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 زیستی پذیری و اخالق هم ، آسیب 2- 1زندگی شکننده 

 جودیت باتلر

 نگین صنیعیترجمه:  

 

را دارم که ماهیتی جهانی دارند و در هر دو حالتِ وجودِ فاصله    ای از تعهدات اخالقیجا قصد پرداختن به دستهدر این

کلی از هم متفاوتند. پرسش  ی اول بهکنند، در وهله. دو پرسشی که ذهن مرا به خود مشغول مییابندنزدیک بروز می  و روابط

چیز این  یک از ما قابلیت یا تمایلی برای دادن پاسخی اخالقی به رنجی در دوردست داریم و چهنخست این است که آیا هیچ

شویم و خود است که وقتی با فرد یا گروه دیگری مواجه می سازد. پرسش دوم اینی اخالقی را در زمانِ وقوع ممکن میمواجهه 

دانیم و  هایی پاسخ دهیم که زبان آن را نمیایم و یا باید به درخواست یابیم که انتخابشان نکردهرا در پیوند دائمی با کسانی می

خواهد داشت. این وضع، برای مثال، تمایلی هم به دانستن آن نداریم، این مواجهه چه تأثیری بر تعهدات و تکالیف اخالقی ما  

توانیم آن  چیزی که می  –ممکن است در مرز مورد اختالف میان چند دولت و نیز در بعضی موارد مجاورت جغرافیایی روی دهد  

 ته هایی در وضعیت ناشی از همجواری ناخواس ی زیست جمعیت تواند نتیجهنوعی رویارویی که می  –« بنامیم  3زا را »رویاروییِ تنش

ای که شناختی از  های اخالقی. البته در اغلب روایتملت-های جدید یک دولتی مهاجرت اجباری یا مرزکشیباشد، یا نتیجه 

های محلی، موقت  برای ویژگی  4گرایان ی دوری و نزدیکی از پیش موجود است. برخی جماعتهایی دربارهفرضها داریم پیشآن 

دانند و نیز هنجارهای خاص آن جامعه که از نظر اخالقی  ها میکه خود را به لحاظ اخالقی متعهد به آن  جوامعی  و بعضاً ملیِ

نهند و  عنوان شرطی برای مواجهه و شناخت دیگری ارج میبودن را بهها نزدیکشوند، اهمیتی قائل نیستند. آنآور تلقی میالزام 

 
1 .precarious 
2 . 

ی  ترند، اما در متن حاضر واژهلحاظ معنایی دقیقتر و بهدر زبان فارسی وجود دارد که بعضاً جاافتاده  precariousی  های دیگری برای واژههرچند معادل

 کرد. م  که باید تداعی نمیرا چنانثبات، پرمخاطره و... مفهوم آناز موارد دیگر از قبیل بی یک عنوان معادل برگزیدم، چراکه هیچشکننده را به
3 .up againstness 
4 .communitarian 
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توانیم نامشان را بدانیم  بینیم، میشان را میا نسبت به کسانی تعهدآور تلقی کنند که چهرهبنابراین تمایل دارند روابط اخالقی ر

شناسیمشان و کسانی که سروشکلی آشنا دارند. اغلب فرض بر این است که نزدیکی  و تلفظ کنیم، کسانی که از پیش بازمی

خشونت و حقوق سرزمینی یا مالکیت به همراه دارد.  ای برای احترام به اصولی چون مصونیت کل بدن، عدمواسطهاقتضائات بی

دهند که در  نظرم، هنگامی که بخشی از مردم دنیا با خشمی اخالقی به اقدامات و رخدادهایی واکنش نشان میحال، بهبااین

زبان یا زیستِ مشترک  کند، نوعی از خشم اخالقی که وابسته به  کلی فرق میداده است، قضیه بهی زمین رویی دیگر از کرهانقطه 

ناشی از نزدیکی فیزیکی نیست. در مواردی از این دست ما شاهد عملکرد واقعی پیوندهای همبستگی که در طول زمان و مکان  

 کنیم.  شوند هستیم و به آن عمل میپدیدار می

بههایی، علیدر چنین زمان از هر کنش عمدی، چنان با تصاورغم خواست خودمان و کامالً  یر رنج دردوردست فراخوانده دور 

دارد تا اعتراض خود را ابراز کنیم و مخالفت  شود و ما را برای کنش به حرکت وامیشویم که نگرانی بدل به امری ناگزیر میمی

نه  مثابه افراد از رساطریق ابزارهای مشخص سیاسی به ثبت برسانیم. بنابراین شاید بگوییم که ما به خود با چنین خشونتی را از

کنیم. ما صرفاً  تنها آن دسته از اطالعاتی را که بخواهیم براساس آن، تصمیم به انجام یا عدم انجام عملی بگیریم، دریافت نمی

انبوهیِ تصاویر ما را فلج نمیمصرف مثابه یک خواست شوند بهکند. گاه تصاویری که به ما تحمیل میکننده نیستیم و صرفِ 

بندی جلب کنم، زیرا سعی دارم  ا این همیشگی نیست. اکنون قصد دارم توجهات را به همین صورت کنند، ام عمل می  5اخالقی

ها باشیم یعنی ما  بینی باشند یا مهیای آنکه از قبل برایمان قابل پیشکنند بدون اینتأکید کنم که بعضی چیزها ما را متأثر می

ی ما نیست و از بیرون بر ما حادث شویم، چیزی که برساخته می  شفته ی خود برآ ی چیزی ورای ارادهدر چنین دقایقی به واسطه

نیاز  ، بیدست تعهدات اخالقیمثابه خواستی اخالقی است. منظورم این است که اینحال بهشود، چیزی که تحمیلی اما درعینمی

 باشیم.  ن ورود کردهی قرارداد یا توافقی نیستند که هر یک آگاهانه به آاز رضایت ما هستند و نیز نتیجه

 
5 .ethical solicitation 
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برای روشن شدن این دیدگاه، پیشنهادم این است که این امر را که تصاویر و روایات رنج ناشی از جنگ شکل خاصی از خواست  

داشته باشیم.   چشمی عزیمت پیشچون نقطهکنند، همی نزدیکی و دوری میاخالقی هستند که ما را وادار به فراروی از مسئله 

توانم مسئولیتی دهد چنان از من دور است که نمیچه روی میکنند: آیا آنبندی میضمنی ابهامات اخالقی را صورت  طورها بهآن 

توانم مسئولیت آن را پذیرا باشم؟ اگر من خود قدر به من نزدیک است که نمیافتد آندر قبال آن داشته باشم؟ آیا اتفاقی که می

جا چه در این شویم؟ هرچند آننوعی در قبال آن مسئولم؟ ما چگونه با این مسائل مواجه میعامل این رنج نباشم آیا باز هم به

ای که در تصاویر رنجِ ناشی از جنگ ها و تصاویر جنگ نیست اما قصد دارم بگویم خواست اخالقیکنم، تمرکز بر عکسطرح می

که ما همیشه دیدن تصاویری از انگیزد. در آخر اینبرمیی تعهد اخالقی  تری را دربارههای کالنشویم پرسشبا آن مواجه می

کنیم و ممکن است قاطعانه آن را رد کنیم. در نهایت، چه کسانی این تصاویر را پیش روی جنگ، خشونت و مرگ را انتخاب نمی

ممکن است این را  خواهند با من چه کنند؟ در واقع  کوشند و یا میدهند، و برای ایجاد چه احساسی در من میمن قرار می

ای که با شکل نامشخصی از خطاب در پیوند است. اما حتی فرد پارانوئید هم  شیوهمثابه پارانویای ساختاری تصویر بفهمیم، بهبه

طریقی مورد خطاب قرارگرفته است. آیا یک جریان پنهان لویناسی در این دقایقِ اجبارِ  دهد که بهشود یا گواهی میفراخوانده می

انتخاب نکردهشبه گو ایم که به او گوش کنیم یا اجبار به دیدن تصویری که دیدنش را سپردن به صدای کسی که ما هرگز 

 ایم، وجود دارد؟ برنگزیده

فروشی هستیم نگاهمان  ی روزنامهی نمایش ما ظاهر شوند یا وقتی در حال عبور از کنار دکهاین تصاویر ممکن است روی صفحه

توانیم به عنوان عملی آگاهانه برای دریافت اخبار روی سایتی کلیک  این تصاویر به ما چشمک بزنند(. ما می  ها بیفتد)یا به آن

که خود   ایمبینیم نیست و حتی به این معنا هم نیست که ما انتخاب کردهچه میمعنای آمادگی برای دیدن آنکنیم اما این به

دانیم که ماندن در زیر بار انبوهی از تصاویرِ  کند. میصورت دیداری یا شنیداری متأثر میرا در معرض چیزی قراردهیم که ما را به

شویم و اگر چنین نشویم  لحاظ اخالقی نیز غرق میها به چه معناست، اما آیا در چنین لحظاتی ما بهحسی یا غرق شدن در آن
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برد،  حال که ما را در خود فرومیکرد که عکاسی جنگی درعیندارد؟ سوزان سانتاگ به این نکته اشاره میآیا مشکلی وجود  

یا   –ی توانیم به تصاویر برای برانگیختن تعمقی سیاسی دربارهپرسید که آیا ما هنوز میکند و با جدیت میزمان فلج هم میهم

حال فلج  دولتی و جنگ اعتماد کنیم. آیا ممکن است در آن غرق شویم و بااینی خشونت  ویژگی ناعادالنه  –ایستادگی در برابر  

ی حساسیت، همان است که لویناس  یمان تلقی کنیم؟ آیا کلمه6هاتوانیم آن را تأثیر تعهدات اخالقی بر حساسیتنشویم، آیا می

از پاسخ است که هم پاسخِ من هست و هم    دهد که مقدم بر ایگوست و بنابراین نوعی اختصاص می  7به قلمرویی از پاسخگویی 

اش صحبت کنیم شکلی  خواهیم دربارهچه ما میکه بگوییم پاسخ من است، تأیید ایگو به عنوان منشأ آن است، اما آننیست. این

به خود معطوف  که  چیزیست  از  رها شدن  متضمن  که  است  پاسخگویی  خود    8از  پرسش  به  امر  این  داشتن  درنظر  با  است. 

زنیم که  ای برای کنش داشته باشیم؟ ما تنها زمانی دست به کنش میگردم: آیا باید تا حد مشخصی غرق باشیم تا انگیزهیبازم

شویم، چیزی از جایی دیگر، از  گذارد به حرکت واداشته  ی چیزی که از بیرون بر ما اثر میوسیلهسوی کنش رانده شویم و بهبه

زنیم. نظر به چنین دیدگاهی از تعهدات کند که از آن و بر آن دست به کنش میما تحمیل میزندگی دیگران، که مازادی را به  

ی آن است. رسانه هر شکلی از نمایشی  دهندهشرط برای کنش نیست بلکه از عناصر شکلتنها یک پیش  9پذیری اخالقی، دریافت

کند که  ها عمل میی یک سلسله از محدودیتنه به وسیله نامد؛ رساای از واقعیت بیرونی میکند را نسخه که به ما منتقل می

چه حذف آن  –سازد، که مقصودم از آن، هم محدودیت  دهد، ممکن میتوان پیامِ آن نامید و ما را تحت تأثیر قرار میچه را میآن 

ی نوعی کنش پاسخگویانه  نهو هم آن چیزی است که نمایش داده شده. وقتی خود را در میا  –هاست  چه بیرون از حاشیه شده و آن

چه چه دیدنش ممنوع است و نیز آنایم )آنیابیم، غالباً در حال پاسخ دادن به چیزی هستیم که دیدن آن را انتخاب نکردهمی

خواهم بگویم این شرح بسیار  ی نمود بصری ارائه شده است(. ممکن است این شکافی در بحث به نظر برسد، اما میدر حوزه

 
6 . sensibilities 
7 .responsiveness 
8 .egological 
9 .receptivity 
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ی تعهدات  که خود انتخابش کرده باشیم بیانگرِ چیزی دربارهآنشویم بیچه در یک تصویر پرزور با آن مواجه میآن مختصر از  

کند. بنابراین اگر حاضر به پذیرفتن این نکته باشیم، حتی اگر به دالیل  اخالقی است که خود را بدون رضایت ما به ما تحمیل می

آن نپذیریم،  به طور کامل  را  آن  اخالقیگاه چنین میموجه  تعهدات  تعیین  برای  مناسبی  مبنای  رضایت  به  نماید که  ای که 

 گنجانده شود.  10غیرتوافقیای از امور ی گستردهتواند در حوزه دهند نیست. در واقع مسئولیت میمسئولیت ما شکل می

آیند که درون مرزها  ای پدید میاستقراریافته   ی دوم، مخالفت با این باور است که تعهدات اخالقی تنها در متن جوامعاما نکته

یافتهواسطه اند، بهگرد آمده اتحاد  زبان واحدی  را تشکیل میی  یا ملتی  و/یا مردم  در  اند  دهند. تعهدات نسبت به کسانی که 

نیز نسبت به کسانی  اثرِ   نوردندبرند، مرزهای زبانی و ملی را درمیکه در نزدیکی ما به سر می  دوردست هستند و  و تنها در 

ها هر  دست جریان هستند. این  12زمانی و فضایی   11شدگی ی کندهشوند که دربردارندهای ممکن میهای بصری و زبانیترجمه 

فرض من    رو. ازاین13کنندی ماست، مخدوش میای که برعهدهکردن تعهدات جهانیای را برای مشخص گرایانهمبنای جماعت

ها را دارم توجیه یا  جا قصد پرداختن به آنی تعهداتی را که در اینکدام حوزهگرایی، هیچاین است که نه رضایت و نه جماعت

زمان که رنجی در دوردست را نزدیک و رنجی  ی ما در نسبت با رسانه است آنکنم احتماالً این تجربهکنند. فکر میمشخص نمی

های  ها از طریق جریانای که در این زمانهای اخالقیی من این است که خواست دهد. نظریهی دور جلوه میدر نزدیکی ما را خیل

خواهم بگویم که  هستند. در حقیقت می  محدود اما ضروریِ نزدیکی و دوری وابسته  14پذیریِآیند به این وارونجهانی پدید می

پذیری در  . خودِ این وارون گیردی آن است شکل میبستی که برساخته و بن  پذیریبرخی پیوندها در واقع از طریق همین وارون 

نظر از اینکه تصویر ما تا چه حد به طور کامل  رسد، زیرا  صرفبست می، به تعبیری، به بن15مندی تنانهی مکانمواجهه با مسئله 

 
10 .nonconsensual 
11 .dislocation 
12 .spatial 
13 .confound 
14 .reversibility 
15 .corporal locatedness 
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در خیابان فیلمی از ما    ت کامل نیست. بنابراین اگرکند، واضح است که این انتقال در هر صورها انتقال پیدا میاز طریق رسانه

حال آن گزارش و این  شوند؛ و باای منتقل میی برخورداری بالقوه از ابعاد جهانی تا اندازهواسطهگرفته شود، بدن و خیابان به

شوند،  جا رها میقال نیستند، همانفهم است که برخی ابعاد زمانی و فضایی آن مکان تنانه که قابل انتانتقال تنها با این فرض قابل

ی دیگری ندارم و  گردم چرا که گزینه ی بدن بازمیای مصرانه دارند. بعداً دوباره به مسئله 16یابند و آنجابودگیجا ادامه مییا آن

 یک از ما انتخاب دیگری نداشته باشیم. چه بسا هیچ

 

اند و از پیش با من  گر تنها به کسانی متعهد باشم که به من نزدیکشکلی بسیار مقدماتی بگویم که احاضر قصد دارم بهدرحال

گرایانه و طردکننده است. اگر صرفاً خود را نسبت به »انسان« در معنای آشنا هستند، آنگاه اخالقیات من همواره محدود، جماعت

از هر تالشی برای ترجمه انتزاعی کلمه مسئول بدانم، آن گردانم. و  ود و موقعیت دیگری رویی فرهنگی میان موقعیت خگاه 

گاه  اند، آناند و نه هرگز نسبت به کسانی که به من نزدیکدر رنج  چه تنها نسبت به کسانی مسئول باشم که در دوردستچنان 

از هر محتوای واقعی تهی خواهم ساخت تا بتوانم فاصله از  وضعیت خویش را  پدید آورم که به من اجازه خواهد داد  ای امن 

و من اکنون این   –اند  17میانجیحساسات اخالقی خویش لذت ببرم و حتی خود را انسانی بااخالق پندارم. اما روابط اخالقی باا

از هگل در میانه ارجاع به خوانشی  برای  عامدانه  را  به واژه  بهبرم. یعنی مسئلهکار میی عصر دیجیتال  ای درهم گونهی مکان 

دهد  جا« روی میدهد و اگر چیزی که در »آن جا« هم روی میدهد، به یک معنا در »اینا« روی میجچه در »آن آمیزد که آنمی

رسد خواست اخالقی رخداد، همواره نظر مییابند، پس بهوابسته به رخدادهایی است که در بسیاری از »جاهای دیگر« بروز می

 
16 .thereness 
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در این حقیقت نهفته است که    18پذیری شود؛ اما محدودیت وارونپذیرند، محقق میواروننوعی  جا«یی که بهجا« و »آندر »این 

 را ندارد.  19مندی و درمعرض بودگی اش توان رهایی از مکانمیانجیی انتقالِ باواسطهبدن به

هایِ  ست. اما اگر آن بدنمردمی که آنجا حضور دارند در معرض خطر ا   رخداد به یک معنا، آشکارا محلی است، زیرا دقیقاً بدن

از بازشناسی اخالقی و اتصال درکار نیست و در نتیجه   و نیز شکلی جهانی  ثبت نرسند، پاسخ جهانیدرمخاطره جای دیگری به

ای تماشا  ی دقایقی رسانهطور نیست که مردمی دورافتاده، دیگری را به واسطهرود. صرفاً اینچیزی از واقعیت رخداد از دست می

هایشان از این و کنش جهانی، هرچند موقت، با کسانی است که زندگی 20بودگید بلکه چنین پاسخی بیانگر شکلی از متصلکنن

شدن منجر سازد به فلجای که آدمی را در خود غرق میآمادگی برای دیدن تصویری رسانهراه ثبت شده است. کوتاه اینکه عدم

رو که عملی بر ما  زدن دقیقاً از آنعملبهشود:  آ( تکان خوردن و در نتیجه دستمی  های زیر منتهیشود بلکه به موقعیتنمی

و حیث زمانی    21زمان و به اشکال مختلف، پذیرفتن و کنارآمدن با چندجابودگی طور همجا بهجا و اینواقع شده و ب( بودن در آن

 نامیم. درستی آن را جهانی میپیوندهای جهانی که قاعدتاً به 22متقابلِ 

صورت  برای  آیا  زمانبنابراین  چنین  در  اخالقی  خواست  یک  ثبت  معنای  ازپیشبندی  توافقات  و  رضایت  به  که  موجود هایی 

تثبیت پیوندهای  از  خارج  و  نیست  مییافتهفروکاستنی  تحقق  جامعه  میی  فلسفه یابد،  از  تفاسیر  برخی  به  اخالق  توانیم  ی 

انگیزی که میان  ی روابط بحثهای امانوئل لویناس و هانا آرنت دربارهت بر برخی استداللآوریم؟ نگاه کوتاهی خواهم داشروی

های فکری یهودی )لویناس( اخالق، نزدیکی و دوری حاکم است. انتخاب من درخصوص دو متفکری که تا حدی در درون سنت

یابد،  طرحی مجزا که به این موضوع هم تسری می   اند تصادفی نیست. در قالبهای تاریخی یهودی )آرنت( بالیدهو درون موقعیت

ای ارائه کنم؛ هر  بندیدهم، مفصلاست و جلوتر آن را توضیح می  ای از همزیستی که ناشی از تعهدات اخالقیکوشم  از نمونه می

 
18 .reversibility 
19 .exposure 
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ی زگشتن به مسئلهساز است. امیدوارم با باکنند که در این خصوص همزمان روشنگر و مسئلههایی ارائه میدو متفکر دیدگاه

عینی را  مسائل  اشاراتم  انتهای  در  مجموعه فلسطین/اسرائیل  طرح  برای  خصوصاً  کنم،  دیدگاهتر  از  دربارهای  یهودی  ی  های 

عنوان جایگزینی حیاتی در این زمان  تواند بهگرایی یهودی است و میگرایی، حتی جماعتهمزیستی که خواستار ترک جماعت

کار آید. خوشا به حال شما و شاید به حال من که این  است، به  23دد تضمین خواست بازنمایی یهودیت که دولت اسرائیل در ص

جا نخواهد بود، هرچند باید صادقانه بگویم، محور اصلی استدالل در کار اخیرم را تشکیل  مورد اخیر محور اشارات من در این

 دهد. می

 

 لویناس 

ی روابط اخالقی اوست که حائز  ی نزدیکی در ایدهدو بعد ناهماهنگ وجود دارد. از یک سو مقوله   ی اخالق لویناسدر فلسفه

کند برای  گذارند فرصتی ایجاد میای که دیگران، مستقل از ارادۀ ما، بر ما تأثیر میرسد شیوهنظر میاهمیت است. در واقع به

تأثیر و در معرض تقاضایی  ه حس روشنی از انتخاب داشته باشیم، تحتکاز آنی اخالقی. این یعنی ما پیشدرخواست یا مطالبه

دیگری قرارگرفتن متضمن این فرض است که نوعی نزدیکی جسمانی در میان است، و اگر این    تأثیرایم. تحتاخالقی قرار گرفته

خواند. از سوی  گذارد هم ما را فرا میزمان تا حدی هم بر ما تأثیر میگذارد، بنابراین »چهره« هم»چهره« است که بر ما اثر می

ی مشخصی که هر دو  زیکی با ما ندارند و لزوماً  بخشی از جامعهیابد که نزدیکیِ فیدیگر تعهدات اخالقی ما به کسانی تسری می

شان 24گذارند آشکارا دیگریِ مایند؛ و به هیچ وجه همسانی به آن تعلق داریم نیستند. در واقع از نظر لویناس کسانی که بر ما اثر می

 سازد. با ما نیست که ما را به ایشان متعهد می

 
23 .jewishness 
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ای اخالقی دارد:  ای است که از من خواسته ی دیگربودگیِ دیگریمتناقضی درخصوص مسئله  های وضوح دارای دیدگاهلویناس به

کرد و باور داشت که روابط اخالقی تنها درون سنتی  ویژه ناسیونالیسم اسرائیلی را تأیید میوضوح اشکالی از ناسیونالیسم، بهاو به

ای بخوانیم که، چه بسا  های سیاسیه خودش یا با نظر به امکانمسیحی ممکن است. اما اجازه دهید عجالتاً او را علی-یهودی

های  ی ارزش دهد چنین نتیجه بگیریم: مجموعهکند. موضع لویناس به ما اجازه میاش، ایجاد میبرخالف قصد و نیت شخصی

قات ملی، فرهنگی، مذهبی  وجه وابسته به تشابه در تعلهیچسازد بهای که جمعیتی را نسبت به جمعیتی دیگر متعهد میاخالقی

ایم،  شناسیم، کسانی که انتخاب نکردهورزید که ما نسبت به کسانی که نمیو نژادی نیست. جالب است که لویناس اصرار می

حال،  این  قراردادی هستند. و با- بیان دقیق، پیشاتوانستیم انتخاب کنیم، متعهد هستیم و این تعهدات، بهکسانی که هرگز نمی

ی کسانی بوده  ای مدعی شد که فلسطینیان چهره ندارند و منظور او صرفاً گسترش تعهدات اخالقی به دایرهر مصاحبهخود او د

نوعی به همان اصلی   . او بهiهم پیوند دارند مسیحی و یونانی کالسیک با  -های یهودیاو، از طریق ریشه   است که براساس تفسیر 

بندی او از خواست پاسخگویی اخالقی نسبت کند. شکست او، مستقیماً، مغایر با صورتمی  گذارد خیانتکه خود در اختیارمان می

از حوزه است که  فراتر میبه کسانی  ما  تعلقات  بالفصل  اینی  با  و  آنحال همروند  به  متعهدیم، صرفچنان  اینها  از  که  نظر 

ای از تعلقات فرهنگی  شدهتثبیت  که کدام اشکالایم یا اینهکنیم و یا از طریق چه قراردادهایی متعهد شدچیزی را انتخاب میچه 

 را در اختیار داریم.

شود،  شود که چگونه ارتباطی اخالقی با کسانی که قادر به ظاهرشدن در افق اخالق نیستند، ممکن میمسلماً این سؤال ایجاد می

ها وارد  ند که فرد ممکن است یا الزم است با آنشوی موجوداتی تلقی نمیکسانی که شخص نیستند یا کسانی که در دسته

را علیه همان مفروضات  بندی شده است برگیریم و آنجا صورت اخالقی را که در آنی  ای اخالقی شود. آیا ممکن است فلسفهرابطه 

او بهتوانیم لویناس را  دیگر، آیا میعبارتاند؟ بهای به کار گیریم که گاه پشتوانۀ این فلسفهطردکننده کار گیریم و  علیه خود 
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هایی  رود، جماعتخاص فراتر می  های مذهبی و فرهنگیجماعت  یهبندی کنیم که از محدودرا صورت  یاری آن اخالقی جهانیبه

 اند؟که از دید او شرط الزم و حد ضروری اخالق 

بر من   دیگری نمونه در نظر بگیریم. در آثار او،    عنوان یکبودن روابط اخالقی را بهاجازه بدهید استدالل او مبنی بر نامتقارن

اولویت دارد. این دقیقاً به چه معناست؟ آیا دیگری نسبت به من تعهد مشابهی ندارد؟ چرا من باید نسبت به کسی متعهد باشم  

اخالق یک دادوستد  ای برای اخالق باشد، چراکه  تواند پایهکه تعهد متقابلی نسبت به من ندارد؟ نزد لویناس عمل متقابل نمی

تر از ی اخالقی را پایینشود روابط اخالقیِ من مشروط به روابط اخالقی او]دیگری[ با من باشد، چراکه این امر رابطه نیست: نمی

ای که با دیگری دارم مثابه موجودی متمایز و محدود را مقدم بر هر رابطه دهد؛ و حفظ نفسِ خود بهآور قرار میحد مطلق و الزام

 واقع خودگرایی شکست خود اخالق است. گیرد؛ بهگیرد. نزد لویناس هیچ اخالقی از خودگرایی نشأت نمیر نظر مید

این لویناس فاصله میدر  از  زیرا هرچند در ردجا  او موافقم، می  ّ گیرم،  با  اخالقی  تفکر  بر نوعی  تقدم حفظ نفس در  خواهم 

همه درهم دیگر،  زندگی  آن  زندگیتنیدگی  آن  و  ه ی  ملی  تعلقات  به  فروکاستنی  که  بورزم  اصرار  خودم  زندگی  با  دیگر  ای 

ای که متعلق به ما نیست هم زندگی  شک در آن تنها نیستم( زندگی دیگری، زندگیگرایانه نیست. در نظر من )که بیجماعت

ن وابستگی به جهان دیگران که  ، ناشی از همی25ماست، زیرا زندگی »ما« هر معنایی که دارد، دقیقاً ناشی از همین اجتماعیت

مطمئناً   ترتیباینی آن است. بهواسطهشدن در دنیایی اجتماعی و بهچنین ناشی از برساخته تاکنون و از ابتدا وجود داشته، و هم

ست. ای خودمحورانه از سوی من نیشان در مورد من قابل فروکاستن به محاسبهدیگرانی متمایز از من هستند که خواست اخالقی

روند، پیوسته ای که از شکل انسانی فراتر میهای زندهاما علت این است که ما هرچند متمایز، باز هم به یکدیگر و به فرآیند

ای خوشایند و گزینشی نیست. درک اینکه زندگی یک فرد، زندگی دیگران هم هست، هرچند این  هستیم. و این همیشه تجربه 

متمای  باید  و  باشد  متمایز  همزندگی  او  مرزهای  که  است  معنی  این  به  باشد  از ز  شکلی  است،  مجاورت  و  محدودیت  زمان 
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بدن، شرط قرارگرفتن در معرض دیگری    ی عالوه ظاهر محدود و زنده. به26بودگی فضایی و زمانی و حتی محدودبودگی نزدیک

چنین  کند اما همای که ما را حفظ میگرفتن به شیوهقرار است، قرارگرفتن در معرض درخواست، اغوا، اشتیاق و آسیب، درمعرض

ز نظر  حال اعین  ی آن دارد. درگذاری بدن اشاره به وضعیت شکنندهکند. به این معنا درمعرضای که ما را نابود میبه شیوه

ی  لویناس این موجود تنانه و شکننده نسبت به زندگی دیگری مسئول است، به این معنا که مهم نیست فرد تا چه حد دغدغه

واقع این   همین احساس را داشت! در شد اگر ارتش اسرائیلی نیززندگی خود را دارد، بلکه حفظ جان دیگری برتر است. چه می

زمان نام ضرورت و دشواری اخالق شتن احساس شکنندگی، آسان نیست. شکنندگی همشکلی از مسئولیت است که هنگام دا

 است.

که در آن واحد احساس کنیم از سوی دیگری در معرض نابودی  شک این پذیری چیست؟ بیی میان شکنندگی و آسیبرابطه 

واره اعتراض خود را نسبت به این حال نسبت به دیگری مسئول هستیم، دشوار است و خوانندگان لویناس هماین  هستیم و با

وجه هیچدارند. منظور بهآزارد مسئول هستیم، اعالم میی ما، به یک معنا نسبت به کسی که ما را میبندی لویناس که همهصورت 

ای قیزایی است که لویناس به خواست اخالکنیم. بلکه »آزار« نام غریب و تشویشاین نیست که ما اسباب آزار خود را فراهم می

رغم خواست خودمان نسبت به این تحمیل گشوده هستیم و  کند. ما علیدهد که خود را برخالف میل ما به ما تحمیل میمی

که دیگران بر ما دارند بخشی از خود حساسیت،    دهد که ادعاییکند، به ما نشان میاثر میی ما را بیاگرچه این تحمیل اراده

به ماست.  پاسخگویی  و  آن   عبارتپذیرش  از  تنها  این  و  شدیم  فراخوانده  ما  به دیگر  نسبت  نوعی  به  ما  که  است  ممکن  رو 

پذیر هستیم. برای لویناس راه دیگری  بینی نیست و آمادگی مناسبی برایش وجود ندارد، آسیبپیشهایی که برای ما قابلخواست 

پذیری ما نسبت به خواست دیگران است بلکه ما را به آسیب  تنها وابستهبرای درک واقعیت اخالقی وجود ندارد؛ تعهد اخالقی نه

 شوند. ی اخالقی تعریف میکند که براساس همان رابطهعنوان موجوداتی تثبیت میبه
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کنم؛ بلکه بر هر حس فردی از خود مقدم است.  ی اخالقی فضیلتی نیست که من از آن برخوردارم یا به آن عمل میاین رابطه 

نهیم. من از پیش نسبت به تو متعهدم و این معنای خودی است که  مثابه افرادی جداافتاده ارج نمیالقی را بهما این روابط اخ

پذیری  بینی یا تسلط بر آن را ندارم. این آشکارا شرط صدمه ای که کامالً توان پیشگونهنسبت به تو به   هستم، خودی پذیرنده

دیگر تو ممکن است مرا بترسانی  عبارت  قابلیت پاسخگویی من با هم در پیوندند. بهپذیری و  ترتیب صدمهاین  من نیز هست و به

 چنان پابرجاست. یا تهدید کنی اما مسئولیت من نسبت به تو هم

روم. من  بین می  عنوان موجودی فروبسته از زنم بهوقتی من دست به عمل اخالقی می  مقدم است.  27یابی این رابطه بر فردیت

اش هستم و بدون آن رابطه، این ام نسبت به »تو« هستم، تویی که درصدد حفظ زندگییابم که من، رابطه درمیپاشم.  فرومی

دهد. به بیان دیگر  شناسی ایگو مقدم است، ازدست می»من« معنایی ندارد و لنگرگاه خود را در این اخالقی که همواره بر هستی

ای از سلب مالکیت از خود وجود  معنی که وجه بسیار ویژهاین  شود، بهم میاش نسبت به »تو« معدوی اخالقی»من« در رابطه 

کند. اگر من خود را خیلی سفت و سخت مالک خویش بدانم، قادر به حضور در یک  اخالقی را ممکن می 28مندی دارد که رابطه

برابر دیدگاهی که از اساس بر شکلی از  ی اخالقی واگذاری نوعی دیدگاه معطوف به خود است در  ی اخالقی نیستم. رابطهرابطه 

روست که از پیش قابلیت  گویم تنها از آنگویم. اما اگر پاسخ میخوانی و من تو را پاسخ میخطاب استوار شده است: تو مرا می

ر تصمیم  توان گفت مقدم بر هدهد و میترین سطح به من شکل میایپذیری در پایهپاسخگویی دارم؛ یعنی این قابلیت و آسیب

را پاسخ دادن به ندا، قابلیت دریافت آن  دیگر، فرد باید درواقع پیش ازعبارت  جا وجود دارد. به ای برای پاسخ به ندا، در آنآگاهانه

 گیرد.فرض میمعنا، مسئولیت اخالقی، قابلیت پاسخگویی اخالقی را پیشاین  داشته باشد. به
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 آرنت 

اغلب پژوهشگران مایلند هرگونه مالحظات لویناس را از هر تحلیلی از آرنت جدا نگهدارند : لویناس یک فیلسوف اخالق است با 

قطع سکوالر  تکیه بر سنت مذهبی و تأکید بر اهمیتِ اخالقیِ انفعال و پذیرندگی؛ آرنت فیلسوفی اجتماعی و سیاسی است، به

کند. چرا بحثی از لویناس را با بحثی از آرنت همراه کنیم؟ لویناس و آرنت،  ی کنش تأکید میبارها بر ارزش سیاس  و  است و بارها

کنند و مسئولیت  های معینی را منعقد میادهر دو با مفهوم لیبرالی از فردگرایی مخالفند یعنی با این ایده که افراد آگاهانه قرارد

گذارد که ما تنها نسبت به روابطی  یکدیگرست. این دیدگاه فرض را بر این میها ناشی از ورود آگاهانه و ارادی به توافقاتی با  آن 

ایم. آرنت با چنین دیگاهی مخالف است.  ها ورود کردهاند و ما آگاهانه و ارادی به آنمتعهد هستیم که با توافقاتی مدون شده

واند انتخاب کند کدام مردم باید زنده بمانند و  تکرد میدرواقع جوهر استدالل او علیه آیشمن همین بود. او ]آیشمن[ فکر می

چه یستی داشته باشد. از نظر آرنت آنزتواند انتخاب کند با چه کسانی بر روی زمین همکرد میکدام باید بمیرند، یعنی فکر می

اشد را ندارد. ما با بعضی  زیست بکه با چه کسی بر روی زمین همکس امتیازِ انتخاب ایناو توان درکش را نداشت این بود که هیچ

را داریم که با چه کسانی  های محلی امکان انتخاب اینتوانیم انتخاب کنیم که چگونه و کجا سکونت کنیم و به روشها میروش

گاه باید تصمیم بگیریم کدام  زیستی کنیم، آنزندگی کنیم. اما اگر قرار بر این انتخاب باشد که با چه کسانی بر روی زمین هم

خش از بشریت باید زنده بمانند و کدام باید بمیرند. اگر این انتخاب برای ما ممنوع است به این معنی است که ما متعهد به  ب

تواند زنده بماند یا نباید زنده بماند  که چه کسی میی اینزیستن با کسانی هستیم که از پیش موجودند و هرگونه انتخاب درباره

افتد مناقشه کشی اتفاق افتاده و یا هنوز هم اتفاق میکه نسلتوانیم درخصوص اینست؛ ، هرچند نمیا  29کشانههمواره عملی نسل

کشی دارد. برای آرنت کنیم، اشتباه است اگر فکر کنیم که آزادی در معنای اخالقی هرگونه مطابقتی با آزادی برای ارتکاب نسل

اِعمال آن قدرت  هزیستی زمینی، خود شرط وجود ما بی همویژگی ناگزیده مثابه موجوداتی اخالقی و سیاسی است. بنابراین 
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مثابه عملی  نیست بلکه نابودکردن خود آزادی است که نه به  30بردن شروط سیاسی شخصیت میان  کشی صرفاً ازانحصاریِ نسل 

و در نتیجه   گونه آزادی هیچ  شود. بدون تکثری که قادر به انتخاب خالف آن نیستیم،مثابه کنشی متکثر درک میفردی بلکه به

کنیم.  ایم، تأیید میچه انتخاب نکردهی آنبرای آزادی وجود دارد و ما آزادانه چیزی را درباره  انتخابی نداریم. یعنی شرطی ناگزیده

و ]آرنت[،  بریم و در نظر ابین می  صورت تکثر را ازاین  ای باشد که شرط آن است درچه آزادی درصدد تخطی از ناآزادیچنان 

به  را  خود  مدنیموقعیت  که  افرادی  پولیس[ عنوان  اهل  ]حیوان  می  31بالطبع  میتلقی  مخاطره  به  از  شوند،  یکی  این  اندازیم. 

ای که دو سال پیش در  نکته   –بودن مجازات مرگ برای آیشمن بود  شده توسط آرنت درخصوص چرایی موجه های طرحاستدالل

تشخیص شناسی مطرح کردم: از نظر او ]آرنت[ آیشمن با عدمی پدیدارشناسی و هستیانجمن فلسفه   یام در جلسه سخنرانی 

اش وابسته به زندگی کسانی بوده که نابودشان ساخته، از پیش خود را نابود کرده است و زندگی فردی، خارج از اینکه زندگی

 ، معنا و واقعیتی ندارد. ارزش هستندها همای که در آن زندگیچارچوب اجتماعی و سیاسی

( آرنت استدالل کرد که آیشمن و افراد مافوقش متوجه نشدند که گوناگونی جمعیت زمین خود  1963)آیشمن در اورشلیم  در  

iشرط تغییرناپذیر زندگی اجتماعی و سیاسی است i بنابراین اتهام آرنت علیه آیشمن حکایت از باوری راسخ بر این دارد که .

تر از  زیستان ما در زمین هستند پیش از انتخاب و بسیار پیشباید از چنین امتیازی استفاده کند و کسانی که همیک از ما نهیچ

ی آیشمن،  اند. در پروندهکنیم، به ما ارزانی شدهای که احتماالً با آگاهی و اراده به آن ورود میهر قرارداد اجتماعی و سیاسی

جنسگرایان،  ها، همها، کولییهودی  –جمعیت    یستی، آشکارا تالشی بود برای نابودی بخشی اززتالش برای انتخاب افرادی برای هم

اِعمال آزادی  – ها، معلوالن و بیماران و غیره  کمونیست  بنابراین  او بر آن تأکید داشت نسلو  کشی بود. نزد آرنت این  ای که 

کند:  ی زیر متعهد مییاسی است بلکه دیدگاه او ما را به گزارهفرض زندگی سعنوان پیشزیستی بهتنها یورشی به همانتخاب نه

  ای گشوده و متکثر را حفظ و تأیید کند. زیستیی همهایی بیاندیشیم که فعاالنه ویژگی ناگزیدهما باید به طرح نهادها و سیاست
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حس تعلق بالفصلی با ایشان نداریم، بلکه    ایم و کسانی که احتماالً هیچکنیم که هرگز انتخاب نکردهتنها با کسانی زندگی مینه

 پایانی هستیم که همان جمعیت جهانی است. ها و تکثر بیموظف به حفظ زندگی

زیستی است  نهد دیدگاهی اخالقی از هممی  چه او پیشکنم آن کشد، فکر میتردید آرنت دیدگاه من را به چالش میهرچند بی

های سیاسی واقعی از ویژگی  آید. در این معنا هنجارها و خط مشیکار میاز سیاست بهعنوان رهنمونی برای اشکال خاصی  که به

ی آرنت، باید راهنمای  زیستی روی زمین، اصلی است که در فلسفه شود. ضرورت همزیستی پدیدار میهای همی این شیوهناگزیده

شک موجه است تا زمانی که به  این یا آن جامعه بی های هر محله، جامعه و ملتی باشد. تصمیم به زیستن درها و سیاستکنش

ای برای تعلق  دیگر هر زمینه بیان  بودن نیستند. بهی زندهزیند، شایستهاین معنا نباشد که کسانی که خارج از این جامعه می

ی من  کشی باشد. شیوهگرایانه نسبت به نسلغیرجماعتپذیر است که تابعی از مخالفتی تنها به این شرط توجیه  گرایانهجماعت

مفهومی که او به وضوح از   –ای تعلق دارد به زمین نیز تعلق دارد  ای که به جامعهدر خوانش آن چنین است که هر باشنده

توانیم اضافه میو این متضمن تعهدی است نه تنها نسبت به دیگر ساکنان زمین، بلکه، با اطمینان    –گرفته است  هایدگر وام  

 آرنت بیافزایم.  32محوری ای اکولوژیک بر انسان کنیم، نسبت به حفظ خود زمین. و با این شرط آخر سعی دارم ضمیمه 

اقلیت و همهنه  آیشمن در اورشلیمآرنت در   از جانب هر  از جانب یهودیان بلکه  اقلیتتنها  که توسط   گویدهایی سخن میی 

شوند. یکی متضمن دیگری است، و »سخن گفتن از جانبِ«، منع آغازین را همگانی  گروهی دیگر از سکونت در زمین محروم می

هایشان را دارد فراتر نرود. از دالیلی که آرنت از جداکردن یهودیان از سایر  کند حتی اگر از تکثری  که قصد حمایت از زندگیمی

کند که مطابق با زندگی انسان در هر  کند این است که خود به نام کثرتی استدالل میها خودداری میزیهای مورد آزار ناملت

و در همه اشکال فرهنگی است. همشکل فرهنگی  او دربارهی  از دل موقعیت  زمان قضاوت  ی آیشمن موردی است که دقیقاً 

های اسرائیلی اعتراض داشت که ای از آلمان نازی بود و به دادگاهآید که خود پناهندهوطن بیرون می  ازتاریخی یک یهودیِ رانده
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های  ی آیشمن در دادگاهکنند درحالی که جنایت ارتکابی، جنایت علیه بشریت است. محاکمهتنها ملت خاصی را نمایندگی می

شد  عدالتی محسوب میاین یک بیشدند، در نظر او کشی نمایندگی میاسرائیلی به این معنی بود که تنها قربانیان یهودی نسل

پیمانانش، نابود و آواره  ی نازی توسط آیشمن و همشده و اجراشدههای طراحیهای دیگر در راستای سیاستوقتی بسیاری گروه

 چنین تنها متضمن ویژگی تغییرناپذیر تکثر و گوناگونی جمعیت زمین بلکه همزیستیِ ناگزیده نهشدند. این مفهوم واحد از هم

تعهد به حق برابر نسبت به سکونت در زمین و در نتیجه تعهد به برابری نیز بود. این دو سویه از بحث او در استدالل او علیه  

خود گرفت.    ای بهشکل تاریخی ویژه  1940ی  ی اصول حاکمیت یهودی و فلسطین فدرال در اواخر دههی اسرائیل بر پایهایده

های ملی،  جنگید در انقالب آمریکا مستتر بود و ]این ایده[ او را از پذیرش زمینهه برایش میی سیاسی کثرت کاز نظر او ایده

ی عالوه او نسبت به تأسیس هر دولتی که مستلزم اخراج ساکنان و ایجاد طبقهداشت. بهنژادی یا مذهبی طردکننده باز می

بخشیدن به تأسیس خود به حقوق پناهندگان  ای مشروعیت مهاجر دیگری بود اعتراض داشت، خصوصاً هنگامی که چنین دولتی بر

 کرد. استناد می

ای، قبیله، حزب ملت، واحد منطقه - چنین هیچ جامعه، دولتاند: هیچ بخشی از جمعیت و همهای هنجارین آرنت چنیندیدگاه

های وجود  شرطزیستی ناگزیده پیشهم  جواری ناخواسته یایا نژادی وجود ندارد که بتواند زمین را برای خود ادعا کند. یعنی هم

های نقد او بر ناسیونالیسم و تعهد به زیستن روی زمین در شکلی از حکومت هستند که برابری را برای جمعیتی  سیاسی ما، پایه

های  وه بر پایهزیستیِ ناگزیده عالجواری ناخواسته و همنحوی تغییرناپذیر گوناگون است، برقرار سازد. درواقع همکه بالضروره و به

گذاری  ای برای سرمایه کشی و جنایت علیه بشریت، پایهساختن نسلنکردن هیچ بخشی از جمعیت انسانی و ممنوعتعهد ما به نابود

زیستی ناگزیده،  قدر برابرانه سازند. بنابراین آرنت از همزندگی و همانها را قابلدر نهادهایی است که درپی آن هستند که زندگی

ها هستند  انسان  سازند که درصدد حفظ زندگیکند که ما را متعهد به نهادهایی میشمولی و برابری را استخراج میهیم جهانمفا

 ناپذیر تلقی کنند. رده، زائد یا ذاتاً فاقد ارزش زیستن و در نتیجه سوگّ لحاظ اجتماعی مکه بخشی از جمعیت را بهاینبدون
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بسط یافت در    1960تا    1940های  شمولی که در سالزیستی، حاکمیت فدرال، برابری و جهانی همهای آرنت دربارهدیدگاه

- های متفاوت برای شهروندان یهودی و غیربندیهای کسانی بود که از اشکال ملی حاکمیت یهودی، طبقهتضاد شدید با دیدگاه

ایشان و استقرار یک اکثریت جمعیتی یهودی برای  هبرکندن فلسطینیان از سرزمینهای نظامی برای از ریشه یهودی، سیاست

کشی نازی و پس از آن بدل به ضرورتی تاریخی و  شود که اسرائیل در جریان نسلکردند. غالباً چنین آموخته میدولت دفاع می

ی عجیبی  تفاوتکس که اصول مؤسس دولت یهودی را زیر سؤال ببرد نسبت به وضعیت اسفناک یهودیان بیآن  اخالقی شد و هر

از جمله آرنت، مارتین بوبر، هانس کوهن و یودا ماگنس    زمان برخی متفکران یهودی و فعالین سیاسیدهد؛ اما در آننشان می

گیری هر دولتی است کشی نازی مخالفت با خشونت غیرمشروع دولتی یا شکلهای نسلترین درس باور داشتند که یکی از مهم

المللی از  ها باید در سطح بینملت- که دولتو شهروندی به یک نژاد یا مذهب خاص است، و این  که درصدد دادن اولویت انتخاب

 گنجند، منع شوند. ی ملت خالص نمیهایی که در ایدهسلب مالکیت از تمام جمعیت

ون در نظرگرفتن  کنند، گسترش برابری بدی اسارت و سلب مالکیت، اصل عدالت را استنتاج میهدفِ سیاسیِ کسانی که از تجربه

گاه انتخاب نکردیم )یا متوجه یک از ما هیچها و مذاهب و نسبت به کسانی است که هیچو شکل فرهنگی، میان زبان  پیشینه 

کس  نشدیم که انتخاب کردیم( و نسبت به هم تعهدی پایدار برای یافتن راهی برای زندگی کنار هم داریم. چراکه »ما« هر آن

شویم  دیگری بر روی زمین پدیدار می  ِّکسرضایت هیچایم، کسانی که بدونگاه انتخاب نشدهیم که هیچکه هستیم، کسانی هست

نحوی متناقض پتانسیل رادیکالی برای اشکال جدیدی  تر و زمینی پایدار تعلق داریم. و این شرایط بهو از ابتدا به جمعیتی بزرگ

نشینی استعماری و  باری است که از طریق شهرکوندهای آزمندانه و فالکتکند که فراتر از پیاز اجتماعیت و سیاست فراهم می

ایم. خالی از لطف نیست که ذکر کم همه با هم نابرگزیدهایم، اما دستمعنا نابرگزیدهگیرند. همگی ما در اینراندن شکل میبیرون 

برگزیده« بلکه بیشتر نسبت به نابرگزیدگان    کنیم آرنت که خود یک یهودی و پناهنده بود، تعهد خود را نه نسبت به »مردم
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سوی گر بهداشتن و هدایت  ای مختلط در میان کسانی که وجودشان متضمن حقی برای وجوددانست ، نسبت به ایجاد جامعهمی

 ای قابل زیستن است.زندگی

 

 یهودیتی جایگزین، زندگی شکننده 

ز یهودیت است. لویناس به تأیید خود متفکری یهودی و صهیونیست بود گرفته اشکلی نشأتدو نظرگاه ارائه کردم که هر یک به

لحاظ اخالقی متعهد  گذارند و چطور ما را بهکه چطور بر ما اثر میکه تعریف خود از مسئولیت را از فهم فرامین خداوند، این

ای یهودی از جنگ جهانی عنوان پناهندهبه که مطمئناً مذهبی نبود اما موقعیت خود را  آورد. و آرنت با ایندست میکنند، بهمی

تابعیتی و شرایط متکثر زندگی سیاسی در نظر  کشی و وضعیت بیی نسلی عزیمتی برای اندیشیدن دربارهمثابه نقطهدوم به

 گرفت. می

مانند لویناس  ای نیست. برخی مواضع آرنت  شدن با آرنت کار سادهکه همراهچنانالبته در این چالش همراهی با لویناس هم

نژادپرستانه به میوضوح  ابراز  را  عرب  یهودیان  با  خود  مخالفت  او  مثال  )برای  اروپایی  اند  یهودیت  را  راستین  یهودیت  و  کرد 

چنان منبعی هستند برای  هایش همحال برخی از نوشته، باایندید(شناخت و یهودیت را منحصراً در چهارچوب آن شرایط میمی

تابعیت و اهمیت  های بیکشی و مقاومت در برابر آن، بازتولید جمعیتات جاری جهانی در مخالفت با نسلاندیشیدن به تعهد

 پایان از تکثر.آوردن دریافتی بیدستمبارزه برای به

های  شکنندگی را نسبت به رویه  یچه بخواهیم رابطه آمریکایی آثار آرنت آشکارا دارای محدودیت است و چنان-چارچوب اروپایی

ی خصوصی واگذار شده است( دریابیم محدودیت دیگری نیز به ذهن متبادر زیستی)آن دسته از نیازهای بدن که به حوزه هم

دیدن  پذیری نسبت به صدمهشود. شکنندگی تنها زمانی معنا دارد که ما نیاز و وابستگی بدنی، گرسنگی و نیاز به سرپناه، آسیبمی
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دهند و عواطف مرتبط با تداومِمان را های اعتماد اجتماعی که امکان زیستن و شکوفایی را به ما میچنین فرمنابودی، همو  

کرد چنین مسائلی را باید به سپهر خصوصی واگذار کرد، لویناس  مثابه مسائلی آشکارا سیاسی بشناسیم. اگر آرنت فکر میبه

نظر پذیری با نوعی سیاست بدن موفق نبود. هرچند بهبرقراری پیوند واقعی میان آسیب   پذیری بود، اما درمتوجه اهمیت آسیب 

کند.  ی اخالقی خود به آن جایگاه روشنی اعطا نمیگیرد، اما در فلسفه فرض میشود را پیشرسد لویناس بدنی که متأثر میمی

« به مثابه بخشی از تعریف کنش سیاسی ظاهر  33ای نمودفضمند، بدن ناطق که در »ی مشکل بدن، بدن مکاناگرچه آرنت درباره

کند، اما تمایلی ندارد سیاستی را تأیید کند که در تالش برای غلبه بر نابرابری در توزیع غذاست، که بر  شود نظرورزی میمی

 دهد.  ی کار بازتولیدی هدف قرار میها را در عرصهکند و نابرابریحق مسکن تأکید می

بدنی نشأت میاز خواست نظرم برخیبه از زندگی  اخالقی  بدنی  گیرند و شاید تمام خواستهای  های اخالقی متضمن زندگی 

انسان نیست. درنهایت، زندگیشود. زندگیپذیر فهم میمثابه صدمههستند که به به  ی حفظ و ای که شایسته ای که محدود 

طرقی ناگسستنی درپیوند و وابسته با زندگی غیرانسانی  ظ بماند بهکشی)آرنت( محفوحراست است و باید از قتل)لویناس( و نسل

ی عزیمتی متفاوت  شود که بدل به نقطهبندی کرد ناشی میچنان که دریدا آن را صورت ی حیوانِ انسانی آناست؛ این از ایده

تعهدکردن به حفظ جان دیگری چه کلمه بفهمیم که خود را ممعنای دقیقگردد. اگر بخواهیم بهبرای اندیشیدن به سیاست می

هم نه صرفاً تعهدی نسبت به تدوام بدنمند دیگری، بلکه نسبت  شویم، آنمعنایی دارد همواره با وضعیت بدنمند زندگی مواجه می

 سازد.ی زیستن میای که زندگی را شایستهبه تمامی شرایط محیطی

ی ناپایداری،  ی نیازها، بازتولید شروط مادی زندگی، مسئلهسئلهآرنت توصیف شده است، با م  وضع بشر  در سپهر خصوصی که در

ی بردن هستی همهچه نشان از زندگی شکننده دارد. امکان ازبین ی آنهمه   –شویم  بازتولید و مسائلی مانند مرگ مواجه می

گیرد  از این واقعیت نشأت می  تنهاانگاری سیستماتیک، نه کشانه و چه از طریق نادیدههای نسلها چه از طریق سیاست جمعیت 

 
33 .space of appearance 
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که کسانی بر این باورند که حق دارند تصمیم بگیرند با چه کسانی در زمین سکونت کنند، بلکه ناشی از این است که چنین  

پذیربودن نسبت به نابودی توسط دیگران که ناشی از  گیرد: آسیب فرض میناپذیر سیاسی را پیشتفکری انکار یک واقعیت تقلیل

توان این را به یک ادعای عام اگزیستانسیال بدل  شکننده در تمام وجوه وابستگی متقابل سیاسی و اجتماعی است. میوضعیت  

شود که برای سرپناه  میهایی بدنمند ناشی  مثابه هستیاند و این از وجود اجتماعی ما بهکس شکنندهکرد، به این معنا که همه

خانمانی و فقر  تابعیتی، بیراین تحت شرایط ناعادالنه و نابرابر سیاسی در معرض خطر بیایم و بنابو خوراک به یکدیگر وابسته

دهی  کنم مبنی بر اینکه شکنندگی ما تا حد زیادی به سازمانکنم، ادعای دیگری نیز طرح میهستیم. حال که چنین ادعا می

که  محض اینجتماعی و سیاسی وابسته است. بنابراین بههای پایدار و نهادهای اروابط اقتصادی و سیاسی، بود و نبود زیرساخت

اش  بودگیجا که باید با ویژهشود دیگر اگزیستانسیال نیست. و از آنبندی میاش مفصلبودگیاین ادعای اگزیستانسیال در ویژه

سازماندهی و پاسداری از    گاه اگزیستانسیال نبوده است. به این معنا شکنندگی از بعدی از سیاست که مربوط بهطرح شود، هیچ

 ی اجتماعیت ما و ابعاد شکننده و ضروری وابستگی متقابل ماست. ناپذیر است. شکنندگی آشکارکنندهنیازهای تنانه است، جدایی

ی شکنندگی است که غالباً از طریق  شدهخواه آشکارا بیان شود یا نه، هر تالشی برای مدیریت جمعیت، مستلزم توزیع حساب

 پذیر و کسانی سوگکه زندگی چهبر اینشود و وابسته به هنجارهای مسلطی است مبنیبندی میبرابر شکنندگی مفصلتوزیع نا

از پیش   معناپذیر است و در این ای است یا تنها تا حدی سوگناپذیر و حاشیهکسانی سوگی حفاظت است و زندگی چه شایسته 

ازدست آن  تمامی  یا  آن  از  دربخشی  و  کم  رفته  شایستهنتیجه  دوبارهتر  بازسازی  من  هدف  است.  نگهداری  و  حفاظت    یی 

ی کس گریزی از بعد شکنندهدوانده در شکنندگی است. هیچگرایی نیست، بلکه کوشش برای درک تعهد اخالقی ریشه انسان

که یک شکنندگیِ عام ما را به  این پیوندگاهِ ناپایداری ماست. و بدون دریافتن اینشاید بتوان گفت    –حیات اجتماعی ندارد  

نسل با  برابرانه مخالفت  معنای  در  حیات  حفظ  و  میکشی  متعهد  آن  همی  از  فهمی  این  کند،  شاید  داشت.  نخواهیم  زیستی 

انگاری  از سهلآن و چه ناشی  یشکل عامدانهکشی چه بهعنوان مبنایی برای حمایت در برابر نسلی حیات ما بتواند بهخصیصه 
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از تبدیل ما به موجوداتی متفکر از ما موجوداتی اجتماعی، بدنمند،  کار آید. درنهایت، اگرچه وابستگی متقابل در واقع بیشبه

ی حیات راه به  حال تفکرات ما بدون درنظرگرفتن وابستگی متقابل و شرایط پایدارکنندهاین  سازد، باپذیر و هیجانی میآسیب 

 برد. جایی نمی

های سرزمینی و  ممکن است تصور کنیم وابستگی متقابل مفهومی سرورانگیز و نویدبخش است، درحالی که عموماً علت جنگ

ناپذیری وابستگی در سطح سیاست  واقع، اطمینان ندارم که هنوز توانسته باشیم در خصوص مدیریت  های دولتی است. در خشونت 

چه در ای است. درست است که در آنکه مستعد منجر شدن به چه ترس، وحشت، نفرت، خشونت و سلطهبه این  –بیاندیشیم  

بر صحهاین اما تالش میجا مطرح کردم سعی  داشتم،  متقابل  وابستگی  بر  فرمگذاشتن  برای  مبارزه  که  نشان دهم  های  کنم 

معنای برابرانه هستند، تا چه اندازه دشوار است. وقتی هر  دار بهای که متعهد به پرورش وابستگی متقابل پای اجتماعی و سیاسی

کنند؛  ها جای متعلق به ما را اشغال نمیگذاریم یا آنها نمیشویم، تنها خود را به جای آن های دیگران متأثر مییک از ما از رنج 

شوم که به وضوح همانند  هایی میدگیشود و من درگیر زندر آن ظاهر می  34ای است که یک پیوند معکوساین شاید دقیقه

گفتن به  دانیم، یا وقتی برای تلفظ نام یا سخنخوانند نمیزندگی من نیستند. و این امر زمانی که ما نام کسانی را که ما را فرامی

دوردست، درای از رنجهایِ رسانهدهد. در بهترین حالت، برخی از بازنماییایم در تقال هستیم نیز رخ میزبانی که هرگز نیاموخته 

رغم خواست خودمان و حتی گاهی علیه  ی خود دست بکشیم و گاه علیگرایانهتر جماعتکنند از پیوندهای تنگ ما را ناگزیر می

توانند سرنوشت دیگران را نزدیک یا خیلی دور  ها میگونه بازنماییایم، پاسخ دهیم. اینعدالتی تلقی کردهچه بیمیل خود به آن

شوندگی  شوند، به وارون هایی از طریق رسانه پدیدار میهای اخالقی که در چنین زمانحال نوعی از خواستاین  ایانند ، با بنم

پذیری ساخته نزدیکی و دوری وابسته است. در واقع قصد دارم بگویم که برخی پیوندها هرچند ناقص، عمالً از طریق همین وارون 

کنند.  مثابه این پیوندها توصیف میزیستی را دقیقاً بهرای فهم وابستگی متقابل بیابیم که همهایی ب شوند. و ممکن است راه می

 
34 .chiasmic 
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جا باشم همواره حضوری مازاد در جا نیستم و حتی اگر اینطور کامل آنگاه هرگز بهجا، آنجا باشم هم آنزیرا اگر من هم این

ای که دیگری پذیری را در قالبی محدود به مکان و زمان جسمانی درک کنیم، به گونهدارم. آیا راهی هست که این وارون  جااین

شونده  ای یک من نباشم، بلکه این پیوند یا اتصال معکوسای دیگری نباشد و من نیز در اینجا به شکلی ریشهبه شکلی ریشه

 باشد؟ پذیر باشد و همواره فقط تا حدی وارون

ی خشم و عزا وجود دارند. در این موارد زیستن با بار و پیوندهایی زادههای فالکتآمیز، علقهدانیم پیوندهای تخاصمکه میچنان 

یا در سرزمین دیگران در سرزمین  یا مستعمرههای مجاور  نزاع  انجامد.  زیستی میبه تهاجم و خصومت در دل هم  ،های مورد 

حال ی برابری نیست. با اینی استعمارشدگان همان مفهوم کثرت دموکراتیک برساخته بر پایه ستی ناگزیدهزیی همتردید شیوهبی

iی حاالت وابستگی و مجاورت دشوار هستندهر دو مورد در بردارنده i i. 

از  می  هستند، برخی تعهدات اخالقی رخ  آمیز و ناگزیدهزیستی تخاصمهای همنظرم حتی در شرایطی که شیوهبه نمایند. اوالً 

زیستی داشته باشیم، باید به آن تعهدات برای حفظ زندگی کسانی که  کنیم با چه کسانی روی زمین همجا که ما انتخاب نمیآن 

ها را نشناسیم و انتخاب نکنیم، پایبند باشیم. دوماً این  ممکن است دوستشان نداریم، یا هرگز هم دوستشان نداشته باشیم، یا آن

حال دقیقاً همین  این ای. و با گیرند و نه از توافق یا هرگونه انتخاب آگاهانهز شرایط اجتماعی زیست سیاسی نشأت میتعهدات ا

هایی تکیه کنیم که فرضمثابه پیشها بهتوانیم به آنها دست یافت. نمیزیستن است که باید به آنشرایط اجتماعیِ حیاتِ قابل

ها باید مبارزه کنیم، و  هایی هستند که در راه آنآلی ایدهکنندهها تغذیهر است. برعکس آنضامن زندگی خوب ما کنار یکدیگ 

ی پیوندی به  واسطه جا که ناگزیر از درک این شرایط هستیم بهی مسیری برای عبور از مشکل خشونت هستند. از آندربردارنده

رغم خواست خودمان اما نهایتاً برای خودمان است، برای »ما«یی که  آور است و غالباً علیایم که پرشور و ترس یکدیگر وصل شده

گوید این شرایط متضمن برابری است اما متضمن قرارگرفتن طور که آرنت به ما میشدن است. سوماً همانهمواره درحال ساخته 

شود که برای یافتن  ون میای برگرفته از لویناس( که ما را به درک تعهدی جهانی رهنمدر معرض شکنندگی هم هست )نکته 
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کنند به ما تحمیل رسانند و برابری سیاسی اقتصادی را مستقر میای که شکنندگی را به حداقل میهای اجتماعی و سیاسیفرم

از طریق هر  سازی شکنندگی متمایز میهای همزیستی که با برابری و حداقلشده است. آن شیوه شوند، اهدافی هستند که 

های پیوستگی که برای رسیدن به چنین اهدافی کنار هم  ی آن دسته از رویهوسیلهچنین به انقیاد و استثمار و هم  ای علیهمبارزه

کنیم.  شکنندگی، با شروع از شکنندگی و علیه شکنندگی مبارزه می  آیند. ما همواره دربطندست میتدریج بهگیرند، بهقرار می

کوشیم.  کردن با یکدیگر میپس این ناشی از عشقی فراگیر نسبت به بشریت یا میلی ناب نسبت به صلح نیست که ما برای زندگی

چنان کنیم هماگزیده اعتراض میکنیم که انتخاب دیگری نداریم و اگرچه گاهی علیه آن وضعیت نرو با هم زندگی میما از این

باقی می ناگزیده متعهد  اجتماعیِ  انتخاب نیست، بلکه  نسبت به تأیید ارزش غایی آن جهانِ  مانیم، تأییدی که به تمامی یک 

نماید که ما آزادی را از طریقی که ضرورتاً متعهد به ارزش برابر  ای است که خود را زمانی به دقت معلوم و محسوس میمبارزه

توانند زنده  ها میاز نظر ما آن   –های دیگران زنده یا مرده باشیم  نسبت با رنج کنیم. ممکن است ما درهاست، اعمال میزندگی

دهد و تنهاوتنها زمانی که دریابیم  می  جا هم رویدهد، در اینجا روی میچه آن یا مرده باشند. تنهاوتنها زمانی که دریابیم آن

گستر، دشوار  صورت است که خواهیم توانست پیوندهای جهانرورتاً هرجای دیگری است، تنهاوتنها در آن جا« از پیش و ض»این 

دهد قابلیت انتقال و محدودیت چیزی را دریابیم که احتماالً هنوز به نام  ای درک کنیم که به ما امکان میشیوه تغییر را به و در

 شناسیم. اخالق می
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