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 (1)تأسيس القيم

 نقاش إيطالي حول دور الدين
 

 )*(آن ماري روفييلو
 )**(ترمجة: احلسن مصباح

 )***(مراجعة: عبد الرحيم متحري
 

كااان اااؤا مونااو  اهاااي  اااام فياال السوعااة ماان ال   اا ة مااام   و اا    مبااا ا مااامن الااؤي ؟ مااامن 
سااه اااؤا احلااوار لياااسل ي ااا  الهاايم   ت  ا . و اارعان مااا"لياالا "ة اإلمطاليااة مااام  ض نااسن تاا حا  ا ل اا

ييلااو مسااا ة   ال هااايض تفياار كي يااة تعاماال فم الباحثااة آن ماااري رو د  العاااا ااعاتاارض و  اااؤا البحاا  تهاا
 الدم ية من خ   ااثا  اإلمطايل. ا ا تسعا  الغربية مه ااونوع

 
 

ا تأخاؤ كاكل اهااي ك  ايكو با  م اؤ فا، ض حي سا ااتساامميكن إحياء مسألة الهايم الاه ااو موناه 
يحاااد موناااوعا   اوااااو يم  ااا ض(2)ل يحاااد توجياااا  كتاااا  لاااو  فااا ياااااام   و ااا  اااااام  . وااااؤا ماااا ميث ااا

 .(3)اإلميان بأا ا اامن()ف جياين فاتيسو مال  
بطااارح اهااااي وا اااه حاااو  ااااؤ  ااساااألة مااان خااا   تكلي ياااا  (4)ليبررر الة اإلمطالياااة ولهاااد باااالر  ا ل ااا

حااو  مونااو : مبااا ا مااامن الااؤي ؟ مااامن  وبعااد اااؤا  ملتااو إمكااويكااارلو مارمااا مااارتير مبحاااور     الكارلم ااا

                                                 
 :اار اؤا ااها  با لة ال راسية "إ لي" (1)

Anne-Marie Roviello, Fonder l'éthique ? A propos d'un débat italien sur le rôle de la religion, esprit, 

numéro 6, juin 1997. 
  ة فلس ة باجلامعة احلر  للوكسيل.مدر  )*(

 .كلية العلوم /جامعة حمسد األو ض وجد  /ااغر -ي تا  التعليم العايل مساعد )**(

 .ااغر يكالميية وجد  / -م تش فلس ة )***(

 )2( dieu ou le sens de la vie, Paris, Grasset, 1996.-Luc Ferry, l'Homme. 

 )3( Gianni Vattimo, Credere di credere, Garzanti, 1996. 
و اا مان الوجاو   ضaErnesto Galli della Logiو Ferdinando Adornato مان رارك كال مان 1995 ا ة  "liberalتأ سا  اللاة ليالا  " (4)

ض Ulivo مااه ا لااة م تسااون لتيااار البااار   لليسااار اللياالايل اإلمطااايل. تسااعو ا لااة لتكااون ملتهااو للحااوار حااو  اله اااما الكاال.   عاااا الثهافااة والسيا ااة. ي لاا  ااتعااامل 
هليدماااة )احلاااز  الااادميهرارو ااسااايحو واحلاااز  ا؟كااا،اكو( للكاثولياااا والعلساااااي  اا حااادرمن مااان األحااازا  الكااال. الت اع اااز بكواااال  س  وااااو افااات ك للو ااا  اليسااااري متسي ااا
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الاؤي  ل   العادلض تادخ  1996التبال  األويل   وجيا  ال فر اا اور    العدل الصالر   كاير فلامار 
داخلااة جدمااد  للكارلم ااا  ل هاااي مبالسيا ااي  اارمااو     إمطاليااا. و ااد خااتم املياال السوعااة ماان ااثه اا  و 

 . (5)1996مارتير اار    عدل يبرمل 
 وار كسا ح تااي   ازم ابصام باأيي؛ وعاو  تويياف احلاهاي   جاو م  اتو وول  و د لار السل ال   

حا  وإن ا  ضو يلة كاا ض بؤ  كال واحاد مان ااااارك  ماا   و اعل لللا اة بااكل يف ال علاو   اعاتال
واااااؤ  األفكااااار واللاااااا ض واللاااااا  اا ااااال  ااطروحااااة   ال هااااايض وكااااؤلا مااااتسكن ماااان إ  ااااا  ا خاااار. 

لااة للكي يااة الااه تعاااث نااا حااداثت ا التصااورا  الااه مت صاال  حو ااا نتلااف اله اعااا  والتوجيااا  كاااا   ث  
 ؛الغربيااة عااال  اااؤ  ااسااألة. و ااد باادا يل يااال ماان األف اال تهااد  تااور  عاان اااؤا ال هاااي للهااار  ال راك ااوين

ةض وخاتاة بعا  هاط الهومة فيل مان جياة يو ض ومان جياة ثااياة إعاال  مسااءلة بعا  األلل او لا بإبرا  ال   
 را  اله يير يل ين بدااتيا تعر ل ال هاي حو  الهيم عو  ين تدفعل إ  األمام.التصو  
 

 التج بة المشت كة
كثاا  مااان األحيااان اااؤا ال ااو  مااان ك    علااو إ احااة  اااوء فياام  اار   ضاث ااانوُمتاااداخ ن  يملتااو إمكااوعساال 

إااال  لاا الااوام الهاافم علااو ال فار إ  ااااام   و ا  ااااام   كساا لااو كاان األماار متعلا  بااا"كيااا   ؛هاايال   
ااا ال هاااي  اباااال   اماااارتيلو بااأن الت اااومر ا مكااان يبااد  بلااة" )كلولماااو ماااارتيلو(. ومااؤكراا ومتها ام  صاالة لافس 

  رمحيااا كسحاولااة للبحاا  خلااف العهافااد واألفكااار ااساابهة عاان ال ااوا  ل ااااأ والبسااي  للسساايحيةض باال إا اا
مان جيتال ين مواجياة اااام   و ا  اااام   ليسا  السابيل  ة ااسيحية. ومعتل فيتورماو فاوااإلاسااية للر ال

ان ألن التهابال لايس با  اااام   و ا  اااام  ض ولكان با  كي ياة اإلميا ؛ تهصاء   ي س الهايماألمثل ل 
يو عاادم اإلميااان.  مااال  علااو  لاااض فااإن اااؤا اباا  ال اتاال ثاا،ا كاال واحااد م ااا يكثاار  ااا اااو تهاباال باا  

                                                                                                                                             
ن للكاثولياا والعلساااي  واجل اح اإلتا حو للحاز  الاايوعوض واحلاز  الادميهرارو ا؟كا،اكو الاؤي تاو   ماام ااباالر    تأ ايس ااؤا ا؟فات ك. ناسن ااؤا اإلراار ميكا

 ن اارور بتاواا  ا؟اهسام السيا و الهد .وا عن ميو؟مهم و  اعامهم واختيارامهم ااوحد  بدو ين معل  
 الاخصيا  ااااركة   احلوار او كالتايل: (5)

 " من الوجو  البار   للك يسة اإلمطالية وااعروك برحابة ال كر.Carlo Maria Martiniالكارلم ا  كارلو مارما مارتير " -
 " لساين وروافو مايور.Umberto Ecoيملتو إمكو " -
 " فيلسوك.Emanuele Severinoمل   رم و "إميااو  -

 " فيلسوك.Manlio Sgalambroمااليو  غلسلو " -
 .La Repubblica" اادمر الساب  ألكل جرمد  مسارمة Eugenio Scalfariيوج يو  كال اري " -
 " يحد كبار تح يو الريي اإلمطالي .Indro Montanelliيادرو مواتاايلو " -
 " األم  العام الساب  للحز  ا؟ك،اكو اإلمطايل اا حلض وو مر  اب  للعد ض  و تكومن فلس و.Claudio Martelliكلولمو مارتيلو "  -
 ورجل  يا ة مساري. ض" نت    العلوم السيا يةVittorio Foaفيتورموا فوا " -

 



 

- 3 - 

 

ُر فيتورماااو فاااوا  ب ااارا واحاااد  امكت ي ااا-فئتااا  متساااامزت  مااان الكاف اااا  اإلاساااااية. وللتااادليل علاااو  لااااض مُاااؤ ك 
ن تهاااف   مهابااال ا؟اتسااااء احلااار لعااادم اإلمياااا اويم  ااا ضبكاااون األتاااولية ررمهاااة لو سافياااة ل مياااان -جاااواري

يو    ياا  الادمر مان جياة يخار.ض  ضخناراط    ربت اا للادمرل ميان يو عدمل. وتاكل اؤ  احلرمة   ا؟
م مبجارل ماا اادخل   اهااي حاو  معام الهايم متحات   ضاالارط األو  للت ااام با  اااام   و ا  اااام  . إ   

و  الت كا   ضكة وي ا ايةض  اد ل  سايا علاو التاوايل   العهياد  الدم ياةعلي ا التساليم بتجرباة يخ  ياة ماا، 
ر باا  كااا   التجربااة وإن كااان م ااؤ البدامااة ماااث   ضنتل ااة لت ساا اا. اااؤا الت ساا  العلساااين تصااورا  ورمااو   

 .ا امهاض ومي حيا بيئتيا ااسيز   اض فإال مه  لا ؟ متسكن من حتدمداا كلي  
اباا ك األكثاار ل؟لااة الااؤي كااان و؟ ماازا    يمام ااا اااؤ  مه ااز إ  الواجيااة    بااالر م ماان  لاااض فااإن

اااو  ا  الااؤي مهاباال باا  ااااام   و اا  ااااام  . وإ ا كااان  ضيكثاار األحيااان لاخاال اااؤا ال ااو  ماان ال هاااي
   ا سالاباالبع    اؤا ال هاي اإلمطاايل  اد  ك ار بالتجرباة اااا،كةض فاإن الابع  ا خار  اد يعاال إاتاا  

" يو Valeurs transcendantes" بااااا"الهيم ااتعاليااااة"  ااا ااااالا  حي  اااا ال اتاااال الك  اااايكو. تااااتم  
باإلاتااا  اباااق للهاايم مااان لاادن اإلاسااان ول اسااان. نااؤا ااعاام مصاابو تعاااايل  اا آخاار  "اايتافيزمهيااة"ض وحي  اا

احلرمااة لساالطة " immanenteاماا " ""احملالهاايم مسااتلزم الطاعااةض بي سااا م ساا  إاتااا   اخارجي اا االهاايم يماار  
ا تاااح علااو التعااايل ماان وجيااة ال فاار اااؤ  إ؟ تبعيااة. لكاان مااا ا م بغااو ين لااد. اإلاسااانض حياا  ؟ معاار ا؟

ا ياام ماان " اايم متعاليااة"ض "مطلهااة" يو "ميتافيزمهيااة" ماان جاااا ض ومااا ا ميكاان ين ا ياام ماان اجلاااا  ا خاار 
ا ال او  األو  مان الهايم  ا  التساليم والطاعاة    عان طلا  م  اي؟ مت " نلادن اإلاساا  يم م تجة حبرمة مان"

ختيار احلار ؟بعد ا اختزا  احلرمة اله تستوج  ي ا   ايي "حرمة" متعل  األمر   ااو ف الثاين  ال ميكن 
    اؤا البعد الوحيد

ا  ورسوحاااا   مرجعياااإ ا كاااان ااهصاااول باااا" يم متعالياااة" ااااو  ااااو  ر بات اااا ومصااااحل ا الؤاتياااةض وتبااار  
 ااا  اااااام   مهتساااسون ماااه اااااام   ااااؤا  عتبارياااة واواااااا ابااااقض فاااإن  وواجباااا   ااا  يااايت اااا وإرالت اااا ا؟

وااااؤا األمااار ؟ ااااد مصااادا يتل  ضautotranscendanceا تااااح تاااو تعاااا  مأخاااؤ راااابه تعاااا   ا  ا؟
و  ااؤ  التجرباة اإلاساااية  ضربة احلهيهاةو    ض  التجربة اجلسالية افه    التجربة األخ  يةض ولكن يم   

و  اااؤا الصاادل مااؤكر . و  ااااض معاام احليااا ض معاام الوجااولض اجلوارمااة الااه اااو تساااح  و لاا  حااو  ااعاام
 ض وماااانlimits ض واحلاااادول توجاااد يكااااكا  ماااان التااادمنض وبالتااااايل يكااااكا  اعااااين ااهااااد  يملتاااو إمكااااو يااااال 

صاااة وع اماااة ربااياااة. او اااااض حااا     ياااا  اإلمياااان بألواياااة ماخ  متج التسااااح  وا؟اتفاااار والوحاااد  ماااه كااا 
و؟ مبعاااام الهابليااااة  ضابالصااااة ؟ ميكاااان ين تاااا،جم مبعاااام احلرماااة وميك  اااا ين ا اااايف ين مثاااال اااااؤ  التجاااار 
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السلبية. إهنا من  بيل  صدمة تتعا  علو اؤا التهابلض واله او  و  لافعة تاو الاؤا  ؟ ميكان مهاومتيااض 
 إاايب تو آخر   اا. اادفا الو    و  ا س

م ااااؤ البدامااااة نااااسن التهاباااال الك  اااايكو حاااا  مهااااو  بعاااادم ك امااااة "تأ اااايس إاساااااين  متسو ااااه مااااارتير
الااؤي ؟ م كاار كاال  اإلاساااينخااال " للهاايم؛ واااؤ  الرحمااة تباادو   يااراااا  االيسة إ ا كااان مهصااد  لااا 

اااؤا  لكاال بعااد للتعااايل الااؤا  لااد. اإلاسااانض نتااز؟  تعااا  إ ااو إ؟ ليعطااو ل  ساال احلاا    اإلاكااار اجلااؤري 
 ا)احلتسياا  مبختلااف ياواعيااض وبابصااوق ااااؤا  الطبيعاو اجلدمااد الاؤي معياا  فسااال   ربيعيتاالاألخا    

كان مبهابال . لماةحر ول  كال ماا مصادر عان اإلاساان بكال   ال ،  األخ  (ض يو  لا التيار الاؤي  كام  ا
 تأخااؤالااه  (6)اإلاسااااية ااتعاليااةاااو ازعااة اإلاسااااية ااسااتهلة يو  جااد ازعااة يخاار.ضتو  اااؤ  ال زعااة اإلاسااااية

ة م  لاا  ماان كاال حماولاا ين ض بعااد-واااو مااا اسااسيل كرامااة- ض عتبااار مااا   اإلاسااان ماان بعااد مهااد  بعاا  ا؟
. وم اااار  اااااؤا البعااااد ا ساااال علي ااااا علااااو  اااا  objectivationلصاااايا تل   كااااكل معرفااااة مونااااوعية 

اهصاد ااؤا يي علو ال س  الؤي ؟  در  ل ا علو تغي   علو مرالااض ألا ا يو مبا يا اا  ؛ماروطالواج  ال 
ااالبعااد  . (7)واااو لاايس مونااو  واجاا  ملااو  إ؟ يااال مونااو  ر بااة ي ا ااية ؛ماان  وااااا الؤاتيااة اااط   ااض ةنس 

العدمياة الاه  ل زعاة اإلاسااايةان ما تالض   تدخ    ع ل مارتيرإ  ما عل   ااو يكثر  رب  واؤ  ال زعة اإلاسااية 
 اتهداا او ا سل.ا

ويكثااار عااان  اا  ااااام     الااا  الهااايم يكثاار ي يااة  مااارتير الااؤي م صاال مااا الااؤي اعاال ال اااارا ضاإ   
 اا يو عادم لعايش التجرباة األخ  ياة حبسا  إمياا اجاؤرم   نتل تاان ررمهتاان   افر   ال ا ا  فعا    اونوح  
 ي ااا  و    اإلميااان باااع  اعااد  را ااخة بي سااا تساابو األخاار.   فاارا  اتيجااة  يااا  يي   ااد األإ  ض  اااإمياا

  إ ا كااان اإل ااو مهطاان التجربااة األخ  يااة للسااامنض فعاان يي اااو  ماان احل ااور متعلاا  األماار باااإل و متعااا 
و األواماار   ااال متلهااو ااام ااون وحاايمااام يلاام ملسااو  معاا   اا  ااااام  و  ااااام  ا ااا  ومااا اااو رل فعاال 

اإل ية كحهاف  حتل  لاخل تعا  اوراين معلو علو الونعيا  اإلاسااية الغار اة   يلساا  احملامثاة  وااا؟ء 
واااام متجاااريون بااااحل ر   الوناااوح اافلااام للتجرباااة  يي   -واااام مهااادمون علاااو إتااادار األحكاااام-ااام اااون 
و اا  ااااام   ماان جاااابيمض ي؟ ااادون  ااال معااااون الهلاا  ااعاار  حااو  ربيعااة احل ااور اإل ااو   األخ  يااة

مهم ال يسياااة عااان إمكااياااة اللا اااة يو يا سااايم   لااابس تاااام راااااا ا متحاااروا ناااسن  اااواا  الطبيعاااة يو    اااو  
  واال م تفارون ين متلهاوا مان عهليام  تصاا  ماث   من حجا  م طهو تام عان حرماة ا؟ اااط     ت تا  ا؟

 يجل إبداء  خطيم العلساين ال فري ال وء األخ ر من 

                                                 
 ا تعر  اؤا التعب  من لو  ف ي. (6)

  العهل األخ  و  در  يعلو   الر بة.إن "كاا " فيلسوك الواج ض او الؤي مر.   (7)
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  الساياا  ض  يحبا  بعاد  لاا عان مالرا  لتسارلي" "يمتارل يو؟   Camusميكن تأومل مهولة كاامو 
اااا ا تاااااحوا؟ز ماااان الااااه اااااو كااااكل جااااد متسي اااا-   ربااااة مااااا  ضاحلااااايل بالطرمهااااة التاليااااة: يتلهااااو يو؟   و احلس 

و حلركااة ملسو ااة وخاتااة علاااو ألخ  ااايو كااايال  علااو ااعاام يو ال معاام ا اوحي اا -واااا عكس علااو العاااا
  ي ااتخل  بعاد  لااا مان اااؤ   سابة للجسيااهض ماام   و اا  ماام  ضوااؤ  التجربااة ااو  امهااا بال  ضالادوام
ر الاؤي مكاون  اد  اكن ااؤ  التجرباة بطرمهاة ناس ية ااال   -ا اتخ قيو ي ار بعادم  ادر  علاو -ضالتجربة

و لااا بدالاال نااسن  ربااة  ؛ايو علسااي اا اا معاام لم ي اا صااد م صاالتل إ  رمااو  وم اااايمض   يم حاال بعااد  لاا
 ا تاحو اباق علو الوجول كسامن يو    مامن.يو ه ؟
 

 هل تحتاج القيم إلى تأسيس؟
  الك  اايكو: ااال ا ااا  وحملاورماال تاايغة التساااح  مااارتيريخااؤ  ااسااألة م ااؤ البدامااة بال ساابة للكارلم ااا  

الااؤي  ر ال يااافومااا اااو اااال   ض  يو بتعباا  آخااراااو اااؤا األ ااا  الاارل باإلاااا  فسااا  إ ا كااان ي ااا  للهاايم
 ميكن ين مُي و ل عل يخ  و بال سبة لغ  ااامن 

كرامااة الاااخ ض   احاا،ام  تدخلاال الثاااين بااأن ااباادي ال مااروط بال ساابة للسساايحي  اااو  مُاؤك ر مااارتير
ض مااارتير ااباادي مبادو  اا  كاااك بال سابة لااا ؤاوااو ا ساال اارجاه الاارفيس للغالبيااة مان  اا  ااااام  .  ا  ين ااا

  حا  متعلا  األمار بهايم عار ي اا س مبادي كراماة اإلاساان ا سال. لكان ماا ا محي  متساء  عان ماا ما  ا
يليس  ااسألة بالتحدمد او معرفة ما إ ا كان مبدي كراماة اإلاساان   حاجاة إ  تأ ايس  علاو األ ال إ ا  

ر  اااا )يي الكراماااة اإلاساااااية( خاااار   امهاااا. ي؟ مت اااا  البحااا  عااان كاااان ااهصاااول باااؤلا البحااا  عااان مااال  
  حت اا  لال بالي ا  ابدي كرامة اإلاسان مان ااؤا الهبيال بالتحدماد ماه البعاد ال مااروط الاؤي اساعو ل 

ر إلاااة الاار   موناه آخار  او.   بساا  آخر: كيف ميك  ا البح  عان مال   ميكن ين ارل علو مارتير
  ااا  األخ  ية ل  ؟  واايااة و ا سلض وعن االرا  الكافية لتسرلاا خار  ااعالار األخ 

ألن اع وناعيا   اإلاساانض فياؤا  احم،م ا اخ  بعاد  حي سا مر. مارتير ومام ون آخرون   كرامة الا ا
حا،ام م اا  ااؤا ا؟    اتل اؤا البعاد احملا،مض و؟ إما ين الاخ  اإلاساين ليس حام    ضمعر يحد األمرمن

لكراماااة  او  ااااؤ  احلالاااة  ااايكون ااااؤا إاكاااار   .إ؟ مااان حيااا  إحالتااال إ  إرال  آخااار متعاااا  بااااكل مطلااا 
واااااو آخرمااااة   اإلاسااااان وماااان  ضاااااو ع ا ساااال Altéritéاإلاساااااين؛ وإمااااا ين اااااؤ  ا خرمااااة  الاااااخ 

    اية الهايم. اال  اض لان مغا  كايئ  ا اتي ا ايو فها  تعالي ا اإ ي ا ا اواء يكاان تعالي ا فيؤا اإل و ضااإلاسان؛ إ   
ااإاسااااية اإلاسااان ا خاار باعتبااار  و للسااامن   اع متجل اا ااو بوتاا ل لاالض يو باااألحر. ي؟ متجل اا اي ا    اوجي 
د ال كر با  اع واأل اا ض ي؟ مرناذ ااؤا ال كار     وح  موح  ا سلض ح  مل  كا ت يام مطل  رلآلخ
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إ  مو اه التلمار   en tant queليس الطبيعوض حيا  م زلا  مان وناه مباا ااوداؤ  اللحفة ل و  من الت
 .(8)ل جوار اؤ  األخ   ااتسته بامتيا  خار  التجربة األخ  ية بكل ما ماك  

  ضحملاولااة التأ اايس: فساان جيااة معاا،ك إمكااو ومااارتيراتبااا  إ  الطااابه اات ااا   ؟ا مثاا  إماايياال  اا رم و
واحااد م يسااا تلماار اااؤا  وماان جيااة يخاار.  اااو  كاال .لبعااد االغااز   يتاال الهاايمبا ضكاال بطرمهتاال اباتااة

األمر بالغزض فا  ميكان ين  لكن إ ا تعل  .متعا  كأ ا  لل عل األخ  و لغزمتحدث عن  اللغز. فاسارتير
  باالغز باأن معام الهايم متعلا ض  الساطور األخا   لتدخلال ضمان ااحيتال إمكاو . بي ساا مهار  اجلي ا اي ا   مكون 

 ار تعليلال مان وجياة افار  اواا  الطبيعاة ااعروفاة لادم اض بال مار. فيال تعبا   ربيعو؛ واو بال سبة لل لغاز متعاؤ  
ختاازا  الهاايم   م تااو  إمكااو اااو  ااعيل ؟ ااتغرا  لااد.  ين مااا مثاا  ا؟. إ؟  (9)لغااز معجاازعاان مااا في ااا ماان 

مااان رااارك يوجي ياااو  ا  ااااؤ  ال هطاااة  ااا د   للطبيعاااة  ابااال للت سااا    جاااوار  مااان خااا    وااي ياااا. و ااايجد
 ض متاا و الطبيعااة ماان خ  ااا ل  ساايا   الهاايم وبااالهيمهالاا  ااكال اري الااؤي مساالم ب ااو  ماان حياال الطبيعااة

ااااو ين  ض راباااة مااان ااااؤا كلااال الو اااافل ال  ماااة لتحهيااا   امتياااا اباتاااة   ا اااتسرار ال اااو  البااااري. األكثااار
 الاه تصابو فاوا اادااي يماام ااؤ  الطبيعاةيعياة للهايم  جساون عان ا؟ون اؤ  ال فر  الطباا؟ء الؤمن متب   

اااؤ  الهاادر   -احلتسيااة-ماان كاارعيتيا ااالمااة اااط   اا  افاارام -ألهنااا متتلااا  ؛Surnaturelleبيعااة طال
 .(10)وام احلرمة ااحلرمة ا سيا يو األكثر  رابة يم    ض   اا يومة علو إاتا  ما ليس إ؟ آخ ر اا

ميا الااه  ااد   حي ساا ا  ساال علااو حمسال اجلااد األ ااس الطبيعياة ضاعلااو حاا  إ    م ااا  ماارتيرلكاان الكار 
 و   . لل  كال اري

بالطااابه االاازم يو  الهاايمض فعلي ااا ين اااامن كسااا مهااو  مااارتيرإ ا يرلاااا ين تساال علااو حمساال اجلااد مسااألة 
ااااو ين الواجااا  و  اواحاااد   ار  اااو. كااايئ  ين ااااؤا األمااار ؟ معااا لااااسارتير اااطلااا  للواجااا ض لك  اااا اااار. خ ف ااا

عتباار ين الغاش واإل ؟  واجلرمياة ار وجول     اتل. ين تسل علو حمسل اجلد مسألة الهيم معرض  سل مل  
 االكراماااة اإلاساااااية تفااال واجب ااا احااا،امين  ايم  ااا  موجاااول؛ ومعااار يم  ااا ا اااواء يكاااان اع موجاااول   اتفااال كااار  
 يم ؟ ض و واء يوجد عهل ا ال فري معام اا لاخليا يم ا اد. ال   واء يكان اع موجو  امطله  

                                                 
 ".ا" او ت  يد نسر لت س  ااسألة باعتباراا "ي ا   Levinasمبدو يل ين كل فكر ل ي ا  " (8)

 
بإبرا  الطابه   Suhrkamp,1987(Macht oder Ohnmacht der Subjktivität("   مال ل الصغ H. Jonas ام اااس جواا  " (9)

 ي او   حد  اتل يكثر  رابة م ل.ت س  لغز باللجوء إ  العهل الؤ اات ا   حملاولة

ه مد. اؤا ا؟ح،ام إ ا كان ي ل  الغربي  اليوم معتهدون با تحهاا كل كخصية إاسااية ل ح،امض علو األ ل علو مستو. التصر ا  الرمسيةض فإن مسألة تو ي (10)
وإن كان بال سبة لالي و  ،و  ا سل م ؤ حوايل ث ثة يو يربعة حليوانض وبال سبة لثهافا  يخر. )ؤا ا؟ح،ام اما  ا  حم  اهاي وخ ك؛ بال سبة للبع  ماسل ا

 عهول( ماسل كل كافن حو.
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اااا  باااأكثر مااان األمااار ؟ متعل ااا إن   اااا  التجرباااة األخ  ياااة ا سااايا ت   . و اااد كاااان الكارلم اااا امطله ااا اي ا  

ن ؟ ميكاان  ااا ين تهااوم مهااام األ ااا  ا خاار   الاا حإمكااو إ  بااأن إحالااة  اعاا،كعلااو حاا  حاا   مااارتير
رض لل عل األخ  و. لك ل حا  ثلا  إ  عادم ك اماة ااؤا ااال   اعسيه   ار  الر م من إ رار  بكوهنا مل  ب ااطل 

االر األخ  و عااجز ين  سال    اتال -من ال عف األاطولوجو   اؤا احلكم  افيبدو ين ما معتل  اوع  
 جت ا إ  اليه .حلا اما او نعف ملكت ا   احلكم علو األكياء اعتبار   -مع ا  احلهيهو

وإ ا  .إن كرامااة الاااخ  اإلاساااين ليساا  ماان مسااتو. األ ااا  الهاباال للتعياا ض للتأكيااد يو الاادح 
تلهي ااا التأكيااد علااو اااؤا األماار فيسااا اااو اااو  ماان الااوحوض فااإن اااؤا ؟ ع  ااة لاال بااالوحو الااؤي مباادو ين 

ل بأ االو  حمااد   الك اال ملزم ااا يم  اامبعاام  لااا الااوحو الااؤي ؟ ملزم ااا فهاا  ب عاال ماااض و  ؛لياالإ ياال  مااارتير
و؟ ما ي   ضولايس كسعا  -علاو األ ال   بعا  اللحفاا - لل عل. إال باألحر. كومي  ثب  تأث   في اا

وا ن.  ل علاااو  لااااض فإاااال مرناااو بدرجاااة ي ااال  ااا  اااااام   مااان   ااااإ ُ و؟ ماااا م ااار  علي اااا إ اااا    ضحياااا 
احل اور احملساو  يملمهياا و؟ يي واحاد  مان تا ا  ال تيجاة  مان األاال ؟ ميتلاا اوع ا ؛العه اي -ااالم 
من حجا  م طهوض و؟ ميك ل ين مليب ر بت ا   تهد  مع اا  علاو كاكل حهيهاة ل يهاة تبعا  علاو  اااط    

 .ا؟رسئ ان
عاء ال كر عدم ما و ثهتال للستطلباا  األخ  ياة إ؟ إ ا ا اتطاع  جلا  ال اسااة ل  اإن األتولية او 

عاااء حاناار لااد.  اا  ااااام   كسااا ل  واااؤا ا؟ .أل ااا  خااارجو حلركتيااا اباتااة احتياجيااالااو األكيااد  ع
ين  -مات   اليها  الكلاوايولئا الؤمن مادعون - نيو ن يخ  يو لد. ااام   علو حد  واء. ومعتل يتول

 ااا    اااؤا األ اكتااااكيولئااا الااؤمن م كاارون كاال تعااا ض باادعو. إمكاايااة  ااع اااو ي ااا  الهاايمض ويم  اا
يولئا الاؤمن مرف اون يي معام للهايم بساب  عادم  اكرعية حمامثة للطبيعة اله ميتلكون حهيهتياض وام يم   

رام مان احل ا  إ  ل يعا  ض كااادمن ناؤا ا سال علاو عادم حتار  إمكااية العثاور علاو ي اا   اا باااعم احملاد  
علااو  االااؤمن مزعسااون يهناام  ااالرون مهي  اا ن كاال يولئاااو ن يخ  يااو اااؤا ال ااو  ماان األ ااا . كسااا معتاال يتااولي

 تهد  احلل  ؤا اللغز الؤي او البعد األخ  و   اإلاسان.
 

 إبهام الحكم القيمي
يي لايس لادميم  ؛كياف ميكان لغا  اااام  ض واام حمروماون مان اارجعياة اإل ياة": ام داا ا ماارتيرمتساء  

ماا ااو الغ ماة بادون   روا بيها  يماام حاا؟  وا عياةهار  يو الهيام ب عل ين م ضمعيار مهير إلتدار حكم يي  
  "بال سبة للسامن  الكن ال احلرمة ي ل لغز      األمر ا ا بال عل بلغز احلرمة ا سيااؤ  اارجعية  ي؟ متعل  
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ا إمكومبساءلة  ربتل اباتةض كسا لعا  لؤلا  مارتيرلو  ام  باأن  اومتادخلون آخارونض فسايع،ك حتس 
و لدماااال   حااااا؟  ماااان تاااارا  الااااوعو و  مع اااا   و  واجيااااة اااااؤا اإلنااااام الااااؤي متجل ااااعلياااال ا ساااال م

ال رسأاي ة. و يتأكد من ين ااسيحي  بعيدون عن الت اام بي يم حو  ررمهة فا رماو  ماا متلهواال علاو 
وماةض عال لييم بطرمهة مباكر ض ولكن عال رارا ملتث إيال ا س الر الة اإل يةض و يع،ك بأن اع ؟ متحد  

ماان  ابتااداء  رمااو  كااااوا و؟ مزالااون م اااغل  بتأومليااا. ولاخاال ا رميااة الك سااية ا ساايا ا ااا  تاارا  تااأوم   
وإ  يتااولي  ومتساااحم . واااؤا ال ااو   ضم الك يسااة إ  تهلياادم  وحااداثي الصاارا  الك  اايكو الااؤي مهس اا

ا الباباا ليسا  مان وحاو  اتال فها ض ولك ياا نا يمن الصرا  ؟ معيال ااام اون فها . إن احلهااف  الاه م اال
راا كساااااا مُاااااؤك  - ضمثااااار  محااااال رومااااال وتطاااااور العهياااااد  عااااال التاااااارمذض اتيجاااااة عسااااال مساااااتسر إلعاااااال  التأومااااال

وكؤلا اداو؟  مطولة مه األع اء ا خرمن   ا رم الك سوض ومه ا سل )علو األ ال ااؤا  - كال اري
( فاإن اااؤا راتادخل  )إمكاوض  ااكال اريض ماارتيؤلا عادل ماان اكساا  كاار با  ضاماا م بغاو ين اتس ااا (. ويخا   

  بع  األو ا  من تارمذ الك يسة لدرجاة ين ااؤ  األخا    اما  بعكاس جاؤري اعام  ااإلنام كان كب   
ل يبعاااد مااان ين متث ااا ا ااااو يم  ااارية كساااا م حاااي ماااارتيالر اااالة ااسااايحية با ااام الر اااالة ا سااايا. إن ااسااايح

 اتسرار   احلياا . ل   اااض وحرمتيا واو ماا مي حياا فرتاة ا؟. واؤا ما ماك  ومتجااسة ةت  مدمولوجية م،اي
ااا  امن جياة يخار.ض علاو كال تياار فكاريض وكال رحماة للعاااض وكال تهلياد. ولكان خ ف ا اواؤا مصدا يم   

الاااؤي  اساااجام احلااراااؤا اااو الاااؤي ثلاا  بالتحدمااد ا؟ اساااجام يااا  ا؟ض فااإن رمعتهااد  ااكال اري وماااارتي
 مدمولوجية.د   يترتكز عليل اومة تهليد ما عل الزمان وااكان إ ا ا مكن مر     ين متجس  

ااا ماااارتيرمتسااااء    وماااة لسااالو  يخ  اااو اااادون  ابطرمهاااة يكثااار ل اااة: "إ ا كاااان الاااؤمن ميلكاااون حجج 
ااتااعوبا  ل   اا  مهي يااة  نااعي ة التاازام نااؤا الساالو ض فكيااف  اايكون األماار بال ساابة للااؤمن ميلكااون حجج 
باال يكثاار ماان  لااا حجااة  ومااة مهاباال احلجاا    حجااة. لكاان ااال ميكاان ين مكااون اإلميااان باااع  ومتؤبؤبااة

وااام  ض  إن األماار ؟ متجلااو نااؤ  الصااور  إ؟ للسااام   يتاا   لغاا  ااااام   ااتؤبؤبااةال ااعي ةض  اا  اليهي يااة و 
 ." ت ا ليسوا حباجة إ  حج  ل 

ا باا  كاااض لك اال ؟ ومي حيااا خصوتاايتي ض ااو ين مسااكن التجربااة األخ  يااة ميااان بالتعااايل اإلميكاان ل
اااميكااان ين مكاااون  لاااارعيتيا بال سااابة للاااؤمن معتهااادون ين التجرباااة  ايكياااد   ايي ين مااااكل ناااساا   ؛ اااا ةحج 

ناطرا  ين ميا و الطسأاي اة   حلفاا  ا؟    يكياد. ميكان ل مياان الادمر فعا    ااألخ  ية ليس  إ؟ إثبات  
 اباااأي كاااكل آخااارض و؟  ااايسا حااا   اااد يا سااا ا ناااحاما يو كااايول   االتعبااا  ع ااال يم  ااا خ  ااو؛ كساااا ماااتم  األ

 إ و اا ا تلي  عر   ضمالول  يمام يلم عيان
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 :ال "المطلق" و ال النسبي: الالمش وط
يمض  ياال هاكااا  حااو  الهااواااو   اار بكثافااة   ال    مااا مُهاارن مااه م يااوم األ ااا  اا ااا  م يااوم آخاار كثاا   

. لكااان  اااواء ي  إاااال ااطلااا  ضل بال سااابة لآلخااارمن الاااوام األعلاااوبال سااابة للااابع  علاااو وا عاااة يكياااد ض وميث ااا
   اؤا اا يوم وكأال بدميو.إاجلسيه  يل  التهليل من ي يتلض فإن   مالتأكيد ي

ن حاا  ماكااد ي مااارتيرالهااو  الااؤي مستااايد باال  ؤاناا Hans küng لكاان مااا ا معاار اااااز كوااا 
وحاااد   لااازم بطرمهاااة مطلهاااةض وين ااطلااا ااااو وحاااد  الاااؤي ميكااان ين مُ  énnnltilnncnillال مااااروط 

واإلر ااام  ااإلجبااار مطله اا ااطلاا   إ ا كااان م ياام ماان ا ااا ااطلاا مااا ا معاار   ميكاان ين ماارب  بطرمهااة مطلهااة
ااطلاا    التطبياا   ااؤا  ه  اا  اإلجباااريض فيك ااو ين الجااأ إ  التجربااة ليتجلااو ل ااا الطاااباويحالم اا اإر  ي اا

ماا  ااطل احا   كار باؤلا. وإ ا ك اا اعار با يملتو إمكاو  واء بال سبة للسام   يو لغ  ااام  . و د وف 
وم   فيسااا للتااأكاال تاارا  و كاال تساااح ض و لض إ  حااد مي ااه كاال تاارل   اجيااد   ا ااسواااااو باادميو باااإلر اض 

معااال بطرمهاااة يف ااال عااان ااااؤا ااطلااا ض فاااإن  رباااة يو فعااال حكااام ثااا  اا اااسون ابااااق واالساااو  لكااال 
يجلياا مت ا  مطابهاة ال مااروط ماه و ل ا بونوح االرا  اله من اؤا اإلثبا . وتتجل   اااام   ت  و يم   

عان ناسااة يكياد  ناد كال حمااو؟  التلوما  الاه مساعو  احيا  إن ا اا  حبث ا ضun absolu ماامطلا  
 فسااة ااالو ااافل  اا   ا ااتعسا م  ااا. لكاان بااهاباالض اباايو ألا ساا ا كاال ماان احلكاام والتطبياا  إخ ااا  الهااي

رااااا مااان وجيياااا مر عو حتد  ؛ حيااا  افااان يا اااا ا هاااؤ الهااايم حااا  اااااحهيهي ااا مااااك    اعتباااار ماااا ميكااان اواجياااة 
ض ابطاأ يو ال  او وتعادل التاأوم  (ض لك  اا ترمياا ناؤ  الطرمهاة مان بعاداا مسل )اإلنااير حتجالسليب ااتعؤ  

للحرمة علو  امها.   الوا ه تن ا  و احلرماة ناؤ  الطرمهاة. بااهابال  اا تاحاجلواري الؤي او  ؟ ت ياموا
الهيم ؟ ع  ة  ا باااطل  كساا التأكيد علو ين  عس ا متحدث ع دما متم   ال مستوع  الطرك ا خر فع   

  فعل يحد ااتدخل 
ت ااو يو  un absolu مااا مطلاا اجاا  األخ  ااو مااه ه ال ماااروط للو إن ااطابهااة ااتعجلااة للطاااب

اا  اتو -كاكلل  enkystageل مااروط بااتكييس  امعام مااض يي ين ا اا  حتجا    ااز؟اميكن ين ت و 
  م سون تاأوملو وحيادض وماالي ااؤا اللابس بطرمهاة كابل يوتوماتيكياة  -  األتل علو إبداعية اا سون

مت اا ب  او ال مااروط. ؟ ميكن إاها   إ؟ بإلغاء حرمت اض فل  هاد حر   مبا ين ال ماروط .إ  رل فعل معاكس
 ونؤ  الكي ية مُلهو بال ماروط مه ااطل  مثلسا مُلهو بالصيب مه ماء احلسام.
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مااااروط ااااو كااارط آخااار إ؟  اتااال. ال      إاااال  لاااا الاااؤي ؟ ميلاااا يي  مااااروطماااا ا معااار م ياااوم ال   
متاال اااو  اتاالض والااؤي ؟ ميكاان ين مكااون و اايلة لغامااة يخاار.  اا  الااؤي تكااون  ا exigence ت اااء ا؟

 ا ت اااء األخ  ااو ؟مااارور  اااو يماار ؟ماااروط. ين مكااون ا؟ ح،ام الكرامااة اإلاسااااية مااث   ا امتاال اااو. فاا
؟ ي اال ماان  لااا و؟ يكثاار. ين  ضولاايس   آخاار و؟  خاار  اا   اتاال ضمعاار يااال ميلااا مع ااا     اتاال ولؤاتاال

وين ؟ مصاا  و اايلة ألي  امااة يخاار. ؟ معاار بال اارور  ين احملتااو.  ضالكرامااة اإلاسااااية  امااة احاا،اممكااون 
لااو تاتااس ا حااو  مصاادر  ضلكاان بااالعكس ض ماااروط مفياار ل ااا  اا ء ؟ رماا  فياالال علااو ااس ااوح  ااؤا ال  

عوبة   مااان يجااال تاااون ااااؤ  الكراماااةض فاااإن ااااؤ  الصاااميك  اااا التحااار   حاااد    ت ااااءض وكياااف وإ  يي  ااااؤا ا؟
 احا،اماجلوارمة للهيم ليس  ا تأث  علو الطابه ال ماروط للسبادي ااتعاايل ل حا،امض الاؤي م يام علاو ياال 

 اال فها  لكوا اا اأخاؤ ال مااروط مأخاؤ اجلاد  إ" :لاؤلا التساوي كرامة كال واحاد. بال ميك  اا الهاو  خ ف ا
 ."و التافلفالت ع  الل  و؟ ت ز  إ  مستو. ضافإن ازاعات ا حتسل معم  بوت يا ازاع  

لواجاااا    تاااايغتل الهابلااااة ماااااروط الااااؤي اااااو امااااه الهاااايم حترماااار ال    اإ ا تعامل ااااا جاااادم  ض م بغااااو علي ااااا
. مبادو ين م ياوم طلا اامان اللابس الاؤي مطالال ماه  -تسااومةككراماة م-كرامة كال واحاد   اح،ام ضللكواية

 هاي مالي إ  اللبس.ااطل  بد  ين م   ال   
 

 ب، المش وط ومبهم الواج
 ضun absolu مطلا الاؤي م  او لاد. الابع  إ  مو اه  ضز وماتحكم فيالإن الطساوح إ  ي اا  متسي ا
معاال عاان رفاا  حلالااة ماان الت ااا   الفااااري. فالواجاا  األخ  ااو  ل مطلاا مثلاال مثاال الاارف  اجلااؤري لكاا

ااو  ا؟مااارور  و ل ااا باااكل  اا  م  صاال باعتبااار  متجل اا يااال ملاازم باختيااار يحااد  ض لكاان كاال واحااد مفاانامبيس 
 ضالبعدمن ند البعد ا خر. تأ  الصعوبة مان كاون ؟ماارورية الواجا  تبادو وكأهناا   تارا  با  مبيسا 

 اوا عي ا ايحد ا متعل  بأتل ِحس  ا األخ  وض وا خار بصاوابية احلكام وال عال الاه ناا  ا و الواجا  وجاول  
الاؤي مهابال با  يكاخاق والسوعاا   ضل اا   تارا  التاأوم   وواؤا اإلنام األخ  متجل ا .  اؤا العاا

   حا؟  ترا  الوعو اله اعيايا. اويم    ضيكخاق نتل ة
بااااعم الااؤي اعلاال ؟ مياا و مااه  ااوااال العااام  يو  اا  كاماال ضو اا  تااام اإل ااا  ضإن الواجاا  ؟ماااروط

ل  ماااارورية ناااسن الااااروط ااتعاااد  ال     اعاااد  تطبيهااال   احلاااا؟  اباتاااة االسو اااة؛ وااااؤا معااار إحااا  
الاااؤي لااايس ااااو إ؟  اااا   ضالواجاااا  بإاكاااار إنامااال للوا اااه احملساااو . ؟ ميكااان إاهاااا  ؟ماااارورية  وااتغااا   
 amorإاهاا  احلرماة باختزا اا إ  ااو  مان الرناا بالهادر  الكن ؟ ميك  ا يم    ضعلو كروط الوا ه اا تاحل

fati   فالواجااا  لااايس بوعااااء فاااار   ابااال ك بأاااال لااايس ا اااا   ااا  الااااروطعااا،امااان خ لااال ا؟ الاااؤي ماااتم .
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ماان اااؤ   ابتااداء  والااؤي مصاابو  ضتأوماالض و؟ اااو كااافن جااواري   تاا حم تااام مااه  اتاال ؟حتااواء م ااسون يي  
ل بال ساابة لاال إ؟ ض بااااعم الااؤي اعاال ماان كاال حماولااة لتحدمااد  عاان ررماا  الوا ااه ؟ متث اااساال امتعااؤر  اللحفااة 
 . احترم   

 .ماااارورية واإلناااامض و  الواجااا  ااطلااا  واحلرمااااة  ال    لباااالت ك    الو ااا  ا سااا ضامتعلااا  األمااار إ   
مهف من ابار  ند ؟مااروط تاام ومكتاف بؤاتالض والاؤي ؟ ميكان ين مفيار  افاروط الوا ه ليس  عافه  

إ؟ بعااد ين متعاار  ؟متحااان الصااهل إن ا م كاار  اتاال ببسااارةض باال بااالعكسض فااإن كااروط الوا ااه تاااكل 
 الارط ال اف  الهيسة للواج .

 
 الكونية أو النسبية، تناقض قديم وعقيم
مااا كااااركل فياال بعااا   ا الب ااا يو تااأوم    اميثااال ا ااا ت كااا    ارتيرمااعااو  ين ميثاال اااااام     السااوعيمض فاااإن 

ماا. وااؤ  الرحماة  . فالهيم فال سبة لل     ك ة بادون اإلحالاة إ  ي اا  لاخال تعاا   اااثه   ااام   يم   
   يااا  اااؤا األ ااا   .ون ع يااا بطرمهااة عكساايةوإن كااااوا معاال   ضبعاا   اا  ااااام   امتهامسيااا معاال يم  اا

رتياايب يو إلالعاءا     يانا. لكن ااؤا ااو اف مبعم يال ؟ ميكن تلمر ا؟ ؛تعايل تصبو الهيم مستحيلةاا
و لاااا بإاكاااار وجاااول  ضهاااايض بطرمهاااة ملط اااةالتعبااا  ع ااال بصااا ة عاماااة كساااا جااار.   ااااؤا ال    العااادمو ماااتم  

 وإمكااية ااأ   يم ما،كة ب  البار خار  تهلبا  الزمان وااكان.
 ار جزفي اااحتااا  تاااأث  ت اااا   متاااداو  مكااار   ض  األحيااااني لااا   ضهاكاااا  ااعاتااار  حاااو  الهااايمال     اااري

وال سايب. فبي ساا ماكاد الابع   ة الاؤا  لاؤامها ماه تعاا  ا خار اإل اوض يي تهابال الكاوينثامتهابال حما ضفها 
غااا ا  الزماااان علاااو بعاااد ا وماااة والاااارعية الكواياااة للواجااا ض معتهااادمن يهنااام باااؤلا مر ساااون علاااو إاكاااار ت

؟ معام الهايمض فاإن الابع  األخار ؟ مرماد ين مار. إ يو علو األ ال التهليال مان  يستياا فيساا ثا    ضوااكان
مروااااة يو تاااا بة الهاااايم . إن incommensurable ااايم ؟هنافيااااة  التحاااو؟  وتاااارا  التاااأوم   باااا 

اإلثبااا  األحااالي الصااارم    هااايض حياا  كاااناألخ  يااة اااو الصااور  الااه معكساايا الت ااا     اااؤا ال   
اااو الوحيااد الااؤي  مااارتيرماارمو ا خاار   ا ااس ااو ااف األحااالي. لهااد كااان  ضبعاا  اللحفااا  او ااف مااا

اااحتااار   ز   تدخلااال األو  باأل اااا  علاااو البعاااد الكاااوينض و  تدخلااال ر مااان ااااؤا ااو اااف الت ا  اااوض حيااا  رك 
ا تتغااااا  بعااااا  الهااااايم ال سااااابيةض لكااااان ين الفاااااروك تتغااااا  ومعيااااا اعااااا،كحيااااا   ؛الثااااااين كاااااان ي ااااال تااااارامة

 ت اءا  والسلوكا  األخ  ية اجلوارمة تبهو ثابتاة. فااليوم مثال األماسض حتات ي الوتااما العاار مبع اااا ا؟
 ماان األف ال ل ااا ين اكاون يوفيااء عااو  ين اكاون نااالع ض مساتهيس  عااو  ضالياوم مثاال األماس .كاام   

 ااو ااباال  . إن الاؤي متغا   و  ااامتيااوا ض ين اكاون و  م حرف ض ومتحسل  اسااوليات ا عا ين اكون
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ال  العاماااةض وامتااادال  اااؤا ض الاااه ااااو  سااايد  اااؤ  ااباااmaximes intermédiairesالو ااايطية 
 .(11)اح،املي ا  ؤا خر ال-الوجول

ت اا   با  ما بهو او إعال  حتدمد الع  ة ب  اؤا الثابا  وااؤ  الهايم ال سابية. إن افتتاان العهاو  بال
الكااوين وال ساايب م اات  إمااا عاان ازعااة ونااعية ُمبالِغااة   تهياايم الع  ااة باا  اااؤمن البعاادمن للواجاا ض وإمااا اااو 

م ااا،  يهناااا  إ ااا ال  إ   ااايم اوااااو خلاا  ؟ مزماااد  إ؟  سون ااا .ببسااارة اتيجاااة ابلااا  بااا  ااااؤمن البعااادمن
م تسااااوي كراماااة كاال واحااادض البعاااد الوحياااد مبااادي احاا،ا-بدمييااة حااا  تاااتم ااطابهااة بااا  بعاااد ااباادي ال ياااافو 

ل  يو الهااايم الاااه فيياااا وناااا ااااد ااااؤا اابااادي ال ياااافو وااباااال  الو ااايطية ااتعاااد   -ال مااااروطض لكااان ااااابيم
  ؤا ال ماروط.  -وبالتايل اسبية نؤا ااعم-ل كليا تعب ا  مارورة واله متث   ضحتدمد  األو 

 كاون و الصاعوبة كلياا  بةض اإلكارا  واحلرماةض الكاوين وابااق. وتتجل املتهو   الواج ض اارواة والص 
بوتاا يسا كياااا  م  صاال  بع اايسا عاان  ضلاخاال اله اعااة وال عاال األخ  ياا اااؤمن البعاادمن ؟ متعاماااان 

و؟  ضالااكل مان جااا  والتحدمادا  مان جااا  آخارض بال متاداخ ن فيساا بي يسااإاايبض البع  ب اتل 
 ااة ؟ ميكاان لاال  لااا إ؟ يحااد ا إ؟   ا خاار. إن الااؤي مصااسد يمااام اساابية األ م ااة واألمك و؟ متحهاا  مااتم  

اااا relativisationخ ااااوعل لت سااااي  نااااسن وعاااال  ع يسااااا يو نااااد ا. إن  اماااان ررفيساااااض ولاااايس ر س 
ماااروط إن ااااروط ااو ا سال ال    ضباال ااد فيال  طال الوحياد للتعباا  ضمااروط ؟ مت اا   ماه ااااروطال   
  لااال مااان ين متعااار     ؟ بااد  لكاان ولكاااو متحه ااا .praticableلااؤي مصااابو بعاااد حتدمااد   ااااب  للتحهيااا  ا

 اااااروط ااو تعبا   ا  مباكارض ن   ا .علال  ا  معاروك مان ال فار  األو ا métamorphoseاسذ 
  ماروط. لو تراع ضرتيابية اله حتي  ب اولكن ليس   يكثر األحيان كسا حتاو  ين تو  ا ا؟ ضاو الب  

ين متحكم الواجا  بكي ياة ؟ماارورة ؟ معارض كساا مفان    الا  األحياانض ين م ار  ا سال بادون 
إعطااااء يي اعتباااار للزماااان وااكاااانض يي للفاااروك ااتغااا   للوا اااهض بااال العكاااسض فاااإن األمااار متعلااا  بإعطااااء 

افل ال ماااروط ين  اال اتسااام  دمااة يكاال  ااؤ  الفااروك  صااد إاااال حتدماادا  للواجاا  تسااسو ؟ ت ااا؟
ا فع    بادون  انسن اؤ  الفاروك. ومباا ين تاوتر الواجا  با  تعبا ا  الاؤا  الاه ؟ تساسو بت ا سياا لافس 

                                                 
)11( André Comte- Sponville, Petit Traité des grandes vertus, Paris, Puf, coll. "Perspectives 

critiques", p.35. 

الاروط. إ ا كان ال يلسوك   ؟ مطرح ؟مارورية الواج    مهابل األخؤ بع  ا؟عتبار  بوا يل وآخرونض فإن كاْا  اا معتهد كوا  ا ف  ا  التؤك  يال خ
يي -حالةض ع،اك باإلنام من جيةض وب رور  البح  من جية يخر. نسن كل م يحوا  ال س  الؤي م بث  عن ا؟ د كت  عهيد  ال  يلة فسن يجل ب اء عل كاْا 

عن ال س  األف ل لتحهي  الاروط؛ واو ما مت سن اايسة اجلوارمة   البح  عن حد إ امة العد    احلا؟  اباتة الوا عية,  -  مواجية اؤ  الاروط اباتة
؟ متور  عن الهو  ب رور  ا؟ع،اك بأن الواج    ؟ متخوك من الانة اا ار ا ض حي  . كان كااْ الصاحل نتلف اابال  الو يطية اله ميكن ين تاكل لل عافه  

ميكن تطبي  اؤا  من احلرمة للتأومل الؤي ث  مسألة معرفة كيف وإ  يي حد   اض بااعم الؤي مد  اوع  وا ه يو    تاماألخ  و او    ماروط و  ا س الو   
 الواج  
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نااارور  إااااال حلاااو ض  اباااار يم  اااعتالااااروطض فإاااال اااا  علي اااا ين اأخاااؤ بعااا  ا؟فااااف  مااااكل يو  ااااؤ  
 يا  ااا،كة   عاا ما، .وتسوما  لت ا   اله اعا ض يو علو األ ل لكل ما متعل  باحل

من اؤ  اللحفة لن معول ابا ك احلا ام با  مروااة يو تا بة الهايمض ولكان با  ااروااة  اااط    لكن 
وبا  ااروااة الاه ليساا   ضاابادي الااؤي مااكل وحاد   وامياا األخ  ااو لكوهناا متاس   ؛الاه ااو تلوما  للهاايم

 بث  عن مبدي التو مه العال  ل ح،ام الؤي ااو البعاد اجلاواري وإ ا متطلبيا الواج  لكوهنا ت ضكرعية فه 
بالر م من ين احلادول الاه ت صال  ضمبدلولل ا ت ي لافس   التسييز ب  اارواة اااروعة وااابواة للواج . إن

 إ  ترا  التأوم     اؤا الصدل. ا ا مالي يم    ضبي يسا    مر ومة بد ة
 

 إلح اجات الكاذبةأو ا الكونية التماثلية
اارمستااايد مااارتي الااؤي معيااد بأ االوبل الساااخر ااااايول لاال باالض  ضللسو ااف ال ساابوي باا   للاااارل كااو ا لعس 

تيا ة الواج  الكااه علو الاكل التايل: "؟ ت عل لآلخرمن ما تر   ين م عل باض فهد ؟ مكاون  ام 
اا ؤي مي ع ااا ماان ين ا عاال لآلخاارمن مااا مااا اااو السااب  الاا". لكاان التساااح  الااؤي مطاارح: اا ااس  و ااا" حتس 

كخصاااايتيم  واااااؤا بال ااااب  مااااا  اااادثض فحاااا  يرمااااد  احاااا،امار اااا  ين م عاااال ل اااااض إن ا مكاااان مبوجاااا  
فإين يرمد  م   ااؤ  اللحفاة ماا يرماد  ل  ساوض وااو ين معااملوا كاخصاية  ضلآلخرمن    ما يرمد  ل  سو
 ."مستهلة ومساومة يل   الكرامة

  يو الهايم ااعال  -ل  للسباال  العاماة الؤاتياة لل عال احلسولاة احملاد   األخ  او ؟ تا    ت ااء إن كواية ا؟
اااؤ  اابااال  العامااة يو  ال هنافي ااو؟ اا ااسون األملمهااو لل عاالض ولك يااا تاا  فهاا  ااباادي الااؤي  ااد   -ع اال

تل ااة عاان  يسااوض يااال باااح،ام األ واا وباااألخ   اايم ا خاار ااخ ضااااؤ  الهاايم واااؤا ال عاال. وا اايف يم  اا
وبااإرال  لاال مااا مرمااد  ل  ساال و؟ يرمااد  ل  سااوض يكااون   اااؤ  اللحفااة يعاملاال بطرمهااة  اثلااة اسااتو. ااباادي 

   ؟ الكرامااة اإلاسااااية   ؟كاارريتل و  احاا،اممباادي  ا؟ تااالف بتات اا براااارل كااواحملاادل. نااؤا تصاابو حكسااة 
ُ ااد ل بصااايغة هنافيااة ااباااال   يالواجااا  بوتاا ل مباااد كوايتاالض باال تاكاااد  عاان ررمااا  إباارا  وجيااال البااارن. إن

 عااان ا سااال فيياااا بطرمهاااة متاثلياااة العاماااة واألفعاااا ض ؟   ااار   ااااؤ  األخااا   كسطااااب  للاااؤا ض ولك ااال معااال  
analogiqueيل   الكراماااة معااار ين يرماااد لااال لااايس ا اااس ماااا يرمااااد  ار باعتباااار  مسااااوم  خاااح،ام األا. فااا

 -ماه مراعاا  الفاروك- ايي تايغة ميكان ين تكاون نال اة متام ا ؛ولكان ااساثال ضاو؟ ااختلف متام   ضل  سو
 ل  س اابدي.

 ح،ام.ونه حدول  ؤا ا؟ اليس اتيجة نرور  خارجة ع لض ا  يم   لكن مبوج  اؤا اابدي ا سل و 
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يي  ؛الاارعيةتي  احلرمة الاه متلاا وحاداا  اح،اموإ ا معر  ضحرمة ال رل اح،ام؟ معر مبدي التسامو 
كرااااا  نااؤا ااعاام بعاا  اااؤ  اإل  ضاتساااوي كرامااة كاال يحااد. تصاابو إ    احاا،امالصااي  الااه ت ااه لااارط 

و؟ مهيد  ابدي التسامو فه ض بل او من متطلباا  تطبيا  اابادي  ضاا رونة علو حرمة األفرال    م ا  ة
 يخ  و. إالتسامو كسبد ا سل؛ إهنا حدول مونوعة لبع   ار ا   لطة احلرمة اله ت ا  

ض ألا ااا نااؤ  مو ؟  يسااة لاال إ؟   حاادول معي ااةالتسااابتأكيااد ين  ا؟ ميك  ااا ين اكت ااو كسااا ا عاال  الب اا
الاؤي  ال او  مان التساامووااؤا  .يخ  او جاواري يخت ك اجلواري ب  التسامو كسبادالطرمهة تج  ا؟

ميكاان ين تتحااو  نااؤا ال عاال يث اااء التطبياا  إ   ار ااة  ار ااة للحرمااة باادون متيياازض والاه  عو الهبااو  بااأي  ماد  
   للهيم.م ال  

التساامو ااو ف ضهااي اإلمطاايلض و لاا بطرمهاة ك  ايكيةناسن ال    اإلما  مساألة التساامو يم  ا لهد    
  لا اابدي الؤي ؟ ميك ل الت حم مه اإلميان.

بادون الساهوط  ء عان مرجعياة مطلهاة اتغ ا اتيعا  كياف ميكان لغا  اااامن ا؟امان  ماارتيرا متسكن 
ااا واااات يم كياااف ين رلول بعاا  .ال ساابومة والعدمياااة اا اااال  للهااايم   د  ااا  اااااام   عااان ااااؤا التسااااح  تاك 

ااا باإلعااادام علاااو احلرماااة  ا لهااال. بااهابااال فاااإن  ااا  اااااام   مااارون بال اااب    اإلحالاااة إ  ااااؤا ااطلااا  حكس 
 معتال ين التساامو الاؤي رولماو ماارتيك   اء األخ  او بامتياا . فاا ت ايي اا ميثال   افارام ا؟ ؛والتسامو

اعتباااار يهناااا ؟  علاااو  ااايم يخ  ياااة مطلهاااة وتااالبةإ؟ بغياااا   ااعاااد  بااال عااان إكااارا  ا خااارمن ا معاااد  ك  ااا
ع  ااة نااس ية باا  التسااامو ومباادي الهيساااة  ؟ توجاااد ا ااا  ضاالتعااامش مااه  اايم يخاار.. إ    اتسااتطيه م طهي اا

اا اولكاان ع  ااة إ صااء. وا ااا يم  اا ضخاارااطلهاة لآل  ضوباا  ااطلاا  ال ماااروطل اللا ااة   ااطابهاة باا  تتعج 
حااا،ام تاااراك اتيجاااة حكااام خاااال  م اااه علاااو  ااادم ااسااااوا  اابااادي ال مااااروط ؟  ؟وااااو   ااااؤا تتعااار  

ألخار.ض مصابو الكرامة اإلاسااية مه الهيم األخر.ض حي  عو  ين مكون اؤا اابدي  يسة من ب  الهايم ا
إ ا كان التسامو مت ا  مه ااطلا  باعتباار  احلهيهاة  ضل لكل الهيم األخر..   الوا هنؤا ااعم الارط احملد  

مااه الطااابه ال ماااروط للواجاا ض باال  ؟ مت ااا  يتاا    ضض فإااال بااالعكسوحيااد  والبدمييااة بااإر ا واجللمااةال
التساااامو الااااؤي اعاااا،ك ماااان خ لاااال لكاااال واحااااد باااااحل  ماااان مباااادي  اع اااال.   عاااااا متعاااادلض وااط   اااا م بثااا 

ااتساااوي   الت كاا  وال عاال بطرمهااة مسااتهلةض وبالتااايل اعاا،ك بطرمهااة  اا  مباكاار  ب اارور  وكاارعية مرواااة 
؟حاا،ام الكراماااة إ  الوا ااهض  اااا  الصااال الهااايمض مصاابو مبااادي التسااامو الهافاااد اجلااواري لولاااو  ااباادي  تاا   
بعساا  عااان  رماان  ات ااا. لاااو تساااء  مااارتي  ااته لية كسااالطة للحكاام وال عاالا؟ ي بطرمهااة رفيسااة إ مااال  
ااال   ض باد  البحا  عان  ياين مصال إ  ال تيجاة ا سا بال سابة لال, فإاال ؟ باد   ارا  الاه  عال التساامو ميس 

 إاال ناؤا  ارم متطلباا  التساامو مان ؛إ  حسا  الاربو وابساار  -يي التسامو-بإرجاعل  عه ينت س  
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  ألاااال با ااام مبااادي التساااامو ميك ااال إلاااااة التعص ااا ؛مع اااااا األخ  اااوض وم اااه ا سااال   ت اااا   ماااه  اتااال
 األتويل الؤي ؟  تسل.

فهاا ض ولاان  ااد فييااا   اجوارم اا يإ ا فتح ااا العلبااة السااولاء اباادي التسااامو فلاان  ااد فييااا باادون كااا مبااد
كااال محولاااة حمااادل    ضومرااااة ضوجبياااا كااارعيةكاااؤلا تاااورمة خالصاااة ل اااو  مااان الهااايم اإلجرافياااة الاااه تصااابو مب

يو ماااات ض معااال بطرمهاااة  intermédiaireلألخاا ا وكااال  يساااة. إن مبااادي التساااامو اااو مبااادي و ااايطو 
فاااإن الكرامااااة  اتاااورم   يمااان ين تكاااون مبااااد اإلاسااااااية؛ وعون اااتاااورمة عااان اابااادي ال يااااافو ؟حااا،ام الكراماااة ا

يي ياال م كااف   تايغة  ؛إلاسااين بطرمهاة تاورمةيو م كااف للحكام ااإلاسااية او مبدي جاواري مال  
 ل . التأومل يو التأوم   اله حتد   ااتفاريو    تامة اإل ا     ضل    حمد  
 

 اعتقاد  القيم باعتبارها ا
فيسااا ثاا  مسااألة ي ااس الهاايم اااو  ضهاااي اإلمطااايل ين التهاباال اجلااواريا حااي مااه بعاا  ااسااا     ال   

و اا  ااااام  . وميك  ااا ا ن  ضبال ساابة للحاادول ال اتاالة باا  ااااام   transversaleخاا ك مسااتعر  
الهاااو  باااأن األمااار متعلااا   بااال كااال كااا  بتهابااال بااا  الاااؤمن مبحثاااون لاخااال التجرباااة األخ  ياااة ا سااايا عااان 

من يلاااوا ي ااار. ساااتعدون اواجياااة بعاااداا ااااابيمض  اااواء يكاااااوا ماااام   بالااادمن يم ؟ض وبااا  الاااؤممع ااااااض و 
ة خارجياةض ومبحثاون للهايم عان معام مأتيياا مان خارجياا. مبادو ين ا اا  أل ا  كعل ا ونعو م فر لات ك 

الااؤمن  اام  -مااام   يم ؟-مااا اااو يكاال ماان التهاباال باا  ااااام   و اا  ااااام  ض واااو التبااامن باا  األفاارال 
ا  الااااا والت كاااا  بااال بااااالعكس مساااتتبه حلفاااا ضواااااؤا ؟ م  اااو-الااااجاعة للثهاااة    ااااربتيم األخ  ياااة 

 ألهنام ؟ مساتطيعون تعليال ضوب  الؤمن مصل نم األمر إ  لرجة إاكار ح   اارنم األكثار  او  -ال هدي
 أ يس اؤ  التجار .تيو 

   ماااارتيرختياااار ض كساااا م حاااي الكارلم اااا  اابااا  ميكااا يم  احااا  الاااؤمن ؟ مااادركون يو م كااارون افرم ااا
ر باا  افرمااا  يخ  يااة  اا  كافيااة وباا  جااد  كيااة ابلاا  ااثاا  وااتكاار   ةهاا بطرممسااا تل الثاايااة حياا  مباا   

  لو  يخ  و إاايب.
ماادمولوجو كسااا مباادو لساالو  تاالف حاا  متاا و يليااا األ إن مااا  صاال للعدميااة ال فرمااة ااتعلهااة بااالهيم

األفارال  ايم  ا مان رارك ااؤ  العدمياة(ض مهاه فيال -يي ااؤا السالو – اس امن ين مكاون ُما     متهدميا )بد؟  
ين متسااءلوا عان الساب  الاؤي  العادمي الؤمن متعاملون  دماة ماه الهايم    اارنم االسو اة. علاو ااا؟ء 

 اااتسرار   ا؟ اساايمض وعااان مااا ماادفعيم يم  اا ااتسرار ناادوءض   التعبااا  عاان  ااخطيم وحتس  ماادفعيم إ  ا؟
بال  ض تصاا  والتعاؤم  وا اا ر الباارمةة ا؟ض وإلاااباإلحسا  بال دمض وال  ا  من يجال عااا يكثار عاد؟  
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 إلااة ح  احلا؟  األلىن من الفلم مثل اإلاااة اله متعر   ا اإلاساان  ان ااو يعلاو مرتباة م ال مساتغ   
    لا مو عل السلطوي.

ماااد  علاااو لااا  ااوناااو  ااااا  كااار باااأن العااادمي  ال فااارم     اااربتيم األخ  ياااة ؟  ماااارتيرلهاااد وناااه 
ولكاان باعتبارااا  ارارا   ااا  -بال سابة لل او  اي ال ناارور  يم  ا-باعتبارااا  اارارا  نارورمة  ضن يفعاا ممعيااو 

مع ااا    امها. إن الااا ال فاري الاؤي مأخاؤ تايغة يكثار جؤرماة لاد. الابع  م ار  علاييم تبار حالاة 
  م طا  ااومه ُثتاز  إ ااساجامبل ح  فصام وجاولي بادون وعاو ما يمض اتيجاة الر باة   خلا   ضتاوي

identitaireال صااام الوجااولي( تاادفعيم إ  تأكياااد ين مااا ااام مسااتعدون للتطااو  مااان واااؤ  احلالااة ) ض
يو يي   رماااز  بيولوجياااةماااا ااااو إ؟ واااامض  -ومتطوعاااون لااال بال عااال   بعااا  األحياااان حبسا اااة كبااا  -يجلااال 

مض مسااتسر    لفاه حركتيااا  اااون حماما . كاال كاوء اااري وكاأن مساألة ااعاام وبااألخ  مسااألة معام الهاي
احملاو؟  ال فرمة إلعال  ال فر فييا. واكؤا مبادو ين ا؟اادفا   االؤاتية ندوء وع الض بدون ين تزعزعيا بتات  

اا ض وكااأن يكااكا  فااال ال ياام   حماولااة إعطاااء ال ااسااة األكيااد  أل ااا  ااألخ  ااو مسااتعيد حيومتاال لافس 
 جيد ا تاثر عليل.

الساعو حي  مؤكر   مسا تل الثااياة ين  مبعم الهيمض ومثب  ي ا يا كحهيهة ا وم   اإمياا   مارتيرمامن 
وبالتاااايل الااارب  ماااه موناااو   ضإ  تأ ااايس الهااايم فهااا  علاااو  امهاااا بااادون اإلحالاااة يو الااارب  ماااه يفااا  كاااامل

 احلهيهااةض مباادو كسحاولااة ماان لون ناار . لكاان مااا اااو جااوار احلهيهااة  ي ....  إن مسااألة الهاايم حتياال إ 
 .(12)ماكلة احلهيهة

؟ ماامن بوجاول حهيهاة هنافياةض وبالتاايل ؟ ماامن بإمكااياة التأ ايس كحهيهاة  اواء تعلا    ا رم ومبا ين 
ااا إاااال مسااااوي بااا   ضعلاااو إاكاااار يي معااام للهااايم ااألمااار مبعااام الهااايم يو باااأي تعاااا ض فإاااال ااااد ا سااال مر س 

اجلااؤري باا  ااااؤمن  dissymétrie تساااوا ل يخ  ااو. فيااو ثتااز  الا؟ختيااار األخ  ااو وا؟ختيااار ا
إااال  .ار اعاام اااؤا السااعوا؟ختيااارمن إ  معاللااة معاام وكاارعيةض يحااد ا  لاا  ماان يجاال ااعاام وا خاار إاكاا

إ ا ا تكااان ا اااا  ألاااال ؟ ميلااا اللااااا  للتعبااا  ع اال.  ا نااؤا ال تسااااوا لك ااال مبهااو يبكااامبااا  كااا  ااس  
 ض فإن رف  الع ف ا سل بالتايل ؟ حهيهة لل. ا  للحهيهة إ   ا مكن ا ا  ي ا  مطل احهيهة يي إ 

 ا رم و مطااب  با  اإلمياان واعتبارياة اإلمياان فاإن  ضباختزالل ااعم إ  حهيهة واحلهيهة إ  حهيهة مهي ياة
ة . إاال ثتاز  ناؤ  الطرمهاة اإلمياان   تاورتل الكارمكاتورمافل بأال مها  مطلا    يكاياء  ا  بدميياةح  معر  

األتوليةض حي  معتهد يال لل احل    اجلسه حتا  ا اس اإل امض با  اإلمياان الاؤي  ار  حمااو؟  البحا  

                                                 
 .ااداخلة الثااية (12)
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عن عدالة يكلض و لا ال و  من اإلميان السطحو الؤي مدفع ا إ  "ا؟عتهال" ياال لايس ا اا  إ؟ الع افض 
 ."عن ال  ا مت ا  ل؟لة من ا؟ يكثرن ال  ا  ند الع ف ليس إ":  ا مالي إ  الهو 

إ  ين  اا  ااااام   ااام يا ساايم مام ااون باااكل ماان األكااكا ض حياا   ر  اااؤا الصاادلض مااا  مااارتي
والتااازاميم األخ  اااو اااااو مبثاباااة الااادمن يو اإلميااااانض ولااايس مبثاباااة اللاااااان  ضن التااازاميم بهواعاااد لولاااة احلاااا إ

démonstration  و؟ ح  مبثابة احلجا argumentation  يو -اجا  األخ  او وحاد . إن الو
لان عليالض بال ين تثبتال يو ين مُا ا متطلا  ين ُمساتد  عليال م طهي ا؟ -تورتل ااسيحية ااعل ع يا   احلا 

يو ال ماااااروط  ض. إن لعااااو. التعاماااال اجلاااادي مااااه الهاااايم ت اااار  علي ااااا اإلميااااان بالطااااابه احلتسااااواألعسااااا 
فااة  اف ااة و؟ معرفااة متدايااةض ولكاان معاام تاا  م للواجاا  األخ  ااو.  اا  ين اااؤا اإلميااان ؟ مأخااؤ معاام معر 

     و لااا كسااا معرفاال بااو  رمكااور بطرمهااة جااد معاال   ضبااا ومبااالر  اإلميااان ضréceptivitéا عااا   ابليااة ا؟
ااالررتات ذاتهررا كرر   كتاباال    ا ااس الو اا  الااؤا   اض حياا  مهااو  عاان ارموايطيهااا الااؤا  الااه اااو لافس 

م ياوم اإلبساتيسوض م ياوم العلامض الاؤي  سال معام  امهابال ي ا  ا attestationإن اإلكايال األخ  ية 
إن اإلكايال متسثال ا اا كااكل مان يكاكا    [...] autofondateur اااعرفاة ال يافياة وااا  اس  اتي ا

 ا ا د   -يي اإلمياان- doxaبااعم الاؤي حتسال فيال  doxiqueاإلميانض ولكن ليس  لا اإلميان الفر 
titre سااتيسوض ماان العلاامض يو باااألحر. ماان ااعرفااة. إ ا كااان اإلميااان الفااري اال ماان اإلبcroyance 

doxique    ناسن  اعاد  "يااا يومان باا" ي... م ادر  اإلكايال"يااا يومان ين"ض فاإن م در  ناسن  اعاد   
ي...  ؟ ميكاااان ا ااااتدعاء يي ايئااااة  créanceيو إ ا ف اااال ا التصاااادم   ضcroyanceبال ساااابة ل ميااااان 
 .(13)إبستيسية يعلو

ض يخااار. )****(؟ لااان تكاااون ا اااا  يوكااا يتزراض ؟ تسااا إن اإلثباتااا  التالياااة: الوفااااء يف ااال مااان ابياااااةض
 ت اااءا  يو مساالسا  اليساا  ماان تاا ف احلهاااف  الااه ميكاان عرناايا يمااام معيااار الهابليااة للاادح ض إهنااا 

يب وماان خاا يل يااااض  هاااف  إ؟مع ااااا يو ؟ مع اااااض ر اام يهنااا ؟ ت اات  كح ر باااحرمةمعاامض ؟ ميك اار ين ي اار  
يكثاار  ااا تطلاا  ماار - يو حتثاار ض ت اااءا  تسااتدعير  عاادم ا؟متثااا   ااا. واااؤ  ا؟ احاار  حاا  وإن ك اا  

. عاان ااعاام اباااق ألحكااامو العسليااة وفيياااض حااو  حالااة حماادل ض عاان كسااا اااو احلااا  حاا  يحتاار    ض-راعااة
 ااتعال  عسليااة حاار  احاا  يكاايد بااااعم عاان ررماا   ررماا   ار ااة حاار  لهاادرا    احلكاام علااو األكااياءض يو

اا  ض؟ لاان تكااون ا ااا  يوكاا يتز يخاار. :. ؟ ميكاان احلكاام بااا تااحة اإلثبااا  التااايلالاخاال يفعااا  مت اارل  لافس 
ف،انال إ ا ا مارل ين ُ اار ناسن إواؤا ما ا ،نل وما ا  علاو  ا رم و ا سال  .معم تام ا  الكوال إثبات  

                                                 
 )13( Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Le Seuil, 1994, préface, p.33. 

 ل عتها  مت  بل يكل حمر ة  للييول حس   عسيم. ا" م طهة ببولوايا ي ام فييا ال ا مون معسكر  Auschwitzيوك يتز " )****(
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و؟ ي اال ماان إثبااا  ين بعاا  ال ااا  ؟  ضاااؤ  اإلثباتااا  ليساا   ا  معاام يكثاارالااؤمن معتهاادون ين مثاال 
ض فياو مساتسر وملاو مان خا   يف ل من اإلبال  اجلساعية. إن ااعام ؟ وجاول مساتهل لال امستحهون مص   

 .افعلي   االبح  الهل  الؤي حلفة إثباتل مي حل وحد  وجول  
 ا  يا  حهيهة مونوعية يو مطلهاة فكال كاوء إ   يال   -مثل السوعة من ااتاكك - مفن   رم و

كليااا رمالمااة مثاال يبهااار اللياال   اعتهااال تتساااو.ض إهنااعتهااالض وكاال يكااكا  ا؟ماان يكااكا  ا؟ كااك    لاايس إ؟
إ ا ا  ضث ع ياا كايل  . لكان ميك  اا ين اساتخل  مان ا اس ااؤ  ااهدماة ال فرماة خ تاة يخار.اله حتد  

ولكاان  ضعتهااال ماااامض فال ااارا ااياام لاان مكااون باا  حهيهااة مونااوعية و تكاان ا ااا  حهيهااة مونااوعية   الهااي
 عتهال.اعتهال و اب  

 ضبدون ين اكون ماام    اعامض إ ا ك اا اهصاد باإلمياان  لاا ا؟عتهاال الادمر اال ميكن ين  تلا  يس  
   ةاي  ؟ض إ ا كااااان ااهصااااول  لااااا الاااا س  ماااان اإلميااااان الااااؤي اااااو تلااااا الطرمهااااة األتاااالية للااااروح اإلاسااااا

عهال ال فاري. ا تااح الاعان  ا   اعلو معم الوجولض معم ا خرض معم الؤا ض واله تتسيز جاؤرم   اا تاحيا
لوا علااو فكاار  يهناام مام ااونض يوليسااوا إ؟ مااام   بااالهيم. وعلااو ااااام   الدمن ين متعااو  علااو  اا  ااااام   بااا

مان  ا  يباد  وااو ين ااؤ  األخا   ؟ تاتخل   ؛ألخ  ياةين متعولوا علو ما تله يم إماا   اربتيم ا ابالدمن يم   
 اات الاا فهاا  إ  مااا ميكاان ين مكااون عهيااد ض والااؤي ماولاال الاابع  علااو يااال إوماان توتراااا اتيجااة  ضإناميااا

يي إلخارا  الهايم مان  ؛تأ يس الهايمحلجا  بكافي  كارر  ي ا اي  لاااأل ا  ااطل . ف  الوحو و؟ ا
  ميكااان اللا اااة علاااو الهااايم و؟ فااا . ومهاااا اباتاااة لل   الو ااا  ا ساااتااااك   حااادولااض لكااان ااااؤ  ا ااكاااة

تأ يسيا إ؟ بالتسليم بوجول مع ااا وإثبامها من خ   ااسار ة العسليةض حي  ؟ وجول  اا إ؟ مان خا   
 اؤا اإلثبا  لؤامها.

اار ض  اا  ين اااؤا ؟ معارإن رساوح البااار إ  ي ااا  را اذ للهاايم اااو رساوح لاال مااا مال    ا يااال مصاال حتس 
إن حماولاة الهايم للاتخل  مان جاابياا ااابيم ماالي ناا إ  إاكاار  امهاا.    ضإ  اتيجة. بل يكثر مان  لاا

 ضماان الااؤي مفياار   التجربااة األخ  يااة ماان خاا   تلااي  احلكاام حماولت ااا للبحاا  عاان ي ااا  يكثاار  بااو؟  
م ااايه م اااا السااااا  واترافاتااالض  فااالض يخطالاتااالض و سونااال وتوتراتااالوكاااؤلا ال عااال مااان كااال يلرااااال ومااان ترل  

كياااف ا يااام ااعااام الباااارر  اااؤ  اإلمكااياااة الباااارمة اجلوارماااة الاااه ااااو الهااايم  كياااف ا يااام ااااؤ    ضاحلهيهاااو
  التجربة اا ار ة اله او التجربة األخ  ية كسا او   األتل 


