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 خارجیت و چهره 
 امانوئل لویناس 

: بابک سلیمی زادهمهترج  

 

 

 

 الف. حسانیت و چهره 

 

آنچه تمام  ای متفاوت از  چگونه تجلی به عنوان یک چهره رابطه آیا چهره به بینایی داده نشده است؟  
 کند؟  کند را تعریف می ی حسی ما را مشخص میتجربه 

یک ماخذ انضمامی بودن از این وضعیت محضاً ی  خصیصهبا زدودن  ی احساس را  مندی ایدهی نیتایده 
سوبژکتیو،   و  ابژا  خارجکیفی  تمام  است.   ها،شدن گانی ز  کرده  از   تسویه  پیشاپیش،  کالسیک  تحلیل 

اندیشی احساسی که با باطن   -نشان داده است    اش رای برساختهشناسانه، خصیصه نگاهی رواننقطه 
یابیم: شده بود که ما همواره خود را میان چیزها می  گفته  پیشاپیش یک ادراک است.آمدنی است  بدست 

نویزی از یک ماشین   رنگ یک لباس، یک چمن، یک دیوار؛ صوتْرنگ همواره بسیط و ابژکتیو است،  
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سادگی  با    مطابقای  شناسانهگوید. در واقع هیچ امر روانگذرنده است، یا صدایی از کسی که سخن می
فیزیولوژیک   یا در روح تعریف  به عنوان یک کیفیت ساده که شناور در هوا  نیست. احساس  احساس 

تواند داللت یک  رجاع دهد، کیفیت میای که به آن اکند زیرا، بدون ابژه ماست یک انتزاع را بازنمایی می
ها را  های ابژه توانیم رنگتنها به معنایی نسبی را داشته باشد: با تعمق بر یک نقاشی می   ت بودنیکیف

های اما در واقع پیشاپیش به عنوان رنگ   –هایی درخودشان مشاهده کنیم  شده همچون رنگنقاشی 
عبارت از این تفکیک از ابژه باشد. ...  محضاً استتیکی آنها    مگر آنکه اثر  –کند.  بومی که آنها را حمل می 

 . ولی آنگاه احساس از یک فرایند طوالنی اندیشه منتج خواهد شد

شود بازماند. احساس از بازشناختن سطحی که بر آن زندگی محسوس به عنوان لذت زیسته می  نقداین  
ابژگانی عملکرد  در  نیست  قرار  زندگی  از  حالت  تفساین  گردد.شدن  ابژگانی   یر  یک  شدن حسانیت 

کند که محتوای  هایی را مشخص میشود، تمام احساسمهارت نیست. لذت، با ذاتی که خشنود میبی
بازنمودی و عاطفی شان حل میشان در محتوای عاطفیبازنمودی شود. همین تمایز میان محتوای 

ای به غیر از پویایی ادراک است. ولی ما  لذت دارای پویاییمعادل است با یک بازشناخت مبنی بر اینکه  
آنگاه که شخص بسیار ی بینایی و شنوایی سخن بگوییم،  توانیم از لذت یا از احساس حتی در حوزهمی

احساس محض    –یا رنج    –شود در لذت  ای که توسط تجربیات آشکار میشنیده است، و ابژه  یادیده  
که در آنغوطه کیفیت  ور شده است،  اینکه در  زیسته است مثل  و  یافته  بدون شخص شستشو  هایی 

. به بیان دیگر، احساس یک  شودمیی حیثیت  ترتیب تا حدی اعادهی احساس بدین انگاره  حمایت.
های ابژکتیو، بلکه یک لذت  یابد وقتی که ما در آن نه یک همتای سوبژکتیو کیفیتبازمی»واقعیت« را  

. این تبلور نه به  کنیممن، به درون سوژه و ابژه را مشاهده می-آگاهی، من و نه  »قدامی« نسبت به تبلور 
دهد، تا بر حسب لذت تفسیر اش رخ میای از صیرورتعنوان قطعیت غایی لذت بلکه به عنوان لحظه

هایی پیشینی از ابژکتیویته را  ها به عنوان محتواهایی که مقدر است شکل به جای تلقی احساس گردد.  
به    منحصربفردیک عملکرد استعالیی    کنند،پر   بازشناخته شود )و برای هر ویژگی کیفی  باید در آنها 

ویژگی    من ضرورتاً ساختارهای ابژکتیویته نیستند.-ی خودش(؛ ساختارهای صوری پیشینی نهشیوه
تقلیل یافته جستند  گرایان در آن میهر احساس که دقیقاً به آن »کیفیت بدون حمایت یا بسط« که حس 

هایی به آن اعطا شده است قابل  ای که کیفیت کند که ضرورتاً به طرح ابژه است ساختاری را  ترسیم می
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تعین نشده است. به خاطر  مشدن ازپیشها معنایی دارند که به عنوان ابژگانی احساس تقلیل نیست.  
در معنای کانتی این اصطالح و یک »استتیک استعالیی« تمام  فروگذاردن این عملکرد حسانیت محض 

ی شامل، به عنوان ابژکتیویته ومن به معنایی عام -و کمال از »محتواها«ی تجربه است که ما به فرض نه 
ای قائل های دیداری و المسه برای کیفیت   در واقع ما یک عملکرد استعالیی را  ایم.ابژه، هدایت شده 

ی شونده به ابژه آیند تنها نقش صفات الصاقها میهایی که از سایر احساس ، و برای کیفیتشویممی
لمس رویت و  می پذیر  باقی  را  جدایی   –   گذاریمشده  خانه  و  کار  از  ابژه که  است.  آشکار  ناپذیر  که  ای 

ی ابژکتیویته  شده است.پذیر یا لمسی رویتابژه ، یک پدیده،  شودشود، پدیدار می گردد، کشف میمی
بدون   احساسآن  میسایر  ایفا  نقش  آن  در  که  میهایی  تفسیر  همیشه ابژکتیویتهشود.  کنند  ی 

همانطور  گردد. کند یافت میهای دستی که لمس می اندازهای بینایی یا حرکت باخود در چشماینهمان
تفاوتی برای  را به نحو بی  بیناییکه هایدگر، پس از سنت آگوستین خاطرنشان کرده است، ما اصطالح  

و ما همچنین    است.  دیدنی سایر حواس به جز  بریم، حتی وقتی که دربردارندهای به کار میهر تجربه 
تفسیر تجربه  این  دهد.  ا پوشش می بریم. ایده و مفهوم تمام تجربه رفهم را به این معنای ممتاز به کار می

تواند به یک تمدن بسط یابد. این امری  اتفاق نیست و در نتیجه میو لمس به سبب    بیناییبر مبنای  
کند؛ معلوم نیست که گرایش  ای ممتاز عمل میشدن در نگاه خیره به شیوهابژگانی  چرا است کهوچونبی

یک پدیدارشناسی ثبت شده باشد. وحکدر هستی ح، آن به رساندن هر تجربه، و به طرزی چنان صری
توانیم عملکرد استعالیی آن بنامیم، که ضرورتاً نه در  ی آنچه میاحساس به عنوان لذت، یک مطالعه

  یابد، مورد نیاز شود( جریان میسادگی دیده میشدن کیفی یک ابژه )چنان که بهابژه و نه در مشخص
ی یک فعالیت معنوی را آشنا کرد که  لیت استعالیی ذهن، ایده، در کشف فعا سنجش خرد ناباست.  

ی کانتی چنین تعدیل یافت که فعالیت  ی انقالبی در فلسفه شود، حتی اگر این ایده در یک ابژه صادر نمی 
بحث   استع  شرطمورد  پدیدارشناسی  یک  برساخت.  را  ابژه  احساس  البرای  اصطالح یی  به  بازگشت 

توجیه   را  نماید.میاحساس  مشخص  را  آن  با  متناسب  کیفیت  استعالیی  عملکرد  تا  چراکه    کند 
این عملکرد پردازی باستانی احساس، که متاثرساختن یک سوژه توسط یک ابژه به آن وارد شد،  مفهوم

که در   –کند. ما مدعی شدیم که لذت  ها احضار میی مدرنلوحانهی سادهگرایانهرا بهتر از زبان واقع
اب نمی ژگانی طرح  بینایی  و  کیفیت  –گنجد  شدن  در  را  ابژه معنایش  به  رویتبخشیدن  تهی ی  پذیر 
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توسط این عقیده راهنمایی شده بود. آنها همچنین توسط  کند. تمامی تحلیل ما در بخش پیشین  نمی
ست.  این ایده راهنمایی شده بودند که بازنمایی کاری از نظر به خودی خود نیست، بلکه کاری از زبان ا

دارد، باید به اش میفرض که زبان پیشچهره    گوییاما برای تفکیک نظر و زبان، یعنی نظر و خوشامد
 .تر امتیاز بینایی را تحلیل نماییمطور نزدیک 

گیرد. فرض می همانطور که افالطون خاطرنشان کرده است، در کنار چشم و چیز، بینایی نور را پیش
که  « است  ی»چیزیک  بیند. بنابراین بینایی یک رابطه با  ی در نور را میبیند، بلکه ابژه نور را نمی  چشم

تا آنجاییکه با چیز   « نیست قرار داده شده است. ما در نور هستیمی درون یک رابطه با آنچه یک »چیز
فضا را خالی  شود چیز پدیدار گردد؛  موجب میها  کردن سایهبا بیرونشویم. نور  در هیچی مواجه می

برآید. تا آنجاییکه حرکت دستی که لمس   الءعنوان یک خشود فضا به طور خاص به کند. موجب میمی
می می را  فضا  »هیچِ«  دارد  پیماید،کند  شباهت  بینایی  به  این  المسه  حافظه  بر  بینایی  وجود  این  با   .

چنانکه از یک خاستگاه کند و آن را همیشه از این هیچی  ارجحیت را دارد که ابژه را در این خالء حفظ می
لم، درحالیکنددریافت می آزاد  به حرکت  بدین  کردنسکه در لمس هیچی  دارد.  برای اشاره  ترتیب 

شان دقیقاً در  آید، و اعتبار سنتی فلسفی از هیچی می  یک هستی چنانکه گوییبینایی و برای المسه  
است واقع  بیروناین  این  بدین .  خالء  از  بیرونآمدن  خاستگاهآمدنترتیب  از  این  شان  است؛  شان 

بودن با همین  ارجحیت ابژکتیویته و ادعای آن برای منطبقی گشودگی  »گشودگی« تجربه یا این تجربه 
یابیم. در نور عمومیت که وجود  است. ما این الگو از بینایی را از ارسطو تا هایدگر می  موجودهاهستی  

نیست، که یک    یک هستینزد هایدگر، یک گشودگی بر فراز هستی، که  ندارد رابطه با فرد برقرار است.  
ت  آشکار سازد. در واقعیطور عام، یک »چیزی« خودش را »چیزی« نیست، ضروری است برای آنکه، به 

هستیصوری تمرین  در  یا  کارش  در  هست،  موجود  یک  که  استقالل  –اش  ای  خود    – اش  در 
ی سوژه با گردند، آنجا که رابطه ترتیب ساختارهای بینایی پدیدار می بدین اش واقع است.  پذیری فهم

یقاً ی ابژه با خالء گشودگی است، که یک ابژه نیست. دریافت یک موجود عبارت از دق ابژه تابع رابطه 
دریافت هستی خاص به معنای درک آن از میان یک   سوی امر گشوده.فرارفتن از امر موجود است، به 

 کند.شده است که پر نمی محل روشن
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ی خود ی هندسه، چیزی که به نوبهشکل تمام تجربه، ابژه   –اما آیا این خالء فضایی یک »چیزی« نیست  
 حدبه    گاهتکانی وارد کنیم تا یک خط را ببینیم. اهمیت گذردر واقع، ضروری است که  ؟  شوددیده می

باشد،   هندسه انگاره هرچه  می های  دیده  که  چیزهایی  از  شهودی  تحمیل  ی  ما  به  را  خودشان  شوند 
رویهمی سطح  است؛  چیز  یک  حد  خط  انگارهکنند:  که  است  چیزی  یک  مبنای  بر  ابژه.  یک  های  ی 

می  تحمیل  را  خودشان  »انگاره آنهکنند.  هندسی  خالف  ا  بر  که  خاطر  این  به  نه  هستند  تجربی  ها«ی 
.  شوند: آنها حدهای چیزها هستندی دیدن می اند، بل به این خاطر که تنها بر مبنای چیزها ابژهعقل 

فضای .  است  شان،، به اضمحاللهیچیسوی  به یافتن این حدها  مستلزم تقلیل شده  اما فضای روشن
درنظرروشن خود  در  اگر  شود،    شده،  را  خالی گرفته  آن  که  نوری  توسط  میشده  است. پر  هیچ  کند، 

اما اگر فضای   پیمودن آن معادل با استعالیافتن نیست.؛  مطمئناً این خالء معادل با هیچی مطلق نیست
با دارد،    خالی  تفاوت  فاصلههیچی  اگر  که میو  را  گشاید  ای  آن  که  را در حرکتی  استعال  برای  ادعایی 

. این گرداندآن را به جایگاه یک ابژه بازنمیوجه هیچبا اینحال »وفور« آن بهکند، توجیه نمی پیمایدمی
کند در فضایی که تاریکی را از آن حاصل  »وفور« متعلق به نظم دیگری است. اگر خالئی که نور تولید می

. به موجب  وجود داردخود این خالء  ی خاصی،  کند معادل با هیچی نیست، حتی در غیاب هر ابژه می
غیرشخصی   جود داردودهد که  پذیر اجازه مییک بازی با کلمات وجود ندارد. نفی هر چیز صالحیت

به  و  برآید،  درجهدوباره  بازگردد،  نفی  هر  پس  در  کامل  فضاهای  طور  سکوت  باشد.  هرچه  نفی  ی 
ی آن را  ای نیست. سرگیجهمطابق با هیچ بازنمایی  وجود داردتهاجم این  انگیز است.  وحشت  نامتناهی

آید، ای که از آن می ایاسطورهگی  چهره و ذات عنصری عنصر، و بی   ایم. در جای دیگری توصیف کرده
 .کنددر همان سرگیجه مشارکت می

یک  کند  کند. خالئی که نور تولید میرا توقیف نمی  وجود دارد  پیدرپینور بازی    یْآوردن تاریکدر بیرون
بر بازگشت خدایان   هنوز ماند که هیچ معنایی از خودش پیش از گفتمان ندارد، و  تراکم نامتعین باقی می

،  نشدنیشود. اما بینایی در نور دقیقاً امکان فراموشی وحشت این بازگشت تمامنمی  پیروزای  اسطوره

 
 ترجمه: وجود و موجودات ،A. F. Lingis ،The Hague، Nijhoff، 1978 64-57، ص.  

اند متعلق به متن اصلی اند از مترجم انگلیسی و آنها که با عدد مشخص شدههایی که با ستاره مشخص شده]پانویس
 .[است
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ها مثل اینکه کند، و به ابژه که خود را در برابر این تظاهر هیچی که خالء است حفظ می  است،  ،عملاین  
در رضایت لذت    وجود دارد   این رهایی از وحشتِ شود.  شان، از میان هیچی، نزدیک میدر خاستگاه

وقفه ابراز می این خالء فضا  برآید.شود.  آن  از  بتواند  نیست که هستی مطلقاً خارجی  یک    ی مطلقی 
 .چگونگی از لذت و جدایی است

مطلق نیست. اتصال میان بینایی و المسه، میان بازنمایی و کار، ضروری باقی ی  شده وقفه فضای روشن
شود، بر یک افق، و انداز گشوده میبر یک چشم   بیناییکند.  حرکت میسوی چنگ  ماند. بینایی بهمی

کند، و آنها را تضمین کند، دست را به حرکت و به تماس دعوت میی پیمودنی را توصیف مییک فاصله 
می  .کندمی مسخره  را  گلوکون  تجربه سقراط  برای  داشت  آرزو  که  ارتفاع  کرد  از  آسمان  بینایی  ای 

با دست ابژه در انتها  د.  نخوان ها دست و چنگ را فرامیهای ابژه. شکل بگیرد  شده از ستارگان راروشن
، شودمی داده ارجاعهای دیگر شود و به ابژهشود، حمل می شود، گرفته می شود، لمس میدریافت می

می داللت  یک  به  ارجاع  شود،  ملبس  ابژه با  دیگر.به  است  های  رابطه  این  شرط  خالی  یک    ؛ فضای 
با  رخنه نیست.  استعال  یک  بینایی  نیست.  افق  می رابطهی  ممکن  که  اسناد  ای  داللت  یک  به  گرداند 

گشاید که، ورای امر همان، دیگری مطلق خواهد بود، یعنی، در خودش. نور روابط هیچ را می   دهد.می
گرداند. کنند را ممکن میهایی که یکدیگر را مجاورت میکند؛ داللت ابژهها را مشروط میمیان داده

یار عام در نظر کند که به آنها چهره به چهره نزدیک شود. شهود، اگر به این معنای بسشخص را قادر نمی
 فضایی دیدِی روابط نیست. پیشاپیش رابطه است، چراکه بینایی است؛  گرفته شود، در تضاد با اندیشه

کردن شوند. فضا، به جای منتقلسوی یکدیگر منتقل می آورد که در میان آن چیزها بهرا به دست می
 . کندمین میچیزها درون امر همان را تض جانبیسادگی شرط داللت به فراسو، به 

کند با یک هستی بیرون  ای که بر افق دریافت می ترتیب دیدن همواره دیدن بر افق است. بینایی بدین 
است به خاطر رضایت    وجود داردبینایی یک فراموشی  شود.  از آنچه ورای تمام هستی است مواجه نمی

مطبوع ]ضروری،  امر  تصویببودگی  با  قناعت  لذت،  حسانیت،  ا  متناهی[  برای  دغدغه  مر  بدون 
 گردد. آگاهی در گریختن خود در بینایی به خود بازمی. نامتناهی

 
 ”Par la main, l’objet est en fin de compte compris, touché, pris, porté et rapporté à d’autres objets, revȇt une 

signification, par rapport à d’autres objets.” 
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به عنوان منبع نور، که در آن هستی و پدیدارشدن   –اما آیا نور به معنایی دیگر خاستگاه خودش نیست 
به عنوان آتش و به عنوان خورشید؟ در اینجا، مطمئناً، فیگور هر رابطه با شوند،  آن با هم مصادف می

امر مطلق وجود دارد. اما این تنها یک فیگور است. نور به عنوان خورشید یک ابژه است. اگر در بینایی 
. در  شودمی دیده  نور شبانه به عنوان منبع نور  شود،  آورد و دیده نمیروزانه نور دیدن را به وجود می

درخششِ می  بینایی  اتفاق  ابژه  با  نور  از اتصال  متفاوت  دیداری  ماخذ  عنوان  به  محسوس  نور  افتد. 
ماند. یک رابطه با آنچه به ی عنصری و مبهم باقی میو خودش وابسته به زمینههای دیگر نیست، داده

. یک مورد نیاز است  لقساختن آگاهی خارجیت مط آید برای ممکن معنایی دیگر مطلقاً از خودش می 
 .نور مورد نیاز است برای دیدن نور

نمی  ممکن  را  حسانیت  سوبژکتیو  شرط  از  استعالیافتن  علم  لئون کند؟  آیا  اثر  که  را  آنچه  اگر  حتی 
کنیم، همچنان می کیفی متمایز  علم  از  اندیشه برونشویک ستوده است  آیا خود  که  بپرسیم  ی توانیم 

هایی که علم دهد. واقعیتپیام پدیدارشناختی اساساً پاسخ منفی می؟ گسلدریاضیاتی از احساس نمی
کنند که از امر محسوس ریاضیاتی بدان نائل شده است معنایشان را از روندهایی استنتاج می -فیزیکی

 شوند. ناشی می

، دارددهد و خود را بیرون از خودش عرضه میدیگرگونگی تام، که در آن یک هستی به لذت ارجاع نمی
درخشد، چراکه در زیر شکل چیزها خودشان را پنهان  شوند نمیکه چیزها با آن به ما داده می  شکلیدر  
های تا ابژه  تواند فلز چیزها را ذوب کندتواند به یک داخل تبدیل شود: شخص میکنند. رویه میمی

کردن یک میز از آن  صاف   کردن،با بریدن، اره  یک جعبه را به کار برد تا  بتازه از آنها به وجود آورد، چو
لوحانه به  شود. این مالحظه ممکن است سادهشود و امر گشوده پنهان میبسازد: امر پنهان گشوده می

کند باید به معنای فضایی درنظر گرفته ، تو گویی داخلیت یا ذات چیز که شکل آن را پنهان مینظر رسد
ماده اساساً    یمکاشفه   اش داشته باشد، وتواند معنای دیگری جز مادهشود. اما در واقع عمق چیز نمی 

 سطحی است.

یک رویه به  تفاوت رو و پشت.  :  تر وجود داردهای متفاوت یک تفاوت ژرفمیان رویه رسد که  به نظر می 
یک سکه را دوباره ضرب  جامه را برگرداند، مثل اینکه شخص    دتوانی یکی مو  ،  شودمی نگاه خیره ارائه  

آیا سطح دیگری را  برد؟  نمی   ظاهریاما آیا تمایز میان رو و پشت ما را به ورای این مالحظات  کند.  می
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رو ذات چیز   دهد؟به ما نشان نمی  پرداختمیآن سطحی که واپسین اظهارات ما به عمد به آن    به جز
بااینحال پروست   اند.ها نامرئیریسمانشوند، آنجا که  پشتیبانی میهایش توسط پشت  بندگی است که  

بااینحال با  های تاریک کلیسای جامع،مانند گوشه  های روپوش یک خانم را تحسین کرد،پشت آستین
  نمای خارجی . این هنر است که به چیزها چیزی نظیر یک  ه عنوان نمای خارجی کار کردب  همان هنر

ابژه  –کند  اعطا می آن  با  تنها دیده میآنچه  نه  دارند. ها  قرار  نمایشگاه  در  ابژه  عنوان  به  بلکه  شوند، 
ی انگارهای ندارد.  کند که دقیقاً هیچ نمای خارجیگذاری میتاریکی ماده وضعیت یک هستی را عالمت

از که  خارجی  می  نمای  را  پیشنهاد  این  ما  به  است  شده  گرفته  وام  شاید  ساختمان  معماری  که  دهد 
تفاوتی است، شکوه و  شود، که ذات آن بینخستین هنرهای زیبا باشد. اما در آن امر زیبا برساخته می

طور محصور در ذات ناگذرای  بهدارد  با نمای خارجی چیز که راز خود را نگه میجالل سرد، و سکوت.  
درخشد اما خودش شود، که در آن نظیر یک شکوه و جالل میی خود نمایش داده میو در اسطورهخود  

اگر امر استعالیی  کند.  فریبد همچون با جادو، اما خود را فاش نمیاش می با جذابیتکند.  را آزاد نمی
همان گشودگی هستی  اش بینایی  طور اعلی گشودگی است، اگر بیناییدهد، اگر به حسانیت را برش می 

بیناییِ برش می شکل   است،  را  تعمق می دهد  ها  بر حسب  نه  بر حسب  و  نه  و  توضیح داده شود  تواند 
به تنهایی بعدی از استعال را معرفی   بزرگ رابطه با دیگری اش سخن است.کردار. چهره است؛ مکاشفه

رابطه می یک  به  را  ما  و  معنای  کند،  به  تجربه  از  متفاوت  تماماً  و  ی  نسبی  اصطالح،  این  محسوس 
 . کندایگوئیستی، هدایت می 

 

 ب. اخالق و چهره 

 

 نهایت و چهره بی  . 1
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یابد، و قدرتی را  ها تسلط میبر آن هستی شود،  ها به بینایی مربوط میتا آنجاییکه دسترسی به هستی
کند. در دستیابی به آن من  ، خودش را به من عرضه می شودداده میکند. یک چیز  بر آنها اعمال می

 دارم.  امر همان نگه می   ونخودم را در

  تواند دریافت گردد، یعنی، دربرگرفته به این معنا نمیبودن حاضر است. اش از مشمولچهره در امتناع
ای هویت من دیگرگونگی  چراکه در احساس دیداری یا المسه   –شود  شود نه لمس می شود. نه دیده می 
 شود.  کند، که دقیقاً یک محتوا میابژه را احاطه می 

گونه بزرگ  دیگری   نیست چنانکه، در یک مقایسه، حتی  نسبی دیگری  یک دیگرگونگی  غایی با  های 
جنس کنند اما همچنان مکان خود را در اجتماع یک  که متقابالً یکدیگر را مستثنی میچنین هستند،  

ر خوانند، دکردن فرامیکنند، اما یکدیگر را با این مستثنیشان مستثنی مییکدیگر را با تعریف   –دارند  
به هیچ کیفیتی که او را از من متمایز کند وابسته  بزرگ  شان. دیگرگونگی دیگری  میان اجتماع جنس

پیشاپیش   که  دارد  جنس  از  اجتماعی  آن  بر  اشاره  ما  میان  دقیقاً  نوع  این  از  تمایزی  چراکه  نیست، 
 . کنداثر میدیگرگونگی را بی 

کند؛ نفی تام، که قتل وسوسه یا کوشش ی نمی به طور محض و ساده من را نفبزرگ  و با اینحال دیگری  
و من، که در بیان   بزرگ  ی میان دیگریدهد. رابطهی مقدم ارجاع میبه یک رابطهمربوط به آن است، 

استعالیی   نامتناهیبه طور  بزرگ  دیگری  یابد.  شود، نه در شماره و نه در مفهوم جریان میاو آغاز می
و از من درخواست    شوداش که در آن تجلی او تولید میخارجی. چهره   نامتناهی، به طور  ماندباقی می

ثبت  وما حک  طبیعتهایش در  گسلد، که نهفتگی تواند بین ما مشترک باشد میکند از جهانی که میمی
با وجود ما توسعه میمی و  ناشی می  یابد.شود  از تفاوت مطلق  به طور دقیقسخن  یا،  تر، یک شود. 

شود، که در آن نظم  تولید نمی  یابدیابی که از جنس به گونه تنزل میمطلق در یک فرایند تشخصتفاوت  
ترتیب تفاوتی که بدین شود، که قابل تقلیل به روابط نیست.  شده اجرا می روابط منطقی علیه امر داده

ماند، ده باقی می گیرد محدودشای که در تباین با آن قرار می مراتب منطقی شود توسط سلسلهمواجه می
 شود. می نموداری جنس مشترک و علیه زمینه
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شود.  ماند، تنها توسط زبان برقرار میدرک باقی میکه بر حسب منطق صوری غیرقابلتفاوت مطلق،  
،  میعادهاکند.  وحدت یک جنس را تفکیک می رساند که  را به انجام می  میعادهازبان یک رابطه میان  

مانند. زبان شاید باید کنند، یا درون رابطه مطلق باقی میخود را از رابطه مبرا میهای صحبت،  طرف 
 گسلد.به عنوان همان قدرتی تعریف شود که پیوستار هستی یا پیوستار تاریخ را می

، که در باال از آن سخن گفتیم، نباید به طور منفی توصیف  بزرگ  ناشدنی حضور دیگریطبیعت درک
در این لحظه باید   یابد.ماند ارتباط میبا آنچه اساساً استعالیی باقی می  گفتمان،  دریافتگردد. بهتر از  

تر به طور شود؛ یک داللت ژرفی امر استعالیی می به کار صوری زبان رسیدگی کنیم، که شامل ارائه 
میان   رابطه  یک  زبان  شد.  خواهد  پدیدار  است.  میعادهای  مختصر  واقع  می   دیگریمجزا  در  تواند 

خودش را به عنوان یک موضوع به فرد ارائه دهد، اما حضور او در جایگاهش به عنوان یک موضوع دوباره 
را بزرگ  کند به نظر دیگری  را به عنوان یک موضوع حمل میبزرگ  ای که دیگری  کلمهشود.  جذب نمی 
موضوعی عنوان طرف صحبت،    گفته شده است که، به  ی بزرگی شود، اما پیشاپیش به دیگر شامل می

کند. ناپذیر در پس آنچه گفته شده صعود میکه او را احاطه کرده را ترک کرده است، و به طور اجتناب
  که سنگینی آن این گریز دیگری شود باشد، با سکوتی که حفظ میتنها شوند، حتی اگر کلمات گفته می

کند فوراً درون گفتمانی که به او خطاب  را جذب می بزرگ  دانشی که دیگری    کند.را تصدیق می   بزرگ
دیگری    گیرد.می   قرارکنم  می کردن«،  »رها  جای  به  گفتن،  میبزرگ  سخن  خواستار  سخن  را  شود. 

 تعیین تواند یک عمل را شود در واقع میای که دیده می دهد. در دانش یا بینایی ابژه بینایی را برش می 
، آن را با اعطاکردن  دهدشده« را به خود اختصاص میاین عملی است که به طریقی امر »دیده   کند، اما

سازد. در گفتمان  کند، و، در تحلیل نهایی، آن را برمی یک داللت به آن به درون یک جهان ادغام می 
به عنوان   بزرگو دیگری  به عنوان موضوع من    بزرگ  ناپذیر میان دیگریطور اجتنابای که به واگرایی 

شود،  رسد رها میداشتن او میای برای نگه شود، از موضوعی که به نظر لحظهام گشوده میطرف صحبت
ساختار صوری زبان بدان وسیله خبر    دهم.ام نسبت میستیزد که من به طرف صحبتفوراً با معنایی می

 . دهدمی  »قدسی«، »تقدس« اوای از امر و، بدون هیچ رایحهبزرگ مصونیت اخالقی دیگری از 

کند؛ میزان نمی کند او را در امر همان این امر واقع که چهره یک رابطه با من را توسط گفتمان حفظ می 
باقی می رابطه مطلق  آگاهی  ماند. دیالکتیک نفس او درون  بودن در اسارت  گرای  به  همواره مشکوک 
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ای از آگاهی نیست شود گونهفتمان را شامل میکه گی اخالقی  ها است. از آنجا که رابطههمان گسست
به پرسش میکه تشعشع از من جاری شود؛ من را  از دیگری جاری اش  کشد. این به پرسش کشیدن 

 شود.می

به حوزه که  وارد نمیحضور یک هستی  امر همان  بلکه  ی  به عنوان    شودسرریز میشود  »جایگاه« آن 
شود متمایز  این سرریزشدن باید از تصویر مایعی که از یک ظرف سرریز می  کند.را تعریف می نامتناهی

این موضع    گیرد.امر همان انجام می  یدر چهره گردد، زیرا این حضور سرریزشونده به عنوان یک موضع  
تواند به عنوان احضاری اخالقی وجود داشته باشد. این حرکت از  ای، تضاد به حد اعلی، تنها میچهره 

شود، به  مشمول مینهایت بیشتر که درون امر کمتر  نهایت، امر بیی بیگیرد. ایده دیگری نشات می
ایت به تنهایی خارجیت دیگری نهی بیشود. و ایدهطور انضمامی در شکل یک رابطه با چهره تولید می

می  حفظ  همان  امر  با  نسبت  در  رابطه.  را  این  علیرغم  بحث بدین کند،  با  مشابه  ساختار  یک  ترتیب 
شود. اما آنچه ثبت میوشود: خارجیت یک هستی در ذات خود حکشناختی در اینجا تولید میهستی

افتد.  که به عنوان یک چهره اتفاق می   ای استشود یک استدالل نیست، بلکه تجلیدر اینجا تولید می
می جان  فکرگرایی  به  که  دیگری  مطلقاً  برای  متافیزیکی  )میل  تجربه بخشد  به  یا  که  رادیکال  گرایی 

دارد(  آموزه اعتماد  خارجیت  چهره  انرژیی  بینایی  در  را  چهره[  خود  ایده ]نمای  در  یا  بی ،  نهایت ی 
کند )نه به لحاظ کمی، بلکه، بعدتر خواهیم من تجاوز میهای  نهایت از قدرتی بی . ایده گستراندمی

 .در نتیجه تجربه به حد اعلی است –آید  ؛ از اعماق پیشینی ما نمیدید، با به پرسش گرفتن آنها(

بیانگاره کانتی  مینهایت  ی  مجسم  عقل  از  ایدئالی  پیشهمچون  یک شود،  در  اضطرارهایش  افکنی 
ی تجربه اما بدون هستی ناتمامی که با یک    –فراسو، تکمیل ایدئال آنچه به طور ناتمام داده شده است  

ای ترسیم نماید.  از چنان مواجههاش را  پذیری ، بدون آنکه حدهای پایانه شودنهایت مواجممتاز از بی
شود؛ کامال بر خالف، امر نامتناهی هی در اینجا دیگر توسط رابطه با امر نامتناهی فهمیده نمی امر متنا

)اگرچه این گذار به حد یا    کندنهایت تقویت میگیرد، که آن را به طور بیفرض میامر متناهی را پیش
استخراج نمود، و در   نهایت است، با تمام پیامدهایی که دکارت از آنی بیافکنی مستلزم ایده این پیش

کانتی به طور مثبت توسط حسانیت    متناهیشوند(. امر  فرض گرفته می افکنی پیش این ایده از پیش 
امر   همچون  است،  شده  می  متناهیتوصیف  توصیف  مرگ  برای  هستی  با  که  این  هایدگری  شود. 
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میبی ارجاع  متناهی  امر  به  که  ضددهندهنشان  دهدنهایت  نقطه دکارتی-ی  فلسفه ترین  کانتی ی  ی 
 . ی هایدگری استهمچنانکه، بعدتر، فلسفه 

ها را از آن مستثنی  گردد، اما تمام چندگانگیکردن ایجابیت امر نامتناهی  به دکارت بازمیهگل در حفظ 
تواند یک رابطه با  ه می گیرد ککردن هر »دیگری« فرض می او امر نامتناهی را به عنوان مستثنیکند؛ می

تواند تمام روابط را  . امر نامتناهی تنها مینمایدامر نامتناهی را جفظ کند و بدان وسیله آن را محدود  
ی دهد، اگرچه اکنون بر حسب یک تاریخ. رابطه دربرگیرد. مانند خدای ارسطو تنها به خودش ارجاع می

 خویش   تناهیامر خاص به حاکمیت یک دولت. با نفی  معادل است با ورود این    نهایتبییک امر خاص با  
در  مینامتناهی   پیامد  این  اما  نمیخاموششود.  موفق  خصوصی  فرد  اعتراض  مدافعه کردن  ی  شود، 

اش اراده کرده  فردی که دولتی را که با عقل اعتراض  هستی مجزا )اگرچه تجربی و حیوانی خوانده شود(،  
شناسد. اش را بازنمیاش دیگر عقل در تقدیر غیرشخصی   اماند،  کاست را به عنوان یک ظلم تجربه می

گیرد، تناهی  گیرد، و آن را دربرمیای که امر نامتناهی هگلی در تقابل با آن قرار می ما در امر متناهی
، در هر  گیردمیقرار    وجود داردشناسیم، تناهی انسان که مورد هجوم  انسان در برابر عناصر را بازمی

شود تا امنیتی را تحقق بخشد می  پیگیری  هاکار علیه آن  شود کهچهره منقطع می توسط خدایان بیلحظه  
دیگری بزرگ    –گردد. اما دیگریِ مطلقاً دیگری  که در آن »دیگری« عناصر به عنوان امر همان آشکار می

نمی  – محدود  را  همان  امر  مآزادی  بنیان  را  آن  آن،  فراخواندن  مسئولیت  به  با  توجیه  یکند؛  و  نهد 
چهره    کند.می عنوان  به  دیگری  با  می  آلرژیرابطه  التیام  است،  را  میل  دریافت   تعلیمیبخشد.  که 
انگارهشود،  می به  بازگشت  آرام گفتمان. در  »ایدهی دکارتی بیتضاد  امر ی بینهایت،  نهایت« توسط 

ی اولویت آن بر هر اندیشه   داریم،یشود، ما ایجابیت آن را نگه منامتناهی در هستی مجزا قرار داده می
ی امر متناهی، خارجیت آن نسبت به امر متناهی؛ در اینجا امکان هستی مجزا متناهی و هر اندیشه 

ی اندیشه با آنچه از ی متناهی با محتوایش، رابطهنهایت، سرریزکردن اندیشه ی بیوجود داشت. ایده
آموزد بدون آنکه از تالطم رنج برد.  آنچه در هر لحظه میشود، با  موجب میرود را  گنجایش آن فراتر می

شود،  مکالمه تولید می  تضادنهایت در  ی بینامیم. ایده این موقعیتی است که ما خوشامدگویی چهره می
توانم آن را شامل شوم، دیگری به در اجتماعیت. رابطه با چهره، با دیگری مطلقاً دیگری که من نمی

شود، اما رابطه بدون خشونت حفظ میی من است، یک معاشرت.  ، با این وجود ایدهنامتناهیاین معنا  
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دهد، به طور در صلح با این دیگرگونگی مطلق. »مقاومت« دیگری خشونتی را نسبت به من انجام نمی 
ی دیگری، که در تمامی روابط کند؛ یک ساختار مثبت دارد: اخالقی. نخستین مکاشفه منفی عمل نمی 

پیش او  می با  گرفته  به  شود،فرض  از  منفیچنگعبارت  مقاومت  در  او  با آوردن  او  گیرانداختن  و  اش 
 اش. دهم، به مکاشفه پاسخ می  کنم، بلکه به بیان اوچهره مبارزه نمینیرنگ نیست. من با یک خدای بی 

 

 . اخالق و چهره 2

اش، در بیان، در تجلی  کند.های من مقاومت میکند، در برابر قدرتچهره در برابر تصرف مقاومت می
کند.  آوردن گردش میچنگزدن است، به مقاومتی تام در برابر به امر محسوس، که همچنان قابل چنگ

آوردن به چنگتواند با گشودن یک بعد تازه اتفاق افتد. چراکه مقاومت در برابر به این جهش تنها می
برابر آن تالش دست  شود،  تفوق تولید نمیعنوان یک مقاومت غیرقابل  همچون سختی سنگ که در 

  سستی شود  هیچ است، همچون دوری یک ستاره در عظمت فضا. بیان چهره که به جهان معرفی می
چهره، که    طلبد.طلبد، بلکه قابلیت من برای قدرت را به مبارزه میهای من را به مبارزه نمیقدرت

کند. کند رسوخ میهمچنان یک چیز در میان چیزها است، از میان شکلی که با این وجود محدودش می
را به یک رابطه    گوید و بدان وسیله مناین به طور انضمامی به این معنا است: چهره با من سخن می

 . لذت باشد یا دانش تناسب است،بی شودمیاعمال  که با یک قدرتکند که دعوت می

می گشوده  چهره  محسوس  نمود  در  تازه  بعد  این  اینحال  با  فاصل و  حد  دائمی  گشودگی  های شود. 
کند. چهره در حد  گسلد محصور میاین گشودگی را که شکل را در یک کاریکاتور میاش در بیان  شکل 

ترتیب همچنان به یک معنا در معرض قدرت است. تنها به یک معنا: عمقی که  تقدس و کاریکاتور بدین 
تواند بگیرد، کند، که از این پس نمی همین طبیعت قدرت را اصالح میشود،  در این حسانیت گشوده می

شود، و با اینحال خود  میگیری  به سمت یک ماخذ محسوس نشانه  قتل همچنانتواند بکشد.  ه می بلک
. خود را در  به تعلیق درآیدتواند توسط یک تخصیص  اش نمی یابد که هستیرا در برابر یک ماخذ می

ه جزئی  تخصیص و کاربرد است همواریابد. »نفی«ای که متاثر از  نشدنی می برابر ماخذی مطلقاً خنثی

 
 ”Mon pouvoir de pouvoir.” 
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دارد. نه تخریب  ستیزد آن را »برای من« نگه می آوردنی که با استقالل چیز میچنگماند. به باقی می 
شوند، که از جهان نیست.  گیری نمی به سمت چهره نشانه های زندهنه نابودی هستی نه شکار، چیزها،

گویند. قتل به تنهایی نفی  می  اند، دارای غایتی هستند، و به یک نیاز پاسخ آنها همچنان به کار متعلق
را   دریافتآوردن یا یک  چنگهمچون نفی با بازنمایی، یک به   کار و کاربرد،  تام را مدعی است. نفی با

کشتن   توانند.د؛ آنها می نشوگیری می یا به سمت آن نشانه   اندگویید، متکی بر یک آری نکنعملی می
به طور مطلق است. قتل   دریافتبه معنای تسلط یافتن نیست بلکه به معنای از بین بردن است؛ انکار  

کند. همچنان یک قدرت است، چراکه چهره خود را گریزد اعمال می یک قدرت را بر آنچه از قدرت می
می بیان  محسوس  امر  پاکند،  در  را  محسوس  امر  چهره  زیرا  است،  ضعف  پیشاپیش  میاما  کند. ره 

میدیگرگونگی  بیان  چهره  در  که  میای  ارائه  را  منحصربفرد  »ماده«ی  تام شود  نفی  برای  که  دهد 
توانم تنها آرزوی کشتن موجودی را کنم که مطلقاً مستقل است، که به طور  من میپذیر است.  امکان

گیرد بلکه همین قدرت قدرت یرود، و ازینرو در تضاد با آنها قرار نمهای من فراتر مینامتناهی از قدرت
 .اش را داشته باشمتوانم آرزوی کشتنای است که میکند. دیگری بزرگ تنها هستیرا فلج می

کند با آنچه یک مانع بسیار بزرگ را از  فرق میهای من  نهایت و قدرتتناسبی میان بیاما چگونه این بی
که  نی خواهد بود که بر ابتذال قتل اصرار ورزیم،  معکند؟ بی شود متمایز مینیرویی که بر آن اعمال می

ی تاریخ انسانی اشاره بر یک امکان  ترین حادثهکند. این مبتذلتهی مانع را آشکار می-مقاومت شبه
دارد   هستی    –استثنایی  این  که  نیست  نیرویی  به  مربوط  دارد.  را  هستی  یک  تام  نفی  دعوی  چراکه 

به من   شهریارانهتواند  که می  بزرگی  تصرف داشته باشد. دیگریدر  تواند به عنوان بخشی از جهان  می
لبه   نهبگوید   معرض  گلولهدر  یا  شمشیر  هفتی  تزلزلی  استحکام  تمام  و  است،  »برای تیر  ناپذیر 

آن  خود«اش درمیسختگیرانه   نه  با  که  بطنای  گلوله  یا  شمشیر  چراکه  است  شده  محو  یا اندازد  ها 
تواند یک مبارزه اما میهیچ است.  -. در بافت جهان او یک شبهاش را لمس کرده استهای قلب حجره

او ضربه می  به  که  نیرویی  برابر  قرار دهد، یعنی، در  بلکه  را پیشاروی من  نیروی مقاومت،  نه یک  زند 
ترتیب او خود را در تضاد با من نه به عنوان یک . بدیناش را قرار دهدواکنش  ناپذیریپیشبینی  همین

ی خود چنانکه گویی بخشی از یک کل  کنندهتر، یک انرژی قابل ارزیابی و در نتیجه ارائهنیروی عظیم
ی نه نوعی مبالغه  دهد؛اش در رابطه با آن کل قرار میبلکه به عنوان همین استعالی بودنبوده است،  



15 
 

اش تر است، پیشاپیش در چهره نهایت، که از قتل قوی نهایت استعالی او. این بی بلکه دقیقاً بی قدرت، 
می مقاومت  ما  برابر  چهره در  است،  کند،  کلمه  بیان اش  است،  »نباید  خاستگاهی  است:  نخستین  ی 

کند، که استوار  اش در برابر قتل قدرت را فلج میبا مقاومت نامتناهیمرتکب قتل شوی.« امر نامتناهی 
تفوق، در چهره غیرقابل  نور می و  بزرگ  تام چشمی دیگری  برهنگی  در  بی پراکند،  در  دفاعهای  اش، 

در اینجا یک رابطه وجود دارد نه با یک مقاومت بسیار عظیم،  برهنگی گشودگی مطلق امر استعالیی.  
تجلی چهره امکان سنجش   مقاومت اخالقی.  –: مقاومت آنچه مقاومتی ندارد  دیگربلکه با چیزی مطلقاً  

شود، نه تنها به عنوان یک وسوسه به تخریب تام، بلکه به عنوان وسوسه به قتل را موجب مینهایت  بی
بود، ما  ب این وسوسه و تالش. اگر مقاومت در برابر قتل نه اخالقی بلکه واقعی میناممکنیت اخالقی نا

از   آگاهیها به امر سوبژکتیو در ادراک. ما درون ایدئالیسم یک ، با تمام برگشت داشتیماز آن می ادراکی
تواند به مبارزه تبدیل شود، اما  ای که می مانیم، و نه در رابطه با دیگری بزرگ، رابطهمبارزه باقی می

تواند ای که این چهره می مبارزهکند. تجلی چهره اخالقی است.  پیشاپیش از آگاهی مبارزه سرریز می 
بیان را   اما این  را تهدید می   . چهره احتمال یک مبارزهگیردفرض می پیشتهدید کند استعالی  کند، 

کند. جنگ صلح را  بندی نمیی نخستین آن را فرمولکلمهکند،  نهایت را تضعیف نمی تهدید تجلی بی
می پیش غیرفرض  و  مقدم  حضور  بازنمایی -گیرد،  را  مواجهه  نخستینِ  رویداد  بزرگ؛  دیگری  آلرژیک 
 . کندنمی

نهایت در ما، ی بی نهایت، ایده ارد؛ رابطه با بی سادگی یک داللت منفی و صوری ندناممکنیت کشتن به
می مشروط  مثبت  طور  به  را  بی آن  ارائه کند.  اخالقی  مقاومت  در  چهره  یک  عنوان  به  را  خود  نهایت 

و  های من را فلج میدهد که قدرت می اعماق چشمکند  بی از  برهنگی و ع استوار و مطلق  دفاهای  در 
کند. چیزی و این گرسنگی همان مجاورت دیگری را دایر می ین بی دریافت ا  آورد.اش سربرمی چیزی بی

در اطالعاتی که  نهایت بیان و گفتمان است. ذات خاستگاهی بیان و گفتمان  ترتیب تجلی بیاما بدین
بینند مستقر نیست. در بیان یک هستی خود را ارائه  ی یک جهان داخلی و پنهان تدارک میآنها درباره

هستیمی میای  کند؛  ظاهر  را  خود  می که  همراه  ظهورش  با  درخواست  کند  من  از  نتیجه  در  و  شود 
چیزی و  یک تصویر نیست، بلکه تقاضایی است که با بی  [ای]امر خنث ِبودگیخنثیاین همراهی    کند.می

آمدن بر آن چیزی است که  گفتن با من در هر لحظه به معنای غالبسخنگذارد.  بلندایش بر من اثر می 
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به عنوان یک چهره  در ظهور ضرورتاً انعطاف بر و    تحمیل خودبه معنای  پذیر است. ظاهرکردن خود 
تقلیل به  ای غیرقابلی خود به شیوهبه معنای ارائهای است،  یده ورای شکل ظاهرشده و بطور ناب پد

بودگی چهره به چهره، بدون وساطت هیچ تصویری، در برهنگی خود، یعنی، در  سرراست   ظهور است،
 .پیوندندها به سوی بلندی و فروتنی دیگری بزرگ به هم می حرکت میلدر چیزی و گرسنگی خود. بی

که شاید تعریف    –تابد  یابد نمیبیان همچون شکوه و جاللی که نادانسته به هستی تابنده گسترش می
به معنای استدعای طرف صحبت و خود را در د.  زیبایی باش ظاهرکردن خود در همراهی ظهور خود 

معرض پاسخ او و پرسیدن او قرار دادن است. بیان خود را به عنوان یک بازنمایی حقیقی یا به عنوان  
بازنمایی حقیقی عرضه میهستی  کند.تحمیل نمی  کنشیک   نمودارشدن ای که در  امکان  شود یک 

قدرت است کنم بی کند وقتی که من خودم را به آن مشغول میجهانی که به من تجاوز می  ند.ماباقی می
زند، و آورد، و حتی آن را دروناً پس می ی آزاد«ی که آن مشغولیت را به تعلیق در می در برابر »اندیشه 

ما این کار را با  اکند،  کند خود را تحمیل میای که خود را بیان میقادر است پنهان زندگی کند. هستی 
دهد، بدون آنکه من بتوانم  انجام می  -اش  گرسنگی   –اش  چیزی و برهنگی درخواست از من دقیقاً با بی

بیان هستی بنابراین در  به آن درخواست کر باشم.  کند آزادی من را  ای که خود را تحمیل مینسبت 
  ی هستیِ آنجا که جاذبه، با بیدارکردن خوبی من. نظم مسئولیت،  دهدکند بلکه ترفیع میمحدود نمی

کند، همچنین نظمی است که در آنجا آزادی به طور ناگریز استدعا ناگریز تمامی خنده را منجمد می
است بدین شده  این  .  که  سنگینیترتیب  است  هستی  می  نابخشودنی  موجب  را  من  امر  آزادی  شود. 

 .ودن امر شوم، بلکه جدیت سخت خوبی را داردبنه غیرانسانی ناگریز دیگر 

این پیوستگی میان بیان و مسئولیت، این شرط اخالقی یا ذات زبان، این عملکرد زبان پیش از تمام 
آن سرد  جالل  و  شکوه  و  هستی  ماافشای  به  می  ،  کهاجازه  اندیشه   دهد  یک  به  انقیاد  از  را  ی زبان 

ی پیشاموجود در خارج را  ی آن اندیشهعملکرد دون ترجمهپیشاموجود بیرون کشیم، آنجا که هیچ جز  
عام   ندارد، عملکرد  حرکت شاملویا  درونیکردن  ارائه های  چراکه  اش.  نیست،  حقیقی  چهره  کردن 

و به طور گریزناپذیر با لبخند و سکوت شکاک دهد، معاصر ابدی آن،  حقیقت ارجاع می -حقیقت به نا
می ارائهروبرو  هستی  شود.  منطقیکردن  مکان  هیچ  چهره  نقیضدر  برای  را  نمی ای  باقی  گذارد. اش 

افتد ای که به عنوان یک چهره اتفاق می تجلیتوانم با سکوت از گفتمانی طفره روم که  بنابراین من نمی 
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نخست  می کتاب  در  تراسیماخوس،  چنانکه  دهد جمهورگشاید،  انجام  کرد  تالش  و  شد،  عصبانی   ،
موفقیت(. بدون  تعدیل    )بعالوه  را  آن  تفصیلی  هیچ  که  است  خطایی  غذا  بدون  مردمان  کردن  »رها 

 1گوید. کند؛ تمایز میان امر ارادی و غیرارادی در اینجا کاربرد ندارد،« خاخام یوشانان چنین مینمی
»به  مردمان  گرسنگی  مسئولیت  آنکه  از  غیرقابل طورپیش  امری  شود،  سنجیده  است.ابژکتیو«   انکار 

ی اش تعهد است، که هیچ »داخلیت«ی اجازهگشاید که کالم نخستینخاستگاهی را میچهره گفتمان  
کند، آغاز گفتمان که  این آن گفتمان است که متعهد به ورود به گفتمان میدهد.  اجتناب از آن را نمی

و    2خواهند بشنوند« کند حتی »مردمی را که نمیگرایی خواستار آن است، »نیرو«یی که متقاعد میعقل 
   نهد.بودگی حقیقی عقل را بنیان میشاملوترتیب عامبدین 

به عنوان معنای هستی در نظر گرفته   به عنوان مبنای دانش و  از افشای هستی به طور عام که  پیش 
میمی بیان  را  خود  که  دارد  وجود  موجودی  با  رابطه  هستیشود  سطح  از  پیش  سطح  کند؛  شناسی 

 اخالقی وجود دارد. 

 

 چهره   . عقل و 3

 

، از کند تارا به یکدیگر متصل می   ه میعادهاکشود  تولید نمی فهم  بیان به عنوان ظهور یک شکل قابل 
پیوندند  که به یکدیگر می  میعادهاییبندی اجزا را در یک تمامیت دایر کند، که در آن  میان فاصله، سرهم

ی کنند، که، به نوبه شود استنتاج می شان ابداع می پیشاپیش معنایشان را از موقعیتی که توسط اجتماع
ی فهم« رویداد خاستگاهی منطق شده است. این »چرخه ترکیب  میعادهایمعنای خود را مرهون  خود،  

    پذیرند. ت که برای یک شخص ثالث رویتاس ایشوندهتعدیل بیان مقدم بر این اثرات هستی نیست. 

شهادت شامل  بیان  برای  مناسب  به  رویداد  و    خویشتندادن  این    کردنتضمیناست،  شهادت.  این 
پذیری  آغاز فهم  تنها به عنوان یک چهره ممکن است، یعنی، به عنوان سخن.  خویشتندادن از  گواهی

 
   .Synhedrin ،b104ی رساله - 1
 .b327، جمهور افالطون، - 2
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تولید می اولیهرا  نامشروط فرمان میحاکمیت  بودگی، اصلیت،  کند، خود  به طور  که  دهد.  سلطنتی، 
اصل تنها به عنوان فرمان ممکن است. جستجو برای اثری که بیان متحمل شده است یا منبع ناآگاهی  

از آن جاری می به گواهیشود  که  به های تازه ارجاع میمتضمن جستاری است که  دهد، و در نتیجه 
 .خلوص اصیلی از یک بیان

از میان تحوالت خلوص ای که در بردارد،  ی جهان، با ذخائر ذهنی ها دربارهی ایدهزبان به عنوان مبادله
به یک کنش در میان که  درحالیکند، متضمن اصلیت چهره است که بدون آن،  و فریب که ترسیم می 

میکنش تقلیل  جامعههایی  یا  روانکاوی  یک  مستلزم  معنایشان  که  نامتیابد  استشناسی  ،  ناهی 
ها تواند آغاز گردد. اگر در زیر سخن این اصلیت بیان، این موضع مسلط گوینده بیگانه با تمام سازشنمی

آلودگی سرراستها،  و  نمیاین  وجود  چهره  به  چهره  پیش  بودگی  فعالیت  سطح  از  سخن  داشت، 
ها ادغام شود  نظام از عمل واند درون یکتمیزبان اگر چه  –ای از آن نیست افتاد، که مشخصاً گونهنمی

گفتن دقیقاً این عملکرد کنش اما زبان تنها وقتی ممکن است که سخن  و به عنوان یک ابزار خدمت کند.
 گردد.کند و به ذات بیان بودن خود بازمیبودن را ترک می

کند دقیقاً  دیگری بزرگی که خودش را بیان میبه ما نیست.    بزرگ  داخلیت دیگری   دادنبیان عبارت از  
کند. اما فریب و صحت پیشاپیش گفتن را حفظ می، و در نتیجه آزادی برای دروغدهدنمیخودش را  

پیش  را  چهره  مطلق  دارند  اصالت  ارائه  –فرض  ممتاز  با  مورد  بیگانه  هستی  از  ناای  و  حقیقت  -بدیل 
ابهامی که، بعالوه، در   – حقیقت در معرض خطر آن است  که هر    ابهام درست و غلط دور زدن  حقیقت،  

ارائه ها حرکت میآن تمام ارزش ی هستی در چهره جایگاه یک ارزش را ندارد. آنچه ما چهره  کنند. 
ارائهمی این  دقیقاً  است،  نامیم  خود  توسط  خود  استثنایی  ارائهسنجشی  با  واقعیتناپذیر  های ی 

. با جستجوی حقیقت ها، همیشه احتماالً مجعول ن به برخی تقلب شده، همیشه مضنوسادگی دادهبه 
اش به تواند خود را ضمانت کند، که تجلیام که میای را برقرار کرده من پیشاپیش یک رابطه با چهره

ی های لفظی پیشاپیش به این کلمههر زبان به عنوان یک مبادله از نشانهی افتخار است.  نوعی کلمه
گیرد که کسی چیزی را به کس دیگر ی لفظی در جایی قرار میدهد. نشانهخاستگاهی افتخار ارجاع می

 .ازینرو پیشاپیش متضمن یک اعتباریابی دال استدهد. داللت می
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دهد، آنجا ای را که بتوان عرفانی نامید برش میهر رابطهی اخالقی، امر چهره به چهره، همچنین  رابطه
شکستن یا تصعید خلوص ناب این ارائه  هستی اصیل به درهم ی  که رویدادهایی به غیر از رویداد ارائه 

پردازند، آنجا که صدایی خاستگاهی بیان میکردن تکهای سکرآور به غنیآنجا که ابهام  پردازند،می
های صحبت  که دعا به مراسم و مناجات، آنجا که طرف شود همچنانتبدیل می  گریگفتمان به افسون

ایفای نقش در درامی می  آغاز شده است.  خود را در حال  آنها  از  اینجا خصیصه یابند که خارج  ی در 
بودگی این تواند سرراستی اخالقی و زبان سکونت دارد. هیچ ترسی، هیچ تزلزلی نمی عقالنی رابطه 

ناپیوستگی رابطه را حفظ میرابطه را ت برابر ادغام مقاومت میغییر دهد، که  کند، و آنجا که  کند، در 
آنجا که تاثیرها نادانسته از میان این فعالیت با    –انجام فعالیت شاعرانه  رود.  پاسخ از پرسش طفره نمی 

بر ما رخ می  به عنوان یک ریتمفریفتن  و    نمایند، پیچیدن آن این وجود آگاهانه    ، و آنجا که کنش آن 
ای دیونیسوسی هنرمند  ، آنجا که به شیوهشودمتحمل می  همراه با همان کاری که آن را به وجود آورده

در تضاد با زبانی است که در هر وهله افسون ریتم   –شود  اثر هنری تبدیل می   )طبق بیان نیچه( به یک
کند. گفتمان گسست و آغاز  از اینکه ابتکار به یک نقش تبدیل شود جلوگیری میبرد و  را از میان می

 . نثر –برد انگیزد و از جا به در میهای صحبت را برمیشکستگی ریتم که طرف است، 

کند، نسبت به دهد امر همان را نفی نمی خود را ارائه می  –مطلقاً دیگری    –ای که در آن دیگری  چهره 
ن انجام  خشونت  چنانکه  میآن  خارقدهد  امر  یا  اقتدار  یا  میالعادهعقیده  انجام  جادویی  دهند. ی 

می خوشامد  آنکه  با  می متناسب  باقی  میگوید  باقی  زمینی  عالی ماند.  ماند؛  طور  به  ارائه  این 
خواند و آن را بنیان  زدن به آزادی من آن را به مسئولیت فرامی خشونت است، چراکه به جای صدمهعدم 
کند. صلح است. رابطه  امر همان و دیگری را حفظ می  کثرتخشونت  با اینحال به عنوان عدم د.  نهمی

ای نیست که امر همان را در  که مرزی با امر همان ندارد در معرض آلرژی  –مطلقاً دیگری    –با دیگری  
دیگری برای عقل یک رسوایی نیست    هگلی بر آن متکی است.  کرنجاند، که دیالکتییک تمامیت می

رسوایی    .لیماندازد، بلکه یک تعلیم اخالقی است، شرط تمام تعکه آن را به درون حرکت دیالکتیکی می
یک آزادی مطمئن از خود که بدون  ،  گیردفرض می را پیش  شناسایی آرام امر همان  نگیدیگرگو  مفروضِ

این    آورد.شود، و امر بیگانه برای آن تنها قید و محدودیت به بار میهای اخالقی تمرین می محظوریت
ا از  تواند با این وجود آرامش خود رها، مستقل در من، میعیب آزادشده از تمام مشارکتشناسایی بی



20 
 

دیگری، به جای آنکه با صعود بر همان سطحی که آن هست در تقابل با آن قرار گیرد، با   دست بدهد اگر
شود،  پس آزادی منع میدر چهره، و از بلندا بیاید.  آن سخن بگوید، یعنی، خود را در بیان نشان دهد،  

، گناهکار، دلبخواهینه به عنوان امری که توسط یک مقاومت مورد مقابله قرار گرفته، بلکه به عنوان  
بیرون    . ممکن خاص، یعنی، امر غیرعقالنی، برای آن نهکنداش به مسئولیت صعود میاما در گناه  ترسو؛

ن محدودیت توسط دیگری نیست که امر  شود. ایاز خودش در دیگری، بلکه درون خودش نمودار می
ناموجه از خود. رابطه با دیگری بزرگ  سازد، بلکه ایگوئیسم است، به عنوان امری ممکن خاص را برمی 

ماندگار  رحم سرنوشت درونرابطه با دیگری بزرگی که خودبخودی بی  –با استعالی او    ایهبه عنوان رابط
کند که در من نبود. اما این »کنش« بر آزادی  معرفی می آنچه را به من    – کشد  شخص را به پرسش می 

پایان می به خشونت و ممکن خاص  بنیان میمن دقیقاً  را  این معنا همچنین، عقل  به  نهد.  دهد، و، 
ی  تشود تنها اگر حقیقیک محتوا از یک ذهن به ذهن دیگر بدون خشونت تولید می  گاهتصدیق اینکه گذر

ورای   ایقابله به معنای استقرای    شته باشدشود از ازل در شاگرد وجود داکه توسط استاد تعلیم داده می
کند، نهایت در من، داللت بر محتوایی دارد که از ظرف خود سرریز می ی بیکاربرد مشروع آن است. ایده 

نکه ذهن آنهایت، بیش از  ی بیگرایی بگسلد، چراکه ایده گسلد بدون آنکه از عقلمی  ایقابلهاز تعصب  
کند. دیگری برای عقل نه  کند، یعنی، اخالق را دایر می خشونت را مشروط میخود عدم   را نقض کند،

ی که ایده  ایکشاند، بلکه نخستین تعلیم است. هستییک رسوایی که آن را به حرکت دیالکتیکی می
تواند آن را از خودش استنتاج کند، چراکه نمی   کنددریافت میکه آن را  ،  کنددریافت مینهایت را  یب

 اشای که همین وجود داشتنشود، هستیتعلیم داده میای  قابله-ای غیرای است که به شیوههستی
(. اندیشیدن پی خود )که زمان استدرسرریزکردن پی این  پی تعلیم است، شامل  درشامل دریافت پی

ایده داشتن  معنای  بیبه  اندیشه ی  شدن.  داده  تعلیم  یا  است،  ارجاع نهایت  تعلیم  این  به  عقالنی  ی 
صوری  می ساختار  به  را  خود  اگر  حتی  آغاز اندیشهدهد.  تعریف  یک  از  که  کنیم،  محدود  منطقی  ی 
بیمی نمی شود،  محدودند،  مفاهیم  آن  با  نسبت  در  که  نوبه نهایت،  به  در تواند  گردد.  تعریف  خود  ی 

ایم که آن را به عنوان یک رابطه ما به دنبال آندهد.  نتیجه به یک »دانش« از یک ساختار تازه ارجاع می
کند با چهره مقرر کنیم و ذات اخالقی این رابطه را نشان دهیم. چهره گواهی است که گواه را ممکن می 

 . کنددکارتی را تایید می گراییمانند صحت الهی که عقل  –
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 نهد . گفتمان داللت را بنیان می 4

 

بخشد، یک کند: به آن آغازی در هستی میی عقالنی را مشروط میترتیب زبان عملکرد اندیشه بدین 
ی  پیوستهکردن  با خنثی  خود راگوید، یعنی، او که  ی او که سخن میی داللت در چهرهشناسایی اولیه

نه زبان در    –کند  دهد. زبان اندیشه را مشروط میاش، ارائه میهای لفظی ابهام تصویر خودش، نشانه
تقلیل از امر همان راجع به دیگری بزرگ که غیرقابل یک نگرش    بلکه زبان به عنوان اش،  مادیت فیزیکی

تقلیل به یک آگاهی  بلتقلیل به یک نیت از اندیشه، غیرقاهای دیگری بزرگ است، غیرقابل به بازنمایی 
نهایت دیگری بزرگ تواند دربرگیرد، با بیای نمی چراکه با آن چیزی در رابطه است که هیچ آگاهیاز ...،  

آید و درون آگاهی با به  شود؛ از دیگری بزرگ به من میزبان درون یک آگاهی وضع نمیدر رابطه است.  
آن منعکس می غیرقابلپرسش کشیدن  این رویداد  که همهشود.  آنجا  آگاهی است،  به  از  تقلیل  چیز 

اتفاق می به عنوان یک    کردنتلقی بردن.  حتی غرابت رنج  –افتد  درون  با  از ذهن  نگرشزبان   معادل 
دهنده، نیست، بلکه دقیقاً توضیح ذات مجسم آن است، تفاوت آن با امر تشکیل  آن  کردنمجسمغیر

ایگوشناسانه ایدئالیسماندیشه ی  طبیعت  استعالیی  نیتی  با  نسبت  در  گفتمان  اصلیت  مندی . 
نهایت در آگاهی  ی بی کند: ایدهماندگاری را خراب میبرسازنده، در نسبت با آگاهی ناب، مفهوم درون

نیست عرضه  اش قدرتکه تجسم   آگاهی استیک  از  سرریزکردنی   فلج  به یک روح که دیگر  تازه  های 
قدرتقدرت   –کند  می خوشامدگویی،  قدرت های  هدیه،  دستهای  قدرت های  پر،  های های 

اولیهمهمان واقعیت  یک  عنوان  به  تجسم  گرفتن  نظر  در  اما  نشاننوازی.  بدون  زبان  ساختار  دادن  ی 
  تطویلآن  با  فعالیت خواهد بود،    باکردن زبان  همانندرساند، به معنای  ه انجام میای که بشناختیهستی

جسم در  نمونه،  توانممی در    اندیشممییت،  اناندیشه  همچون  مقولهکه  برای  اولیه  زیسته  ی  بدن  ی 
[corps propre]  ی معاصر غالب است. برنهادی  ت، که بر یک بخش از فلسفه به کار رفی مجسم  یا اندیشه

کند، علیرغم به طور بنیادین زبان و فعالیت، بیان و کار، را از هم تفکیک می دهیم  که ما در اینجا ارائه می 
 . توانیم دست کم بگیریمهای عملی زبان، که اهمیت آن را نمیتمام جنبه



22 
 

ه تا  عقل  صعود  در  گفتمان  بنیادین  در  عملکرد  کلمات  عملکرد  بود.  نشده  شناخته  اخیراً  مین 
میوابستگی فهمیده  عقل  به  می شان  منعکس  را  اندیشه  کلمات  نخستین  کردند.  شد:  نومینالیسم 

. یک عملکرد نمادین از کلمات از عقل  ابزارای بود که در کلمات عملکرد دیگری را جستجو کرد: یک  نحله
دهی کند، این  کند به جای آنکه محتواهای اندیشه را داللتاندیشیدن را نمادینه می قابل -که امر غیر

بسنده  -های آگاه و شهودی بود، آمیزشی که باید خوددادهنمادگرایی حاکی از آمیزش با شمار معینی از  
نظریه هیچ مقصو نباشد.  اندیشه  و مستلزم  که  باشد  اندیشه،  میان  واگرایی  توضیح یک  د دیگری جز 

دهد، نداشت.  های عام ارجاع میو زبان، که به نظر به ابژه ی عام است،  ناتوان از هدف قرار دادن یک ابژه 
کند، نشان داد که این واگرایی صرفاً ظاهری است. کلمه  نقد هوسرل، که کلمات را کامال تابع عقل می 

کلمات اسپرانتیستی هوسرل با هایدگر رنگ و  رده را شکل دهد باید رد شود.  یک پنجره است؛ اگر یک پ 
 .مانندگیرند. اما مقید به فرایند دریافت باقی میوزن یک واقعیت تاریخی را به خود می

انجامد که  ی بیان میکارکردهای عقالنی بر تمام  چرای اندیشه وچونگرایی به برتری بیبدگمانی لفظ 
دهد، یا آن را درون یک ای میج  هااندیشه را درون یک زبان خاص همچون درون یک نظام از نشانه

ی زبان  مدرن در فلسفه  هایتحقیقکند.  ها را اداره میکند که انتخاب این نشانهنظام از زبان مقید می
نمود. مرلوایده  با سخن را وارد  اندیشه  از -ی یک همبستگی اساسی  بهتر  و  از میان دیگران،  پونتی، 

اندیشد قبل از آنکه آن را سخن بگوید، مجسمی که به سخن مییری غ نشان داد که اندیشهدیگران،  
شده از میان  یک جهان مقدمتاً برساختهسازد، و جهانی از سخن را به  ای که جهان سخن را برمیاندیشه 
یک اسطوره بود. اندیشه پیشاپیش شامل کاوش افزاید،  ها در یک کارکرد همیشه استعالیی میداللت

 ها است، شامل زبان خاص یک مردم یا تمدن، و دریافت داللت از همین کارکرد. کردن در نظام نشانه
ها، یا با  کند، یا با آن داللتیک بازنمایی مقدم آغاز نمی  کند، تا آنجاییکه بامی صورت تصادفی اقدام به

مفصل  باید  که  می عباراتی  بنابراین  شوند.  میبندی  »من  در  اندیشه  که  گفت  عمل  توان  بدن  توانم« 
ای  کند. داللت همان اندیشهبازنمایی این بدن به خودش یا برساختن آن عمل میکند. در آن قبل از  می

 .کندا غافلگیر می که به آن اندیشید ر

شده، به  کی درها، برای اندیشه ضروری است؟ چرا ابژه، و حتی ابژهنظام نشانهتوسل به اما چرا زبان،  
داللت، اگرچه از این زبان    یک نام نیاز دارد تا به یک داللت تبدیل شود؟ داشتن یک معنا یعنی چه؟
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می دریافت  مفهوم مجسم  این  سرتاسر  در  وجود،  این  با  »ابژه شود،  یک  نیت پردازی،  باقی ی  مند« 
را  ماند.  می خود  حقوق  تمامی  برسازنده  آگاهی  می پس  ساختار  سخن  که  بدنی  وساطت  یا  از  گوید 
)تازه در    شدن نیستی تازه از ارائهیابد. آیا مازاد داللت بر بازنمایی شامل یک شیوهنویسد بازمیمی

کند؟ آیا وساطت نشانه  مندی بدن« تهی نمی مندی برسازنده(، که راز آن را تحلیل »نیتنسبت با نیت
ی نمادین را به یک بازنمایی ابژکتیو و ایستا « رابطه حرکت»تواند  سازد که میمندی را ازینرو برمیداللت

 خود چیزها« خواهد بود. ... معرفی کند؟ اما سپس زبان دوباره مظنون به دور کردن ما از »

دهد، بلکه داللت است باید خالف این تصدیق گردد؛ این وساطت نشانه نیست که داللت را شکل می
کند. ذات خاستگاهی چهره به چهره است( که عملکرد نشانه را ممکن میامر  )که رویداد خاستگاهی آن  

نه در   باید  بر دیگرزبان  بر من و  به زبان، یک  ان آشکار می کارکرد جسمانی که آن را  کند و، در توسل 
ها را  ی معنا جستجو گردد. این ما را به یک آگاهی استعالیی که ابژه نهد، بلکه در ارائهاندیشه را بنا می

بازنمیبرمی  نظریه گرداند،  سازد  آن  علیه  با چنان سختکه  فراخواندیم  اندکی پیش  که  زبان  گیری ی 
ی کنند، یعنی، به آزادی برسازندهها خود را به نظریه ارائه نمی داللتکند. چراکه  بجایی اعتراض می

ی نده در یک رابطه زهستی داللت عبارت از به پرسش کشیدن خود آزادی برسایک آگاهی استعالیی؛  
چهره امر  ها به کلمات پیشاپیش درون  ی دیگری بزرگ است، و تمامی توسلمعنا چهره  .اخالقی است

فرض دارد، افتد. هر توسلی به کلمات دریافت داللت اولیه را پیشی خاستگاهی زبان اتفاق میبه چهره 
به عنوان یک »آگاهی آنکه  از  این دریافت، قبل  تعهد است. داللت  از  اما  و  امر « تفسیر گردد، جامعه 

بی اما  اندیشه نامتناهی است،  به یک  را  نمی نهایت خود  ارائه  استعالیی  فعالیت ی  به  نه حتی  و  کند، 
شود و من را به پرسش دیگری بزرگ با من رویرو میدهد؛  معنادار، بلکه خود را در دیگری بزرگ ارائه می

نامیم با بودن « که ما داللت میکند. آن »چیزیمی  ملتزم نهایت من را اش به عنوان بیکشد و با ذات می
  – گویی درونی  این رابطه به تک آورد زیرا ذات زبان رابطه با دیگری بزرگ است.  همراه با زبان سربرمی

ای ی ساخته شدهشود مثل یک آدرس که به ابژه اضافه نمی  -پونتی باشد  -مندی جسمانی« مرلوکه »نیت
به   شخص  میکه  پست  شده  صندوق  اضافه  نمودار  اندازد  چهره  در  که  هستی  خوشامدگویی  باشد؛ 

ای که به عنوان  دهد. و تجلیشود، رویداد اخالقی اجتماعیت، پیشاپیش درون گفتمان فرمان میمی
اند برساخته نشده است، دقیقاً  های دیگر برساخته شده آنطور که تمام هستی  شودیک چهره تولید می 
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فهم نهایت است، یعنی، دیگری بزرگ. امر قابل کند«. داللت بینهایت را »آشکار می به این خاطر که بی 
و به جای آنکه   مقدم است، [دادننامع] Sinngebungداللت بر یک مفهوم نیست، بلکه یک هوش است. 

 . دهدرا توجیه کند، حدش را نشان می ایدئالیسم

بودن  نماد نابسنده شده است.  ی نمادین به یک معنا داللت برای ادراک آن چیزی است که نماد برای ابژه 
می نشان  را  چیزی  میآن  داده  آگاهی  در  که  هستیدهد  به  توجه  با  میشود  نمادپردازی  که  کند،  ای 

گرسنهآگاهی و  نیازمند  که  هستیای  ای  هستیای  دارد،  کم  که  که  ست  آن  ای  با  که  دقتی  همان  در 
به آن شباهت  گردد، یک توان که عمل را موجب میشود اعالن میاش زیسته میغیاب شود. داللت 

نشدنی شود با هستی مجسم. اما در اینجا مازاد تمام، همچون یک سرریزکردن نیت که مجسم میدارد
تواند برحسب آگاهی  نهایت، چهره، دیگر نمید. سوسوزدن بیکننهایت از فعلیت آگاهی سرریز می بی

دهند. این اضطرار اخالقی چهره  هایی که به نور و امر محسوس ارجاع می در استعارهتوضیح داده شود،  
آگاهی  که  میاست،  خوشامد  آن  به  که  می ای  پرسش  به  را  آگاهی  گوید  یک  دیگر  تعهد  آگاهی  کشد. 

 . کندگسلد، و آن را تسلیم دیگری بزرگ میمرکزش می نیست، چراکه آگاهی را از 

شود، خود داللت را  نهد، اگر چهره نخستین داللت را موجب میچهره زبان را بنیان می به اگر امر چهره
می دایر  هستی  میدر  خدمت  عقل  به  تنها  نه  زبان  آنگاه  هست.  کند،  عقل  بلکه  معنای  کند،  به  عقل 

به ما اجازه های صحبت را دهد، چراکه کثرت طرف ی گفتمان را نمی ی محاسبهقانونیت غیرشخصی 
ماندگار  تواند با عقل دیگر سخن بگوید. عقلی که درونعقل، که منحصربفرد است، نمی کند.  جذب می

گرایی، به عنوان نظامی از قوانین ی طبیعتبه شیوهیک آگاهی فردی است، مطمئناً، قابل تصور است،  
آگاهی این  طبیعت  می  که  تنظیم  هستی را  تمام  نظیر  منفردشده  عالوه کنند،  به  اما  طبیعی  های 

ها که  تواند توسط شباهت هستیها میآنگاه مطابقت میان آگاهیمنفردشده همچنین به عنوان خود.  
می برساخته  روش  همان  نشانهبه  بیدارکردن  از  نظامی  به  زبان  شود.  داده  توضیح  فروکاسته  شود  ها 

یک  می از  اندیشه شود،  مثل  دیگری،  به  نیتآگاهی  باید  شخص  صورت  آن  در  اندیشه ها.  ی مندی 
بر که  گیرد،  نادیده  را  عام   عقالنی  نظم  میویک  گشوده  روان  شود،شامل  خطر  در  گرایی شناسیو 

 علیه آن همیشه معتبرند. های منطقیپژوهش گرایانه قرار دارد، که مباحثات جلد نخست طبیعت
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توان عقل را انسجام درونی  دادن خود بیشتر با »پدیده«، می از این پیامدها، و برای مطابقت   گیریکناره  با
که عقل در آن آموخته  در مقیاسی که آگاهی فردی،  یابد خواند  یک نظم ایدئال که در هستی تحقق می

یک   سوی  د، و یا بهگویبودگی خود را به عنوان یک فرد و یک خودیت ترک میخاصیا نصب شده است،  
ی  مند به عنوان سوژهطور غیر زمانتواند نقش خود را بهنشیند، که از آن مینومنال عقب می  یحوزه

که به نظر از آغاز    ،شود  شامل دولت دوباره جذبواندیشم تمرین کند، یا در نظم عاممطلق در من می
، که منحل کردن خودیت آگاهی فردی استآن را پیشبینی یا برساخته بود. در هر دو مورد نقش زبان  

»من می به یک  را  آن  آنکه  برای  یا  عقل است،  با  متخاصم  که دیگر سخن  بنیاداً  کند  تبدیل  اندیشم« 
که به درون دولت درحالی  ی آن،گوید، یا اینکه آن را به درون گفتمان خود ناپدید کند، که در نتیجه نمی

اریخ را متحمل شود، به جای آنکه خودم بماند، یعنی، آن تاریخ تواند قضاوت تتنها می،  وارد شده است
 .را قضاوت کند

ای که قیودش خود  ای وجود ندارد، یعنی، نه دیگر هیچ رابطهای دیگر هیچ جامعه گرایی در چنین عقل 
 را از رابطه مبرا کنند. 

کند به حیوانیت انسان میکه فرد در برابر قانون غیرشخصی حس ها ممکن است آگاهی از ظلم را هگلی 
بودگی فهم کنند که چطور یک حیوان عقالنی ممکن است، چطور خاصنسبت دهند، اما هنوز باید قابل

می عامخود  توسط  سادهشاملوتواند  گردبودگی  متاثر  ایده  یک  می ی  ایگوئیسم  یک  چگونه  تواند د، 
 ؟ واگذار کند

نخستین عقالنیت در تضاد با امر چهره به چهره سوسو   کند، اگراگر، بر خالف، عقل در زبان زندگی می 
قابلمی امر  نخستین  اگر  بیزند،  داللت،  نخستین  ارائه  فهم،  چهره  در  را  خود  که  است  هوش  نهایتِ 
داللت توسط شود به جای آنکه  گوید(، اگر عقل توسط داللت تعریف میدهد )یعنی، با من سخن میمی

ود، اگر جامعه مقدم بر ظهور این ساختارهای غیرشخصی است،  ساختارهای غیرشخصی عقل تعریف ش
  کند، اگر، نگرند حکمرانی می هایی که به من میبودگی به عنوان حضور انسانیت در چشمشاملواگر عام 

کند و آزادی من را به عنوان  آوریم که این نگاه مسئولیت من را درخواست میما به خاطر می،  سرانجام
هدیه  و  می مسئولیت  تقدیس  خود  کثرت   – کند  ی  نمی آنگاه  جامعه  عقل  گرایی  به  آن  ترفیع  در  تواند 

بلکه  کند، ناپدید گردد، بلکه شرط آن خواهد بود. این امر غیرشخصی در من نیست که عقل دایرش می 
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اش خودش یک خود من است قادر به جامعه، یک من که در لذت به عنوان مجزا برآمده است، اما جدایی
 .رو شدن« انجام یافته استبهاش به عنوان »روچراکه ابدیت  –  باشدنهایت ضروری خواهد بود تا  برای بی 

 

 . زبان و ابژکتیویته 5

 

بزر  بامعنا جهانی است که در آن دیگری  به   میانجی او جهانِگی وجود دارد که بهیک جهان  لذت من 
می  تبدیل  دارد.موضوعی  داللتی  که  می  شود  دست  به  را  عقالنی  داللت  یک  فقط چیزها  نه  و  آورند، 

شود. در گماشتن یک  داللتی مربوط به کاربرد ساده، چراکه یک دیگری با روابط من با آنها همبسته می
من با چیزها را   داراییی مبتنی بر لذت و  عمل گماردن رابطهام.  چیز من آن را به دیگری بزرگ گمارده

از یک نشانه ازینرو  استفادهدهد.  انداز دیگری بزرگ قرار می ا را در چشمکند، چیزهتعدیل می  کردن 
ی مستقیم با یک چیز نیست، بلکه به  ی غیرمستقیم با یک رابطهکردن یک رابطهمحدود به جایگزین 

ا را  شان کنم، آنهعرضه کنم، آنها را از کاربرد خودم جدا کنم، بیگانه دهد که چیزها را قابلمن اجازه می
گردانم.   میخارجی  را  چیزها  که  میکلمه  گواهی  دیگران  و  من  میان  آنها  تقسیم  بر  دهد.  گمارد 

شوم آید، که در آن من چیزها را متصرف می نمی   یک تعلیق در کاربرد و لذت متعاقب  ی ابژه  ابژکتیویته
می منتج  زبان  از  ابژکتیویته  بگیرم.  خود  به  آنکه  پرسش بدون  به  که  اجازه  کشیدن  شود،  را  دارایی 

ی دیگری. چیز به یک موضوع این متارکه یک معنای مثبت دارد: ورود چیز به درون حوزهدهد.  می
می موضوعیتبدیل  عرضهشود.  معنای  به  است.سازی  سخن  در  بزرگ  دیگری  به  جهان  »فاصله«   ی 

 .روداش فراتر میترتیب از داللت  فضاییبدین  نسبت به ابژه

ی او با شده، بلکه به رابطه ی منزویابژکتیویته متقابالً وابسته است به نه نوعی ویژگی در یک سوژه این  
ابژگانی  بزرگ.  میدیگری  تولید  زبان  کار  همین  در  تصرف  شود،  شدن  که  چیزهایی  از  سوژه  که  آنجا 

منفصل بوده   شود مثل اینکه بر روی وجود خودش شناور باشد، مثل اینکه از آناند منفصل می شده
تر هنوز به طور کامل به آن نائل نشده باشد. این فاصله رادیکالزید  باشد، مثل اینکه وجودی که آن را می

ای در جهان است. سوژه باید خود را »در یک فاصله« از هستی خویش بیابد، حتی در نسبت  از هر فاصله
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آن سوژه هنوز در هستی است. چراکه نفی  گرفتن که امری ذاتی در خانه است، که به موجب  با آن فاصله
می باقی  تمامیت  می  ماند،درون  اثر  جهان  تمامیت  بر  که  وقتی  فاصله گذارد.  حتی  آن  آنکه  ی برای 

درحالی سوژه  که  است  ضروری  شود،  خالی  به ابژکتیو  که  نباشد،  هستی  در  هنوز  است  هستی  در  که 
کتیویته است هنوز  ژای که قادر به اباشد. اگر سوژهکه در طبیعت نب   –معنایی معین هنوز زاده نشده باشد  

این »هنوز نه«، این وضعیت توان در نسبت با عمل، یک کمتر از هستی را مشخص   ،نباشدبه طور کامل 
بر یک فاصله نسبت به خویشتن   –سازی  موضوعی  –کند. آگاهی ابژه  کند، بلکه زمان را مشخص مینمی

می تنها  که  است،  خودمتکی  بر  دهیم،  ترجیح  اگر  یا،  باشد؛  زمان  اگر -تواند  است،  متکی  آگاهی 
خودتشخیص در  خود«  به  خود  از  »فاصله  که  باشد  این  زمان  -مان  اینحال،  با  است.  »زمان«  آگاهی 

تواند هم از می   – متر« نخواهد بود  »نه هنوز« را نشان دهد که با این وجود یک »هستی کتواند یک  می
نهایت، یعنی، به عنوان  نشدنی از بی ی تهی تنها به عنوان یک آینده  -هستی و هم از مرگ دور بماند  

رابطه همین  در  میآنچه  تولید  زبان  نشانسوژه    شود.ی  در در  دیگری،  به  داراست  آنچه  دادن 
نهایت دیگری است که آزادی را در  دگویی به بیشود. اما از خوشامبر وجود خود شناور می  گفتن،سخن

. سرانجام آن را از میل کسب کندنسبت با خودش که این سلب مالکیت مستلزم آن است دریافت می
 .خیزدنهایت برمی ی بیکند که نه از یک فقدان یا یک محدودیت بلکه از یک مازاد، از ایدهمی

گرداند. هوسرل پیشاپیش تصدیق کرد که  نها را ممکن می سازی آها و موضوعیی ابژه زبان ابژکتیویته
معنای    کس است. دانستن به طور ابژکتیو ازینرو بهی اندیشه شامل معتبر بودن برای همه ابژکتیویته

ی دیگران را دربرداشته پیشاپیش ارجاعی به اندیشه خواهد بود کهای ی من به شیوهبرساختن اندیشه 
م من  آنچه  بنابراین  میباشد.  در راوده  است.  شده  برساخته  دیگران  عملکرد  در  پیشاپیش  کنم 

  میانجیدهم: امر ابژکتیو تنها بهگفتن من آنچه را که برایم ابژکتیو است به دیگری بزرگ انتقال نمی سخن
اینشود.  ابژکتیو می   کردنمراوده بزرگ که  گرداند نخست  را ممکن می   مراوده  اما در هوسرل دیگری 

اندیشه  یک  است. برای  شده  برساخته  مونادیک  ناب   ی  سوبژکتیو  فرایند  یک  در  ابژکتیویته  مبنای 
شخص یک دشواری را از  برساخته شده است. در قراردادن رابطه با دیگری بزرگ به عنوان اخالقی،  

شروع شده باشد    کوگیتوسفه از یک  ناپذیر خواهد بود اگر، بر خالف دکارت، فلبرد که اجتنابمیان می
 .که خود را به طور مطلق مستقالً از دیگری بزرگ بیانگارد
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بر مبنای یقین به وجود الهی به  کشف شده است تا    ، در انتهای تامالت سوم،ی دکارتیکوگیتو  چراکه
این    تصور است.، یا شک، مفروض و قابل کوگیتوعنوان نامتناهی تایید گردد، که در نسبت با آن تناهی  

ها صادق است، که تواند بدون توسل به امر نامتناهی تعیین گردد، چنانکه در مورد مدرنتناهی نمی
میر مبنای  بر  مثال،  عنوان  به  تناهی،  آنها  میبرای  تعیین  سوژه  یک سوژهگردد.  ندگی  دکارتی  ی 

تواند خود را دریافت کند. اگر، در یک حرکت نخست،  دهد که از آن مینگاه خارج از خود را مینقطه 
بی دکارت   امری  عنوان  به  را  آگاهی  نظر می وچونیک  از خودش توسط خودش در  در یک  گیرد،  چرا 

شناسد. این یقین به علت وضوح و رسایی  ن یقین را بازمیشرایط ای  –  انعکاسبر    انعکاس  –حرکت دوم  
اندیشه نهایت در  است، اما خود یقین به خاطر حضور بی   کوگیتو ، که شودو میی متناهی جستج این 

واقعیت بیشتری در جوهر نامتناهی  بدون این حضور نادان از تناهی خودش خواهد بود: » ... آشکارا  
ای پیشینی نسبت به آگاهی وجود دارد تا در جوهر متناهی، و آگاهی من از نامتناهی ازینرو باید به شیوه

ن از خودم باشد. زیرا چگونه  من از متناهی باشد، که یعنی، آگاهی من از خدا باید پیشینی از آگاهی م
و اینکه تماماً کامل   ورزم، یعنی، بدانم که چیزی در من کم استکنم و میل میتوانم بدانم که شک میمی

یابم، و در مقایسه با  تر از خودم است نجات مینیستم، با داشتن ایده در خودم از یک هستی که کامل 
   3م را بازشناسم.«هایتوانم کاستیآن می

نهایت را داده است  ی بیآیا موضع اندیشه در میان امر نامتناهی که آن را خلق کرده است و به آن ایده
ها را فرض گیرد؟ امر نامتناهی تواند موضوعکه تنها می یا یک شهود شود کشف میتوسط یک استدالل 

و تمایز میان استدالل و شهود در مورد دسترسی  تواند موضوعینمی کار  به بی سازی شود،  به  نهایت 
شود، اما خارج نهایت که به امر متناهی ارائه میی بینهایت، در ساختار دوگانهآیا رابطه با بی رود. نمی

ی اخالقی را مشاهده نمودیم. ؟ ما در آن رابطهنیستکند، نسبت به نظریه بیگانه  از امر متناهی ارائه می
این    کند،یک سوبژکتیویته بدون هیچ حمایتی خارج از خودش را مشاهده می  کوگیتواگر هوسرل در  

ابژه به خودش مینهایت را برمیی خود بیایده  کوگیتو را به عنوان یک  برساخت  -دهد. ناسازد و آن 
میبی باز  را  در  یک  دکارت  در  ارجاع  نهایت  بی کوگیتوگذارد؛  به  متناهی  یک  ی  از  عبارت  خدا  نهایت 

ی شوم. ایدهشمارد؛ من آنها را شامل میمنِ خودم هر ابژه را برمیی خدا نیست.  ازی سادهسموضوعی
 

 .205(، ص 1958ی انگلیسی از نورمن کمپ اسمیت )نیویورک، ، ترجمهنوشتارهای فلسفیدکارت،  - 3
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شناختی در جهش این »ابژه« به هستی قرار دارد، به  نهایت برای من یک ابژه نیست. بحث هستی بی
، باید  دادن به یک ابژه استاگر اندیشیدن عبارت از ارجاعاستقالل در نسبت با من؛ خدا دیگری است. 

نهایت یک اندیشه نیست. به طور مثبت چیست؟ دکارت این پرسش ی بی اینطور فرض گیریم که اندیشه
کند،  گرایانه را حفظ مییک معنای عقلنهایت  کند. در هر صورت بدیهی است که شهود بیرا مطرح نمی 

بهتر از یک ایدئالیست   دکارت،  خدا در میان یک شور باطنی تبدیل نخواهد شد.تهاجم  و به هیچ نوعی از  
تقلیل به داخلیت است، که  کند که غیرقابلای با یک دیگرگونگی تام را کشف مییا یک رئالیست، رابطه

یک پذیرندگی بدون انفعال، یک رابطه میان   –دهد  با این وجود نسبت به داخلیت خشونت انجام نمی 
 .هاآزادی

رساند که از اندیشه سرریز  نهایت در اندیشه میآخرین پاراگراف تامالت سوم ما را به یک رابطه با بی
دیگر نه شود.  شود. تعمق به تحسین، ستایش، و خوشی تبدیل می ی شخصی میکند و یک رابطهمی

دهی شود، بلکه پرسشی از یک اهی« که هنوز باید شناخته و موضوعیتی نامتنپرسشی مربوط به »ابژه 
به نظرم درست می  عظمت است: » بر تعمق...  تا  -این خدای تمام  رسد که مدتی  عیار درنگ کنیم، 

نظیر  درک کنیم، تحسین کنیم، ستایش کنیم، زیبایی بی  آور او اندیشه کنیم،های حیرت مدتی بر ویژگی 
نور تهی قدرت  ناشدنیاین  که  آنجا  تا  کم  اجازه دهد،  های ذهن من میرا، دست  چنانکه خیره تواند 

آنچه میگشته ببینند. چراکه دقیقاً  اند توسط  اعال  همانطورکوشند  که سعادت  باوریم  این  بر  ما  ی که 
به همین ترتیب اکنون آن را به عنوان یک تعمق آید شامل تعمق بر عظمت الهی است،  ای که میزندگی 

تواند ما را قادر سازد تا از باالترین رضایتی کنیم، اگرچه تعمقی بسیار کمتر کامل، که می به تجربه می مشا
 «ایم.برخوردار باشیم که در این زندگی اکنون قابل به آن

این  بیان  بلکه  مذهب،  به  محتاطانه  احترام  یک  یا  سبکی  زیور  یک  نه  نظر  به  پاراگراف  این  ما  برای 
شود به عظمت است که به عنوان یک چهره به آن ی تمامیت که توسط دانش حمل میدگرگونی ایده 

 .شودپرداخته می

 

 

  211، ص همان . 
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 . دیگری و دیگران 6

 

سان یک و بدین کند،  ی چهره، بیان، یک جهان باطنی را که پیشتر بسته بوده است آشکار نمیارائه
شده را  بر خالف، باالتر و ورای امر داده    کند.نمی  ی تازه را برای دریافت یا برای گرفتن اضافهناحیه

دهد، آنچه  کند. آنچه شخص میگذارد برای من احضار می که سخن پیشاپیش در میان ما به اشتراک می
شود، وجودی را شود و برای فهم گشوده میکاهد، کشف می خود را به پدیده فرومی گیرد،  شخص می

ارائهدرحالی  –کند که در دارایی معلق شده است  حمل می با هستی قرار  که  ی چهره من را در رابطه 
ای بودنی که به عنوان یک واقعیت بدون واقعیت فهمیده که به پدیده،  وجود داشتن این هستیدهد.  می
شود که با آن او نیازمند یک پاسخ تعویقی انجام می قابل-تقلیل است، در فوریت غیرشود غیرقابلمی

تواند »میان ما«  کند که در آن نمی شده ایجاد میکند با »واکنش«ی که امر دادهاین پاسخ فرق می است. 
هر آنچه اینجا است.    دارم صادقهایی که من در مورد یک چیز برمی باقی بماند، چنانکه در مورد گام

کند خود را در نور کامل نظم ای که به آن نگاه می شود، چهرهافتد به همه مربوط می »میان ما« اتفاق می
ی یک رابطه   همدستیدهد، حتی اگر من از آن پس بنشینم تا همراه با طرف صحبت  عمومی قرار می

   بودگی را جستجو کنم. و یک مخفی خصوصی 

ی فراموشکار نسبت به  بسنده-تو«ی خود-همدستی با هستی مرجح، »منضور چهره  زبان به عنوان ح
کند، آنجا که صراحت و معنای خود  بودگی عشق را رد میاش مخفیخواند؛ در صراحت عالم را فرانمی
های دیگری بزرگ به من شخص ثالث در چشمشود.  و به خنده یا زمزمه تبدیل می دهد  را از دست می

ای که این  زبان عدالت است. اینطور نیست که نخست چهره وجود دارد، و سپس هستی  –کند  نگاه می 
دارد؛ تجلی چهره به عنوان چهره انسانیت را  کند خود را با عدالت مشغول میچهره ظاهر یا بیان می

دهد؛ اما  می  به من ارائه  چیزی فقیر و بیگانه راهره بیاش به عنوان یک چچهره در عریانیگشاید.  می
خود را به این  د،  ندهد، من را خطاب قرار میندههای من درخواست میاین فقر و تبعید که به قدرت

مانند. فقیر، بیگانه، خود را به دهند، بیان چهره باقی میشده تحویل نمیها به عنوان امور دادهقدرت

 
 “… à comprendre ou à prendre.” 
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  است،  شخص ثالث دادن به  برابری او درون این فقر ذاتی شامل ارجاع  .دهدائه میعنوان یک برابر ار
اش دیگری بزرگ پیشاپیش به آن  چیزیدهد که در میان بیترتیب در مواجهه آن کسی را ارائه میبدین 

کند؛ به من به اما من را به خودش برای خدمت ملحق می  گردد.  ملحقآید که به من  کند. میخدمت می
تواند تا آنجایی به من مربوط باشد که من خودم ارباب  دهد. این فرمان میوان یک ارباب فرمان میعن

بودن به    ماگیرد.  قرار می  مادر برابر یک    تودهد.  باشم؛ در نتیجه این فرمان من را به فرمان فرمان می
نهایت ی مشترک نیست. حضور چهره، بی شدن حول یک وظیفه زدن« به یکدیگر یا جمع معنای »تنه

بی  یک  نگاه  دیگری،  ما  به  که  انسانیت  تمام  حضور  )یعنی،  ثالث  شخص  حضور  یک  است،  چیزی 
ی بزرگ،  دهد. به همین خاطر است که رابطه با دیگر دادن را فرمان می، و یک فرمان که فرمانکند(می

آید تا من را به مسئولیت  گفتمان، تنها به پرسش کشیدن آزادی من نیست، درخواستی که از دیگری می
کردن یک جهان ابژکتیو و که با طرح ای  فرابخواند، تنها سخنی نیست که با آن من خودم را از دارایی

کالم پیامبرانه. کالم  وعظ است، نصیحت، ، بلکه همچنینکنممحروم میکند احاطه میمن را مشترک 
مضامین  گوید، تمام گفتمان را نه به عنوان یک گفتمان در مورد  پیامبرانه ذاتاً به تجلی چهره پاسخ می

غیرقابل  حرکت  عنوان  به  بلکه  می اخالقی،  برانگیخته  چهره  تجلی  توسط  ذاتاً  که  گفتمان  شود  تقلیل 
هایی که به  دهد، تمام انسانیت، در چشمکند تا آنجاییکه به حضور شخص ثالث گواهی میمضاعف می 
گردد بدون همان برمی امر ی دیگری به  ی اجتماعی به ارائهمثل یک انتقال هر رابطه کنند. من نگاه می

  وقتی ذات جامعه را مانند یک جنس درنظر گیریم که   وساطت هیچ تصویر یا نشانه، فقط با بیان چهره.
در اینجا در واقع یک نژاد انسانی به عنوان رود.  دست می  بخشد آن ذات ازوحدت می   اافراد همانند ر

زیست  جنس  انسانیک  مشترک  عملکرد  و  دارد،  وجود  میشناختی  یک ها  عنوان  به  جهان  در  تواند 
اما اجتماع انسانی  تمامیت تمرین گردد و اجازه دهد یک مفهوم مشترک در مورد آنها به کار بسته شود.  

طرف  که  آنجا  نهاده شده است،  بنیاد  زبان  باقی میکه توسط    وحدتمانند،  های صحبت مطلقاً جدا 
ها برادرند گردد. اینکه تمام انسانها ظاهر میهمچون یک خویشاوندی از انسانسازد.  جنس را برنمی 

مانند آنها معلول آن باشند،    شود، و نه توسط علت مشترکی کهشان توضیح داده مینه توسط شباهت
تقلیل به یک علیت نیست  هایی که به مردن یکسانی که آنها را درنوردید ارجاع دهد. اصلیت قابلمدال
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کنند،  و با مرموزی نه کمتری یک معلول را تعیین میکنند، که در آن افراد به طور مرموزی مشارکت می
 .هایی از همبستگیپدیده 

و تجلی چهره )است    کندای که به عنوان مطلقاً خارجی به من نگاه میال چهرهاین مسئولیت من در قب 
. اصلیت یک علیت نیست، بلکه  سازدبرادری را برمی  اصیلکه امر واقع    با این دو لحظه همزمان است(

همزمانی، به طور انضمامی،  -نا 4پدر با آن همزمان است و نیست.  یکتاییاست که  یکتاییبرقراری یک 
 یکتاییچنین است    در کنار من دارد.  هایکتایی اشاره بر سایر    ؛موضع من به عنوان برادر استعبارت از  

و هم جزئی-من چنانکه من هم خود میبودگیبسندگی هستی  را شامل  قبال    شوم،ام  موضع من در 
ی او،  پیشاپیش مسئولیت من است دربارهدیگری به عنوان یک چهره. در این خوشامدگویی چهره )که  
شود. برابری  برابری بنیان نهاده میشود(،  و آنجا که او از بعدی از ارتفاع به من نزدیک و بر من مسلط می

کند؛  دهد و خود را به امر همان در مسئولیت آشکار میشود که دیگری فرمان همان را می آنجا تولید می
  تواند از خوشامدگویی چهره جدا گردد،ی انتزاعی و یک کلمه است. نمیصورت تنها یک ایده درغیراین

 ای از آن است. لحظه

ایده و  برادری  بر  اشاره  انسانی  امر  با  همین جایگاه  بنیاداً در تضاد است  برادری  انسانی دارد.  نژاد  ی 
ی متنوع  هایک چندگانگی از خانوادهپردازی یک انسانیت که توسط شباهت متحد شده است،  مفهوم

ها، یک شهر ی ایگوئیسم، که از میان مبارزهبه پشت سر پرتاب کرد برآمد  هایی که دوکالیونکه از سنگ
آورد. وجود  به  را  دارد:  انسانی  جنبه  دو  انسانی  برادری  فردیت   پس  جایگاه مستلزم  که  است  هایی 

شان عبارت از  چراکه تکینگیهای غایی در یک جنس نیست،  تقلیل به جایگاه تفاوتقابلشان  منطقی
تواند این است که هر کدام به خودش ارجاع دهد. )فردی که یک جنس مشترک با یک فرد دیگر دارد نمی

، مثل اینکه  است  بودگی یک پدرمشترک مستلزم  زدوده شود.( از سوی دیگر،    ی کافی از آنبه اندازه
نژاد  مشترک نمی بودگی  هم  به  کافی  قدر  جامعهبه  با   رساند.  تا  باشد  برادرانه  اجتماع  یک    باید 

خوشامدبودگی  سرراست به  را  خود  چهره  آن  در  که  اولیه،  مجاورت  باشد،  ارائه   گوییمتناسب  من 

 
 .278نگاه کنید به پایین، ص  - 4
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که به رویکرد دیگری  یک نژاد انسانی    از  توحید داللت بر این خویشاوندی انسانی دارد، این ایدهکند.  می
 . ارتفاع، در مسئولیت برای خویشتن و برای دیگری بزرگ  کند، در یک بعد ازبزرگ در چهره مراجعه می

 

 تقارن امر غیرشخصی . عدم 7

 

سپارد، من را همچون یک امر اما من را به برادری انسانی میآید،  حضور چهره که از ورای جهان می
در ارتباط بودن در حین مبرا کردن خود از این  کند.  انگیزد مستغرق نمی مقدس که ترس و لرزه برمی

سخن معنای  به  دیگری  رابطه  است.  چهرهبزرگ  گفتن  تنها  در  نمیاش  یک  گرددآشکار  عنوان  به   ،
ای است که به آن وارد  نهایت دور از همین رابطهآزادی؛ که به طور بی  تسلط یکی تابع کنش و  پدیده 

میمی ارائه  مطلق  یک  عنوان  به  آغاز  از  آنجا  را  خود  او  رها  شود،  ارتباط  قید  از  را  خودش  من  دهد. 
ای که با آن دیگری بزرگ  چهره   کند.کند، اما درون ارتباط با یک هستی مطلقاً مجزاشده چنین میمی

چیزی که برای  شود. شنیدن این بیشود در یک بازنمایی از چهره دوباره جذب نمیطوف میبه من مع
به معنای بازنمایی یک تصویر به خویشتن نیست، بلکه به معنای انگاشتن خود به    زندعدالت فریاد می

کمتر،  دهد.  ای که خود را به عنوان چهره ارائه می عنوان مسئول است، هم بیشتر و هم کمتر از هستی 
ای که خود را در چهره  . هستیکندام میخواند و قضاوتام فرامی به این خاطر که چهره من را به تعهدات

تواند خود را به عنوان  که به موجب آن او می  آید، یک بعد از استعالدهد از یک بعد از ارتفاع میارائه می
بدون ضدیت با من به عنوان یک مانع یا دشمن. بیشتر، به این خاطر که موضع من  ارائه دهد  یک بیگانه  

، و یافتن منابع برای چیزی ذاتی دیگری بزرگگفتن به این بیعبارت از قادر بودن به پاسخ  منبه عنوان  
بیوه است،  ترتیب بیگانه است، شود بدینبر من مسلط می یش. دیگری بزرگ که در استعالاست خودم

 . یتیم است، که من نسبت به او متعهدمو 

ها«ی متفاوت که ذاتی در »من« از یک سو، و ها میان دیگری بزرگ و من مبتنی بر »مالکیتاین تفاوت
شناختی متفاوت که  های رواندر دیگری بزرگ از سوی دیگر باشد نیست، و نه مبتنی است بر حالت

به ذهن آنها  بگیرد.  خود  به  مواجهه  از  آنها  من  های  اقتران  دارند،  -علت  وجود  بزرگ   گرایش دیگری 
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اولویت این گرایش بر  شود« به سمت »دیگری بزرگ«.  ناپذیر هستی که از »خویشتن شروع میاجتناب
نمی )و  دارند  قرار  آن  در  که  خالصه میعادهایی  را  حاضر  اثر  برنهاد  برآیند(  گرایش  این  بدون  توانند 

 کند.می

تنوع دهد که میعادهایش  شدن، جایش را به یک  ، نسبت به سپس، که با تفکیک نیست  نخستهستی  
بدین  و  کنند،  حفظ  را  خودشان  میان  متقابل  نشات روابط  آن  از  که  دهند  نمایش  را  تمامیتی  ترتیب 

گیرند، و در آن در فرصتی یک هستی تولید شود که برای خودش وجود داشته باشد، یک من، که با  می
د توسط یک گفتمان غیرشخصی خارج از آن حوادث نی که بتوانوادثشود )حرو میبه یک من دیگر رو

تواند از گرایش من به دیگری بزرگ عزیمت  کند میت میید(. نه حتی زبانی که آن را روانمحاسبه گرد
بزرگ دیگرگونگی ی متقابل که من هویتیک رابطه  پیشارویزبان  کند.   از آن  اش را و دیگری  را  اش 
افتد. جدایی موجود در زبان به معنای حضور دو هستی در یک فضای اثیری  اج کنند اتفاق نمیاستنت

انداز کند نیست. جدایی نخست امر واقع یک هستی است که  که در آن اتحاد به سادگی جدایی را طنین
از  زندگی می  جایی لذت میچیزیکند،  که  یعنی،  ایگوئیسمبرد.  ،  از  به آن میهویت من  که   آیداش 

آموزد که این بسندگی  نهایتی را میرسد، و چهره به آن بی اش توسط لذت به انجام می بسندگی منزوی 
منزوی از آن جدا شده است. این ایگوئیسم در واقع بر مبنای ابدیت دیگری بنیاد نهاده شده است، که 

جام پذیرد. دیگری در واقع  نهایت در یک هستی مجزا انی بی تواند با تولید شدن به عنوان ایدهتنها می
تقلیل به فراخوان برای یک وابستگی متقابل اما این نیایش قابلکند،  این هستی مجزا را استدعا می

گذارد، یعنی، مجزا شود باز مینیست. جایی را برای یک فرایند از هستی که از خودش استنباط می
رخواستی که آن را برانگیخته است، و همچنین ماند و قادر به ساکت کردن خود در برابر همان دباقی می

سخن در اش: به طور اقتصادی.  نهایت با تمام منابع ایگوئیسم ی بی قادر به خوشامدگویی به این چهره 
واسطه دادن  یک  و  مساعدت  آن  در  که  جهانی  در  بلکه  است،  نشده  نهاده  بنیاد  انتزاعی  یا  همگن  ی 

پیش را  من  یک  است.  لذتمی فرض  ضروری  در  مجزا  وجودی  از  گیرد،  که  صدایش  و  چهره  که  اش، 
دهی  گوید. چندگانگی در هستی، که تمامیتخالی خوشامد نمی-آید را به طور دستی دیگر می کرانه 

 . شودمی گیرد، در »فضا«یی ذاتاً نامتقارن واقعکند اما شکل برادری و گفتمان را به خود میرا رد می
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 . اراده و عقل 8

 

فهم یک مفهوم نیست، بلکه یک هوش است  کند، چراکه نخستین امر قابل گفتمان اندیشه را مشروط می
کند در گفتن »نباید مرتکب قتل شوی.« ذات گفتمان اش را چهره اظهار میکه خارجیت مصون از تعرض 

 شود. اخالقی است. در اظهار این برنهاد، ایدئالیسم رد می

قابل  ایدئالیستی  امر  برمی فهم  را  منسجم  ایدئال  روابط  از  ارائهنظامی  که  سوژه سازد  برابر  در  آنها  ی 
سوژه در خودش هیچ به درون آن روابط ایدئال است.    اشانجذاب  معادل با ورود سوژه به این نظم و

فهم  امر  زیر خورشید  که  ندارد  ارادهمنبعی  نگردد.  و جدایی پذیر خشک  عقل است  آن  اش موهوم ی 
د توانپذیر نمی که امر فهم است کان توهم گواهی بر وجود یک دست کم منبع سوبژکتیو نهانیام اگرچه)

 (. آن را بخشکاند

کاهد. دیگری بزرگ و من ایدئالیسمی که به تمامی انجام یافته باشد تمامی اخالق را به سیاست فرومی
فاضله و  جامعه  حساب  یک  از  عناصری  میهمچون  عمل  ایدئال  هستی  ی  حساب  این  از  و  کنند، 

آنها را شوند که  های ایدئال نزدیک می و به یکدیگر تحت قلمرو ضرورتکنند،  شان را دریافت میواقعی
می سو  همه  میاز  بازی  را  نظام  یک  در  لحظات  نقش  آنها  خاستگاه. پیمایند.  یک  نقش  نه  و  کنند، 

می جامعه ظاهر  کثرتی  همچون  سیاسی  مفصل ی  چندگانگی  که  بیان بندی شود  را  نظام  یک  های 
حال  ، و درعینگردندها تعریف میها، آنجا که افراد در واقع به عنوان ارادهغایتکند. در پادشاهی  می

شامل  ودهد تا توسط امر عاملگردد که به خودش اجازه میآنجا که اراده به عنوان آن چیزی تعریف می 
چندگانگی در واقع تنها بر امید   –خواهد که عقل باشد، عقل عملی باشد  آنجا که اراده می  –متاثر گردد  

می  خوانده  حیوانی  خوشبختی  اصل  آنچه  است.  متکی  ناگریز  شوخوشبختی  اراده  توصبف  در  که  د، 
 . کندی اذهان حفظ میگرایی را در جامعهاست، حتی اگر به عنوان عقل عملی در نظر گرفته شود، کثرت

های صحبت از  دهد؛ طرف اش را از دست میدر این جهان بدون چندگانگی زبان تمام داللت اجتماعی
شامل. زبان  وورزیدن به امر عامدیگر بلکه با میلورزیدن به یککنند نه با میلنظر میخود صرف  یکتایی

معادل با برساختن نهادهای عقالنی خواهد بود که در آنها یک عقل غیرشخصی که پیشاپیش در افرادی  
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گردد:  دارند در کار است ابژکتیو و موثر میگویند و پیشاپیش واقعیت موثر خود را نگه میکه سخن می
هستی  تمام  از  هستی  دهر  می های  جدا  ارادهیگر  اما  خودیت،  گردد،  یا  کدام،  هر  شامل ی  آغاز  از 

رساندن  انجاماش. در بهبودگیشامل یا امر عقالنی است، یعنی در نفی همین خاصوکردن امر عاماراده
حال  شامل منسجم، زبان درعینوطور عامشدن به یک گفتمانِ بهاش به عنوان گفتمان، در تبدیل ذات

عام میودولت  تحقق  را  میشامل  جذب  دوباره  چندگانگی  آن  در  که  پایان  بخشد،  به  گفتمان  و  شود 
 . های صحبترسد، به خاطر فقدان طرف می

یا کثرت در هستی  به حفظ  به هیچ عنوان  عقل،  و  اراده  فهم،  و  اراده  شخص    یکتایی   تفکیک صوری 
نمی  ارادهخدمت  فقط  که  بگیرد  فوراً تصمیم  فرد  اگر  را  کند  به روشن ای  پایبند  که  گیرد  نظر  کردن در 

ی خوب شامل تصمیم بگیرد تا بدان وسیله یک ارادهوهاست یا تنها به میانجی احترام به امر عام ایده 
اگر اراده بتواند به این یا آن شیوه اشتیاق عقل داشته باشد، عقل است، عقلی که خود را جستجو  باشد.  

یا در هگل آشکار میدهد؛ ذات راستین  کند یا شکل میمی اینهمانآن در اسپینوزا  شدن  شود. این 
تجربه توسط  است،  ایدئالیسم  نهایی  نیت  که  عقل،  و  مورد  اراده  تمامی  به  انسانیت  احساساتی  ی 

گیرد، که ایدئالیسم هگلی یا اسپینوزایی آن را به امر سوبژکتیو یا امر خیالین منتسب  مخالفت قرار می
کند، یعنی، در دلبخواهی  منفعت این مخالفت نه در همین اعتراض فرد که نظام و عقل را رد میکند.  می

ای که این  گوییبلکه در آری –رو آن را با اجبار ساکت کند  تواند از اینبودن او، که گفتمان منسجم نمی 
ترتیب  و بدین  های خود به هستیکند واقع است. چراکه تضاد شامل بستن چشممخالفت را زنده می

تا  کوبیدن دیوانه نیست  به دیوار  از کاستیبدینوار سرهای خود  آگاهی  را در  وسیله  های هستی خود 
وسیله یک تحقیر را به یک غرور مستاصل چیزی خود، و تبعید خود را، تا بدین خویشتن برطرف کرد، بی 

ترتیب مایل به هستی مجزا از و بدینگیرد که یک وجود  تبدیل نمود. این تضاد از قطعیت مازاد الهام می
یعنی، مازادی که توسط  کامل یا تغییرناپذیر یا هستی در عمل مستلزم آن است با نسبت با آن هستی،  

رساند. اعتراض  نهایت را به انجام میدرپی که ابدیت بی ، یک مازاد پی شودنهایت تولید میی بی جامعه
اینهمان دلبعلیه  در  عقل  با  اراده  نمیخواهیسازی  رها  بیبودن  و  پوچی  با  که،  اش، اخالقی شود، 

اینهمانبی این  توجیه میدرنگ  را  ناشی میسازی  یقینی  از  تمام کند.  از  ایدئال یک هستی  که  شود 
شناختی  تواند به عنوان سنگ محک هستیرساند، اندیشیدن به خودی خود، نمیبه انجام میازلیت  
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قادر به تجدید میل، و جامعه باشد، خدمت کند. زندگی به سادگی  برای یک زندگی، یک صیرورت، که  
یا نهفتگی هستی قابل درک نیست. امر    به عنوان یک کاهش، یک سقوط، یا یک جنین  امر فردی و 

. بعالوه،  کند  دهیآنها را قالب  خواهده می، ککنندشمارش و عمل می  شاملومستقل از امر عام  شخصی
ماند. آورد، توضیح داده نشده باقی می شامل، یا سقوطی که از آن سر برمی واموجود فرد بر مبنای امر ع 

بی  برای  شخصی  امر  و  فردی  ضروریامر  گردد.نهایت  تولید  نامتناهی  عنوان  به  باشد  قادر  تا    5اند 
گردد، آنجا ای در برگسون آشکار میبه نحو متقاعدکننده  بودن تلقی زندگی در عملکرد هستیناممکن

ازلیت بیدیگر  اش،  که دیرند، در افتادگی تقلید نمی  حرکتیک  یا در هایدگر، آنجا که امکان  کندرا   ،
مندی توان که به سوی عمل دهد. هایدگر زندگی را از غایتارجاع نمی   قدرت  به عنوان یک  کار  دیگر به

تواند یک بیشتر از هستی یا یک باالتر از هستی وجود داشته باشد در  . اینکه میکندگراید جدا می می
رود. شود که، در خدا، از یک هستی که به طور ازلی با خود خشنود است فراتر می ی خلقت بیان می ایده 

از ارسطو غربی که    ینقشی در اندیشههیچ  اگر  آید.  نمی   ی هستی باالتر از هستی از الهیاتاما این انگاره
ی فلسفی را برای آن تضمین  ن یک اندیشه أی افالطونی امر خوب ش، ایدهنکرده است منتج شد ایفا  

 . و ازینرو نباید آن را در هیچ حکمت شرقی ردیابی کرد –نمود 

بود، تمایز میان اراده و عقل در ی دارای کمبود از هستی میاگر سوبژکتیویته چیزی به جز یک شیوه
داد، به عنوان یک نفی ناب و ساده از یک عقل  پنداشت عقل به عنوان امری دلبخواهی را نتیجه می واقع  

جنینی یا نهفته در یک من، و در نتیجه به عنوان یک نفی از آن من و یک خشونت در مورد خویشتن.  
، دیگری  ی اگر، بر خالف، سوبژکتیویته به عنوان یک هستی مجزا در رابطه با یک دیگری مطلقاً دیگر

شود، یعنی، همین صعود امر عقالنی،  بزرگ، مقرر شده است، اگر چهره نخستین داللت را موجب می
فهم امر  از  بنیاداً  اراده  می آنگاه  تفکیک  دریافتپذیر  نباید  که  درونشود،  نباید  و  کند  ناپدید اش  اش 

ن است، یعنی، در مسئولیتی که پذیر دقیقاً در رفتار اخالقی ساکپذیری این امر فهم گردد، چراکه فهم 
پسندد فرض گیرد؛ کند. اراده آزاد است که این مسئولیت را در هر معنایی که میاراده را به آن دعوت می

ی دیگری بزرگ  آزاد نیست که خود این مسئولیت را رد کند؛ آزاد نیست که از جهان معنادار که چهره
را   آن  آن  درون  چشم به  است  کرده  ک معرفی  گشوده .  ندپوشی  عقل  به  اراده  چهره  خوشامدگویی  در 
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بیدارکردنشود.  می به  باطنی  های مشترک میان هستیاندیشه   ایقابله  زبان  بلوغ  نیست.  ها محدود 
نمی  تسریع  را  همه  برای  مشترک  عقل  می یک  اندیشه  یک  درون  به  را  تازه  امر  معرفی کند؛  و  آموزد 

. امر مطلقاً تازه دیگری  نهایت، همان کار عقل استی بی ه کند. معرفی امر تازه به یک اندیشه، ایدمی
ی آنچه به هیچ وجه ی مطلق، تجربه نیست؛ تجربه  شدهتجربه  بزرگ است. امر عقالنی در تضاد با امر

ی تجربه، دیگری بزرگ، او کردن، به عنوان همبستهیک امر پیشینی نیست، خود عقل است. در کشف
تواند سخن بگوید، و به هیچ عنوان خود را به عنوان یک ابژه برپا ، می که به طور ذاتی در خودش است

این  نمی تجربه در آن شرکت می  تازگیکند،  باستانی یک ذهن وفق داده که  با اضطرار سقراطی  کند 
به آن پاسخ میتواند  شود که هیچ چیز نمیمی گوید آن را در هم شکند، اضطراری که الیبنیتس هم 

کند. حضور اخالقی هم دیگری است و هم خود را بدون خشونت ای مونادها را رد میهوقتی که پنجره
با سخن آغاز میتحمیل می گوید،  خود را ترک نمی  یکتاییشود، سوژه  کند. همچنانکه فعالیت عقل 

 دفاعیه   شود تا در آن ناپدید گردد؛ یککند. او به گفتمان خودش وارد نمی بلکه جدایی خود را تایید می
زدایی نیست دقیقاً به این خاطر که زبان است، یعنی، -ماند. گذرگاه به امر عقالنی یک فردیتاقی میب

، یعنی،  تابدبرمی   و تنها یک پاسخ شخصی را  گویدای که در چهره با سوژه سخن مییک پاسخ به هستی 
 یک عمل اخالقی.  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : منبع

Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, an Essay on Exteriority, translated by Alphonso Lingis, 

Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/ Boston/ London, 1979, pp. 185-219.  

 

 

 

 

 

 

                                  

 


