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املرجعية ألادبية للنزعة إلانسانية في فكر إيمانويلليفيناس 

* سنوس ي فضيلة/ أ

ل ليفيىاؽ مغحعيت أصبيت، اهؼلم منها ليبني صغح   للض واهذ لـ ئًماهٍى

فلؿفخه ؤلاًديليت، ومً زمت ًبني هؼعخه ؤلاوؿاهيت جخمثل هظه اإلاغحعيت في ألاصب 

ل  الغوس ي، وكض طهغ الضهخىع عبض الىهاب اإلاؿحري في مىؾىعخه أن ئًماهٍى

ليفيىاؽ حعلم اللغت الغوؾيت، وعبما هظا ما شجعه على كغاءة الترار ألاصبي 

وكض جغن ألاصباء الغوؽ :"يالغوس ي، وفي هظا ًلٌى الضهخىع عبض الىهاب اإلاؿحريي

ٌي(i)مثل بىشىحن  أزغا عميلا فيه، ولىىه وان ًغي أن أعملهم أزغا فيه (iiي)وحىحى

فؿً ي(iv)"ي وزصىصا عؤٍخه للمؿإوليت هدى آلازغ(iii)هى ألاصًب الغوس ي صوؾخٍى

ل ليفيىاؽ كض جأزغ باألصب الغوس ي فهظا ألن ألاصب الغوس ي مً  وئن وان ئًماهٍى

زالٌ عواًاجه ومؿغخياجه جظمً هؼعت ئوؿاهيت، بضليل أن حل الغواًاث الغوؾيت 

جىاولذ اإلاشاول التي ٌعاوي منها ؤلاوؿان مثل الفلغ والحغمان، اإلاغض والـلم، أي 

.يأنها عالجذ واكع ؤلاوؿان وعغطذ أهم الحاالث الالئوؿاهيت التي ٌعيشها 

هما صعا الىّخاب الغوؽ مً زالٌ هخاباتهم ئلى طغوعة الخدلي 

ت والعضالت الاحخماعيت، و لىً "يباإلاؿإوليت واخترام ؤلاوؿان، وػالبىا بالحٍغ

ًيبغي ؤلاشاعة ئلى أن ألاصب الغوس ي كضًما لم يهخم بالىاكع ولم يهخم بمشاول 

ش لؿحر عحاٌ  ش ألاخضار، وهظلً جاٍع ؤلاوؿان، فلض وان عباعة عً ؾغص لخاٍع

وما ًمحز ألاصب الغوس ي في هظه ي(عؾالت جىؾل صاهياالإلاىفي)الضًً واللضٌؿحن مثل 

، ففي (v)"ياإلاغخلت أهه لم ًدىاٌو العالم الحليلي هما عأوه أهاؽ اللغون الىؾؼى

فترة العصىع الىؾؼى وان ألاصب الغوس ي مغجبؼا أشض الاعجباغ بالىىيؿت، وهظه 

ألازحرة لم جىً معاعطت للضولت، مما حعل ألاصباء الغوؽ ال ٌعاعطىن الضولت ، 

ش ألاخضار فلؽ  فلم ًىخبىا عً معاهاة ؤلاوؿان في هظه الفترة، وئهما اهخفىا بخاٍع

 وهظلً الؿحرة الضًييت (Chromicle)أو ما ٌؿمى باللغت الغوؾيت "ي

(Hagiography) وهى لىن مً ألاصب ًدىاٌو ؾحرة عحاٌ الضًً هما ؾبم ؤلاشاعة 

 عغم أن اإلاىاػً الغوس ي في فترة العصىع الىؾؼى وان ٌعاوي مً ؾلؼت ،(viي)"ئليه

الىىيؿت واؾدبضاصها وحغييبها إلوؿاهيخه جماما مثلما وان ٌعاوي اإلاىاػً اإلاؿيحي 

ألاوعوبي في باقي اإلاجخمعاث ألاوعوبيت ألازغي، وبضال مً أن يهخم ألاصباء الغوؽ 
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بفطح أؾاليب الىىيؿت الالئوؿاهيت، وفغض ؾيؼغتها على ؤلاوؿان وحغييبها 

ً ؾحر اللضٌؿحن وهظلً  إلوؿاهيت ؤلاوؿان اهخفىا بىخاباتهم، هما طهغها بخضٍو

سيت، فمع مؼلع اللغن الثامً عشغ بضأ ألاصب الغوس ي ًسغج  بؿغص ألاخضار الخاٍع

مً الخىحه الىيس ي ئلى ألاصب الضهيىي الحضًث، خيث ؿهغ ما ٌشبه مجخمع 

 جدٌى ألاصب 1830ألاصباء وبغػث أعماٌ أصبيت باإلافهىم الحضًث، وفي عام 

الغوس ي مً الخلاليض الفىيت لؤلصب اللغوؾؼي الظي جىهجه الىىيؿت ئلى ألاصب 

.ي(يviiي)الضهيىي الحضًث

وابخضاء مً اللغن الخاؾع عشغ عاح ألاصباء الغوؽ ًدىاولىن في هخاباتهم 

الىاكع ؤلاوؿاوي واإلاشاول الاحخماعيت، وأطحى بظلً أخض أغنى آصاب العالم، 

ش الثلافت ؤلاوؿاهيت، ومً بحن ألاصباء الغوؽ هظهغ  خيث ؾاهم وبلىة في جاٍع

، ألىؿىضع بىشىحن، هييىالي (ix) وألىؿىضع عاصٌشيف(viii)ميساةيل لىمىهىؾىف

ل  فؿيي وهما ؾبم أن أشغها ئليه هى أن ئًماهٍى ، وفيىصوعصوؾخٍى حىحٌى

لفيىاؽ كض جأزغ بالغ الخأزغ باألصب الغوس ي، خيث عمض ئلى مؼج ألاصب في أؾاليبه 

الفلؿفيت، هما اؾخعمل اإلاىهج الىصفي، الظي اعخمضه ألاصباء الغوؽ الؿابلي 

الظهغ والظًً وصفىا باالعخماص عليه خالت الفلغاء والبإؾاء والظعفاء 

ل ليفيىاؽ هظا اإلاىهج في وصف  اإلاظؼهضًً في عواًاتهم، فلض اؾخسضم ئًماهٍى

حعابحر الىحه، وؿهىع شخصيت ؤلاوؿان مً زالله، ومً الغواًاث الغوؾيت التي 

ل ليفيىاؽ هظهغ عواًت  فؿييي(ؤلازىة واعاماػوف)جأزغ بها ئًماهٍى ئط وان .يلـ صوؾخٍى

ل ليفيىاؽ ٌؿدشهض بأكىاٌ شخصياث الغواًت في طبؽ بعع مفاهيمه  ئًماهٍى

فؿيي في هظه الغواًت إلافهىم  الفلؿفيت، هما جأزغ باإلاعنى الظي ػغخه صوؾخٍى

عبر هظا ألازحر عً معنى اإلاؿإوليت على لؿان أخض شخصياث  ٌُ اإلاؿإوليت، ئط 

ول واخض مىا مظهب أمام الجميع وألحل ول ش يء "ي، (ؤلازىة واعاماػوف)عواًت 

ً (.يx)"يوأها مظهب أهثر مً آلازٍغ

ل ليفيىاؽ هي لصاخبها ي(ألازىة هغاماػوف)وعواًت  التي جأزغ بها ئًماهٍى

فؿيي ؿهغث عام   في فترة واهبذ ػواٌ ؤلاكؼاع في عوؾيا، وػواٌ 1880صوؾخٍى

غ الشعبيت، وحعض هظه الغواًت مً أهم عواًاث  هـام اللىاهت وؿهىع خغهت الخدٍغ

.يهظا ألاصًب فهي جمثل زالصت فىغه الاحخماعي وألازالقي والفلؿفي والضًني
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مت كخل ؤلاكؼاعي  وجضوع ألاخضار الغةيؿيت لهظه الغواًت خٌى حٍغ

العجىػ فيىصوعواعاماػوف، خيث حشاع أصابع الاتهام البىه ألاهبر صًمتري مً 

وان في هؼاع مع والضه خٌى محرار أمه، ي(الابً ألاهبر)ػوحخه ألاولى، ألن صًمتري 

هما واها ًدىافؿان على خب اإلاغأة اللعىب حغوشىيا، ليصل بهم الجزاع ئلى خض 

العغان واعخضاء الابً صًمتري بالظغب على والضه وتهضًضه ئًاه باللخل أمام مغأي 

الىاؽ، وفي نهاًت الغواًت ًدبحن للشغػت أن اللاجل الحليلي هى الخاصم الابً غحر 

الشغعي لؤلب فيىصوعواعاماػوف، زم ًيخدغ الابً غحر الشغعي ؾمغصًاوىف شىلا 

مً أم زاهيت هي صىفيا، أهه أي ي(الابً ألاوؾؽ)وكبل اهخداعه ٌعترف ألزيه ئًفان 

دمله اإلاؿإوليت كاةال ئن اللاجل الغةيس ي هى أهذ ًا ئًفان، :"يئًفان هى اللاجل ٍو

ا عغم أوي كخلخه، أما  أهذ وخضن، أما أها فلؿذ ئال مؿاعض كاجل، معاوها زاهٍى

ظيف مىضحا أن ؾبب كخله لىالضه هى أفياع (xi)"يأهذ فاهً اللاجل الشغعي ، ٍو

ٌي ول ش يء مباح فماصام ؤلاله الظي ال نهاًت له غحر مىحىص :"يئًفان الظي وان ًلى

، فياهذ هظه الفىغة هي اإلادغن (xii)"يفالفظيلت ئطن ال حضوي منها وال صاعي لها

فؿيي أن اللاجل ؾمغصًاوىف أكضم على  إهض اإلاإلف صوؾخٍى مت، ٍو الغةيس ي للجٍغ

كخل أبيه ألهه ملحض، في خحن اإلاعجؼة أمؿىذ بـ صًمتري عً اللخل ألهه مإمً، 

فؿيي ممىً في  وبالخالي فالبعث الؼيب للغوح ؤلاوؿاهيت، فيما ًلٌى صوؾخٍى

ا، وعوخا ػيبت ال ٌؿخؼيع  وحىص ؤلاًمان، أي ؤلاوؿان الظي ًمخلً ئًماها كٍى

ؤلاكضام على اللخل، فىحىص ؤلاًمان صليل على وحىص هؼعت ئوؿاهيت، أي أهه ًإهض 

على أن وحىص الجزعت ؤلاوؿاهيت لضي ؤلاوؿان مخىكف على كىة ئًماهه، وعغم طلً 

كامذ اإلادىمت بالحىم على صًمتري بالسجً اإلاإبض مع ألاشغاٌ الشاكت، واعخبر 

فؿيي أن هظا الحىم فيه حعؿف وؿلم، وهاصي بشعاع اإلادىمت الضًييت  صوؾخٍى

.يالىىيؿيت بضال مً اإلاداهم الؿاةضة

فؿيي هؼعت ئوؿاهيت ال  واللاعب لهظه الغواًت ؾيىدشف أن لـ صوؾخٍى

في ول عواًاجه التي ًخدضر فيها صوما عً "يجـهغ في هظه الغواًت فدؿب وئهما 

هصغة اإلاـلىم وعً هغامت ؤلاوؿان وطغوعة الحفاؾ عليها، وعً خاٌ الفلغاء 

والبإؾاء، وكض اعخبر أن الؿبيل ئلى الخغيحر ليـ العىف وئهما الخصحيذ ليل عوح 

ي.ي(xiii)ئوؿاهيت على شاولت اإلاؿيذ 
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ل ليفيىاؽ عً جأزغه بالغواًت الغوؾيت كاةال ئنها :"يوكض جدضر ئًماهٍى

للياجب ي(خياة ومصحر)، هما ًبضو جأزغه واضحا بغواًت (xiv)"أٌو جدظحر للفلؿفت

، وكض طهغ حان (W. Grossmain:1905-1974)الغوس ي فاؾيلي غغوؾمان 

عباعة ئوؿاهيت ؤلاوؿان، أو ما هى ئوؿاوي في ؤلاوؿان، اؾخلهمها "ي أن (xv)عوالن

ل ليفيىاؽ مً ألاصب اإلاىخىب وئطا ما أعصها الخعيحن مً فاؾيلي  ئًماهٍى

ل ليفيىاؽ هظه الغواًت (xvi)"غغوؾمان جأزغ (يخياة ومصحر)، خيىما كغأ ئًماهٍى

بفىغة لغت الجؿض أي أن للجؿض لغت، وأن الخفىحر في الجؿض هى الظي ًلىم فيه 

:"...يما هى ئوؿاوي صازل ؤلاوؿان، فلض أشاع حان عوالن ئلى هظا في كىله

ل ليفيىاؽ في ًىم الؿبذ لخىاٌو ػعام الغظاء  ،وبضا لي أهه  اؾخضعاوي ئًماهٍى

ؾييىن مً الخافه جلضًم باكت مً الىعص ئلى ػوحخه التي هىذ كض حعغفذ عليها 

في ػبعت عوؾيت، وكض ي(خياة ومصحر)بالياص، ولهظا كغعث أن أحلب معي هخاب 

ل ليفيىاؽ في جلً اللحـت بىطع الىخاب حاهبا، باعخباعه هما كاٌ  اهخفى ئًماهٍى

هخابا ئطافيا آزغ ؾحزاخم أشياء مجزله الىعقي، لىىه وبعض مغوع بظعت أًام :"يلي

عن حغؽ الهاجف، طلً الىىع مً الغهحن الظي ًمىً أن ًدضر في الؿاعت 

ألى عوالن؟ ئهه :يالؿابعت صباخا ، أو في الحاصًت عشغ ليال، والظي ًبضأ بعباعة

وأوص اللٌى باإلاىاؾبت بأهني أفخلض هظاالصىث آلان، هىظا ؾيسبروي :يليفيىاؽ

ل ليفيىاؽ في مياإلاخه بأهه شغع في كغاءة هخاب غغوؾمان .يئًماهٍى

لت معيىؾت، وبالفعل كض بضأ  لىً كغاءجه جخم خؿب عباعجه بؼٍغ

، وهى أن (اليليت والالنهاًت)الىخاب مً النهاًت ليىدشف ما لم ًخىكعه مإلف 

الـهغ ًمىً أن ًيىن باليؿبت لئلوؿان معبرا بىفـ صعحت حعبحر الىحه ئطا لم 

ل ليفيىاؽ ميان الضاللت بالظاث ي،(xvii)"ًىً أهثر، هظا الىحه الظي اعخبره ئًماهٍى

فمثلما للىحه حعبحراجه التي ٌعبر مً زاللها عً الظعف والىهً والفلغ 

ظهغ حان عوالن أهه في الجؼء  والحغمان، للـهغ أًظا حعبحراجه جماما والىحه، ٍو

لـ غغوؾمان، وبالظبؽ في الفصل الثالث ي(خياة ومصحر)الثالث مً عواًت 

اعة جلىم بها عاةالث أو ػوحاث اإلاعخللحن :"يوالعشغون هىان خضًث عً ٍػ

الؿياؾيحن ئلى سجً لىبياهيا بمىؾيى لخلص ي أزباع هإالء اإلاعخللحن، وأمام 

بىابت السجً ًدشيل ػابىع ًغي مً زالله ول واخض ؿهغ آلازغ، وهىان امغأة 

لم جىً حعخلض بأن الـهغ ًمىً :يبلىلهي(عؼوؾمان)جىـغ بضوعها، ًصفها الياجب 
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لت هافظة خاالث الىفـ للض وان  أن ًيىن معبرا ئلى هظا الحض، أو ًبلغ بؼٍغ

ألاشخاص الظًً ًلتربىن مً البىابت ًمضصون أعىاكهم وؿهىعهم بشيل زاص، 

وواهذ أهخافهم مغفىعت وهظلً عـام ألاهخاف وهأنها مؿدىضة على هصل، وجبضو 

، فدالت الـهغ هظه حعبر عً الحالت اإلاؼعٍت التي (xviiiي)"وهأنها جصغر وجبيي وجيخدب

ٌعيشها هإالء اإلاعخللحن صازل السجً، وما وؿخيخجه هى ما اؾخيخجه 

ت أفصح مً الىالم  ل ليفيىاؽ أًظا، وهى أن للجؿض لغت حعبحًر عؼوؾماهىئًماهٍى

خياة )فالخفىحر في الجؿض هى جفىحر في ئوؿاهيت ؤلاوؿان، وعليه فان عواًت 

جظمىذ حىاهبا وصف فيها غغوؾمان خالت ئوؿاهيت ما، ألخض شخصياث ي(ومصحر

ل ليفيىاؽ بعض كغاءجه لهظه الغواًت ًإهض  الغواًت، ألامغ الظي حعل ئًماهٍى

ئعجابه بما طهب ئليه غغوؾمان، وهى أن للجؿض حعبحراجه التي ججعل العلل 

ًفىغ في ئوؿاهيت ؤلاوؿان، والضليل على هظا أهه هى آلازغ عاح ًإهض على ئوؿاهيت 

.يالىحه

ل ليفيىاؽ ًخفم أًظا مع هيدشه في فىغة أن  والجضًغ بالظهغ أن ئًماهٍى

ئط ٌشحر هيدشه أن بعع الفلؿفاث اعخبرث الجؿض اللبر "الجؿض أصاة جفىحر، 

اتها، مثلما طهبذ ئليه فلؿفت  الظي جضفً فيه الغوح وأهه سجً عميم ًىبل خٍغ

ؾلغاغ التي اعخبرث الجؿض سجىا للغوح، وهى جصىع ًفلض ؤلاوؿان ئوؿاهيخه 

بعضه عً اإلاعنى الحليلي للحياة، لهظا ًلٌى هيدشه الجؿض هى الظهً ألاهبر :يٍو

بيىما الغوح الظهً ألاصغغ، أي أن الجؿض ًمثل ألاصاة العـمى للخفىحر وأهه ال 

.يي(xixي)"ًمىً الحضًث عً الفىغ زاعج الجؿض

ل ليفيىاؽ وان ٌؿدشهض بأكىاٌ  وهما ؾبم وأن طهغها، فان ئًماهٍى

وأخضار مً الغواًاث الغوؾيت التي جأزغ بها، ليىضح أفياعه الفلؿفيت، فعلى 

ؾبيل اإلاثاٌ هجضه ًىضح معنى اإلاؿإوليت والخطحيت مً أحل آلازغ بلٌى مً 

دشاعص هحروي كاةالي(ؤلازىة واعاماػوف)عواًت  ألؿىا ملؼمحن أزالكيا :"يوئط ٌؿأله ٍع

بلى، ولىىني ال أبدث :يبالىظاٌ مً أحل عالم مىخمل وؾلمي؟ فيجيبه ليفيىاؽ

عً هظا الؿلم مً أحل طاحي، بل مً أحل آلازغ وبشيل مغاًغ، فأها خيىما أكٌى 

بأن الفظيلت جيافئ طاتها بظاتها، ال أكٌى طلً ئال لىفس ي، ئط في الىكذ الظي 

أحعل هظا اللٌى معياعا باليؿبت لآلزغ فاهني ؾأوىن مؿخغال له، ألن ما ؾأكىله 
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، لىً (الخ...هً فاطال مً أحلي، اشخغل مً أحلي، أخبني، ازضمني)ؾييىن هى 

ال جيخـغ مني أي ش يء باإلالابل، وؾييىن ألامغ شبيها بلصت والضة الليصغ الغوس ي 

ًجب أن حعخبر هفؿً ؾعيضا :يالتي طهبذ ئلى اإلاؿدشفى وكالذ لجىضي ًدخظغ

حضا ألهً ؾخمىث مً أحل بلضن، ئهني ملؼم صاةما بمؼالبت هفس ي بأهثر مما 

أػلبه مً غحري، ولهظا الؿبب أزخلف مع الىصف الظي ًلضمه بىبغ للعالكت بحن 

.يألاها وألاهذ هدظىع ممازل ومشترن

فؿييي(إلزىة واعاماػوف) في عواًت (xx)وهما ًلٌى أليىشا هدً :يلـ صوؾخٍى

ً، وهى ال  ً ولىىني أهثر مؿإوليت مً آلازٍغ مؿإولىن حميعا مً أحل آلازٍغ

ً، ألن مؼالبت آلازغ بىفـ ما  ٌعني هىا بأن ول أها أهثر مؿإوليت مً ول آلازٍغ

أػالب به هفس ي معىاه حعميم هظا اللاهىن على الجميع، ئن هظا الالجمازل 

الجىهغي هى أؾاؽ ؤلاًديلا ئط لؿذ أهثر مؿإوليت مً آلازغ فلؽ بل ئهني 

ل ليفيىاؽ مً (xxiي)"مؿإوٌ مً أحل مؿإوليت الجميع ، وهىظا ٌؿخفيض ئًماهٍى

ألاصب الغوس ي، مً أكىاٌ شخصياث الغواًاث الغوؾيت ليىؿفها في طبؽ 

فاألصب الغوس ي ًلضم له زؼاهت زلافيت، للض كضم له مثاال "يمفاهيمه الفلؿفيت 

عً علم الىفـ الىصفي ومعغطا مً اإلاىاكف الىحىصًت مدضصة باؾخجىاباث 

ليت ، هما جأزغ باآلصاب اللىميت خيث ٌعترف بالضوع الظي (xxii)"زلليت وميخافحًز

لعبخه آلاصاب اللىميت في علم ألاهاؾت البشغي، وهي آصاب معغوفت عىض شىؿبحر 

فهي جضعى باشاعاتها ئلى أبعض مً "يمىليحر صاهتي ؾغفاهدـ، غىجه وبىشىحن، 

معاهيها اإلاخضاعهت ئلى الخفؿحر اإلاؿخليم أو ألاعىج، ولىً غحر الباػل في ش يء بما 

ل (xxiiiي)"جضعىه الحياة العلليت واؾدىاصا ئلى ما حاء به ألاصب الغوس ي كام ئًماهٍى

ت (اليليت والالنهاتي)ليفيىاؽ بخضشحن هخابه الظي عىىهه بـ ، هما زغج بفىغة الغحًر

ولغت الجؿض، وأؾـ للعالكت بحن ألاها وآلازغ جأؾيؿا ئًديليا، وكض واهذ 

مغحعيخه في طلً فظال عً اإلاغحعيت الضًييت والفلؿفيت مغحعيت أصبيت، اؾخلى 

وجىصل ئلى فىغة "ياإلاؿإوليت:"منها معاوي اإلافاهيم التي وؿفها في فلؿفخه مثل

مفاصها أن للجؿض لغت ٌعبر بها عً ئوؿاهيخه، أو باإلاعنى الضكيم عً خالت ما 

.يٌعيشها
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 Un) في ملاٌ لها بعىىان (Salomon Malka)وكض طهغث 

ParcoursPhilosophique)  ل ليفيىاؽ هبر مع الىخب وحاء ئلى "ي أن ئًماهٍى

 Levinas a grandi dans les livres, il est venu à la):يالفلؿفت عً ػٍغم ألاصبياث

philosophie par la littérature)"(يxxiv) ل  ، فظال عً هظا فلض اعترف ئًماهٍى

يهىصي عوس ي، وأهه بضون معغفت "يليفيىاؽ بخأزغه باألصب الغوس ي فأهض على أهه 

الخىعاة وألاصب الغوس ي، وبضون ججغبت الـغف اليهىصي واإلاىفى هل وان ٌؿخجيب 

.ي(xxv)"هىظا خضه إلاغهباث الفىغ الغغبي اإلاغهؼيي

 ئلى اإلاغحعيت ألاصبيت الغوؾيت والضًييت (Salomon Malka)وكض أشاعث 

ل ليفيىاؽ كاةلت وان والضه ًاهيالليفيىاؽ ٌعمل في :"يالتي اهؼلم منها ئًماهٍى

 ، ل، حىحٌى ل في هظه اإلاىخبت ًلغأ لبىشىحن، جىؾخٍى مىخبت وكض هبر ئًماهٍى

لٌى صاةما أهه اهؼلم مً ألاصب ئلى الفلؿفت، وباإلطافت ئلى  صوؾديىفؿيي، ٍو

ت  الىخاب الغوؽ، جأزغ بالىخاب اإلالضؽ العاةلي مىظ الصغغ مً زالٌ حعلمه العبًر

".يفي مجزله

¨ … le jeune homme à grandi dans les livres Bouchkine, Tolstoï, Gogol, 

Dostoïevski, il le dira souvent, il est venu à la philosophie par la littérature, 

il en gardera une prose bien à lui identifiable entre toutesLes grandes russes 

donc, mais aussi la bible, familière dés l’enfance avec un précepteur à la 

maison, premier élément du confort¨
(xxvi).  

وفظال عً جأزغه باألصب الغوس ي، هجضه مخأزغا أًظا بمؿغخياث  

فه إلاعنى اإلاىث مً أكىاٌ بعع الصخصياث في  شيىؿبحر، خيث ًىؼلم في حعٍغ

غبؽ بحن الفلؿفت وألاصب واإلاؿغح، وهظا ما ًخطح في كىله :"يهظه اإلاؿغخياث، ٍو

اؾمدىا لي بالعىصة مغة أزغي ئلى شىؿبحر، فلض أؾغفذ بهظا في مداطغاحي لىً 

 .(xxvii)"ًبضو لي أن الفلؿفت ولها ليؿذ ئال جأمال لشىؿبحر

ل ليفيىاؽ في خضًثه عً اإلاىث مً أكىاٌ شخصياث   ًىؼلم ئًماهٍى

معغوفت في مؿغخياث شىؿبحر، فاإلاىث باليؿبت لـه مىحىص ولىً ال ًمىً 

ٌي ؾأخلل باًجاػ ماهبث ٌعلم أن غاًت بحرهام جخجه هدى :ي"يؤلامؿان به ئط ًلى

مت، اإلاىث ًلترب عىضما جخدلم هظه ؤلاشاعة  كصغ صاوؿيىان هظه هي ئشاعة الهٍؼ

ا صماع اكخل:"يًلٌى ماهبث ذ هبي، ٍو اكغعىا :"ي، لىىه ًلٌى بعضها مباشغة"ًا ٍع
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، ًىحض كبل اإلاىث معغهت ولم "حغؽ ؤلاهظاع لىمىجً في ألاكل والعضة على ؿهىعها

مت بعض، ألم جخيبأ الؿاخغاث أن عحال ولض مً امغأة ال  جدضص ؤلاشاعة الثاهيت للهٍؼ

ًمىىه الفىػ طض ماهبث ولىً ها هى طا ماهضف الظي لم ًىلض مً امغأة وخان 

،  هىظا كاٌ ماهضف، الظي "ملعىن طلً اللؿان الظي ًسبروي بهظا:"يأوان اإلاىث

.ي(xxviii)"لً أكاجلً"...يازبره كضعجه عليه ألهه ػعؼع العىصغ ألاؾمى فيه واوؿان 

ل ليفيىاؽ ئن هظه هي الؿلبيت، جـهغ عىضما ال ًبلى هظا   ًإهض ئًماهٍى

ما ٌؿميه نهاًت الغحىلت، لىً ألامل ًىلض مً حضًض وعلى الفىع، صاةما وكبل 

اإلاىث ًمؿً البؼل بفغصت أزحرة ال باإلاىث، البؼل هى الظي ًضعن صاةما هظه 

الفغصت، ئهه ؤلاوؿان الظي ًصاعع إلًجاص الغغض، وبالخالي اإلاىث ليـ مظؼلع 

أن "يبه أبضا، فاإلاىث ًأحي والىشاهت الضاةمت للمىث حشيل حؼءا مً ماهيخه، أي 

ل ليفيىاؽ هي اوعضام ئميان الظاث اإلاىث هى اؾخدالت  اإلاىث عىض ئًماهٍى

لت ًمىً وفلها أن  الشغوع، ئنها نهاًت الخمىً التي ججعلىا هظؼلع بالىحىص بؼٍغ

ًأجيىا خضر ال هظؼلع به، هما أن عؼلتي ال جثبذ عبر اإلاىث بل ئن اإلاىث ٌشيل 

هؿغا لها، أي أن اإلاىث هي آث زالص، خيث ال ًمىً لالها ؤلاميان أي لم ٌعض 

.ي(xxix)"ًمىنها أن جيىن أها

ل ليفيىاؽ وهى ًإؾـ  ما هسلص ئليه فينهاًت هظا الفصل أن ئًماهٍى

للعالكت بحن ألاها وآلازغ، اهؼلم مً مغحعياث مخىىعت ؾاهمذ حميعها في صلل 

فىغه وبىاء هؼعخه ؤلاوؿاهيت والتي ججلذ في العالكت ؤلاًديليت التي جغبؽ ألاها 

باآلزغ، وكض واهذ هظه اإلاغحعياث فلؿفيت وأصبيت، أما ألاولى فلض جمثلذ في جأزغه 

، هاًضحغ ماعجً بىبغ، بغغؿىن، عوػهؼواًج  .بفلؿفت ول مً هىؾٌغ

ل ليفيىاؽ اإلاىهج الفيىىميىىلىجي  أما هىؾٌغ فلض أزظ عىه ئًماهٍى

الىصفي، فهى ال ًخدضر عً فيىىميىىلىحيا الىحه، ولىىه ٌؿخعمل هظا اإلاىهج 

ه، وجأزغ بىحىصًت هاًضحغ فاجفم معه على  في الحضًث عً هشاشت الىحه وعٍغ

حعٍغف الىحىص، ولىىه أطاف ئلى وحىصًت أؾخاطه الجضًض، فاعخبر اإلاىث؛ مىث 

لي بضال مً اإلاىث  آلازغ، بضال مً مىث ألاها، وجدضر عً اإلاىث اإلايخافحًز

ألاهؼىلىجي، هما اهخم باإلاىحىص آلازغ الظي أهمله هاًضحغ واعخبر أن ؤلاًديلا 

حضًغة بأن جدخل اإلاغجبت ألاولى في الفلؿفت وليـ الاهؼىلىحيا وعغم أهه ًسخلف 
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ئال أهه كض أزظ عىه هؼعخه ي(أهذ-يألاها)عً بىبغ في وىن ألاها ًمازل آلازغ في عالكت 

ؤلاوؿاهيت ؤلاًديليت واإلاخمثلت في طغوعة الاهفخاح على آلازغ والخىاصل معه وهظا 

ت لـ هجري بغغؿىن والتي جخفغع عنها ألازالق اإلافخىخت  ما ٌعبر عً الىزبت الحيٍى

وهظه ألازحرة حعني أًظا الاهفخاح على آلازغ واإلاشاعهت والخىاصل مع هظا آلازغ، 

خه، ووحب على الضولت اخترامه وعضم  الظي وحب على ألاها أن جدبه وجدترم غحًر

الخطحيت به في الحغوب ألحل الصالح العام، فخبلى الحغب صوما ؾلىن ال 

ئوؿاوي، كاجل إلوؿاهيت ؤلاوؿان، هظا ما أهضه عوػهؼواًج مً زالٌ هلضه لـ هيغل 

ل ليفيىاؽ فلؿفت عوػهؼواًج  الظي حعلها ؾلىن مشغوع، وكض صعم ئًماهٍى

.يواجفم معه في هلضه لفلؿفت هيغل

ل  أما ألاصب الغوس ي، فلض وان مغحعيت مهمت اؾخلى منها ئًماهٍى

ليفيىاؽ معاوي طبؽ مً زاللها مفاهيمه الفلؿفيت، خيث وان ًىؼلم مً 

أكىاٌ شخصياث الغواًاث ليإؾـ بها صالالث مفاهيمه، هما وحض في ألاصب 

الغوس ي عغطا صكيلا للجاهب ؤلاوؿاوي في ؤلاوؿان، وعغض لحاالث ووطعياث 

احخماعيت مخىىعت ٌعيشها ؤلاوؿان مً فلغ وعىػ ووهً، هى عغض صعا مً 

زالله ألاصباء الغوؽ ئلى عفع ول ما هى ال ئوؿاوي مً أحل بىاء عالكاث 

 .ئوؿاهيت

 ؾعي–يكؿم العلىم الاحخماعيت، حامعت الضهخىع مىالي الؼاهغ *ي
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