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ة جاك دزيدا  أخالق اإلاظححيل التراوظىدهحالية في ثفنينيَّ

 

خلدون الىبىاوي . د

 1بازيع - أطحاذ باحث في جامعة الظىزبىن 

Abstract 

This paper attempts to study the place of ethics in Derrida’s works. 

We tray in this article to deal, firstly, with the hypothesis about an ethical-

turn in deconstruction in 1990s. Thus we trace the place of ethics in the first 

works of young Derrida to see if he indeed had deconstructed ethics problems 

in his early texts.  

After this introduction we, secondly, read carefully the texts in 

which he treats ethics problematic directly and obviously manner. We 

analyze how the father of deconstruction problematizes the questions of 

ethics such as the problem of hospitality, of gift, and of promise.         

We try, thirdly, to find how Derrida makes-use, but critics in the 

same time the works of Kant, Kierkegaard and Levinas while we attempt to 

explain what he means by the ethics of im-possible, the possibility of the 

impossibility, and the tension between possible and impossible, conditional 

and unconditional, limited and unlimited, etc.  

Keywords 

Derrida, ethics, deconstruction, practical philosophy, aporias, 

possible, im-possible, Levinas, violence, Rorty, Kant, hospitality, gift, secret, 

promise, transcendentalism, ethical-turn, the other.     

ملخص باللغة العسبية 

هداٌو في هظه الضعاؾت ؤن هدىاٌو الححز الظي حكغله ألازالق في 

ضا/جفىُىُت الفُلؿىف الفغوس ي ؾىػمل في البضاًت غلى . الجؼاثغي ظان صٍع

 ٌٌ ضا، جدى الخدلم مً الفغيُت التي جلٌى بىظىص جدّىٌ ؤزالقّي في جفىُىُت صٍع

هىظا ؾيكغع في اؾخلهاء . بضؤ مىظ بضاًت الدؿػُيُاث مً اللغن اإلاىهغم

ضا الكاب للخدلم ما بطا وان كض اهخم  خًىع اإلاكاول ألازالكُت في هخاباث صٍع

 بلى فلؿفت 
ً
وجىاٌو بالخفىًُ في ؤغماله ألاولى مفاهُم وبقيالُاث جيخمي هالؾُىُا

.  ألازالق ومىيىغاتها
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ضا  زم ؾىػمل بػض طلً غلى صعاؾت الىهىم التي جىاٌو فيها صٍع

هىظا فةهىا ؾيبدض في . الىهل بػٌ اإلاؿاثل ألازالكُت بكيل واضح ومباقغ

هُفُت جىاٌو وؤقيلت غغاب الخفىُىُت لبػٌ اإلافاهُم واإلاؿاثل ألازالكُت مً 

... كبُل الًُافت والػُُت والػفى والىغض

ضا الىلضًت مً ؤغماٌ بػٌ   ؾىداٌو بظهاع هُفُت اؾخفاصة صٍع
ً
ؤزحرا

الفالؾفت الظًً ؾبلىه في جىاٌو مؿاثل ؤزالكُت مدضصة، ؤؾماء مشل واهِ، 

هحرهُجاعص، ولُفُىاؽ وهُف مّحز بحن ؤزالق اإلامىً وؤزالق اإلاؿخدُل، ألازالق 

اإلاكغوَت وألازالق الالمكغوَت، ألازالق اإلادضوصة وألازالق اللمدضوصة الخ 

 ؤن الخفىًُ هى ؤزالق اإلاؿخدُل
ً
 طلً الخىجغ بحن هظه الشىاثُاث وماهضا

ً
... مبرػا

ملمات مفحاحية 

ضا، ألازالق، الخفىًُ، الفلؿفت الػلملُت، اإلافاعكاث، اإلامىً،  صٍع

اإلاؿخدُل، لُفُىاؽ، عوعحي، واهِ، الًُافت، الػُُت، الػفى، الىغض، الؿغ، 

.  التراوؿىضهخالُت، الخدٌى ألازالقي، آلازغ

ي للحفنيو : مقدمة
ّ
في الححىى العمل

 
ً
ضا فُلؿىفا اص بلى اغخباع الفُلؿىف الفغوس ي ظان صٍع ًظهب بػٌ الىلَّ

، بل بن بػًهم طهب بلى ؤهه مػاٍص للفلؿفت في الػمم
ً
ا  هُدكٍى

ً
 ؤو غضمُا

ً
. غبصُا

 ًَ ُاٌ حػمُمهم طان الخفىُ الظي ال ًجضون فُه ؾىي اؾتراجُجُت كلب 1ٍو

ت وصاللت اليلماث  وبػاخت ولػب لغىي وحغُحر في الػالكاث بحن الغمىػ اللغٍى

ًداجج هاالء ؤن الخفىُىُت ال جسغط . الخ...واللػب في اإلاػنى وكغاءة اإلاؿيىث غىه

 غً وىنها فلؿفت لغت، وؤنها 
ً
م ؤي -بسالف غضًٍض مً فلؿفاث اللغت -ؤبضا ال ُجلّضِ

ت َُّ وال قً ؤن . فاثضة اظخماغُت، وؤنها ال جىضعط بداٌ يمً بَاع الفلؿفاث الػمل

 ال 
ً
ا ُّ  ؾلب

ً
ضا بىنفه الهىجا  وؤصي بلى وؾم فىغ صٍع

ً
هظا الغؤي كض القى نضي هبحرا

 وال ٌؿعى بلى حغُحر الػالم، وؤهه لِـ مً الفلؿفت بص يء، 
ً
ًلضم بضاثَل وال خلىال

 وال عئٍت قاملت غً الػالم باإلاػنى الفلؿفي الىالؾُيي
ً
. فالخفىًُ ال ًلضم مىهجا

ضا اإلاخإزغة خٌى   بهظا الغؤي، فىُف هفّؿغ بطن مالفاث صٍع
ً
لىىىابن كِبلىا ظضال

مباخض هي مً نلب الفلؿفت الػملُت واألزالق واللاهىن والؿُاؾت؟ بمػنى 

ضّي غً الفػل والخغُحر والبىاء كض الكذ  آزغ، بطا واهخفىغة غؼوف الخفىًُ الضٍع
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ضا التي ظهغث   ختى ؾىىاث الشماهِىاث مً اللغن اإلااض ي، فةن مالفاث صٍع
ً
كبىال

ً ختى وفاجه غام   جضخٌ هظا الغؤي 2004مىظ بضاًت حؿػُىاث اللغن الػكٍغ

ىُت زانت-ٌؿمي بػٌ الىلاص . بلىة ب هظا الخجضًض - في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

.  Derrida’s ethico-political turn"الخدٌى الػملّي في الخفىًُ"

 في الخفىًُ هدى مؿاثل 
ً
 ملحىظا

ً
قهضث مغخلت الدؿػُىاث بطن جدّىال

ضا في الؿُاؾت وألازالق واللاهىن ابخضاًء  الفلؿفت الػملُت؛بط جخالخم مالفاث صٍع

 Force( 1994 ) ّى  القاهىن ، زم Spectres de Marx( 1993)أطياف مازلع مً 

de loi ( 1994)طياطات الصدا ة ، زمPolitiques de l'amitié مىاطىىن ، زم

، Cosmopolites de tous les pays ; encore un effort(1997 )عاإلايىن لهل البالد

 De(1997)في الضيافة زم ،  Marx en jeu(1997)مازلع في السهان زم 

l’hospitalité (2001)العصس والعفى ، زمLe siècle et le pardon ،مازلع زم 

ٌ ، Marx& Sons(2002)وأبىاؤه  الفلظفة في شمً ؤلازهاب زم خىاعه خى

(2003)Le concept du 11 septembre ، زمVoyous(2003) -  وهلترح جغظمت

 .لدوى اإلااز ةا- ب  غىىاهه بلى الػغبُت 

ٌٍ َغؤ غلى اهخماماث  لىً هظا الغؤًالظي هضغمه والظي ًخدضر غً جدّى

ت في الدؿػُىاث مً اللغن اإلااض ي ال  َُّ ت ووّظهها هدى الفلؿفت الػمل ضا الفىٍغ صٍع

 لضي الباخشحن؛بط ًاهض بػًهم 
ً
 غلى اللٌى بظلً الخدٌى - ًللى بظماغا

ً
عصا

ضّي اللىي والىاضح هدى الفلؿفت الػملُت  ؤن مباخض هظه ألازحرة، - الضٍع

 في هخاباث الكباب، مىظ ملاالجه ألاولى مؼ 
ً
وبسانت في ألازالق،واهذ خايغة صوما

ضا التي ؤللاها بحن غامي . بضاًت الؿخِىاث مً اللغن اإلااض ي مؼ ظهىع صعوؽ صٍع

 في 1975-1976
ً
كغث خضًشا

ُ
( 2017- آطاع/ماعؽ) في مضعؾت اإلاػلمحن الػلُاوالتي و

ضا جدذ غىىان 13ؤي بػض خىالي   مً عخُل صٍع
ً
ًجض هظا 2الىظسية والحطبيق غاما

 له
ً
ا  كٍى

ً
ًّ اغترايحن ًمىً لىا جىظيههما إلاً ًجض في هظه الضعوؽ . الغؤي ؾىضا لى

ضا اإلابىغ بمباخض الفلؿفت الػملُت  غلى اهخمام صٍع
ً
 . بغهاها

ً
 ًظل هظا الىخاب ؤوال

ضا مىظ غام مالفاثالاؾخصىاء الىخُض في   1967 صٍع
ً
با  وختى نهاًت الشماهِىاث جلٍغ

ت َُّ ً التي ًخدضر فيها نغاخت غً الفلؿفت الػمل ومؼ طلً . مً اللغن الػكٍغ

ه لم ًيكغ صعوؾه هظه ؤزىاء خُاجه ولم ًىِم بيكغها بػض عخُله، مؼ ؤهه وان  فةهَّ

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectres_de_Marx%20/%20Spectres%20de%20Marx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectres_de_Marx%20/%20Spectres%20de%20Marx
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 بيكغ ول ما ًىخب، وطلً باغترافه الصدص ي وبما حكهض غلُه غؼاعة 
ً
مهىوؾا

 باألمغ . مالفاجه
ً
 خلُلت

ً
ا ضا مهخمَّ زاعط هُاق صعوؽ مضعؾت اإلاػلمحن - لى وان صٍع

ت ججػل مً الخفىحر في حغُحر  الػلُا التي َغذ غليها آهظان ماعهؿُت ؤلخىؾغٍّ

للام بيكغ جلً الضعوؽ بىفؿه – الػالم ُؾلُت مسُمت غلى مىار جلً اإلاضعؾت 

وبالخالي لم ًىً اللاعت ٌػغف كبل وكغ هظه الضعوؽ غً فلؿفت .وجدذ بقغافه

ضا ألاولى ؾىي ما وكغه هىبىفؿه،وهُخياص جسلى مً ؤي جفىًُ مباقغ  صٍع

للمفاهُم ألازالكُت، وال جخػاَى مؼ الؿُاؾت ؤو فلؿفت اللاهىن ؤو غلم 

 
ً
 . الاظخماغةالبكيل هامص ّي ظّضا

ً
ضا بػضم وكغ زاهُا ، وبغٌ الىظغ غً بعاصة صٍع

هظه الضعوؽ، فةن كغاءتها اإلاخفدهت جىكف ؤنها وفي جىاولها لفىغ واٌع ماعهـ 

غوخخه الحاصًت غكغة خٌى فُىعبار التي ًضغى فيها ماعهـ بلى حغُحر   أَل
ً
وجدضًضا

ضا وان ًداٌو ؤن ًلغي الخىاكٌ بحن   مً الاهخفاء بفهمه، فةن صٍع
ً
الػالم بضال

ت والخُبُم بخػُُل غمل البراهؿِـ لهالح فىغة نىفُت خٌى اإلاماعؾت  الىظٍغ

  .   الشىعٍت

ؾىداٌو بطن في هظا البدض ؤن هضافؼ غً فىغة جدٌى فػلّي في فلؿفت 

 مؼ بضاًت الدؿػُىاث مً اللغن اإلاىهغم، وطلً مً 
ً
ضا ؤزظث مىحى واضحا صٍع

ولىبضؤ بالىكف غً ظغوف هظا . زالٌ جىاولىا إلاىيىع ألازالق في هظا اإلابدض

ضّي وؾُاكاجه هدى الفلؿفت الػملُت  : الخدٌى الضٍع

ما الظي خهل بحن مىخهف الؿخِىاث وبضاًت الدؿػُىاث مً اللغن اإلااض ي 

ضا بىيىح ونغاخت، وبل  مباقغ هدى جفىًُ باججاه ختى جدٌى اهخمام صٍع

بقيالُاث الفلؿفت الػملُت ومكىالتها في اللاهىن والؿُاؾت وألازالق، هظه 

اإلاىيىغاث التي واهذ قبه غاثبت ؤو خجىلت الحًىع في مالفاجه الؿابلت؟ لى 

ضا في ؾُاكها، ؤي في ألاػمىت وألامىىت التي وكإث وجُىعث  ويػىا جفىُىُت صٍع

ىضحاهه ٌ ٍو ىار الفىغّي - 1: فيها لىظضها ؾببحن ازىحن ًفؿغان هظا الخدىُّ
ُ
حغحر اإلا

الػام، الشلافّي والؿُاس ّي والفلؿفّي الظي قهضه الفىغ الفغوس ّي في ؾىىاث 

يّي - 2الشماهِىاث، و  ىار الفىغّي الػام ألامٍغ
ُ
ضا مؼ الىكذ باإلا ت صٍع ُّ غ جفىُى

ُّ
جإز

بغاغماجُت : الظي اػصهغث فُه مىظ زماهِىاث اللغن اإلاىهغم، وما هلهضه بظلً

ىُت .   الفلؿفت ألامٍغ
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ًخغحر الىاكؼ الؿُاس ي والاظخماعي فُفغى :  ـ جغير اإلاىاخ الثقافّي في فسوظا1

ىار . غلى الفلؿفت ؤؾئلت وبقيالُاث ظضًضة فخخغحر مػها
ُ
في فغوؿا حغحر اإلا

 الشىعي الخدغعّي 1968الفلؿفّي مً مغخلت نهاًت الؿخِىاث، ؤي ما بػض فىغ 

 في الؿُاؾت 
ً
الِؿاعّي، الفني واإلاابػض خضاسّي، هدى هؼغت اظخماغُت مدافظت غالبا

هىظا جغاظػذ مً واظهت اإلاؿغح الفلؿفّي الفغوس ّي فلؿفاث ما بػض . والشلافت

 بمباخِض 
ٌ
ها اهخماماٌث متزاًضة

ّ
ذ مدل

ّ
ت التي ؾاصث في الؿبػُىاث وخل البيُىٍّ

ت في ألازالق والؿُاؾت واللاهىن في ؾىىاث الشماهِىاث مً اللغن  ُّ الفلؿفت الػمل

ً  وجلّضم الُمحن . الػكٍغ
ً
ا ُّ في جلً الفترة جغاظػذ كىي الِؿاع الفغوس ّي ؾُاؾ

 لها؛ لِؿخفُض مً جىظحراتها في 
ً
ت صاغما ُّ ت ًمُي  مػه بمىظت فىغٍّ

ً
الؿُاس ّي صافػا

بىاء بًضًىلىظُخه مً ظضًض بػض مغخلت فىعان الِؿاع الفغوس ّي وزىعاث الخدّغع 

التي ؾاصث في نهاًت الؿخِىاث وهُمىذ غلى اإلاكهض الؿُاس ّي والفىغّي في 

ُم الُمحن وان غلى ِغّضة ظبهاث بطن،لِـ في الؿُاؾت فلِ، . الؿبػُىاث جلضُّ

وان هىان في الفلؿفت . وبهما في الفلؿفت والفىغ والاظخماع والاكخهاص وؤلاصاعة

و مً بعر الفىغ الفغوس ّي ما بػض 
ّ
الظي ؤزظ ًؼصهغ  ) 1968جىظه هبحر للخسل

ىُت جدذ اؾم  وعاخذ  (The French Theoryخُنها بلّىة في الجامػاث ألامٍغ

ت بلى الفىغ الػلالوّي الىلضّي، وبسانت غىض  ت حكهض صغىة كىٍّ ُّ الجامػاث الفغوؿ

ت الباعاصٌغمووان ال بض لظلً الخغحر في . واهِ ُّ ، بن صح الخػبحر، ؤن ًُاٌ جفىُى

ضا بكيٍل ما ت . صٍع ُّ ى مً الصحُذ ؤن هظه ألازحرة اػصهغث في الجامػاث ألامٍغ

 في 
ً
وبسانت في مجاالث الىلض ألاصبّي وظلذ ُمداَعبت ومغفىيت بخػّىٍذ هبحٍر ؤخُاها

ـٍ هخاط الشلافت الفغوؿُت،  فغوؿا وظامػاتها، بال ؤنها مؼ طلً ظلذ بكيٍل عثِ

ها 
ّ
ضا ول الظي هخبه Limited Incباؾخصىاء )ٌكهض غلى طلً ؤن ههىم صٍع

ت ضا مػظم خُاجه  (باإلهجلحًز ، وفي فغوؿا التي غاف صٍع
ً
واهذ ُجيكغ بالفغوؿُت ؤوال

يا هما ًظً البػٌ وان ال بض بطن لظلً الخغحر في ُمىار . 3فيها، ولِـ في ؤمٍغ

ضا التي لم جغص ؤن جسغط مً اإلاؿغح،  ت صٍع ُّ غ فُخفىُى
ّ
الفلؿفت الفغوؿُت ؤن ًاز

 ما فُخجّضص مً هفؿها ومً مىيىغاتها
ً
اخه هىغا ًهف . وبهما ؤن حؿحر مؼ ٍع

ضعن ووعم  ٌ الفلؿفّي - ؤخض ماعخي الفلؿفت الفغوؿُت اإلاػانغة - فٍغ طلً الخدىُّ

ىار الفغوس ي باليلماث آلاجُت
ُ
بن ما خضر مؼ مُلؼ الشماهِىاث غلى : "في اإلا

حن الػلمّي والفلؿفّي والؿُاس ّي   للمكاول  [...]اإلاؿخٍى
ً
 ؤو ججظًغا

ً
لم ٌػض حػمُلا
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 لها لم 
ً
، وان هلضا

ً
التي ظهغث في ؾىىاث الؿخِىاث، ولىً غلى الػىـ جماما

 غً حػمُم هفؿه
ً
 4"ًخىكف هى ؤًًا

 
ً
 كُاؾا

ً
ا وغلى الغغم مً ؤهمُخه بال ؤن الػامل الفغوس ّي ًظل بغؤًىا زاهٍى

ضا هدى  ت صٍع ُّ بالػامل ألاٌو الظي كض ًيىن ناخب ألازغ ألاهبر في جدفحز جفىُى

غ الخفىُىُت بالغوح الػاّمت 
ُّ
ت، وهظا الػامل هى جإز ُّ الاهخمام باإلاؿاثل الػمل

ت التي حؿىص فلؿفتها وظامػاتها، ومداولت اهضماظها باإلاىار  ُّ ى للبراغماجُت ألامٍغ

يّي الػام خُض اػصهغث واهدكغث بؿغغت ُمظهلت .  الشلافي ألامٍغ

يا هى :  ـ ألاثس ألامسيهي2 ت في ؤمٍغ ًّ ض ت الضٍع ُّ شحر الضهكت في مغامغة الخفىُى ًُ ما 

فلض جدّىلذ هىان بلى . طلً الىجاح الىجىمّي مىلُؼ الىظحر الظي خظُذ به

مضاعؽ مخىّىِغت وناع لها ؤجباع في الفلؿفت وألاصب، وبل في الػماعة والؿِىما 

ت والالهىث الخ ُّ ضا اإلاىار الشلافي ... والضعاؾاث اللاهىه عث جفىُىُت صٍع فلض زىَّ

َغث بهظه الغوح 
َّ
مىً اللٌى بنها بلضع ما ؤز يّي بكيل هبحر، ٍو ألاواصًمّي ألامٍغ

 
ً
ت بلضع ما جإزغث بها ؤًًا ُّ ى ت ألامٍغ ُّ ت في .البراغماج ًّ ض ت الضٍع ُّ حن الخفىُى  فخَى

ت  ُّ ى ضمجها، ولى بدضوص، بالغوح ألامٍغ دضر جدىالث فيها ٍو ًُ يا وان ال بض ؤن  ؤمٍغ

ت للمكاول اإلاُغوخت ُّ ت التي حكتٍر بًجاص خلٌى غمل ُّ ت الػملُاج ُّ . البراغماج

ت French Theoryًالخظ فغاوؿىا وىؾُه ناخب هخاب  ُّ ى ؤن الجامػاث ألامٍغ

ضا، فةنها لم حؿخلبلها اؾخلباٌ الػاظؼ  ت صٍع ُّ وبن واهذ كض اخخًيذ جفىُى

 ٌ ؛ بط ًلى
ً
غ ؤًًا ِ

ّ
يا هي في كلب : "اإلاىفػل فلِ، بل الفاغل اإلااز ال قً ؤن ؤمٍغ

 لغاًاتها الدانت
ً
ت وهي حػُض بهخاط ؤغماله وفلا ًّ ض هىظا ؾخسًؼ .  5."الغخلت الضٍع

يا للىاهحن لػبت الضازل بالداعط والداعط بالضازل  ضًت في ؤمٍغ ت الضٍع ُّ الخفىُى

في – بغؤًىا – بن غملُت الخإكلم جلً كض ؾاغضث . وغملُت الخإكلم والاهضماط

ضّي وفخده غلى مجاالث الفلؿفت الػملُت التي ججاهلتها  ججضًض الخفىًُ الضٍع

 
ً
ضا وان غلى وعي بهظه . ؾابلا ت"ومما ال ٍعب فُه ؤن صٍع ُّ ًمغة، غحر " الاجفاك

ُ
اإلا

يا، التي ًمىً  جلدُهها باآلحي دت وغحر اإلاباقغة بحن جفىُىُخه وؤمٍغ ِِ : "الهٍغ ؤغ

جضص في ". وي جإزظ ًُ ضا الظواء والفُىت، بلىالبراغماجُت وي  لم ًىً ًىلو صٍع

ػُض جىُُف الخفىُىُت مؼ الغوح البراغماجُت  هخاباجه وؤؾالُبه ومىيىغاجه َو

ىُت مً غحر ؤن ٌػني طلً مؼاوظت الفلؿفت البراغماجُت مؼ الخفىُىُت .  6ألامٍغ
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ما  ُّ ىُت وال ؾ ت التي مىدتها الجامػاث ألامٍغ بطن بهىا هفترى بىيىح ؤن الحٍغ

ت،  ُّ ت مُللت وال مجاه ضا في البضاًت لم جىً خٍغ ت صٍع ُّ ؤكؿام الىلض ألاصبي لخفىُى

لت   غلى الٍُغ
ً
ا ُّ ضّي بغاغماج ض اؾدشماع الخفىًُ الضٍع بهما واهذ مكغوَت جٍغ

ىُت ملابل فخذ ألابىاب ؤمامه يا . ألامٍغ وهظا ما خهل، وهجحذ الخفىُىُت في ؤمٍغ

 
ً
ت الفغوؿُت بغاغماجُا ًّ ض ت الضٍع ُّ  مىلُؼ الىظحر بػض ؤن جمذ ؤمغهت الخفىُى

ً
هجاخا

ت هدى . بن صح الخػبحر ُّ فغاوؿىا وىؾُه اهدبه بضوعه بلى هظا الخغحر في الخفىُى

 ٌ يي بط ًلى ت بفػل الجى ألامٍغ ُّ : الػملُاج

ت طان  ُّ م بىفػ ِ
ّ
خػل

ُ
، هى طان اإلا

ً
الىلض "بن الؿااٌ الغثِـ الظي ًىاظهىا غالبا

 بالخفىًُ" hypercritique " "اليكِ
ً
ضا ؤخُاها وبسانت .  ؤو هما ًضغىه صٍع

وطلً " الخُبُم الػملّي في الخػلُم"باليؿبت لبلض ال ًإزظ بالحؿبان ؾىي 

 
ً
لما وان طلً ٌمخاخا

ُ
م و

ُّ
لت الخػل - هما الخظذ طلً خىا ؤعهضث " - الؾدبضاٌ ٍَغ

مىً اؾخسضامها، وكابلت لخُبُلاث  ًُ ت مُىاغت،  ُّ بن طلً ٌػني ؤن جيىن الخفىُى

 
ً
ا ُّ ه ؾُاؾ

ّ
ش ألافياع ول صة، هلغاءة كهُضة واخضة ؤو إلغاصة كغاءة جاٍع  7.مخػّضِ

ضا ليي  ت صٍع ُّ بن هظه ألاؾباب التي ُؾلىاها ؤغاله هي مً كاصث بىظغها جفىُى

ٌ مً  ضا الكاب"ب هما ؾّماها البػٌ غىض مً هضغىه " الهىث ؾلليّ "جخدىَّ ، "صٍع

ت خُض  ُّ  بمؿاثل الفلؿفت الػمل
ً
فلض واهذ ههىنه ال جؼاٌ غحر ُمىترزت ُمباقغة

ضا لضاللت الىو)" ال ش يء زاعط الىو"  (ختى باإلاػنى الػمىمّي الظي ؤغُاه صٍع

ت ًهفها  ُّ ت غملُاج ُّ ضا ألازحر"هدى جفىُى ضا الىهل"ؤو " صٍع لِـ غليها : " بإنها" صٍع

ت ؤو اإلافاهُم وغلم  ُّ ؤن جيىن مدٌ جدلٍُل للدُاباث والكغوخاث الفلؿف

ؿلت - الضاللت، ولىً غليها ؤن ُتهاِظم 
ّ
اإلااؾؿاث - بطا ما ؤعاصث ؤن جيىن ُمد

؟
ً
ت والخلالُض ألاهثر عؾىزا ُّ  8".والبنى الاظخماغُت والؿُاؾ

 في خُاة 
ً
 ظضا

ً
ا  خٍُى

ً
 غملُا

ً
ضا ؾخضزل خحزا ت صٍع ُّ وهىظا فةن جفىُى

ىُت، وؾِخم اؾدشماعها في هلض الضًً، وجفىًُ ألازالق، وجفىًُ : الشلافت ألامٍغ

ت ُّ . الؿُاؾ
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ألاخالق في ماليىة الحفنيو 

ضا بمبدض ألازالق، ؤو باألخغي  وفم ؤَغوخخىا بطن فةن اهخمام صٍع

 كبل طلً الخدٌى الػملّي الظي هفتريه 
ً
ا ُّ بخفىًُ بػٌ مفاهُمه لم ًخجَل فػل

ً بهىا هاهض هظا الغؤي غلى الغغم مً . في ؾىىاث الدؿػُىاث مً اللغن الػكٍغ

ضا له وبنغاعه غلى ؤن ههىنه ألاولى حكهض غلى اوكغالها ببػٌ  هفي صٍع

 في L’Humanitéهىماهيتيففي ملابلت له ظهغث مؼ مجلت . اللًاًا ألازالكُت

ضا (ؤي كبل بًػت ؤقهغ فلِ مً عخُله) 2004الكهغ ألاٌو مً غام  ، ًلُح صٍع

 خايغة"غلى ؤن 
ً
واللٌى بهظا الغؤي، . 9"في ههىنه" اإلاؿاثل ألازالكُت واهذ صوما

ضا كبل   حكغل هخاباث صٍع
ً
 وألازالكُت منها جدضًضا

ً
ؤي ؤن اإلاؿاثل الػملُت غمىما

حؿػُىاث اللغن اإلااض ي، بل مىظ بضاًاث ملاالجه اإلايكىعة في مىخهف الؿخِىاث 

 مً اللغن اإلاىهغم ججض لها نضًي غىض غضٍص ال بإؽ به مً الباخشحن؟
ً
با . 10جلٍغ

دكلي الظي ًاهض غلى ؤن اهخمام  ُاوي ؾُمىن هٍغ مً بحن هاالء الفُلؿىف البًر

ضا بالفلؿفت  غّغاب الخفىُىُت بمىيىغاث ألازالق ًغظؼ في ألانل بلى جإزغ صٍع

ضا الكاب بلى مػالجت مىيىع الػىف  ألازالكُت للُفُىاؽ التي ظظبذ صٍع

.  11همكيلت ؤزالكُت

 :ليظحعسض هره الحجة ألاخير   صد مىا شتها

 في هكف الخىاكًاث واإلافاعكاث في ههىم 
ً
ضا الكاب منهميا وان صٍع

ّخاب 
ُ
ه اإلاىخجحن في  الحلل الشلافي )غضٍص مً الفالؾفت والى مػظمهم مً مػانٍغ

 مؼ ههىم إلاِكاٌ فىوى ولُفي ؾتروؽ وظىعط . (الفغوس ي
ً
هىظا اقدبً مشال

الػىف " بػىىان 1964في ملالخه اإلايكىعة غام . باجاي وبًماهٌُى لُفُىاؽ

لا ضا مجمىغت مً ههىم لُفُىاؽ12"واإلاُخافحًز وبما ؤن فلؿفت هظا . ، ٌػالج صٍع

، فلض وان ال بض "الفلؿفت ألاولى"ألازحر وهخاباجه جمدىعث خٌى ألازالق بىنفها 

ضا وهى ًفىً بػٌ الىهىم اللُفُىاؾُت مً اإلاغوع غلى هظا اإلاىيىع قبه  لضٍع

 غً اهخماماجه ألاولى
ً
ضا في . الغاثب ولُا ل لضٍع لىً كغاءة صكُلت لهظا اإلالاٌ الٍُى

ضا الكاب غً مباخض  هلض فىغ لُفُىاؽ جاهض وظهت هظغها في ابخػاص هخاباث صٍع

وبمػنى آزغ، مؼ ؤن هظا اإلالاٌ . الفلؿفت الػملُت بما في طلً مبدض ألازالق

 في جلً اإلاغخلت 
ً
با  " مأالث ؤلاوؿان"ًمىً طهغ ملاله )الىخُض جلٍغ

ً
الظي (ؤًًا
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 غً ألازالق ؤو في ألازالق، بل غلى 
ً
 ؤزالكُت، بال ؤهه لم ًىً ملاال

ً
ٌػالج ههىنا

ض لها   لفىغة ؤن جيىن ألازالق هي الفلؿفت ألاولى هما ًٍغ
ً
 عفًا

ً
الػىـ جماما

ولخىيُذ هظه الفىغة التي كض جبضو مؿخفؼة صغىها هخىكف . لُفُىاؽ ؤن جيىن 

لاَفي طان اإلالاٌ  غىض بػٌ الّىِ
ً
 . كلُال

ً
ضا : فإوال بخفىُىه لىهىم - وان صٍع

 ًسخلف غً مكغوع لُفُىاؽ -لُفُىاؽ 
ً
فلؿفُا

ً
ص مكغوغه بىنفه مكغوغا ًدّضِ

لُم مؿافت غىه ضا ًغؾم خضوص مكغوغه البىغ آهظان . ٍو بمػنى آزغ، وان صٍع

ؼ ؤزغي، مً بُنها جىظحر لُفُىاؽ لؤلزالق بىنفها الفلؿفت   إلاكاَع
ً
بىنفه مسالفا

لا"مً هىا هفهم بلحاخه َُلت نفداث . ألاولى غلى عفٌ " الػىف واإلاُخافحًز

هىظا، وبطا وان لُفُىاؽ كض . فىغة لُفُىاؽ مً ؤن ألازالق هي الفلؿفت ألاولى

ضا الكاب ؾُللب آلاًت و  ت لؤلزالق غلى ألاهُىلىظُا، فةن صٍع ؤغُى ألاولٍى

لا ؤهثر مً وىهه زُمت ؤزالكُت، ومً هىا  ًيكغل بىلض الػىف بىنفه مُخافحًز

ضا في ملاله طان في جلص ي مداولت لُفُىاؽ الدغوط مً كفو  هلمذ هاظـ صٍع

بػض هظا الغفٌ الىاضح لغئٍت لُفُىاؽ لؤلزالق . فلؿفت الىظىص غىض هاًضظغ

لا"بىنفها الفلؿفت ألاولى في ملاله  ضا بىخابه " الػىف واإلاُخافحًز ًفاظئىا صٍع

 إيماهيىى ليفيىاضالخإبُني 
ً
وػم ألازالق كبل وما بػض : "باللٌى  (1997)13وداعا

 ألازالق ما بػض ألازالق
ً
 بُض ؤنَّ 14."ألاهُىلىظُا، والضولت والؿُاؾت، لىً ؤًًا

ضا طان،  ذ صٍع ويَؼ ألامىع في ؾُاكها الؼمني ًبضص مشل هظه الضهكت مً جهٍغ

، ؤي في الفترة التي 
ً
با ً جلٍغ فهى كض ظاء في مىخهف حؿػُىاث اللغن الػكٍغ

اث،  ناعث فيها مباخض الفلؿفت الػملُت بما في طلً اإلاؿاثل ألازالكُت مً ؤولٍى

ضي مً صون مىاػع ت الخفىًُ الضٍع هىظا ًمىً لىا الخإهُض غلى ؤن . بل ؤولٍى

ضا كبل مغخلت الاهلالب   في ههىم صٍع
ً
 فػلُا

ً
مبدض ألازالق لم ًىً خايغا

. الػمليّ 

:  اإلافاز ات ألاخال ية وأخالق اإلاظححيل التراوظىدهحالية

ضا الىهل التي  له هدى ألازالق، فةن مالفاث صٍع ض جدىُّ ِ
ّ
بهىا بط هاه

 في 
ً
طياطات اوكغل فيها بخفىًُ بػٌ اإلافاهُم ألازالكُت هما ظاء طلً مشال

، ال (2001 )العصس والعفىؤو في  (1997 )في الضيافة، ؤو (1994 )الصدا ة

ت في ألازالق باإلاػنى الىالؾُيي لليلمت  ببىاء هظٍغ
ً
بهظا اإلاػنى وغلى .  جدفؤلبضا
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ضا بال ؤن هظه ألازحرة ظلذ  ٌ الػملّي الىاضح في فلؿفت صٍع الغغم مً طلً الخدىُّ

مخفلت مؼ جىظهاتها ألاولى في الىلض مً غحر ؤن جُمذ ؤو جغغب ختى في بىاء وؿٍم 

لىً بطا . فلؿفّي، فهي كض كامذ يض الفلؿفاث اليؿلُت اإلاغللت وظلذ جغفًها

ضا بوكاء هظام ؤزالقّي فما الظي صفػه إلاػالجت بػٌ اإلاكاول  لم ًىً همُّ صٍع

ضا مىكفه مً فلؿفت ألازالق هما ًإحي "  ألازالكُت بطن؟ ًىّضح صٍع

 مً اللىاغض واإلاػاًحر ألازالكُت، بطن ال، ؤها ال ... 
ً
بطا هىا هلهض باألزالق وؿلا

 
ً
بن ما يهمني في الىاكؼ هي مفاعكاث ألازالق، خضوصها وبسانت خٌى . ؤكترح ؤزالكا

غ، والكهاصة  ، والًُافت، والحُىان témoignageمؿاثل الػُُت، والػفى، والّؿِ

 ؤم ال
ً
ا ُّ  15.خ

 في مبدض ألازالق هى هكف مغالُاتها 
ً
ضا ؤوال بطن ما يهم صٍع

وليي هفهم ما ًلهضه بمفاعكاث ألازالق وخضوصها فةهىا . ومفاعكاتها وجىاكًاتها

 الخمُحز الظي ًلُمه ؤو طلً الخىجغ الظي ال ًيل غً ونفه 
ً
ؾىدخاط ؤن هفهم ؤوال

غلى هظا الخمُحز وطلً الخىجغ جلىم، بؼغمىا، ول . 16"اإلاؿخدُل"و " اإلامىً"بحن 

ضا ؾىاء حػلم ألامغ باألزالق ؤو بالؿُاؾت ؤو  مباخض الفلؿفت الػملُت غىض صٍع

ستزالن بلى . باللاهىن  ًُ غلى ؤؾاؽ هظا الخمُحز بحن اإلامىً واإلاؿخدُل، اللظًً ال 

بػًهما البػٌ، لىً غحر اإلاىفهلحن في هفـ الىكذ، جخمظهغ في الخفىًُ 

مغاصفاث ومخلابالث ؤزغي لهما مشل اإلاىخهي والالمىخهي، اإلاكغوٍ والالمكغوٍ، 

اللابل للحؿاب وغحر اللابل للحؿاب، الظي ًمىً ؤزظ اللغاع بكإهه ؤو غحر 

غ، الخ  . ممىً الخلٍغ

ػحن اإلاجمىغت ألاولى مً هظه اإلاهُلحاث، ؤي
ُ
اإلامىً، واإلاىخهي، : ح

ت التي ًمىً جىفُظها  ُّ غ ألامىع الػمل واإلاكغوٍ، واللابل للحؿاب واللابل للخلٍغ

ػاف
ُ
بنها ؤفػاٌ اظخماغُت ممىىت ًمىً جغظمتها بلى . وجدلُلها في غاإلِاىا اإلا

ماؾؿاث ؾُاؾُت واظخماغُت ؤو مػاًحر جُبُلُت ؤو جلالُض زلافُت ؤو غالكاث 

اإلاؿخدُل، : في خحن ؤن اإلاجمىغت الشاهُت، ؤي. اظخماغُت ؤو كىاهحن كًاثُت الخ

غ جمشل هماطط  والالمىخهي، والالمكغوٍ، وغحر اللابل للحؿاب، وغحر ممىً الخلٍغ
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 للُاؽ اإلامىً وجىيُذ 
ً
ت ؤوال ، لىنها يغوٍع

ً
مخػالُت غحر كابلت للخدلُم جماما

 لجػله ًغجلي كضع ؤلاميان هدى اإلاؿخدُل
ً
. الىلو فُه و، زاهُا

ش الفلؿفت  ال قً ؤهىا هىا ؾىلمذ ؤَُاف بغهامجحن فلؿفُحن في جاٍع

ضًت ىن :وما هلهضه بهظا. ٌؿىىان هظه الفىغة الضٍع شل غىض ؤفاَل
ُ
ت اإلا  هظٍغ

َ
ؤوال

ل الىمىطط  ِ
ّ
خػالي الظي ًمش

ُ
شل اإلا

ً
الظي ًمحز فيها بحن الػالم الحس ّي وبحن غالم اإلا

واإلاشاٌ ألاهمل بدُض ًيىن غلى البكغ الاكخضاء بػالم ألافياع ؤو اإلاشل والؿعي 

والبرهامج الشاوي هى فىغة . للىنل بلُه غلى الغغم مً اؾخدالت هظا اإلاؿعى

 في 
ُ

ف
ّ
هت"الخػالي ؤو التراوؿىضهخالُت غىض واهِ والتي جخىش  التي 17"الفىغة اإلاىّظِ

ت وبعقاصها هدى غاًاث جخػالى غلى الىاكؼ وحكضه  جفُض بخىظُه ألافػاٌ البكٍغ

ضا هظلً هلحظ هظه . هدى ما ًجب ؤن ًيىن  في فىغة اإلاؿخدُل غىض صٍع

لىنها جغاوؿىضهخالُت واضحت . التراوؿىضهخالُت غلى الغغم مً بهياعه الصدص ّي لها

كخاعص عوعحي يي الغاخل َع  .18وكض اهدبه لهظا ألامغ الفُلؿىف ألامٍغ

 ومؼ ؤن ؤزالق اإلاؿخدُل غحر كابلت للخدلُم الػملّي بال ؤنها في هظغ 

ضا ؤؾئلت ألازالق واللاهىن والؿُاؾت الحلُلُت والجضًغة بهظا الاؾم لىً . صٍع

ًجب الاهدباه هىا بلى ؤهه وبخإهُضه غلى ؤزالق اإلاؿخدُل، فةن فُلؿىف الخفىًُ 

غلى الػىـ مً طلً، فهى ٌػترف . ال ًلغي ؤو ًىلو مً قإن ؤزالق اإلامىً

لىنها . بًغوعتها للحُاة الاظخماغُت والػالكاث اللاثمت ؤو اإلامىىت بحن الىاؽ

هت ؤو ؾدخهلب مؼ الؼمً وجىللب بلى غىاثم ؤزالكُت بن لم حؿَؼ  ؾخظل ُمكىَّ

ألن جخجاوػ هفؿها هدى ألازالق غحر اإلاكغوَت وغحر اإلامىىت وغحر الدايػت 

 مؿخدُلت
ً
ًخػحن غلى هظه ألازحرة ؤن . للحؿاب، وبازخهاع،بن لم جهبذ ؤزالكا

 الىلو الظي حكهض غلُه ؤزالق اإلامىً فخسلدل مً زباتها وجًػها 
ً
جظهغ صوما

-وبمػنى آزغ لِـ اإلاؿخدُل هلٌُ اإلامىً هىا وبهما . مىيؼ ؾااٌ صاثم

 فىغة هاًضظغ في 
ً
بمياهُت " غً اإلاىث بىنفه الىجىد والصمانمؿخىخُا

 – " ؤلاؾخدالت
ً
 كاصما

ً
 للمىً، هاظؿا

ً
ضا مً ؤزالق اإلاؿخدُل هاظؿا ًجػل صٍع

 
ً
ضا ؤزالق اإلاؿخدُل بلى خضر باإلاػنى الظي . كض ًإحي، ؤي َخضزا هىظا ًدّىٌ صٍع

 في فًاء الاهخظاعEreignisٌػُُه هاًضظغ ليلمت الحضر 
ً
لا

ّ
 ُمػل

ً
ٌكغح .  ؤي جغكبا

ضا عئٍخه ألزالق اإلاؿخدُل هما ًإحي :  صٍع
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ؾاثل الاؾخدالت . بن ما ؤهخب غىه هى في الالؤزالق بلضع ما هى في ألازالق
ُ
بهني ؤ

 لؤلزالق
ً
الًُافت الالمكغوَت هي مؿخدُلت في خلل اللاهىن ؤو : بىنفها ممىىا

ومؼ طلً فهظا ما ًجب فػله، . الؿُاؾت وألازالق هفؿها باإلاػنى الًُم للػباعة

، ومؼ طلً، بهه قٍغ . ؤي اإلاؿخدُل
ً
فػل اإلاؿخدُل ال ًمىً ؤن ًيىن ؤزالكا

 19.بهني ؤخاٌو الخفىحر في بمياهُت اإلاؿخدُل. ألازالق

ؾىداٌو آلان الخىؾؼ وجىيُذ هظه الفىغةمً زالٌ كغاءة ههىم 

ضا الخفىُىُت التي جىاولذ بػٌ مباخض ألازالق وما هلهضه هىا مػالجخه  صٍع

.  بىنفها مكىالث ؤزالكُت" الًُافت"و " الػفى"و " الىغض"إلاكىالث مً كبُل 

 ثفنيو فنس  الىعد -
ً
:  أوال

ولخىيُذ طلً الخىجغ بحن اإلامىً واإلاؿخدُل، وهى جىجغ ٌؿىً 

 
ً
ت، فةهىا ؾىإزظ مشاال ُّ ضّي لؤلزالق وإلاجمل جىظحراجه للفلؿفت الػمل الخفىًُ الضٍع

فػلى الدالف مً فالؾفت ومىظغي . la promesse" الىغض"غلى طلً مؿإلت 

ضاؤهه لِـ مً الًغوعي ؤن ًيىن الىغض speech actsؤفػاٌ الىالم  ، ًغي صٍع

 ألهه ًمىً ؤن ًيىن غحر كابل الخدلُم
ً
 ؤو ظضًا

ً
 في . ُمسِلها

ً
 لظلً مشال

ً
هجض قغخا

ضا  :  الظي ًلٌى فُه (1996 )أحادية لغة آلاخسهخاب صٍع

 إلاا كض ًلىله صون قً مىظغو الىغض مشل 
ً
والىالم " ؤفػاٌ الىالم"زالفا

 للخىفُظ، - ليي ًيىن هظلً - ؤلاهجاػي، لِـ مً الًغوعي للىغض 
ً
ؤن ًيىن كابال

 للخىفُظ
ً
ليي ًىضفؼ الىغض . وال ؤن ًازظ ختى بإماهت ؤو بجضًت بىنفه كابال

 
ً
غ)بىنفه وغضا ت واإلاؿاولُت وبمياهُت الخلٍغ  بطن الحٍغ

ً
غلُه ؤن ًيىن  (مخًمىا

 
ً
 صوما

ً
جدىله )غلى ؤن ًلبل بمياهُت اهدغافه - فُما وعاء ؤي بغهامج بلؼامي – كاصعا

بلى تهضًض خُض ال ًمىً للىغض ؤن ٌػض بال بالدحر، وبالتزام غحر ظضّي بىغض ال 

الافترايُت غحر كابلت لالزتزاٌ وهي حؿخضعي /هظه ؤلامياهُت. (ًمىً الىفاء به، الخ

 آزغ لالفتراض يّ 
ً
 20.مىُلا
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ضا خٌى الفلؿفت " الىغض"لهظا هجض مفهىم   في هخاباث صٍع
ً
ًخإعجح صوما

 فبماطا وػض . الػملُت بحن اإلامىً واإلاؿخدُل
ً
فمً ظهت، لى لم ًىً الىغض ممىىا

 
ً
لىً، مً ظهت . بطن؟ في هظه الحالت هدً ال وػض بص يء وال ًيىن الىغض هىا وغضا

 بطا هىا ال وػض بال بما هى ممىً
ً
ضا، غلى ؤهىا ال وػض بص يء ؤًًا ض صٍع

ّ
. ؤزغي، ًاه

 باؾمه بطا اهدهغ في بَاع اإلامىً فلِ ففي 
ً
باليؿبت له ال ًيىن الىغض ظضًغا

 
ً
 ؤو اؾتراجُجُا

ً
 بظغاثُا

ً
بِىما الىغض باإلاؿخدُل . هظه الحالت ال ٌػضو غً وىهه فػال

لِـ مدٌ زُاٌ َىباوي وبهما بمياهُت اإلاؿخدُل ؤو اإلاؿخدُل اإلامىً هما 

ؤغضن بفػل اإلاؿخدُل " ًخجلى طلً في بػٌ الػباعاث الُىمُت مً كبُل 

.   وبمػنى آزغ بهىا بط ال وػض باإلاؿخدُل فةهىا ال وػض بص يء". إلاؿاغضجً

 ثفنيو مفهىم العفى -
ً
:  ثاهيا

ضا مفهىم  ً بها صٍع ِ
ّ
فى ًُ لت التي  ، "الػفى"لى كمىا بامخدان الٍُغ

ظهغ طلً الخىجغ اللاثم بحن اللابل للػفى وغحر اللابل  ًُ  ؤن 
ً
لىظضها ؤهه ًداٌو صوما

للػفى، اإلامىً الخىفحر غىه وغحر ممىً الخىفحر، اللابل لئلنالح وغحر اللابل 

.   لئلنالح، اإلاىخهي والالمىخهي، اإلامىً واإلاؿخدُل وهلم ظغا

بن الاهُباع ألاٌو الظي ًدباصع بلى طهىىا غىض امخدان هظه اإلاجمىغت 

مً الشىاثُاث، هى ؤن الػفى ًيخمي بلى فئت اللابل للػفى واإلامىً الخىفحر غىه 

لىً وفم هظا الغؤي لً ًيىن الػفى ؤهثر مً . واإلامىً بنالخه واإلاىخهي واإلامىً

 
ً
 ؤو افخضاًء ؤو زالنا

ً
فلى ؤهىا ال وػفى بال غما هى كابل للػفى غىه . وىهه مهالحت

ضا غلى ؤهه  لُح صٍع ًُ مً خُض اإلابضؤ، ال ًىظض " فػّم وػفى بطن؟ خٌى هظه الىلُت 

 العصس والعفى في هخابه ʽ"21بلى ؤًً؟ʼ، وال اغخضاٌ، وال ملُاؽخضوص للػفى، وال 

 ٌ ضا غلى هظه الىلُت باللى ض صٍع
ّ
:  ًاه

 ًجب ؤن ًيىن لِـ الػفى، وال 
ً
ا ُّ ، وال جُبُػ

ً
ا ، وال مػُاٍع

ً
 ًجب غلُهبل .  ال غاصًا

 غلى اإلاؿخدُل
ً
 ُممخدىا

ً
 وزاعكا

ً
ل اإلاجغي : ؤن ًظل اؾخصىاثُا ِ

ّ
ػُ ٌُ هما لى ؤهه 

سُت  22.الُبُعي لآلهُت الخاٍع
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ضا اللٌى هىا بن الػفى اإلامىً، ؤي الظي ًيخمي للفئت ألاولى  ض صٍع ًٍغ

لح غلى فىغجه هظه  ًُ ، وهى 
ً
 فػلُا

ً
مً الحضوص اإلاخلابلت، لِـ في واكؼ ألامغ غفىا

 ٌ   ʼاإلاىخِهيʼبن الػفى : "باللى
ً
، بهه مجغص اؾتراجُجُت ؾُاؾُت ؤو اكخهاصا

ً
لِـ غفىا

 باإلالابل فةن الػفى الفػلي في هظغه هى الػفى غما ال ًمىً 23."في الػالط الىفس ي

: خٌى هظه الىلُت هلغؤ غىضه. غفىه

وليي هلاعب آلان اإلافهىم هفؿه للػفى، فةن اإلاىُم والحـ الؿلُم ًخىافلان إلاغة 

ًبضو لي ؤهه ًخىظب الاهُالق مً خلُلت ؤن، وػم، هىان ما ال ًلبل : مؼ الخىاكٌ

الص يء الىخُض الظي ًخُلب الػفى؟ - ؤلِـ ألامغ هظلً في الىاكؼ - بهه . الػفى

الص يء الىخُض الظي ٌؿخضعي الػفى؟ لى لم هىً غلى اؾخػضاص للػفى بال غما 

 للػفى، ؤو ما جضغىه الىىِؿت 
ً
، فةن فىغة الػفى ʽالدُُئت غحر اإلامُختʽب ًبضو كابال

ضعى بالىالم . هفؿها كض جسخفي ًُ بن وان هىان ش يء لُػفى غىه فلض ًيىن ما 

مت ؤو الدُإ غحر اللابل للػفى مً . الضًنّي بالدُُئت اإلامُخت، ؤو ألاؾىء، ؤو الجٍغ

ال : هىا جيىن اإلافاعكت التي ًمىً ونفها بهُغتها الجافت واللاؾُت صون عخمت 

  24."ٌػفى الػفى بال غما هى غحر كابل للػفى

 مً الًىء غلى جلً الػالكت اإلاخىجغة بحن الػفى 
ً
ضا ضا مٍؼ ًللي صٍع

اإلامىً والػفى اإلاؿخدُل ؤو، هظلً، بحن الػفى اإلاكغوٍ والػفى غحر اإلاكغوٍ بط 

 ٌ :  ًلى

جب غحر اإلاكغوٍ واإلاكغوٍ،بن هظًً اللُبحن،   ٍو
ً
 هما غحر مخجاوؿحن مُللا

فلى ؤعصها : ومؼ هظا فهما غحر مىفهلحن. ؤن ًظال غحر كابلحن الزتزاٌ ؤخضهما لآلزغ

، بطا ؤعصها له ؤن - وهظا ما ًجب - 
ً
سُا  وجاٍع

ً
 وواكػُا

ً
، ًإحيؤن ًهبذ الػفى فػلُا

ؤن ًيىن له صوع في حغُحر ألاقُاء، فػلى هلاوجه ؤن جىسٍغ في ؾلؿلت مً مسخلف 

، غحر اللابلحن بحن هظًً اللُبحن. (اظخماغُت، ؾُاؾُت، الخ-هفؿُت)الكغوٍ 

 25.، ًجب ؤزظ اللغاعاث واإلاؿاولُاثللخهالح، لىً غحر اإلاىفهلحن



24 

 

ضا هى الػفى اإلاؿخدُل وغحر الحلُليهىظا فةن الػفى   في هظغ صٍع

ل  ِ
ّ
ُللت"اإلاكغوٍ الظي ًمش

ُ
وبمػنى آزغ فةن الػفى ال . للػفى" كُب اإلاغظػُت اإلا

 غما ال ًمىً الػفى غىه
ً
وبهظا فهى ًيخمي لفئت . ٌؿخدم اؾمه بال بطا وان غفىا

ٌ . اإلاؿخدُل  بط ًلى
ً
 وجىغاعا

ً
ضا غلى طلً مغاعا :  ًاهض صٍع

 - ال ًمىً وال ًجب ؤن وػفى، ولِـ هىان غفى 
ً
بال هىان - بطا وان الػفى مىظىصا

وهظا ٌػني ؤن غلى الػفى ؤن ٌػلً غً هفؿه . خُض ًىظض ما ال ًمىً الػفى غىه

 بال لُفػل اإلاؿخدُل. بىنفه اإلاؿخدُل هفؿه
ً
 26.بهه ال ًمىً ؤن ًيىن ممىىا

ضا فالضًمحر ظاهيلُفُدل   Vladimirبهظا الغؤي ٌػاعى صٍع

Jankélévitchًبػض طلً .  الظي ًغبِ الػفى بالػلاب، ؤي بدهغه في مجاٌ اإلامى

ضا ألقيلت خضوص الػفى بحن   " الصدو"و " الص يء"ًيخلل صٍع
ً
:  مدؿاثال

ُت ؤن جيىن ʼ: لى كلذ كض حغحرث بطن ولم – وؤهذ جُلب الػفى – ؤغظعن قٍغ

؟ ش يء ما ʽحػض الصدو هفؿه ًْ ؟ ماطا و َم ًْ ، فهل ؤغظُع بظلً؟ ماطا ؤغظع؟ و َم

ل بحن الؿااٌ غً . ؤو ؤخٌض ما؟ ؤٌو الخباٍؽ هدىّيٍ كض ٌؿخىكفىا آلان لىكٍذ ٍَى

ʼ؟ ًْ  ما هل وػظع ʽماطا ؟ʼوالؿااٌ غً  ʽَم
ً

، قِئا
ً
، ؤو زُإ

ً
، ؤو غلُت

ً
 مشال

ً
مت ، ظٍغ

ظهب 
ُ
ّتهم و ال جسخلِ، في خضها ألاكص ى، مؼ اإلا

ُ
 ال حؿدىفض اإلا

ً
 ؤو لحظت

ً
ؤي فػال

 ماالظي جظل غحر كابلت لالزتزاٌ بلُه؟ ؤم ؤهىا وػظع 
ً

 شدها
ً
 لم ٌػض ًمحز ؤبضا

الحض بحن الدُإ واللحظت والغلُت، ؤو مً ظهت زاهُت الصدو الظي وػخبره 

ظِهب؟ وفي الحالت ألازحرة 
ُ
ًْ ؟ʼالؿااٌ غً )اإلاؿاوٌ ؤو اإلا هل هُلب الػفى مً  (ʼَم

الطحُت ؤو مً قاهٍض ُمُلم، ؤلاله، غلى ؾبُل اإلاشاٌ، بله هظلً الظي ؤمغ 

غ 
َ
ػفى غىه بضوعه؟ (ؤلاوؿان)بالػفى غً آلاز ٌُ  27"ليي ٌؿخدم ؤن 

 ثفنيو مفهىم الضيافة -
ً
:  ثالثا

ضا إلافهىم  وجفىُىه له " الًُافت"ؾىيخلل آلان إلاىاككت كغاءة صٍع

، لىىىا ؾىلخهغ هىا غلى مػالجخه 
ً
 مػا

ً
 وكاهىهُا

ً
 وؾُاؾُا

ً
 ؤزالكُا

ً
بىنفه مفهىما
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في مً الجاهب ألازالقي وطلً هما ًخجلى في هخاب

l’hospitalitéالضيافة
28

De وهظلً في خىاعه اإلاُّىٌ مؼ ظُىفاها بىعاصوعي

، خٌى مىيىع الًُافت هظه اإلاغة، الفلظفة في شمً ؤلازهاب
ً
ض مجضصا

ّ
 خُض ًاه

.  غلى الًُافت اإلاؿخدُلت، والتي هي بىظغه الًُافت غحر اإلاكغوَت

مما ال قً فُه ؤن مفهىم الًُافت بىنفه كاغضة للخىظحر ألازالقي ؤو 

ضا في هظا   فاإلالهم ألاٌو لضٍع
ً
 زالها

ً
ضًا  صٍع

ً
اللاهىوي ؤو الؿُاس ي لِـ ابخضاغا

ىن، بُض ؤن اإلاغظػُت ألاهم له واهذ محالمة طقساط اإلاىيىع هى هو  ألفاَل

 مً الخمُحز الظي . (1713 )مشسوع للظالم الدائمؤَغوخت واهِ خٌى 
ً
فاهُالكا

اعة"و " خم الضغىة"ًلُمه واهِ بحن  ضا جمُحزه الدام به بحن " خم الٍؼ ًلُم صٍع

هىظا وبدىاعه مؼ ظُىفاها . الًُافت اإلامىىت، وبحن الًُافت اإلاؿخدُلت

ضا  بحن الًُافت اإلاكغوَت  (هما فػل في مؿإلت الػفى)بىعصاصوعي ًمّحز صٍع

 ٌ  بلى واهِ باللى
ً
:  والًُافت غحر اإلاكغوَت ُمدُال

عى مشل جلً ولىً الًُافت اإلادٌ، ؤو غحر اإلاكغوَت، ال جخًمً  ؤصغىَن ") الدَّ

 قٍغ ؤن جخىُف مؼ اللىاهحن واإلاػاًحر الؿاثضة غلى ؤعض ي، عىديوؤؾخلبلً 

 للغتي وجلالُضي وطاهغحي،
ً
بن الًُافت اإلادٌ وغحر اإلاكغوَت، . ("الخ… ووفلا

 ؤو  ذاتهاالًُافت
ً
ا  غلى ؤي شدو ال ًيىن مضغىَّ

ً
ما ، جىفخذ ؤو هي مفخىخت ُملضَّ

، ؤي شدو ًهل 
ً
 مخىكػا

ً
 شائسا

ً
 جماما

ً
با ىخظغ،  بىصىله  غٍغ

ُ
غحر اإلادضص وغحر اإلا

 
ً
ال يُافت ( visitation) الصياز ليؿِم هظا يُافت. وبازخهاع، جىفخذ غلى آلازغ ولُا

، وال ًجب بزفاء طلً؛ ولىً، . (invitation)الضغىة 
ً
ا اعة زُحرة ظضَّ عبما جيىن الٍؼ

هل الًُافت التي بال مساَغة، الًُافت اإلاىفىلت بًمان، الًُافت اإلادمُت مً 

 29كبل هظام للمىاغت يض ول ما غضاها هي يُافت خلُلُت؟

ضا غلى ؤهه ال ًمىً ازتزاٌ الػفى  ض فيها صٍع
ّ
لت التي ؤه وبىفـ الٍُغ

ض طلً  ِ
ّ
اإلاؿخدُل بلى الػفى اإلامىً ؤو الػىـ ومؼ هظا فهما مخالػمان، فةهه ًاه

 ٌ .  هظلً فُما ًخػلم بالًُافت اإلاكغوَت والًُافت غحر اإلاكغوَت فُلى
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 [اإلاكغوَت وغحر اإلاكغوَت]بنها ُمفاعكت، ُمػًلت؛ فهظان الىمُان مً الًُافت 

بط ال هيخلل مً ؤخضهما بلى آلازغ : ُمخىافغان، وال ًمىً الفهل بُنهما؛ ُمخىافغان

. بال بلفؼة ُمُللت، كفؼة بلى ما وعاء اإلاػغفت واللّىة، وبلى ما وعاء اإلاػُاع واللاغضة

بن الًُافت غحر اإلاكغوَت ُمخػالُت باللُاؽ بلى الؿُاس ّي، واللاهىوّي، بل 

 30.ألازالقيّ 

س -
َ
:  ألاخالق بىصفها عال ة مع آلاخ

ضا مً خضوص الًُافت اإلاكغوَت فُما وعاء  ؼ صٍع لت ًىّؾِ بهظه الٍُغ

، ولىنها جظل 
ً
اإلامىً، ؤي بلى اإلاؿخلبل ؤو الُىجىبُا اللاصمت التي كض ال جخدلم ؤبضا

فم"مؼ طلً 
ُ
 صون ؤ

ً
فلا

ُ
ؼ، وبمػنى آزغ غلى "ؤ

َّ
َخَىك

ُ
 غلى اللاصم غحر اإلا

ً
 مفخىخا

ً
فلا

ُ
، ؤ

 التي le messianismeال قً ؤهىا هلمذ هىا ؤَُاف الجزغت الدالنُت . اإلاؿخدُل

ت وهي نىفُت حؿىً زُابه خٌى  ُّ ضا الػمل ًخىغع خًىعها في مالفاث صٍع

: الًُافت بط هلغؤ

 ،
ً
، وهىا ؤًًا

ً
ال قً في ؤن مً اإلاؿخدُل للًُافت غحر اإلاكغوَت ؤن جدُا غملُا

 quiما ًدهل ًدهل   (بن). ال وؿخُُؼ، غلى ؤي خاٌ، ؤن هىظمها بالخػٍغف

arrive arriveوؤكهض هىا ؤن . ، هى في الُػمم الحضر الىخُض الجضًغ بهظا الاؾم

ت،  ُّ ت ؤو ؾُاؾ ُّ مفهىم الًُافت اإلادٌ هظا ال ًمىً ؤن ًدظى بإي ويػُت كاهىه

ولىً، غلى ألاكل، بضون فىغة هظه . وال حؿخُُؼ ؤًت صولت حسجُله في كىاهُنها

، فلض ال ًيىن لضًىا ؤي مفهىم ذاتهاالًُافت اإلادٌ وغحر اإلاكغوَت، الًُافت 

ً ختى غلى جدضًض ؤي مػُاع للًُافت  ، ؾىف لً هيىن كاصٍع
ً
غً الًُافت غمىما

ت ؤو )اإلاكغوَت  ُّ ت، ومػاًحرها، واجفاكاتها اللىم ُّ بكػاثغها، وويػُتها اللاهىه

ت ُّ  )مً صون هظه الفىغة خٌى الًُافت اإلادٌ . (الضول
ً
وهظه الفىغة هي ؤًًا

ت لتها الدانَّ ت (ججغبت غلى ٍَغ ، لً ًيىن لضًىا فىغة غً آلازغ، ختى غً غحًر

(l’altérité)  ضعى ًُ آلازغ، ؤي غً جلً ؤو غً طلً الظي ًضزل خُاجً مً صون ؤن 

 "ختى ؤهه لً ًيىن لضًىا فىغة غً الُحب ؤو غً . بلى طلً
ً
، مؼ آلازغ، "الػِل مػا

" 
ً
بن الًُافت غحر . غحر اإلاىخىب في ؤًت ولُت ؤو في ؤي مجمىع" الػِل مػا
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ت، هي مؼ طلً قٍغ الؿُاس ّي  ُّ ت وال ؾُاؾ ُّ اإلاكغوَت، والتي لِؿذ كاهىه

ت، باغخباع ؤنها  ُّ ، لؤلؾباب طاتها، مً ؤنها ؤزالك
ً
ضا ِ

ّ
واللاهىوّي، هما ؤهني لؿُذ ُمخإه

 31مً صون الًُافت؟" ألازالق"ولىً ماطا ًمىً ؤن جيىن . ال حػخمض غلى كغاع

ضابطن بفىغة  ُجترظمهظهاالؾخدالتفُاألزالكفُىهىنضٍع

غ"
َ
غالظًُدخلميان. 32"الػالكتمػاآلز

َ
غ " هظاآلاز ػلىالىكف" الّؿِ ُّ  الػه

غ "وألن33"ألنهأزغ" تهفؿههىالّؿِ . 34"ظىهغالغحرًّ

بإوألاظىبُالظًالًخيلملغتؤهاللبلضالظًُهئللُه ضاآلازغهىاإلاسخلف،الغٍغ باليؿبتلضٍع

 .

تبفغصاهُتهىباؾخصىاثِخه طاوالىانل،الظًُهلضوهةزُاعوالظًدخمحزفيهالغحًر
ً
.35هىؤًًا

الػُُت والػفى " وال جيىن ألازالق بال بهظا آلازغ، فبدؿب فُلؿىف الخفىًُ  

 باؾم آلازغ
ً
فػالن صوما ًُ."36 

ضا غً هظه اإلاؿاولُت ألازالكُت ججاه آلازغ هما ًإحي : ًخدضر صٍع

غ... 
َ
 كغاع آلاز

ً
غ. غلى اللغاع ؤن ًيىن صوما

َ
وهظا . بن كغاعي هى في الحلُلت كغاع آلاز

ؿلِ غني ؤًت مؿاولُت ٌُ  ؤن ًيىن لي، بهه . ال ٌػفُني ؤو 
ً
ال ًمىً للغاعّي ؤبضا

غ فيَّ وؤها بكيٍل ما ؾللي في اللغاع
َ
 كغاع آلاز

ً
غ  [...]. صاثما ؤوص بطن ؤن ؤخاٌو جٍُى

غ ومً ؤظل 
َ
غ، ألهني مؿاوٌ مً ؤظل آلاز

َ
 كغاع آلاز

ً
فىغة اللغاع الظي ًيىن صاثما

غ ؤكّغع 
َ
 37.هظا آلاز

:  ألاخالق بىصفها جىىن القساز -

في  (التراوؿىضهخالُت الياهُُت)لىً، ختى لى وان هىان ش يء مً الخػالي 

ضا  ضا التي جخجاوػ ؤزالق اإلامىً، فةن جفىًُ صٍع ؤزالق اإلاؿخدُل غىض صٍع

باإلاػنى الياهُّي l’universalismeلؤلزالق ًخػاعى بىيىح مؼ الجزغت اليىهُت 

 . للمهُلح
ً
ضا  وفٍغ

ً
فالػفى غّما ال ًمىً الػفى غىه غلى ؾبُل اإلاشاٌ ًظل فغصًا

ت، فهى غفى مؿخدُل بال ؤي قٍغ ؤو كُض ضا خٌى . ًخفلذ مً ول مػُاٍع ًىخب صٍع

:  هظه الىلُت
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فلى كلذ، هما ؤفىغ، بن الػفى هى مجىىن، وؤهه ًجب ؤن ًظل ظىىن اإلاؿخدُل، 

 إلكهاثه ؤو بلغاء هفاءجه
ً
بل لػله الص يء الىخُض الظي ًإحي . فهظا لِـ ؤبضا

ش وللؿُاؾت ولللاهىن   38.والظي ًفااج مشل زىعة اإلاجغي الُبُعي للخاٍع

ت ؤو وىهُت غلى  ضّي لؤلزالق ال ٌػخمض مػُاٍع وبما ؤن الخفىًُ الضٍع

 ،
ً
لت واهِ وبهما اؾتراجُجُت هكف اإلافاعكاث ألازالكُت وفغصاهُت زانت ظضا ٍَغ

ضا  ، وهظا ما ًضغىه صٍع
ً
فةن مىيؼ الحىم ألازالقي غىضه ًظل مؿخدُال

ت  ٍغ فبػضم وظىص مػُاع ؤو كاغضة ؤزالكُت ٌؿخدُل . « l’indécidabilité »بالالجلٍغ

غ ضا هظه اإلافاعكت ألازالكُت بفىغة اللغاع التي ًلٌى غنها. الخلٍغ : ٌؿمى صٍع

ػُبر ؤو : ًخًمً ول هظا فىغة اللغاع ٌَ لاس ي ولِـ فلِ  ًُ فاللغاع اإلاؿاوٌ غلُه ؤن 

غ ،وبهما . ًخجاوػ ججغبت الالجلٍغ
ً
لى غغفُذ ما غلّي غمله، فلِـ غلّي ؤن آزظ كغاعا

ظ البرهامج َبم اإلاػغفت ؤو ؤهّفِ
ُ
فليي ًيىن هىان كغاع، ًجب ؤال ؤغغف ما . ؤن ؤ

بل ًجب الاؾخػالم وخُاػة ؤهبر كضع : ؤفػله؟ وهظا ال ٌػني الخسلي غً اإلاػغفت

ًظل ؤن لحظت اللغاع، اللحظت ألازالكُت، لى ؤخببىا، هي . ممىً مً اإلاػغفت

خُض ًُغح " ال ؤغغف فيها ما هي اللاغضة الجُضة"هي لحظت . مؿخللت غً اإلاػغفت

بن ما ٌكغلني بطن هي هظه اللحظت الالؤزالكُت لؤلزالق، . الؿااٌ ألازالقي هفؿه

هظه اللحظت خُض ال ؤغغف ما ًجب فػله، ؤو خُض ال ًيىن لضي مػاًحر مخاخت، 

ؤو خُض ال ًيىن غلّي امخالن مػاًحر مخاخت، لىً خُض ًيىن غلّي ؤن ؤفػل وؤن 

 39.بعجالت ومً صون اهخظاع. ؤجدّمل مؿاولُاحي وؤزخاع

ىجُاعص خٌى  ضا ٌؿخلهم فىغة هٍغ ظىىن "مً الىاضح هىا ؤن صٍع

ش "التي َاإلاا هغعها غغاب الخفىًُ مىظ ههه خٌى فىوى " الازخُاع اليىظُخى وجاٍع

 بلى هخاب  (1963 )40"الجىىن 
ً
التي ًلٌى فيها  (1994)41 ّى  القاهىن ونىال

هىظا ال ًخجلى البػض ألازالقي بال في ". بن لحظت اللغاع هي ظىىن : "هحرهُجاعص

اإلاؿخدُل وظىىن لحظت الازخُاع التي ال جدخاط بلى مػغفت مؿبلت ؤو بغهامج 

ض ال ًيخمي بلى ؤًت مجمىغت مً اإلاػاًحر . مؿبم ؤلاغضاص، وبهما بلى زُاع فغصي وفٍغ
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 :خاثمة

ضا لؿااٌ ألازالق  خاولىا في هظا اإلالاٌ اؾخػغاى هُفُت جىاٌو صٍع

مبخضثحن بخبُان اهخمامه اإلاخإزغ بهظا الفغع مً فغوع الفلؿفت الػملُت، زم 

بلغاءة ههىنه التي جىاٌو فيها بالخفىًُ بػٌ اإلافاهُم ألازالكُت، مشل 

بػض هظه اللغاءة ًمىً لىا حسجُل زالر هخاثج في زاجمت . الىغضوالػفى والًُافت

هظا البدض ، ألاولى هي جإهُضها غلى الخدّىٌ ألازالقي في فىغه مؼ بضاًت حؿػُىاث 

ً والشاهُت هي التراوؿىضهخالُت ألازالكُت التي جخجلى غىضه في ؤزالق . اللغن الػكٍغ

 . اإلاؿخدُل
ً
 ؤزالكُا

ً
 في فلؿفت ألازالق وال وؿلا

ً
ضا ال ًلّضم بغهامجا والشالشت ؤن صٍع

وؤن ألازالق ال جدًغه غىضه بال بىنفها مفاعكاث ومغالُاث جدخاط بلى الخفىًُ 

 .والىكف بلهض الخجاوػ 

                                                 

1
ىل ثـدد همامَ وآ مياثَ وثعورٍ déconstruction تدل déconstructionsغامحًا ما يكذة دريدا امخفكيم ابدلؽ   ميشري ا 

ىل ادلؽ آ و مجؽ ادلوع فلد ارثب ييا آ ن نخاتخَ هبذا  شارة ا  وآ خذٍ آ شاكاًل مذـددة، ومِذا ىكذة ُيا امخفكيم تدل امخفكيكية مل 

من انحية اثهية هؤند ُيا آ هيا هلصد ابمخفكيم ". امخفكيكيات"امشلك يؤدي امغرض تذكل ويؼل آ نرث ثداواًل وآ كل زلًل من 

هخاج امفيلسوف امفرويس جاك دريدا فلط، وال يخـلق ال مر ُيا ابملدارس امخفكيكية اميت وشب ت والس امي يف اموالايت املخحدة  ا 

 .ال مريكية حير صار دلريدا ُياك مريدون وثوهجات وآ ثحاع

2 J. Derrida, Théorie et pratique : Cours de l’ENS-Ulm 1975- 1976, Paris, Galilée, 2017.  

كامة ظويةل : " امفروس ّية مبا يب يتL'Humanitéحول ُذٍ امُيلعة يرُّصح دريدا كدل موثَ يف ملاتةل ورشهتا جمةل3 مل آُمِض آ تدًا ا 

:   راهغ." يف اموالايت املخحدة، اجلزء ال ؾؼم من وكيت مل آ هن آ مضيَ ُياك

Alexandre Nielsberg,"Entretien avec Jacques Derrida ", L'Humanité, 28 janvier 2004. 

4
 Frédéric Worms, La philosophie en France au XX

e 
siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 459-

460. 

5
François Cusset, French Theory, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p, 119. 

مؽ آ ن دراسات جديّة ميكن آ ن ثححر يف آ س حاب اُامتم تـض آ مه امفلسفة امرباغٌلثيني ال مريكيني مثل ريدشارد روريت 6

 .تخفكيكيّة دريدا وآ ثر ُذٍ تخكل آ و امـكس

7
Cusset, French Theory, op.cit.,p. 131. 

8
 J. Derrida. J, "Il n'y a pas le narcissisme" (autobiophotographies), in Points de suspension. 

Entretiens, Paris, Galilée, 1992, p. 227. 

9« Entretien avec Jacques Derrida - Penseur de l’événement », op. cit. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9%20/%20L'Humanit�
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9%20/%20L'Humanit�
http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/evenement.htm
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ميلحغ مدارشًة آ هَ ميس فلط موضوؿات امـعية، و امضيافة، و امـفو، آ و " حول ُذا املوضوع يكذة فرِد توش يَ ما يًل 10

منا، وثشلٍك ما، امخفكيكية ذاهتا–  تـض ال مثةل ذهر سوىحىت ال ن– امـداةل  خلق، وا   :اهؼر حول ذكل." يه ما يًمتي مل 

 Fred Poché,Penser avec Jacques Derrida. Comprendre la déconstruction, Lyon, Chronique 

Sociale, 2007, p. 94. 

ن آ ؾٌلل دريدا مذوكدة ابخنراط آ خليق معيق يدين نثريًا نليفيياس: "  يف ُذا امللال يؤنِّد س ميون هريدشًل ما يًل11 اهؼر ". ا 
 :

Simon Critchley, « Déconstruction et communication. Quelques remarques sur Derrida et 

Habermas », p. 53-70, dans Derrida : la déconstruction, Coordonné par Charles Ramond, 

PUF, 2005, p. 53. 

 Revue de Métaphysique, vol. 69, N° 3, juillet-septembreػِر ُذا امللال ؿىل دفـخني آ واًل يف جمةل12

(partie I), vol. 69, N° 4, octobre-décembre (partie II) p. 322-354, p. 425-473.  كدل آ ن يلوم دريدا

 :اهؼر (يف ال صل امفرويس) 228-117. تخضمييَ نخاتَ امكذاتة والاخذلف ص

J. Derrida, « Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas » dans 

L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, p. 117-228. 

ؿىل امرمغ  من آ انمخوّجَ ال خليق وامس يايس يف آ ؾٌلل دريدا ُو ، : "حول ُذا املوضوع يؤنّد س ميون هريدشًل ما يب يت 

[ 1968" ]مب الت اال وسان"و  [1964]" امـيف وامليخافزييلا"اهؼر ثشلك خاص )ابمًس حة يل، واحض مٌذ نخاابثَ ال وىل 
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