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کتـاب الهیـات و نظریـۀ اجتماعـی، فراسـوی عقـل سـکوالر مهم تریـن اثـر متفکـر معاصـر، جان 
میلبنـک، اسـت. ماهیـت کارهـای میلبنک میان رشـته ای بـودن آن ها و رفت وآمـد مدام بین 
نظریه هـای مـدرن فلسـفی و علـوم اجتماعـی و نظریه هـای قـرون وسـطی و الهیـات مسـیحی 
اسـت. ایـن ویژگـْی ترجمـۀ کتـاب را کاری سـخت و پیچیـده می کنـد؛ ترجمـۀ اثـری بـا چنین 
گسـتردگی دانـش نویسـنده اسـت و ایـن دقیقـًا همـان  گسـترۀ محتوایـی نیازمنـد دانشـی بـه 

چیـزی اسـت کـه در ایـران کمیـاب اسـت. 
انتشـارات ترجمان علوم انسـانی، به پیشـنهاد دکتر حسـین کچویان، ترجمۀ این کتاب 
کار خـود قـرار داد و از مترجـم نام آشـنای علـوم اجتماعـی، سـرکار خانـم شـهناز  را در دسـتور 
مسمی پرسـت، دعـوت بـه همـکاری برای ترجمـۀ آن کرد. با تمام  شـدن کار ترجمه، که حدود 
دو سـال بـه طـول انجامیـد، ایـن اثـر همچنـان جـای بهبـود داشـت و بـه همین دلیل بـه جناب 
آقـای ایـرج قانونـی پیشـنهاد شـد تـا متـن کتـاب را، خـط بـه خـط، مقابلـه و ویراسـتاری کننـد. 
انتشـارات، در نهایت، حاصل کار ایشـان را صرفًا ویراسـتاری صوری کرد. امید اسـت انتشـار 
کتـاب بتوانـد در معرفـی میلبنـک و دیدگاه هـای او مؤثـر باشـد و در نظـر محققـان علـوم  ایـن 

انسـانی مقبـول افتد.

یادداشت ناشر





چه، الهیات »جامعۀ سیاسی« و الهیات »اساطیری« هر دو به یکسان 

سیاسی و اساطیری اند. 

گوستین، شهر خدا آ





الهیـات و نظریـۀ اجتماعـی در اواسـط دورۀ تاچـری نوشـته شـد، بـا ایـن اعتقـاد که بینـش الهیاتی 
برخـی  بکشـد.  بـه چالـش  را  نولیبرالیسـم  نوظهـور  )هژمونـی(  نفـوذ  و  به تنهایـی می توانـد سـلطه 
کردن الهیات و دین  بوده اسـت. اما چنین نبوده اسـت. برعکس،  که هدف من ابزاری  گفته اند 
کاتولیکـی از  کامـاًل غیرسیاسـی، تفسـیر مسـیحیت  کـه چـرا، بـه دالیلـی  می خواسـتم نشـان دهـم 
واقعیـت ممکـن اسـت نهایتـًا در حکـم قانع کننده تریـن تفسـیر پذیرفتـه شـود. ولـی بعد، بـه دالیل 
الهیاتـی و نیـز تاریخی-فلسـفی، در صـدد برآمـدم بـه این بحـث نیز بپردازم که فقـط اقبالی جدید 

بـه چنیـن تفسـیری می توانـد مـا را از بن بسـت تاریخـی معاصرمـان نجـات دهـد. 
ایـن  کـه  بـا شـرایطی  اسـت، همچنـان  متفـاوت  مـا  کنونـی  هرچنـد موقعیـت جهانـی 
کتـاب در آن بـه تحریـر درآمـد پیوسـتگی اساسـی دارد. امـروزه نولیبرالیسـم نفـوذش را بیشـتر 
کـه بـه شـیوه ای جدیـد از اسـتبداد سیاسـی تبدیـل  کنـون مـی رود  گسـترش داده اسـت، ولـی ا
شـود. )بـه ایـن دلیـل، در پاسـخ به حرف  هـای مبتذل برخی از منتقدانم که به لحاظ سیاسـی 
لیبرال انـد، بـرای دفـاع از خـودم فقـط پیشـنهاد می کنـم روزنامه هـای جـاری خوانـده شـود.(
می شـود،  نمایان تـر  به نحـوی  اجتماعـی  نظریـۀ  و  الهیـات  اساسـی  وحـدت  به این ترتیـب، 
زیـرا، از آغـاز تـا پایـان ایـن کتـاب، دائمـًا گفتـه می شـود کـه رابطـه ای مسـئله برانگیز وجـود دارد 
از یک سـو  بـرای تخفیـف سـتیزه طراحـی شـده اسـت  کـه  لیبرالیسـم  میـان صـورت آشـکار 
همـواره  کـه  اسـت  یتیویسـم«ی  »پوز محتـوا  ایـن  دیگـر؛  سـوی  از  محتـوا  بـودِن  دلبخواهـی  و 
کـه همانـا خصومـِت صرفـًا به تعویق افتـاده ای  تهدیـد بـه بـر هـم زدن صلـح و آرامشـی می کنـد 
را  آن  اصـاًل  می توانـد   )civitas terrena( زمینـی  شـهر  کـه  اسـت  چیـزی  بهتریـن  کـه  اسـت 
یتیـو ممکـن اسـت یکـی از ایـن دو باشـد: یـا »علمـی« باشـد، کنـد. ایـن محتـوای پوز  برقـرار 
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کـه در مـورد بهسـازی نـژادی و نابـودی افـراد به ظاهـر ضعیـف چنیـن اسـت )ایـن  همان گونـه 
یـم( یـا  بهسـازی و نابـودی بـه اشـکالی روی می دهـد بسـیار بیـش از آنکـه مـا معمـواًل می پندار
کـه در مـورد »بنیادگرایی« هـای نوظهـور چنیـن اسـت که معمـواًل با  »دینـی« باشـد، همان گونـه 
لیبرالیسـم اقتصادی- اجتماعـی مصالحـه می کننـد و به لحاظ الهیاتـی آن را تأیید می کنند، 
ضدیـت  آن  بـا  و  می گیرنـد  سـبقت  آن  از  نیـز  خاصـی  راهبـردی  شـیوه های  بـه  درحالی کـه 

می ورزنـد. 
دربـارۀ  به ترتیـب  کتـاب،  ایـن  نخسـت  رسـالۀ  دو  بسـیار،  جهـات  از  درنتیجـه، 
یتیویسـم«، تعیین کننده تریـن بخش هـای آن انـد؛ زیـرا »دیالکتیـک« فقط  »لیبرالیسـم« و »پوز
گنوسـی( مسـیحی دانسـته می شـود )نظـری  نوعـی لیبرالیسـم در چارچـوب عرفـان )مذهـب 
کنـون بیشـتر به واسـطۀ آثـار کایریـل ارگان تأییـد می شـود(۱ و »تفـاوت« نیـز اساسـًا افراطـی  کـه ا
یتیویسـتی تلقـی می شـود. )در اینجـا الزم اسـت خواننـده بـه ایـن واقعیـت  شـدِن بینـش پوز
یتیویسـم« را به لحـاظ پیچیدگـی و ابهـام تاریخـی اش مـورد  کـه مـن »پوز توجـه داشـته باشـد 
کهنـه و ازُمدافتـاده به معنـای  بررسـی قـرار می دهـم و منظـورم از ایـن اصطـالح هرگـز چیـزی 

یتیویسـم علمـی یـا »منطقـی«، مگـر در جـای خـودش، نیسـت.( محـِض پوز
کنـون در  کتـاب ا کـه ایـن  فکـر می کنـم ایـن مشـاهدات بـا واکنش هـای تغییریافتـه ای 
معـرض اسـتناد بـه آن هاسـت مطابقـت دارد. نخسـت، اعتراضاتـی از سـوی جامعه شناسـان 
خشـمگین مطـرح شـده اسـت و بسـیاری از آن هـا تصـور کرده انـد کـه مـن بـه آنچـه به اصطالح 
مـن  بحـث  آنکـه  حـال  کـرده ام،  اعتـراض  می گوینـد  اجتماعـی  امـر  بـه  دیـن  دادن«  »تقلیـل 
غیرواقعـی،  مقولـه ای  خـود  جامعه شناسـی  اجتماعـِی«  »امـر  کـه  اسـت  بـوده  ایـن  آشـکارا 
کنـش فقـط در میـان خـود متألهان  غیرتاریخـی و شـبه الهیاتی بـوده اسـت.۲ امـروزه این جـور وا
کـه در بسـیاری از مواقـع هنـوز از قافلـه عقب انـد. در مقابـل آن، در  باقـی اسـت، متألهانـی 
گیـری پذیرفتـه شـده اسـت )فقـط تعـداد بسـیار  محـدودۀ نظریـۀ اجتماعـی سـکوالر به نحـو فرا
کـه »جامعه شناسـی« پارادایمـی  کتـاب مـن بـوده اسـت(  کمـی از ایـن پذیرش هـا تحـت تأثیـر 
در  کـه  اسـت  سـکوالری  پیـش داوری  و  سـوگیری  به علـت  بعضـًا  ایـن  و  اسـت،  بی اعتبـار۱ 
کمتـری دارنـد کـه بـار ایدئولوژیکـی  کـرده اسـت.۳ مدل هـای قوم نگارانـه   جامعه شناسـی النـه 

1. exploded paradigm
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عملکـرد  در  دارنـد_  بیشـتری  بسـیار  رواج  امـروزه   )histoire totale( کامـل  یـخ  تار نیـز  و 
دانش پژوهـی۲.  نظریـۀ  از  بیشـتر  همچنـان  دانش پژوهـی۱ 

دیالکتیکـی  سـنت  بـه  کـه  می شـود  مطـرح  کسـانی  جانـب  از  نیـز  مخالفت هایـی 
گرچـه بیشـتر متفکـران چـپ امـروزه به  طـرزی چشـمگیر اعتقـادات مارکسیسـتی  متعهدنـد.4 ا
مربـوط بـه پیشـرفت گرایی غایت شـناختی۳ یـا هـر تصـور دیگـری مبنی بـر آنکه بحـران »نهایی« 
سـرمایه داری باید ضرورتًا فرارسـد را رها کرده اند. آنچه بسـیار پابرجاتر اسـت نفوذ فلسفۀ تاریخ 
هگل اسـت. مع هذا، علتش بیشـتر این اسـت که مفسـران او ماهیت خوانش الکساندر کوژو4 
از هـگل را تأییـد می کننـد: فراروایـت هگلـی معقـول و موجـه  اسـت؛ زیـرا پیشـاپیش هم سـنخ 
بـا تبارشناسـی ای نیسـت انگارانه و نیـز نوعـی ضد-  فراروایـت بـوده اسـت، زیـرا آنچـه فراروایـت 
هگلـی ترسـیم کـرده اسـت عمـل نفـی و بازمضاعف کردِن نفی اسـت به مفهـوِم از هم باز کردن 
کـه از اسـاس بـر خـود اسـتوار اسـت. ۵ از ایـن لحـاظ،  تمـام قیدوبندهـای مخالـف آزادی ای 
کـه آشـوبگرانه ایجابـی۶  کـردن تدریجـی امـری اسـت  داسـتاِن نقل شـده داسـتان رهایـی و آزاد 
کـه شـلینگ دراین بـاره روشـن تر سـخن بگویـد و هـگل  گرچـه آن باعـث شـد  یتیو(اسـت  _ا )پوز
خـود به طـور تحسـین برانگیز ولـی ناسـازواری آرزو داشـت بـا چنیـن قاعـده ای، کـه هـم صوری و 
یـخ«، هنگامی  هـم دلبخواهـی بـود، مخالفـت کنـد. همچنیـن، درسـت اسـت که تـِز »پایان تار
که بازشناسـی تام و متقابل اسـتقالل یا خودمداری7 به ظهور می رسـد، عاجز از فهم آن اسـت 
که سـتایش آزادی اصواًل برای تضمیِن ارزش چنین بازشناسـی متقابلی در برابر تأیید ایجابی 
یتیـِو( یـک آزادی خـاص یـا مجموعـه ای خـاص از آزادی هـا به مثابـۀ عالی تریـن چیـز راهـی  )پوز

یـخ ابتـکار شـومش را از سـر نگیـرد.  قطعـی نـدارد. درنتیجـه، تضمینـی وجـود نـدارد کـه تار
که متأثر  از این هم چشمگیرتر، اعتراضات چندی از جانب کسانی مطرح شده است 
کتـاب الهیـات و نظریـۀ اجتماعـْی  کـه ریشـه در دهـۀ ۱۹۶0 دارد، و  از نیچه گرایـی چپ8انـد 

1. academic practice
2. academic theory
3. teleological progressivism

Alexandre Kojève .4: فیلسوف و سیاست مدار فرانسوی ]مترجم[.
5. a radically self-grounded freedom
6. positive
7. autonomy
8. left-Nietzscheanism
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خـود به وضـوح از آن تأثیـری ژرف پذیرفتـه اسـت. ایـن مخالفـت تقریبـًا همیشـه به این شـکل 
گفتـار۱ را حافـِظ نیسـت انگاری و »خشـونت  کـه ایـن  کـه مـن برخطـا بـوده ام  بیـان شـده اسـت 
کـرده اسـت و امکانـات  گفتـار تنـوع زندگـی را تأییـد  هستی شـناختی« می دانـم، بلکـه ایـن 
نامتناهـی را بـرای انـواع همزیسـتی بـا دیگـران، بـا تصدیـق کامـل دگربودگی شـان، فراهـم کـرده 
گرچـه در بازنگـری، به نحـو بارزتـری، می تـوان دیـد کـه چگونـه جریـان نیچـه اِی چـپ  اسـت.۵ ا
یتیویسـمی افراطی را که در صدد اسـت فعاالنـه محتوای تفاوِت  دائمـًا مجبـور بـوده اسـت پوز
کنـد، بـا تالشـی مـداوم بـرای  »اسـاطیرِی« بی بنیـاد را فراتـر از مـدارای صـوری محـض تأییـد 
بـاز- درج کـردِن۲ شـیوه ای از تسـلیم و رضـای صـوری کانتـی یـا رواقـی و توافـق جمعـی در مـورد 
روندهـای انتزاعـی آشـتی دهـد. ایـن امـر در نهایـت همان قـدر در مـورد دلـوز درسـت اسـت کـه 
یـدا، لیوتـار و حتـی بدیـو درسـت اسـت. بنابرایـن، ایـن  به طـرزی آشـکارتر در مـورد فوکـو، در

یتیویسـم درافتاده انـد.  متفکـران بـه دام تردیـد و تـردد بیـن لیبرالیسـم و پوز
کـه الهیـات و نظریـۀ اجتماعـی به کـرات  از ایـن لحـاظ، توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت 
کنـون در واقـع  کـرده بودنـد ا کـه در اعتراضـات مـۀ ۱۹۶8 شـرکت  کـه متفکرانـی  اشـاره می کنـد 
بـه مالیم تـر کـردن لحـن شـدید انتقـادی و اخالق سـتیزی نیچـه و هایدگـر تمایـل دارنـد. تـالش 
یخی قدرت خودسـرانه را به سـوی آرمان  آن ها برای اینکه تشـخیص های آن دو دربارۀ نفوذ تار
»رهایـی« منحـرف کننـد هرگـز حقیقتـًا موجـه و قابل قبـول نبود. به عـالوه، تحقیق اخیـر دربارۀ 
کـه کل طـرح او، به رغـم همه چیـز، طرحـی به لحـاظ سیاسـی متعلـق بـه  نیچـه نشـان می دهـد 
گر نه طرحی نازی، که کهنه شـده اسـت، و نه حتی  جناح راسـِت افراطی بوده اسـت  _حتی ا
از هـر لحـاظ طـرح نـازِی ابتدایـی. بـردگان او بردگانـی واقعـی نـه تمثیلـی بودنـد، مـردان مقتـدر 
کم وبیـش  سـنگ دل و به ظاهـر بیـش از همـه محبـوِب زنـان  او آریسـتوکرات های واقعـی هـرزۀ 
بودنـد.۶ نیچـۀ خشـن همانـا نیچـۀ حقیقی بود و به رغم آن نیچۀ به راسـتی نقـاد که پیامدهای 
یافـت را کـه »خداونـد« و »نیکـی« فقـط ابداعـات انسـانی اند تـا آخـر دنبـال کرد.  ایـن درک و در
کنـون بسـی  کـه ا پـس، مشـکل مـا امـروزه، در مقایسـه بـا پنجـاه سـال پیـش، آن اسـت 
کـه تیزهوش تریـن متفکـران مدرنیتـه بـه راسـِت سیاسـی تعلـق داشـتند  گاهیـم  صادقانه تـر آ

1. discourse
2. re-inscribe



17 دیباچۀ ویراست دوم

و نیـز برخـی از آن هـا دسـت کم نوعـی همدسـتی بـا نازیسـم داشـتند: ژوزف دو مسـتر )حتـی 
گوسـت کنـت، دونـوزو کـورت، کارل  چـِپ انتقـادی روزبـه روز بیشـتر بـه او اسـتناد می کننـد(، آ
اشـمیت، فردریـش نیچـه، مارتیـن هایدگـر، حتـی لئو اشـتراوس، زیـرا این متفکـران بودند که با 
یتیویسـم، که پیش از این  صداقت تمام می خواسـتند پیامد مسـئله برانگیز لیبرالیسـم را با پوز
کـه کنـت بـه بهتریـن  کننـد. درحقیقـت، به درسـتی می تـوان گفـت  کـردم، روبـه رو  بـه آن اشـاره 
کـه عصـر لیبـراِل »متافیزیکـی« بـا  ُکنـه ذات »پسـت مدرن« بـا ایـن تصـور دسـت یافـت  نحـو بـه 
یتیـِو« امور واقِع  گزیـر منتهی می شـود به عصـر اثباتِی »پوز قوانیـن و انتزاعـات کلـی و عـام خـود نا

گـون، مناسـک و اسـاطیر بازنگری شـده و پاپ سـاالری های نـو یـا احیاشـده.  گونا معلـوِم 
کـه تأییـِد صادقانه تـر و جدیـِد خصیصـۀ راسـت افراطـی سیاسـت  بـه ایـن علـت اسـت 
نیچـه، همان گونـه کـه در مـورد هایدگـر چنیـن اسـت، موجـب عدم عالقـه بـه اندیشـۀ او، حتـی 
کمابیـش شـکلی دیگـر بـه  کنـون  از سـوی چـپ انتقـادی، نمی شـود. برعکـس، ایـن عالقـه ا
کـه نیچـه غالبـًا نظریه هـای لیبـرال را به سـوی  گفتـه می شـود  گرفتـه اسـت: اول از همـه  خـود 
نتایـج منطقی شـان می کشـاند تـا آن هـا را واژگـون کنـد، و همچنیـن اینکـه نیچـه در مخالفـت 
کشـیده  سـختش بـا سوسیالیسـم )هـدف واقعـی و غایـی خصومتـش( بـه ایـن نتیجه گیـری 
کـه سوسیالیسـْم مبتنـی بـر عمیق تریـن میـراث غربـِی افالطون گرایـی و مسـیحیت  می شـود 
اسـت. 7 بـه نظـر می رسـد جدیدتریـن متفکران چپ، ازجمله بدیو، ژیـژک و نگری، در این امر 
یافـت برحـق بـوده اسـت و مارکس نتوانسـته اسـت اهمیت  هم عقیده انـد کـه نیچـه در ایـن در

کنـد.  کامـاًل درک  آن را 
کـه مخالـف بـا  تجدیدنظـر در آرای نیچـه اسـت، بـه تصـور مـن، آخریـن  نگـرش اخیـر، 
رادیکال تریـن  نخسـت،  می کنـد.  قابل فهم تـر  کنـون  ا را  »تفـاوت«  دربـارۀ  مـن  کتـاب  رسـالۀ 
متفکِر تفاوت هرگز مدعی چیزی نشـده اسـت جز آنچه در »هستی شناسـی خشـونت« ریشـه 
دارد. دوم، او فلسـفه اش را نخسـت برضد سوسیالیسـم و درنتیجه برضد مسـیحیت هدایت 
کـرده اسـت. ایـن امـر بداهتـی خـام بـه اسـتراتژی مخالـف مـن می دهـد: دفـاع از مسـیحیت و 
بدین وسـیله فراهم کردن دوبارۀ مبنایی هستی شـناختی و آخرت شناسـانه برای امید داشـتن 
گرچـه در همـان حال روشـن اسـت که ِاشـکالی وجـود دارد، به نظر می رسـد  بـه سوسیالیسـم. ا
تبارشناسـی روش  به عبارت دیگـر،  دارم:  قبـول  را  نیچـه  رویکـرد  از  خاصـی  وجـوه  مـن   کـه 

و برداشتی از هستی شناسِی تفاوت در نزد او. 
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کنـم. خواننـدۀ دقیـق خواهـد فهمیـد  کلی تـری را بیـان  در اینجـا الزم اسـت مالحظـات 
کـه در طـول ایـن کتـاب نگـرش بـه »عقـل سـکوالر« هرگـز آن قـدر کـه از ظاهـر امـر برمی آیـد منفی 
کـه هسـت، یعنـی امـر  نیسـت، چـه آن نـه به مثابـۀ آنچـه در وهلـۀ اول خـودش اعـالن می کنـد 
سـکوالر، بلکـه به مثابـۀ ارتـدادی مبـدل و پنهانـی بـا درجـات مختلـف، به مثابـۀ شـرک گرایِی۱ 
احیاشـده و به مثابـۀ نیسـت انگارِی دینـی دیـده می شـود. در هـر مـورد، نگـرش مـن نمی توانـد 
صرفًا در مخالفت با آن باشد، چه من مسیحیت کاتولیکی را محقق کنندۀ بهترین تمایالت 
کوچک نمایِی حقیقت، و نیسـت انگاری را ادا و مضحکه  مشـرکانه، الحاد را بزرگ نمایی یا 
بنابرایـن هرآنچـه  و  از هیـچ خلـق می شـویم  کـه مـا  ایـن منظـر مسـیحی  می دانـم، هـم ادای 
متناهی اسـت نامتعین اسـت و هم به همان اندازه ادای این منظِر به همین قیاس مسـیحی 
کـه در  کـه زیبایـِی نظـم و سـامان یافته به نحـوی پارادکسـی نا متناهـی اسـت. نتیجـه می شـود 
تمـام ایـن تحریف هـا حقیقتـی نهفتـه اسـت و حتـی اینکـه، درسـت همان طورکـه ایرنائوس از 
والنتینـوس چیزهـای بسـیاری می آمـوزد۲، ایـن تحریف هـا وجـوه خاصـی از درست کیشـی یـا 
کـه درست کیشـی بایـد بعـدًا چـاره ای بـرای  طریقـت درسـت را بهتـر بسـط می دهـد، وجوهـی 

آن ها بیندیشـد. 
بنابرایـن، به رغـم ایـن امـر کـه مـن نوعـی هستی شناسـِی کاتولیکـی را در برابر لیبرالیسـم، 
باز- اندیشـی۳  بـرای  مـن  تـالش  می گـذارم،  نیسـت انگاری  و  دیالکتیـک  یتیویسـم،  پوز
مسـیحیت در زمـان حاضـر )وظیفـه ای کـه بـرای متألـه امـروز، بـا توجـه بـه تضعیـف درازمـدت 
ایدئولوژیکـی  به لحـاظ  کـه  معاصـر  مسـیحیِت  شـکل های  و  مسـیحیت  مسـئله برانگیِز  و 
کم وبیـش متضادنـد، بدبختانـه شـدت یافتـه اسـت( به تازگـی برچسـِب هریـک از ایـن چهـار 
جریـان را خـورده اسـت. در مـورد لیبرالیسـم، نیازی مداوم به صلحی صرفًا »قـراردادی« را، که 
 به طـور تصـوری4 رو بـه کاهـش اسـت، در برابـر صلـح واقعـِی برمبنـای اجمـاع و مبادلـۀ هدیـه،

1. paganism

گنوسـی و مؤسـس آن،  کـه نگرشـی مخالـف بـا بدعـت  کاتولیـک اسـت  ۲. ایرنائـوس )Irenaeus(: نخسـتین متألـه بـزرگ 
والنتینـوس )Valentinus(، داشـت و آثـاری در رد آنـان دارد کـه باعـث شـد پژوهشـگران مـدرن بـرای تحقیـق دربـارۀ بدعت 
کاتولیـک تـا ایـن اواخـر کشـف نشـده بـود، بـه نوشـته های  کلیسـای  کـه آثـاری از آن هـا به علـت نابودی شـان توسـط  گنوسـی، 

کـرده بـود ]مترجـم[.  گنوسـی  را به خوبـی خالصـه  کننـد، چـه او نظـرات اولیـۀ  ایرنائـوس مراجعـه 
3. re-imagine
4. ideally
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 به وضـوح تصدیـق می کنـم.8 به  عـالوه، مکتـب رواقـی را به منزلـۀ لیبرالیسـم نخسـتین مطـرح 
کـه رویکـردی مسـیحی بـه اخـالق و جامعـه )همان طورکـه می تـوان  کیـد می کنـم  می کنـم و تأ
در نـزد پولـس رسـول چنیـن رویکـردی را مشـاهده کـرد(، درحقیقـت، چیـزی به مکتـب رواقی 
افالطونـی-  ۱

سـعادت گرایِی۹ و  فضیلـت  بـا  را  مسـیحیت  به سـادگی  مـن  اسـت.  بدهـکار 
 ارسـطویی یک کاسـه نمی کنـم، بلکـه به جـای آن می گویـم کـه مسـیحیت نوعـی رویکرِد پسـا-
کـه در فاصلۀ معّینی  کید می کند  کـه بـر پـاداش و ارتباطی شـورانگیز تأ  لیبـرال عرضـه می کنـد 
ویـِت شـخصی و هـم از وظیفـۀ »مدرن-رواقـِی« مراعـاِت دیگـری را کردن قرار 

ُ
هـم از پـرورِش ُعل

دارد. ۱0 نظـر مـن، بـه تبعیـت از مکینتایـر، ایـن اسـت کـه افالطـون تا حدی چنین منظر »پسـا-
کـرده اسـت.  کنـش بـه سوفسـطاییان پیش بینـی   لیبـرال«ی را در وا

کـه حـاوی  کـه آن پدیـداری پسا-  مسـیحی اسـت  یتیویسـم« اعـالم می کنـم  در مـورد »پوز
گرفتن  عناصر بسـیاری از مسـیحیت تحریف شـده اسـت. این عناصر عبارت اند از یکسـان 
یتیویته(؛ جسـت وجوی نظـم اجتماعِی »هماهنگ«  خیـر بـا وجـود؛ قـدرت و اثباتی بودن )پوز
کـه عقـل  یافـت  کلـی؛ ایـن در و بـدون چالـش و رقابتگـری؛ برکشـیدن امـر جزئـی بـه فراتـر از امـر 
کاری جمعـی آغـاز می شـود و هرگـز نمی توانـد به راسـتی آن را پشت سـر نهـد؛ )گاه( ایـن  در فـدا
گنـگ و روابـط تقلیل ناپذیـر  کلـِی«  کـه »امـور واقـع  تصدیـق غیرنام گرایانـه )غیرنومینالیسـتی( 
وجـود دارنـد و امتنـاع از ایـن تظاهـر کـه ما می توانیم با اطمینان فراسـوی داده ای بودِن ظواهر یا 
که  یتیویسـم اسـت(. پـس، تاآنجا نمودهـا را ببینیـم )بـه گفتـۀ برنتانو، پدیدارشناسـی فرزند پوز
کـه مـن از ایـن  ایـن ویژگی هـا درون سـنت جامعه شـناختی یافـت می شـوند، معلـوم اسـت 
مطـرح  دوبـاره  را  آن  مـن  کـه  سـکوالر  متافیزیـک  از  منـزه  جامعه شناسـی،  می آمـوزم.  سـنت 
کیـدی ضـروری بـر امـر  یـخ دارد و آن عبـارت بـوده اسـت از تأ می کنـم، سـهمی در نوشـتن تار
هم زمـان و امـر جغرافیایـی، و سـهم جامعه شناسـی در اخـالق اجتماعـی عبـارت بـوده اسـت 

از نفـِی تصـوری صرفـًا قراردادگرایانـه از جامعـۀ ایدئـال. 
در مـورد »دیالکتیـک« اذعـان می کنـم کـه در کار هگل تالش پسا-  رنسانسـی صحیحی 
یـخ و تحـول خالقانـۀ روح انسـانی وجـود  بـرای ادغـام الهیـات و فلسـفه در حـول شـرحی از تار
 دارد: درحقیقـت، الهیـات و نظریـۀ اجتماعـی نوعـی تـالش ابتدایـی بـرای تغییـر دادن هـگل 

1. eudemonism
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کـه منکـر وضـوح عقـِل هگلـی اسـت  به شـیوه ای غیر گنوسـی )غیرعرفانـی( اسـت، شـیوه ای 
یـْخ دیالکتیکـی  کـه منطـق غایـی تار گرچـه می گویـم  و خلقـت را همـان هبـوط نمی دانـد. و ا
کـه  نیسـت و نیـز فرایندهـای دیالکتیکـی هرگـز تمامـًا ضـروری نمی شـوند، اعتـراف می کنـم 
تحـوالت تاریخـی خاصـی می تواننـد از منظر دیالکتیکی فهمیده شـوند، به طوری که وجوهی 
کـرده اسـت، به نحـوی  یلیامـز اشـاره  از فراروایـت خـود مـن، درحقیقـت، همان طورکـه ُروان و

واضـح دیالکتیکـی اسـت. ۱۱
یتیویسـم  پوز بـر  آن  کـه  کیـدی  تأ از  مـن  »تفـاوت«،  مسـئلۀ  بـه  بازگشـت  در  سـرانجام، 
می کنـد اسـتقبال می کنـم، چـه از بیشـتر آنچـه از نام گرایـی۱، عقل گرایـی و تاریخ سـتیزی در 
کنـون آنچـه »اثباتـی« اسـت انـواع رژیم هـا و  یتیویسـم باقـی مانـده اسـت دوری می جویـد: ا پوز
داسـتان های بی پایـۀ قـدرت اسـت. ولی مـن می گویم که فقط مسـیحیت کاتولیکی می تواند 
کـه نفـی و سـلب اسـت محرومیـت  کامـاًل »اثباتـی« باشـد، چـه هـر شـر و خشـونتی را ازآنجا
فراهـم  می گنجـد  ذهـن  در  کـه  را  مدرنـی  پلورالیسـم  بنیادی تریـن  امـکان  امـر  ایـن  می دانـد. 
کـه همگـی مثال هـای خیرنـد  می کنـد؛ یعنـی اینکـه تفاوت هـای محصـل یـا اثباتـی، تاآنجا
)وضعیتـی کـه البتـه هیـچ گاه در دوران هبـوط کامـاًل تحقـق نمی یابد(، باید بـه آن دلیل مانند 
هـم به نحـوی هماهنـگ باشـند کـه فراتـر از توافـق صـرف لیبرالی برونـد، یعنی توافقی که بر سـر 
توافـق نکـردن اسـت. در ایـن صـورت، یـک تبارشناسـی متضـاد بـا تبارشناسـی نیچـه )ماننـد 
کردنـد( امکان پذیـر می شـود: نه فقـط ماجـرای  گوسـتین و ویکـو طراحـی  آنچـه پیـش از ایـن آ
گسسـِت پیوسـته  نظامـِی ترفندهـا و پیروزی هـای قـدرت خودسـرانه روایـت می شـود، بلکـه 
تمـاِم  و  تـام  قـدرت  بازتـاِب  مـوارد  به واسـطۀ  نیـز  ایـن داسـتان  گاه قطعـی و سرنوشت سـاز  و 
کارهـای نیـک  کـه همانـا عبـارت از خیـر اسـت در  نامتناهـی و صلح آمیـزی روایـت می شـود 

محـدود و نیـز امـکاِن همزیسـتِی۲ ضروری شـان. 
ولـی چگونـه بایـد میـان دو اسـتراتژی تبارشـناختی بدیل دسـت به انتخـاب زد؟ چنین 
بـه نظـر می آمـد کـه مدعـای کتاب من این اسـت که دلیلی برای چنین انتخابـی وجود ندارد. 
 ولی در آن صورت، همان طورکه گوین هایمن و دیگران با هوشـیاری خاطرنشـان سـاخته اند،

1. nominalism
2. compossibility



21 دیباچۀ ویراست دوم

۱ آشـوبگرانه )آنارشـیک( و، بنابرایـن، نیسـت انگارانه وجـود نـدارد 
 آیـا فرا- گفتـاری از نا- عقـِل۱۲

کـه فراسـوی حتـی فراروایـت مـن از آن دو شـهر و هستی شناسـِی مـن از تفـاوت صلح آمیـز قـرار 

کـه توضیح بخواهنـد. ۱۳ گیـرد؟ آن هـا حـق دارنـد 
این امر دو صورت به خود می گیرد. نخست، از دیدگاه هستی شناسِی من، »انتخاِب« 
گوسـتینی واقعـًا تصمیمـی بی پایـه و بی دلیـل نیسـت، بلکـه  قیـاِس صلح آمیـز و فراروایـِت آ
کمـک عقـِل به راسـتی  طالـب. بااین همـه، صـورِت  »دیـدِن« امـِر به راسـتی مطلـوب اسـت بـه 
کـه مـن  دوِم توضیـِح مذکـور شـیوۀ دفاعـی محـدود و خاصـی را بـه دسـت می دهـد )شـیوه ای 
تازه شـکل گرفتۀ  انسـانِی  ترجیـح  بـه  نکـرده ام(. درسـت همان طورکـه می توانـم  رد  را  آن  هرگـز 
کـه هـم )از نظـرگاه متافیزیکـی مـن(  بـرای صلـح در مقابـل خشـونت تشـبث جویـم  کنونـی 
هـم  ترتیـب  همـان  بـه  اسـت،  مانـده  باقـی  آن  در  پسامسـیحی  چیـزی  هـم  و  اسـت  فطـری 
می توانـم بـه سـوگیری خاصـی نسـبت بـه عقـل، و نـه بی عقلـی۲، که بـه دالیل مشـابهی حضور 
کـه بینـِش نیسـت انگارانه _ از عقـِل واقع بیـِن  دارد، تشـبث جویـم. علـت ایـن امـر آن اسـت 
فاش کننـده  هستی شـناختی  نظـر  از  کـه  را  شـأنی  و  جایـگاه  داشـتن  اجـازۀ  کـه  بی عاطفـه 
کنش شـعری، ایمان،  اسـت بـه »حـاالِت« اروس )شـهوت(، اضطـراب، خسـتگی، اعتماد، وا
به نحـو  نهایـت، همه چیـز  کـه، در  نتیجـه می گیـرد  و ماننـد آن نمی دهـد_  نیکـوکاری  امیـد، 
گذشـته از ایـن، عـدِم۳ غایـِی واقعـی فقـط  گرفتـه اسـت و  غیرقابل درکـی از عـدم سرچشـمه 
کـه آن نیز دائمًا سرشـِت واهی و فرعـی پوچِی خود  براثـر تنـوع ناموجـِه همه چیـز4 »وجـود دارد«، 
گذاشـتن فـاش می کنـد. نیسـت انگاری به این ترتیـب مجبـور اسـت  را چـون نوعـی سـرپوش 
شـکل یگانه گرایـِی۵ عارفانـه را بـه خـود بگیـرد. و همیـن امـر در مـورد نیسـت انگاری در مقـام 
کـه بـدون ایهـام اسـت، صـادق اسـت: در اینجـا تفـاوت، به مثابـۀ  هستی شناسـِی تفـاوت، 
کـه در آن،  گیـرد   ]چیـزی[ اصیـل۶، بایـد از تفاوت گـذارِی خودبه خـودِی پیوسـته7 ای نشـئت 

1. non-reason
2. unreason
3. nothing
4. the all
5. monism
6. original
7. a continuous auto-differentiation
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درسـت بـه ایـن علـت کـه احد۱ هیـچ گاه خوِد واحد۲ش نیسـت، حتی در تنـزِل مقدرش بیش 
از همـه چیـره اسـت. می تـوان ایـن متافیزیـک را بـه کامـل شـدِن دیالکتیک عرفانی )گنوسـی( 
کـرد، درسـت همان طورکـه، برعکـس، می تـوان متافیزیـک هـگل را پیشـاپیش بـه  هـگل تعبیـر 
کـه در آن  گاه آن را چنیـن می نامـد(  کـه او خـود  کـرد )همان گونـه  یـک نیسـت انگاری تعبیـر 
این همانـِی نهایـی فقـط در مقـام ایجـاِد نامتناهـِی آنچـه بـدون وسـاطت از تفـاوِت بی معنـی۳ 

کـرده اسـت(. ۱4 ی ژیـژک اشـاره  باقـی مانـده اسـت واقعـی اسـت )همان طورکـه اسـالو
ولـی نیسـت انگاری، هـر طـور ارائـه شـود، منتهی شـدن »عقل محض« )عقـل در حالت 
بـه  بلکـه  بـه خشـونِت هستی شـناختی،  یـا  بـه پوچـی  نه فقـط  و بی تفاوتـش(،  التفـات سـرد 
اصلـی  گـره  درحقیقـت  ایـن  هسـت.  نیـز  بی عقلـی  یـا  بی معنایـی  هستی شـناختِی  سـلطۀ 
کـه خـوِد عقـل فقـط فرافکنـی  تراژیـک نیچـه اسـت: عقـل غربـِی به راسـتی صـادق درمی یابـد 

مذبوحانـۀ انسـانی اسـت. 
کاتولیکـی نه فقـط سـوگیری انسـانی  گفـت چشـم اندازی  بنابرایـن، در مقابـل، می تـوان 
به سـمت صلـح و نظـم، بلکـه سـوگیری انسـانی به سـمت عقـل را نیـز نجـات می دهـد. عقـل، 
از نظـر سـنت کاتولیکـی، »تـا آخـر راه را مـی رود« _بـا امـر نامتناهـی سـازگار اسـت و در پـِس خود 
یـه )خائـوس( بـر جا نمی گذارد. به این علـت، »عقل گرایی« کامل فقط  چیـزی از آشـوب و هاو
کـه »انتخـاب« فراروایـت  بـا اسـطورۀ )mythos( انجیلـی پیونـد دارد. پـس، نتیجـه می شـود 
گوسـتینِی صلـح همچنیـن »برگزیـدن عقـل« اسـت، تحقـق  گوسـتینی و هستی شناسـی آ آ
بخشـیدن به سـوگیرِی محوناشـدنِی ذهِن انسانی به سمت معناسـت )که شاید صرفًا َعَرضی 
کـه فقـط ایـن انتخـاب بـه شـخص امـکان می دهـد کـه  از حیوانیـت4 مـا باشـد( از ایـن لحـاظ 
بگویـد عقـل به لحـاظ هستی شـناختی حـد نهایـی اسـت _اینکـه درحقیقـت دلیلـی نهایـی 
بـرای چیزهـا وجـود دارد، دلیلـی بـرای وجـود به معنای دقیق کلمه. و بااین همـه، نجات دادن 
کاسـتِی عقـل بـا میـل حقیقـی و ایمـان،  کـه  نمودهـای عقـل بـه ایـن شـکل نیازمنـد آن اسـت 
 کـه ازجملـه شـامل میـِل بـه عقـل نامتناهـی و ایمـان بـه آن اسـت، جبـران شـود. در مقابـل آن،

1. the One
2. its unified self
3. the infinite production of an unmediated residue of meaningless difference
4. an accident of our animality
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برگزیـدن  می کـرد(  تصـور  به درسـتی  نیچـه  )همان طورکـه  به معنـای  تنهـا  عقـل  بـا  مانـدن 
برگزیـدِن  ژرف  مفهومـی  بـه  کـه  گفـت  می تـوان  آن  توجیـه  بـرای  درمی آیـد.  آب  از  بی عقلـی 
گـر کسـی ایـن گزینـش را کـرد، برهـان سرراسـتی  بی عقلـی غیرمنطقـی اسـت... و بااین همـه، ا
کـه بتوانـد بـا چنیـن ترجیـح سرنوشت سـازی مخالفـت و  کـه سـوگیرانه نباشـد وجـود نـدارد 

کنـد.۱۵ ضدیـت 
تبارشناسـی  از  اسـتفاده  مـن  چـرا  کـه  کنـد  روشـن  زدم  بـاال  در  کـه  گریـزی  امیـدوارم 
برضـد خـود نیچـه را مغتنـم می دانـم. بـر همیـن قیـاس، رابطـۀ من با سـتایش نیچـه  از قدرت 
کـه متعلـق بـه  رابطـه ای پیچیـده اسـت؛ از یک سـو مـن بـا مفهـوِم قـوِت نهفتـه در ضعـف، 
که به بهترین نحو  داستایفسـکی اسـت، به جنگ این سـتایش می روم )یک درگیری نظری 
کوپـر پویـز در رمـان بزرگـش، گـرگ تنگـۀ سـولنت  در فـرم نمایشـی )دراماتیـک( توسـط جـان 
کـه  کـه مـا مخلوقیـم، پذیرفته شـده ایم، حتـی ازآن رو  )Wolf Solent( بیـان می شـود(. ازآنجا
خودمـان هسـتیم، در نـزد خـود. ۱ بـه همیـن قیـاس، بـرای اینکه قـدرت خود را ِاعمـال کنیم، 
کـه ایـن خـود همـواره متضمـن در معـرض خطـر،  نخسـت بایـد حسـاس و ملتفـت باشـیم، 
کارهـای مخاطره آمیـز خـاِص خودمـان از سـوی  شکسـت و سوء تفسـیر تراژیـک قـرار داشـتِن 
کـرده اسـت(. این  کیـد  دیگـران اسـت )همان طورکـه ُروان ویلیامـز بارهـا در الهیاتـش بـر آن تأ
نیسـت کـه نتـوان از نفـی کـردن اجتنـاب  کرد، اما باید دانسـت که نفی کردن همـواره کارش 
کـه قـدرت، خـود، دارای  بـه مراتـِب نـازل آفرینـش می کشـد. ایـن وضعیـت فـاش می کنـد 
کـه می توانـد درحقیقـت بـه ایـن معنـا باشـد  پیش شـرطی از حیـِث پذیرندگـِی نسـبی  اسـت 
کـه، بنـا بـه تعلیـم انجیـل، »ناتوانان«انـد کـه سـرانجام، به دالیـل عمدتًا غیرنیچـه ای، معلوم 

کـه نیرومندند.  خواهـد شـد 
به لحـاظ  مـا  نظـر  از  پذیـرش  قابلیـِت  کـه  علـت  ایـن  بـه  درسـت  دیگـر،  سـوی  از 
هستی شـناختی قابلیتـی ازلـی اسـت، آغـاز آن نمی توانـد همچـون منفعـل بـودن به معنـای 
کـه مـن تمامًا پذیرفته شـده ام، حتی در مقام یـک من، »من« آغازینی  متـداول آن باشـد: ازآنجا
 وجـود نـدارد کـه بتوانـد سـوژۀ انفعـال باشـد. بنابرایـن، پذیـرش از آغـاز فعاالنه و ایجابی اسـت

1. Since we are created, we are received, even as ourselves, before ourselves. 
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بـه دیگـران  مـا  التفـات  به لحـاظ موجـودی۱ در عالی تریـن  ایـن وضعیـِت هستی شـناختی  و 
کـه مـا نمی توانیـم در جایـگاه آن هـا باشـیم مگـر آنکـه بـه دروغ همدلـی  بازتـاب می یابـد. ازآنجا
کـردن آن هاسـت،  کـه در نهـان در صـدد جابه جـا  کنیـم، همدلـی ای  کاملـی را بـه آن هـا وانمـود 
پـس التفـات حقیقـِی مـا، فراتـر از این، فاصله ای را می سـازد که یک بین۲ اسـت، به قسـمی که 
به واسـطۀ واکنشـی خالقانه، با دقت تمام، با چشـم انداز خاِص خود همدلی می کنیم. از این 
طریـق، عمـل هم بسـتگی بـه ذات خـود، به لحاظ امکان همزیسـتی مشـترک آن هـا، هم قدرت 
کـه نهایتـًا  دیگـران و هـم آِن مـا را ارتقـا می دهـد. ایـن چشـم انداز اسـپینوزایی و الیب نیتسـی، 
برگرفتـه از اسـکوتوس اسـت )کـه باوجودایـن، بـه عقیـدۀ مـن، محتـاج زمینـۀ هستی شـناختی 
تقدمـی  کـه  اسـت  قیـاس  تقـدِم  به همـراه  واقعـی  تومیسـتِی  بـودِن  نسـبی  و  عـدم۳  از  خلقـت 
4 اسـت(، جهت اشـاره اش بیشـتر به سـوی همخوانی با تأیید نیچه اِی قدرت است. 

مخلوق۱۶
کتاب هـای  کـه بعـد از الهیـات و نظریـۀ اجتماعـی در  ایـن وجهـی از موضع گیـری مـن اسـت 
کاتولیکْی خیر یکسـره  گر، همان طورکه برای حقیقت  دیگرم تفصیل داده شـده اسـت۱7، زیرا ا
کـه قـدرت  یتیـو( باشـد ]از صفـات ثبوتیـه باشـد[، آنـگاه درحقیقـت قـدرت ازآن رو  اثباتـی )پوز
که آن شـر اسـت، ناتوانی  اسـت در غنـا و وفـوِر پایان ناپذیـِر اصیـِل خـود نفـِس خیر اسـت: تاآنجا
اسـت، البتـه بـه مفهومـی نهایـی از محدودیـِت غیرضـرورِی کاذب کـه جنبۀ هستی شـناختی 
کـه به منظـور غلبـۀ بـر آن تحمـل  دارد و نـه به معنـای قابلیـت پذیرندگـی، و یـا دچـار شـر شـدنی 
از سـر  و چشم پوشـی  از محدودیت هـا  بـردِن  رنـج  ایـن  اسـت. )در جهانـی هابط شـده  شـده 
کاری در مقابـِل نـادر بـودِن شـر درحقیقـت تنهـا راه مـا بـرای طلـِب دوبـارۀ خوشـی حقیقـی  فـدا
کید  و غنـا و صلـح اصیـل اسـت. باوجودایـن، می خواهـم بـر ناهمخوانـی بیـن رنـج و خطـری تأ
کنـم کـه همیشـه در کمیـِن ترجیـح دادن رنـج بر شـفا در مسـیحیت اسـت: منظور از بخشـیدن 
به طـور  قدیـس  پولـس  همان طورکـه  خیرخواهـی«،  روی  »از  دیگـران  به خاطـر  کشـیدن  رنـج  و 
کـردِن ایـن نیـاز  کـردن نیـاز اسـت، بلکـه به هنـگام برطـرف  تلویحـی می گویـد، نه فقـط برطـرف 

بازطلبیـدن و بازگردانـدن تعـاون و پـاداش لذت گرایانـۀ مقـدم بـر هـر نیـازی اسـت.(

1. ontically
2. between
3. ex nihilo
4. a created primacy of analogy
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کـه تصـوِر نـوع جدیـدی از فضیلـِت »بخشـش« را در سـر داشـت  پولـس قدیـس، ازآنجا
کـه به طـرزی غیرواکنشـی به واسـطۀ غنـا و وفـوِر قـدرت عمـل می کـرد، همان طورکـه آلـن بدیـو 
کـرده اسـت، پیشـاپیش بیشـتر از نیچـه نیچـه ای بـوده اسـت. ۱8 او ایـن ایـده را رد  خاطرنشـان 
کـه، از  کـه خیـر بـا »مقاومتـی« ضعیـف در برابـر شـر آغـاز می شـود )بـرای همیـن اسـت  می کـرد 
کند(، درحالی که نیچه نتوانسـت بفهمد  نظر او، قانون طبیعی )nomos( نمی تواند رسـتگار 
ـۀ ضعفـا نحـوه ای از مقاومتـی »ضعیـف« در برابـر ضعـف 

ّ
گل کـه حتـی تأییـد برتـری اقویـا بـر 

کـه متافیزیـک حقیقـی قـدرت بایـد موجب  یافـت  بـوده اسـت. پولـس قدیـس درعین حـال در
اولویـت صلـِح تهدیدنشـده )unthreatened( و اولویـت امـر جمعـی بـر امـر فـردی شـود، زیـرا 
فقـط یـک قابلیـت پذیرندگـی »ضعیـِف« متقابـْل قـوِت واقعـی مشـترکی را خواهـد سـاخت. 

به این ترتیـب، رابطـۀ ایـن کتـاب بـا نیچـه و کسـانی کـه فکـر او را شـرح و بسـط می دهنـد 
کاًل نو و »پست مدرن«  که آن ها چیزی  رابطه ای مهم و اساسی است، نه چندان به این علت 
یتیویسـم  کـه سـه رشـتۀ پسامسـیحِی لیبرالیسـم، پوز را ارائـه می دهنـد، بلکـه بـه ایـن علـت 
گزیـر از نفـِی  و دیالکتیـک در اینجـا بـه اوج سرنوشت سـاِز خـود می رسـند )ازجملـه آنچـه نا
کـه همانـا دواِم دیالکتیـک در قلمـرِو نیسـت انگاری  مضاعـف یـا نفـی در نفـی باقـی می مانـد 

اسـت( و رقیـِب خـوِد مسـیحیت و نیـز فرزنـد مدرنـش، سوسیالیسـم، می شـوند. 
ایـن آخـری )سوسیالیسـم( را مـن، در بهتریـن حالتـش، جسـت وجوی مشـروِع بیشـتر 
یافتـن ابعـاد نهفتـه در سـنت مسـیحی قرون وسـطایی تعبیـر می کنـم، امـا بـه تعبیـری  بـرای در
هسـتی  نفس/بـدن،  ثنویـت  تصـور،  واحـد،  در  معنـای  کـه  مـدرن  غالـب  فلسـفۀ  از  فـارغ 
خداشناسـی )الهیات هسـتی(، جداسـازِی بدون ایهاِم میان علیت الهی و علیِت مخلوق 
و اسـتعالباوری ریشـه دارد. نهفتگی ها به جایگاه شایسـتۀ عوام، امر جمعی، کار، جنسـیت، 
کنـون )بـه پیـروی از بینش هـای  یـخ مربـوط می شـوند. مـن ا هنرهـا، زبـان، قلمـرو مـادی و تار
کـف و استانیسـالس برتـون(۱۹ منشـأ  تاریخـی سوسیالیسـت های مسـیحی، سـرگیوس بولگا
گوسـتین بلکه در پروکلوس، مشـرک نوافالطونی، نیز  ردپاهایی را با چنین عالیقی نه فقط در آ
کنـون فلوطیـن را، از طریـق ابن سـینا )کـه نفوذش سـپس به اسـکوتوس،  می بینـم، درحالی کـه ا
کانـت می رسـد(، جـد نهایـی »کارنامـۀ اصلـی« مدرنیتـه  گنتـی و غیـره و در نهایـت بـه  هنـری 
تلقی می کنم. ۲0 ازاین رو، به نظر من »مدرنیته ای بدیل« )که بسـیار مدرن تر اسـت از دفاع ذاتًا 
کیت تاریخی(  وحشـت زدۀ دکارتی/کانتِی جزمی و آمرانه از دِژ سـوبژکتیو درونی در برابر شـکا
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و  دیونوسـوس  دسـِت  بـه  کـه  اسـت  داده  بسـط  را  نوافالطون گرایـی ای   
۱

جادویـِی۲۱ وجـِه 
کـرده اسـت.۲۲ ایـن وجـه توجـه بیشـتری بـه زمـان، مـاده،  کزیمـوس جامـۀ مسـیحیت بـه تـن  ما
سـاخت هنـری و مناسـک داشـت و نـه بـه روی آوردن »بـه درون« کـه نهایتًا با دسـت کشـیدِن 
نیازمنـد  خـود  کـه  گذاشـت،  وجـود  عرصـۀ  بـه  پـا  ُمُثـل  افالطونـِی  خاطـرۀ  از  فلوطیـن  نسـبی 
کمـون  کـه به نفـع عقب نشـینی بـه فهـم روانـِی همیشـه در حـال  »جرقه« هایـی موقتـی اسـت 
که ُبعدی از نفس انسـانی  اسـت. این عقب نشـینی به این فرض غیرافالطونی اش مربوط بود 
گوسـتین دربـارۀ روی  کـه بـه زمـان و مـکان »نـزول نمی کنـد«. ۲۳ )علی رغـم سـخن آ وجـود دارد 
۲ خـود اقداماتـی مشـابه بـا اقدامـات 

آوردن بـه درون، مـن تصـور می کنـم او در آمـوزۀ اشـراِق۲۵
پروکلـوس نسـبت بـه فلوطیـن، نـه اقداماتـی ذاتـًا فلوطینـی، انجـام داده اسـت.(۲۶ برداشـتی 
تومیسـتی و وجوهی از آمیزۀ چشـم اندازهای دومینیکی و به نحو مؤکدتری جادویی )ازجمله 
کوزایـی را می تـوان جدیـدًا   میرانـدوال و نیـکالس 

ّ
کابالیسـتی( متعلـق بـه پیکـو دال هرمسـی و 

کـرد. ۳0 درحقیقـت، وسوسـه کننده اسـت )گرچـه بی شـک، به طـور  کله جمـع  درون ایـن شـا
کـه تنـوع درونـی دارنـد، بیش ازحـد  بـه تمایـالت الهیاتـِی مراتـب دینـی،  گسـترده ای نسـبت 
سـاده انگارانه اسـت( کـه مدرنیتـۀ فکـرِی »فلوطینـِی« بالفعـِل  خود را »فرانسیسـی« هـم بنامیم 
یـم کـه مکتـب نومدرسـی  گـر اصـرار ورز و مدرنیتـۀ سـایه اِی »پروکلوسـی« را هـم »دومینیکـی« )ا

دومینیکـی ذاتـًا آلـوده بـه اسکوتیسـم بـوده اسـت(. 
را  اصالح شـده  تبارشناسـی ای  از  اسـتفاده  امـکان  مـن  بـه  همچنیـن  تقابـل  ایـن 
امـا  محافظه کارانـه،  مـدرن   »ایدئالیسـتِی«  و  »درونـی«  آنکـه سـاخت گرایی  بـرای  می دهـد 
امـا   ۳

مدرن سـایه۱ سـاخت گرایی  از  را  اندیشـه،  یـاری  بـه  نمودهـا  سـاخت گرایی  یعنـی 
حـدی  تـا  و  فرهنـگ  سـاخت گرایِی  »رئالیسـتی«تر،  و  رادیکال تـر  بیرونـِی  سـاخت گرایی 
طبیعـت به واسـطۀ وحـدت بدنی- روانـِی انسـانی، به نحـو اصولـی و منسـجمی تمیـز دهـم. 
گرچـه  به لحـاظ منشـأ و مبـدأ غایی شـان اولـی »فلوطینـی« و دومـی »پروکلوسـی« اسـت، ا
تضـاد میـان ایـن دو متفکـر در واقعیـت بسـیار پیچیده تـر از آن چیـزی اسـت کـه ایـن تضـاد 

بـر آن داللـت می کنـد. 

1. theurgic
2. doctrine of illumination
3. shadow-modern
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مسـیحی  و  جادویـی  افالطونـی،  بینشـی  در  بایـد  سوسیالیسـم  پایـۀ  کـه  تلقـی  ایـن 
کمنیـوس را از ایـن حیـث در  کامپانـال و ژان آمـوس  )همچنیـن می تـوان تومـاس مـور، توماسـو 
گرفـت( گذاشـته شـود هرچـه بیشـتر توسـط چـپ سـکوالر مطـرح می شـود. پیـش از ایـن،  نظـر 
مرحـوم گیلیـان ُرز در مرحلـۀ پایانـی عمـرش ایـن برداشـت را اعالم کـرده بود، و اخیـرًا آلن بدیو 
گرچـه به شـکلی الحـادی و مسـئله برانگیز  گامبـن، ا و تـا حـدی، اسـالوی ژیـژک و جورجیـو آ
کرده انـد. به نحـوی خـاص، میـان تمـام ایـن متفکـران و تزهـای الهیـات و نظریـۀ  کیـد  بـر آن تأ
اجتماعـی توافـق بسـیار بیشـتری در لحـن و طنیـن آوا وجـود دارد تـا آنچـه در مـورد متفکـران 
متعلـق بـه تـِز تفـاوِت اسـتعالیی صـادق اسـت. ایـن متفکـران آخـری، و مخصوصـًا مقلـدان 
کـه پسـت مدرنیته هـر مفهومـی  کرده انـد  )epigones(۲ مسیحی شـان، بـا صـدای بلنـد اعـالم 
گاوین هایمِن متأله، با هوشـمندِی بسـیار بیشـتر،  از یک »فراروایت« را غیرممکن می کند.۳۳ 
ایـن گفتـۀ مـرا پذیرفته اسـت که هنـوز فراروایتی نیسـت انگارانه وجود دارد )مثاًل، تبارشناسـی 
گفت وگـو  گشـودنی )aporia( بحـث و  گـره نا اخـالق(، ولـی سـپس دربـارۀ یـک سـردرگمی یـا 
می کنـد: فراروایتـی یگانـه بایـد وجـود داشـته باشـد/نمی تواند وجـود داشـته باشـد.۳4 نتیجـۀ 
کنیـم. امـا چنیـن چیـزی  کـه رقابتـی بی پایـان را میـان فراروایت هـا اعـالم  آن چنیـن می شـود 
فراروایتـی  مدافعـاِن  از  هیچ یـک  و  اسـت  چالش برانگیـز  البتـه  ایـن  اسـت:  غیرقابل تصـور 
یگانـه صـدِق فراروایت هـای دیگـر را به طـور جـدی نمی پذیـرد. درحقیقـت، بایـد سـرگردانی 
»بازیگوشـانه«ای )ولـی ایـن بـازی بـا پـول و اسـلحه انجـام می شـود( میـان ایـن داسـتان های 
کی از آن اسـت کـه در واقع فقط یـک فراروایت  بـزرگ وجـود داشـته باشـد کـه یـک بـار دیگـر حا

و هستی شناسـی نیسـت انگارانۀ یگانـه از خشـونت وجـود دارد. 
فراروایت هـای  کـه  سـاخت  خاطرنشـان  نخسـت  می تـوان  بحـث،  ایـن  مقابـل  در 
کـی از توافق  گوسـتینی و نیچـه ای کامـاًل متمایـز از هـم نیسـتند. عدِم توافـق آینـه اِی۱ آن ها حا آ
دربـارۀ بسـیاری از واقعیت هـا حتـی بیشـتِر واقعیت هاسـت، ولـو آنکـه عدِم توافـق در تفسـیر 
گاویـن هایمـن از  قطعـًا شـامل بحـث و مناقشـه دربـاب امـور واقـع هـم باشـد. نقل قول هـای 
که نیچه بر سوبژکتیویتۀ دیدگاهش اصرار می ورزد در واقع بیشتر مربوط به تفسیر  قطعه هایی 

 تبارشناسی است تا خود تبارشناسی )بیشتر مربوط به کتاب سوم از تبارشناسی اخالق(.۳۵

که آینه وار در هم بازتاب دارد ]مترجم[.  mirroring disagreement .۱: عدم توافقی 



الهیات و نظریۀ اجتماعی28

گوسـتینی، درحالی کـه  کـه برداشـِت خـود مـن از فراروایـت آ کنـم  کیـد  در اینجـا می خواهـم تأ
بافت یکدسـتی از امر واقع و تفسـیر اسـت، باز هم در مقاِم شـرحی قابل بحث از تاریخ واقعی 
بالفعـل مطـرح می شـود. به عبارت دیگـر، می تـوان امـور واقـع، دالیـل، احتمـاالت و اعتقـادات 
کـه  را هـم لـه و هـم علیـه آن برانگیخـت. داسـتان مـن فقـط بـه ایـن معنـا »داسـتان« اسـت 
سـاخته های  انسـان؛  )سـاخته های  زیسـته۱ای  داسـتان  آن  انعکاسـِی  کـردِن  مضاعـف 

۲ را تألیـف می کنـد.۳7
یـِخ ساخته شـده۶ کـه خـوِد تار انسـانیت( اسـت 

ولـی تأمـالت تازه تـر چـپ سـکوالر )آن گونه کـه عمدتـًا توسـط بدیـو و درعین حـال توسـط 
کـی از پذیـرش عـام ایـن بحـث اسـت کـه فلسـفۀ تفاوت  پیتـر هالـوارد عرضـه شـده اسـت( حا
فقـط رقابـت یـا جدالـی )agon( اجتماعـی را تثبیـت می کنـد و بنابرایـن بـا سـرمایه داری اخیر 
سـازگار اسـت. ۳8 به همین قیاس، نیسـت انگاری و درون بودانگارِی آن همیشـه هم زمان هم 
گـر تفاوْت اصیل و بدون ایهام باشـد، آنـگاه این لغزاندِن  یگانه گـرا و هـم دوگانه گراسـت، زیـرا ا
کـه  )گلیسـاندِو(۳ غیرارتباطـِی بیانگـِر یـک واحـِد )unum( اسـتعالیِی مسـئله برانگیز4 اسـت 
گونِی پیوسـتۀ  مسـبب سلسـله ای از شکسـت های الزم ولی ناخوشـایند در دسـتیابی۵ به گونا
ایـن رهگـذر جهان هـای »حضـور« و  از  تفـاوت  ایـن غیرممکـن اسـت(.  محـض اسـت )کـه 
»تصویـر« را در مقابـل دنیـای خـوب ولـی دسـت نیافتنی یـا همـواره به تعویق افتـادۀ )به علـت 
کامـاًل دیگـری۶ یـا هـر چیـزی برپـا  »فعلیـت نداشـتن« آن( تفـاوت مطلـق، موهبـت صـرف، آن 
کـه حتـی در مراحـل اولیـه اش مانـوی  یـا دوگانه گرایـِی سرسـخت،  مـی دارد. ۳۹ ایـن ثنویـت 
شـود،  آن  ازخودراضی شـدۀ  ژسـت  بـا  لیبرالـی  سیاسـت  تقویـِت  باعـث  می توانـد  اسـت، 
ِگـرد خیـر عـاِم  را  از اجتمـاع عادالنـه  تـالش می کنـد شـکل جدیـدی  کـه  نـه سیاسـتی  ولـی 
مقبولـی بسـازد: چنیـن امـر خطیـری در عـوض، همان طورکـه پیتـر هالـوارد می گویـد، نیازمنـد 
نـه  یـک هستی شناسـی رابطـه و میانجیگـری اسـت، یـک هستی شناسـِی بیـن )metaxu؛ 
کـرده اسـت(، یلیـام دزمونـد اسـتادانه بیـان  کـه و  واقعـًا آنچـه در آرای هـگل اسـت، آن گونـه 

1. the ‘lived fiction’
2. enacted

glissando .۳ : خزش سریع باالرونده یا پایین رونده میان نت ها ]مترجم[. 
4. the non-relational expressive glissando of a problematic transcendental Unum
5. failures-to-attain
6. the wholly other
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و  نوافالطونـی  افالطونـی،  قیاسـِی«  »هستی شناسـی  یـک  دقیقـًا   40
کثیـر،۱ و  واحـد  »بیـِن« 

کامـل در دفـاع از نوعـی  کـرده اسـت. ولـی بحـث  کتـاب مـن ادعـا  کاتولیکـی، همان طورکـه 
برداشـِت به راسـتی الهیاتـی و رئالیسـتی از ایـن دعـاوی و اشـاراْت موکـول بـه بعـد اسـت و در 

پرداخـت.  آن  بـه  نمی تـوان  اینجـا 
شـود  حفـظ  سیاسـی  امیـدی  بخواهیـم  اصـاًل  گـر  ا کـه  اسـت  ایـن  قضیـه  باوجودایـن، 
کلـی و جهان شـمول تشـخیص داده می شـود. در همـان  گفتـاری  و تـداوم یابـد، نیـازی بـه 
گرفته اند که  حـال، آنـان کـه منتقـد لیبرالیسـم باقـی می ماننـد همچنـان ایـن درس نیچـه را فرا
کلمـه به طـور تصادفـی و به لحـاظ  کلی گرایـی یـا جهان شـمولی۲ به معنـای دقیـق  اشـتیاق بـه 
تاریخـی در افالطون گرایـی، آن انجیـل عبـری و مسـیحیت، ریشـه دارد. ایـن بینـش اسـت که 
اصـاًل مانـع هرگونـه بازگشـتی بـه جهان شـمولِی عقالنـِی »روشـنگری« اسـت، پنـداری کـه حاال 
شـده  فرامـوش  مخاطره انگیـزی  به طـور  پست مدرنیسـت ها  خیالـِی  چاره اندیشـِی  به واسـطۀ 
اسـت. به جـای آن، تحقیـِق جـدی پساسـکوالِر اخیـر، و نـه نومـدرن، در مـورد ویژگـی متناقض 

کلـی و جهان شـمول شـروع شـده اسـت.4۲ تعهـد اروپایـی بـه امـر 
کـه الهیـات و نظریـۀ اجتماعـی بتوانـد همچنـان سـهمی در ادای ایـن وظیفـۀ  امیـدوارم 
خطیـر داشـته باشـد. بااین همـه، منتقـدان به درسـتی خواسـتار شـرح و توضیـح دقیـق منظـور 
مشـارکِت  هستی شناسـی  همچنیـن  کـه  شـده اند  صلـح  قیاسـی  هستی شناسـی  از  مـن 

»خلقـت« در خالقیـت الهـی اسـت. 
زیـرا بـه نظـر می رسـد در اینجـا در یـک زمـان دو راه پیـش روی من اسـت: یکـی فراخوانی 
بازگشتی به امر پیشامدرِن قبل از ۱۳00، ولی دیگری توسل به اکسپرسیویسم رمانتیک مدرن 
کـه واکنش هـا بـه  ۳ »پسـت مدرن«. شـاید در اصـل بـه ایـن دلیـل اسـت 

و فوق سـاخت گرایِی4
کار مـن نیـز دو شـکل متضـاد بـه خود گرفته اند؛ یک واکنش گرایش بـه آن دارد که موضع خود 
گرایـش دارد آن را بـه درجـات  کنـد، درحالی کـه دیگـری  یتیویسـتی« تلقـی  مـرا بیش ازحـد »پوز

کند.  بسـیار بیشـتر »لیبرال« تلقی 

1. the one and the many
2. universalism
3. ultraconstructivism
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گذشـته )نوسـتالژیک( تصـور می کننـد،  از یک سـو مـرا دسـتخوش حسـرت  بنابرایـن، 
گذشـته، بـه اجتمـاع انـدام وار )ارگانیـک( ایسـتا و همچنیـن ایمان گـرا  خواهـان برگشـت بـه 
تصـور می کننـد: مدعـی خودسـر و خشـن دعـاوی سـلطه گرایانۀ )هژمونیـک( یک شـکل بندی 
فرهنگـی »ثبوتـی یـا اثباتـِی« خـاص، یعنی مسـیحیت، در برابـر دعاوی دیگـران. می گویند که 
مـن می خواهـم کل فلسـفه را ذیـل گفتـار الهیاتـی اثباتی بگنجانم و اینکه از نظر سیاسـی نظم 

دین سـاالر نویـی را ترجیـح می دهـم.44
از سـوی دیگـر، مفسـراِن دیگـر مـرا بیش ازحد مدرن می پندارند: یعنی کسـی که به دنبال 
اتوپیایـی  ایمـاِن  براسـاس  اسـت،  انسـانی  مراتـِب  بیانگـِر  آزادی هـای  تمـام  غایـی  رهایـی 
ایـن  در  آزادی هـا.  آن  همزیسـتی   امـکاِن  بـه  مارکسیسـتی(  و  روسـویی  هـم  )بـاز  کـی  خطرنا
مـورد، مـرا همچنیـن بسـیار بیش ازحـد عقل گـرا تصـور می کننـد: به مثابـۀ تقلیل دهنـدۀ مفهـوم 
و تهی کننـدۀ صـورِی محتـوای عینـی  و ذاتـی،  تاریخـِی درونـی  و  بـه رخـداد عقالنـی  و حـی 

»لیبـرال«.4۵ زبـان مشـخصًا  بـه  کلیساشناسـی  و  مسیح شناسـی 
گسـیخته یـا به گونـه ای اجتناب ناپذیـر بـه هـر  کـه مـن به نحـوی آشـفته و  گاه می گوینـد 
دوِی ایـن راه هـا هم زمـان گرایـش دارم. در اینجـا بایـد بگویـم کـه مـن اتهـام »لیبـرال« بـودن دوم 
گرچـه هـر  را اسـتادانه تر و موجه تـر از اتهـام اول و برچسـب »اثباتـی« زدن بـه بنـده می دانـم، ا
کاتولیکـی را  دو اتهـام را انـکار می کنـم؛ زیـرا درحالی کـه »به طـور ثبوتـی یـا اثباتـی« مسـیحیت 
کاتولیـک را بـا  کلـی معرفـی می کنـم، به روشـنِی تمـام مکتـب  به مثابـۀ تنهـا حقیقـت نهایـی و 
گر منظور از »لیبرال« بلندنظری، گشـودگی و همه شـمولی  ضوابـط »لیبـرال« در نظـر می گیـرم، ا

باشد. 
کـه قـدری آشـفتگی در ایـن مـورد را  باوجودایـن، هـر دو دسـته از منتقـدان حـق دارنـد 
تمیـز دهنـد کـه چگونـه عناصـر »پیشـامدرن« و »پسـامدرن« در ایـن کتاب و کار مـن در کل به 
کامـاًل رضایت بخـش از ایـن امـر  کـه شـرحی  یکدیگـر تعلـق دارنـد. در اینجـا جـای آن نیسـت 

داده شـود، ولـی دسـت کم می توانـم نشـانه هایی را ارائـه دهـم. 
نخسـت، در پـی الهیـات جدیـد )nouvelle théologie(، ولـی بـاز هم محکم تـر از آن، 
کـه واقعـًا دو گفتـار متفـاوت فلسـفه و الهیـات از نظـر آبـاء کلیسـا وجـود نداشـته  ادعـا می کنـم 
کـه بعـدًا در  اسـت و نیـز اینکـه ایـن امـر خـود ناشـی از عدم وضـوح مفهومـی ای نبـوده اسـت 
کـه »ایمـان جویـای فهـم اسـت«،  گوسـتین، چنیـن نیسـت  کشـف شـد. از نظـر آ قـرون وسـطا 
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کـه هـر شـناختی، بـه برکـت ایمـان، جویـای حکمـت اسـت. 4۶ او  بلکـه در عـوض ایـن اسـت 
حیـث زمانـِی شـناخت را، کـه افالطون گرایـی پیشـاپیش به شـیوۀ طـرح معضـل در رسـالۀ منو۱ 
کـه مـا بایـد  کـرده اسـت، موضـوع امعان نظـر خویـش قـرار می دهـد: چگونـه اسـت  شناسـایی 
کـه به معنایـی بایـد پیشـاپیش آن را بشناسـیم، در غیـر ایـن  در جسـت وجوی چیـزی باشـیم 
گوسـتین بر  که باید در وهلۀ نخسـت در جسـت وجوی آن باشـیم؟ آ صورت ما نمی دانسـتیم 
کنون هم به منشأشناسـی اسـرارآمیز۲ و هم  کیـد می کنـد: ا ُبعـِد »فراتاریخـی« ایـن متافیزیـک تأ
کـه  بـه آخرت شناسـی اسـرارآمیز۳ جایـگاه بسـیار بزرگ تـری اختصـاص داده می شـود. و ازآنجا
کنـون به واسـطۀ تأییـد فراموشـی  اتفاقـِی از روی گنـاه که  مسـئلۀ »فراموشـی هستی شـناختی« ا
وجـود متناهـی را به معنـای دقیـق کلمـه به انحراف کشـانده اسـت مضاعف می شـود، حیث 
فرافکنـده می شـود، درحالی کـه  تاریخـی  بـر سرتاسـر سـطح  به صـورت جدیـدی  فهـم  زمانـِی 

تجسـد خـدا و تولـد کلیسـا )ecclesia( در مرکـز آن اسـت. 
گوسـتین، به لحاظی سـومین حدی  که الهیات، پیشـاپیش در آرای آ منظور این اسـت 
کـه شـرح و بسـط فلسـفی یـک هستی شناسـِی عـام را بـا تفسـیر تاریخـی رویدادهـای  اسـت 
گوسـتین  آ گفتـه اسـت،  ِکِرتَیـن4  ژ.  ِال  خـاص پیونـد می دهـد. مضاف برایـن، همان طورکـه 
شـاید نخسـتین متفکـری بـوده اسـت که به طـور قطع می گوید که هنر انسـانی تا حـدی »مثل« 
آفرینـش الهـی اسـت. مقالـۀ بسـیار ظریـف کرتیـن دربـارۀ ایـن عنـوان در واقـع انتقـاد از نـوآوری 
گوستین است، ولی این ادعای خود او که آفرینش الهی در انجیل همواره به »سخن گفتن«  آ
مربوط اسـت و نه »سـاختِن« صنعتگرانه به نظر نمی رسـد آیات متعددی را به حسـاب آورده 
کـردن هنـر انسـانی بـا آفرینـش توجـِه  کـه همگـون  کرتیـن  باشـد.47 بـه همیـن قیـاس، ایـن نظـر 
اسـتادانۀ یونانـِی قدیمی تـر بـه چیزی - که-  قرار- است-ساخته - شـود را به نفـع بیـان موضـوع 
گرایـش بـه آن  کـه در یونـان باسـتان سـاختْن  هنـری تنـزل می دهـد ایـن امـر را نادیـده می گیـرد 
نـه سـوبژکتیویتۀ  کـه نزدیـک شـدِن صرفـًا مـادی به صورتـی ازپیش داده شـده )البتـه  داشـت 
 )verbum( گوسـتینی کلمـه  شـخصِی خـاص( تصـور شـود، درحالی کـه، در مقابـل، مفهـوم آ

که دربارۀ تعریف فضیلت است ]مترجم[.  Meno .۱: دیالوگ سقراط، نوشتۀ افالطون، 
2. mysterious protology
3. mysterious eschatology
4. J. L. Chrétien  
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کـه، به مثابـۀ خـدای  کسـی  و هنـر )ars( متضمـن مشـارکتی در بیـان پدرانـۀ لوگـوس اسـت، 
پسـر، چیـزی بیـش از صرفـًا یـک طـرح کلی صوری اسـت. 48 ازایـن رو، کِل ایـن دریافت دارای 
داللتـی متضـاد بـا آن چیـزی اسـت کـه کرتیـن ادعـا کـرده اسـت، بـه ایـن معنـی کـه آن تفـاوت 
میـان »هنـر« به مثابـۀ فراینـد پیشـینی از یک سـو و »هنـر« به مثابـۀ محصـول از سـوی دیگـر را 
گویـای هنـر انسـانی و  کیـدی تـازه بـر نـوآورِی  یافـت بدین وسـیله هـم تأ کاهـش می دهـد. آن در
هـم توجـه بـه نوبودگـی ای را تشـویق می کنـد کـه فقـط می توانـد بـا ظهـور خوِد محصـول حاصل 
شـود. در این چشـم انداز، بازنگری نسـبتًا »معنی دار«۱ این مضمون توسـط شـخص رمانتیکی 
از قبیـل ژوزف ژوبـر از یک سـو و بازنگـری نسـبتًا »صنعتگرانـه«۲ و عینـی آن توسـط شـخص 
مدرنیسـتی از قبیـل دیویـد جونـز از سـوی دیگـر را می تـوان دو نـوع مختلـف در چارچـوب یـک 

کنـون بسـیار قدیمـی دانسـت.4۹ پارادیـِم ا
از  متفـاوت،  زبانـی  بـه  همچنیـن،  _و  گوسـتین  آ از  مـن،  خوانـش  براسـاس  بنابرایـن، 
پروکلوس گرایـی مسـیحِی دیونوسـوس_ میـراث او نخسـت ادغـام فلسـفه و الهیـات اسـت و 
ک:  دوم توجهـی مخفـی و مرتبـط بـا هـم بـه تاریخی منـدی و هـم بـه پوئسـیس انسـانی )ن. 
کوئیناس، بار دیگر براساس خوانش )با قدری  کتاب(. آ گفته هایم دربارۀ دیونوسوس در این 
گوسـتین را نه فقط با ارسـطو، بلکه با دیونوسـوس نیز ترکیب می کند و در  مناقشـۀ( من، آرای آ
عمیق تریـن سـطح ایـن ادغـام را اساسـًا مانـدگار می کنـد، گرچـه او ابـزار مفهومی خاصـی را به 
یافـِت اساسـًا  کـه سـوءتعبیر شـده اسـت، بعدهـا امـکان ظهـور در میـراث می گـذارد کـه، ازآنجا

دوگانه انگارانـه ای از رابطـۀ ایمـان بـا عقـل را می دهـد.۵0
و  قـرون وسـطا خوانـش ضدمـدرن  اواخـر  از  ی داد،  کوئینـاس رو آ از  پـس  آنچـه  دربـارۀ 
به لحـاظ سـنتی محافظه کارانـه ای توسـط هانـس اورس فـن بالتـازار ارائـه شـد. ۵۱ الهیـات در 
کـه از نظـر بالتـازار هـر دو تحریف انـد. جهت نخسـت توسـط  دو جهـت متضـاد پیـش مـی رود 
به معنایـی  و  به یکسـان  الیتناهـی  و  متناهـی  وجـود  می رسـد:  کمـال  بـه  اسـکوتوس  دونـس 
 )esse( واحـد »از حیـث وجـود« در نظـر گرفتـه می شـوند. بنابرایـن، احتمـال مـی رود کـه وجـود
 بزرگ تـر از خـدا شـود و شـأن خـدا به نحـو بت پرسـتانه ای بـه شـأن یـک شـریک بـا خلقـت او 

1. expressive
2. artisanal
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کـه ایـن تمایـل دوم از  کافـی وجـود دارد  ـی تنـزل یابـد )و درحقیقـت شـواهد 
ّ
در فرایندهـای عل

پیش در نزد خود اسـکوتوس مشـاهده می شـود(. ۵۲ جهت دوم به طرزی عالی توسـط مایسـتر 
به طوری کـه وجـود حقیقـِی  گرفتـه می شـود،  یکسـان  بـا وجـود  ارائـه می شـود: خـدا  کهـارت  ا
خلقـت و مخصوصـًا وجـود حقیقـِی روِح مخلـوق )خلق شـده( تنهـا متحیـز در نفـِس تثلیـث 
کـه  کیهـان۱ در بیـن اسـت  اسـت. به این ترتیـب، خطـِر نوعـی همه خدایـِی )پانته ایسـم( منکـِر 
بدیـل خطـِر همه خدایـی اسـپینوزایِی بیشـتر کیهانـی ای اسـت کـه مکتـب اسـکوتوس باعِث 
کوزانوس هم تا حدی توسـط بالتازار محکوم می شـوند.  آن اسـت. متعاقب اکهارت، پیکو و 
کـه هنـری دولوبـک به وضـوح بـا ایـن  کنـون بـه نظـر مـن می رسـد  بـا همـۀ ایـن احـوال، ا
گرایشـی در اندیشـۀ او بـرای حفـظ توازنـی  تبارشناسـی موافـق نیسـت و اینکـه ایـن مطابـق بـا 
مسـئله برانگیز، پیـش از سـعادت اخـروی۲، میـان امـر طبیعـی و امـر ماوراءطبیعـی، عقـل و 
که نخستین لفظ در این جفت از الفاظ  ایمان، فلسفه و الهیات است، به رغم این واقعیت 
کیـد  مذکـور از نظـر او از اسـتقالل محـض نومدرسـی بهره منـد نیسـت. در مقابـل، بالتـازار بـا تأ
بسـیار بیشـتر بـر »عقـِل ایمـان«۳ به معنـای دقیـق کلمـه )بـه همیـن قیـاس بـر زیبایی شناسـی و 
گرایـش ]کارل[ بـارت  گرایـش از نـوع  اخـالِق ایمـان( اصـرار مـی ورزد، ولـی به فـرض وجـود ایـن 
کـه بیشـتر بـر ایمـان متکـی اسـت تـا عقـل، او نیـز همـواره احتمـال داشـت قلمـرو  ]در نـزد او[، 
کـه مقاصـد و  کنـد. در بازنگـری، بـه نظـر مـن می رسـد  نسـبتًا مسـتقل تری بـرای عقـل منظـور 
گرچـه  اهـداف خـود مـن بسـیار بیشـتر مشـابه مقاصـد دولوبـک اسـت تـا مقاصـد بالتـازار. ۵۳ ا
تصـور می کنـم فلسـفه، به لحـاظ همـان سرشـتش به مثابـۀ فلسـفه، فقط توسـط الهیـات کامل 
می شـود، درعین حـال تصـور می کنـم کـه الهیات، بدون شـهود نهایِی خداوند، همـواره به طور 
گفتـاری یـا جنبـۀ بحـث فلسـفی  چاره ناپذیـری شـهودهایش از ظهـورات حضـور را بـا حیـث 
و غث وسـمین کننده4 )کـه شـیوه ای روایـی پیشـاپیش به طـور تلویحـی آن را فـرض می کنـد( 
یـخ زیسـته و موقعیت منـدی جغرافیایـی  می آمیـزد، عالوه بـر آنکـه آن را بـا توسـل تجربـی بـه تار

می آمیـزد. 

کـه تنهـا خـدا را واقعـًا موجـود می دانـد و جهـان را وهـم  acosmic pantheism .۱: نوعـی عقیـده بـه وحـدت وجـود اسـت 
]مترجـم[. 

2. prior to beatitude
3. reason of faith
4. philosophical and abstracting discursiveness



الهیات و نظریۀ اجتماعی34

شـرح  کل  در  آن(،  تغییـر  نـه  )ولـی  موضعـم  از  بازنگری شـده  یافـت  در ایـن  بـا  مطابـق 
کتـاب  در  تفـاوت  ایـن  _و  نمی پذیـرم  رنسـانس  و  وسـطا  قـرون  از  بالتـازار  محافظه کارانـۀ 
کـه ایـن امـر متضمـن  کنـون برایـم روشـن تر اسـت  اولیـه ام به طـور تلویحـی حضـور دارد. ولـی ا
بعدهـا بحث هـای  و  اسـکوتوس  قـدرت عقالنـی بحث هـای دونـس  از  بازشناسـی خاصـی 

۱سـت.  ترمینیست ها

کرد:۵4 این شناسایی جدید را می توان به اختصار جمع بندی 
گر موجود مخلوق به سـادگی سـهیم . ۱ که ا اسـکوتوس به نحو تلویحی و مسـتدلی می پرسـد 

در »وجـود« باشـد چگونـه ممکـن اسـت واقعًا و به تمامه موجود باشـد. 
را، . ۲ عدم تناقـض  اصـل  حملـی  قیـاس  آیـا  کـه  می پرسـند  به درسـتی  کام  ُا و  اسـکوتوس 

۵۵ نمی کنـد.  نقـض  نـدارد،  وجـود  مبهـم  امـر  و  قطعـی  امـر  میـان  کـه حـد سـومی  ازآنجا
کـه دریافت هـای رئالیسـتی خاصـی از . ۳ کنـد  کام بـه همیـن ترتیـب آمـاده اسـت اظهـار  ا

گرایـش بـه نقـِض اصـِل هوهویـت دارنـد. )چگونـه صورتـی  کلی هـا و نسـبت های واقعـی 
جزئـی ماننـد ایـن صـورت _کـه به طـور مثـال در مـورد صـورت یـک انسـان ممکـن اسـت 
کـه  کلـی باشـد یـا بشـود  سـفید یـا سـیاه باشـد_ درعین حـال ممکـن اسـت همـان صـورت 
چـون به لحـاظ صـوری داللـت بـر جنسـی )genus( ماننـد »انسـان« دارد، ممکـن اسـت 
به عنـوان یکـی از ایـن دو، سـفید یـا سـیاه، متعیـن شـود؟ بـه همین قیـاس، چگونه ممکن 

کـه نیسـت؟(۵۶ اسـت چیـزی برحسـب رابطـۀ ضـروری درعین حـال آن چیـزی باشـد 
کلـی به وضـوح از رهگـذر فراینـد نام گـذاری . 4 کام، هـر فهـم فرضـی از یـک  مطابـق بـا نظـر ا

می شـود.  حاصـل  زبان شـناختی 
کوئیناس . ۵ کمتر از آنچه در نزد آ که حال وجود مشـترک معنوی۲ اسـت، با وضوحی  ازآنجا

بود روشن می شود که موجود مشترک )ens commune( فقط ممکن است معلول علتی 
کام از پیـش، به تبـِع آنچـه الزمـۀ اشـتراک معنـوی وجـود اسـت )و دقیقـًا  الیتناهـی باشـد. ا
 پیش از »رنسانس«(، اظهار می دارد که درحالی که مخلوقات کاًل نمی توانند علت باشند،

گرفتـه  کـه عقیـده دارنـد بـرای هـر فـردی خداونـد دورۀ زمانـی خاصـی را در نظـر  گروهـی از متألهـان مسـیحی   :terminists .۱
گنـاه و فیـض الهـی بـرای او ممکـن اسـت و بعـد از ایـن دوره رسـتگاری دیگـر ممکـن نیسـت و  کـه در آن دوره توبـه از  اسـت 

کـه آن را می دانـد ]مترجـم[.  فقـط خـود خداسـت 
2. univocal
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موجـود  هستی شـناختی،  سـاحت  همـان  در  خداونـد،  همـکارِی  بـا  می تواننـد  هـم  بـاز 
را  گرچـه مـا تجربـۀ چنیـن چیـزی  آورنـد. و ا کـه متناهـی اسـت پدیـد  ازآن رو  را  متناهـی 
م نمی گیرد 

ّ
یـم، بـاز هـم کنش انسـانی سـازنده ای که شـالودۀ ازپیش داده شـده را مسـل ندار

نمی توانـد به طـور منطقـی منتفـی شـود.۵7
کنـون مـن از محافظه گرایـی بالتـازار فاصلـه می گیرم و ادعا می کنـم که متفکرانی مانند  ا
 میرانـدوال، حتـی متفکران 

ّ
کـوزا و پیکـو دال کهـارت، دیتریـش اهـل فرایبـورگ۱، نیـکالس اهـل  ا

گـون، از جهان بینـی قیاسـی - گونا کـودُورت۲، نیـز همـه بـه طـرق  متأخـر، پی یـر ِبرولـه و رالـف 
کوئینـاس را در هـر مورد صرفـًا تکرار  یافتنـد کـه نمی تـوان آرای آ  مشـارکتی دفـاع کردنـد، ولـی در
کـرد، زیـرا بایـد بـه بینش هـای جدیـد اسکوتیسـتی و ترمینیسـتی پاسـخ داده شـود. )ذکـر ایـن 
که آیا این ها پاسـخ های التفاتی اند  که نمی توان همیشـه نشـان داد  نکته در اینجا الزم اسـت 
یـا نـه. مع هـذا، جالـب اسـت کـه به نظر می رسـد ایـن متفکران آنچه را عماًل پاسـخ اسـت ارائه 
می دهنـد.( در هـر مـورد )به صـورت خیلـی خالصـه(، پاسـخ های متنـوع و مختلـف آن هـا در 

پـی می آید:
۱( از نظر اکهارت، برای تضمین اینکه وجود از خداوند پیشی نمی گیرد، باید درحقیقت 
گر  گشـودنی )aporias( آمـوزۀ خلقـت از عدم مواجه شـد: ا به نحـو بنیادی تـری بـا تنگناهـای نا
کیـد می کنـد کـه خداونـد غنـا و سرشـاری وجود اسـت و نیز هر موجـود مخلوقی از  ایـن آمـوزه تأ

 خداونـد سرچشـمه می گیـرد، پـس به لحاظـی مبنـای موجـوِد مخلـوق بایـد نامخلوق باشـد.۵8
خـالِق  امـر  شـامل  خـود  در  خداونـد  کـه  اسـت  آن  از  کـی  حا تثلیـث  آمـوزۀ  دیگـر،  سـوی  از 
»ناممکـن«ی اسـت کـه فراتـر از خـود او مـی رود. بنابرایـن، درحالی که اکهارت تمایز سـنتی )یا 
ارتدکـس( میـان تکوین/صـدوِر الهـِی۳ )خـدای پسـر و روح القـدس( و آفرینـش الهـی را حفـظ 
کوئینـاس  می کنـد، او نه تنهـا ایـن دو حرکـت را بـه یکدیگـر مربـوط کـرده اسـت )همان طورکـه آ
کـرده اسـت(، بلکـه )ماننـد اریوگنـا4 بسـیار پیش تـر از او( درعین حـال تمایزشـان را به حکـِم 
 ایـن اسـتدالِل معتبـر بـه معضلـی بـدل کـرده اسـت کـه آن هـا بایـد از جنبـه ای نیـز یکی باشـند

1. Dietrich of Freibourg
2. Ralph Cudworth
3. Divine generation/procession (of Son and Spirit)
4. Eriugena
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کـه او قـادر مطلـق اسـت، »صرفـًا« ممکـن اسـت  تـا تمیـز داده شـوند: آفرینـِش خداونـد، ازآنجا
از یـک جنبـه پیشـروِی او در انـدرون خـود و بازگشـت به خویشـتن در واکنش به این پیشـروی 
باشـد، حـال آنکـه نشـئت گرفتـِن مـا از خداونـد در مقـام مخلـوق و بازگشـت به سـوی خداونـد 
»فقـط« ممکـن اسـت، بـاز به سـبب همـان قـدرت مطلقـه، بـا رویـداد تکویـن و صـدور الهـی 
نامعّیـِن  امـر  پایان ناپذیـِر  کنوسـیِس۱  همـان  به وضـوح  خـود  ایـن  پـس،  باشـد.  یکـی  تمامـًا 
نامعّیـن در  به گونـه ای  و  را بی  وقفـه  کـه خـود  امـر معّیـِن خلق شـده ای اسـت  خلق ناشـده در 
کـه انـدر خویـش  کـه آزادانـه خلـق می کنـد خداونـدی اسـت  آن تعریـف می کنـد. )خداونـدی 
یـِخ خلقـت  تار نیـز در  کـردن »صیـرورت« نمی پذیـرد،  بـا خلـق  او  متجلـی۲ اسـت. مع هـذا، 

دسـتخوش فراینـد بیگانگـی و غلبـۀ بـر آن بـه اسـلوب هگلـی نمی شـود.(
از  همـواره  خالـق  بـا  مخلـوق  رابطـۀ  درحالی کـه  کـه،  می کنـد  ادعـا  کهـارت  ا بنابرایـن، 
بنیـاد خـود مشـترک  بـا خداونـد در  نفـس  رابطـۀ  باقـی می مانـد،  و مماثلـت۳  نـوع مشـابهت 
ثـه( وجـود  معنـوی اسـت، زیـرا »اشـتراک معنـوِی« افقـی میـان اشـخاص تثلیـث )اقانیـم ثال
کـه به هـرروی فراتـر از شـرایط  کـه در وجـود بـا هـم برابرنـد )اشـتراکی معنـوی  دارد، اشـخاصی 
کثـرت تعریـف می شـود، و نیـز فراتـر از  کـه در برابـر  هـر »وحـدت« متناهـِی قابل تصـوری اسـت 
کـه به طـور متناهـی مشـترک معنـوی اسـت واقع می شـود(، وجـودی که در  هـر تقابـل اضـدادی 

سـاحت پویایـی اش نفـس را به طـور غایـی در  بـر می گیـرد. 
کـرد که شـباهت تـام خدای  کهـارت را در اینجـا بـا ایـن گفتـه محـدود  شـاید بتـوان نظـر ا
کـه بااین وصـف تنهـا خـدای پـدر را »اصـل« قـرار می دهد نوعـی »مماثلت  پسـر بـه خـدای پـدر 
کـه فراتـر از تقابـل شباهت/اشـتراک معنـوی4 اسـت، با این همـه اصـل مطلـب  مطلـق« اسـت 
کهـارت آن را  او درسـت اسـت. همچنیـن، شـاید خطـر انـکار  کیهـان، خطـری کـه چشـم انداز ا
پدیـد  آورده اسـت، نیازمنـد تـوازن بـه کمک این مفهوم حکمت شـناختی۵ اسـت که خداوند 
گشـودنِی خلقـت  در ذات پویـای »مؤنـِث« خـود »بیـش از خداونـد« اسـت. ایـن امـر تنگنـای نا
کردنـد،  از عـدم را، در جهتـی متضـاد امـا مکمـل آنچـه ابتـدا دومینیک هـای آلمانـی اختیـار 

کرد تا انسان شود ]مترجم[.  که عیسی از سرشت الهی اش چشم پوشی  kenosis .۱: این آموزه 
2. internally expressive 
3. analogical
4. the analogy/univocity contrast
5. sophiology
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بهتر نشـان می دهد_و اضطراب اسکوتیسـتی نسـبت به فعلیت تاِم نظِم مخلوق را، بدون 
رویکـرد  چنیـن  می دهـد.  تسـکین  شـود،  اسکوتیسـتی  هستی-خداشناسـی  اسـیر  آنکـه 
کیـد بیشـتری بـر هبـوِط مـن عنـداهلِل۱ تثلیث گونـۀ  حکمت شـناختی ای طبعـًا مربـوط بـه تأ
بـا قـوم بنی اسـرائیل در عهـد  کـه  بـر آدمیـان۲ در اجتمـاِع نیایش کننـدگان اسـت  خداونـد 
در  الیتناهـی  امـر  کـه  اعتراف گیـر  کسـیموِس  ما قدیـس  ایـدۀ  ایـن  می شـود.  آغـاز  باسـتان 
نهـان بـه امـر متناهـی و نیـز بالعکـس اشـارت دارد پیشـاپیش بـر چنیـن مالحظاتـی داللـت 

می کنـد.۵۹
کیـد بـر تمام لـوازم منطقی ایـن منظِر  کهـارت )شـاید برضـد اسـکوتوس(، بـا تأ بنابرایـن، ا
کوئینـاس، بـه بنیـاِد ]نظریـۀ[ شـباهت رسـوخ می کند۳ که حد نخسـتین )در اینجـا خداوند(  آ
و  شـباهت ها  جـز  کـه  »می دهـد«  ثانـوی  حدهـای  بـه  را  »همه چیـز«  تمثیلـی  مقایسـه ای  در 
کمـال  بـه  مربـوط  جنبه هـای  همـان  از  و  درعین حـال  نیسـتند،  مسئله سـاز  نزدیکی هـای 
و  نزدیکی هـا  چنیـن  می شـد   

ّ
َواال آن انـد،  بـه  بی شـباهت  و  نخسـتین  حـد  شـبیه  متناهـی، 

کـرد. ولـی، همان طورکـه  شـباهت هایی را میـان مشـترک معنـوی و مشـترک لفظـی4 بررسـی 
کـه او همچنیـن اخیـرًا بـر نـوع متفاوتـی از اشـتراک معنـوی  کنـون دیدیـم، منظـور ایـن اسـت  ا
)در مقایسـه بـا آِن اسـکوتوس( در سـاحت هماهنگی هـای سـازنده و مبتنـی بـر رابطـه )مربـوط 
کنـون، ماننـد اسـکوتوس، ادعـا می کنـد  کیـد می کـرد. او ا بـه تثلیـث( در نفـِس امـر الیتناهـی تأ
ولـی  اسـت،  معنـوی  مشـترک  درونـی اش  یافتـِن  گسـترش  در  حتـی  اول  وهلـۀ  در  وجـود  کـه 
بـا  )و  نـه در شـالودۀ منطقـی  و  فعلیـت الیتناهـی  را در  اسـکوتوس جایـگاه وجـود  برخـالف 
گرایانه_ شـالودۀ  گسـترش معنایی از نظر اسـکوتوس _به معنای جدید، صوری و پیشااسـتعال

می کنـد.  تعییـن  »قائـم«  الیتناهی/متناهـِی  روابـط  هستی شـناختِی( 
کـه بنیـاد هـر موجـودی و مخصوصـًا هـر موجـود روحانـی ای  او سـپس نتیجـه می گیـرد 
کـه در حکـم »صـورت و مثـال« آن اسـت؛ یعنـی موجـود به شـیوه ای  در ایـن الیتناهـی اسـت 
اسـرارآمیز نهایتـًا این همان - بـا۵ ایـن الیتناهـی به مثابـۀ صـورت و مثـال خـود اسـت و بنابراین، 

1. theurgic
2. trinitarian theurgic descent of God to humans
3. radicalize
4. the univocal and the equivocal
5. identical-with
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فراسـوی  فضایـی  )ولـو  می شـود  کشـیده  معنـوی  مشـترک  فضـای  و  جـو  به سـوی  سـرانجام 
که بایسـتی آن را فراتر از مشـابهت  که بین این همانی و تفاوت وجود دارد، به گونه ای  تضادی 
و مماثلـت بـه حسـاب آورد(. مع هـذا، ایـن نتیجـه بعضـًا به طـور دقیـق الزمـۀ منطـق تمثیـل در 

ِاسـناد۱ یـا مالحظـۀ شـباهت در نسـبت دادن اسـت. 
کامـل مـورد  کنـون به طـور  کـه فقـط ا کـوزا، بـا پیچیدگـی و ظرافتـی  کهـارت و سـپس  ۲( ا
گذاشـتِن  کنـار  بـا  کـه ]نظریـۀ[ شـباهت را  گرفتنـد  بررسـی قـرار می گیـرد، به جرئـت تصمیـم 
]شـرِط[ عدم تناقـض در سـاحت غایـی وجـود نجـات دهنـد، زیـرا آن هـا می توانسـتند ثابـت 
گشـودنی ایجادشـده توسـط مفاهیم  که این امر احتمااًل نمی تواند در مورد تنگناهای نا کنند 
امـر نامتناهـی و امـر نامعّیـن و رابطـۀ آن هـا بـا امـر متناهی و معّیـن صادق باشـد. )به طور مثال، 
کهـارت هـم بایـد و هـم ممکـن نیسـت به طـور معّیـن در مقابـل امـر  امـر نامعّیـِن الهـی از نظـر ا
 non( نـه دیگـرِی بعـدًا اصـِل  و  اریوگنـا  اسـتدالل اصـل  ایـن  تعریـف شـود:  معّیـن متناهـی 

کـوزا ]خداونـد مخلوقـات دیگـر نیسـت[۲ را بیـان می کنـد.(۶0  )aliud

کـوزا، مخصوصـًا از طریـق مثال هـای ریاضـی، تمایـل دارد کلی ها  ۳( به نحـوی مشـابه، 
به لحاظـی  کـه  را،  پارادکسی شـان  کـه خصیصـۀ  کنـد  بررسـی  به شـیوه ای  را  واقعـی  روابـط  و 

کنـد.  تقلیل ناپذیـر اسـت، اعـالم 
کـوزا )چندیـن متفکـر رنسانسـی و باروکـی دنبالـه رو آن هـا بودنـد، ازجملـه  کهـارت و  4( ا
و  گوسـتینی  آ نظـر  ایـن  هفدهـم(  قـرن  پرتقالـی  نومدرسـی  متألـه  تومـاس  سـنت  اهـل  جـان 
کـوزا به صورتـی  گفتـن اسـت، و  کـه هـر اندیشـیدنی سـخن  تومیسـتی را بیشـتر بسـط دادنـد 
کیـد می کنـد. ایـن امر به سـوی رویارویـی تقلیـِل نام گرایانۀ  جدیـد بـر شـیوه های بیرونـی بیـان تأ
کـه نشـان می دهـد فهـم جزئی هـا درعین حـال  گرایـش دارد، از ایـن طریـق  کلی هـا بـه نام هـا 

مسـئلۀ مربـوط بـه نام گـذارِی مؤثـر و راهگشاسـت. 
کنـون  ا انسـانی  کـه هنـر  ترمینیسـت ها، می پذیـرد  از  پیـروی  بـه  کوزایـی،  نیـکالس   )۵
 نحـوه ای آفرینـش اسـت و نیـز امـر متناهـی صحنـۀ خالقیت واقعی اسـت، ولی سـعی می کند

1. the logic of analogy of attribution

کوزا با این مشخصات: کتاب نیکالس اهل  ک: ترجمۀ  ۲. در این زمینه ر. 
Nicholas of Cusa, On God as not Other, a translation and appraisal of de non aliud, Jasper Hopkins, 
university of Minneapolis, 1979  [مترجم]. 
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گونـه ای مشـارکِت  کِی معنـوی به منزلـۀ  ایـن را در چارچـوب تمثیلـی یـا تشـبیهی و نـه اشـترا
کـردِن خالقانـۀ  نـو« در فعـل صرفـًا الهـِی وضـع  هنـری انسـانی در دسـت یازی بـه »چیزهـای 

ببینـد.۶۱ وجـود  محـض 
گیرتر و همچنـان تعیین کننده تر  برحسـب ایـن پنـج راه حـل جدیـد، می تـوان به چیـزی فرا
کـرد. در عمـل، دومینیکن هایـی که نوافالطونی  می شـوند )که در آن هـا آمیزۀ پیچیده ای  توجـه 
نـوع  از  »بیرونـی«  سـاخت گرایی  بنیادهـای  مـن،  »پروکلوسـِی«  و  »فلوطینـی«  گرایش هـای  از 
و  دارد(۶۲  وجـود  فیشـته ای  درونـی  سـاخت گرایی  نیـز  و  کوبی/هامانی/کلریجـی  ویکویی/یا
کوئیناس بیش ازحد بر عقـل انتزاعی تکیه  کـه آ متفکـران رنسانسـِی رسـمًا مسـیحی می پذیرند 
گر فن شعری )بوطیقای( نهانی در اندیشۀ او وجود داشته باشد(. ۶۳ این بدین  می کند )حتی ا
معناسـت کـه الهیـات او را درحقیقـت می تـوان از منظـر دقیقًا عقل گرایانۀ منطـِق قابل درک، به 
گـر شـباهت بایـد  کام در نظـر می گرفتنـد، مـورد تردیـد قـرار داد. ا کـه اسـکوتوس و ا شـیوه هایی 
کـه   )coincidentia oppositorum( اضـداد  تالقـی  منظـر  از  مفهومـی  به لحـاظ  عـوض  در 
از حیـث مفهومـی غیرممکـن اسـت فهمیـده شـود، آنـگاه واقعیـِت قابل بیـاِن ایـن شـباهِت 
گاهـی بیشـتر خواهـد بـود. بـه همیـن  گرفتـِن ضـرورِی اسـتعاره بـا آ کار  بازتصورشـده در واقـع بـه 
گـر کلی هـا سـاخته شـوند امـا قـرار نباشـد از ایـن رهگـذر داسـتان های انسـانی صـرف  ترتیـب، ا
کلمـه بایـد در داستان سـرایی پدرانـۀ هنـِر  تلقـی شـوند، آنـگاه داستان سـرایی به معنـای دقیـق 
یـخ و ادبیـات،  فرزنـدی مشـارکت داشـته باشـد. دو شـیوۀ انسـانی طراحـی زبان شـناختی _تار
یـِخ  تار به مثابـۀ  هـم  و  نمایش داده شـده  یـِخ  تار به مثابـۀ  هـم  پیچیده شـان  درهم تنیدگـی  در 
کـه درعین حـال نوعـی افـزودن  روایت شـده )و، به عـالوه، هیـچ فعـل تاریخـی ای وجـود نـدارد 
کـردِن حقیقـْت اساسـی تلقـی می شـوند.  کنـون بـرای عیـان  جدیـد بـر تاریخ نـگاری نباشـد(_ ا
گوسـتین خیلـی بیشـتر آشـکار می شـود و  بـه ایـن طریـق، انسـان گرایی نهفتـۀ اندیشـۀ آ
کـه فلسـفه و نیـز الهیـات را نمی تـوان بـه زور از رخـداد و تصویـر  هرچـه بیشـتر معلـوم می شـود 
کـه فلسـفه و الهیـات _در تضـاد شـدید بـا مکتـب نومدرسـی_  کـرد. منظـور ایـن اسـت  جـدا 
بنابرایـن،  می آمیزنـد.  هـم  در  )دیسـکور(  گفتـار  یـک  به صـورت  بنیادی تـر  هـم  بـاز  به طـرزی 
)همان طورکـه  اسـت  متافیزیـک  آثـار  تمـام  میـان  در  اثـر  ژرف تریـن  انجیـل  کهـارت،  ا نظـر  از 
 تفاسـیر انجیلـی او چنیـن چیـزی را آشـکار می کنـد(، درحالی کـه، برعکـس، این فیض اسـت
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کهـارت و  کلمـه جهـت می دهـد. ۶4 بـرای ا کـه بـه عقـل و فراسـِت روحانـی۱ به معنـای دقیـق 
کـوزا، هـر دو، خـود خلقـت بایـد نخسـت بازتابـی متناهـی از عقـل الهـی باشـد، به طوری کـه 
خداونـد در اصـل »بـه مـدِد« روح مخلوق/غیرمخلـوق )آدمیـان، فرشـتگان و، از نظـر برخـی 
در ایـن نـوع سـنت، روح جهـان )anima mundi(( مطابـق بـا ایـن آمـوزۀ انجیلـی می آفرینـد 
کـوزا، همان طورکـه بعـدًا از  کـه حکمـِت اقنومـی۲ نخسـتین اثـر از آثـار خداونـد اسـت. )از نظـر 
نظـر بـرول، موجـود بـودن همچـون موهبتـی خلق شـده بایـد به معنـای موجـود بـودن براثـر خـود 
کـردن باشـد و ایـن امـر اول از همـه در سـاختار بازتابـی عقـل مخلـوق نشـان  را بـه خـود عطـا 
گـر ایـن بازتـاب بـه میانجیگـری شـناخِت چیزهـای دیگـر عالوه بـر خـود  داده می شـود، حتـی ا
گنوسـی )عرفانی( نمی کند، دقیقًا  شـخص باشـد.(۶۵ ولی این امر الهیات را جزو نظرپردازی 
یـخ و نیایش هـای جمعـی  کنـون محـدود بـه شـیوه های هنـر، تار کـه فلسـفه خـود ا تـا حـدی 
کوئینـاس،  کـوزا، همان طورکـه پیـش از ایـن مسـلمًا از نظـر آ دانسـته می شـود. بنابرایـن، از نظـر 
فقـط بـرای مـا حقیقـت محـض )tout court( می توانـد وجـود داشـته باشـد، زیـرا حقیقـت۳ 

به طـرزی رهایی بخـش در زمـان متجسـد می شـود.۶۶
کهـارت به طور خاص باید گفته  یـک نکتـۀ نهایـی ولـی تعیین کننده وجـود دارد که دربارۀ ا
کردن با عوام با زبان بومی  شـود. پروژۀ او )از این لحاظ مانند پروژۀ دانته( متضمن ارتباط برقرار 
متعلـق بـه سـنت نظرپردازانـه و عارفانـۀ کاتولیکـی بـود که محورش مشـارکت تمثیلـی ]مبتنی بر 
کـه می تـوان آن را  گسسـته اسـت، فراینـدی  مشـابهت[ بـود. تخطئـۀ او تـا حـدی ایـن فراینـد را 
کـه  گفتـاری الهیاتـی   سـازندۀ قلـِب »مدرنیتـۀ سـایه واِر«4 مـن دانسـت. در عـوض، از یک سـو در 
کاتولیکی( نسـبت به روحانیت  کرده احتیاِط نومدرسـی )پروتسـتانی عالوه بر  جنبۀ اثباتی پیدا 
کـی میـان لیبرالیسـم و  گفتـاری مطلقـًا سـکوالر _کـه به طـرز خطرنا پدیـد می آیـد و از سـوی دیگـر 
یتیویسـم معلـق مانـده اسـت_ درون فضای جدید الهیاتِی »طبیعـت محض« ظهور می کند.  پوز
امیدوارم این تبارشناسی که به تازگی بسط  یافته است کمک کند تا بهتر بتوانم توضیح 
 دهم که چرا، از منظر کاتولیکی، من خود را اساسًا سنتی می دانم و نه به نحو محافظه کارانه ای

1. spiritual intelligence
2. hypostasized wisdom
3. the Truth
4. shadow modernity
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کنـون بـرای من تعیین کننده اسـت ایدۀ دو سـنت  ارتدکـس یـا به نحـو متعارفـی لیبـرال. آنچـه ا
»مـدرن« بدیـل اسـت کـه در برگشـت به همـان نوافالطون گرایی می رسـند، به اضافـۀ این تز که 
رئالیسـم پسـانام گرایانه باید هم رئالیسـِم به نحو چشـمگیرتری عارفانه یا اسـرارآمیز باشـد و هم 

رئالیسمی انسـان گرایانه تر. 
عرفـاِن  ماننـد  چیـزی  به معنـای  اسـت  ممکـن  عرفـان  چارچـوب  در  چیـزی  چنیـن 
کاوش ژرف تری درباب ایدۀ خلقت الهی است.  که الزمۀ  این همانِی بنیادی اکهارت باشد 
اما این امر به وسـیلۀ انسـان گرایی ای )در مطابقت با سـویۀ دیگر »حکمت شـناختِی« تنگنای 
که اولویت  گشـودنی یا معضل فلسـفی خلقت از عدم( به حالت موازنه و اعتدال می رسـد  نا
ابتدایـی و بـه همـان انـدازه نهایـی را بـه هبـوط خداونـد در تجسـد او در عیسـی می دهـد. در 
ایـن رخـداد، برمبنـای نظـر پی یـر ِبـرول )رهبـر اجتمـاع مذهبـی اراتـوار در فرانسـۀ قـرن هفدهـم 
کنـون دربـارۀ آن بحـث می کـردم(، خداونـد  کـه مـن هم ا کـه دقیقـًا درون تبـاری واقـع می شـود 
خالـِق »بیـش از خداونـد« اسـت، زیـرا او در اینجـا جبـران فقـدان ضـروری الهـی پرسـتش خود 
را به مثابـۀ تجربـه ای از وابسـتگی حق شناسـانه می کنـد. )الزم نیسـت ایـن مالحظـه ضرورتـًا 
کهـارت نفـس  گـر از نظـر ا مسـتلزم ضـرورت هستی شـناختی بـرای تجسـد باشـد.( بنابرایـن، ا
انسـانی خالـِق خـود به علت خویش اسـت )هرچند برحسـب وجود روابط تثلیثـی(، برول این 
کـه خداونـد از ازل خـود را به نحـو ممکـن بـه امـکان  مفهـوم را بـا ایـن اندیشـه تعدیـل می کنـد 

خـاص همچـون چیـزی مخلـوق دانسـته اسـت. 
کـه خداسـت به کمـال قـادر بـوده اسـت پرسـتش خدا  بنابرایـن، در تجسـد، خـدا ازآن رو 
را به مثابـۀ پرسـتش،که به رغـم همه چیـز فقـط بـرای مخلـوق ممکـن اسـت، تحقـق بخشـد.۶7 
ایـن هبـوط در عشـای ربانـی کـه باعـث ایجـاد کلیسـا می شـود تکرار می شـود و تـداوم می یابد، 
کـه همـواره نـه اجتمـاع انسـانی مسـتقل، بلکـه »دیگـری بـر آن حکـم رانـده اسـت«،  کلیسـایی 
آنچـه مع هـذا آغـاز اجتمـاع جهانـی به معنـای دقیـق کلمـه اسـت، زیـرا آن چیـزی نیسـت مگر 
پـروژۀ زیسـتۀ صلـح و آشـتی جهانـی. کلیسـا  تقلیل پذیـر بـه شکسـت ها و نواقـص نهـادی اش 
نیسـت و بااین همـه آرمان شـهر هـم تلقـی نمی شـود، زیـرا واقعیـت آشـتی یـا واقعیـت وحـدت 
که قابل تحقق )همواره  گر قرار اسـت  گیرد ا م 

ّ
حفظ شـده- در- کثرت باید خود را از پیش مسـل

 بـه درجـۀ بسـیار کوچکـی( در زمـان باشـد و، بنابرایـن، بایـد همـواره از پیـش آغـاز شـده باشـد.
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 تجسـد )خـدا در عیسـی( وروِد »غیرممکـِن« آن همـاره -از پیـش۱ بـوده اسـت و بـه آن دلیـل 
بـوده  نامتناهـی   )hypostasis( اقنومـی  بـا  متناهـی  شـخصیتی  تصـادم  و  تالقـی  متضمـن 
اسـت. تحقـق یافتـن اجتماعـی و عینـِی ایـن همـاره-از پیش بایـد، همان طورکـه ُروان ویلیامز 
کیـد می کنـد، فقـط از رهگـذر وضعیـت غم انگیـز مشـاجرات و بازچانه زنی های  غالبـًا بـر آن تأ
گیـرد )زیـرا نبایـد  رسـمِی دائمـی و به رغـم آن هـا و نیـز آالم و محـن میـان اشـخاص صـورت 
فرامـوش کنیـم کـه »کلیسـا« هنگامـی بیشـتر از هر وقت دیگـر وجود دارد که دو یا سـه نفر بدون 
گرچـه آن به لحـاظ هستی شـناختی  کنـار رودی سـرگردان اند(. ا فکـر یـا بـا بهـت و حیـرت در 
غیرفعـال اسـت، همـواره به لحـاظ زمانـی به رغـم محرومیت هـای کاذب موقتـی حضـور دارد. 
گفتـار عقـل اسـت  کـه هـم  کتـاب،  گفتـار منسـجم مـن در ایـن  کـه  بنابرایـن، امیـدوارم 
گفتـار هیچ یـک نیسـت، بـا  و هـم ایمـان و درعین حـال _هـم خوشـبختانه و هـم متأسـفانه_ 
کنـد. منظـور از آن نـه  یتیویسـم بـه هـر معنایـی اشـاره  موفقیـت بـه فراسـوی لیبرالیسـم و نیـز پوز
کـردن  کـردن امـر رسـمی و نـه صرفـًا امـر برگزیـده بـوده اسـت، بلکـه آرزوی منعکـس  صرفـًا ارائـه 

)هـر انـدازه از دور( اشـکال پرطنیـن شـکوه و جـالل ملکوتـی مشـترک بـوده اسـت. 
اسـت  شـده  جرح وتعدیـل  انـدازه ای  تـا  مـوارد  از  پـاره ای  در  دوم  ویراسـت  ایـن  متـن 
)مخصوصـًا در بخـش چهـارم( تـا اطمینـان حاصـل شـود که با نیـات و مقاصد اولیه ام بیشـتر 
سـازگار اسـت، عالوه بـر آنکـه اساسـًا بـا تفکـر جـاری ام همخـوان اسـت. به طـور خـاص، نحـوۀ 
از  روایتـم  کـردم۶8؛  کمـی اصـالح  را  از دولوبـک  گزارشـم  کـردم؛  را تعدیـل  اندیشـۀ دلـوز  ارائـۀ 
کـردم و از تنـدروی در تفاوت هـای میـان  افالطـون و دیالکتیـک سـقراطی را بـاز هـم مثبت تـر 
کوئینـاس دسـت برداشـتم. در چنـد جـای متـن دعـاوی ام را کمـی تعدیل کردم  گوسـتین و آ آ

یـا از نـو شـکل دادم. 
ئـم  عال بیش ازحـد  فراوانـی  دسـتوری،  لغزش هـای  واقعـی،  خطاهـای  همچنیـن، 
متمایزکننده ]مثل خط تیره و کاما[ و برخی از کژتابی های فاحش مربوط به سبک را تصحیح 
کنون مفیدتر باشـد و،  کتابم برای خواننده ا که تمام این تغییرات باعث شـود  کردم. امیدوارم 
عالوه برایـن، ارجاعـات چنـدی بـه آثار اخیر خـودم و به آثاری از دیـدگاِه »رادیکال ارتدکس« یا 
 همـدل بـا آن تـدارک دیـدم. در اینجـا بـار دیگـر امیـدوارم که ایـن امر به خواننـدگان کمک کند

1. that always-already
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کننـد. بااین همـه، ایـن  تـا پیوندهایـی میـان برخـی اندیشـه های قدیمی تـر و جدیدتـر برقـرار 
کاری بیجاسـت، اول از  کـه چنیـن  کامـل نیسـت. احسـاس مـن آن بـود  تغییـرات بازنگـری 
کتـاب بـه زمـان و مـکان خـاص تألیـف آن تعلـق دارد و دوم بـه ایـن  کـه  همـه بـه ایـن علـت 
کتـاِب پیشـاپیش بسـیار طوالنـی بیـش از  کافـی باعـث می شـد  کـه جرح وتعدیل هـای  علـت 
انـدازه طوالنـی شـود. مطلـوب مـن ایـن اسـت کـه ایـن کتاب بیشـتر دربارۀ قـرون وسـطا، نظریۀ 
یـخ حقـوق، تالقی هـای نظریـه بـا عمـل )به طـور مثـال دررابطه بـا »نیکـوکاری«( و ایده هـای  تار
بگویـد.  رسـول،  پولـس  مخصوصـًا  انجیـل،  خـود  هستی شـناختی  و  روایـی  اجتماعـی، 
بااین همـه، تـا حـدی مـن یـا دیگـران سـعی کردیم ایـن نواقـص را در جاهای دیگر رفـع کنیم.۶۹ 
گرایـش  کـه بـه ایـن مسـیرها هـم  کامـاًل مسـتقل، آثـاری نوشـته اند  مع هـذا، دیگـران، به نحـوی 

داشـته اند.70
می خواهـم در اینجـا از تمـام کسـانی کـه وقـت خـود را بـرای خواندن نخسـتین ویراسـت 
ایـن کتـاب صـرف کردنـد و باز هم بیشـتر از تمام کسـانی که مرا مفتخر کردنـد و دربارۀ کتابم، 
چـه به نحـو مثبـت یـا منفـی و چـه به نحـو انتقـادی، مطالبـی نوشـته اند تشـکر کنـم. پاسـخ ها و 
واکنش هـای آن هـا باعـث شـد کـه ایـن کتاب متفـاوت با آنی شـود که من نوشـتم و همۀ آن ها 

سـهمی در سـاختن این ویراسـت جدید دارند. 
بلـک ول  انتشـارات  و ویراسـتاران دیگـر  انـدرو هومفریـز۱  از  همچنیـن، شایسـته اسـت 

کـه در ایـن ویراسـت دوم تـا مرحلـۀ آخـر تولیـد مـرا یـاری دادنـد.  کنـم  تشـکر 
سـرانجام، می خواهم سپاسـگزاری خود را به ربکا هارکین۲، ناشـر بخش دین و الهیات 
بلـک ول، تقدیـم کنـم کـه در اصـل او بـود کـه به من پیشـنهاد تهیۀ این نسـخۀ بازنگری شـده را 

یـاد من بـرای انجام دادن ایـن کار غلبه کرد.  داد و بـا تـالش خـود بـر بی میلـی ز
ساوت ول، نوتینگ همشایر۳، مۀ ۲00۵
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