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Abstract 
Like his other French contemporaries’, Emmanuel Levinas’s phenomenological 
and ethical thought accommodates many metaphors originated from and related 
toward family and gender roles to expose all the previous philosophical traditions 
to serious criticisms. Among these roles, he lays stress upon, and gives brilliant 
importance to motherhood and its related role(s) as it has a fundamental ethical 
significance in all cultural-educational traditions to make a concrete-passive 
ground for his theory of ethical responsibility: this kind of responsibility, as 
Levinas elucidates it, comes into reality prior phenomenologically to the third, 
and therefore, prior to society and politics. As the surmounting axiological 
paradigm case in Levinas’s thought, motherhood and maternity are interwoven 
with ethical responsibility since the two sides have a common axiological 
modality. In this paper, the author’s main objective is to illustrate the axiological 
equivalence between motherhood and ethical responsibility while portraying the 
fact that they both have robust gender comportment. 
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1. Introduction 
Motherhood has been adopted specifically by the contemporary feminist 
mainstream to emphasise the peculiar aspect of feminine life, although it has also 
been criticised by some feminists just because it bears in itself a historico-cultural 
negative axiology for women, and has prevented them from the human freedom 
they might recover out of the masculine sovereignty. On the contrary, the main 
potential motherhood has begot (as a metaphor) is an ethical framework for 
many French phenomenologists like Jean-Paul Sartre and Emmanuel Levinas 
(though from different perspectives) to figure out a way out of the egoistic 
structure of humanity inherited from modernity. The latter phenomenologist, 
namely Emmanuel Levinas, has given a primordial priority towards a) human 
sensibility thereby indicating the most significant –and simultaneously ignored- 
human existential aspect, that is to say b) affectivity (i.e. ‘feelings and emotions’). 
There is a common and the same axiological modality within the affective 
consciousness: “one-for-the-other”. As a paradigm case for human ethical existence, 
motherhood has been considered to be positively compared as equal in 
axiological modality to the fundamental sensibility (and sensitivity) of me in 
encounter with the other. In this paper, I will pursue Levinas’s phenomenological 
route of putting motherhood on the highest level of ethical subjectivity.  

2. Ethical Structure of Motherhood and Maternity 
Levinas’s strategy of ethicalising his phenomenologisation of motherhood rests 
clearly on the insight that it refers, without any reductionism, to the otherness or 
alterity of the other from the perspective of gender-laden experientiality (see 
Levinas, 2013: 23). By describing feminine possibilities of human existence, his 
ethical elucidation of motherhood transforms into an emotional and feeling-
based description of motherly life. In this explicit depiction, mother is specified 
by Levinas’s insistence on being motherly passive and affective of other family 
members (esp. children). Consequently, motherhood is taken into his account as 
the most ethical instantiation of vulnerable sensibility of (and sensitivity to) 
the other because mother is always concerned from her deep inside about other 
family members’ quality of life, and her situatedness within the nexus of family 
interrelations makes her more anxious than others. Referring to the possibility of 
(physiologically) giving birth to a child, maternity serves as a pointer to something 
more fundamental: substitution. Accordingly, motherhood has been put forward 
by Levinas as an event “like a maternal body” (Levinas, 1991: 67) which provides 
the possibility of being substituted for the born-of-mother child in his/her needs 
and faults. Motherhood, in this sense, can axiologically be equivalent to ‘being-a-
maternal-body-for-the-other’. What opens up Levinas’s discussion of 
motherhood towards the realm of religiosity is that he reinterprets Moses as the 
mother of Israelites because he showed the ethical quality (i.e. responsibility) of 
mothering for the other. 
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3. Religious Description of Motherhood and Maternity 
Levinas adopts motherhood as an ethical paradigm case from Judaism (see Davis, 
2007: 187-188). He describes the relationship between God and the ethical 
subject as an event in which the subject encounters the other –just like a mother 
faces her newly born child for the first time- in the very material world. The most 
significant possibility that being a woman brings about is to give birth to a child 
(= maternity). That is why Levinas rereads the traditional Judaic stories about 
Moses’s mother and sister: Moses’s mother and sister characterise the main route 
of “the history of Judaism” (Levinas, 1990: 31) because they have been 
introduced as acting in accordance with the axiological modality mentioned in 
the previous sections, that is to say, “one-for-the-other”. In fact, the feminine in 
Judaism characterises the ethical status and position of human species in the 
world to the extent that Levinas claims that the ethical history of Judaism stems 
from responsible actions of Moses’s mother and sister. For him, it is an ethical 
reality that even God’s compassion or kindness (rachamim) makes sense of itself 
in light of the maternality of the mother. 

4. Final Considerations  
Levinas’s peculiar objective of the description of motherly living is to put forward 
an alternative (or a possibility) for ethically living. Motherly experience of such 
particular situations as pregnancy and parturition –as the possibilities of ‘being-
for-the-other’ brought about by maternity- can place women’s status on a highly-
admired priority to depict the ethical rootedness of humanity in emotions and 
affections (vs pure rationality). In conclusion, I intend to make a holistic picture 
of the ethical situation of motherhood by stating that mother(hood) can be 
compared to a tree whose a) roots are in the feminine body (since it means having 
a womb to bear the face of the other thereby referring to the bio-physical 
dimension of motherhood), b) trunk lies in the feminine existence thereby 
referring to a life full of emotions and feelings ( = the experiential and subjective 
dimension of motherhood), and ultimately c) branches come to reality as an event 
of openness/receptivity-toward-the-other and then as the axiological modality 
“one-for-the-other”. 
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 چکیده
-3221بار تفیلسوف یهودی لیتوانیایی) ویناسامانوئل ل و اخالقی اندیشه پدیدارشناسانه

های فلسفی پیشین، نقد سنت برای -اشعصران فرانسویمانند دیگر هم–م( 3291
ر دهای خانوادگی است. های مربوط به حیطه خانواده و نقشها و استعارهآکنده از تمثیل
ای که در تمامی با توجه به بنیان اخالقی را نقش مادریلویناس ها، میان این نقش

-عالیانف یتا بدین نمط مبنای دهدتربیتی دارد مورد اهتمام قرار می-فرهنگیهای سنت
یش از ورود پ مسئولیت: این ببیند تدارکخود  نظریه مسئولیت اخالقی را برای انضمامی

 یابد.تحقق میمجال  شخص سوم و در نتیجه قدم نهادن به عرصه جامعه و سیاستْ

 دیدهبا پ -اسدر اندیشه لوین شناسانه مسلّطدر مقام پارادایم ارزش– مادری و زایندگی
هر دو  انهشناسارزشمندی یا مدالیته جهتزیرا  بسته استمسئولیت اخالقی هم بنیادین

 تمثیل مادریارزش  همانیتبیین اینهدف عمده آن که - حاضر مقاله. در یکسان است
یناس لو مسئولیت اخالقینظریه  نشان داده خواهد شد که -استبا مسئولیت اخالقی 
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 قدمهم
تی ماهیشناسی آن در ادبیات فلسفی غرب جایگاهی نوین لیکن و ارزش( motherhood) مسئله مادری

دلیل  .دارد تا به نقد آن بپردازندها را بر آن میمنیستیف دارد که برخی دولبه شمشیریسان بهو  نامکشوف
تماعی اج-دینی-های اصیل و فضایل ژرف اخالقیبودن مادری این است که از سویی ارزش لبهدوشمشیر 
 تجربی-ها( ابزاری مفهومیشود و از سوی دیگر )و به زعم برخی فیمینیستنسبت داده میبه آن 

(conceptual-experiential )ّها بر خواهی مردان در ایجاد انواع محدودیتکبرای انحصارطلبی و تمل
ست امنیست نوعی وظیفه اجتماعی یاندیشمندان ف این دسته برای حداقل مادری: سر راه زنان شده است

اند. هسزایی داشتهسازی آن مردان نقش تاریخی بکه بر عهده زنان گذاشته شده است و در تحقق و نهادینه
راهم نمود. ف و فوری حلی جدیگردد که باید برای آن راهمیتبدیل  این، مادری به یک مسئله و معضلبنابر

ادری ی بین مجداساز»اند: الف. قرار گرفتهتر مورد تأکید حل از بقیه بیشهای ممکن سه راهحلدر میان راه
یاآورنده دنپیوستار تاریخی مردساالرانه به زنان القاء کرده است که حامل و بهیعنی « زیستی و اجتماعی

به رفع  الذکرفوق میان دو نوع مادریِ تمایز نهادنو باید با  کودک بهترین فرد برای تربیت و رشد او است
یعنی « بین نهاد مادری و تجربه مادری ]و تفکیک[جداسازی »(، ب. 91 :3121 ،خدامی) تبعیض پرداخت

)= تجربه زیسته از حیات درونی  اشبودگیاست که در درون انهل تجربه مادری چیزی به نام بدن زنمِحْمَ
در  باشدن ایبرجسته تحت تأثیر عامل فرهنگی و زبانیتواند می چون عاطفه و احساس(شامل انفعاالتی هم

دری تجربه مادر بدن خود این وضعیت است که کسی که حالی که نهاد مادری تالشی مردانه برای القای 
-92 :)همان 3را بر عهده گیرد کردنیعنی مادری وظیفه خود نیز )= خانواده( دارد باید در نهادی اجتماعی

گسترش سیطره خود همواره  مردان براییعنی « های جدید برای تولیدمثلتأکید بر فناوری»(. و ج. 91
و بارداری را در زنان مورد تأکید قرار داده تا به نوعی تقسیم کار بپردازند که  (maternity) نقش زایندگی

دادهای اجتماعی، سیاسی و زنان را صرفاً در خانه نگهدارند و مانع شوند سهم بیشتری در مناسبات و رخ
های زیستی . از این رو، باید با استمداد از این فناوری(51 :3121 ،بهرامی برومند)م.ک: اقتصادی داشته باشند

  جا(.)همانرا از ساحت زیست زنانه زدود و بارداری نوین نقش انحصاری زایندگی
عالقه  مادریخانواده و ای هستند که به مسئله فالسفه اندکدر زمره پدیدارشناسان فرانسوی معاصر 

عصرانشان در با این حال، نحوه ورود و خروج فالسفه سنت پدیدارشناسی به بحث با هم 9.اندنشان داده
الق شناسانه مادری در نظریات عمده اخجایگاه ارزشدر سنت تحلیلی،  سنت تحلیلی بسیار متفاوت است.

از ) گرویدر مکتب وظیفهکه احتماالً یابد مانند اینفردی میههای متفاوت و منحصربهنجاری چارچوب
بر  ولی انجام آنمند است که فقط به انگیزه انجام وظیفه ایفا شود؛ مادری زمانی ارزش» نوع کانتی آن(

 (.31 :3121خدامی، « )اساس تمایالت عاطفی و یا ترس از سرزنش دیگران فاقد ارزش اخالقی است

 -نداحلیلی جایابی شدهکه در سنت ت–شناسان معاصر روان-ای که از سوی برخی اخالقالگوی اخالقی
گیرد به نوعی مبتنی بر بهبود رابطه مادر مورد مداقه قرار می 1(Carol Gilligan) چون کارول گلیگنهم

 پارادایممنزله به« اخالق مراقبت مادرانه»فرزندی است که -و فرزند است. از رهگذر تحقق رابطه مادری
ظ، به حف»گردد. بر این اساس، مادر به دلیل تمایلش فردی( معرفی میعمده اخالق معاصر )و رابطه میان
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سرپرستی او را پیشاپیش بر عهده گرفته است و این تمایل واال در تقابل صریح با « رشد و تعالی فرزند
نقطه توان با این وصف، مسئله مادری را می (.91 :3121خدامی، ر.ک: جویی و حس تملک قرار دارد)برتری

-وش تحلیلی)= ر و تحلیلی ترکیبی(-)= روش توصیفی در دو سنت پدیدارشناسی های اخالقینظریه ثقل
  ها را به خود معطوف دارد.که توانسته است توجه این سنت 5فلسفه دانست منطقی(

 یهمواره در پی آن است که بایدها و نبایدها اگر بتوان پذیرفت که فلسفه اخالق )شاخه اخالق هنجاری(
 تسناخالقی خود را در  که امانوئل لویناس نیز بایدگاه بایسته است نهد آنرا فراپیش آدمی کردار

بسته را همالذکر پاسخ خود به پرسش سابقوی صراحتاً  سیس کرده باشد.ای بدیع تأپدیدارشناسی به گونه
اخالق . از دیدگاه وی، داردفردی اخالق بر میمیانست پرده از سطح داند که نخخاستگاه باید اخالقی می

 ضبطواخالقی را امر محتوم ثبت دهد. او بایدقبل از هر چیز در سطح انضمامی رابطه فرد با فرد دیگر رخ می
تک که تکلکند بداد نمیشده در قوانین کیهان، عقل یا حتی در هرگونه تمایل کلی به لذت و سرخوشی قلم

 بندی یکصورتداند. اخالقی می« باید» را به تنهایی مولّد دیگریبا  اخالقی هایموارد جزئی تعارض
ه وی قبل از ورود شاخالقی در اندی« باید»استدالل دقیق برای تبیین دیدگاه لویناس کار آسانی نیست، زیرا 

ورزی در پی کشف امکان این نوع از اخالق ورزی به عرصه اخالق تحقق پیدا کرده است.عقل و استدالل
زون بر کند. افکشف میو رابطه با او دیگری عریان امکان را در حقیقتِبودن است که لویناس این اخالقی

 (بازنمایی و بازشناسیساحت )=  چه پیش از مرحله آگاهی، ارائه یک استدالل منطقیِ درست برای آناین
رخ داده امری محال است چون باید از آگاهی چیزی را انتظار داشت که خارج از توان آن است و آشکارا این 

و  منمیان  (face-to-face encounter) چهره-به-چهره مواجههبرای لویناس لحظه  شرطشپی
که گوید گوش فرا دهند بلچه میکند تا نه تنها به آنرا دعوت می نوع آدمی فرد است. لویناس فردْ دیگری

ن رو، اخالقی است. از ای فرامین یتمام گوش جان بسپارند که خاستگاه یا صادرکنندهدیگری به ندای آن 
ا گذار رقانون-و سوژه خودآیین خود را موجب گردیده اخالق انقالب کپرنیکی در حوز طور که کانتْهمان

به ساحت اندیشه عصر مدرن معرفی کرد، اندیشه لویناس نیز انقالب کپرنیکی دیگری را در اخالق معاصر 
اخالق »عار که همه آن است یعنی شیگر گرایشی از فلسفه بلکه بنا به شعار بنیادین او اخالق نه د پدید آورد

-رایج، شرط اخالقی یی نظریات اخالق(. او در تقابل با تمامMarcus, 2010: 12) «مثابه فلسفه اولیبه

خارج است و از دسترس آگاهی دیگری کشف کرد که در مقام  1(exteriority) ایبودگیبرونبودن را در 
 ای دگرآیینرا به مثابه سوژهخود را فراخواند تا  آدمیتماند. او ناپذیر باقی میاحاطهتا پایان ناب و 

(heteronomous subject) .بازشناسد 
را  کند دو عنصر عاطفه و احساسبرای نقد سنت متافیزیکی پیش از خود تالش می امانوئل لویناس

اری گذیانبرای بن در این راستا و .عقل بنشاند و استقالل گیخودانگیختدر اولویتی اخالقی نسبت به 
-جایه/ببرای-فرد»خود را به سوی شناسی ارزش مندی یا مدالیتهجهتلویناس پدیدارشناسی اخالقی، 

-جای/بهبرای-فرد»شناسانه ارزش مندیدهد. جهتقرار می «1(other-the-for-one) دیگری
یت تلقی نمود تاحدی که مسئول دیگریدرقبال  منتوان شالوده اساسی مسئولیت اخالقی را می« دیگری

عنی ی با تأسی از مشی اخالقی آیین یهودیت. دیگری جای/بهبرای خودنهادساختن بیاخالقی برابر است با 
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ر شناسانه دارزش مندی، لویناس از این جهت«قتل مکن!»در افق فرمان  دیگریاهتمام به نیازهای مادی 
که  ایشناسانهریات ارزشجوید: نظشناسانه غربی پیش از خود سود میتقابل با تمامی نظریات ارزش

 extrinsic) ضی یا لغیرهرَ، ع0َ(intrinsic values) های ذاتی یا لنفسهرا از ارزش هامراتب ارزشسلسله

values)1 مندو نظام (systemic values)2 ها تمامیت و کلیت شروع نموده و مدعی هستند این ارزش
؛ وجهی (Schroeder, 2016و م.ک:  Edwards, 2013ر.ک: )دهندرا پوشش می آدمیهای ارزش

های ورزیدوره مدرن و تأکید بر استدالل (universal principlism)شمولجهانگروی که قاعده
های عقل های فوق، ارزشبر آن است که سه دسته ارزش. لویناس سازدمنطقی درباب ارزش را بارز می

در جهان آکنده از  سوژه اخالقی =) هایی که برآمده از وجود خاص انسانیدوره مدرن هستند نه ارزش
یار عو در نتیجه انقطاعی جدی و تمام اندحذف شده شناسیردهاز این  باشند. عاطفه و احساس (شوائب مادی

 !ه پدید آمده استاز جهان زیسته هرروزین
 و گاه در اندیشه خود مدعی ایجاد یا معرفی معیارلویناس هیچباید توجه کافی داشت که  این حالبا 

 معنا-انگاریمادی-شفقت»گانه چون معیار سهای مطلق و همیشگی همشناسانهنجه ارزشسَ
(compassion-materialism-meaning) »زیرا این تالش را در راستای تأیید آرمان احاله نیست 

شرط هرگونه معیاروسنجه برای اخالقی بودن در اندیشه پیش .یابدمی همانبه  غیر که استحاله()و بل
 ت. بنابراین،و پاسخ دادن به طلب و فرمان او نیس دیگریچهره با -به-لویناس چیزی جز مواجهه چهره

الذکر است یعنی به دنبال وضعیت و شرایطی گانه فوقو التزام به سه ان تحققشرط امکلویناس در پی 

جال م -که در ذات خودْ فعالیتی فلسفی است–است که در آن شفقت، سودبَری مادی از جهان و معنادهی 
 ارزشی یابیجهت»نوعی سه این سه معیار به طبق دیدگاه بیوتِل و مارینیبر  یابند. در مقابل،ظهور می

(value orientation) »ری، واپسی و تکلیف درقبال زندگی نیک دیگگردند که به ترتیب بر دلتلقی می
ند. کنمنابع محدود و فراهم آوردن معنا و هدف برای زندگی داللت میوجود منفعت یافتن در جهان مادی با 

نان زگانه در دو جنسیت شناخته شده مردانه و زنانه متفاوت است یعنی مندی یا بروز این سهمیزان بهره
انگارانه هستند و در از زنان دارای زیست مادی دهند؛ مردان بیشاز مردان از خودْ شفقت نشان می بیش

 ,Beutel & Mariniنهایت باز هم زنان بیش از مردان به دنبال معنای زندگی و غایت آن هستند)ر.ک: 

1995.) 
بخشی به پدیدارشناسی اخالقی خود از تمثیل مادری برای توصیف حساسیت بنیادین در سیاق ویناسل

 وانتمادری است که می از احساسی-عاطفیتصویرسازی  به وساطتکند. استفاده می دیگریدربرابر  من
حامل بودن مادری، »دریافت.  یحکمت اخالقبنیان هرگونه  منزلهبهرا  (vulnerability) پذیریآسیب

. (Llewelyn, 1995: 147) «و رنج( sensibility) تمام عیار است، حامل بودنِ مسئولیت، حساسیت
. (Peperzak, 1993: 223) «که با او یکی شودبدون این»کند را درونِ خود حمل می دیگریمادر، 

فهوم در مقام م– دیگریبارداری وی، مراقبتی بدون تجاوز و نفوذ است. مادری یا قبول مسئولیت درقبال 
اند که برای لویناس بر بستهدو مفهوم هم -«دیگری-جای/بهبرای-فرد»شناسانه برآمده از جهت ارزش

 93یعنی پذیرفتن مسئولیت رفع حوائج دیگر اعضای خانواده. ، انفعال استمادری قابل انفکاکند:چند وجه غیر
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 معنای نهادزداییمادری بهکشد. خانواده رنج میخاطر اعضای آل نه برای خود بل بهمادر ایده
(insubstantiation)  از خود درقبال دیگر اعضای خانواده است بدین معنا که مادر پیشاپیش خود را

دایی زاش معطوف به رنجپندارد و تمامی رفتارهای خانگینمی ءواجد ذهنیت و روانی مستقل از دیگر اعضا
خرد می جانآل حتی مسئولیت خطا و گناه دیگر عضو )خصوصاً فرزندش( را بههاست. مادر اید ءاز دیگر اعضا

همسر و فرزند  (obsession) وسواس مادریْزند. اضافه بر این، خلقی کودکش لبخند میو در مقابل کج

 -ادرمدرمقام – مناش که جهان را به نوزاد و دنیا آمدهرا داشتن است: وسواس مادر نسبت به فرزند تازه به
ه شناسان)فرزند( نوعی إحاله ارزش دیگری-)مادر( منجهان به دوگانه  بریِبرد لیکن این إحالهحاله میإ

-قیدوشرط و مطلق مادر برای گذشت و جانمعنای آمادگی بیفرزند به-اخالقی است. إحاله جهان به مادر

های اخالقی که لویناس توصیفطبق این بر  (.Alford, 2003: 43-44فرزند است )ر.ک:  در راهنثاری 
نمود؛  آدمی تلقیترین جایگاه ارزش باالترین و کامل ای ازتوان نمونهمیوضعیت مادری را ، کشدپیش می

-های موشکافانه از رابطه جنسیت و ارزش نیز وامیدر ساختار دگرآئین خود راه را برای توصیفارزشی که 

 گشاید.
دارد  در برقراری رابطه میان دین و فلسفه بنیادیناولویتی  برای لویناس مادری و زایندگی آنْسرانجام، 

به مسئولیت اخالقی و اهتمام به تجربه عاطفی برخاسته  سرسپاریتوان آن را وجه مشترک هر دو در که می
دانست. از سوی دیگر، واکاوی پدیدارشناسانه تجربه وضعیت مادری را  نثاریجاناز وضعیت انضمامی 

یری گاندیشه فلسفی غرب به حساب آورد: تصمیم گریزپیکره مسئولیت مثابه نقدی جدی بران بهتومی
مآبانه و مسان یک قیّم برای کل جهان ممکن نیست! لویناس بر ضرورت گریز از اندیشه قیّشمول بهجهان

 نماید.تأکید می مسئولیت مشترک و جمعی فرهنگ جهانی یعنی ساختار ات به بافتفالت

 و زایندگی مادری ساختار اخالقیِ
یگری دمبنایی بنیادین برای توصیف پدیدارشناسانه از دیگربودگی یا غیریت  مادرْ زنانگیِدر دیدگاه لویناس، 

مفاد و معنای خود  در سرتاسر آثار او تعابیر جنسیتیْ (.91 :3129 ،ب لویناسبر اساس جنسیت است )ر.ک: 
مانند  ایبهتجر هاینمایند. برای نمونه، کلیشهیاز زیست آدمی حفظ م یافتهرا در چارچوب توصیف جنسیت

انگیزی، پیچیدگی، راز، بکربودنی که میل به تجاوز و هتک کاری، هوسضعف، لطافت، شکنندگی، پنهان»
 :3111یویس، ده این تعابیر جنسیتی هستند )در زمر« رانی و شهوانیتانگیزد، زیبایی، شهوتحرمت را برمی

 ینحو ضمنمستوری و در نتیجه بهخود را در حجاب و  گرددمیآشکار  زنانهدر حکم صفتی  چههر آن. (399
ا یک هجنسیت به معنای تمایزی ویژه نیست. ... تفاوت میان جنسیت»به زعم لویناس،  سازد.متجلی می

 ،ب لویناس« )کندرا به معنایی دیگر تقسیم می ]زیست آدمی در جهان[ساختار صوری است که واقعیت 
 وردآفراهم می انضمامی جهانها به زنانگی و مردانگی افقی برای فهم (. تقسیم جنسیت02-01 :3129

تواند میساحت اخالقی آن  که جهانی؛ کندجنسیتی کشف می های زیستِزیرا آدمی خود را در خالل تجربه
به هرگونه  (the feminine) امر زنانه یابد.خوبی از منظر غیریت زنانه و در پس حجاب آن مجال ظهور به

ضرورتاً  این پوشیدگیپیشاپیش قرار نیست واقعیت اشاره دارد که  وریِتامکان پوشیدگی، حجاب یا مس
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خود  ]یعنی[ نحوه اگزیستانس زنانه در این است که خود را پنهان کند، این حقیقت» مرتفع و کشف گردد.
لویناس با اشاره به مستوری اگزیستانس زنانه تالش  33(.19، همان« )را پنهان کردن دقیقاً حجاب است

ناس، امر عقیده لوی به مند نسبت به بدن زنانه اجتناب ورزد.کند از هرگونه حس تملّک یا تصاحب قدرتمی
سازد و بدین نمط است که خود را در کسوت چهره بارز می دیگریزنانه همواره ساحتی از بروز انضمامی 

ای است که در آن امر زنانه، چهره»تا بدانجا که  گشایدوکمال وامیفراگرفتی تمام برای عدم امکانراه را 
« زندمیرا برهم ]و شفافیت تعلق به حیطه آگاهی[وضوح  جا را فراگرفته و پیشاپیشْهمه ]و دردسر[زحمت 

(Levinas, 1969: 262).  تنها ساحتی از بدن زنانه که پوشیده و در حجاب قرار نگرفته و همواره خود
 axiological) شناسانهارزشلحاظ اخالقی واجد نوعی فشار چهره به سازد چهره است.را متجلی می

force) ود یعنی شدانسته می نیز مصدر تمامی فرامین اخالقی است. افزون بر این،کننده وجدان و پریشان
بودگی گاهی استعالیی در خارج از مرزهای درونبه وجود نقطه مناست که  دیگریرهگذر چهره عریان از 

 بودگی.رسد: برونخود می
اند به این دو عبارتشَجوید و وجهز تمثیل مادری سود میلویناس برای توصیف سوبژکتیویته اخالقی ا 

 رددگپدیدار می آدمیو کنش  اندیشهشرط امکان هرگونه که درمقام « روای او را داشتنتاب دیگری و پ»از 
(Horowitz & Horowitz, 2006: 97-98.)  از این دیدگاه، آدمی همواره در نسبتی خاص با غیر

دارد تا به بازشناسی خود در مقابل غیر او را بر آن می خود قرار دارد و وضعیت زیست هرروزینه درون جهانْ
م موجودی در مقا خودکه بازشناختن بازشناسی نه بازشناسی در ساحت آگاهی تأملی بلمبادرت ورزد اما این 

 این نوع از .سازدهمانند وابستگی آدمی به جهانی که نیازهای وی را برآورده می است غیروابسته به 
خودش را به محض مسئولیت یافتن  مناست که در آن  من (recurrence) دادسوبژکتیویته یک بازرخ

مادری را (. Levinas, 1991: 108)ر.ک:  همانگونه رهایی یا فرار از گرداند بدون هیچتهی می خود از
مود تلقی ن« تولد اندیشه، آگاهی، عدالت و فلسفه»چون هایی همباید در مقام امکان بروز و ظهور پدیده

(Ibid, 128.) دگی هم محسوب نمود: زاین منیافتگی متافیزیکی مثابه وضعیتتوان بهزایندگی مادر را می
 ,Nelsonاست )« ’جایِ دیگریبرای/به‘وکمال هستی تمام»و هم « جایِ دیگریمسئولیت برای/به»

et al., 2005: 329.)  
ر حضور کاود مبتنی بسنجی اخالق وامیبرد امکانای که لویناس برای پیشسوژه انضمامیاز دیگر سو، 

(. Levinas, 1991: 78بودگی( سوژه است)ر.ک: وشت و خونگمندی )= از مادی در جهان یعنی بدن
رقبال د منکند بر سخاوت و فداکاری تالش می« لقمه خود را به دیگری دادن»لویناس با پدیدارشناسی 

گردد اخالقی آن لحظه بر وی آشکار می من(. ساختار دگرآئین Alford, 2003: 121صحه نهد) دیگری
تقدیم کند در حالی که آن لقمه را از نانی گرفته که با مشقت  دیگریبخشش را به لذت که لقمه آماده و

(. به دیگر Levinas, 1991: 191ریخته است )ر.ک: « جَبینعرق »دست آوردن آن اش برای بهبدنی
که  امپذیر است نه آن هنگتوجیه فراسوی هستیْ به ءاستعال وی از ساختار خود یعنیسخن، سخاوت با فرارَ

 نثاریجانسوزی و حس چون رحم، دلعواطف انضمامی و منفعلی هم 93کند.زیست می« لنفسه»خود، 
 و یابددر دامان مادر پرورش می دیگریگردد: ناپذیری عرضه میمادرانه در افق واقعیت محسوس تقارن
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مادر است که  احساسی و عاطفیِ با وجودِ جبران ندارد. داشتچشم ویمادر درقبال نگهداری و تغذیه 
 دیگریاخالقی از  منپذیری انفعال 13یابد.سوژگانی( قوام میخانواده در مقام اولین ساحت اجتماعی )یا میان

-اپیشمندی فرمثابه یک واقعیت انضمامی و شرطِ فضیلت( بههمانبه  غیردر احاله  منفعالیت محض  ≠)

ا در اخالقی ر منکند که واقعیت مندی سوژه اخالقی تالش میبدنشود. لویناس با تأکید بر نهاده می
ق نشان دهد تا بدین نمط حاکمیت مطل بینایی و شنواییقوای وساطت  به دیگریمنفعل بودن او از طلب 

 وچرای کنش عقالنی را مورد چالش قرار داده باشد.چونو بی
پذیری حسی، مقدم است. آسیبدر اندیشه لویناس  پذیرآسیب ترین نمودگار حساسیتاخالقیمادری، 

 گرددداد میلمق« عقالنیت و سنت»گری اگوی استعالیی هوسرل است یعنی چیزی فراتر از بر هر نوع تقویم
منزله به ]هوسرل[تحلیل ما با رد و انکار قصدمندی »گوید: (. لویناس خود میBergo, 2017)ر.ک: 

های پیشاطبیعی آن به روان ... پیرو حساسیت در داللت ]ساختار صوری[ریسمان راهنما به سوی ایدوس 
 ]مثابه صدق و صفابه[، داللت ]چه خودش نیستبه آن[جا که در تقرّب خواهد بود، آن ]مادری[امر زاینده 

(. Levinas, 1991: 68« )کنددر میانه طبیعت داللت می اصرار در هستیپیش از متمایل شدن به 
توان مبنایی بنیادین برای زایندگی وی به حساب آورد یعنی هرگونه امکان آفرینش و را می زنانگی مادر

یر، شرط غ-زنانگی زن»که کند درست مانند اینتجلی می یا تجربه مادری داشتن خلق در نوعی مادر بودن
لویناس مکانیسم این  (.399 :3111 ،دیویس« )همان است-فیزیولوژیک به دنیا آوردن کودکی با پدر

 :Levinas, 1969نماید )ر.ک: توصیف می« در عشق شهوانی جمع میان همان و غیر»آوری را در کودک

بر رابطه خاص عاطفی با فرزند  53است« حمل دیگری در خود»نحو پدیدارشناسانه مادری که به (.266
 ,Levinasخاطر او زیستن )ر.ک: را بر خود ترجیح دادن و صرفاً به دیگریتأکید دارد. مادری یعنی 

ا هخاطر آنبرد یعنی همواره پریشانسر می(. مادر همواره در انفعال از دیگر اعضای خانواده به102 :1996
 رخانگی است. مادر، نماد عاطفه دگرآئین است: عاطفه مادرانه وی، او را در براب-های درونو نگران رابطه

های عاطفی میان اعضای خانواده برای نیل به امر اخالقی خانگی )= رسیدن به باالترین سطح رابطه
های به بهبود رابطه( maternal sensitivity) سازد. حساسیت زایندهبختی( منقاد میآرامش و نیک

 (.Levinas, 1991: 170کند)ر.ک: پذیر میخانوادگی، مادر را بیش از دیگران شکننده و آسیب
پذیری سوژه اخالقی باید جانشینی را مورد کاوش و بررسی قرار داد. لویناس ر راستای تحلیل انفعالد

زندگی  دیگریخاطر را بر خود ترجیح دادن و تنها به دیگریمعتقد است مادری نوعی جانشینی است یعنی 
مادری، دقیقاً »گوید: خود میشود. لویناس می من دیگریْکردن. در روند جانشینیِ مادرانه است که 

خواهد  (psyche)دیگری بودن در همان است؛ آبستن بودنی که خودِ روان (gestation)آبستن
 «آبستن دیگری بودن در همان»مسئولیت اخالقی نیز در ساختار خود (. Levinas, 1996: 102«)بود

-ی و بدلپارچگیک»ی بنیادین به اکه اشارهکند بلداللت نمی« بردگی»یا « آزادی گزینش»است که بر 

ساختار ذاتی مادری برابر است با (. Horowitz & Horowitz, 2006: 105است)« ناپذیری من
( درست مانند زمانی Levinas, 1991: 25«)همان-در-]یا غیر[دیگری »ساختار ذاتی جانشینی یعنی 

خورد به نوزادش نیز منتقل که می ایکند و باردار است و هر لقمهکه مادر جنینی را در خود حمل می
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است بدین معنا که نوزادی  دیگری(. مادر در این دوران حامل چهره Alford, 2003: 43گردد)ر.ک: می
دارد با یک چهره که از سرحدّات پوست بدنی خودش خارج نیست. جانشینی که پیش از این ریشه در جنبه 

-sensation-coming-into-(intentional)))قصدمند( -آگاهی-در-فرورونده-حسِ»مندانه بدن

consciousness) »ای که در حال تکوین است دریافت شود. اخالقی منمنزله تواند بهداشت اکنون می
-ایجبرای/به»اخالقی در قالب تأثرات گوناگون  مندهد که حواس ای رخ میبنابراین، تکوین در لحظه

 (.Levinas, 1991: 26کند)افاده میرا « (being-for-the-other) بودن-دیگری
؛ تعبیری (Ibid, 67به حساب آورد ) و در نتیجه خالق و مهربان «مانند یک بدن زاینده»مادری را باید 

 مادریر هم بدین بدین معنا که  کنداستفاده میاسرائیل برای حق مادری موسی )ع( بر بنیکه لویناس 
بنای مهای پدیدارشناسانه لویناس از مادری، توصیفبودن  محور: یهودیت داردنهاده و آن را نیک میصحه 

مندی مادرانه و بدنبر این مبنا،  13دهد.مسئولیت اخالقی و نظریه ارزش را تشکیل میمشترک و سازگار 
احت )یا غریبه( نیز در س دیگریکه است چنان دیگریل مسئولیت درقبال ارز تقبّزاینده درست معادل و هم

 بشود. مادر در این وضعیت خود را حتی برای قبول مسئولیت یک غریبه نیز منتصَمادر وارد می فرزندبودگی
 (.Guenther, 2006« )است نه او را به دنیا آورده و نه آبستن او بوده»ای که د؛ غریبهیابیا برگزیده می

 توصیف دینی از مادری و زایندگی
 ت()و گاهی اوقات مسیحی از خوانش اخالقی آئین یهودیتدر اندیشه پدیدارشناسانه خود متأثر لویناس 

 ,Manning)ر.ک: اندخوانده« پیامبر یهودی مسئولیت اخالقی در قبال دیگری»را  جا که ویتا آن است

هایی مانند مادری، مسئولیت اخالقی، نامتناهی و استعالء را از آئین مضامین و تمثیل (.10-11 :1993
دو توان دین و فلسفه را میکند که ( و اعالم می310-311 :3111 ،دیویسگیرد )ر.ک: یهودیت وام می

« (approach to transcendence) استعالء ]ساحت[به  نزدیکی»روی یک سکه واحد که معنویت یا 
خدا در مقام جوهره راستین هرگونه اندیشه  (.Levinas (b), 1994: 174هستند به حساب آورد )ر.ک: 

 (.321ص  :3111 ،دیویساست )« ای دیگردیگری»دینی برای لویناس واجد نوعی دیگربودگی از جنس 
در جهان مادی  دیگریزمینه را برای مواجهه با شکسته و رابطه با خدا ساختار خودمحور سوژه را درهم

 ,Levinas)ر.ک:  سوژه یا مادر بودن آن است بودنِ شرط اخالقیْ دیگریمواجهه با آورد؛ فراهم می

فعل خالق مبدأ الهی نوعی فعل »با کند خدایی است که خدایی که لویناس توصیف می(. 19 :1990
م تمامی خدا در مقام نامتناهی از تقدیر و تحکّ (.233 :3123 ،لبرگگاسپی)آورد را پدید می« تحدید خویش

کنش و استعالء فراهم آید. این فعل مجال  (the human) نشیند تا برای امر آدمیمیامور در جهان پس 
نشیند ساش واپتوان الگویی اخالقی برای سوژه تلقی نمود که باید از فضای خودمحورانه هستیخالق را می

 13ت به نیازهای او مسئول خواهد شد.را بشنود و با شنیدن طلب او نسب دیگریتا طلب و ندای 
)به معنای مرد( اشتقاق یافته است: به زعم  ishاست که از کلمه  ishahزن در زبان عبری معادل 

ی خاص بدین معنا که زن از بدن و فیزیولوژ نیست« شناسانهرشد زیست»از نوع صرفاً لویناس، این اشتقاق 
 گیرد و طرفخداوند قرار میمورد خطاب مستقیماً  چون آدم )ع(نیز هم مردانه پا به هستی نهاده باشد! حوا
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نه صرفاً به  گرددشود یعنی حوا از طریق همین مورد خطاب واقع شدن واجد کرامت میوگوی او میگفت

)ر.ک: فصل دوم  وی از دنده آدم )ع( آفریده شده باشد -چنان که در یهودیت مشهور است–این دلیل که 
-و خوشامدگویی چهره مواجهه»ت عبارت است از فهم یهودی. زن برای لویناس در افق از سِفر پیدایش(

و همین مبنایی اخالقی برای « اششناسانهچهره با طرف مردانه حتی در سطح اگزیستانس زیست-به
بر  مادریامر زنانه در افق (. Levinas, 1990: 34گردد )هرگونه رابطه در جهان زیست هرروزینه می

ست مادر ا ،رس جنین و نوزادکه اولین موجود در حیطه دستگردد بدین نحو ساحت تجربه آدمی آشکار می
لویناس  در اندیشه دینی جوید. مادریِ زنپیشی می سوژگانیبنابراین امر زنانه بر هرگونه رابطه دیگر میان

: برای نمونه، سفارش 03در جهان مادی است منواجد جایگاهی بنیادین در تبیین اخالقی بودن زیست 
اخته شنرسمیتتوان اشارتی دقیق به بهاحترام به والدین در فرمان پنجم از ده فرمان را می برایتورات 
افتخار نما تا در سرزمینی که خداوند به تو داده  ] و نیکی نموده[به پدر و مادرت . »تلقی کرد دیگریشدن 

 13«.برای مدت طوالنی زندگی کنیبتوانی 

قی یک طلب یا فرمان اخال آشکارکنندهتلقی گردد « جانشینی اخالقی»منزله مادری آن هنگام که به
 ,Guentherگردد ) مواجه دیگریبا چهره -به-نحو چهرهشود تا بهخطاب میبا بدنش  منخواهد بود: 

اره مادر همودر این معنا،  .گرددمینیز  دیگریگوی طلب و حتی مسئولیت و در این مواجهه پاسخ (2006

خارج از حیطه اخالقی سرزنش و مجازات  -دیگریدر مقام –در معرض اتهام قرار خواهد گرفت زیرا فرزند 
 اشبودگیرا از درون من ،چهره-به-مواجهه چهره نهایی قرار خواهد گرفت حتی اگر مورد تنبیه قرار گیرد!

بدین  زندمیاش برهمطبیعی زیست مادی همانی او را با شرایطکشد و بدین نحو هویت یا اینبیرون می
دنی است که ب بل پنداردمی فیزیکالیسم نیست آن چنان که مکتبدیگر بدنی مادی و محض  منمعنا که 

نحوی اشاره به به خود)بدن( نهادن  غیراین در اختیار  .گذاردمی دیگرینحو مادی در اختیار خود را به
 دن بر درماندهلباس پوشان، تشنه نمودنسیراب ، سیر کردن گرسنهکند یعنی مسئولیت جهانی نهاد دین می

بر این  (François Poirié) فرانسیس پُواریِهخود با  در مصاحبه لویناس .پناه و آوارهپناه دادن به بیو 
-میرجمه نحو انضمامی ت: چگونه مسئولیت درقبال دیگری بهپُواریِه » :کندمسئولیت چهارگانه تأکید می

این دغدغه، دلواپسی  اش دغدغه است. سرانجامْهای مادیشود؟ لویناس: دیگری برای من در همه ناتوانی
کید می أتبرای سیر کردن او و لباس پوشاندن بر قامت اوست. این دقیقاً آن چیزی است که کتاب مقدس 

ساحت  ’د.نوایان را پناه دهیو بیگرسنگان را غذا دهید، برهنگان را بپوشانید، تشنگان را سیراب کنید ‘کند. 
 (holiness) مادی آدمی، حیات مادی دیگری دغدغه من است و رابطه با دیگری معنای واالی قداست

اید، شما در شما مرا شکار کرده‘که عیسی مسیح گفت  یدبیاور یاد( را به 91) کند. انجیل متیمرا تعهد می
چه زمان در پی تو رهسپار  ایم؟چه زمان تو را به دام انداخته‘مومنان از او پرسیدند  ’اید.پی من گشته

آن هنگام که از إطعام فقرا إعراض نمودید، آن هنگام که فقرا را گرفتار نموده ‘عیسی پاسخ داد  ’ ایم؟گشته
ام که از گویی در رابطه با دیگری، من مسئولیتی را برعهده داشته تو ’تفاوت بودید!و نسبت به آنها بی

ام، یک خدای به دام افتاده است. ردن و نوشیدن آغاز شده است. و انگار آن دیگری که اسیرش نمودهخو
وردن خ نسبت بااز جنس یک مسئله اجتماعی باشد. تمام آن مسائلی که در  شاید این قداست فقط تقدسی
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 ,Robbins) «شوند، مادام که به دیگری مربوط هستند، مقدس شمرده میاندمطرح شدهو نوشیدن 

دین در افق خوانش اخالقی لویناس تنها از رهگذر اهتمام به رفع حوائج مادی بر این اساس،  (.52 :2001
در اوج بدبختی  دیگریآورد. یاری رساندن به است که امکان قداست و استعالء را فراهم می دیگری

ئولیت ترین مسنهایت، بنیادیدر : ریزدپی میرا  منمعنوی اگزیستانس -شالوده روحانی اش است کهمادی
یعنی بدن و نیازهای وابسته به آن است. به گمان  دیگریمعطوف به وجه دیداری اگزیستانس  مندینی 

بر نیازهای معنوی او اولویتی ویژه دارند چه اگر نیازهای مادی برطرف  دیگریلویناس، نیازهای مادی 
  23نگردند امکان زیست او در جهان وجود نخواهد داشت.

در افق نیز شود گفته می rachamimکه به زبان عبری خداوند برای لویناس، رحمت )و شفقت( 
منزله مکانی که دیگری در آبستنیِ به-]مادر[لرزه رحم »جا که کند یعنی آنزایندگی مادر معنا پیدا می

خداوند جهان را از روی  (.Levinas (a), 1994: 142«)نحوی مادری درون خدا است، به-همان است
 کردنسان یک مادر آفرید و وجود رحمت و شفقت در میان آدمیان را با تجربه مادریصفت رحمت خود به

آگاهی مادر به ، ضربه جنین به دیواره رحم مادر که توأم با درد است ضمانت کرده است. دیگریبرای 
ترومای مادر است که مادر را بر آن  گرداند.تنهاست را زخمی )یا ترُماتیک( می خودش در جهانْ کهاین
؛ من مسئولیت 99(Here I amMe voice/) من این جایم» اعالم دارد:لحاظ اگزیستانسیال به کهدارد می

مادر در اولین قدم نیازهای اولیه و  (.Levinas, 1991: 114«)کنمهمه کس و همه چیز را تقبل می

–الذکر را برعهده دارد. مادر واسطه میان پدر مسئولیت چهارگانه فوق سازد یعنیفوری نوزاد را برآورده می

اشد بشده همان مواد خام میکننده شکل فرآوریمنزله مصرفبه–و فرزند  -مثابه برآورنده مواد خام نیازهابه
ماید. نه میها را برای جذب تغذیه فرزند آمادمصرف و استفاده فرزند تغییر داده و آنیعنی مواد خام را برای 

مادی  برای رفع نیازهای من سوژگانیتالش میانلحاظ اخالقی توان بهاین نقش سنتی و دیرینه مادر را می
  برای ساختن جهانی قابل زیستن برای هر دو لحاظ نمود. دیگریو هرروزینه 

دا معنا پی« خانه، زن است»خاخامی( یعنی  بر طبق تفسیرامر مادرانه در افق جمله معروف تلمودی )
بوغ، ن خانه»منزله بخشد بهرا جلوه می« زیبایی و لطافت»که زن است و قاعدتاً جدای از این. مادر کندمی

ی جمع ای دیگر است که شرط امکان زیستِخانه ،یعنی مادر در خانه« سازدحیات عمومی مرد را ممکن می
ند تا کجهان یهودی معرفی می« پارادایم اخالقی»را  بنیادینیناس این وضعیت سازد. لومرد را برآورده می

؛ شعاری «برای مرد نیکو نیست که تنها باشد»قرار دهد:  شناسیهستیاخالق را مبنایی برای  گونهبدین 
 :Levinas, 1990)ر.ک:  پیدا کند ی زیستن رایهودی که بر مبنای آن مرد باید در رابطه با زن معنا

قام مزن در  به شعار یهودی که ظاهراً نوعی اشاره کارکردگرایانه سنتیاین اشاره لویناس به  (.31-32
است کند. درین معننگرد معنا پیدا میخانه است و زن را برای زدودن گرد بدنامی و سردرگمی مرد میستون 

و مرد خود را در فضایی  (Ibid, 37) «شودزن واگشوده می ]حضور[با  ... (intimacy) محرمیت»...  که
وصیفی پذیرد و از آن تدر این تفسیر، لویناس کارکرد سنتی زن را می .کندآمیخته و صمیمی حس میحرممَ

ای است که از طریق عواطف و تأثرات اوست که امکان کند: زن واجد ارزشی رابطهپدیدارشناسانه ارائه می
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کند و جهان را برای مرد سرشار از حس زیبای لطافت میزن، دهد. پذیری رخ میپیوندی و جامعههم
 دهد.پذیر کردن زیست هرروزینه را فرا روی مرد قرار مینوعی نقش تحملبه

 آدم زنی که به»تورات مبتنی بر عبارت ر پیدایش فْسِدر  (ع) الیاس هایاشارات لویناس به داستان
کرد کند با اشاره به کارتالش می )ع( لویناس، الیاساست: بدین ترتیب و به زعم « رساندیاری می ](ع)[

آیا خود او آن را  ]اما[-آورد به خانه می ]و غله[مرد ذرت : »39زن در زندگی مرد نقش او را مشخص نماید
زن، نور چشمان  تواند خودش را در آن بپوشاند؟آیا می ]اما[-آورد کتان می ]نخ یا پارچه[کند؟ او آسیاب می

تفسیر لویناس از  .(Levinas, 1990: 32) «داردنگه می ]استوار[مرد است. زن، مرد را روی پاهای خود 
در اندیشه وی زن شناسی است؛ امر زنانه بر هستیتقدم زن و « ارزش مطلق»این متن معطوف به بعد 

مار لباس ببافد به وجود نیامده است زیرا استخدام یا استثصرفاً بدین دلیل که برای مرد ذرت آسیاب نموده یا 
از این رو، زن در مقام یک تمثیل یهودی  !(Ibid) مفید خواهد بودتنهایی بهیک کنیز برای چنین هدفی 
الگوی زیست اخالقی آدمی است: مرد با نهایت تالشش طبیعت زیرا  گرددمیواجد ارزش و جایگاه انسانی 

گرداند ولی این ر خود میفع نیازهای فوری مادی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن مسخّرا در قالب ابژه ر
)= مایحتاجات زندگی مانند  غیررا به )= مرد(  همانزن است که طبیعت را فرآوری کرده و حاصل تالش 

اختن برآورده سنماید یعنی مرد را از نیاز شدید به نماید. زن به خانه مرد نورانیت اعطاء میتبدیل میغذا( 
لبه با مدد جستن از غ زن شود.دارد و مبنای میل متافیزیکی او به استعالء میاش بازمیکور نیازهای مادی

-که درین معنا عاطفه و احساس امکان تحقق نوع خاصی از حکمت را فراهم می-اش احساسی-عاطفی

 کند و او را برای ازخودگذشتگی بیشترگری عقالنی رها میاش به محاسبه، مرد را از گرایش طبیعی-آورند
 گرداند. آماده می

آسایش بخشیدن به وی و غلبه بر مادیت محض زیست مردانه که همه  ،نورچشم بودن زن برای مرد
توان به نوعی کارکرد اخالقی زن در زیست مردانه بیند را میخواه میچیز را از دریچه امر کلی تمامیت

أملی کرد آگاهی تدیدارشناسانه لویناس، استعاره نور برای ارجاع و ایضاح عملاگرچه در اندیشه پدانست: 
جا احتماالً مراد لیکن در این (11-01 :3129 ،ر.ک: لویناس الف) خصوصاً نزد هوسرل به کار رفته است

زن، شرط امکان مواجهه لطیف  است. -در مقام امر مردانه–وی شرط امکان نور، نوربینی و نورانیت آگاهی 
« واهیخجویی و سلطهبرتری»لحاظ اخالقی واجد زیستی بدون زن به جویی با جهان است؛و عاری از سلطه

-هبودی همزیستی و همامکان هم ،های عقالنی مردانهمراتب ارزشجایی سلسلهت یعنی از رهگذر جابهاس
که جهان -« حضور خداوند»زن برای مرد علیرغم  ه است.فراهم آوردبری بدون احالهدر کنار هم چیز را 

ز مرد را ا ،. زنپاالیدمی و انزوا جهان را از تنهایی -نمایدمادی را آکنده از شرایط معنوی و استعالیی می
شمول که همواره انتزاعی و جهان[برای برکندن قطعی ریشه اندیشه »رهاند. اش وامیخوارانهتنهایی جهان

در خانه، باید جریان غریبی از  ]و قرار[، ... برای بازگشت به صلح و سهولت بودن ]لویناس استمورد نقد 
جهان  [ (geometry of infinite and cold space) الیمت در هندسه مکان نامتناهی و سردم

مرد بدون »در دیدگاه دینی لویناس،  (.Levinas, 1990: 33« )راه یابد. نام این جریان، زن است ]مادی
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-زیست مردانه که سرشار از پیش(. Ibid, 34« )کندخداوند را در جهان نابود می ]یا نگاره[تصویر  ،زن

 بدل های ارضای نیازکانلطفی از امشمول است، جهان را به مجموعه سرد و بیهای عقالنی و جهانیابی
ل، برد. در مقاباش احاله میهای معماگونهو بدون پیچیدگی تنیسیعنی جهان را به چیزی که  نمایدمی

دن عواطف و احساسات سر برهایش ساحتی برای تجربه کردن و بهبرای زن جهان با تمامی پیچیدگی
  گوناگون است.

، ]و مادرانه[ امر زنانه»این حقیقت است که  دردر یهودیت برای لویناس برخاسته  مادر یارزشجایگاه 
« بروز خودِ مالیمت، خاستگاه هرگونه مالیمت بر روی زمین ]یعنی[بروز و نمود اصیل انواع کماالت است 

(Ibid, 33.)  کمال اخالقی کننده نیل به تمامی کماالت خواهد بود:تضمین دیگری/برای در قبالمادر -
چون امر زنانه که گردد همال و در قالب فرایندهای مختلف زیست هرروزینه محقق میکه امری پویا، سیّ

امل برای مرد تحقق یکپارچگی ک -است در جهان زیبایی و لطافتپویایی و سیالیت هرگونه بروز و نمود 
 گر که امری ایستا استالبته لویناس به هیچ وجه قصد ندارد تا عقل محاسبه 99میان عقل و عواطف است.

شمول است دادش قواعد خشک و سرد جهانبرونو جهان را در قواعد محض و منطقی خود فروریخته و 
-کند نوعی حکمت منحصربفرد را برای زیست عاطفیکه تالش میرا از دایره زیست آدمی بیرون گذارد بل

مرد بدون زن چیزی درمورد خیر، یاری، خوشی، » سازد. میسوراحساسی قائل گردد که اخالقی بودن را 
بر این مبنا، زن خود مالکی پیشانظری/فلسفی  (.Levinas, 1990: 33-34« )داندبرکت یا بخشش نمی

به  ردمدر ساحت زیست هرروزینه زن جایگاه امیدبخش  برای مرد در درک بهتر خیر و زیبایی است یعنی
 های جهان است.گردد و نوعی الهام و کارمایه برای تحمل سختیآینده می

 مالحظات پایانی
را  دارانهماخالق در نهایت این است که امکانی دیگر برای زیستنغرض لویناس از توصیف زیست مادرانه 

زیست مادرانه سرشار از عواطف و . دیگریپیش روی آدمی قرار دهد؛ امکانی برای جا باز کردن برای 
 چونهای خاصی هماست یعنی تجربه مادرانه از وضعیت دیگری طلبها نسبت به نیازها و حساسیت

یع مثابه انکشافی بدتوان بهرا می -امکان زایندگی اشاره دارندکه در نوع خود با هم به –بارداری و زایمان 
)یعنی داشتن [بدن زنانه  مادری کردن، تالشی است که ریشه خود را از دانست. دیگری مواجهه بادر افق 

اخذ نموده و تنه خود  ]فیزیولوژیک مادری(-( = )وجه زیستدیگریمی برای ظهور و آشکارگی چهره حِرَ
 ]سوبژکتیو مادری(-تجربی= )وجه  ی سرشار از عاطفه و احساس(ن)یعنی زیست[ اگزیستانس زنانه را از

)یعنی فراهم کردن امکان آشکارگی [ دیگری-برای-گشودگی در آسمانرا هایش فراهم آورده و شاخه
 گسترانده است. ]ناپذیر باشد( = )وجه اخالقی مادری(آن چنان که احاله دیگری

 هاماتیخألها و ابها، فرضپیشجربه مادری و زایندگی واجد با این حال، توصیف لویناس از وضعیت و ت 
دقیقاً مشخص نیست که چرا اند! برای نمونه، پدیدارشناسی نشده خوبیبه است که در اندیشه وی

تعبیر و مراد سنتی از کارکرد زن یعنی به  -ضرورتاً و نه احتماالً–محور او دیگرپدیدارشناسی اخالقی و 
زن در خالل تعلیق )یا  که نداردگردد. آیا امکان این وجود داری و آرامش/نوربخشی به مرد منجر میخانه
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رف آیا ص اش بدل گردد؟!های سنتیها و التزامخارج از داللت /چیزیفرضها به کسیاپوخه( تمامی پیش
های وشکافیرسد مفرضی کافی است؟ به نظر میی پذیرفتن چنین پیشاستناد به آیات تورات و تلمود برا

 ساسیتحیا سوژه را در ساحت  منجا به کار گرفته نشده باشند زیرا مثالً هنگامی که دقیق لویناس در این
ا در ر منگیرد و غرب فاصله میفلسفه های فرهنگی رایج در فرضپیش اغلبکند از کاوش می لذتو 

در نظر گرفته و توصیف  در سطح حسّ دیگری-جایبرای/به-گشودگیو  گریمصرف، خواریجهانمیانه 
پیچیدگی عمده دیگر در توصیف لویناس از تجربه عاطفی در وضعیت مادری و زایندگی این است کند. می
سته نقادر نیست بر دوگانگی جنسیتی زن/مرد و لوازم آن فائق آید. باید توجه داشت که وی پیشاپیش توا که

چون هوسرل و مرلوپونتی بر دوآلیسم سنتی ذهن/بدن غلبه نموده و بر سان دیگر پدیدارشناسان همبود به
 در حکم وضع یکپارچه و واحد شخصیت آدمی خویش (ethical embodiment) مندی اخالقیبدن

ناد به آیین استرسد با هنگامی که نوبت به توصیف دوگانگی سنتی جنسیت و لوازم آن می. اما صحه نهد
ر بدان بزند. توبویی اخالقیکند رنگارائه نکرده و تنها تالش می تبیینیاز خاستگاه این دوگانگی  یهودیت

-پیشو  بهبود قدم در مسیر تجربی زیست زنانه-وضعیت توصیفی از لویناس یدارشناسانهاگرچه توصیف پد

 با این وصف، پس از خواندن غان نیاورده است!برد خاصی برای آن به ارملیکن در نهایت پیش نهدمی روی
 هد ماندپیشاپیش بوده باقی خوازن و امر زنانه در همان وضعیتی که آثار لویناس شاید بتوان متوجه شد که 

 اش بازتعریف نماید.چارچوب کارکردهای سنتیخود را در از نو  و همواره باید

 هانوشتپی
مدعا را مورد مناقشه و چالش قرار داد: مغالطه استنتاج باید از هست، توان این نظری دیگر نیز میاز نقطه .3

(. بر Naturalistic Fallacyانگارانه )( یا مغالطه طبیعیIs-Ought Fallacyباید )-مغالطه هست
ام مثابه و انگاره نامی عرا به« باید»یا « خوب»چون طبق این مغالطه، نباید اصطالحات و تعابیر ارزشی هم

جا نیز از هستی کند. در این( میnatural propertyنمود که اشاره به خصیصه یا خصایص طبیعی )تلقی 
اجتماعی برای تأسیس نهاد -توان استنتاج باید یا ضرورتی اخالقیداد واقعی تجربه مادری نمیو رخ

نجار یا توان هنمی زنانه( شناختی )= بدنشده مادری یاری گرفت. به دیگر بیان، از واقعیت زیستاجتماعی
 اجتماعی )مادری( را استنتاج نمود.-بایدی فرهنگی

 Homo Viator: Introduction to a Metaphysic of Hopeبرای مثال، گابریل مارسل در کتاب  .9
 پردازد.های آن نیز میبه پدیدارشناسی )اگزیستانسیالیستی( خانواده و نقش (2010)

میان زنان و مردان در رشد اخالقی که خود ناشی از جریان اجتماعی اندیشه گلیگن متکی است بر تفاوت  .1
ها و فرایندهای های جنسیتی بر رویه( است. وی به دنبال کشف تأثیر تفاوتsocialisationشدن )
( است equality( و برابری )equityسانی )سازی متفاوت در زنان و مردان مبتنی بر دو ارزش همتصمیم

سانی و برابری جنسیتی است ها و فرایندها رسیدن به آرمان هماز بررسی این رویه یعنی هدف عمده وی
  (. Grow, et al., 1991)ر.ک:

 . Prado, 2003الذکر ر.ک:شناسانه میان دو سنت فوقتر تفاوت روشبرای بررسی بیش .5

ی یز میان هستی ذهنبودگی نه به معنای ساحت تحقق خارج از ذهن و آگاهی که مبتنی بر تمامراد از برون .1
که به معنای فراسوی هستی و شناسانه است بلو هستی عینی یا خارجی و در نهایت مفهومی هستی
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 دیگریبودن خود را در قالب چهره جا که شرط امکان اخالقیشناسی )هایدگری( است یعنی آنهستی
ء ها استعالگنجد و همواره از آنشناسانه نمیکدام از مقوالت هستیسازد؛ تجلی چهره ذیل هیچمتجلّی می

 جوید.و پیشی می

رود: الف. برای یا به خاطرِ ... و حرف اضافه به دو معنا به کار می pourو فرانسوی forدر زبان انگلیسی  .1
 را با خود دارد. دیگریجایِ به من( substitutionجایِ ... که مفاد جانشینی )ب. به

ری نظ-گونه رابطه و نسبت با غایت یا صالح عملیخود و بدون هیچها به خودیهایی که متعلق آنارزش .0
 (.humanityهای وابسته به خدا و آدمیت )شود مانند ارزشدیگری، حاوی ارزش شناخته می

ظری ن-دلیل رابطه و نسبتشان با تحقق یا رعایت غایت یا صالح عملی ها بههایی که متعلق آنارزش .1
  چون آب و غذا.های وابسته به منابع طبیعی همگردد مانند ارزشدیگری، حاوی ارزش محسوب می

د شونای که دارند، حاوی ارزش پنداشته میها به دلیل ماهیت مفهومی یا ذهنیهایی که متعلق آنارزش .2
 چون مفاهیم علمی، باورهای دینی و قوانین حقوقی.هم

 ذیری و فداکاری را نام برد.پتوان مسئولیتاز میان فضایل عمده اخالقی در خانواده می .39

 «نحوه اگزیستانس»توان پس از حجاب اولیه و بنیادین که بنابراین، حجاب و پوشش ظاهری زن را می .33
 اوست نوعی حجاب و پوششی ثانوی و مضاعف تلقی نمود.

در ضدیت است: تنها و در  منبا خودمحوری مطلق  دیگرینثاری برای لویناس بر آن است که ایثار و جان .39
ر ها نباشد که اگتوان از این فضایل سخن به میان آورد که خودمحوریِ مطلق، حاکم بر رابطهشرایطی می

-selfمندانه دگرآئین، نوعی خودفریبی )های فضیلتحاکم باشد وقوع، صدور و تفسیر این قبیل کنش

deceit :( تلقی خواهد شد )ر.کCritchley & Bernasconi, 2002: 235.)  

کاوانه خانواده را اولین واحد یا گروه اجتماعی معرفی ( از منظری روانJacques Lacan)ژاک لکان  .31
( با مقوله دیگربودگی مواجه cognitive developmentاش )کند که کودک در روند رشد شناختیمی
 ,Homerو  Žižek, 2007: 7-11شود. در خانواده، مادر اولین دیگری برای کودک است )ر.ک: می

2005: 70-79.) 

-یعنی در توصیف آسیب[جا در این»در خود است:  دیگرینیز نوعی حمل  منپسوخه یا روان درون بدن  .35

 (.Levinas, 1991: 67« )( استmaternal bodyروان همان بدن زاینده ) ]پذیری

نگاه وی،  رکند. دنحوی اخالقی تعبیر میبر همین مبنا، لویناس آموزه برگزیدگی قوم )یا نژاد( یهودی را به .31
برگزیدگی با برتریت متفاوت است و قوم یهود صرفاً برگزیده است نه برتر از بقیه اقوام! قوم یهود از ناحیه 

بن ویادآور شود. در بیخ« تا مسئولیت و وظیفه آدمی نسبت به دیگری را به اهل جهان»خدا برگزیده شد 
ی وجود ندارد بل سراسر رنج و مشقت ادای و امتیازطلب« فخرفروشی»گونه برگزیدگی این قوم جای هیچ

 (.11-11: 3111است )ر.ک: علیا،  دیگریمسئولیت درقبال 

لمثلی الویناس برای ارائه خوانش اخالقی خود از رابطه آدمی با امر الوهی در عرصه زیست هرروزینه به ضرب .31
 نیازهای مادی»یا « است نیازهای مادی دیگری، حوائج معنوی من»کند که بر مبنای آن یهودی اشاره می

(. نکته جالب توجه این است که مسئولیت Cohen, 1986: 24« )دیگری، مسئولیت معنوی من است
 نزدیک است. aherدر اشتقاق با دیگری یعنی  aharioutدر زبان عبری یعنی 

ی کننده مشهای مشهور و رسمی یهودیت درباب مادر و خواهر موسی )ع( را تعیینلویناس چندی از داستان .30
کننده وضع و (. امر زنانه در آیین یهودیت تعیینIbid, 31کند )ر.ک: تلقی می« تاریخ یهودیت»و سیر 
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های مسئوالنه مادر و خواهر موسی )ع( است که تاریخ اخالقی قرار اخالقی بشر است و از رهگذر کنش
  گیرد.یهودیت شکل می

اگر کسی پدر یا مادرش را نفرین »چون شده است همهای دیگری نیز در حق والدین در تورات سفارش .31
کسی خردمند است که موجب شادی پدرش گردد »( و 2، آیه 99)سفر الویان، باب « نماید باید کشته شود

  (.99، آیه 31)امثال سلیمان، باب « که احمق کسی است که مادرش را حقیر پندارددرحالی

شود مالحظه می« وچراچونبی ]یا[ارزش نهایی ... »ناس قداست یا تقدس در این معناست که برای لوی .32
(Levinas, 1998: 203یعنی درست همان دست ).گیری و مددرسانی به بیچارگان و درماندگان 

گاه که خداوند ابراهیم را فراخواند تا او را در معرض اشاره به ماجرایی که در سِفر پیدایش آمده است: آن .99
(. این عبارت در زبان hineniگوید: حیننی )اهیم در پاسخ فراخوان خداوند میآزمون الهی قرار دهد. ابر

قید و شرط خود إعالم حضور بی»است. لویناس از این عبارت برای « من این جا هستم»معنای عبری به
د بگوی« حیننی»چیز کس و همهوظیفه دارد به همه منجوید. او معتقد است سود می« رس خداونددر دست

 & Critchleyرس او قرار دهد )ر.ک: در دست دیگریود را برای تسکین آالم و رفع حوائج و خ

Bernasconi, 2002: 38-39.) 

شود این است که از زیست زنانه و ژرفای عاطفی تجربه آن بحث احتماالً نقدی که به لویناس وارد می .93
ی زیست مردانه قرار داده است! از این منزله طرف مقابل و مبنایی براکه آن را صرفاً بهنکرده است بل

ارغ از ف»کند راند و تالش میسخن می« پیامدهای وضعیت پسامدرن»منظر، لویناس تا جایی که درباب 
( dichotomy( بر دوگانه )Bauman, 1993: 51به مشغله فلسفی خود برسد)« پذیریتعمیم ]هرگونه[

مینه مشترک است که نقدهایی دیگر بر پیکره اندیشه زیست زنانه/مردانه فائق نیامده است. در همین ز
چون دوبوار، دریدا و ایریگارِی بر ارائه امر زنانه در اندیشه لویناس لویناس وارد آمده است: کسانی هم

اند. برای نمونه، ایریگاری بر آن است که زن صرفاً نمود و بروز امر زنانه در مسیری منفی و سلبی تاخته
در نهایت، لویناس از توصیف بیشتر زن «. افروزددارد و آتش لذت را بازمیزنده نگه می میل را»است. زن 
خودشان -میان-در-هایش در جهان مردانتا به مسئولیت»کند سرباز زده و تالش می دیگریدر مقام 
نه صرفاً  (. با این حال و به زعم نگارنده مقاله لویناس، لویناسْ زن را903-909: 3111)دیویس، « بازگردد

گیرد و از دو طرف توصیف پدیدارشناسانه خود را پیش نیز در نظر می منسان بل به دیگرییا  غیردر مقام 
که دومی را گیرد درحالیکاود که امر زنانه درمقابل امر مردانه قرار مینهد: وضعیت اول را هنگامی میمی

 است.کاود که زن در مقام مادر درقابل کودک مسئول زمانی می

ری زن در خودش همواره دیگ»گوید: راستا با لویناس میایریگارِی در تأیید تفاوت بنیادین زن با مرد و هم .99
نامند. به یادآوری تکلمش قرار و دمدمی میناپذیر، بیشک از همین رو است که او را همواره درکاست. بی

ی آن که مرد بتواند در آن انسجام هیچ پردازد؛ بهم نیازی نیست، تکلمی که زن در آن به همه چیز می
چون معنای دیگری که همواره بافته شدن، در حال معنایی را بیابد. باید به گونه دیگری به او گوش داد، هم

« ها منجمد و اسیر نشودهاست تا در آنها، اما هم چنان در حال رها کردن آندر آغوش گرفتن کلمه
 (.3113)ایریگاری، 
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