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  ژهبنیاد سو :مسئولیت در برابر مرگ دیگری

 در فلسفه لویناس

 1مهدی خبازی کناری                              

 صفا سبطی2

 چکیده

 

 ،یتخی شناهست -ی ختمعرفت شنا ینقد بامفهوم ديگری در فلسفه لويناس به مفاهيم ديگر او هويت می بخشد. وی 

لی تعا امكان ديگری امكان نفی تماميت سوژه وبه زعم لويناس . پرسش می گيردديگری را به  کليتتماميت سوژه و 

عرفت می نسبتی نسبت سوژه با ديگرله بر آن است تا نشان دهد اين مقا. است هويت ايستای خوددر فراروی از  سوژه

مترين مه .يردگدر مجاورت ديگری شكل می  سوژه .نسبتی اخالقی است ،نبوده بلكه از بنيان یختهستی شنا -ی ختشنا

ی ه اخالقاين امر به رابطلحظه ی نيستی و مرگ اوست.  با هستی ديگری مجاور می شود،ساحتی که هستی ديگری 

به . ستستی ما مسير تحقق ه و مهمترين وجهديگری بنياد مرگ  مسئوليت در برابرکه در آن بنيادينی منجر می شود 

ن با صيل دازايرابطه ی ااز طريق  ،هستن به سوی مرگ خود ری می کندچنان که هايدگربر آن پافشا فهم هستی زعم ما

تی هساست.  ، نقطه ی عزيمت ويران کننده ی دريافتن نيستی گره خورده با هستیديگری مرگ بلكه ،نيستخود  مرگ

بر در برا گریدياز  در کنش های ارتباطی انسان با ديگری و متعاقب آن با مراقبتدر هستن برای ديگری و سوبژکتيويته 

 .دمرگ متحقق می شو
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 مقدمه و بیان مساله -1

.  ديگری استمفهوم  تامل بر به جهت ،ویيكی از فيلسوفان مهم قرن بيستم است که اهميت انديشه ی فلسفی لويناس 

 ناگسستنی با اخالق دارد. اما اخالقی که لويناس بر آن تكيه دارد نه حاصل عقالنيت فلسفه ی لويناس پيوندی عميق و

بلكه شيوه ای از بودن و قدم نهادن در زندگی اجتماعی است. وی  و نه شامل قوانين و قواعد اخالقی،است  متعارف

برای توصيف اين  لويناس دهد.می ارائه با ديگری رابطه ی سوژه از متفاوتی  رويكرد ،غرب ی نقد فلسفه همزمان با

مرور مفاهيم  صرفا می گيرد. هدف ما در اين مقالهکمک  و مرگاز مفاهيمی مثل مسئوليت، پاسخگويی، تعالی رابطه 

مفهوم تحليل کنيم. در اين مسير ابتدا را با موضوع مرگ ديگری شيوه ی مواجهه ی او بلكه می خواهيم  ،لويناس نيست

و  متعارف، صورتبندی خواهيم کردهستی شناسی  و معرفت شناسیبه  لويناسرويكرد نقادانه ی  دروناز را  ديگری

در مسير پژوهش رويكردهای متفاوتی را که . نشان می دهيمسوژه و ديگری  اخالقی مياننسبت از را تلقی او سپس 

مرگ رابطه ی آن با و نحوه ی تحقق سوبژکتيويته سپس  و اتخاذ کرده است، تحليل می کنيملويناس نسبت به مرگ 

گذری بر  ،رويكرد لويناس نسبت به مرگ ديگریبرای درک بهتر  طی بحثمورد بررسی قرار می دهيم. در را ديگری 

 در نهايت نشان خواهيم داد که چگونه مرگ ديگری با هستی ما گره خورده است. انديشه ی هايدگر خواهيم داشت و 

 با دیگریسوژه  رابطه یتغییر بنیادین  -2

بنا شده است. اما ديگری نزد لويناس يک مفهوم صوری و   (other)بر مفهوم ديگری (Levinas) اساس انديشه ی لويناس

شيوه ی متداول  ذاتی نيست. همچنين نمی توان آن را به مفهومی منطقی تقليل داد به طوری که بتوان استدالالت او را به

تحليل  تحليل کرد. به همين دليل به نظر می رسد انديشه ی لويناس بجای ارائه ی روشی علمی برای و عقالنی فلسفی

که در آن با ديگری به سر می بريم. با نظری کلی بر آثار  ؛ جهانیمی گشايدبرای درک ما از جهان ی اامور تنها آستانه 

ديگری  سرکوب و ناديده گرفتننقد تالش های فلسفه ی غرب در  در ضمنلويناس در می يابيم که او مفهوم ديگری را 

ارايه ديگری  )alterity(غيريت مفهوم  ی ازتوصيف ی خاص خود ن ورزانهشيوه ای سخبا و همزمان صورتبندی می کند 

نمی داند و عقيده دارد که اساسا تالش ما برای  متعارف فلسفی . لويناس خود را پايبند روش و روش شناسیمی دهد

به همين دليل  در آوريم، نه در روش و نه در فلسفه امكان پذير نيست. و تمايز اين که موضوعات را تحت قالب وضوح

 به نظر ميرسد که متون لويناس غالبا جنبه ی توصيفی و غير نظری دارند. 
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در فلسفه ی غرب را مورد انتقاد قرار می دهد، از آن   (Epistemology)و معرفت شناسی  (Ontology)او هستی شناسی

سوژه ای مسلط بوده اند. وی در نقد معرفت شناسی مدعی آن  ذيلجهت که همگی در صدد انحالل استقالل ديگری در

است که تفكر فلسفی غرب جهان را به درک عقالنی سوژه از جهان تقليل می دهد. معرفت شناسی با انحالل فرديت در 

 و گنجاندن کليت ها ذيل مفاهيمی از پيش معين، جهان را ابژه ی شناختن می گرداند، و بدين وسيله سايه ی کليت

امور تحت عموميت  ی تسلط سوژه را بر جهانی برساخته ی فهم او می افكند که فرديت در آن جايی نداشته و همه

(universality)  ت و کلي(totality) سوژه به عنوان مبدا حرکت به سوی جهان و فهم  ،د. به تبع اين نگاهنقرار می گير

فراگير از جهان، غيريت و تفاوت ها را ناديده می انگارد و ديگری را به عنوان ابژه ای قابل شناخت، تحت تملک خود 

 در می آورد.  

ود با خ  (resemble)انتقاد لويناس به هستی شناسی نيز از اين قرار است که کوشش هستی شناسی بر همسان سازی

 the)ديگری بوده است. به طوری که در مواجهه با ديگری، هستی شناسی همواره مفهوم ديگری را به خود )همان( 

same)  فرو می کاهد و با همسان سازی ديگری با خود غيريت او را ناديده می انگارد. تا جايی که ديگری به منِ ديگر

گری در من انحالل می يابد. بدين ترتيب تماميتی از همان و ديگری دي ،تنزل پيدا می کند و به گونه ای سلطه جويانه

من قابل تعميم به هيچ فرد ديگری در حالی که به نظر لويناس  شكل می گيرد و هيچ غيريتی اجازه ظهور پيدا نمی کند.

نيستيم. تجميعی که بواسطه ی آن، من  دو عددجمع مثل ديگری و من "و ديگری مطلقا از من متمايز است.  نيست

نه بنابراين افرادی از مفهوم عموم نيستيم.  -من و تو همچنين نيست.  "ها من"می گويم، جمعی از  "ما "يا  "شما"از

 :Levinas, 1969) "پيوند نمی دهد  (stranger)نه اشتراک مفاهيم من را به ناشناس و جمع تعداد تسلط ، نه تعميم و 

39) . 

با ديگری را از منظری متفاوت توصيف می کند. به نظر  سوژهتفكر فلسفی غرب، رابطه ی  ازيناس همزمان با انتقاد لو 

نيست و خارج از قدرت درک من است. او چنان از من جداست که لويناس انديشه ی من لويناس ديگری محصور در 

اين بدان معناست که ديگری به کلی از من متمايز و از . توصيف می کند (infinity) نامتناهیغيريتی مفهوم آن را با 

من خارج است و من حتی اگر بخواهم نمی (cognition) دسترس فهم من دور است. ديگری اساسا از دايره ی شناخت 

با توانم او را به تمامی بشناسم. به نظر لويناس فلسفه ی غرب با تقليل ديگری به من در صدد تسلط بر ديگری بوده و يا 

 جا دقيقا همينديگری، تفاوت بنيادين ديگری با خود را به فراموشی می سپارد و با عموميت بخشيدن به مفهوم من 
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است که خشونت در نطفه شكل می گيرد. من از ديگری جدا هستم، اما او در مقابل من نيست، بلكه ديگری خودی 

صوری نيست، نقض ساده ای از ماهيت من نيست، و شكل گرفته از مقاومت در  غير بودن ديگری"مستقل از من دارد. 

 است. اين ديگری با غيريتی تشكيل سوژهبرابر همان ]خود[ نيست، بلكه مقدم بر هر آغازی و هر سلطه ای از سوی 

 يافته از همان محتوای ديگری است.

ی اجتماعی سوژه پيش از هر تالشی برای شناختن، در به نظر لويناس در زندگ. (Ibid: 39) "که محدود به همان نيست

 1مواجه می شود. غيريتی که در بی کران "غيريت از خود"در مقام  ديگری به سر می برد و با او )proximity("مجاورت"

جای دارد و فهم ناپذير و غير قابل تقليل به من است. غير قابل تقليل بودنِ غير به خود، بدين معنی است که نمی توان 

تحت سيطره ی شناخت درآورد و اين يعنی: (sameness) و همسانی (correspondence) ت مطابقديگری را از طريق 

اما اين تمايز و ناهمگونی باعث بی تفاوتی سوژه نسبت به  .(Ibid: 36) "بنيادين ديگری  (heterogeneity)نی ناهمگو"

ه سوژه در مجاورت و نزديكی ديگری است و لويناس اين نزديكی را با لمس و تماس مقايسه می کند؛ ب ديگری نيست.

ی او را با طوری که در اين حالت سوژه در همان حال که به ديگری نزديک است، باز از او فاصله دارد. نزديكی، فاصله 

ديگری پر نمی کند و ديگری همواره ناشناس می ماند. اين نزديكی از نوع اخالقی است. به تعبير لويناس ديگری 

همسايه ی من است؛ در کنار من و من هيچگاه نمی توام او را ناديده بگيرم. لويناس در اين وضعيت تالش می کند تا 

به زعم وی سوژه همواره در مجاورت ديگری و ديگری را نشان دهد. ميان سوژه (ethical relation) ی نسبت اخالق

رخوت و ايستايی خود را در معرض دگرگونی قرار  ،است و ميلی بی انتها به ديگری دارد. چرا که در مجاورت ديگری

او هرگز نمی  می دهد. به همين دليل ميل سوژه به ديگری هيچگاه تمام نمی شود، چرا که او را با نامتناهی يا چيزی که

داند چيست و با تغييری مدام پيوند می دهد. اما در حالی که ديگری نامتناهی است و من به هيچ طريقی نمی توانم او را 

 بشناسم اين پيوند چگونه شكل می گيرد؟ 

يده و چنان که مالحظه می شود توصيفی که لويناس از رابطه ی سوژه و ديگری ارائه می دهد با عباراتی غامض و پيچ

در عين حال به زبانی غير استنتاجی بيان شده اند. با وجود اين، مفاهيمی که در کنه اين زبان پيچيده وجود دارد، انديشه 

د. از جمله آن که لويناس با نقد هستی شناسی تالش می کند تا سازی لويناس را روشن و از ساير فيلسوفان متمايز می 

اما او نمی خواهد اين نسبت را وارونه کند و يا به عبارتی ديگری را بجای سوژه ديگری را از تسلط سوژه آزاد سازد 
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بگذارد و او را بر سوژه مسلط کند. ديگر اين که وی به سوی آشكار کردن هستی ديگری نظر ندارد و در صدد تضمين 

ند، بلكه وی نحوه ی ارتباط هويتی متعالی برای او نيست. به عبارتی لويناس نمی خواهد هستی شناسی را از نو برپا ک

ند مجاورت، بنيادين سوژه و ديگری را محور فلسفه ی خود قرار می دهد. به همين دليل است که او از عباراتی مان

و رابطه ی اخالقی سخن به ميان می آورد. اين عبارات همگی بر چگونگی نسبت زديكی، ميل، مسئوليت، پاسخگويی ن

سوژه با ديگری استوارند و نه توصيف هويت ديگری. مساله حائز اهميت ديگر اين است که در جايی که به نظر می 

غيريت استفاده می  رسد لويناس هستی ديگری را به توصيف می کشد از عباراتی مانند نامتناهی و ناهمگونی بنيادين و

کند، اما اين عبارات خود بر توصيف ناپذيری ديگری و غيرقابل دسترس بودن هستی ديگری داللت دارند. تالش 

لويناس در توصيف نسبت سوژه با ديگری متوقف کردن چرخه ی خشونت عليه ديگری از طريق متوقف کردن تعميم 

 ديگری به خود است. 

 یتحقق  سوژه در مجاورت دیگر   -3

ديگری را به شيوه های مختلف، به مفاهيمی کلی و قابل شناخت بدل می سازد تا آن را به فهم در  ،سنت فلسفی غرب

آورد. در اين حالت ديگری ابژه ای همانند ابژه های ديگر برای سوژه ی شناسنده بوده و او قادر است با شناختن بر 

هد رابطه ی من با ديگری نه هستی شناسانه است و نه معرفت لويناس در صدد آن است که نشان دديگری مسلط گردد. 

يعنی اين  شناسانه. با اين حال اين رابطه به گونه ای است که من نمی توانم هيچگاه نسبت به او بی تفاوت باشم. 

اما  باشد،در برابر شناخت سوژه که  نيست  ديگری دارای هويتی هستی شناسانه و يا هويتی قابل شناخت به مثابه ابژه ای

سوژه او خارج از معنايی است که سوژه و ديگری برقرار می کند.  مياناز ارتباط را  متفاوتیمجاورت با ديگری گونه ی 

مجاورت با ديگری، حضور به گونه ای "و آگاهی سوژه از فهمِ ديگری ناتوان است.  برای او تعريف و تصور می کند

ک بودن مكانی به ديگری نيست، بلكه ديگری به من نزديک می شود، ضرورتا تا جايی که من خودم ساده به مثابه نزدي

وان به ارتباط قصدی نمسئول او هستم. اين ساختاری است که به هيچ ع -و تا جايی که من هستم –را احساس می کنم 

که انسان باشد يا  ای منفعل، بی تفاوت به اين ما را به ابژهنيست که  ارتباطی از نوع شناخت شباهت ندارد. اين نسبت

که نيست طور خاص ارجاع به اين واقعيت ه و ب (intentionality)مجاورت، ارجاعی به قصديت . پيوند دهد ،يک شی

به پديدارشناسی هوسرل  لويناس بيانگر نقد اين عبارات.  (Levinas, 1985: 96) "قابل شناخت استديگری برای من 
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(Husserl) از نظر عنوان می کند، رد می کند. به نحوی که هوسرل آن را قصديت  را ارتباط سوژه با ديگری است. وی

چرا که در اين حالت، سوژه ی آگاه از طريق قصديت، قصديت آگاهانه سوژه نيست،  پديداری در حوزه ی، ديگریوی 

اين سوژه مسير تغيير و طی شدن قرار دارد و خود را قطعيت می بخشد، در حالی که سوژه به مثابه رخدادِ بودن، در 

با  ،و شناخت آگاهیوژه اساسا در چارچوب سلويناس بر اين باور است که  اساسا مستقل از ديگری، هويتی پايدار ندارد.

همواره حضور دارد و نسبتی بين سوژه و ، او نمی تواند ديگری را بشناسد اما با وجودی کهديگری روبرو نمی شود، 

لويناس نسبت بين سوژه با ديگری را با بيان مفهوم ميل توصيف می کند. او می گويد سوژه تفاوتی ديگری برقرار است. 

بنيادين با ديگری دارد و وقتی که سوژه با ديگری مواجه می شود ميلی برای گذار از خود به ماورای خود در او بيدار 

تغيير و دگرگونی كل می گيرد و سوژگی او در تداومِ در مواجهه با ديگری و ميل به او است که خود سوژه ش می شود.

مواجهه با ديگری امری ثانويه و اتفاقی پس از دريافت من به عنوان سوژه نبوده، بلكه اما به زعم لويناس  قرار می گيرد.

  امكان گشودگی سوژه به سوی آزادی است.اين مواجهه، مقدم بر همه ی تجارب سوژه است. ديگری 

را به مثابه  )identity(  تارجاعاتی که هوي نظام ارجاعات بودن.من بودن يعنی، بر فراز يا فراسوی هر فرديتِ ناشی از 

، بلكه ]هويت محض و پايدار[ باقی بماند نيست که همواره همان ، هستی ای"من"محتوايی شخصی فرض می کند. 

، در آشكار ساختن هويت خودش، بواسطه ی خودش ) (identifying "هويتاحراز "بودنی است که وجودش عبارت از 

است، خاستگاه عمل شناختن. من برابر است با همان  همه ی اتفاقاتی است که برايش رخ می دهد. اين هويت آغازين

 .(Levinas, 1969: 36)تغيير و دگرگونی خودش 

حالت می گويد، در مواجهه با ديگری دستخوش تغيير می شود اما سوژه نه در  لويناسماهيت ناپايدار سوژه چنان که 

هويت  است. )being exposed to the Other("در معرض ديگری"همواره   )passivity(فاعلی بلكه در حالت  انفعال 

ايستای سوژه در گذار مدام از خود به ديگری و ميل به بی کرانگی ديگری دگرگون می شود و سوژه در اين تداوم، 

به ديگری بی تفاوت باشد، چرا که من بودنِ من، در نسبت هستی و سوژگی خود را تحقق می بخشد. سوژه نمی تواند 

يقينی و تماميت خود  -ی به پرسشی از خود و به ويژه از خود سوژگی برای لويناس با فراخوانگرو بودن ديگری است. 

  (Drichel, 2008: 23). آغاز می شود 

 دیگری : نسبت سوژه با لیت مسئو  -4
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ميل به  درچنان که گفته شد، در فلسفه ی لويناس نسبت سوژه با ديگری بر اساس شناخت نيست بلكه اين رابطه 

نسبت به ديگر تشكيل می (ethical responsibility) اخالقی مسئوليت اساس اين رابطه را  .غيريت ديگری شكل می گيرد

مجاورت با ديگری ارتباط اخالقی بنيادينی را بنا می نهد  به ظهور می رسد و . اخالق در مواجهه ی من با ديگریدهد

 (ethics as responsibility) "الق به مثابه مسئوليتاخ"ه ديگری مقدم بر هر اختياری است. يعنیکه در آن التزام و تعهد ب

غير قابل تقليل به منطق و عقل و تصميم است. ديگری تهديدی برای سوژه نيست، بلكه بيداری و هشياری او و ميل و 

 هويت سوژه را از سكون بهو اشتياق برای رهايی و آزادی از حيات نفسانی و برون رفتن از حصار خود را رقم می زند 

ليت برای ديگری ندارد. اين مسئوليت اراده ای برخاسته از خيرخواهی يا مسئوپويايی می کشد. سوژه گريزی از 

 -برای  -و سوژه از خويشتن، تبديل به من نيكوکاری نيست، بلكه خود سوژه در مسئوليت برای ديگری شكل می گيرد 

اساس مسئوليتی است که سوژه را از بند خود جدا می نزديكی سوژه به ديگری، همجواری اخالقی بر ديگری می شود. 

و  اوهمواره در معرض در مجاورت با ديگری ز نظر لويناس سوژه اکند و تا حد جانشينی برای ديگری متعهد می کند. 

فرا می خواند: پاسخ به حق ديگری برای زنده   (respond) "پاسخ"او قرار دارد. مسئوليتی که سوژه را به  "مسئوليت"

 سوژه در مواجهه با ديگری گريزی از پاسخ ندارد. او در معرض درخواست ديگری است و همواره سنگينی باربودن. 

 سوژگی خود را تداوم می بخشد. (responsiveness)ی و در همين پاسخگويمسئوليت ديگری را بر دوش می کشد 

ئوليت بدون قيد و شرط و بی پايان تنها بر دوش سوژه است و شامل مسئوليت متقابل ديگری به نظر لويناس اين مس

نيست. چرا که انسان بودن و سوژگی همين فرا رفتن از خويش، خود را درمعرض ديگری قرار دادن و مسئول بودن 

من مسئول مسئوليتی تام و تمام هستم که پاسخگوی همه ی ديگران و پاسخگو در قبال "، ز اين منظرا برای ديگريست.

رابطه ی لويناس تاکيد می کند که  (Levinas, 1985: 99).  "ليت آن هادر ديگران است، حتی در قبال مسئوهر چيزی 

، برای ديگری رويارويی با ديگریمعنی که من در است، بدين  (asymmetrical)ن سوژه با ديگری رابطه ای غيرمتقار

هستم بدون آنكه بدانم او  او هستم و مسئول او هستم در حالی که اين مسئوليت متقابل نيست. من مسئول پاسخگويی به

 در برابر من چگونه است.

د می لويناس در صحنه ی اجتماعی مسئوليت برای محافظت از ديگری و ديگران را با مفهوم عدالت و عدالتخواهی پيون

دهد. به گونه ای که اين کنش اخالقی پيش از هر قانون اجتماعی واقع است. مسئوليت در برابر ديگری کنشی اخالقی 
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چنين کنشی ، اما سرچشمه ی آن اراده ی فرد در جهت ياری رسانی به ديگری در ازای ياری گرفتن از او نيست. است

د و يا تحسين عمومی را برانگيزد. ديگری پيش از آنكه شناخته متفاوت از نيكوکاری است که متعاقب آن تمجيد از خو

شود، پيش از آنكه بدانيم او کيست، جنسيت او چيست، جايگاه اجتماعی او چيست، تعلقات فرهنگی او کدام است، 

    کتيويته لويناس سوبژمسئوليت عدالتخواهی ما را برمی انگيزد و ما را به پاسخ دعوت ميكند. ذکر اين نكته مهم است که 

(subjectivity) را از منظر ارادۀ  آزاد انسانی نمی بيند (Uchiyama, 2008: 116)   بر اساس چرا که از نظر او  سوبژکتيويته

لويناس بحث . تعهد و تصميمی عقالنی شكل نمی گيرد بلكه در مسئوليتی آغازين بر عقل و آگاهی متحقق می شود

را به نقد می کشد. چرا که در اين تلقی، سوژه، اين تفكرکننده ی عليحده تنها از طريق عموميت عقالنيت در اخالق 

دادن، قاعده کلی بخشيدن و عمل خاص فكر کردن سوژه ای عقالنی می گردد و بدين ترتيب هويت خود آيين و قابل 

ی رسد اين توصيف لويناس نقدی بر به نظر م .(Levinas, 1969: 72)اثبات من موفق به دريافت حق حاکميت می شود 

باشد که عقالنيت انسان را پيش فرضی برای خودآيينی او و عمل به وظيفه بر حسب اصولی  (Kant)  تقلسفه اخالق کان

  (universal low)اخالقی بودن عمل به منزله ی مطابقت با قانون کلی کانتکه خود آن را وضع کرده، می داند. در نظر 

اخالق است. امر مطلق، قضاوت اخالقی را ممكن می کند و بدون ابهام محک و  (categorical imperative)ق و امر مطل

ميزان هر عملی بوده و هر دستوری قابل تطبيق با آن است. در حالی که از نظر لويناس اخالق از مجاورت با ديگری 

اخالق . (Levinas,1974:10) "آغاز نمی گردد مسئوليت من نسبت به ديگری از تعهد و تصميم من"سرچشمه می گيرد. 

در اين مسئوليت آغازين، سوژه به نحوی امری پيشا تاملی و پيش از عقل و اراده است. چنان که مد نظر لويناس است، 

هر انسانی، مسئول است. شهودی بودن اين مسئوليت بدان (death)  در برابر درد و رنج و مرگ پيشاتاملی )شهودی( 

از قانون اخالقی نيست، بلكه وضعيتی است که سوژه در   )deductive(تاجکه حاصل درک و دريافتی استنت معناس

مسئوليت و پاسخگويی به رنج ديگری در در آن قرار دارد.  (rational inference)مجاورت ديگری ورای استدالل عقالنی

، به طوری می گيردمجاورت اجتماعی با ديگری و ديگران سرچشمه ی کنشی اخالقی است که از نقطه ی آغازين خود، 

 که سوژه همواره بار مسئوليت وجود داشتن يا مرگ ديگری را بر دوش دارد.  

 دیگری و تحمل بار وجود داشتن   -5
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امری است که دسترسی و فهم آن دشوار است. او برای فهم اين مفهوم  (existing) "وجود داشتن"از نظر لويناس 

را توصيف می کند، که در آن همه ی موجودات و افراد به  "وجود داشتن"وضعيتی نامتعارفی از اشيا، موجودات و 

 the absence of everything as a) به مثابه حضور در اين وضعيت، غياب همه چيز می گردند. بازنيستی و نبود 

presence)  و  "زمزمۀ سكوت"، همچون "وفور و سرشاری تهی"، همچون "غلظت جو"باز می گردد. حضوری همچون

را تصديق می کند. وقتی  "وجود داشتن"و خودِ   (nothingness) که خودِ نيستی (field of forces)ميدانی از نيروهاست 

همه ی هستندگان از هستی تهی شدند، با غيابی از هستندگان روبرو می شويم که نوعی از حضور نيستی است؛ 

، همان هستی "هست"حضوری که با انديشه به چنگ نمی آيد، بلكه بدون واسطه آن را در می يابيم که هست و اين 

 .(Levinas, 1987: 46)ز اشيا و موجودات جدا شده است است که ا "وجود دارد"

 neither subject, nor)  بدون فاعل و بدون سوژه و بدون ذات "وجود داشتن"لويناس در صدد است تا وضعيتی از 

substantive) را توصيف کند که در آن خود وجود داشتن مورد توجه قرار گيرد. برای رسيدن به اين مقصود موجودات

ر فضای نيستی قرار می دهد تا ذات را از هستنده جدا کند. در اين وضعيت، در کنه نيستی واقعيتی سر بر می آورد را د

که ضميمه ی هستنده نيست، اما با وجود محو شدن همه ی چيزها و همه ی نام ها اين فضا باقی می ماند. در آن فضا 

ا اين وضعيت حاکی از نيستی به طور مطلق نيست. بلكه لويناس هستنده ای معين با کيفيت و عينيتی از موجود نيست، ام

پديداری نيستی را توصيف کند. به عبارتی او به نحوی به هستی شناسیِ نيستی می  "هستیِ"بدين طريق سعی دارد تا 

ا وجود همه جا پر از سكوت و هراسی است که بی نام و نشان است و برا نمايان کند.  "وجود دارد"پردازد تا هستیِ 

طوری که به هيچكس و هيچ چيز تعلق ندارد. ه محو شدن همه ی چيزها و همه ی نام ها اين فضا باقی می ماند، ب

پيچيدگی بحث لويناس در . (Junyk, 2008: 146)پديدار شدنِ بودن است در حالتی که فاعلی معينی نيست  "وجود دارد"

برای  "وجود داشتن"يكسان نيست.  "وجود دارد"جا آغاز می شود که هستی با  نيز از همين "وجود دارد"توصيف 

لويناس عميق ترين مفهوم نهفته در نيستی است که هستی را حمل می کند. در نيستی نحوه ی متعارف بودن اشياء و 

 در هم تنيده در نيستی آشكار می شود.  "وجود دارد"موجودات از هم می گسلد و 

و ارتباط آن با هستی وجه تمايز بارز لويناس و هايدگر است. لويناس می گويد،  "وجود دارد"مفهوم به نظر ما همين 

. تهديد و هراسی که بدون راه خروجی تسليم آن باشد "هستنده"است به نحوی که بايد  "وجود داشتن"نيستی، دريافتن 
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ستی نيست، بلكه هراس از محكوميت به در لجظه ی گسستن هستندگان از هستی خويش رخ می نمايد، دلهره از ني

، هستنده را برای تحمل بار هستی می "وجود داشتن"اين عبارات نشان می دهد که  .(Levinas, 1987: 47)هستی است 

طلبد و هستنده ای که او آن را بی نام و نشان می خواند، از اين فضای در هم تنيده ی نيستی با هستی سر بر می آورد. 

لويناس تالش دارد تا  تصور ما بر اين است کههستی را بر عهده می گيرد و اين گونه بر هستی پيشی می گيرد. هستنده، 

آن هستیِ جدا افتاده از هستنده ای را که هايدگر به دنبال آن بوده است، به هستنده ای که اين بار را تحمل می کند، 

به آن نزديک شوم، همان کار و کنش هستنده است، اما نه به بازگرداند. وی می گويد: مفهوم هستی که من می خواهم 

. اين هستی نمی تواند به طور ناب و انتزاعی به قطعيت بيان (verbal) ن آ هستنده، بلكه فعل  (substantive)عنوان ذات 

می  شود، چرا که همواره هستنده ای هست که به هستی شهادت می دهد. هستنده ای که به نحوی خودش را تحميل

وی هستی را از هستنده ای که بودن اش )و نه ذاتش( در کنش   .(Levinas, 1987: 48)کند و نمی توان آن را انكار کرد 

او را با می داند و همين کنش و حسيت او در مواجهه با ديگری قرار می دهد و هايی توام با حسيت اوست، منقطع ن

يا موجوديتی غيرشخصی (anonymous) ديگری پيوند می دهد. لويناس به اين هستنده عنوان بی نام و نشان 

(impersonal existence) چرا که او از ذات تهی است و کنش هايش در جهان و کنش های او در ارتباط با می دهد ،

بار وجود داشتن را در نسبتی که با ديگری دارد، بر  اين هستنده ای است کهديگری است که او را تعين می بخشد. 

 دوش خود حمل می کند. 

به نظر ما  اصلی ترين نقد لويناس به هايدگر که خود مبنای انديشه ی لويناس می گردد، نقد هستی شناسی هايدگر 

گان. ديگری در است، به طوری که پرسش اصلی برای هايدگر پرسش از هستی و يافتن حقيقت هستی است و نه هستند

اين جستجو در حوزه ی مواجهه ی او نيستند و تالش او  فرارفتن از هستنده و يا همان ديگری لويناس به منظور درک 

يناس با اين لوهستی است. در حالی که لويناس در حقيقت از وجود به موجود و از هستی به هستنده روی می کند. 

چنان که هايدگر می گويد اولويت آغازين انسان و رابطه ی  "ی خودتحقق هست"توصيف در صدد است تا نشان دهد 

اصيل دازاين با مرگ، در جهان هستن و طرح اندازی رو به آينده ی خود نيست، بلكه هستی در کنش های ارتباطی و 

 نسبتی که انسان با ديگری و متعاقب آن با مرگ او دارد، متحقق می شود.

   سه رویکرد به مفهوم مرگ   -6
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لويناس در متونی که از خود بجای گذاشته است، از جنبه های مختلفی به مفهوم مرگ پرداخته است. با توجه به اينكه 

سه رويكرد با نظريات لويناس درباره مرگ در ميان انبوه متون او پراکنده و غير متمرکز است، تلقی ما اين است که وی 

 :متفاوت مفهوم مرگ را دنبال کرده است

 گ با هستی  نسبت مر -1

 نسبت مرگ با سوژه  -2

  با سوژهمرگ ديگری نسبت  -3

در تحليل اين مفاهيم ناچاريم بنا به فراخور موضوع به متون هايدگر و انديشه ی او درباره ی  الزم به توضيح است که

مفهوم مرگ رجوع کنيم. ذکر اين مساله الزم است که همان گونه که خود لويناس در اخالق و نامتناهی )گفتگو با فليپ 

، به سوی مرگ  (Dasein)دازاين ويژه از مفاهيمی نظير ( اظهار می دارد، وی بسيار از انديشه ی هايدگر و به1985نمو 

و اوصاف اگزيستانسيال دازاين از کتاب هستی و زمان او  بهره گرفته است، به طوری (Being towatd the death) بودن 

اين تاثير با وجود که به نظر می رسد لويناس حين بيان انديشه ی خود همواره در گفتگويی پنهانی با هايدگر قرار دارد. 

غيرقابل انكار، تفاوت های بنيادينی بين انديشه ی لويناس و هايدگر وجود دارد. از جمله در موضوع مرگ، شيوه ی 

  تفاوت بارزی با تلقی هايدگر دارد. ،رويارويی لويناس با مرگ ديگری

دادی است که ما به کلی از فهم به نظر لويناس مرگ روي .مرگ می پردازدبا هستی نسبت به  رویکرد اوللويناس در 

کسی نمی داند مرگ چه وقت خواهد آمد. چه چيزی خواهد آمد؟ با چه چيزی مرا "او می گويد:  قاصريم.محتوای آن 

تهديد می کند؟ با نيستی يا با آغازی دوباره؟ نمی دانم. در اين ناممكنی دانستنِ بعد، مرگ در هستی  لحظه ی واپسين 

لقا نمی توانم به لحظه ی مرگ نزديک شوم، مرگ خارج از دسترس است... مرگ من از لحظه ای اقامت می کند. من مط

که به هيچ طريقی نمی توانم قدرتم را بكار اندازم می آيد. من با مانعی مواجه نمی شوم که الاقل در لحظه ی برخورد با 

ی است که همچون رازی نزديک می شود، . مرگ تهديدآن يا لحظه ی فائق آمدن بر آن يا تحملش، آن را  لمس کنم

و زمان که من را از مرگ جدا می کند، رفته رفته بدون پايان، وقفه ی هستنده قادر به پنداشت آن باشد، بدون اينكه 

واپسين را وارد می کند. آگاهی من نمی تواند از آن عبور کند، چرا که بخش نهايی اين مسير بدون من می گذرد و من 
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سوی آينده بوسيله ی تكانه ای قريب الوقوع مضمحل می شوم. مرگ تهديد محضی است که از غيريت  در پرتاب به

 . (Levinas, 1969: 234- 235)مطلق به سوی من می آيد 

مساله ای که در مرگ با آن روبرو هستيم اين است که ما نمی توانيم تجربه دست اولی از مرگ داشته باشيم تا آن را 

دهيم. تنها چيزی که درباره مرگ می توان گفت اين است که مرگ توقف وجود داشتن است و در  مبنای تفكر قرار

لحظه ی مرگ شخص ديگر وجود نخواهد داشت و قادر نخواهد بود به طور مستقيم آن را تجربه کند و بر آن تامل 

به اوال را آن ، مرگتوصيف رويداد در لويناس مفهوم مرگ را در غيريت آن بيان می کند و . (Pedersen, 2015: 278)کند

امری ناشناختنی  ،مرگبيان اينكه با به وجه سلبی آن  را  تصديق می کند و ثانيا غيريت مرگعنوان لحظه ای از هستی 

بر ما آشكار می سازد. به زعم لويناس مرگ رويدادی نيست که بتوان آن را فراچنگ سوژه را به انفعال می کشد،  است و

است که من قادر به تسلط بر  از هستی نيستی بطور مطلق است. مرگ رويدادین بدان معنا نيست که مرگ، اياما آورد؛ 

رويدادی که آينده است و از فهم من خارج . من را با عدم امكان وجود داشتن مواجه می کنددر عين حال ولی  آن نيستم

می شوم. او می گويد، ناشناخته ای که مرگ به آن اشاره دارد  (passive) منفعل ،است و من در اين رويداد از سوژگی

است که شخص نمی تواند در اين سلب پناه گيرد، بلكه اين غيريت جهان واژگون شده  (nothingness)ت شكلی از سلبي

 ,Levinas)و ديگری نمی تواند منطبق با سلب باشد در رويداد مرگ است. اما غيريت مرگ با غيريت ديگری يكی نيست

1987: 41). 

لويناس با طرح غيريت مرگ، آن را با مفهوم غيريت ديگری پيوند می زند، چرا که اين هر دو برای ما غيرقابل شناخت . 

مرگ آن را به انفعال کامل می کشد. ، در حالی که ديگری سوبژکتيويته را فعال می کنداما و غير قابل دسترسی هستند. 

بر غيريت داللت (positive aspect) و ديگری به وجه ايجابی  بر غيريت (negative aspect) يعنی مرگ به وجه سلبی

هايدگر نيز در هستی و زمان بر و لويناس با مرگ نمايان می شود. همين جاست که تفاوت رويكرد هايدگر  دارد. 

افتن و محقق شدن به دازاين می امكانی برای فعليت يمرگ  . به زعم ویو وجه سلبی مرگ تاکيد دارد ناشناخته بودن

که هر امكانی از طرح اندازیِ دازاين  (Heidegger, 1962: 262/ 307) "است ی هستندهمرگ امكان عدم امكان ها"دهد. 

 Being toward)  "به سوی مرگ هستن"را مسدود می کند و فهم اگزيستانسيال از مرگ به مثابه فعليت ناکامل و همواره 

the death)  است که دازاين در پروای مرگ از هستی خود مراقبت  "به سوی مرگ هستن"نمايان می شود. در اين فهم

اما نقطه ی عزيمت در واقع هايدگر و لويناس هر دو بر اين باورند که مرگ محتوای ايجابی بالفعلی ندارد می کند. 



 

13 
 

 ی درک هستی خود در هستن به سوی مرگ تجربه ی دازاين از مرگ يعنمنفيت مرگ به سوی شخصی ترين  هايدگر از

اين مرگ  (Heidegger, 1962: 298) "هستن به سوی مرگ احساس پايدار هر روز مواجه شدن با مرگ است" .است

عدم امكان وجود دازاين را بر او می گشايد و دازاين را به هستن به سوی مرگ و درک هستی گره خورده با آن  است که

تلقی از  اينبا در حالی که برای لويناس وجه سلبی مرگ، سوژه را با غيريت ديگری مواجه می کند.  رهنمون می کند.

غيريت، ما قادر نيستيم رويداد مرگ را هستی شناسانه درک کنيم بلكه هستی مرگ تنها در نسبت آن با انفعال سوژگی در 

 قابل درک است. در روی کردن به ديگری (realizing the subjectivity)  و تحقق سوژگیمرگ 

 مفهوم مرگ را با رنج و همين طور نسبت رنج با سوژه، ، لويناس برای توصيف نسبت مرگ با سوژه، رویکرد دومدر 

(suffering)  پيوند می زند. به زعم لويناس در رنج کشيدن، ما بدون هيچ توان و مقاومتی، در معرض آن قرار داريم و

آن، انفعال کامل است. با رنج کشيدن در  رنج کشيدن در حد نهايیِ"هستيم.  "وجود داشتن"و تحمل ملزم به بودن 

معرض چيزی هستيم که از خود ما سرچشمه نمی گيرد، در معرض چيزی هستيم که می خواهد همه ی ساختار معنادار 

تلقی لويناس از رنج نشان می دهد که وی از طرح مفهوم رنج قصد . (White, 2012 : 114) "سوبژکتيويته را تخريب کند

رنج اساسا ابژه ای معرفت شناسانه پيش روی سوژه ی شناسنده ندارد تا تعريفی از رنج و متعاقب آن از مرگ ارائه دهد. 

ند. رنج به نيست تا درباره ی آن بيانديشد، بلكه بر وجود بی دفاع او هجوم می آورد و به سوژگی او تعرض می ک

ن را تعميم آ  معرفت شناسانه فراخور افرادی که با آن مواجه می شوند، دارای کيفيت و کميت متفاوتی است و نمی توان

با قرار گرفتن ذيل قاعده ای پيشين به فهم آن نائل آمد. رويكرد همانند مفاهيم کانتی و به مفهومی کلی تقليل داد و 

می گردد و او  (attack)ری مواجه می شود که بر سوژه عارض ی با رنج به مثابه پديدالويناس نيز حاکی از آن است که و

در مقابل رنج  (active subject) را درگير خود می سازد. عارض شدن رنج بر سوژه به معنی آن است که سوژه ی فعال

لويناس آن چه مهم است نسبت رنج منفعل گرديده و چاره ای جز پذيرندگی آن ندارد. اين رابطه نشان می دهد که برای 

غيرقابل تسلط، در برابر سوژه ای است که در ، فعال و  (extrinsic) سوژه نسبت امری بيرون با سوژه است. نسبت رنج با

مواجهه با آن غير فعال می گردد. لويناس با مطرح کردن مفهوم رنج سعی دارد همين نسبت را بين مرگ و سوژه برقرار 

قرار می گيرد رنج  "وجود داشتن"يد، رنج کشيدن غياب هر سرپناهی است. جايی که هستنده در معرض کند. او می گو

کشيدن، هم ناممكن بودن نيستی است، و هم مجاورت با مرگ. مرگ رويدادی است که سوژه بر آن تسلط ندارد و در 

رد که از طريق آن نزديكی به مرگ را مواجهه با آن سوژه ديگر سوژه نيست. رنج کشيدن در قلب رويداد مرگ قرار دا
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درمی يابيم. در رنج کشيدن واژگونگی سوژه ی فعال به درون انفعال را در می يابيم. رويداد مرگ نيز لحظه ای است که 

 -Levinas, 1987: 69)ما قادر به قادر بودن نيستيم. جايی که سوژه تسلط خود به مثابه سوژه بودن را از دست می دهد

که لويناس آن ها را برای توصيف سوژه پيش از  "تسلط خود به مثابه سوژه بودن"و  "قادر به قادر بودن"ات عبار .(71

هجوم مرگ بكار می برد مفاهيمی قابل تامل هستند. وی از سوبژکتيويته ای سخن می گويد که در تنهايی در جهان در 

مرگ، تنهايی و لذت تصاحب اين جهان را در "می شود و  ميان امور مادی به کار و کنش می پردازد و از آنها بهره مند

در مواجهه با ديگری و ميل به غيريت او سوبژکتيويته فعال می شود و  .(Levinas, 1987: 73- 74) "سوژه می شكافد

مدام در تغيير و دگرگونی قرار می گيرد. اين همان سوبژکتيويته ی اخالقی فعالی است که در برابر رتج و مرگِ ديگری 

لی که باقی می ماند و از فعاالنه از او مراقبت می کند و در مواجهه با رويداد ناشناختنی مرگ منفعل می گردد. اما سوا

نظر منتقدين لويناس نيز پوشيده نمی ماند اين است که آيا سوبژکتيويته تنها در مجاورت و ميل و پاس داشت ديگری 

فعال است؟ و آيا در انديشه ی لويناس جايی برای تحقق سوبژکتيويته ای فعال در مراقبت، رشد و پاس داشت از هستی 

 يگری وجود ندارد؟  خود بدون بدون ارجاع به د

رنج، پيش بينی قريب "بدين ترتيب لويناس با بيان رابطه ی سوژه با رنج  بر انفعال سوژه در برابر مرگ تاکيد می کند. 

الوقوع مرگ است؛ همچون رويارويی با چيزی اجتناب ناپذير که نمی تواند در دسترس باشد. رنج و مرگ پايان سلطه و 

مراد لويناس از مرگِ سوژه، نيستی  .(White, 2012:114) "دو محتوای سوژه ويران می شوداربابی سوژه است و در هر 

او نيست، بلكه نشان دادن آن لحظه ای از زندگی است که همچون وقفه ای نه آن را می شناسيم و نه بر آن قدرت چيره 

بودن از دست می دهد. لحظه ای از شدن داريم. در مرگ، سوژگیِ سوژه رها می شود و سوژه توان خود را برای زنده 

آينده و امری که پيش روی ماست ولی غايب و غيرقابل درک است. هر چند که لويناس مرگ را امری غير قابل درک و 

مردن و رابطه ی سوژه با مرگ، رابطه با غيريتی مطلقا غير بيان می کند، با اين همه مواجهه با مرگ ديگری )به معنای 

او در لحظه ی مرگ، پيش فرضی را برای درک مرگِ خود ما و انفعال سوبژکتيويته در برابر مرگ به ما  ( و انفعالفوت او

 عرضه می دارد. 

لويناس رابطه ی مرگ ديگری با سوژه را مد نظر قرار می دهد. لويناس برای توصيف وضعيت  سومین رویکرددر 

به مرگ هنگام جنگ اشاره می کند. او می گويد، اين وضعيتی است که هستنده در معرض  ،مواجه شدن با مرگ ديگری
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خشونت  مرگ قرار می گيرد. او فناپذيری را به تمامی می فهمد و نمی تواند در برابر آن سكوت کند. در اين فضا، 

معرض مرگ و مير است. کشتن خشونت همچون اتفاقی نيست که از سر اقتدار رخ دهد، بلكه قرار گرفتن هستندگان در 

جاست که خشونت زدايی و آشتی سربرمی آورد: ميل به آزادی  و مرگ در دستور عمل قرار دارد. اما درست در همين

ديگری هستنده ای نامتناهی است و قدرتمندیِ ديگری که از قتل عقب نشينی می کند و رحم و شفقت را برمی گزيند. 

ت. آزادی که در جنگ به ظهور می رسد، تنها با گذر از تماميت سوژه و رفتن به ماورای در رابطه ی اخالقی او با من اس

 :Levinas, 1969).تماميت متحقق می شود و در مواجهه با چهره ی ديگری، اين فراسوی تماميت، بر من گشوده می شود

225)   

گويد، به روشی توصيفی و سخن ورزانه لويناس در اين متن و نيز متون ديگری که در آن ها از مرگ ديگری سخن می 

ما تالش می کنيم شيوه ی مواجهه ی فلسفی او با مرگ ديگری  و رابطه ی مرگ ديگری با سوژه را مد نظر قرار می دهد

لويناس  از سوبژکتيويته ای در اضطراب پيش از مرگ خودش چنانكه هايدگر را به زبانی روشن بيان و تحليل کنيم. 

.  (Uchiyama, 2008: 117)خن نمی گويد، بلكه از مسئوليت سوژه پيش از مرگ ديگری می گويداذعان می دارد، س

هستن دازاين . (Heidegger, 1962: 251) "ازاين در طول زندگی در حال مرگ استد"هايدگر چنين توصيف می کند که 

با مرگ است. مرگ شخصی ترين امكان دازاين   (existential) به سوی مرگ از نظر او، مواجهه ای فعال و اگزيستانسيال

و انسان به عنوان يگانه هستنده ای که به هستی خود می . است که وقتی رخ می دهد تمامی امكاناتش را مسدود می کند

از هستی خود و طرح اندازی زندگی و در جهان هستنِ (care) به مراقبت (horror of death) انديشد، در پروای مرگ 

(Being- in- the- world)  .پروای مرگ، آزاد هستن دازاين در آزادی انتخاب کردن خودش و طرح خود می پردازد

به زعم هايدگر مرگ امری اگزيستانسيال و  .(Heidegger, 1962: 232)اندازی برای هستن خودش را بر او آشكار می کند

 Being with one)  یدفعات از هستن با ديگرامكانی شخصی پيش روی من و تنها من است. هر چند که هايدگر به 

another)   سخن می گويد، اما توجه به مرگ ديگری را مواجهه ای اصيل یو ياری دادن به ديگر  (genuine) با مرگ

نمی داند، چرا که مرگ ديگری يک امر تجربی )نه تجربه ای از خود بلكه تجربه ای نازيسته و انفعالی از مشاهده ی 

ديگر نبودن ديگری( است که داللت بر فوت ديگری دارد. اين شيوه مواجهه با مرگِ ديگری به زعم هايدگر مواجه ای 

مرگ  . (Heidegger, 1962: 187) "تد از آن خود بودگی در جهان اسمرگ بيشترين ح" اگزيستنسيل و غير اصيل است. 

شخصی ترين امكان دازاين است و من نمی توانم به مفهوم اگزيستانسيال مرگ از طريق مرگ ديگری دست يابم. توجه 
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به مرگ ديگری به عنوان امری تجربی مانعی برای بودن به سوی مرگ من است، چرا که مواجهه با مرگ به طوری که به 

مرگ و طرح اندازی او  برای تحقق وجودی امكان های خود دور  پايان يافتگی زندگی توجه دارد، دازاين را از پروای

 از مرگ می گرداند.  (ontic) می کند و انسان را محصور  در برداشتی انتيک 

او با ديگران است اما در واقع من دارای جهان اصيل و  به زعم هايدگر اين درست است که جهان دازاين جهان مشترک

دازاين در انتخاب امكانی که خودش انتخاب کرده آزاد  ی ديگران می شوم. هر روزهی خود هستم که تابع جهان شخص

رابطه ی اصيل دازاين با جهان، همان در جهان هستن . (Heidegger, 1962: 333)است، نه آنكه ديگران انتخاب کرده اند 

و در اين رابطه، رويارويی با مرگ اساس در جهان هستن دازاين را رقم می رح اندازی رو به آينده ی خود است. و ط

زند. اين مساله نشان می دهد که به نظر هايدگر مرگ آن چنان شخصی است که من نمی توانم تجربه ی مشترکی با 

 يگری است. مرگ ديگری داشته باشم و يا با مرگ کسی شريک باشم و مرگ ديگری تنها مشاهده ی غير فعاالنه فوت د

ی می کند، اما نقد لويناس به هر چند که هايدگر در جهان بودن با ديگران را يكی از اوصاف اگزيستانسيال دازاين معرف

گر از آن جايی آغاز می شود که دازاين هايدگر در رويكرد اصيل تنها بوده و در انزوا به سر می برد. اصالت دازاين هايد

کند، درک هستی دازاينی است که مرگ ديگری مانع رويكرد اگزيستانسيال او به مرگ چنان که هايدگر توصيف می  نآ

از مرگ هر کس   (everydayness) به زعم هايدگر مرگ ديگری الگويی هر روزهو درک هستی به سوی مرگ می گردد. 

طوری که من تنها شاهد  است و اين امر در الگوی هستی شناسانه، يكه و شخصیِ دازاين از مرگ خود بی تاثير است، به

 منفعل در برابر مرگ ديگری و هستیِ فعال در برابر مرگ خودم هستم. 

برای هايدگر مرگ ديگری تنها از آن جهت حائز اهميت است که به زعم او انسان خود فهمی از مرگ ندارد و يقينی که 

انسان در مواجهه با مرگ هميشه "وگرنه انسان از مرگ حتمی بدست می آورد، حاصل رويارويی با مرگ ديگری است. 

اما مرگ ديگری به طور خشونت بار، به امری  (Pedersen, 2015: 271) "تنهاست، حتی اگر ديگران حضور داشته باشند

ديشيدن به هستی خود باز می دارد و رويارويی اصيل هرروزه و روايتی مبدل می شود که پرداختن به آن انسان را از ان

نه هنوز تمام "و طرح اندازی به سوی  (throwness) مرگ مبنی بر انديشيدن به هستیِ خودش و پرتاب شدگیدازاين  با 

اما برای لويناس، نه ديگری قابل تعميم به همگان و هر کس است و نه مرگ او رويدادی را منهدم می کند.  "خودش

رو در رو است و ديگری همواره با رگ ديگری سوژه با م، بلكه است که سوژه در مقابل آن منفعل و بی تفاوت باشد
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ديگری آسيب پذير " درخواستی برای محافظت در برابر مرگش، سوژه را مورد خطاب قرار می دهد. لويناس می گويد:

و بی پناه است، مورد تهديد است، همچنان که ما را به کنشی از خشونت دعوت می کند در همان حال ما را از کشتن 

. اين يک دستور است. فرمانی در اين  "تو نبايد مرا بكشی "اين است که   اولين پيام در چهره ی ديگریمنع می کند. 

ظهور چهره وجود دارد، که گويی صاحبی به من گفته است. اگرچه در همان حال او نيازمند است؛ او فقير است برای 

  (Levinas, 1985: 89).   "خود من را به او بدهكارممنی که می توانم هر کاری انجام دهم و برای او که من همه چيز و 

به نظر می رسد که لويناس در شكلی به ظاهر دوگانه  درخواست ديگری را طرح می کند. اين درخواست همچون 

فرمانی برای حفظ جان اوست. اما فرمانی که منشا آن نيروی عظيم و قدرت او نيست بلكه بر عكس درخواستی از سر 

آسيب پذيری او در برابر سوژه است. درخواستی که در برابر کشتن و تسلط بر او مقاومت می کند و بی دفاعی و 

خشونت سوژه را متوقف می کند. اين درخواست همچون فرمانی اخالقی از سوی ديگری است که قدرت سوژه برای 

 شده ايم كنيم، همدست مرگ اوکشتن را مسدود می کند. فرمانی که اگر به آن پاسخ ندهيم و اگر از او محافظت ن

از آن جا ناشی می شود که جهان مشترکی که دازاين هايدگر با رويكرد هايدگر و لويناس نسبت به مرگ ديگری تفاوت 

ديگران در آن می زيد، جمعيتی از افرادی است که در کنار هم هستند و نه در مواجهه با هم. در حالی که سوژه لويناس 

رابطه ی من با مرگ "ديگری است. ارجحيت حفظ جان از آن مهم تر در معرض مسئوليت  در مجاورت، مواجهه و

به رابطه ی اصيل و غير اصيل از رويكرد هستی شناسانه ای نشات  و تقليل آن "من با مردن ديگریرابطه ی "بر  "خود

برابر مرگ ديگری من را در می گيرد که هستی من را در مرکزيت و اولويت طرح اندازی برای آينده قرار می دهد و 

دازاين به نحو اگزيستانسيال به تعمق در مرگ می پردازد و اين تفكر و تعمق بر   می گويد،هايدگر منفعل می سازد.

بدين گونه با ديگری  . (Heidegger, 1962: 305) است که از آن طريق خودش را به فعليت برساند از هستن او امكاناتی

هستن در حالی که مرگ او جايی جز برای مشاهده ی من ندارد، نشان می دهد که هيچ رابطه ای بين من و مرگ ديگری 

دور می کند.  "به سوی مرگ هستن خودم"جز مشاهده گری شكل نمی گيرد، و فراتر از آن، اين مشاهده گری من را از 

مرگ او موضوع مشاهده ی من نيست، بلكه هستی من در گرو ارتباط من با در حالی که به زعم لويناس ديگری و 

اخالق در ديگريست. بين من و ديگری رابطه ای در جريان است و اين رابطه به نظر لويناس رابطه ای اخالقی است. 

قبول م و در اين رابطه ی اخالقی، من نسبت به مرگ ديگری مسئولنظر لويناس به منزله ی هستن برای ديگريست. 

ماورای ماهيت ايستا و  ، سوژه را بهبرای محافظت از ديگری بار اين مسئوليتسوژگی من را متزلزل می کند. مرگ او 
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من در معرض ديگری و گرايش اخالقی   .ته می کشاند و پاسخ به اين مسئوليت او را به تعالی می رساندتماميت ياف

ديگری امكان نفی  .(Bigagli, 2010:39) من به سوی تعالی استنسبت به او هستم و اين گرايش گشودگی ی خود 

 تماميت در سوژه است و آزادیِ سوژه در اين فراروی از تماميت و مسئوليت در برابر مرگ ديگری به ظهور می رسد.

قگی پاسخگويی به ديگری، رهسپاری به سوی او و به تعبير لويناس تبعيد سوژه از خود است. ديگری، اجازه ی بی عال

و بی تفاوتی را نمی دهد. در مجاورت ديگری، سوژه از خود و از هويت ايستای خود به آنسوی خود پرتاب می شود. 

اما قبول مرگ ديگری از طرفی سر باز زدن از بار وجود داشتن است و از طرف ديگر در نبود او، ارتباط سوژه را با 

اختيار سوژه را به پرسش می کشد و فرا رفتن از خود را برای غيريت مسدود می کند. آن ديگری که هويت، آگاهی و 

سوژه به ارمغان می آورد. ديگری امكان نقد و دگرگونی سوژه است و مجال می دهد تا جهان و خود را از منظری ديگر 

مسئوليت من در برابر مرگ ديگری از به زعم لويناس،  ببيند و مرگ او وقفه ای در ارتباط سوژه با خارجيت است.

 انتخاب من سرچشمه نمی گيرد، بلكه فراتر از آن، اساسا تحقق سوژگی من و من بودنِ من در گرو اين مسئوليت است. 

مسئوليت اخالقی در برابر ديگری، ايستادگی در برابر مرگ ديگری و حفظ جان اوست. از اين منظر ايستادگی در برابر 

با  برحذر کردن سوژه از قتل ديگری به اتمام نمی رسد بلكه دامنه ی اين مسئوليت، محافظت از  مرگ ديگری تنها

طوری که سكوت در برابر مرگ ديگری همدستی با مرگ ه ديگری به انحا مختلف در برابر مرگ را دربر می گيرد، ب

 می دهمبه او اجازه با بی تفاوتی در همان حال ديگری بازداشت و  کشتن فردکه می توان شخصی را از وقتی  اوست.

سرباز زدن از اين مسئوليت، عقب  .(Liu,2012: 72) از نظر اخالقی يكسانندکنش هر دو  ، اين که اين کار را انجام دهد

است و اين کناره گيری از وجود داشتن سوژه و  1نشينی از آزادی و اعتالی سوژه و بازگشت به حيات نفسانی و نياز

ديگری خود را در معرض من قرار می دهد و از من درخواست محافظت می کند و من قادر به مرگ اخالقی او است. 

ناشنوا بودن در مقابل اين درخواست نيستم. او برای من محدوديت نيست، بلكه امكان آزادی مرا از طريق مسئوليت و 

هر تبسمی را منجمد می کند،  "وجود داشتن"من بيدار می کند. در حالی که سنگينی ی بار گريزناپذيرِ مهربانی در 

است که  "وجود داشتن"آزادی من در مسئوليت برای ديگری برانگيخته می شود. همين سنگينی ی بارِ غير قابل اغماضِ 

 .(Levinas, 1969: 200) می انگيزدآزادی من را درمسئوليت و اهميت و جديتِ مالطفت با ديگری را بر 

 نتیجه -7
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است و تحمل اين بار، تنها در نزديكی  "وجود داشتن"لويناس اظهار می کند که سنگين ترين بار هستی تحمل بار 

مل رنج ديگری و محافظت از جان ديگری و بودن برای او ممكن است . بودن برای ديگری، سراسر مسئوليت و تح

ست و اين مسئوليت تا مرز فراموشی خود و جانشينی خود بجای ديگری پيش می رود. من ناگزير از مسئوليت او

ديگری هستم چرا که اين مسئوليت، من را از در خود ماندن نجات می بخشد. ديگری آستانه ی ورود من به آزادی و 

 سوژه با مرگ ديگری نشان می دهد که:بحث لويناس درباره رابطه ی  تامل درشناور شدن در نامتناهی است. 

امر شخصی ديگری نمی نگرد.  رويدادی جدای از سوژه يا در خود يا امری لويناس به مرگ ديگری به عنوان  -1

بلكه وی هر گاه از مرگ ديگری سخن می گويد، آن را در مناسبت با سوژه ای بيان می کند که با مرگ ديگری 

 آن بی اعتنا باشد.   مواجه می شود و نمی تواند نسبت به

مواجهه با مرگ ديگری سوبژکتيويته را از انفعال به فعاليت وا می دارد و سوبژکتيويته ی اخالقی را بنيان می  -2

تحقق می يابد. او نهد. اين بدان معناست که سوژگی در پاسخگويی به درخواست ديگری برای مراقبت از مرگ 

جهان مادی، و در مجاورت ديگری، با رد خشونت مسير تحقق خود سوژه با گذار از تنهايی در بهره مندی از 

را دنبال می کند و با پا پس کشيدن از اين مسئوليت اوليه و با بی تفاوتی به مرگ او، سوژگی خود را به انفعال 

بی تفاوتی به رنج و مرگ ديگری عقب نشينی از مسئوليت بنيادين سوژه و همدستی با مرگ او و می سپارد. 

 مه ی مرگ اخالقی سوژه يا اضمحالل سوبژکتيويته است.مقد

بی اعتنايی به مرگ ديگری و پذيرش مرگ او اعم از اينكه خود در مرگ او دست داشته باشد و يا شاهد منفعل  -3

سرباز زدن از مسئوليت آغازين سوژه، و بازگشت به حيات نفسانی و نياز است و اين کناره مرگ او باشد، 

گيری از وجود داشتن سوژه و مرگ اخالقی او است. با سر باز زدن از مسئوليت ديگری و رضا دادن به مرگ 

تباط اخالقی نيست، چرا که با مرگ ديگری ار "وجود داشتن"ديگری، سوژه ديگر قادر به تحمل بار سنگين 

 سوژه با ديگری مسدود می شود و سوژه ای که از مسئوليت ديگری تهی گرديده، از سوژگی به انفعال می رسد

برای لويناس مساله ی اصلی تقدم اخالق بر هستی شناسی و تقدم رابطه با ديگری بر هر رابطه ای با هستی  -4

مسئوليت برای ديگری، به مثابه اخالق بنيادين، خوشامدگويیِ سوژه به ديگری و قدم نهادن به سوی است. 

لويناس با تمرکز بر مفهوم ديگری، و غيريت است؛ و رويگردانی از ديگری، پا پس کشيدن از سوژگی است. 

نايی به مسئوليت طرح آن در بستر اخالق در صدد است تا نشان دهد که سلطه و خشونت نتيجه ی بی اعت
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آغازين فرد در برابر ديگری است. اما عقب نشينی از مسئوليت در برابر ديگری می تواند تا سرحد بی تفاوتی 

نسبت به مرگ ديگری و يا مشارکت در قتل و کشتار بيانجامد. از منظرِ اخالق لويناس، رابطۀ سوژه با ديگری 

جويانه بوده، و سلطه و خشونت از جايی آغاز می شود که اساسا رابطه ای بر اساس مسئوليت اخالقی و صلح 

 سوژه از مسئوليت آغازين خود کناره گيری می کند.

به نظر ما منظور لويناس از اخالق نه ارائه ی قاعده ی اخالقی و نه نظريه ای در باب هنجار اخالقی است. بلكه مراد 

مالقات سوژه با ديگری است و از طرف ديگر طرح مساله لويناس از طرفی طرح رابطه ی اخالقی در مرحله ی آغازين 

ی سوبژکتيويته ی اخالقی است. در وجه اول لويناس با نقد هستی شناسی و معرفت شناسی در فلسفه غرب، مناسبات 

اوليه ی سوژه با ديگری را ورای شناخت و همسانی خود با ديگری تلقی می کند. با اين نگاه خشونت آغازين تعميم 

به خود و نيز تسلط از طريق امكان شناختن ديگری، را در نطفه خنثی می کند و رابطه ای اخالقی بر اساس  ديگری

مجال دادن به وجود کامال متفاوت ديگری با سوژه را بنيان می نهد. در وجه دوم با طرح سوبژکتيويته ی اخالقی، تحقق 

 ديگری و محافظت از او در برابر مرگ، امكان پذير می داند.در مسئول بودن برای تنها و تغيير مداوم سوبژکتيويته را 
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 نوشت  پی

جهان ، از عناصر طبيعی بدون هيچ مفهومی بهره مند می شود و لذت به نظر لويناس انسان در رويارويی آغازين با   -1

می برد. جهان پيش روی سوژه و عناصر طبيعی ابژه هايی برای تفكر او نيستند، بلكه سوژه ی بدندار با حسيت خود 

اما وست. روی زمين و درميان اين عناصر اقامت می کند. او در جهان قرار دارد و بدن امكان دسترسی به لذتمندی ا

رابطه ی سوژه با جهان به اشيا و امور مادی خالصه نمی شود، بلكه او در تماس با ديگری، با بدن انسانی قرار می گيرد؛ 

حساسيت در سوژه ، شيوه ای از بودن را انسجام او، نه همان ) خود سوژه( است و نه مثل اشيا ناهمان، بلكه غير است. 

حالتی که در آن بودن در ارتباط با ديگری می تواند همچون ابژه ی تفكر نمايان  می بخشد، که عبارت است از يافتن

سوژه با شناخت نيازهايش به مثابه اموری مادی برای خوشايندی و بهره مندی و تمايز گذاشتن بين آنها از امور  شود.

است( گشوده می شود و در اين  غير مادی، از نياز به امر مادی به سوی ميل به ديگری )که غير قابل تقليل به همان

گشودگی  اعتال می يابد. به نظر لويناس در نياز، سوژه غرق در خوشايندی و لذت است و در جذب امور مادی، ديگری 

مادی را با همان وفق می دهد و تلفيق می کند؛ در حالی که در ميل، ديگری قابل جذب و تقليل و سازش با من نيست. 

 گرگونی از نياز به سوی ميل و از لذت به سوی آگاهی است. بدن برای سوژه امكان د
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Abstract 

Concept of the other in philosophy of Levinas gives identity to his other concept. He criticizes the 

epistemology and ontology, at the same time questions the integrity of the subject and the universality of other. 
According to Levinas the other is possibility to deny the totality of the subject and possibility to transcendence 

to go beyond static identity. This article tries to show that relationship between subject and the other is not 

cognitive or ontological, but it's foundation is ethical relationship that is formed in proximity the other. The 

most important dimension of other's existence that we understand it, is the moment of his/her death. This leads 

to fundamental ethical relationship in which responsibility for the death of the other is the most important 

aspect of realization of our being. According to us, understanding being, as Heidegger insists on it, is not being 

toward death through a genuine relationship with his own death, but we believe that other's death is the 

moment of devastating departure to find out such a being tied with the nothingness. The existence is realized in 

being for other and subjectivity in the acts of relation to the other and subsequently by protecting others against 

death. 

 

keywords: Levinas, other, other's death, responsibility, ethics, subjectivity. 
 


