
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0   ׀  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

The Subject’s Embodiment In The Midst of Ontology And Ethics: A Phenomenological Survey of … 

The Subject’s Embodiment In The Midst of Ontology 
And Ethics: A Phenomenological Survey of The Body In 

Martin Heidegger And Emmanuel Levinas’ Thoughts 

Mohammadreza Rikhtegaran   ׀   Alireza Sayadmansour

Received: 01/02/2018       |       Accepted: 09/04/2019 

Abstract 

In his Being and Time, Heidegger does not illustrate Dasein’s embodiment but he 
postpones his illustration for some time in the future, namely in his Zollikon Seminars 
(1959-1969). In the seminars, Heidegger provides his clearest elucidation for this 
primordial fact that Dasein’s embodiment is openness to the world; Dasein’s existence 
extends beyond and over its physical body thereby construing and analysing the world 
from an existential standpoint. He puts forward the title “bodying forth” for this 
primordial fact. Dissimilarly, Levinas, by adopting his peculiar ethical approach, 
criticises the Heideggerian Dasein: Heideggerian Dasein is sufficiently not human (i.e. 
“from flesh-and-blood”). Levinas lays stress upon the fact that the subject’s face-to-face 
encounter with the Other can be taken from the perspective of embodied reality. A novel 
wisdom of the body will be constituted in the context of the I’s ethical relationship with 
the Other and the I’s widely open receptivity to fulfilling the Other’s demands and needs. 
In this paper, having made an investigation into the subject’s embodiment in both 
philosophers’ different phenomenologies, a serious scrutiny will be given to the 
Levinasian critique of Dasein as it is insufficiently constituted “from flesh-and-blood”. 
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Introduction 

Embodiment occupies a peculiar place in both German and French 

phenomenologies; giving it a meticulous scrutiny can characterise 

phenomenologists’ attitudes and approaches towards the world, thereby 

specifying the correlation between (human) existence and the world. Among 

different phenomenologists, Heidegger and Levinas have been selected as two 

opposite cases for comparison just because of their basic differences in attitudes 

to the subject-matter: Dasein’s embodiment comes finally in line with 

understanding and interpreting fundamental ontology, that is, Dasein’s existence 

is always able to interpret the world from outside/beyond its physical borderlines 

so as to come to understand the world. Thus, being-in-the-world, according to 

Heidegger, finds a specific interpretation of embodiment with an ontological 

analytic import. Unlike Heidegger’s, Levinas’ phenomenologisation of the body 

is in line with his Other-oriented ethics. A novel wisdom of the body takes its 

form from the I’s ethical relation with the Other, and is also constituted out of the 

I’s mere receptivity towards the Other’s demands and needs. With this in mind, 

the sort of possibilities embodiment provides for the ethical I is a sort of sensibility 

and vulnerability -, namely of absolute passivity. 

Objective and Method 

The authors’ main objective, in this paper, is to put forward a new comparison 

between two distinctive kinds of attitudes and approaches towards embodiment 

within philosophical tradition of phenomenology: ontology and ethics. What 

makes this investigation into the subject-matter necessary is the fact that the whole 

presence of the subject in the world comes to reality with its bodiliness; the reality 

about which Heidegger and Levinas are not in agreement with each other, and 

therefore are on the two opposite sides. Heidegger gives an excellent example of 

ontological analysis of embodiment to which Levinas stands in striking contrast; 

it can apparently be feasible to ground embodiment theory on the subject’s 

moment of encounter with the Other. The body already gives the first and 

foremost motive for being an ethical subject (= ethical embodiment). Since this 

research is classified in the realm of basic (and not applied) research, the authors’ 

advocated approach to the main questions about, and possibilities of both 

ontological and ethical embodiments is phenomenological; and accordingly, the 

method adopted to proceed with the subject-matter is a descriptive-interpretative 

one in order to bring about a justifiable reading of the from-library-taken notes. 

Conclusion 

Two significant approaches to embodiment within German and French 

phenomenologies stand in apparent contrast with each other: ontology and ethics. 
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A brilliant exponent of the former is Heidegger and that of the latter is Levinas. 

Levinas’ criticism of Dasein’s embodiment is reliant upon its abstractness and 

(pure) ontological directedness; for (human) existence to be in relation with itself 

and its surrounding world it is necessary to be sensitive and receptive toward the 

Other’s demands and material needs (= ethical embodiment). 
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 ناسیو لو دگریها ۀشیدن در اندبَ  دارشناسانهیپد یواکاو 

    ادمنصوریّ صعلیرضا     ׀   گرانختهیر محمدرضا 

 ۱۶/۶۳/۳۱۸۹تاریخ پذیرش:            |          ۳۱/۳۳/۳۱۸۱تاریخ دریافت:  

 چکیده
ر یعنی د ،را به مجالی دیگر موکول کرده اسححت نپرداخته اسححت و آن «دازاین»مندی به بحث از بدن و زمان هسااتیهایدگر در 

 اند. او این واقعیت بنیادین کهیسی ارا ه شده ان سوشناسروانکه برای پزشکان و  - (م0919۔0939) گفتارهای زولیکوندرس
تواند جهان را در افق یسححتانس او فرای بدن فیزیکی اوسححت و میدازاین گشححایشححی به روی جهان اسححت، اگز مندی  بدن
قی لویناس با رویکرد اخال، کند. در طرف مقابلمعرفی می« روندهبخشححی پیشبدن»اش تفسححیر نماید را با عنوان مندیبدن

دیگر آدمیان « از گوشت و خون» جوری که باید انضمامی وپردازد: دازاین هایدگری آندازاین هایدگری می خاص خود به نقد  
ذیل  - در مقام شرط امکان اخالق -دیگری چهره سوژه با  به چهرهۀ کند که مواجهنیست! لویناس بر این عقیده پافشاری می

ستر برقراری رابطمندانه میبدن واقعیت   شودگی  دیگریبا  مناخالقی  ۀگنجد. حکمت نوین بدن در ب بر طلب و دربرا منو گ
 های متفاوت این دو فیلسوفمندی سوژه در پدیدارشناسیضمن واکاوی پدیده بدن، گیرد. در این مقالهای او شکل مینیازه

 1نبودن دازاین هایدگری پرداخته خواهد شد.« از گوشت و خون»یعنی ، ه درباب نقد لویناسبه مداق  

 هاکلیدواژه
 .نیادیبن یشناسیهست ،دگریها نیمارت ،کونیزول یگفتارهادرس، اخالق یدارشناسیپد، یمندبدن ،ناسیامانو ل لو

 ׀      (مسئول سندهینو) ، ایراندانشگاه تهران ،یو علوم انسان اتیفلسفه، گروه فلسفه، دانشکده ادب اریدانش      rikhteg@ut.ac.ir 
 ׀  ، ایراندانشگاه تهران ،یو علوم انسان اتیگروه فلسفه، دانشکده ادب، فلسفه یتخصص یدکترا یانشجود      sayadmansour@ut.ac.ir

  .است «مندی سوژه در پدیدارشناسی اخالقی امانو ل لویناساهمیت بدن»این مقاله مستخرج از رساله دکترای تخصصی فلسفه )محض( با عنوان . 1

 دگریها ۀشیَبدن در اند دارشناسانهیپد یواکاو و اخالق: یشناسیهست ۀانیسوژه در م یمند(. بدن۵۷۷۸. )ارضیعل، ادمنصوری  ص ،، محمدرضاگرانتهخیر  ��
https://doi.org/10.22091/jptr-pfk.2019.2889.1825.     ۷۶۔۳۵  ،(۳۷)  ۱۲. های فلسفی۔کالمیفصلنامه پژوهش. ناسیو لو
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مقدمه
این تعریف در  ، اماکندمعرفی می 1هسححتی۔در۔جهان مندانه از ای بدنمثابه نحوههایدگر، دازاین خود را به

صرفًا به وضعیت خاص آدمی در جهان  هستی و زماندر کتاب  3ارا ه نشده است. 2هستی و زمانکتاب 
سیال او مانند مرگ  4ها و امکاناتنظر به توانایی با عطف   ستان شاره میاگزی شنهاد آگاهی ا شود. او با پی

دازاین را بارزتر جلوه داده و  بودن کند تا انضمامیتالش می ،هوسرلی« 6دلیهم»مقابل  در« 5هستیهم»
یا [در  ۔اسححت. بودن  7جهانهمجهان دازاین »زیسححت آدمی را مورد تأکید قرار دهد:  بودن محورجهان
«  است 8دازاینیها درون جهان، همبودن آن ۔خود  ۔با دیگران است. در ]هستیهم[بودی هم ۔]در ۔هستی

.  (30 ، ص0833دیویس، )
 9مندیاز بدن ،پردازدمی« هستی۔در۔جهان مندی مکان»جا که به بررسی آن هستی و زمانهایدگر در 

 ,Heidegger, 1977)نیست « جااین»اش برد که مجال بررسینام می« معضل تمام و کمالیک »مثابه به

p. 145)چون  ایواکاوی کنایات و تعابیر انضححمامی ،مندی دازاین در این کتاب. تنها مسححیر تبیین بدن
ست« اطاعت از زمین»یا « کنی گزیدن بر روی زمینس  » این  .(Heidegger, 1977, pp. 73 & 126) ا

نحوی که هایدگر به ؛اش جا داردمندیدازاین در چارچوب بدن چنین تعابیری در بطن واقعیت زیسححت  
ید: می گفتار ماربورگدرسخود در آخرین  نحو کامل در میانه اش بهمندیواسححطه بدندازاین، به»گو
ست و واقعی 10طبیعت، افکنده دی آدمی حتی پیوندی وثیق با من. بدن(p. Heidegger, 1978 ,212)« ا

تا جایی که هر دوی این نحوه از هسححتی در  (Heidegger, 1996, p. 71)دارد « هسححتی حیوانات ۀنحو»
سنخیت هم شتراک میقالب  او  شی  اندیمثابه حیوانتوان بهیابند. این نگرش هایدگر را میجهانی با هم ا

هد دی که آدمی را در سححط  نخسححتین با حیوان پیوند میتلقی کرد. در نگاه وی، چیز «دازاین»درباب 
است.  11مادی و انضمامی از طریق بدن محض فیزیکی هستی۔در۔جهان

1. embodied-being-in-the-world

2. Being and Time

به بحث بدن. 3 قانعهیوبرت درایفوس معتقد اسححت که احتراز  هایدگر از پرداختن  ه و   see)کننده نیسححت مندی دازاین موج 

Dreyfus, 1991: ,Cerbone, 2000Aho(. برای دالیل مختلف این عدم اهتمام، نک:  137 2009;.
4. possibilities

5. mitsein

6. empathy 

7. mitwelt

8. mitdasein

9. Leib/embodiment

10. thrown

11. Körper/physical body
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مندی را در مسحیر تفسحیر تعامل و مندی راضحی نیسحت و بدن و بدنهایدگر از واژگان رایج بدن و بدن
به کار می  1کنشححیدرهم با جهان پیرامونش   «افکندگی»کنشححی مبتنی اسحححت بر درهمبندد؛ این دازاین 

که با تصححور و تفسححیر رایج در تضححاد اسححت، یعنی با تفسححیری که بر طبق آن « میانه جهان»انضححمامی در 
شان می صرفًا در مقام نوعی طرف رابطه با جهان ن ستانس آدمی خود را  سی بدن و اگزی دهد. بحث و برر

ساحت بدن شاید به نظر در  سانه « 2کانتی»مندی دازاین  سیر پدیدارشنا جای خود به -بگنجد که در آن تف
لیکن هایدگر  ،است 3گیرد که مرتبط با هستومندان و ذواتبه چیزی تعلق می - های هستیهستی یا نحوه

سیر را نمی ستیپذیرد؛ زیرا به زعم او هر نحوهاین تف ست که نحوهواقع،  در ،ای از ه ستی چیزی ا ای از ه
باب دازاین  که هایدگر در 4اینگرانه. با دیدگاه کل( p. Heidegger, 1975see ,28)شود ده میخوان «ذات»

، (Heidegger, 2002, p. 199)« جهان۔در۔بودن۔مندبدن»کند، یعنی دازاین عبارت اسححت از اتخاذ می
یرامونی و پیوسته در/با جهان پبسته ود تعاملی همخنوبهخوبی دریافت که نحوه هستی دازاین بهتوان بهمی

 نامید.  «مندیبدن»توان بسته دازاینی را میدارد؛ این تعامل هم
ت ذهنی حاال»یعنی برقراری تمایزی دقیق میان  ،پذیردانگار کالسححیک را نمیهایدگر، نگرش دوگانه

 Heidegger, see)داند میه نبرسححازند را موج  « نای از رابطه معی  نحوه»یک پدیده که با هم « 5و بدنی

2002, p. 177)طوری که حاالت و احسححاسححات به ؛ای از هسححتی  یکپارچه اسححت. دازاین واجد نحوه
مانند. دازاین، تمامی حاالت منفعالنه بدنی خاص او یکسححان باقی می مندانه او همواره با هسححتی  بدن

شویشهمیون  خویش سترا در آنات و لحظات هم 6خوشی و ت ستندآ -ها ه پدیدهب درک  - ن چنان که ه
 شود. آمد این دیدگاه برای هایدگر این است که هستی دازاین، منفعل و تأثرپذیر قلمداد میکند. پیمی

  7گفتارهای زولیکوندرسمندی دازاین در مجموعه های هایدگر درباب بدنترین تحلیلموشححکافانه
یدا می (م0919۔0839) یپ ها کان و دگر در این مجموعه درسشححوند.  به پزشحح تارها قصحححد دارد  گف

انگارانه تفسیرهای طبیعی 8:دارندانگاری دکارتی قدم برمیان بفهماند که هنوز بر لبه تیغ دوگانهشناسروان
ضور ابژکتیو و مادی»مثابه یک باب بدن به در ستی  و توان به تمامرا نمی« ح کمال در حق نحوه خاص ه

ی ء فیزیکی و ماددازاین همواره جنبشحی فراتر از شحی   ینی روا دانسحت. در نگاه پدیدارشحناسحانه، بدن  دازا

1. interaction

2. ontic

3. entities

4. holistic

5. mental and corporeal states

6. anxiety 

7. Zollikon Seminars

رویکرد شححیمیایی و فیزیکی به بدن »م( گفته بود: Letter on Humanism( )0903) ای درباب اومانیسممم نامهتر در البته، پیش. 8
 (. Heidegger, 1977, p. 210« )کندکه جنبۀ مشخصًا انسانی بدن را ظاهر سازد، آن را کتمان میجای ایناحتمااًل به
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ی به پذیرد. نگرش تجربی و مکانیکبینی و کنترل نمیمحض دارد و توسححط قوانین محض مکانیکی پیش
ستی میبدن مانع برون سته از مرزهای پو سته فراتر اروی بدن زی شأن بدن زی سمشود!  ساده  ز یک ارگانی

شأنیت ارتباطی و بیانی نیز  سته واجد  ست، یعنی بدن زی ستپذیرنده و منفعل ا که با جهان پیرامونش  1ه
 .  (see Escudero, 2015)بستگی دارد نسبت و هم

دازاین اسححت در ضححمن فراروی از امکانات محض زبان و برقراری رابطه با دیگران در جهانی که هم
از آن یاد « 2روندهبخشححی پیشبدن»آورد و هایدگر با تعبیر که بدن فیزیکی فراهم میای اسححت تجربی

ستهمی سیر جهان در افق بدن زی ست از امکان تف ستی دازاین در جهان عبارت ا ه با ای ککند. نحوه کلی ه
بدین نمط جهان  سححوی/در جهان.رونده از خویش بهمندی برونکنشححی دارد: دازاین یعنی بدنجهان درهم

ضور بدنحملی میمَ  ضعیتتوان آن را مجموعهمندانه دازاین که در یک معنا میشود برای ح های ای از و
شححود از بدن فیزیکی دازاین و بدن دازاینی در نظر گرفت. به دیگر سححخن، جهان تشححکیل میمندانه همبدن

داد.  رارمندانه را قتوان یک وضعیت بدندر تناظر با آن می نحوی که در ازای هر پدیده وزیسته و منفعل او به
آماج  جهان او۔از۔یعنی هستی منفعل ،رودشناسانه، دازاین در تشویش فرو میبرای نمونه، از دیدگاه هستی

از  گیرد واز جمله روزمرگی یافتن قرار می هسححتی۔در۔جهانهای گوناگون امکان گزینش تنها یکی از نحوه
رسید. ظهور می ۀمنصاش صرفًا به حاالت اطمینان و تسلط بر جهان بهمندیدیگر بدون بدنسوی 

سوژه ضمن نقد تمامی  شین۔ لویناس  ستارهای پی سرل و هایدگر ،ج د معتق ،یعنی آرای دکارت، هو
« خون از گوشت و»محور و شده به اندازه کافی انضمامی، جهانهای توصیفکلی سوژه است که به طور
ستند. به زعم  سوژهاونی شین، تمامی    سوم از کتاب تأمل چه درآنهمیون  به جز مواردی اندک - های پی

ست دکارت درت تأمال شده ا صور خدا در ذهن من بیان  ستی - باب ت ساحت ه سی انتزاعی، در  شنا
شدهتأمل نظری و سوژه بۀ اند و به اندازی پرورانده  ستند. تنها  ست که میدنکافی منفعل نی تواند در مند ا

ضمامیت ستر ان سخی که  5دیگریبه ندای  4و انفعال 3ب سخ دهد. پا در  - 7آن 6در حالت مفعولی - منپا

ضمامی برای فعل نحو هممندی دازاین بهبدن. 1 ست: از یکزمان مبنایی ان د و از شوو، متأثر از کالم دیگری میسو انفعال دازاین ا
سازد. سوی دیگر با زبان خویش، اگزیستانسش را ظاهر می

2. bodying forth

3. concreteness

4. passivity

سی ترجمۀ در. 5   دیگری مقاله این در چهآن برای( بزرگ ا   حرف با)the Other  زمینه، این در مطرو ادبیات و لویناس آثار انگلی
  نحو مینه به. کنند متمایز «خوابیده حروف» با را لفظ این دیدند مناسب نگارندگان رو،رود و از همینمی کاربه شودمی هنگاشت
شتر تمایز برای نیز( the Same)همان  و( meیا  the I)من ( the Self)خود  تعابیر شان معانی با بی   از غیرهایی حوزه در رایج
.شد خواهند نوشته «دهخوابی حروف» با لویناس، فلسفۀ

6. accusative

7. moi/me
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ست:  ۀآورد برسازندفراهم می دیگریطلب  سی ا سوبژکتیویته لوینا ضمامی ۀتجرب»ساختار  و آغازین  ان
، 0833علیا، )« بسححتر حسححاسححیت قرار گرفتن در معرض دیگری با پوسححت و گوشححت خویشححتن در

سوژ(000۔000ص سوژه ۀ.  سی،  صیفلوینا ست و زنده بودنش در جهان مبنایی برای تو های ای زنده ا
 ,Levinas)است « نشینی من با دیگریهم»معنای به« با»اما این  ،است دیگری ۔با۔انضمامی از زیستن

1969, p. 101)« .م  «نشینی من با دیگریهم ار اخالقی سوبژکتیویته لویناسی است، یعنی من ساختمقو 
 شناسد. می رسمیتو نیازهای او را به شدههم قا ل  دیگریشناختن رسمیتدر جهان جایی برای به

القی مندی سححوژه اخمفهومی اسححت بنیادین برای لویناس تا بتواند بدن« حسححاسححیت سححوبژکتیو»
را به  که خود کرد ای از هسححتی قلمدادتوان نحوها میر« حسححاسححیت سححوبژکتیو: »کند خویش را تبیین

را تداعی « 1بدن مادرانه»کشححاند و در حکم سححاختار بنیادین روان، فرامی دیگریسححاحت دیگربودگی 
احاله  خودشیا  همانکه آن را به را در خود حمل کرده بدون این - دیگریدر مقام  - کند که جنینمی

شکل(p.Levinas, 1991 , 67)کند  ساحتی پیش از  سیت به  سا دهی به جهانی منظم . این گونه از ح
نه جوهر است، نه نفس و نه آگاهی. این »یا سوژه  منتعلق دارد؛ ساحتی که در آن  2در فرایند تمامیت

ق  به هیئت خودمحوری تملک و حظ بردن ]شودچنان که در بادی امر تحلیل میآن[من  «  یابدمیتحق 
 .  (907، ص0890، گگلبریاسپ)

کند. این دو او نیز تأکید می 4و میرایی 3پذیریمند بر آسححیببدن ۀلویناس در توصححیف اخالقی سححوژ
موجود »مندی قابل توجیه هسحتند؛ زیرا یک بدن ۀاخالقی لویناس تنها بر شحالود ۀویژگی اسحاسحی سحوژ

 سوژگانی را ندارد.های میانبتدر شبکه نس شدن ورزی و عرضهقابلیت رنج بردن، کنش «ذهنی محض
مندی را از آن جهت مورد مطالعه های مرسححوم که بدنشححناسححیدر تقابل با هسححتی - بدین سححان لویناس

ها سوژه را از طریق محمول 6.سوژه است 5یابیدهند که واجد اهمیتی ویژه در بازشناسی و فردیتمی قرار
های ذهنی و بدنی در ذیل واقعیت معتقد اسححت تمامی محمول کهبل ،شححناسححدو اسححتنادات ذهنی بازنمی

ضمامی بدن سان میان مندی برخالف بدن . بدن(see Reichold, 2007)شوند مندی با هم متحد و یک
شححخص که  اول ۀتجرب ]فراتر از[مکانی عناصححر و یک منظر ۔وحدت زمانی»فیزیکی اشححاره دارد بر 

1. maternal body

2. totality 

3. vulnerability

4. mortality 

5. individuation

تواند در زمان و مکان جا و قرار یابد. سوژه از طریق بدن می. 6
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. از (Reichold, 2007)« کندرا ترکیب و تألیف می ]نسححبت به سححوژهقابل [های فیزیکی و ذهنی محمول
ست. به این جهت، بدن صیفی ا صطالحات و تعابیر هنجاری و تو صدور و فهم ا ستگاه  سوژه خا مندی 

 ،های ذهنی و بدنی باشححدمندی سححوژه وجه مشححترک و وضححع مجامع تمامی محمولدیگر بیان، اگر بدن
ژگان هنجاری و توصححیفی مورد اسححتفاده آدمی باشححد. بدین ترتیب، شححاید بتوان گاه باید خاسححتگاه واآن

ساختار دگرآ ینی ۀمندانساختار بدن سوبژکتیویته اخالقی در  1سوژه را در نظر لویناس با  ست:  یکی دان
مندی بیابد که ، یعنی درون بدن2تالش اسححت تا خاسححتگاه بنیادینش را در سححاحت خارج از قصححدمندی

مندی . بدن(Reichold, 2007)« شرط استعالیی و هنجاری سوبژکتیویته اخالقیپیش»ست از عبارت ا
گیرد و به بدن پیشی می 3سوژه اخالقی از آن جهت استعالیی است که بر هر گونه موضع و دیدگاه تجربی

هاست. آنۀ بلکه شرط هم
سوژه در چارچوب واقعیت بدنتحلیل گیرند: واقعیت زندگی قرار می 4دانهمنهای اخالقی لویناس از 

به جهان را شححکل داده و خصححوصححیتی  مناسححت که نگرش طبیعی  5عیاریک واقعیت تمام من ۀهرروزین
شترک و میان سان بدن من م ست. بدین  شبکه تبادالت درون -سوژگانی ا شاره ب - جهانیدر مرکز  ه ا

ذاتًا مصدر  - ه باشدانگاری مرسوم موج  اگر دوگانه - منکه ذهن یا روو درحالی ،الگوهای اخالقی دارد
شححمول خواهد بود. در سححنخیتی که میان مادیت بدن سححوژه و جهان پیرامونش قواعد کلی و احکام جهان

را  - یعنی مادیت و حساسیت -ساز مواجهه با واقعیت در سطوو پایین برقرار است، بدن نقش سرنوشت
«  مانددر حسححاسححیت یک تعهد جسححمانی به دیگری زنده می… اخالق، »، کند. در نظر لویناسایفا می

برداشتن و . این بدن که همواره انضمامی و متناهی است، یعنی قابلیت زخم(89، ص 0890کرییلی، )
ضعیت ضعیتمردن دارد در انبوهی از و ست؛ و شده ا سیال و جهانی افکنده  ستان هایی که با های اگزی

.  (see Altez-Albela, 2011)اند جهان او مجال ظهور یافته۔در ۔هستی مندی سوژه و بدن

شناسی هایدگریمندی و هستیگفتارهای زولیکون: مسئله بدندرس
همیون  شححده برای سححوژههایدگر در افق کاوش تاریخ متافیزیک بر آن اسححت که هر مصححداق معین

ری همواره در حدود و ثغور « شححخص»هگلی یا حتی « روو مطلق»دکارتی، « اندیشححممی من» ل  شحح 

1. heteronomy 

2. intentionality 

3. empirical view

4. mbodied reality

5. par excellence
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کرییلی، )« وجود است ]خود[ویژگی آن فراموشی یا نسیان »دارد که شناسی مرسومی گام برمیهستی
به(20 ، ص0890 یدگری  ها کار می. دازاین  به  رود؛ دازاین در جای هرگونه تلقی مرسححوم از سححوژه 
ختاری سححا ،های پیشححاتأملی هسححتندرگیرنده تبیینهای پدیدارشححناسححانه هایدگر که عمدتًا دربتحلیل

د. آیجهان به ادراک می۔در۔اش یعنی هسححتیخاص هسححتی ۀیابد که مبتنی بر نحوشححناسححانه میهسححتی
ستی سوژهساختار ه سانه دازاین، مقدم بر دوگانه  ضعیت دهد. فردیتخ میابژه ر  ۔شنا یابی دازاین در و

کشححند تا دازاین را تنها به خود جا که هسححتومندان عقب میآن ؛دهدیخ مرازآمیز تشححویش و اضححطراب ر  
که  یابد؛ مرگیسوی مرگ می ۔به۔مثابه نوعی هستیوانهند: دازاین در این وضعیت، هستی خاص خود را به

ق  ،اندوقوع پیوستهها بهجا که تمامی امکاندهد و در اوج تناهی دازاین آنخ میتنها برای او ر      ذیرد.پمیتحق 
خود شححده در نزدیکی حقیقت وجود ای از خود بیموجودی اسححت که به گونه»آدمی برای هایدگر، 

سححوی ایسححتایی به۔خویشححی و برون۔. اگزیسححتانس آدمی، نوعی برون(27، صهمان)« 1ایسححتدمی۔برون
جوشححی ند این خواسححت و طلب، هسححتی مطلق اسححت نه دروجهان یا خواسححت هسححتی اسححت که موج  

جهان  فراتر رود و (یعنی پوست بدن فیزیکی)اگزیستانس! آدمی قادر است از حدود تناهی مادی خویش 
شاف مدام نحوه ستی خود دریابدرا در افق انک ضمامی ۀلحظ به این معنا که ،های ه ای که اگرچه در آن ان

ستی متناهی ضور داردبا ه سط  باالتری از همی ، امااش ح ستی مطلق)ستی تواند به  شد وبیاند (تا ه   ی
گاه  هسححتی   که در ن یافتنی جلوه میانتزاعی و دسحححت نخسحححت،مطلق  ظه نا ند در این لح ک

وجه متناهی و انضمامی  ،دهد. بنابرایناو نشان می بدن  بسان  دازاین وجوه متناهی خود را۔برای۔انضمامی
 آید. نظر نمیبه مندی اوست و چیزی جداهستی مطلق برای دازاین همان بدن

عبارت اسححت از  ،تواند آن را به فهم درآوردیکی از این انحای هسححتی که آدم هایدگری یا دازاین می
امونی. بخشححی به جهان پیرمقام سححنخیت ایسححتایی از بدن فیزیکی خود و تفسححیر هرمنوتیک آن در۔برون

سرلوحآدمی در مقام د بازتعریف   گفتارهای زولیکوندرسهایدگر در   دهد واهتمام خود قرار میۀ ازاین را 
ستیبه این حقیقت اشاره می وع تحلیل مندی دازاین بر هر نشناسی بنیادین، تحلیل بدنکند که بر طبق ه

 جا عبارت است از تحلیلهایدگر در این ۀهاست. وجه بدیع اندیشگیرد و مقدم بر آنانضمامی پیشی می
 کند. وجه متناهی بدن دازاینی تحلیل می ۀه جهان را از درییبدن ک ۔با۔جهان۔در۔هستی

سارتر مبنی بر ایندر این درس شاره گذرا به نقد  ضمن ا ستی و زمانکه در گفتارها، هایدگر  و نه  - ه
موضححعی نزدیک به مرلوپونتی اتخاذ  2،شححدمندی دازاین پرداخته میباید به تحلیل بدن - مجالی دیگر

1. ek-sists 

شاره می. 2 سخرآمیز ا سطر در باب بدنسارتر با لحنی تم شش  ستکند که در این کتاب تنها  شده ا شته   مندی دازاین نگا
(see Sartre, 1956, p. 323 .) 
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به می ند.  نام مرلوپونتی وک بدون ذکر  یدگر  ها کادرو،  به بررسححی همیون  زعم اسحح نقش قرار و »او 
. (Escudero, 2015)پردازد می« و نقض نگرش مکانیسحتی به بدن آدمی رد  »و « مندی خاص بدنمکان

آدمی مستلزم داشتن نحوه خاصی از هستی ۀ های هرروزینهایدگر بر این اعتقاد است که رفتارها و کنش
بدن دازاین نهاده شده است که با جهان رابطه  ۀسنخ باشد؛ این نقش بر عهداست که با جهان پیرامونی هم

جهان  گیر درعظیم با قدرت تغییر چشم ۀیک واسط «آگاهی محض سوبژکتیو»واسطه دارد: و تماس بی
، کند. در مقابلسححازی میزاعیها و اوضححاع خارجی دریافته و انتهاسححت که تأثیری ادراکی را از ابژهرابطه

یعنی نوعی حکمت خاموش و منفعل که جایگاهش در  ،بدن آدمی واجد حکمت خاص خود اسححت
و امور نیز تقدم دارد؛  ءاین حکمت خاموش بر آگاهی ابژکتیو هوسححرلی از اشححیا 1کند.جهان را متمایز می

یا « 2سححمبولیک»و کارکرد واسححطه آدمی به جهان اسححت رسححی بیزیرا این حکمت، طریق دسححت
به جهان را ندارد. « 3بخشیعینی»

وین توان افقی نخوردن آرامش پیشین آگاهی است که میهایدگر بر آن است که تنها با حیرت و برهم
، یک چنین حیرتی نیاز اسححت تا پزشححکان و اوبدن واگشححود. به زعم همیون  های بنیادینبه فهم پدیده

بدن آدمی پی ببرند. با این هدف، او میان دو سححاحت  ۀنگر به زوایای دیگر پدیدان تجربیشححناسححروان
یک مات مایز می  5تنی و روانی۔ 4سححو بهت هد: اولی  به ن ثا ندازه»م بل ا قا به« 6گیریامر  امر » ۀمنزلو دومی 

نحو یند که بهگزهایی را برمیپذیر اسححت. او پدیدهرسدلی دسححتکه از طریق هم« گیریاندازه غیرقابل
بدن هسححتند به  ماانضححمامی متعلق  ندازه ، ا بل ا ندقا ند  ؛گیری نیسححت   ،«فرورفتن در حس شححرم»مان

امور و  بر آن اسححت که همواره. او (Ciocan, 2015)… و « درد بدنی»، «ریختن در هنگام اندوهاشححک»
ضعیت ستی آدمی پیش میو سوماتیک ه ستند که فراتر از مرزهای  ساخت جمعی  ،درونهایی ه ولی در 

مانی در۔آیند. پدیده بدن درمیانه ساحت پزشکیبه فهم می - که انضمامی هستند - احساسات و عواطف
ض مکانیکی مح۔منزله ابژه فیزیکیماند؛ زیرا پزشححکان صححرفًا با بدن بهباقی می« 7پوشححیده»بر پزشححکان 

سوماتیکش  . (see Heidegger, 2001, p. 186) کنندیه ماحالسروکار دارند و آن را به کارکردها و نقش 

ید )مقایباب حکمت  خاص بدن سححخن می در – چون مرلوپونتیهم - جا به طرز عجیبیهایدگر در این. 1 سححه کنید با گو
Mearleau-Ponty, 2007, p. 162.)

2. symbolic

3. objectifying

4. somatic

5. psychic

6. measureable

7. concealed



93، شماره پیاپی3131، بهار 3، شماره 33ها  فلسفی ۔ کالمی، سال فصلنامۀ پژوهش|        11

گیری و رسی پزشکان به بدن زیسته آدمی است: بدن فیزیکی، قابل اندازهبدن فیزیکی، مانع عمده دست
ست و می سبات دقیق ا ستمحا سانهتوان آن را به کارکردهای زی های و رفتارها و کنش کرداش احاله شنا

ی پیشهای دآن را از طریق تبیین تع پزشححکان با مدد جسححتن از اصححل ترتیب،بینی کرد. بدین قیق عل    لی 
۔تا در ساحت امور حاضر کنندمندی و بدن زیسته آدمی را به ذات صرفًا خودآیین او بدل میعلمی، بدن

 بگنجانند.  1دست۔در
سو و به ستیبدن را آن چ ۀباید پدید»نحو ایجابی، هایدگر اعتقاد دارد که از دیگر  ست در ه  نان که ه
. او برای هر دو نوع آشکارگی بدن نوعی (Heidegger, 2001)« اش پذیرفتنخوردهتمام و کمال و دست

 محدودیت قا ل است:
سخ به یکی از پرسش2مند ها  بدنمحدودیت شده از ناحیه پزشکان بر های مطرو: هایدگر در پا

صححی ندارد جز تاحدودی که انضححمامیت جهان به پایان مشححخص و خا مندی هیچ حدِّ آن اسححت که بدن
 ]حدود هستی[کنم، جا اشاره میسوی چارچوب پنجره آنهنگامی که با انگشتم به»رسد. برای نمونه، می

به اتمام نمی با . این محدودیت(Heidegger, 2001, p. 86)« رسحححدمن در نوک انگشححتانم  افق »ها 
مندی دازاین . بدن(Heidegger, 2001, p. 87) شوندتعیین می« امسکنی گزیدهای که در آن موقتًا هستی

  همندی، دازاین به جای این که سوژهایش نیز پویا هستند. در افق بدنای ندارد و محدودیتحجم و اندازه
ود یک ندی خمسان بدنشود. بدینبدل می« امکنی گزیدهمن س  »به  ،باشد« اندیشممی من»متافیزیکی 

 ]هرگونه[شرط امکان »بلکه  ،گانه به ادراک درآیدچنان که با حواس پنج ،نخواهد بود 3جهانیدرون ۀپدید
 .  (Ciocan, 2015)خواهد بود « جهانیمواجهه با هستومندهای درون

رود و در آنجا متوقف پوسححت بدن پیش می : بدن فیزیکی تا سححرحدِّ 4ها  بدن فیزیکیمحدودیت
دن این ب به این معنا که ،گنجندهای بدن فیزیکی در سححاحت تحلیل امر انتیک میشححود. محدودیتمی

 ها ثابت و پابرجا هستند. دارای حجم، اندازه و شکل است و غالبًا این محدودیت
شن ست که نه محدودیت رو ستند و نه مندی قابل احاله به محدودیتهای بدنا های بدن فیزیکی ه

اند تبا هم متفاو« به لحاظ کیفی»داری آدمی ارتباطی دارند، یعنی های بدن فیزیکی با بدنتمحدودی
(Heidegger, 2001, p. 86)محض فیزیکی نیسححت که در  ۀ. بر طبق دیدگاه هایدگر، بدن صححرفًا یک ابژ

معی ج صورت های جهانی است که بهافق ظهور و آشکارگی ابژه ۀبلکه گشایند ،مکان جایی اشغال کند
سبتو به یک شبکه ن شان میها و رابطهباره خود را در قالب  سان ب دهند. در این تحلیل، بدن خود راها ن

1. Vorhandenheit

2.  Leibgrenze

3. innerworldly 

4. Körpergrenze
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بدین معنا که هستومندان پیش از  ،دهدها قرارگرفتن نشان میدهنده مواجهه و در معرض نسبتقوام ۀمللف
ن  واجد ماهیات و ذوات ،شندمندانه قرار گرفته باکه در معرض مواجهه بدناین ستومندانمتعی  ستند؛ ه  نی

یابند. ها قوام میای از نسبتجهانی صرفًا در شبکه
دارد باس بندی ، صححورتگفتارهای زولیکوندرس، دوسححت و همکار هایدگر در برگزاری و ارا ه 1م 

 دهد:مندی هایدگری ارا ه میای از نظریه بدنموشکافانه
رد آوهای جهانی را فراهم میای نامتناهی از امکان برقراری رابطه با ابژهمندانه دازاین مجموعهبدن هستی   ۔

 .  (مند نبودذات رابطه اگر دازاین، بدن بودن = ناممکن)
جهان است. اگر دازاین ۔در۔مندانه دازاین یکی از شروط نحوه خاص هستی دازاین یعنی هستیهستی بدن ۔

ن به تواگاه میآن ،مکانیکی و فراروندگی از آن در نظر آورده شححود۔گی در جهان فیزیکیمنزله گشححودبه
 .  (مندانه افق هستی= فراروندگی و گشودگی بدن)اهمیت بدن در ساختار این فراروندگی پی برد 

اگرچه برخی سحاحات  ؛جهان اسحت۔در۔مندانه دازاین، حقیقت بنیادین و نخسحتین هسحتیهسحتی بدن ۔
هانگر دازاین نیز برای دی م  نقش هسححتی۔در۔ج ندمقو  ند فهم هسححتی در افق فهم دازاین.  ،دار مان

م  مندی، نخستین سط  و ساحتبدن رود!شمار نمیلیکن همه آن به ،است هستی۔در۔جهانمقو 
مندانه دازاین شححرطی ضححروری برای برقراری رابطه با جهان در هر وضححعیتی اسححت. هسححتی بدن

ستی۔در۔ج سبت و رابطه؛ زیرا این نحوه خاص از هان ه ضروری برقراری هرگونه ن شرط  ست از  عبارت ا
هستی همواره قرین فهم دازاین از هستی و امکانات آن است. 

که پرداختن صرف به یک ساحت از دارد از اینگفتارهایش را برحذر میهایدگر خود مخاطبان درس
حقیقت آدمی بیاندازد.  «تمامیت» احاله شححدن   ۀرا در ورط تواند تحلیل اگزیسححتانسححیال اوهسححتی می

ست. بدن ستقرار یافته ا ستی ا شود که در ه سفی واقع  مندی از آن جهت باید محور عمده مالحظات فل
سوی در ورطهایدگر تأکید می صر فران سوفان معا ؛ زیرا تنها در اندانگاری دکارتی افتادهدوگانه ۀکند که فیل

سان سی پدیدساحت ان سفی به برر سی فل ستی بدنمندی پرداختهبدن ۀشنا ندانه آدمی ماند، یعنی به ه
ستی ؛اندپرداخته ساحت ه ستانس آدمی در  سی از هبدون اهتمام کافی به این حقیقت که اگزی ستی شنا

 .  (see Askay, 1999)تر است مندانه بنیادیبدن
ای اسححت که هایدگر در تحلیل اگزیسححتانسححیال امونی، مقولهدازاین از جهان پیر 2انفعال و تأثرپذیری

بهبه 3پردازد. به گمان او، هر احسححاسححیمندی بدان میبدن مندی اسححت که خود را به خود نوعی بدن نو

1. Medard Boss

2. affectability 

3. feeling
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شححود. مند میهای مختلف بدندهد؛ هر احسححاس حالتی اسححت که به روشهای گوناگون بروز میروش
سی آدمی، ن سا ست اح شکارگیزی سته در آ شی برج ستی۔در۔جهان 1ق  Heidegger, see) کندایفا می ه

1979, p. 100)ساس به. هایدگر اذعان می ستیکند که اح ستی برای لحاظ ه سانه نوعی بنیادین از ه شنا
شححود و نیز فراتر از آشححکار می 3ایو اراده 2که در آن دازاین بر خودش پیش از هر شححناخت»دازاین اسححت 

. حالت آشکارگی دازاین واجد سه (Heidegger, 1977, p. 146)« شودانکشافشان آشکار می ۀدودمح
 ، است: این حالت خاص 4سط  آشکارکنندگی

 «کند؛ها را آشکار میدازاین در وضعیت« افکندگی 
 «و  را منکشف ساخته« ]چه هستآن[مثابه کل به هستی۔در۔جهان
  یابی آن را برعهده و چگونگی اهمیت« با آن مواجه است ]دازاین[چه آن»چگونگی آشکار ساختن

,Stolorow)دارد  2013)  .

 ,see Elkholy)ق آید  انگاری مرسححوم فاتوانسححت بر دوگانه« سححوژه در جهان 5جادهی»هایدگر با 

تدارک  یورزانفعال و تأثرپذیری دازاین از جهان مبنایی پیشححاعقالنی برای فلسححفه ۀ. او با مقول(2008
نشینی از اطمینان استقرار در هستی مطلق در حکم یک انفعال بنیادین از جهان و واپس - دید. تشویش

احت شود که از سراه انضمامی رسیدن به حقیقت صادقانه هستی قلمداد میمثابه یک شاهبه - و ثابت
نشان  هستی و زماند. هایدگر در یابشناسی بنیادین امتداد میانه به ساحت هستیشناسروانانتیک و 

شکارگی)داده بود که دازاین  سه طریق  (جهان۔در۔= آ ستی۔در۔جهاناز  شکار می ه ؛ 6گفتار(0 :کندرا آ
سته جهان دازاین خود را هم 9بودگیکه از طریق این حقیقت« 8خود۔دریافت۔چگونگی» (8؛7فهم (2 ب

10کند.و در آن درک می

1. disclosure

2. cognition

3. volition

4. disclosivity 

5. entrenching

6. Rede/discourse

7. Verstehen/understanding

8. Befindlinchkeit/how-one-finds-oneself-ness

9. facticity 

ل اگزیسححتانسححیامندی دازاین را از طریق تحلیل شححناسححانۀ بدن. میشححل هار تالش کرده تا نشححان دهد که هایدگر جایگاه هسححتی10
ر کرده است )« خود۔دریافت۔چگونگی»  (.Haar, 1985, p. 81مقر 



11|        …و اخالق:  یشناسیهست ۀانیسوژه در م مند بدن

 روندهپیش بخشی  بدن
شی پیشبدن» شاره به بدن فیزیکی دازاین به نحوه خاص بدن« روندهبخ شاره میبه جای ا کند. مندانه او ا
رونده بدن بخشی پیش، بدن]خود[بدن »یا « رونده استبخشی پیش، بدن]خود[بدن »هایدگر،  اعتقاد به

که یک « 1بدن۔یک۔داشتن». این وضعیت خاص به جای اشاره به (p. Heidegger, 2001 ,122)« است
 ،(دست ۔در۔شناسانه حاضر= ارگانیسم زیست)شود تحلیل امر انتیک وارد می ۀهستومند است و به حیط

فهم  کند که علوم تجربی صححالحیت  اشححاره دارد. او بیان می 2بودن۔بدن۔شححناسححانه یکهسححتی ۀبه جنب
شی پیشبدن»چگونگی  ستی ۀ. جنب(Heidegger, 2001, p. 197)را ندارند « روندهبخ سانه  ۀپدید ۀشنا

س  بدن واجد کیفیت برون روی و امور از اساس نوعی برون ءکنی و قرار دازاین در میانه اشیابودگی است: 
رونده دانسححت که واجد برخی بودی  برونتوان نوعی بدنرا می« روندهبخشححی پیشبدن»شححود. تلقی می

شیدن و شرمندهویهای انضمامی همخصوصیت شی دازاین را نباید در است. برون شدن ن درد ک خوی
در نظر گرفت.« 4استعالی اگزیستانسیال»باید آن را نوعی  بلکه ،در نظر آورد« 3حلول»قالب 
شححده محابا پذیرفتهیت با تقدم بیمفهومی اسححت که هایدگر برای ضححد  « روندهبخشححی پیشبدن»
ی هسححتی خاص آدمی، نوعی علیکپذیری بدن مطرو میلمس و  بودن رغم خودند. این نحوه از تسححر 
ست. بدنبرون شتن ا ستایی از محدوده خوی ستمندی به دامنهای شوده از امکانات جهان د سی ای گ ر

ستقیم دارد و بدین نمط  ستی۔در۔جهان م شی پیشبدن»دازاینی خود را در چارچوب ه شک« روندهبخ ار آ
به بخشححی پیشبدن»سحححازد: می نده همواره متعلق  طه[رو هان  ]حی اسحححت؛ همواره هسححتی۔در۔ج

ستی۔در۔جهان شودگی و  ه شتن یک جهان را هم ]امکان[گ .Heidegger, 2001, p )« کندمی 5معین۔دا

به. حواس پنج(97 نه  نایی و شححنوایی را میگا بدنتوان کنشویژه بی قام های  ندی درم بخشححی بدن»م
م  آنات ۀکه برسححازندکرد تلقی  «روندهپیش ق جا که افاند. تا آنهسححتی۔در۔جهانشححناسححی در هسححتیمقو 

را نیز امتداد داد. « روندهبخشی پیشبدن»توان حدود می ،هستی برقرار باشد
دن ترین عضو اندیشیدرمقام مرتبط - که چگونه مغز آدمیمندانه و اینباب اندیشیدن بدن هایدگر در

ما به »گیرد: موضححعی خاص خود می ،مدخلیت داردهسححتی۔در۔جهان در فهم  - ارگانیسححم زندهدر 
«  ترونده در اندیشیدن اسبخشی پیشایم که مغز، بدنوجه از امکان دانستن این حقیقت بهره نبردههیچ

1. having-a-body 

2. being-a-body 

3. immanence

4. existential transcendence

5. co-determines
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(197 Heidegger, 2001, p.).1 ر اه و قرانحو تجربی جایگمغز و سحیسحتم عصحبی مرکزی بدن اگرچه به
نوعی متریالیسححم ادراکی واقع،  های آن به جهان دری ویژگیتسححر   ، اماشححودادراک آدمی پنداشححته می

های خود را به جهان خارجی تعمیم داده و آن را شححمول تلقی خواهد شححد که قصححد دارد تا ویژگیجهان
بندی از امکان هرگونه صححورت جهان را - مندیدر مقابل بدن -؛ مادیت بدن فیزیکی کندسححازی یماد  

 کند. استعالیی عاری می

 سوژه 2مندی اخالقیلویناس و بدن
سوی و  (م0930) تمامیت و  امتناهیویژه در آثارعمده متأخر خود یعنی لویناس به ستی یا فرا سوای ه ما

 ای هسااتیماسااو. در اثر دوم یعنی پرداخته اسححتاخالقی سححوژه  مندی  به بحث از بدن (م0970) وجود
سازی انضمامی اخالقی تعلق یافته است؛ مسیر اخالقی ۀریزی سوبژکتیویتاهتمام فلسفی لویناس به پی

شاه سوبژکتیویته فرد و اخالقی»گذرد: راه عمده میسوبژکتیویته از دو  ستن او که  ارتباط نزدیک میان  زی
توان به بهترین نحو شناخت هنگام میاخالق را آن »و « دهد سوژه واجد ساختار اخالقی استنشان می

.  (Fryer, 2004, p. 18)« که ساختار سوژه را از بنیان اخالقی دید
سوژگیری بدندر پی سازی  شق نیز در بنیادی ۀمند سوژه اخالقی، ع ضمامی  ضور ان سط  ح ترین 

 دیگریابطه با غیریت و با اتکا بر ر 3ای بدیع از حسححاسححیتیابد: عشححق مبتنی بر گونهجایگاهی نوین می
گیرد که این رابطه در ساختار خود نه مکانی است و نه مفهومی. در بطن رابطه عاشقانه است که شکل می

و نیز در احساس  (Levinas, 1996, p. 85)« ]جویدب میتقر  [شود سوبژکتیویته به دیگری نزدیک می»
نی کند. تأثیر بدپیشححاتأملی کشححف میرا در سححاحت  دیگریتماس با بدن و پوسححت اوسححت که سححوژه، 

نه این اسحححت که ضححربان قلب  ۀدر رابط دیگریبا  منمواجهه  رود؛ این واقعیتی باال می منعاشححقا
ن از جها شححدن آمادگی منفعل و متأثر واقع مندهد بدن ای اسححت که نشححان میفیزیولوژیک و البته، رابطه

بال ق به قبول مسئولیت در منشدن عاشقانه موجد فراخوانده ۀگرفتن در رابط خارج خود را دارد. وضعیت قرار
و  با تمامی ضعف منبر  - دیگرییعنی  - منصادقانه عشق است که معشوق  ۀاست؛ زیرا در رابط دیگری

 نمکه میل  دهدنشان می« ارضای یک گرسنگی متعالی»بسان  شود. عشق خود رااش ظاهر میشکنندگی

  ساسیا پرسش: است یآدم زندۀ ارگانیسم در مهم عضو یک حقیقت از فرافکنی نوعی کند،می اتخاذ باب این در وی که موضعی. 1
  نگریسته «روندهپیش بخشیبدن» انجام و اجرا برای مادی و بنیادین ابزاری مثابهبه تواندمی عصبی سیستم و مغز آیا که است این

!است حاکم «روندهپیش بخشیبدن» و مغز میان همانیاین یک شود مدعی کسی کهاین با است متفاوت پرسش این شود؟
2. ethical embodiment

3. sensibility 
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به  بودن کند که معشوق. لویناس پافشاری می(Levinas, 1969, p. 34)است  دیگریبه برقراری رابطه با 
 .  (see Levinas, 1969, p. 255)شدگی مطلق، برهنگی و درماندگی محض است معنای عرضه

 گیرد است: جهانچه زندگی از آن توان میزندگی، عشق به زندگی و عشق به آن»در دیدگاه لویناس، 
سوس و مادی ست هرروزینه من«. مح ساحت زی سفیدن و انتزاعیدر  سازی خود و اش پیش از هر فل

در این ساحت دیگر من آگاه از  منور است؛ جهان پیرامونش در طیفی وسیع از احساسات و حظ  غوطه
هد بود.  مایی نخوا بازن یات منطریق  ناصححر ح ت میکه از ع هان قوت و قو  ند گیرد میبخش ج توا

 بلکه یتأمل لویناسی نه در سط  آگاهی اخالق  «. خالقی توسط افراد دیگر مورد سلال قرار گیردا طوربه»
شیده سوژه در جهان و با این به چالش ک سیت  سا سط  ح نک: کرییلی، )یابد شالوده می ،شدن در 

سئولیت اخالقی (83۔87 ، ص0890 سیت آغاز می دیگریقبال  در من. م سا سط  ح شود: از همین 
م  که مننخست و پیش از ترومای  ۀاگرچه در مرتب دیگری  ۀابژ بسان ،اساسی اخالق لویناسی استمقو 

سئولیتی پی می مناز ناحیه او،  شدن در مورد خطاب واقع ، اماشودپدیدار می منحظ   برد که برای به م
ش  .  ندکتقدیم  دیگریبه  - داشتبدون چشم - را (مانند نان)ادای آن باید از حظ  خود گذشته و ابژه حظ 

یعنی  ،کندسوی حظ  تحریک میچه حساسیتش را بهاز آن دیگریقبال  در مسئولیت اخالقی خود در من
کند. جاست که فداکاری نیز معنا پیدا میگذرد و در ایندرمی «مندی از جهانبهره»ابژه حظ  یا 

« 1جا هسححتممن این»ه خود را با پاسححخ شححود کحمل و حامل آگاهی محض تلقی می، مَ مندیبدن
شکار می ستممن این»سازد. آ سخی برای طلب « جا ه در مقام  - منمندی فراهم آورم. بدن دیگریتا پا

شود: گیرد و به محض مواجهه با او خود نوعی پاسخ تلقی میقرار می دیگریدر رابطه با  - سوژه اخالقی
ستماین ]مندبدن[من » سئولیت اخالقی خود در تا« جا ه سئولی ؛را بپذیرم دیگریقبال  م ت گرچه این م

نشححانه « 2ایمندی اولیهنبد»به  دیگریقبال  در منشححدنی نخواهد بود! مسححئولیت هرگز اداشححدنی و تمام
. (Levinas, 1991, p. 108)کنم نمی بودن در خانه ]امن[درون پوسححت او من احسححاس »رود که می
توان از که هرگز نمیپدید خواهد آورد و این دیگریخود پاسخی از جنس جهان مادی برای  منمندی بدن

هی برابر خواست آگا ، محدودیتی اساسی درمنطفره و گریز یافت. بدن  دیگریبا  منمندانه مواجهه بدن

1 . Me voice/Here I amگویی برای جا هستم است در حال پاسخمن به معنای من این لفظ»گوید: باره می. لویناس خود در این
شاره دارد ماجرایی این تعبیر به (.Levinas, 1991, p. 114« )هرچیز و هرکس فر» در که ا ست آمده «تکوین س    که گاهآن: ا

(. hineni)حیننی :گویدمی خداوند فراخوان پاسخ در ابراهیم. دهد قرار الهی آزمون معرض در را او تا فراخواند را راهیماب خداوند
ستم جا این من» معنای به عبری زبان در عبارت این ست «ه ضور إعالم» إفاده برای عبارت این از لویناس. ا   رطش و قیدبی ح

  برای را خود و بگوید «حیننی» هرچیز و هرکس به دارد وظیفه که من است معتقد وا. جویدمی سود «خداوند دسترس در خود
 (.see Putnam, 2002)دهد  قرار او دسترس در دیگری حوا ج رفع و آالم تسکین

2. original embodiment
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طلبد. شود و حکمت اخالقی خاص خود را میقلمداد می همانبه  دیگری ۀمحض برای احال
گشححاید: در نظر لویناس، ، جایگاه اخالقی خود در سححاحت زبان را نیز وامیمننفعال و تأثرپذیری ا

صیف رخدادهایی« 1زبان اخالقی» سب برای تو و چهره  (معرفت و آگاهی ≠)تقرب همیون  ابزاری منا
ای معنبه به. زبان اخالقی، توصیفی بنیادین از تجر(see Levinas, 1991, p. 120)خواهد بود  (پدیده ≠)

یای دهد؛ تجربهاش ارا ه میغیرفلسححفی/نظری در مقام امکان  - «2گفتن»ای که خود را در حالت پو
خداد  . تأثرپذیری ازکندآشححکار می - دیگریهرگونه رابطه و نسححبت زبانی با  ه با چهر۔به۔مواجهه چهرهر 

 شدن عمنی که قابلیت متأثر واق»ین نمط گیرد و بدراستین مسئولیت اخالقی قرار می ۀخود شالود دیگری
  یابدمتوجه قابلیتش برای زبان گشححودن و پاسححخ فراهم آوردن را درمی« را دارد 3پذیرمندی آسححیبدر بدن

(Tallon, 1995) اش مبنایی برای آشححکارگی تمامی امکانات اخالقی در مادیت جهان پیرامونی من. بدن
دهد. مندانه که خود را در عضو گوشتی درون دهان نشان میاست بدنهم واقعیتی  منداری است و زبان

روز ها بخود را محور تمامی رابطه - که به هرگونه فیزیکالیسححم احاله رودبدون این - این عضححو گوشححتی
ستندمی سفی مبتنی ه سئولیت اخالقی بر تجربیات هرروزینه غیرفل ض، دهد. زبان و م های عیتیعنی و

.  (see Levinas, 1991, p. 120)در بافت و ساخت اخالقیشان مستقل هستند  اخالقی که
ی پذیرپذیری و زخمپذیری، لمسمحر کهمیون  هاییلویناسی خاستگاه وضعیت ۀمندی سوژبدن

پیوندند. طبق دیدگاه آدریان پپرزاک دوگانگی کالسیک میان به وقوع می دیگریب است که به محض تقر  
مسححتلزم « 4حظ  و زیسححتن برای دیگری»دهند: ه جای خود را به نحوه انفعال اگزیسححتانس میروو و ماد

گیرد و است؛ آدمیانی که مسئولیتشان از توصیفات ناظر بر هستی مطلق پیشی می دیگریو  من بودن آدم
آدمیان بر مرگ  . اندوه و مویه(Peperzak, 1995)کند َبری میجهانشان را راه« 5سازی اخالقیانضمامی»

االت دارد؛ این ح - در مقام مرده یا متوفی گرامی - «دیگریندیدن بدن »ای وثیق با عزیزانشححان نیز رابطه
یوندند و پپس از مرگ به وقوع می دیگرییعنی از دسحت رفتن امکان دیدن  ،حسحاسحیت ۀانفعالی در مرتب

سته شا عواطف برج ستند. درهمیون  ایمن شی از مرگ  شفقت و فداکاری ه  من، بدن دیگریاندوه نا
صرف میتحلیل می ضمامی که برای تاب آوردن اخالقی از دوری منشود نه آگاهی رود و م : واقعیتی ان

دهد. اشتهایی نشان میپریدگی و بیرنگهمیون  هاییخود را در قالب پدیده دیگری
 منمند شححده و حظ  برد. نیازهای هرهتواند از آن بدر جهانی جاری اسححت که می منهسححتی اخالقی 

گی یا تواند تشحنناپذیر هسحتند. آگاهی محض نمیسحازد و طفرهآشحنا می دیگریبا  مرابار برای نخسحتین

1. ethical language

2. saying

3. vulnerable embodiment

4. enjoying and living for the Other

5. thical concretizing
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سنگی را از آدمی بزداید:  ضمامی و پیش از این منگر شد موجودی ان سوبژکتیویته آگاهی محض با که 
اش از های مادیجهان با عناصححر و داشححته .ردیگیم دیو ام یزندگمند اسححت که از جهان پیرامونش بدن

شتیبانی می ستن بدن پ کند. یم میتقد منو حظ  بردن را به  شدن مندکند و موارد الزم و کافی برای بهرهزی
 !منحتی نیازهای معنوی ؛مننیازهای  کردن شود برای برآوردهای میجهان عرصه

 دیگریۀ منداناخالقی و نیازهای بدن ۀسوژ 
 ,Levinas) ممکن نیسححت دیگریجدای از برقراری رابطه با « شححناخت خداوند»لویناس بر آن اسححت که 

1969, p. 78)اخالقی ۀدر بطن رابط دیگریو  من ۀدهندتعالی بسان   دیگریۀ . خداوند خود را از پس چهر 
واسطگی ست که به ضرورت و بیهای اخالقی اغرق در نیازهای مادی و طلب دیگریسازد؛ آشکار می

سححازی این تنها موجودی اسححت که باید پروای برآورده مناند و اش پدید آمدهو انضححمامی زیسححتن مادی
واجهه ش از مدر انفعال و تأثرپذیری منرا بر  ها را داشته باشد. به بیانی دیگر، خداوند خودنیازها و طلب

شکار می دیگریچهره با ۔به۔چهره توان از همان ابتدا در انفعال و اثر خداوند را می سان رد   سازد و بدینآ
 .  (see Levinas, 1969, p. 196)یافت  دیگریاز طلب  من

اش با چهره دیگریهاسحت. هردوی آن بودن مندمسحتلزم بدن دیگریبا  منچهره ۔به۔مواجهه چهره
ضمامی ستکه ان شکار می منبر  ،ترین نمود او سئولیت خطیر رفع نیازهای  در منو شود آ مقابل او م

ستگرفتن و کوتاهینادیده»، دیگریاو را بر عهده دارد. طفره رفتن از غذا دادن به  ۀمادی و اولی که  ای ا
. نیازهای مادی زیستن (Levinas, 1969, p. 219)« دهدو شرایطی آن را تخفیف نمی ]عذر[گونه هیچ

گاهی محض در مرتب ۀخود هسححتند که به جای ورود به مرحلدر جهان واجد بداهت خاص  حس  ۀآ
است که  کند. بدیهیحس می بلکه ،کندگرسنگی را تجربه یا تعقل نمی دیگرییا  منقرار دارند، یعنی 

و گریزی از این سححاحت انضححمامی بنیادین وجود  کردتوان زندگی را سححپری بدون بدن و تغذیه آن نمی
یازهای مادی در رفع و برآورده منقی مسححئولیت اخال .ندارد پذیری به تبع حس - دیگریسحححازی ن

 شهودی بدیهی است.  - نیازهای مادی
ساختار درونی اخالقمنمندی بدن ساحت کنش،  ست. ورزی در  ستی ا تواند حتی می منهای زی

فدای  بدن،  دیگریبدنش را قربانی و  ر معرض انواع را د مناسحححت و « 1صححبوری زندگی»کند و این 
پایان مسئولیت نامتناهی . رنج بی(928، ص0890، اسپیگلبرگ)دهد ها قرار میشماری از درد و رنجبی
ساختن نیازهای مادی  در سئولیت معطوف به بییارگسنگینی می منبر  دیگریقبال برآورده  ی کند؛ این م

1. patience of life
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یازهای مادی او باشححد. لویناس به باید همواره رفع ن منبدین معنا که پاسححخ  اسححت، 1دیگریمادی 
کند تا گرسنگان را سیر کنند، برهنگان را لباس دهند، ان را تشویق میملمنکند که اشاره می مقدس کتاب

توانند بسححتری برای ان میملمنتشححنگان را سححیراب نمایند و آوارگان را ملجأ دهند. این راهنماهای کنش 
ام که تهعهده داش در رابطه با دیگری، من مسئولیتی را بر»انگار که  شوند؛ان قلمداد ملمناستعال و قداست 

اجتماعی  ۀاز جنس یک مسئل 2سیشاید این قداست تنها تقد   … .از خوردن و آشامیدن آغاز شده است
سا لی که در شد. تمام آن م شده با شامیدن بیان  س ند مقد  ااند، مادام که به دیگری مربوطباب خوردن و آ

 گریدی به طلب  گویی پاسخنخ به زعم لویناس، س   ،. بنابراین(Robbins, 2001, p. 52)« شوندیشمرده م
درآورده « 3گفته»به جنس  کتاب مقدسدینی و معنوی خواهد بود؛ خداوند طلب خود را در مقام فرامین 

داشت مچشخداوند عبارت است از تالشی صبورانه و بدون « گفته»قبال  در مناست. مسئولیت اخالقی 
. (see Levinas, 1998, p. 17)آورد به عمل می دیگریکه در جهت برآورده سححاختن نیازهای مادی 

سححوی لوازم و ضححروریات مادی زیسححت در به - دیگریدر مقام  - فراخوان و خطاب امر مطلق نامتناهی
«  من اسححت ]یو روحان[حوا ج مادی دیگری، نیازهای معنوی »سححان  گیری کرده و بدینجهان جهت

(24, p. Cohen, 1986) ق  قداست از طریق اخالق عملی پا به عرصه ،و بدین نمط    4.گذاردمیتحق 

 بودن سوژه «از گوشت و خون»نتیجه: ضرورت 
هستی متناهی دازاینی است: برای دازاین حاالتی  ۀهایدگر به دنبال کشف و افشای هستی مطلق از دریی

 کنند. زنند و افکندگی او در میانه جهان را توجیه میهان گره میبه ج وجود دارد که او را در/
سنخ با ای هستند که آدمی را در بدنی هماین حاالت و احساسات انضمامی ۀتشویش و پروا از زمر

دهد که در جهان است، سازند. در نگاه لویناس، هایدگر دازاینی را شکل و صورت میجاگیر می ،جهان
ق  (شناسی= هستی)هستی و شناسایی آن ۀ یدگری تنها در سایجهان ها اما سخن،  یابد. به دیگرمیتحق 

ی کاف ۀاسحححت؛ زیرا به اندازمتوجه هایدگری پیشحححاپیش به جهان هایدگری نیز  نقد لویناس به دازاین  
 دنش مندرهریشه در به ،گویدای که لویناس از آن سخن میمندانهانضمامی و واقعی نیست. واقعیت بدن

1. the Other’s material misery 

2. holi-ness

3.the said .ستی سی که حامل گزارهبنیاد زبانی ه سفه، حقوق، شنا ساحت علم، فل ست در  شی ا ها و احکام لفظی، کتبی و نمای
برنده دیگری واجد کیفیت احاله« گفته»پناه ببرد: « داللت گفتن»به « گفته»سححیاسححت و اجتماع. لویناس درصححدد اسححت تا از 

 ها است.شمول آگاهی از امور و ابژههای جهاننیافتنی به مقولهدست
 (. Levinas, 1991, p. 196« )ناپذیر استجدایی ]= اخالقی[امر دینی ... از امر عملی »... گوید: . لویناس خود می4



33|        …و اخالق:  یشناسیهست ۀانیسوژه در م مند بدن

اما دازاین هایدگری  ،کندامکان زیسححت هرروزینه را اعطا می منجا که جهان به یعنی آن ،از جهان دارد
مندی دازاین برای تحلیل جایابی و مند شححود؛ زیرا بدنتواند از جهان بهرهاش هم نمیمندیحتی با بدن

شدتفر   ست تا مبنایی با شده ا مندی دازاین جهانی او؛ بدنهای درونبرای کنش د دازاین در جهان مطرو 
 زیستی مادی در جهان مطرو نشده است. برای هم

دی منیعنی برای فهم بدن ،کندشححناسححانه اتخاذ میمندی دازاین موضححعی هسححتیهایدگر درباب بدن
مندی دازاین با نباشد. نسبتی که بد شدههستی مطلق مشخص  ۀدازاین باید پیشاپیش جایگاه بدن در پهن

ستی خاص او یعنی  ستی۔در۔جهان ه سبتی یکه ستیدارد، ن ست؛ زیرا ه سان   سویه ا  امری مقدم بر ب
در  ها، تنهستی باشد۔با۔جهان  ۔که درجای این مندی دازاین بهجهان قلمداد شده است. به دیگر بیان، بدن

جستار خود را بر محور شرایط ۔ویناس سوژهیت با هایدگر، لشود. در ضد  تحلیل میهستی۔در۔جهان افق 
 ۀدهندو بدین نمط اتکای قوام سازداستوار می دیگریمواجهه با  - نظرورزانه تأمل یعنی پیش از -پیشینی 

لویناسححی به جهان و تغذیه از آن ۀ نهد. اتکای سححوژمیاش را فراپیشمندی و جهان پیرامونیسححوژه به بدن
ضمامی افقی در جهان  دیگریآورد. در نظر لویناس، مواجهه با های او فراهم میا برای کنشترین مبنا ران

سوژه را محدود میوامی سلط و تملک  ساحت ت شاید که  سئولیت اخالقی درقبال رفع حوا ج و گ کند: م
باید مبنایی در زیسححت  ،نهداخالقی که او پیش می بودن . حاجت یا نیاز محوردیگریبرآوردن طلب 

 .(مندی اخالقی= بدن)دهد مندی این مبنا را تشکیل میهرروزینه آدمی داشته باشد و بدن
سوژبدن ش ۀمندی  ست برای متناهی، محدود و گرفتارۀ اخالقی در اندی و در ا کردن لویناس مبنایی ا

بدسححت  تفسححیری دیگری ۀو اثر اسححتعالیی در چهر جهان مادی و انضححمامی. لویناس از خدا در مقام رد  
ی حضححور خداوند در جهان دیگریدهد که برمبنای آن نیازهای مادی می اند. مسححئولیت اخالقی هر تجل 
مادی و زیسححتی هر  من بال رفع حوا ج  کاوی میدیگریدرق خدا وا نای فرامین  ند. ای بر مب شححو

یازهای مادی هرروزینه  ،مسححئولیت اخالقی از متعلق ادای آن بودن خدامحور آشححکار  یدیگریعنی ن
با  هسححتیندارد؛ زیرا از همان ابتدا در هم دیگریشححود. در مقابل، دازاین هایدگری مسححئولیتی درقبال می

سر می ستعالیی مادامی که  و برد و در حال داددیگران به  ست. امر ا ستی و حاالت آن به دیگری ا ستد ه
ی خدا و چهر مدار اخالق هد داد؛ دازاین هایدگری  خ نخوابرای دازاین ر   ،باشحححد دیگری ۀمبتنی بر تجل 

 بنیادین نشده است! ۀزیست هرروزینه برای او مسئلۀ منداننیست؛ زیرا هنوز نیازهای مادی و بدن
دازاین را  همواره چهخواهی و سلطه است: آنتمامیت ۀنظری لویناسی، دازاین هایدگری سوژاز نقطه

 به این معنا که ؛هسححتی متناهی دازاینی اسححتۀ از دریی انکشححاف افق هسححتی ،داردبه خود مشححغول می
ستی مطلقی که بی شیدگی ه شه دازاین در پروای کتمان/پو ست و روی همی شان ا ه آورندگی آن بنام و ن

برد. سر میههای امکانات او در جهان بتناهی و محدودیت
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 کننده وه اسححت؛ زیرا ذاتی سححرایتخوانیز واجد ذاتی تمامیت« روندهبخشححی پیشبدن»رو، از این
سیر نظر بدنبر مبنای نقطهکند جهان و حتی دیگری را رونده دارد و تالش میپیش . هایدگر از کندمندانه تف

شیای مفیدی که در همین نزدیکی» سان  گوید و بدینسخن می« اندمورد اهتمام ]برای دازاین[ها تمامیت ا
ستی  جهان که خو ستد جهانی احالهمحوریت ه ستی۔در۔جهانرا به  ،ناپذیر ا که درحالی ؛برداحاله می ه
نظری ه نقطهکماند نه اینمندی سوژه در ساحت تحلیل سوبژکتیویته باقی میاهتمام اخالقی لویناس به بدن

  کننده به جهان در قالب تفسیری بدیع باشد.سرایت
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