo, 
Stanford University press, California, 1998, p. 107. 



٩١٨ 

  :وفیما یلي عرض لعناصر البحث

    .هیرمینوطیقا الوجه وما بعد الوجه  أوالً 

    .وجه اآلخر أثر الالمتناهیخلف ستار  ثانیاً 

  .تقدیس العالقة األخالقیة بین األنا واآلخر عبر الوجه  ثالثاً 

    .اآلخر عن الذاتیة المسئولیة تأسیس  رابعاً 

    .خاتمة  خامساً 

    .قائمة المصادر والمراجع  سادساً 

  

   



٩١٩ 

  :ھیرمینوطیقا الوجھ وما بعد الوجھ

، هو المصطلح الممیز لفلسفة لیفیناس، كما یصفه ألفونسو لینجز "هالوج"یعد مصطلح 
)(AlphonsoLingis  ویشـــیر إلیهفـــي مقدمـــة كتـــاب)Collected Philosophical 

Papers (إن مفهوم الوجه هو بمثابة اللحظة المركزیة في فینومینولوجیا حیث یقول  للیفیناس

  )٣(".لیفیناس

 فوجــه اآلخــر. ؤولیة األكثــر أساســیةلیفینــاس أن التواصــل بالوجــه یشــكل نمــط المســ یــرى

وهــو أمــامي دائمــًا مــا اآلخــر وجــه و . یمثــل العمومیــة واالســتقامة، فهــو یعنــي عالقتــي بالنزاهــة

نظــرة  إلــيّ أضــع أولویتــه فــوقي، بمعنــى أنــه یــتم تأویــل اآلخــر وكأنــه أمــام المــوت، فهــو ینظــر 

الوجــه هــو اآلخــر الــذي لیفینــاس ومــن جهــة أخــرى، یعتبــر . مخاوفــه تجــاه المــوت یتجلــى فیهــا

بني إن الوجـه یخـاط. شریكًا في موتهأكون  هتركني بیطلب مني بأال أتركه یموت وحیدًا، وكأن

بیـد . ففـي العالقـة بالوجـه یـتم التندیـد بـي كمغتصـب لحریـة اآلخـر" لن تقـوم بالقتـل أبـدا: "قائال

وحـــدده كمبـــدأ أساســـي لكـــل  ،ســـبینوزا بـــالمجهود المـــاهويالـــذي ســـماه " الحـــق فـــي الوجـــود"ن أ

وبالتــالي فــإن واجبــي المتمثــل فـــي . معقولیــة، قــد أعیــد فیــه النظــر مــن طــرف العالقــة بالوجــه

 )٤(.االستجابة لآلخر، یعلق حقي الطبیعي في البقاء كحق حیوي

لغــة الفــإن  ،، وبمجــرد النظــر إلـى الوجــهاآلخرلیفینـاس فــور اللقــاء بـعنــد  األخــالقوتبـدأ 

هي أول ما یسود، ویرفض لیفیناس حسـم الوجـه بتلخیصـه فـي الوجـه المجـرد، ألن مـا  الخلقیة

فالرؤیـة الحقیقیـة  .كشفه مـن ورائـهنیعنیه بالوجه غیر مقصور على رؤیته فقط بالعین، بل ما 

وتنشـأ عالقـة بتجلـي  ،آلخـرابحیـث تنفـتح مـن خاللـه األنـا علـى  ،ما بعد الوجـهفی تكمنللوجه 

 األخالقیـةإن حقیقة بنیة ما وراء الوجه هو العالقـة : "اهللا في وجه اآلخر، حیث یقول لیفیناس

 عاقـو لا، بحیث تكـون هـذه العالقـة بـین األنـا فـي )اإلله( الالمتناهيالتي یكمن فیها الحوار مع 

  )٥(".دون حوارجة للتواصل المیتافیزیقي بالوجه كنتی الالمتناهيوالمتعالى 

                                                           
)(  AlphonsoLingis : ویعمل حالی�اً كأس�تاذ ١٩٣٣فیلسوف أمریكي من جذور لیتوانیة، كاتب ومترجم، ولد عام ،

نقالً . والفلسفة المعاصرة، واألخالق ،والوجودیة ،متفرغ بجامعة والیة بینسلفانیا، ومتخصص في الفینومینولوجیا
  عن 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonso_Lingis 
(3) Emmanuel Levinas: Collected philosophical papers, Translated by: AlphonsoLingis, 

Martin Najhoff Publishers, Dordrecht, the  Netherlands, 1987, p: xxix. 
مدخل إلى فلسفة إیمانویل لیفیناس م�ن الفینومینولوجی�ا إل�ى اإلیتیق�ا ح�وار م�ع إیمانوی�ل لیفین�اس، : ریتشارد كیرني )(٤

، الق�اھرة، ١٧ع�ادل ض�اھر الع�دد  –إدریس كثیر وعز الدین الخط�ابي، أوراق فلس�فیة إیمانوی�ل لیفین�اس : ترجمة
  .١٨،  ص ٢٠٠٧

(5) EmmanuelLevinas: Totality and Infinity an Essay On Exteriority, p 80. 



٩٢٠ 

وهنا یشیر لیفیناس إلى تجاوز الوجه كعینـین أو أنـف أو ذقـن، إلـى مـا وراء ذلـك فلـیس 

 مأ ما یقصده من الوجه ذلك المظهر الذي یتجلى أمام المشاهدین، سواء كان هذا وجه جمیالً 

التـي  ن الخاصـیة األساسـیة للوجـهإ، حیـث "فینومینولوجیا الوجـه"بــ ما یمكن تسمیته  م، أاً قبیح

لمســتخلص مــن الوجــه ككــل بصــرف هــي المعنــى ااألعضــاء بــاقي مــن  عمــا ســواه تختلــف بــه

عمـا نــراه منــه مـن مالمــح، ألن الوجــه عنــد لیفینـاس لــیس ظــاهرة مثـل تلــك الظــواهر التــي النظر 

الصفاء  نم على الوجه حالةبهذه السهولة، فقد یظهر  تفسیرهتبدو أمامنا في الوجود، وال یمكن 

أو حتى سعادة؛ ولیس لمـا یظهـر علـى  ،أو ما یجول في خاطره من ألم ،الفردالتي یشعر بها 

للوجــه یشــیر إلــى مــا یمكــن  لیفینــاس عالقــة بمــا نــراه منــه كشــكل؛ فعمــق تحلیــلالوجــه نفســه 

أي إضفاء معنى لكل ما ال یبدو ظاهرًا على الوجه بشكل مباشر؛  ،"ما وراء الوجه"تسمیته بـــ 

الوجــه حــدث أساســي للتواصــل، مــن بــین الطــرق العدیــدة لالقتــراب مــن : "ولــذلك یقــول لیفینــاس

وصف دقیق على ، ولالرتباط به، یعد فعل الوجه خاصًا، إال أنه من الصعب إعطاء الموجود

فهــي ال تنظــر . )٦("إن فینومینولوجیــا الوجــه هــي غالبــًا ســلبیة. الصــعید الفینومینولــوجي للوجــه

إلى الوجه على أنه شئ ما نستطیع أن نراه أو نلمسه، لكن تنظر إلیه عن طریق المـرور مـن 

ثابتـه، خالل تغییر وجهات النظر، فالوجه ال یمتلك شكًال بالستیكیًا یمكـن تحویلـه إلـى صـور 

والتواصـل بالوجـه ال یقتصـر علـى . مثلـه أو نفهمـهتوال توجد فكرة كافیة یمكن من خاللها أن ن

ومــن ثــم كــان الوجــه عنــد لیفینــاس بمثابــة . العــالم الخــارجي، بــل یفــتح الطریــق للعــالم الــداخلي

  )٧(.طریق، ال یمكن الحدیث عنه إال بلغة أخالقیة

بــاآلخر، فوجـه اآلخـر هــو مـا ال یمكـن اختزالــه ات اللقـاء وهنـا یتحـدث لیفینـاس عــن تبعـ

فمــا وراء الوجــه الــذي . أبــدًا ألنــه یحمــل دالالت تجســد اإلنســانیة قبــل أن تجســد اآلخــر نفســه

خـالل رؤیـة اآلخـر، بـل مـا أكشـفه أنـا  نمـذهب إلیه لیفیناس لیس ما ینكشف لـي مـن مالمـح 

للســـان لغـــة إذا كـــان خـــالل الرؤیـــة، فـــ نمـــنولوجیـــًا مـــن حقیقـــة الوجـــه الـــذي یتجلـــى لـــي فینومی

  )٨(.وأكثر تجاوبًا وتعبیراً  ،یتواصل بها البشر، فإن التواصل بالوجه أصدق حدیثاً 

أن محــك التواصــل األساســي مــع اآلخــر هــو رؤیتــه وجهــًا لوجــه، وبــذلك یؤكــد لیفینــاس 

فبـالرغم مـن القـول بـأن الوجـه  ،مشیرًا إلى أن هذا التواصـل ال یتطلـب بالضـرورة حـدوث حـوار

من المؤكد أن الوجـه والحـوار یرتبطـان، : "إال أننا نسمع صوته وبوضوح حیث یقول ،تكلمال ی

                                                           
ت��امرا رای��ت، وألیس��ون آینل��ي، مجل��ة : ح��وار م��ع ایمانوی��ل لیفین��اس، ح��اوره–مفارق��ة الخلقی��ة : إیمانوی��ل لیفین��اس )(٦

 .١٢، ص ٢٠١٨االستغراب، العدد العاشر، المركز اإلسالمي للدراسات االستراتیجیة، بیروت، 
، ٨٧التجلي المقدس لوجھ اآلخر في فلسفة لیفیناس، مجل�ة كلی�ة اآلداب، جامع�ة المنی�ا، الع�دد : غیضان السید علي )(٧

  .٣٧٥، ٣٧٤، ص ٢٠١٨المجلد األول، یولیو 
  .٣٨٨المرجع نفسھ، ص   )(٨



٩٢١ 

وهكــذا فــإن اللغــة هــي الوظیفــة األساســیة  )٩(".ألن الوجــه یــتكلم، بــل إنــه هــو مــن یبــدأ الحــوار

 )١٠(.األساسیة تههویعن و  متكلم إمكانیة التعبیر عن الوجودفهي ما یمنح ال ،للتفكیر العقالني

یرى لیفیناس أن هناك نزوعًا قویًا بداخل األنا لرؤیة وجه اآلخـر  ،التواصل أساسه الوجهوألن 

  )١١(.واإلحاطة به، فالوجه یتكلم

، بحیــث یبــین أصــل األخالقیــةوألن اآلخــر ال یــتكلم مــن دون وجــه، فالوجــه هــو الداللــة 

واآلخـر ال یقـول ختزل في أیة مقولـة، األخالق ویتجاوز المحسوس، إنه الالمرئي، ومعناه ال یُ 

، إننـا أمـام الوجـه اآلخرحقیقة عن یعبر  ،اً مفهوم اً یعطي كالم ،ألنه یعرض كوجه ،أي شيء

، نفســـها الفصـــاحةتســـتطیع لغـــة مـــا التعبیـــر عنهـــا وبیمكننـــا أن نقـــرأ فیـــه كـــل المعـــاني التـــي ال 

هــو  -أي الوجــه–إنــه . ، وهــو مصــدر كــل المعــاني الظــاهرة"خطــاب یــتكلم بوجــه"فالوجــه إذن 

الذي یبدأ كل خطاب، وكل إمكانیة للخطاب، ذلك الخطاب الـذي یعبـر بشـكل دقیـق عـن تلـك 

وهنا یقـول  )١٢(.المسئولیة التي ستقوم علیها تلك العالقة األساسیة بین الوجه كآخر وبین األنا

لنـــا فـــي آن واحـــد  ظهـــرألن الوجـــه ی ،ص مـــن كـــل المقـــوالتلخإن وجهـــًا لوجـــه إذن یـــت: "دریـــدا

  )١٣(".مأصلیة من العین والفم الذي یتكل، بل وحدة ةوهو لیس فقط نظر كتعبیر وكالم، 

یجــب أن تلتفــت إلیــه كمــا لــو كنــت  ،ویشــیر لیفینــاس إلــى أنــك عنــدما تنظــر إلــى الوجــه

لیس فقط المالمـح أو أجـزاء الوجـه منفصـلة، فیجـب أن ننظـر إلـى  ،تنظر إلى شيء كلي حي

وٕان أفضــل طریقــة للنظــر إلــى اآلخــر هــي عــدم . الوجــه بوصــفه تجلیــًا اســتثنائیًا للــذات بــذاتها

جتماعیـة اعالقـة  أن تقـیم، ألن هـذا النظـر لـن یجعلـك قـادرًا علـى التدقیق فقط في عینیـه مـثالً 

دون العبـور إلـى مـا  ،فیجعلهـا كعالقـة شـيء بشـيء آخـر ،مع هذا الوجه، بل سیشییئ العالقـة

لوجـــــه التـــــي تقصـــــر فهمـــــه علـــــى شـــــكله افینومینولوجیـــــا أي أن لیفینـــــاس یـــــرفض .وراء الوجـــــه

فلـیس الوجـه شـیئًا یمكننـي أن أدركـه، : "فهـم قولـه ومـن ثـم یمكننـا. الظاهري، أو ما یتبدى منه

إن الوجه لیس مرئیًا، إنـه مـا ال یمكـن احتـواؤه، "أو قوله  )١٤(".وحالة من التكشف بل هو تجلٍ 

فالوجــه یكشــف عــن المشــاعر الداخلیــة للكــائن البشــري، وهــو مــا ". ویقودنــا دومــًا إلــى المــاوراء

                                                           
(9) Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, p 81. 
(10) Ibid, p 204. 
(11) Ibid p 206. 
(12)Emmanuel levinas: Ethics and Infinity Conversations with Philippe Nemo, Translated 

by: Richard A. Cohen, Duquesne University Press, Pittsburgh, 1985, p 86. 
(١٣) Jacques Derrida: L'ecritureet la Difference, Edition de Seuil, Paris, 1967, p: 148.  

یروس عند إیمانویل لیفیناس، رسالة ماجستیر غیر منش�ورة، ش�عبة فینومینولوجیا الوجھ واإل: نقالَ عن رحیم عمر
الجزائ�ر،  -الفلسفة، قسم العلوم اإلنسانیة بكلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة بجامعة أبي بكر بلقاید، تلمس�ان

 .٦٢، ص٢٠١٦ -٢٠١٥
(14  ) Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, p 194. 
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ولیس ثمة  .الحوار، فثمة عالقة وثیقة بین الوجه والحواریبدأ هو الذي یتیح إمكانیة التحاور و 

 ثر من الحیاة الروحیة، فیمكننا أن نجعلها أكثر دقة باستبعادها من أيكتعبیر عن الغموض أ

إال أنـه عنـدما تلتقـي بوجـه  ، والعنف هو أن تتصرف كما لو كنت وحدكصلة تربطها بالعنف

تصــیبنا  -ســمیتها حــبت صــح إن–العاطفــة هــذه  فإنــك تتعــرف علیــه أو تعّرفــه ذاتــك، ،اآلخــر

وهـذا التبـادل الـذي یتطلبـه واللغـة فالوجـه یـتكلم،  ،وعندما تتبـادل الوجـوه الكـالم .بالسهم الغادر

  )١٥(.الكالم هو بالتحدید العمل بال عنف

عنــد لیفینــاس هــو أهــم عمــل للوجــه، بــل هــو المحــك األساســي للتواصــل بــین  )(والحــوار

الوجـــه تتحمــل األنـــا مســـئولیاتها تجـــاه اآلخـــر،  الـــذي یقدمـــهاألنــا واآلخـــر، فمـــن خـــالل الحــوار 

فیصبح الوجه في حالة من الثـراء رغـم فقـره وبؤسـه، هـذا باإلضـافة إلـى اللغـة المنطوقـة لتحیـة 

بقاء في حالة صمت أمام وجه یتكلم، فالبد من رد التحیة، ، وهنا یصبح من الصعب الاآلخر

  )١٦(.ومن ثم إقامة عالقة ما

  :فتصور مفهوم الوجه عند لیفیناس ینقسم إلى قسمین اً إذ

، وهـــو الوجـــه كشـــكل، ومــــا یتبـــدى علیـــه مــــن )الوجـــه الشــــكلي(فینومینولوجیـــا الوجـــه    :األول

مختلفــة مــن عالمــات القبــول  ت، یمكــن أن تحمــل معــانٍ انظــرات، وتقســیمات، وٕایمــاء

  . أو الكراهیة والحقد والغضب ،والرضا

، أو مـــا وراء الوجـــه، إنـــه مـــا ال ینشـــغل بالزمـــان )الوجـــه الالشـــكلي(میتافیزیقـــا الوجـــه   :الثاني

بعــالم األشــیاء، فهــو مــا یحمــل دالالت أخالقیــة، ولكــي نفهــم  اً ولــیس محــدود ،والمكــان

وأمـا مـا نحسـه  .هذا الوجه یجب أن نغوص في معانیـه العمیقـة وٕانسـانیته الالمتناهیـة

  )١٧(.وما نعاني منه في تصفحنا له، فإنما هو الالوجه اإللهي ،نحن وراء هذا الوجه

اآلخـر، ویشـیر لیفینـاس إلـى  فالوجه یفتح الخطاب األولي الذي هو التزام أخالقـي تجـاه

فالوجـه یـدعوني، مـع عـوزه وفقـره، " :حیـث یقـول )بالوجـه(الحوار الذي ال ُیسمع عند التواصل 

فالوجـه یفـتح الخطـاب األولـي الـذي هـو .. ومع ذلك ال یمكنني أن أصم أذنـي أمـام هـذا النـداء
                                                           

(15) Emmanuel Levinas: Difficult Freedom  essays of Judaism, translated by: Sean Hand, 
The John Hopkins University Press, Baltimore, 1990, p: 6-7. 

) (   بمعنى أن لقاء الوجھ وحده كاٍف إلدراك  ،إمكانیة حدوث حوار بین األنا واآلخر من دون أي خطابیؤكد لیفیناس
، بی�د أن الح�وار عن�د ھای�دجر یرتك�ز أساس�اً عل�ى اللغ�ة، فاللغ�ة -المتمثل في ال تقتلن�ي-أول حوار بین األنا واآلخر

ی�ة إل�ى أنھ�ا ح�وار، وتكم�ن اس�تمراریة وجودھ�ا إل�ى ممارس�ة ن�ھ ی�ذھب باآلنإعنده ھي القدرة على التعبی�ر، حت�ى 
إن اللغ�ة : " ویشیر إلى أننا في الحوار ال نفھم المقصود إال بإدراك معنى الكالم، حی�ث یق�ول. الحوار مع اآلخرین

: الس�الم جعف�ر ص�فاء عب�د". أسلوب تفصح من خاللھ األشیاء عن نفسھا، وفیھا تكمن طریقة تفسیر فھ�م الموج�ود
  .١٩٩، ص ٢٠٠٠سكندریة، الوجود الحقیقي عند مارتن ھایدجر، منشأة المعارف، اإل

(16) Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, p 214. 
  .٣٧٩، ٣٧٨التجلي المقدس لوجھ اآلخر في فلسفة لیفیناس، ص: غیضان السید علي )(١٧
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ــ واإلرادة لهــا الحریــة فــي أن . ، وهــذا اإللــزام یســتدعي اإلرادةزام أخالقــيبالنســبة لألنــا بمثابــة إل

تأخذ على عاتقها هذه المسؤولیة على النحو الذي تحبـه، ولكنهـا لیسـت لهـا الحریـة فـي رفـض 

هذه المسؤولیة نفسها، فهي ال یمكنها أن تتجاهل العالم المفعم بالمعاني الـذي یقدمـه لهـا وجـه 

وجـه یحـدث نظـرة إدراك ة اآلخـر وجهـًا لهـوعن طریق العالقة التي تنشأ فور مواج )١٨(."اآلخر

ن ب وصـداقة، بـل یمكـیـة أن تكون هذه العالقة عالقة ترحلما وراء هذا الوجه، فلیس بالضرور 

  .حب واحترامة ار نض، أو أن یشیر الوجه إلى نظرة ازدراء

 ،هــو منــع القتــلدون أي حــوار ومــن بیــد أن أول خطــاب ندركــه بالتواصــل وجهــًا لوجــه 

والحرص على عدم وضع حیاة اآلخر في خطر، فالفلسفة األولـى عنـد لیفینـاس هـي األخـالق 

حیث یقول . یة بالزمان، والموتاآلخر في تعبیرها عن المسئولیة، وهنا یقف على مدى ارتباط 

، اآلخـر وجـه أمـامعلـى هیئـة سـؤال عمیـق لعالقتـي باإللـه العالقـة مـع المـوت تـأتي : "لیفیناس

یة أمام موت اآلخر، الخوف أم الشجاعة؟ فخلف هذا التعاطف هـو التكافـل فهي عالقة عاطف

وذلك هو ما نبحث عنـه التي ال تنتظر األنا مقابل لها،  ناووضع اآلخر في حیز مسؤولیة األ

  )١٩(".ناوالزم )(الفرق بین الموتسؤال ب

 :وجھ اآلخر خلف ستار )(أثر الالمتناھي :ایً ناث

یشیر لیفیناس إلى أن عنصر اللقاء وجهًا لوجه أثنـاء التواصـل یحمـل دالالت هامـة قـد 

تغیب تمامًا إذا لم یحدث هذا اللقاء، فإذا كان الكالم في الحـوار یرسـم شـكل العالقـة الضـمنیة 

إال أن  ؛الوجـــه هـــو أن تـــزداد هـــذه العالقـــة وضـــوحا عنـــد لقـــاءبـــین األنـــا واآلخـــر، فمـــا یحـــدث 

ب بـاآلخر، إذ یقـول ابحیث یـرى أنـه یفـتح مسـاحات للترحـ ،غفل أیضًا دور الكالملیفیناس ال ی

                                                           
(18) EmmanuelLevinas, Totality and Infinity, p: 218-219. 

)(   وقد كشف ھنا لیفیناس عن أھمیة الموت ف�ي تحدی�د العالق�ة م�ع اآلخ�ر، وذل�ك بإعط�اء األس�اس األخالق�ي للزم�ان
والموت، بإفراغھما من الصبغة األنطولوجیة، فالموت یجعل الفرد یدرك معنى الفرص األخی�رة والت�ي یس�تثمرھا 

 ىعن�مالبیولوجی�ة واألنطولوجی�ة لیتح�ول إل�ى ألجل غیره، على شكل عطاء، وھنا فقط سیفرغ الم�وت م�ن داللت�ھ 
نتج من رعب الموت ذاتھ، وھك�ذا تتح�ول العالق�ة م�ع الم�وت م�ن مش�كلة أنطولوجی�ة إل�ى عالق�ة یأسمى یمكن أن 

فیشیر إل�ى أن الخ�وف عل�ى اآلخ�ر أو م�ن أجل�ھ یمك�ن أن یك�ون أس�لوباً للوج�ود الحقیق�ي ف�ي ھایدجر  أما. أخالقیة
الم�وت ھ�و ن�وع م��ن : ت تجرب�ة فردی�ة ال یمك��ن ألح�د أن ین�وب ع�ن اآلخ�ر، حی��ث یق�ولالع�الم؛ موض�حاً أن الم�و

ونح�ن نرق�ب م�وت ... الوجود لم نجربھ، ویكشف عن نفسھ بوصفھ فقداناً ال یعرفھ سوى الباقون عل�ى قی�د الحی�اة 
د نفس��ھ طریق��اً ألدركن��ا أن الوج��و ،اآلخ��ر ع��ن بع��د، وإذا أمكنن��ا أن نجع��ل م��وت اآلخ��ر ممكن��اً م��ن الناحی��ة النفس��یة

إال أنھ ال یعني بذلك أنھ ال یمكن التضحیة من أجل اآلخر، بل یمك�ن ذل�ك بی�د أن مغ�زاه ھن�ا ف�ي اس�تحالة ". للموت
 يف� ثح�بلل ادً ی�ھمت الم�وت عن�د ھای�دجرر س�یفتوكان�ت ، اإلنابة تكون في واقعة الموت نفسھا ولیست في التض�حیة

ن الم�وت ھ�و الش�رط الج�وھري إھی�ة الم�وت وینتھ�ي ب�القول نظراً لعالقتھما، حیث یوج�ھ انتباھن�ا أوالً لمامان لزا
الوجود الحقیقي عند م�ارتن ھای�دجر، ص : صفاء عبدالسالم جعفرنقالً عن . یصبح الزمان ُمدركاً  ھئالذي في ضو

  .بتصرف. ٣٢٨، ٣٢٦
(19) EmmanuelLevinas: God Death and Time, translated by: Bettina Bergo, Stanford 

press university, California, 2000, p 17. 
()The Trace of the Infinite. 
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ذلك یكــون الحــدیث بــین الــذات إننــي عنــدما أتحــدث مــع شــخص مــا فــي حــوار، فبــ:" لیفینــاس

اإللـه الـذي یهمنـي حدیثـه عبـر سـتار وجـه : "ویضیف قـائالً  )٢٠(".الضیف"، واآلخر "ضیفةالم"

اإللـه ال  طریـق للداللـة عنـه، ولكـنال، فوجـه اآلخـر هـو اال یعدو كونه حضـورً  اآلخر هو تعالٍ 

  )٢١().هئختفابا(هو یوجد  ، بل)كائن(بالمعنى الحرفي لكلمة  یمكن أن یوجد

ویؤكد لیفیناس على إمكان الحوار مع اآلخـر عـن طریـق الوجـه، فالوجـه یعـد دعـوة مـن 

إمكانیــة كونــه هشــًا یظهرعلیــه دالالت الــرغم مــن علــى إن الوجــه و . للتواصــل أجــل فــتح خطــاب

ــل فــــي مواجهتــــه، ألنــــه یتجلــــى فیــــه نــــداء  ؛الضــــعف إال أنــــه ال یمكــــن ممارســــة العنــــف أو القتــ

الذي ُتسمع كلمته عبر الوجه ودون أي حوار، بحیـث یبـدأ األنـا فـي سـماع ) اإلله( الالمتناهي

وهكــذا یصــبح اإللــه  )٢٢(.وشــعوري بالمســئولیة تجاهــه ،اآلخــربالحفــاظ علــى  الالمتنــاهيأوامــر 

  .عند لیفیناس متجلیًا في غیابه أكثر من حضوره

أنــه یجــب رأى المســئولیة تجــاه اآلخــر، بحیــث  عــنوقــد كــان للیفینــاس تصــوره الخــاص 

تضــحیتي بنفســي مــن  حتــى وٕان أدى األمــر إلــى ،اآلخــرمســئولیة أعــد نفســي لتحمــل علــي أن 

ضع ذاتي محـل أن أأجله، وفي حقیقة األمر ذلك یحدث بالفعل منذ النشأة، فالفكرة نفسها في 

وذلـــك نفســـه هـــو  )٢٣(.اآلخـــر، ومـــن هنـــا أرى أن الحریـــة فـــي أن اســـتبدل إرادتـــي بـــإرادة اآلخـــر

 سـهنف آلخرفا،تـهمقابـل حمایفـي ضـحي بـه األمر الذي یجعل من حریتي شیئًا ما یمكنني أن أ

ي متنــاهء الالوذلــك تلبیــة لنــدا، الغریــب عنــي یمكننــي أن أعــّرض حیــاتي للخطــر فقــط لحمایتــه

 فـــال یكـــون منـــي إال أن أخضـــع لـــذلك النـــداء مســـتجیبًا ألوامـــره المطلقـــة، هـــه،المتجلـــي فـــي وج

 أن ینـبسفـرض ندائـه علـى مسـامعي دون  علـىي المطلقـة متنـاهویشیر لیفیناس إلـى قـدرة الال

ي الــذي یتصــف بكــل متنــاهالكمــال ال نجــدها إال مــع الال إن فكــرة: "كلمــة، فیقــولبنــت اآلخــر ب

  )٢٤(".العلو والنبل يمعان

 -بــل ولــم یقصــد لیفینــاس نفســه هــذا المعنــى- اآلخــروال یعنــي ذلــك أننــا نــرى اإللــه فــي 

ن اآلخر هو اهللا، بل إإنني ال أقول : "یفیناس، حیث یقول لخروٕانما نسمع نداءه عبر وجه اآل

                                                           
(20) EmmanuelLevinas: Of God Who Comes To Mind, translated by Bettina Bergo, 

Stanford university press, California, 1998, p 142. 
(21) EmmanuelLevinas: Alterity and Transcendence, Translated by: Michael B. Smith, 

The Athlone Press, London, 1999,  P: 169. 
(22  ) Emmanuel Levinas:Otherwise Than Being Or Beyond Essence, translated by 

AlphonsoLingis, Kluwer Academic publishers, Netherlands , 1991, p 144-145. 
See Also Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, p 213. 

(23) Terry Eagleton:Trouble With Strangers: A Study Of Ethics, Wiley-Blackwell A John 
Wiley& sons publications, Sussex, 2009 p 232. 

(24)EmmanuelLevinas, Totality and Infinity, p 49. 
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لـیس ه إللـا فوجـوداهللا،  ياهللا، وهـذا مـا تـدل علیـه كلمـة تجلـوجه اآلخـر كـالم  عبرنني أسمع إ

  )٢٥(."اآلخروجه ه عبر ؤ هو ما یدل علیه، بل ندا اإلنساني الوجود

وعـي الـذات، مـن ینبـع  أخالقـيكـإلزام  اآلخـرویؤكد لیفیناس أن عالقتي باإلله تبـدأ مـع 

أو ربما یكون خوفًا من اإلله نفسه، إذ یظهر  ،استجابة لنداء األوامر اإللهیة على وجه اآلخر

تلبیــة النــداء دون  إلــى أثــره العظــیم الالمتنــاهي عنــد حــدوث اللقــاء وجهــًا لوجــه، ممــا یضــطرني

  .في التواصل مع اآلخر الوجهانتظار مقابل، وهنا تكمن أهمیة 

 ذلـكإلى وقد أشار  ،ذي یحرم علي قتل اآلخرالوجه هو العبر لتواصل وبذلك یصبح ا

إن قصـص الحـروب : "یقـول حیـث في حدیثـه مـع لیفینـاس )Philippe Nemo)فیلیب نیمو 

ق وقـد علَّـ )٢٦(".تخبرنا في الحقیقة أنه من الصعب قتل إنسان ینظر إلیك مباشرة ووجهـًا لوجـه

 لیفینــاس علــى ذلــك بأنــه ال یمكــن ألي شــخص أن یلتقــي بــآخر وجهــًا لوجــه ثــم یقتلــه، فالوجــه

على أن حرمة قتل اإلنسان موجودة في وجهه، لذلك  مؤكداً ، )(داللة، لكنه داللة ال سیاق لها

فـــي  أســـتاذ: مـــا اً فعلـــى ســـبیل المثـــال إذا تخیلنـــا شخصـــاآلخـــر یكمـــن فـــي وجهـــه،  إن: "یقـــول

فــي مــن بیانــات مــا یوجــد هــو هــذا التوصــیف للــرئیس فــي مجلــس الدولة، نائــبأو الســوربون، 

ندركـــه كداللـــة ك ذللـــفكــل مغـــزى . وتقدیمـــه لنفســـه، وعاداتـــه فـــي ارتــداء المالبـــس ه،جــواز ســـفر 

أمـــا . فمعنـــى الشـــيء ندركـــه بمعرفتنـــا لعالقـــة هـــذا الشـــيء بشـــيء آخـــر :لهـــذا الســـیاق مناســـبة

بهـذا المعنـى و  .معنـى مسـتقل بذاتـه، أنـت هـو أنـتهـو ، فالوجـه یحدث العكـسفللوجه بالنسبة 

ألن الرؤیـة بحـث عـن  .هئـورا مـاإلـى  كه، ویقـودؤ إنه ما ال یمكـن احتـوا. یس مرئیاً إن الوجه لف

: هــي فــي األســاس عالقــة أخالقیــةفأمــا العالقــة مــع الوجــه . التطــابق، إنهــا مــا یبتلــع الكینونــة

ـــ  معنــاه یتضــمنن ألحــد قتلــه، أو علــى األقــل هــو مــا فالوجــه هــو مــا ال یمكــ قتــل لــن تُ "القــول بـ

لیفینـاس  ویقر بـه ،الكتب المقدسة من یستخلصه رجال الدینذلك األمر اإللهي الذي )٢٧(".أبداً 

  )(.وجه اآلخر عبر

                                                           
(25)Emmanuel Levinas, Entre Nous – On thinking of the Other, Translated by, Michael 

B. Smith and Barbara Harshav, Colombia University press, New York, 1998, p 132. 
)(   فیلیب نیم�وPhilippe Nemo : ویعم�ل كأس�تاذ متف�رغ ١٩٤٩م�ایو  ١١ھ�و فیلس�وف فرنس�ي ول�د بب�اریس ف�ي ،

، وھ�و مس�ئول ع�ن م�ادة العل�وم اإلنس�انیة ١٩٨٢أس�تاذاً من�ذ بباریس، وقد عم�ل   Escp Business Schoolفي
، ھذه المجموعة أصبحت مشھورة "الفالسفة الجدد"ات كان ینتمي إلى مجموعة تسمى یجتماعیة، وفي السبعینواال

لكت��اب نش��ر كت��اب ع��ن ا ١٩٧٨ف��ي ب��الد عدی��دة بس��بب نق��دھا الرادیك��الي لألس��س الفلس��فیة للماركس��یة، وف��ي ع��ام 
، وتمت ترجمة الكتاب إل�ى )Job and The Excess Of Evil أیوب وفائض الشر(المقدس الیھودي تحت اسم 

وقد قام لیفیناس بالتعلیق على ھذا الكتاب، فقام نیمو بنشر كتاب الحقاً اسمھ . سبانیةاللغة اإلنجلیزیة واإلیطالیة واإل
  https://escp.eu/nemo-philippe). األخالق والالمتناھي(

(26) Emmanuel levinas: Ethics and Infinity Conversations with Philippe Nemo, p 86. 
)  (ولكنھا تكون داللة بغیر محتوى، بمعنى أننا نستخلص حرم�ة  ،یقصد ھنا لیفیناس أن الوجھ نستخلص منھ داللة ما

  .بل ھي شيء یُدرك في قرارة النفس دون حدوث حوار ،أن ھذه الحرمة لیست شیئاً مباشراً  القتل فور اللقاء بید
(27  ) Emmanuel Levina, Ethics and Infinity: Conversation with Philippe Nemo, p 86. 

)(  ًك�ان  ،امتوس�عً  ایھودیً� اأم مفك�رً  اواحدة من أھم المناقش�ات األساس�یة ع�ن لیفین�اس الح�دیث ح�ول اعتب�اره فیلس�وف
وق�د درس التلم�ود بص�رامة، وكت�ب بغ�زارة تحدی�داً ف�ي مواض�یع یھودی�ة،  ،بعمق بالتقالید الیھودیة الیفیناس متأثرً 
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نسـمعه  اً مقدس نداءً  باعتبارها أن كلمة اإلله تتحدث عبر الوجهإلى لیفیناس كما أشار و 

هشاشــته  :ثمــة شــیئان غریبــان فــي الوجــه: "فــور التواصــل وجهــًا لوجــه، یعبــر عــن ذلــك بقولــه

األمـــر كمـــا لـــو أن اهللا یـــتكلم مـــن خـــالل . ومـــن جهـــة أخـــرى، ســلطته -كونـــه مجـــرداً -القصــوى

فوجه اآلخر عند لیفیناس هو مصدر وجوده الذي یثیر فینا بواعث مسئولیتنا عنه  )٢٨(".الوجه

  )٢٩(."فقرب القریب هو بمثابة مسئولیة األنا من أجل اآلخر" :یقولوتجاهه، حیث 

تزام أخالقي لاس كاآلخر اإلنساني، بل ویسبق كل وهنا تظهر فكرة اهللا كآخر، ولكنه لی

أن لیفینــاس یــرفض التصــور اإللهــي المتواضــع الــذي یجعــل اإللهــي  إال؛تجــاه اآلخــر اإلنســاني

وضـع  تعنـينـزال الخـالق إلـى مسـتوى المخلـوق، فكرة إ: "حیث یقول ،یحل في اإلنساني كآخر

  )٣٠(".األكثر نشاطًا وٕایجابیة في األقل نشاطًا واألكثر سلبیة

تجلـي اإللهـي عبــر الإللهــي، إال أنـه یقبـل فكــرة ارفض أیضـًا لیفینــاس التجلـي الحسـي ویـ

عبـــر وجـــه و دون أن یســـتقر فیـــه، الحضـــور لـــه یختـــرق فاإلالحســـي الـــذي هـــو وجـــه اإلنســـان، 

یحثنــي علـى مسـاعدة الفقیـر والمحتــاج، وأن  أیضـاً  یمنــع القتـل، بـللـیس فقـط لاإلنسـان یتجلـى 

ولیة األنـا الكاملـة ؤ أكون في عون المسكین، وأن أخاف على حیاة اآلخـر، بـل وأن أشـعر بمسـ

إلـى صـوت  اجًیـفأمر الالمتناهي بحمایـة اآلخـر والمسـؤولیة عنـه یسـتحیل مـن كونـه خار  .عنه

  )٣١(.داخلي یشهد بإخالص

إن األنـــا عنـــد لیفینـــاس ال یكـــون إنســـانیًا إال إذا هجـــر ذاتـــه؛ فنكـــران الـــذات هـــو الـــوالء 

ـــه(هـــو بمثابـــة وبـــذلك یصـــبح وجـــه اآلخـــر. لآلخـــرین ، أو مـــا ذهـــب إلیـــه لیفینـــاس )أیقونـــة اإلل

 )٣٢(.بالتجلي المقدس لوجه اآلخر

   

                                                                                                                                                               
ولكنھ أیضاً اھتم بفصلھا عن أعمالھ الفلسفیة، وقد اعتبر نفسھ فینومینولوجیاً مستنكراً القول بأنھ مفكر یھودي، مع 

ولكنھ یؤكد أن فلسفتھ التحلیلیة ال تعتمد عل�ى ال�دین كمرج�ع للتبری�ر، االعتراف بأنھ أحیاناً یستخدم الدین كمرجع، 
  . مشیراً إلى أنھ یزعجھ أن یثبت معنى كالمھ بآیة من الكتاب المقدس

Stephen Minister & Jackson Murtha: Levinas and The Philosophy of Religion, 
Philosophy Campass, Blackwell Publishing, 2010, p. (1023- 1024), 10.1111/j.1747-
9991.2010.00342.x 

ألیس�ون آینل�ي، بیت�ر ھی�وز، : حوار مع إیمانویل لیفیناس، ش�ارك ف�ي الح�وار –مفارقة الخلقیة : إیمانویل لیفیناس )(٢٨
  .١٣، ص٢٠١٨تامرا رایت، 

(29  ) Emmanuel Levinas: Entre Nous – On Thinking Of The Other, p 186. 
(30) Ibid, p 53. 
(31  ) Emmanuel Levinas, Ethics and Infinity: Conversation with Philippe Nemo, p109. 

  .٤٠٠التجلي المقدس لوجھ اآلخر في فلسفة لیفیناس، ص : غیضان السید علي )(٣٢
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  :بین األنا واآلخر عبر الوجھ تقدیس العالقة األخالقیة :االثً ث

العالقـة بـالوجود،  فيكثر أهمیة األأن العالقة باآلخر هي جوهر األخالق أكد لیفیناس 

، بـــل األخـــالق، والعالقـــة لیفینـــاس هـــو المســـألة األساســـیةعنـــد فلـــیس الوجـــود أو األنطولوجیـــا 

خالل الوجه ندرك المعنى ، ومن ما یتجلى فیهااألخالق هي "الوجه بــ الوجه"عالقة ف.باآلخرین

عنــد  اإلنســاني؛ وهنــا تتجــاوز فینومینولوجیــا الوجــه كمــا نــدرك الالمتنــاهي ،یقــي لإلنســانیةالحق

؛ حیـث یمكـن مـن خـالل الوجـه إلـى إدراك الالمتنـاهي )(المتناهیـةهایـدجر  لیفیناس أنطولوجیا

  )٣٣(.اإلنساني إدراك الحضور الحقیقي هللا

لیفینــــاس حالــــة مــــن األمــــان والرغبــــة فــــي التعــــاون ویعتبــــر حضــــور وجــــه اآلخــــر عنــــد 

فالوجـــه لوجـــه لیســـت دعـــوة إلـــى الصـــراع والعنـــف، كمـــا ذهبـــت . ومســـئولیة الـــذات عـــن اآلخـــر

بقـدر مـا هـي عالقـة قبـول وحـوار وتسـامح،  )٣٤(".الجحـیم هـم اآلخـرون: "وجودیة سـارتر بقولـه

  .فالوجه یقاوم دائمًا التملك واالحتواء

الـذي هـو لإللـه ال یكـون إال عـن طریـق الوجـه،  لظهـور المقـدساأن لیفیناس إلى  یشیر

دون أي حوار یبدأ و  ،سمع عبر الوجهفكلمة اإلله تُ ، الالمتناهيیتجلى فیه نداء و  .وجه اآلخر

ومنــع  ،وشــعوري بالمســئولیة تجاهــه ،اآلخــري بالحفــاظ علــى متنــاهاألنــا فــي ســماع أوامــر الال

  )٣٥(.القتل

هــي فلســفة كــل مــا هــو بل ،فلســفة اجتماعیــة لیســت فقــط عنــده األخالقیــةن الفلســفة إال أ

 اً حــوار  حتــى وٕان كــان ،إنســاني، ألن اللقــاء بالوجــه هــو بمثابــة الحــدث الــذي یكمــن فیــه الحــوار

حینمـا : "حیـث یقـول لیفینـاس ،الوجـه لحظـة اللقـاء فـيلإللـه  تجلّ  فهوخطاب موجه، أي دون 

التـي تنشـأ  األخالقیـةالعالقة ف )٣٦(".األخالقيتبدأ العالقة األصلیة للحدث  ،تلتقي األنا باألنت

بین األنا واآلخر باللقاء وجهًا لوجه هي ما تضع حـدًا لممارسـة العنـف، وتشـید اإللـزام الخلقـي 

                                                           
)(  ف�إذا كن�ا ن�ود أن تتض�ح لن�ا مس�ألة الوج�ود ع�ن طری�ق ت�اریخي، : "... إل�ى األنطولوجی�ا ق�ائالً ھایدجر  حیث یشیر

وأن یطھ�ر م�ن الش�وائب العالق�ة ب�ھ بقطع�ھ لھ�ذا ال�زمن، وھ�ذه المھم�ة ھ�ي  ،فینبغي أن ینتعش التراث الذي تحجر
 Martin Heidegger: L'Ȇtre et le". تق�ویض للرص�ید ال�ذي أبق�ى علی�ھ الت�راث م�ن االنطولوجی�ا القدیم�ة

Temps, Trd: De Waelhens, Gallimard, P 39. إش�كالیة الوج�ود والتقنی�ة عن�د : نقالً ع�ن أحم�د اب�راھیم
  .٦٣، ص ٢٠٠٦مارتن ھیدجر، منشورات االختالف، الجزائر، 

  .٤٠١التجلي المقدس لوجھ اآلخر في فلسفة لیفیناس، ص : غیضان السید علي )(٣٣
، ١٩٦٤عبدالمنعم الحفني، الدار المص�ریة للعل�وم، مص�ر، : الوجودیة مذھب إنساني ، ترجمة: سارتر جان بول )(٣٤

  .٧٣ص
(35  ) Emmanuel Levinas:Otherwise Than Being OrBeyond Essence, p 144-145. 
(36) EmmanuelLevinas: Of God Who Comes to Mind, p. 107. 



٩٢٨ 

أول عبـــارة یمكـــن ســـماع نـــدائها علـــى وجـــه  یؤكـــد لیفینـــاس أن والمســـئولیة تجـــاه اآلخـــر، حیـــث

  )٣٧(".)(ال تقتلنيیجب علیك أ: "اآلخر

: یقـــول إللــه عنــد لیفینــاس،  حیــثآلخــر هــو المحــك الــرئیس فــي عالقتــي بااإن وجــود 

الفیصــل فــي مشــیرًا إلــى أن  )٣٨(".لــهالحقیقیــة، وضــرورة العالقــة مــع اإل المیتافیزیقــاهو  خــراآل"

ى إلـالوجـه بمثابـة الجسـر الـذي یأخـذنا ؛ ویعـد رخي هـو عالقتنـا بـاآلهامتنـقتنا بالالتجسید عال

ــــــاه ــــــاهيأن لیفینــــــاس یؤكــــــد علــــــى أهمیــــــة الال إال. يالالمتن ــــاظ علــــــى إمكــــــان فــــــي  متن الحفــ

  . بین األنا واآلخر األخالقیةالعالقة

التـي  الفوقیـةلنظرة لاً ضـع حـدفلسـفي ی كتنظیروقد اعتبر لیفیناس التجلي المقدس للوجه 

ادت معظـم تـاریخ بمثابة رد فعـل مباشـر لتلـك الرؤیـة التـي سـ وكان ذلكلآلخر، تنظرها الذات 

یجعل األنا  إلى الحد الذياآلخر إلى دائرة اهتمام األنا  أعاد لیفیناس مث ومن الفلسفة الغربیة،

 .هیمنـة الـذات علـى اآلخـر كبـت جمـاحبـل وحارسـة لـه، و  ،بصورة كاملة عـن اآلخـرو مسئولة 

  )٣٩(.به، كما ذكر دریدا في تأبینه للیفیناسفوجه اآلخر هو بیت المعنى أو باألحرى با

مـا یشـبع  نزوعـي إلیـه هـو تافیزیقیًا كما لو كانمی نزع إلیهیَ بتجلي اإلله فیه اآلخر هنا ف

تحـدد علـى أسـاس العـوز والـنقص یبحیـث ، )(نـزوعال انونتي، وكما هو شـائع فـي تفسـیر هـذكی

بشــكل و كــون یتطــابق مــع وعیــه بمــا فقــد، ویمكــن أیضــًا أن یبــه األنــا، ویمكــن أن  تشــعر الــذي

 بـل)٤٠(.تشـابه مـع حقیقـة اآلخـریلیس ضروریًا أن  هذا النزوعاسي الحنین للعودة، ومن ثم فأس

  .الالمتناهينزوع إلى  هو
                                                           

) ( ن حقیق�ة ال�وحي ھ�ي م�ا دع�ت لیفین�اس إل�ى تق�دیم الكت�اب إبالكتاب المقدس حیث ویالحظ ھنا تأثر كتابات لیفیناس
نظ�راً ألن بنی�ة رس�التھ  ،المقدس كأفضل مثال لفلسفة أخالق العلو، حیث یؤكد على األھمیة العظمى لتقدیم الكت�اب

ل قراءات��ھ تق��وم عل��ى تع��دد المع��اني وغموض��ھا؛ وذل��ك لتق��دیم المس��اعدة لقارئ��ھ، حت��ى یس��تطیع ترجمت��ھ، ف��ي خ��ال
وكتبت كقانون إلزامي، ھذا القانون یدعو للشعور بالوحدة التي تح�ث  ،فھذه البنیة كانت شفھیة. للمحتوى التاریخي

فالترجمة الفردیة للكتاب تفسر معان مختلفة للمصطلحات الت�ي یحتویھ�ا الكت�اب، . لتزام بھ، واتباع محتواهعلى اال
لوق�ت نفس�ھ فالعالق�ة وجھ�اً لوج�ھ یك�ون فیھ�ا إم�ا اس�تجابة  جوھری�ة وف�ي ا. كالمسئولیة من أجل اآلخ�ر، والحری�ة

وك����ل ھ����ذه التبری����رات تؤك����د عل����ى النزع����ة الكامن����ة وراء ت����أثره بال����دین . لألوام����ر اإللھی����ة،  أو معص����یة
 Emmanuel Levinas:Revelation In The Jewish Tradition, Translated by: Sarah.الیھ�ودي

Richmond, In: Emmanuel Levinas, The Levinas Readers, Edited by: Sean 
Hand,Blackwell 1989, Oxford, UK, p 190.  

(37) Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, p 216. 
(38  ) Ibid, p 39. 
(39) Jacques Derrida: Adieu to Emmanuel Levinas, translated by: Pascale-Anne Braulet& 

Michael Naas, Stanford university press, California, 1999, p 26. 
)(  نظراً ألن دیكارت یق�دم الالمتن�اھي عل�ى أن�ھ مج�رد نظری�ة تأم�ل ومعرف�ة، أم�ا بالنس�بة  ،ینتقد ھنالیفیناس دیكارت

للیفیناس فالعالقة مع الالمتناھي لیست معرفة بل نزوع؛ موضحاً أن االختالف بین النزوع للش�يء والحاج�ة إلی�ھ، 
 Emmanuel .الن�زوع یش�بھ الرغب�ة الت�ي ال یمك�ن إش�باعھا، وتقت�ات عل�ى جوعھ�ا، وت�زداد م�ع إش�باعھا ھو أن

Levinas:Totality and Infinity, p 50.  
 

(40)E mmanuel Levinas:Totality and Infinity, p 33. 



٩٢٩ 

یشـیر لیفینـاس إلـى أن الوجـه الـذي اسـتقبله فـي اللقـاء یأخـذني مـن الظـاهرة إلـى الوجــود 

ــــذي یصــــدر عــــن الوجــــه یوّجــــه الســــتعطاف  بضــــرورة  اآلخــــرفــــي معنــــى آخــــر، فالخطــــاب ال

فالرؤیــة لیســت تعــاٍل، ولكنهــا تنســب إلــى داللــة : "حیــث یقــول. تهتحملــه مســئولیو ه لــ بةجاتســالا

 یظهـر لألنـا كوجـه ن اآلخـرأویوضـح لیفینـاس )٤١(.بمجـرد الرؤیـة التـي تنشـأة یخالقألاالعالقة 

دالالت تجســــد مـــن یحمــــل نظــــرًا لمـــا ال یمكـــن أن یخضـــع لعملیــــات الـــرد واالختــــزال، فالوجـــه 

غریــب عــن األنــا، هــو اآلخــر و . ال یمكــن اختزالــه أبــداً  نفســه؛ اإلنســانیة قبــل أن تجســد اآلخــر

تحفـــظ المســـافة التـــي تجمعنـــا بـــه، وعالقتـــي بـــه ال تكـــون إال علـــى ســـبیل  التـــيوغربتـــه هـــي 

یقــول و ال ســلطة لــي علیــه، و  ،فــي ذاتــه اً وكــل مــا یجمعنــي بــه هــو كونــه حــر  ،االنفصــال التــام

هــذا ب يأساســبشــكل إن العالقــة مــن خــالل انفصــال مطلــق بــین الموجــودات تتــأثر  : "لیفینــاس

ــذه العالقــــة المیتا. االنفصـــال عــــن طریــــق فقــــط  مبــــدأیاً  اآلخــــر یمكــــن اســــتیعابهافیزیقیــــة مــــع هــ

  .بمعنى أنها ال یمكن أن تنشأ إال وجهًا لوجه )٤٢(."الوجه

حیـث یـرى  ،خـرلیفینـاس اإللـزام الخلقـي الـذي تفرضـه األنـا علـى نفسـها تجـاه اآلویفسر 

وهـــي أیضـــًا مـــا  ،التـــي أدركهـــا لحظـــة رؤیتــي لوجهـــه متنــاهيســببه هـــو عالقـــة اآلخـــر بالالأن 

، رغــم أنــه ال مســتطیع قتلــه أأعــدم ممارســة ســلطتي علیــه فــي كــوني  یجعلنــي أشــعر بضــرورة

اآلخـر ال یظهــر فقــط كوجـه أو كظــاهرة منادیــًا : "، حیـث یقــول لیفینــاسبإمكـاني ذلــك إذا أردت

حیث یبرز نفسه من البدایة كمطلـق، ومـن ثـم تقـوم  ،الالمتناهيبحریته، بل یكون في عالقة ب

بطلـب العـدل،  ه عالیـاً نـداءبلقاء األنا بوجـه اآلخـر تسـمع و نا باستخالصه من هذه العالقة؛ األ

  )٤٣(".ءنداهذا المما یجعل األنا مسئولة عن تلبیة 

اللقــاء وجهــًا لوجــه هــي بیشــیر جــاك دریــدا إلــى أن عالقــة األنــا بــاآلخر عنــد لیفینــاس، 

ه هو وجال عاريوبالرغم من ذلك فهي عالقة ماهویة، فاآلخر الذي یظهر لي  ،عالقة مباشرة

  )٤٤(.بالحفاظ على سالمته اً ي منوطنجعلیمسئولیتي، و  مجالع نفسه في ر في حقیقة األمر یز 

ولذلك یدخل النداء اإللهـي  الالمتناهيعلى  تهدالل ةالوجه بالتحدید هو الوحید المفتوحو 

ال تنفــك عــن االتحــاد  خــراآلماهیــة منظومــة الوجــه، وهنــا یقصــد لیفینــاس أن  بعــدم القتــل فــي

ولــذلك یــربط لیفینــاس تقــدیس  )٤٥(.متنــاهيالوجــه كبوابــة لال عبــرأننــا نكتشــفها  ،بیــدالالمتناهيب

                                                           
(41) Ibid, p 191. 
(42) Ibid, p.220. 
(43) EmmanuelLevinas:Totality and Infinity, p215. 
(44  ) Jacques Derrida: Adieu to Emmanuel Levinas, p 7. 
(45) Emmanuel Levinas :Discovering Existence With Husserl, Translated and Edited by: 

Richard A Cohen and Michael B Smith, Nothwestern University press, 
Evanston, Illinois, 1998, 162 - 163. 



٩٣٠ 

أمـر بعـدم علـى هیئـة  اإللـه فیه یتجلى نهإمن حیث  ،، بالتواصل عبر الوجهاألخالقیةالعالقة 

  .القتل على وجه اآلخر

ألن األنـا یبحـث عـن  ،اآلخـركان لیفیناس قـد عـّرف الهویـة بأنهـا التـي تقـف مـع حـدود 

یمثل األساس الـذي تتشـكل بـه  اآلخر الغریب المختلف عن هویة الذاتو هویته خالل اآلخر، 

فهـــي مجبـــرة علـــى االحتكــــاك  ،لكونهـــا لیســـت وحیـــدة فــــي هـــذا العـــالمألنـــا، لالهویـــة الخاصـــة 

لي فمن هذا المنطلق وباإلضافة لتج. ختلف في لغتها وهویتها الثقافیةالتي ت بالهویات األخرى

تـدل مسـبقًا  األخـالق: "یقـول لیفینـاسو . )(فـي تكـوین الهویـة الوجه یكون هذا االحتكاك أساساً 

المعبـر نفسـه لإلنسـانیة فـي آخر هي عالقة إنسان بإنسان آخر، أو بمعنى  عنعلى ما یعبر 

جتماعیــة فالعالقــات اال )٤٦(".عوضــًا عــن انفتــاح األنــا كشــبیه مــع اآلخــر فــي غیریتــه ،اإلنســان

، فهــي تنــاغم بــین األنــا اآلخــرهــي عالقــة مــع بــل ،عالقــة بــین عــدد مــن األفراد لیســت مجــرد

ـــع  ـــر قـــابلین لالختـــزالوهـــؤالء األفـــراد  -والجمی دون ، وهـــي رغبـــة التواصـــل وجهـــًا لوجـــه -غی

: یقول لیفینــــاس،عنــــده مـــا لــــیس عنـــدي مختلفـــة عنــــي، فهـــوخـــر لــــیس مجـــرد أنــــا وســـیط، واآل

الواحد أمـام اآلخـر، بـل هـم  افاألشخاص لیسو  ،عالم التواصلتكون في جتماعیة االالعالقات "

الحضــارة باعتبارهــا تنشــأ حــول شــيء مــا، فالقریــب هــو الشــریك، لهــذا الســبب  ،بعضــهم لــبعض

  )٤٧(".النعزال، ولیس لدیها على اإلطالق مقدرة على اعالقة مع الناس

لخــص لیفینــاس التواصــل مــع اآلخــر فــي الوجــه، مشــیرًا إلــى أن حجــب الوجــه یمنــع لغــة 

التفــاهم ویقتضــب الحــوار، فــالملثم ال یقــیم عالقــة أبــدًا مــع اآلخــر، بــل هــو بتلثمــه یــرفض أي 

عالقة اجتماعیة، حتى لو بدا من هذا الملثم عینیه أو أنفه، أو حتى ذقنه، إنه یعبر عن األنا 

، فالوجـه هـو مـا یعبـر عـن اإلشـارات لعین أو الجبهة ال ُیعرف منها شیئاً ألن األنف أو ا ،طفق

وبـذلك . العضویة التي تظهر علیه، مما یعني أنه ینفرد بهذه الصفة عن باقي أعضاء الجسـم

والوجــه بتكّشــفه ُیعــد الحقیقــة المحضــة، . فــإن المعنــى الضــمني لكــل شــخص یكمــن فــي وجهــه

ویشیر لیفیناس  یمكننا أن نستنبط  اإلخالص أو الخیانة أو نشعر بالحب،وعبر قداسة الوجه 

  )٤٨(.the first significationالمغزى األول بمثابةن الوجه إ: "إلى ذلك بقوله

                                                           
) (   م ل�وعلاذ تاس�أ "ھ�ومي بھاب�ا"بمعنى أن ھویة اإلنسان لدى لیفیناس ال تتحدد بنیتھا األساسیة إال بالتخ�ارج، ویتف�ق مع�ھ

إن الھوی�ة لیس�ت : "حی�ث یق�ول ي؛مارتعالس�ا دع�ب ام�كر ف يفة رائدال تایصخشلا ھممن أ ،درافراھ معةجاب ةیناسناإل
  ".شیئاً مسبقاً وال إنتاجاً نھائیاً، وإنما ھي فقط إشكالیة الصیرورة خالل االرتقاء إلى صورة أكثر شمولیة

Françoise Verges:Fanon and Freedom, in: The Fact of Blackness, Frantz Fanon and 
Visual Representation, Edited by: Alan Read, London, Bay Press, 1996, XVIII p 64. 

  .٦٨یروس عند إیمانویل لیفیناس، ص فینومینولوجیا الوجھ واإل: رحیم عمر )(٤٦
(47) EmmanuelLevinas: Existence and Existents, translated by:AlphonsoLingis, Kluwer 

Academic Publisher, London, 1988, p 57, 58. 
(48  ) EmmanuelLevinas: Totality and Infinity, p 207. 



٩٣١ 

هــو األســاس  الالمتنــاهيویوضــح لیفینــاس أن وجــه اآلخــر الــذي یكــون فــي عالقــة مــع 

، )(علـومع اآلخر وحده تقـدم بعـدًا للإن العالقة : "یقولالذي بسببه ینشأ اإللزام الخلقي للذات ف

ألن الوجــه  )٤٩(.")(أنــاني ةمــلكبوتقودنــا لعالقــة مختلفــة تمامــًا عــن الخبــرة الحســیة للمصــطلح 

یـدل بالتحدیـد علـى  لـوإن مفهـوم الع: "فنجـده یقـول ،الالمتنـاهيتصال باالعن بتعالیه ال ینفك 

  )٥٠(".أن نفكر في إالله والوجود معاً  من خاللهالفعل الذي ال یمكننا 

 وعلـى الفـور مـن فكـر فینتقـلویخضع فكر األنا في عالقة الوجه بالوجه إلـى اخـتالف، 

وعــدم  األثــرةبتخلیــه عــن ، a thought for""إلــى فكــر مــن أجــل ، "a thought of"عــن

تحــریم  تفــرض األخالقیــةالمســئولیة و كنقــیض للعنــف، هنــا  األخــالقتظهــر و . اآلخربــ االكتــراث

یفـــوق ، خـــوف اآلخـــراألنـــا دائمـــًا یمتلكهـــا خـــوف علـــى ألن یـــودي بحیـــاة اآلخـــر،  قـــدأي فعـــل 

أنانیتهـا، ومــن هنــا ینشــأ الشــعور بالمســئولیة تجـاه اآلخــر، فالوجــه بمثابــة انكشــاف وافتقــار إلــى 

كل خطاب من الممكن أن یقربه من اآلخر، ومن خالل الوجه یصبح اإلنسان فـي حالـة فنـاء 

إن مـوت : "یقـول لیفینـاسوٕانما كشـخص مسـئول عنـه، و  ،لیس كجسد واحد ،ع اآلخرواتحاد م

أصـبحت بفعـل هـذا المـوت متواطئـة،  قـد وكـأن األنـا ،اآلخر یتهمني ویضـعني موضـع تسـاؤل

وكأن تركـي  )٥١(."عدم تركه یموت وحیداً بخر، و مطالبة بتحمل مسئولیة اآلألنها ، تهابال مباال

دون أیـة حمایـة، ، ومـن ثـم فوجـه اآلخـر الـذي هـو دون ملجـأ و )٥٢(له یجعلني شـریكًا فـي موتـه

. )٥٣(وهــذا الوجــه هنــا یحمــل النــداء اإللهــي وأوامــره" لــن تقــوم بالقتــل" :یتكّشــف لــي بعرّیــه قــائالً 

ویهیمن حقه في الحیاة على حق وجـودي أنـا، ولـذلك  ،وبذلك تنبثق عالقتي األخالقیة باآلخر

أنـا : "ویؤكد على ذلك لیفیناس بقولـه ،أكثر من نفسها تصبح الذات عند لیفیناس مدینة لآلخر

  )٥٤(."مسئول عن اآلخر دون انتظار المعاملة بالمثل، لدرجة أنني یمكن أن أموت من أجله

، وذلــك بإعطــاء اآلخــرمــدى أهمیــة المــوت فــي تحدیــد العالقــة مــع  إلــى لیفینــاسویشــیر 

، والموت یجعل الفـرد )(للزمن والموت، بإفراغهما من الصبغة األنطولوجیة األخالقياألساس 

                                                           
() A dimension of Transcendence. 
() Egoist. 
(49) EmmanuelLevinas:Totality and Infinity, p 193. 
(50) Ibid, p 52. 
(51  ) EmmanuelLevinas: Entre Nous – On Thinking Of The Other, p. 186. 
(52  ) Emmanuel Levinas:Alterity and Transcendence,  p 25. 
(53) Ibid ,p 104. 
(54)ZlatanFilipovic: Introduction to Emmanuel Levinas: ‘After you, sir  ‘ , In: 

 ModernaSpråk,  Institutionenförmodernaspråk , Vol. 105, no 1, 2011,  p. 65. 
)(   یتضح مدى تأثر لیفیناس بالدین الیھودي، فاإلنس�ان الغرب�ي یبح�ث ع�ن الحری�ة إل�ى الح�د ال�ذي جع�ل م�ن العص�ر

الحدیث عالماً ال قانون لھ؛ إال أن الیھودیة ھي على النقیض، فالیھودي یكتسب حریت�ھ ب�أن یع�یش تح�ت الش�ریعة، 
فالدین الیھودي بھ�ذا المعن�ى دی�ن ال أنطول�وجي، . بالمسئولیة ، وذلك ما ینادي بھ لیفیناسالتي تتطلب منھ الشعور 

نقالً عن . حیث یشیر إلى أن الیھودیة ھي األیدیولوجیا المرادفة لإلنسانیة. بل دین میتافیزیقي حسب معجم لیفیناس



٩٣٢ 

ـــدرك معنــــى الفــــرص األخیــــرة  یســــتثمرها ألجــــل غیــــره، علــــى شــــكل عطــــاء أخالقیةكصــــحوة یـ

  )٥٥(.ومسئولیة

  :المسئولیة الذاتیة عن اآلخر تأسیس :ابعً ار

متیـــاز، والعالقـــة بـــاآلخر تلزمنـــا اب أخالقیـــةعالقـــة بأنهـــا یحــدد لیفینـــاس عالقتنـــا بالوجـــه 

خطابه األساسي دائمًا یحمل الذي هو أمام الوجه فسئولیة، مفي ال یتجسد، بإلزام خلقيتجاهه 

ُنجبـر  اً قریبـ اً وٕانما باعتبـاره أخـ ،اً لیس باعتباره غریب ،معنى أن یكون الواحد مسئوًال عن اآلخر

أن الشعور باآلخر البد أن یترجم نفسه إلى إحساس عمیق وقد أكد لیفیناس ، ئهندا على تلبیة

  )٥٦(.وه بالمسئولیةنحبالمسئولیة تجاهه، وكأن اآلخر هو األخ الذي یشعر اإلنسان 

یتـه الفطریـة فـي اللقـاء یتخلـى اإلنسـان عـن أنانعندما تستجیب األنا لنـداء وجـه اآلخـر و 

األنامســتعدة  علــى كاهلــه، حیــث تلبیــة ندائــه تجعــل مســئولیة اآلخــر ءویســتعد ألن یتحمــل عــب

، بــل خــرتنتظــر المســئولیة مــن اآل فــي حــین كونهــا المــن أجــل اآلخــر، بنفســها ضــحي تن أل

متـــأثرًا إلـــى حـــد كبیـــر بروایـــة اإلخـــوة ویعـــد لیفینـــاس هنـــا ، هتكـــون أكثـــر مســـئولیة منـــبـــالعكس 

والتـي یرددهـا بكثـرة فـي معظـم ) بطـل الروایـة" (شـاالیو "، إذ یأخذ بقـول يسكوفستدیلكرامازوف 

نحـــــن كلنـــــا مـــــذنبون تجــــاه بعضـــــنا الـــــبعض، وأنـــــا أكثـــــر ذنبـــــا مـــــن : "أعمالــــه، والتـــــي فحواهـــــا

  )٥٧(".اآلخرین

، )٥٨(هــــي أنهــــا لیســــت تماثلیــــة وال تناظریــــة بــــین األنــــا واآلخــــرهــــذه فأســــاس المســــئولیة 

فمســئولیتي : "، حیــث یقــول لیفینــاساآلخــركبــر تجــاه األیة وللمســئاب رعشــتاألنــا دائمــًا باعتبــار 

ن أمـــام یبحیــث نكـــون مســئول )٥٩(".بإمكانــه تعویضـــي حـــدا مــن أومـــغیــر قابلــة للتنـــازل عنهــا، 

  .اآلخرالموت، وتحدیدًا موت 

مــن المســتحیل : "یقــولویفســر لیفینــاس إمكــان التضــحیة بالــذات مــن أجــل اآلخــر حیــث 

ذي نــراه فـــي عــین اآلخـــر هــو مـــا یـــوقظ تــرك هـــذا اآلخــر وحیـــدًا أمــام المـــوت، ربمــا الســـالم الـــ

                                                                                                                                                               
س دار الش�روق للطباع�ة والنش��ر، موس�وعة الیھ�ود والیھودی�ة والص��ھیونیة، المجل�د الخ�ام: عب�دالوھاب المس�یري

 .٤١٤، ٤١٣، ص ١٩٩٩القاھرة، 
  .٧٧فینومینولوجیا الوجھ واألیروس عند إیمانویل لیفیناس، ص : رحیم عمر )(٥٥
  .٤١٣موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، ص : عبدالوھاب المسیري )(٥٦
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الـذي قـد یصـل بنـا أن نقـدم خلنا الشعور بالمسئولیة، وهذا ما یمكن أن نلمسه عبـر العطـاء ابد

  )٦٠(".هالموت من أجللآلخر هبة 

ذاك الحــب بــین  ،وتتبلــور هــذه المســئولیة مــن خــالل الحــب، وال یقصــد لیفینــاس بالحــب

 الرغبــة، لكنــه یقصــد ذلــك الحــب الــذي ال تتخللــه الرغبــةالرجــل والمــرأة، أو الحــب النــاتج عــن 

والذي ترتكز علیه الداللة الفطریة لهـذه الكلمـة، فالحـب هنـا مـن أجـل الحـب فقـط، وذلـك یشـبه 

، ذلـك الـذي رغبـةإنـه الحـب بـال : "إلى حد كبیر مفهـوم الواجـب عنـد كـانط، ولـذلك نجـده یقـول

هكــة، والتــي تفترضــها مســبقًا كــل ثقافــة أدبیــة فــي ترتكــز علیــه الداللــة الفطریــة لهــذه الكلمــة المن

  )٦١(".حین یحكي الكتاب المقدس كله عن حاالت تسامیها وانتهاكها

 قبــل أي فعــل"إن أهــم مــا یمیــز صــورة اآلخــر عنــد لیفینــاس أن األنــا قلقــة بشــأن اآلخــر 

ع عنـه مشیرًا إلى أن هذا القلق هو ما یدفعها لتقبل تحدي الـدفا ،)٦٢("prior to any actآخر

خالقـي عنـد ان األوبذلك یصبح اإلنسـ)٦٣(.یتها تجاه اآلخرن الوجه هو ما یذّكر األنا بمسئولأل

لیفینــاس مســئوًال عــن كــل شــيء یخــص اآلخــر، فأنــا موجــود مــن أجــل اآلخــر، أنــا أحیــا؛ ألن 

یعتبر لیفیناس أننـا فـي  نفسه اآلخر الذي ترتبط حیاتي به حي ویشاركني الوجود، وفي الوقت

لو كان هناك شخصان فقـط فـي العـالم، لمـا كانـت : "حاجة للقانون بسبب التعددیة حیث یقول

الحاجــة إلــى محكمــة العــدل، ألننــي ســأكون دائمــًا مســئوًال عــن اآلخــر وأمامــه، لكــن مجــرد أن 

طـاب سیاسـیة، وتنـدرج ضـمن الخى تصبح العالقـة األخالقیـة بـاآلخر یوجد ثالثة أشخاص حت

  )٦٤(.الكلي لألنطولوجیا

ومــع ذلــك فــإن الســبیل الوحیــد إلــى اهللا عنــد لیفینــاس ال یكــون إال مــن خــالل هــذا اآلخــر 

اإلنساني، أي من خالل مسـئولیتنا عـن هـذا اآلخـر؛ تلـك المسـئولیة التـي تسـبق القـانون والتـي 

ذاتیـــة تجـــاه  وهنـــا یتحـــول التعـــالي المطلـــق هللا إلـــى مســـئولیة". وحـــي اهللا"یمكـــن وصـــفها بأنهـــا 

  )٦٥(.اآلخر
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ویتعجـب لیفینـاس كیـف أخفـق الفالسـفة فـي االنتبـاه لعالقتنـا األساسـیة بـالموت، فــاألمر 

بالتحدیــد، حیــث نبــدأ بالتحلیــل حینمــا  ئاً لــیس لــه عالقــة بعدمیــة المــوت التــي ال نعلــم عنهــا شــی

وبذلك یستحیل الموت من داللته البیولوجیة واألنطولوجیـة )٦٦(.یظهر موقف غیر معلوم مطلقاً 

لیصبح ذي معنى أسمى، متبلورًا في المسـئولیة الذاتیـة عـن الخطـر الـذي یهـدد اآلخـر، وهكـذا 

  )٦٧(.بامتیاز أخالقیةتتحول العالقة مع الموت من إشكال أنطولوجي إلى عالقة 

، وٕانما مسئولیة دینامیكیة "یًا بارداً لیست شرطًا  قانون"لیفیناس  یشیروالمسئولیة هنا كما 

 اجدیــدً  اوٕاننــا نستشــعر معًنــ ،ي عــن طریــق الوجــه، فالوجــه داللــةحیــة تنبــع مــن اإللــزام األخالقــ

ویمكــن ، نهــا ال تقــّیم الفكــرة المخصصــة لآلخــرإللــروح ونحــن بصــدد هــذه الداللــة، مــن حیــث 

مسبقة مـن خبـرة مـا، وال أیضًا تسمیتها الحب، الذي یطالب به وجه اآلخر، وهو لیس فرضیة 

مـن  عنـده، فاألخالق ةكانطیمعتنقًا لألخالق الویبدو لیفیناس هنا )٦٨(.یأتي من فراغ في العالم

فكما أشار مسبقًا إلى مسؤولیة األنا أنها  األخالق بال منفعة، أو بال مقابلأي األخالق، أجل 

  .تماثلیةمسؤولیة ال 
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  :خاتمة

أنـــه یقــــوم  ،باإلضـــافة إلـــىتعـــد فلســــفة نسقیةلیفینـــاس  فلســـفة ممـــا ســـبق یتضـــح لنــــا أن

بالرغم من أنه جعل مـن األخـالق الفلسـفة األولـى و بالتنظیر الفلسفي الذي یتخلله نزعة دینیة، 

كإشكالیة الوجه التـي بنـي علیهـا فلسـفته  ةإال أنه أسس أنضج أفكاره في ضوء األوامر التوراتی

وعي بأن أول أمر إلهـي تجـاه المجتمـع فـي التـوراة هـو  فبالتأكید كان لیفیناس على. األخالقیة

  ..، ذلك األمر الذي أشار إلیه بأنه أول حوار یحدث من الوجه لحظة اللقاء"ال تقتل"

  :األسئلة األساسیة للبحث نعوبذلك یمكننا اآلن اإلجابة 

الوجـه، بحسب لیفیناس یرتكز أساسـًا علـى التواصل بین األنا واآلخر من دون خطاب   :أوالً 

ًال بالمعــاني العمیقــة والصــادقة؛ وقــد شــدد ففــي اللقــاء وجهــًا لوجــه  یكــون الوجــه محمــ

  .على حضور الوجه للحد الذي جعله یساوي بین حضور الوجه وهو ملثم وغیابه

علـى تقـویض النداء اإللھ�ي ال�ذي تس�معھ األن�ا ف�ي وج�ھ اآلخ�ر أثن�اء التواص�ل یعمـل    :ثانیاً 

بــل فیــه مــن  ؛مجــرد مالمــح سیلــالــنفس البشــریة، فالوجــه  يفــثــرة الفطریــة الراســخة األ

  .العلو ما یذكر األنا بالالمتناهي وأوامره

وامــر مســئولیة علــى الــنفس باتبــاع األ فــرض ،یترتــب علــى هــذا التقــویض لحــب الــذات   :ثالثاً 

، هـذه المسـئولیة یًا فـي؛ ولكـن یحـدد لیفینـاس شـرطًا أساسـاإللهیة المسموعة في الوجه

  .هسفن الشعورفاألنا ال تنتظر من اآلخر  ،لیست تبادلیة فهي

لدرجــة تصــل إلــى التضــحیة  یتســع مــدى المســئولیة التــي تشــعر بهــا األنــا تجــاه اآلخــر  :رابعاً 

فاألنا ال یمكنهـا تحمـل الشـعور بالـذنب؛ إال أنـه لـیس مـن المنطقـي  .هبالنفس من أجل

التحدیق بالوجه بحسب لیفیناس یمكنه أن یدفع األنـا إلـى  ولكن ،القیام بهذه التضحیة

ذلك، ألن النظرة التي تكون على وجه اآلخر تفسرها األنـا بأنهـا إذا تخاذلـت فـي هـذه 

  .تكون بذلك شریكة في موته ،حیةالتض
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