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یادداشت ناشر
کتـاب الهیـات و نظر یـۀ اجتماعـی ،فراسـوی عقـل سـکوالر مهمتریـن اثـر متفکـر معاصـر ،جان
میلبنـک ،اسـت .ماهیـت کارهـای میلبنک میانرشـتهای بـودن آنها و رفتوآمـد مدام بین
نظری ههـای مـدرن فلسـفی و علـوم اجتماعـی و نظری ههـای قـرون وسـطی و الهیـات مسـیحی
اسـت .ایـن ویژگ ْـی ترجمـۀ کتـاب را کاری سـخت و پیچیـده میکنـد؛ ترجمـۀ اثـری بـا چنین
ً
گسـترۀ محتوایـی نیازمنـد دانشـی بـه گسـتردگی دانـش نویسـنده اسـت و ایـن دقیقـا همـان
چیـزی اسـت کـه در ایـران کمیـاب اسـت.
انتشـارات ترجمان علوم انسـانی ،به پیشـنهاد دکتر حسـین کچویان ،ترجمۀ این کتاب
را در دسـتور کار خـود قـرار داد و از مترجـم نامآشـنای علـوم اجتماعـی ،سـرکار خانـم شـهناز
مسمیپرسـت ،دعـوت بـه همـکاری برای ترجمـۀ آن کرد .با تمامشـدن 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 صرفا ویراسـتاری صوری کرد .امید اسـت انتشـار
ایـن کتـاب بتوانـد در معرفـی میلبنـک و دیدگا ههـای او مؤثـر باشـد و در نظـر محققـان علـوم
انسـانی مقبـول افتد.

چه ،الهیات «جامعۀ سیاسی» و الهیات «اساطیری» هر دو بهیکسان
سیاسی و اساطیریاند.

آ گوستین ،شهر خدا

دیباچۀ ویراست دوم :میان لیبرالیسم و پوزیتیویسم
الهیـات و نظر یـۀ اجتماعـی در اواسـط دورۀ تاچـری نوشـته شـد ،بـا ایـن اعتقـاد که بینـش الهیاتی
بهتنهایـی میتوانـد سـلطه و نفـوذ (هژمونـی) نوظهـور نولیبرالیسـم را بـه چالـش بکشـد .برخـی
ن بوده اسـت .اما چنین نبوده اسـت .برعکس،
گفتهاند که هدف من ابزاری کردن الهیات و دی 
ً
میخواسـتم نشـان دهـم کـه چـرا ،بـه دالیلـی کاملا غیرسیاسـی ،تفسـیر مسـیحیت کاتولیکـی از
ً
ت ممکـن اسـت نهایتـا در حکـم قانعکنندهتریـن تفسـیر پذیرفتـه شـود .ولـی بعد ،بـه دالیل
واقعیـ 
الهیاتـی و نیـز تاریخی-فلسـفی ،در صـدد برآمـدم بـه این بحـث نیز بپردازم که فقـط اقبالی جدید
بـه چنیـن تفسـیری میتوانـد مـا را از بنبسـت تاریخـی معاصرمـان نجـات دهـد.
هرچنـد موقعیـت جهانـی کنونـی مـا متفـاوت اسـت ،همچنـان بـا شـرایطی کـه ایـن
کتـاب در آن بـه تحریـر درآمـد پیوسـتگی اساسـی دارد .امـروزه نولیبرالیسـم نفـوذش را بیشـتر
گسـترش داده اسـت ،ولـی اکنـون مـیرود کـه بـه شـیوهای جدیـد از اسـتبداد سیاسـی تبدیـل
فهـای مبتذل برخی از منتقدانم که بهلحاظ سیاسـی
شـود( .بـه ایـن دلیـل ،در پاسـخ به حر 
لیبرالانـد ،بـرای دفـاع از خـودم فقـط پیشـنهاد میکنـم روزنام ههـای جـاری خوانـده شـود).
نتـر میشـود،
بهاینترتیـب ،وحـدت اساسـی الهیـات و نظر یـۀ اجتماعـی بهنحـوی نمایا 
ً
یشـود کـه رابطـهای مسـئلهبرانگیز وجـود دارد
ز یـرا ،از آغـاز تـا پایـان ایـن کتـاب ،دائمـا گفتـه م 
میـان صـورت آشـکار لیبرالیسـم کـه بـرای تخفیـف سـتیزه طراحـی شـده اسـت از یکسـو
ـودن محتـوا از سـوی دیگـر؛ ایـن محتـوا «پوزیتیویسـم»ی اسـت کـه همـواره
و دلبخواهـی ب ِ
ً
ـت صرفـا بهتعویقافتـادهای
تهدیـد بـه بـر هـم زدن صلـح و آرامشـی میکنـد کـه همانـا خصوم ِ
ً
اسـت کـه بهتریـن چیـزی اسـت کـه شـهر زمینـی ( )civitas terrenaمیتوانـد اصلا آن را
برقـرار کنـد .ایـن محتـوای پوزیتیـو ممکـن اسـت یکـی از ایـن دو باشـد :یـا «علمـی» باشـد،
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همانگونـه کـه در مـورد بهسـازی نـژادی و نابـودی افـراد بهظاهـر ضعیـف چنیـن اسـت (ایـن
ً
بهسـازی و نابـودی بـه اشـکالی روی میدهـد بسـیار بیـش از آنکـه مـا معمـوال میپنداریـم) یـا
ً
«دینـی» باشـد ،همانگونـه کـه در مـورد «بنیادگرایی »هـای نوظهـور چنیـن اسـت که معمـوال با
لیبرالیسـم اقتصادی-اجتماعـی مصالحـه میکننـد و بهلحاظ الهیاتـی آن را تأیید میکنند،
یکـه بـه شـیوههای راهبـردی خاصـی نیـز از آن سـبقت میگیرنـد و بـا آن ضدیـت
درحال 
میورزنـد.
درنتیجـه ،از جهـات بسـیار ،دو رسـالۀ نخسـت ایـن کتـاب ،بهترتیـب دربـارۀ
«لیبرالیسـم» و «پوزیتیویسـم» ،تعیینکنندهتریـن بخشهـای آنانـد؛ زیـرا «دیالکتیـک» فقط
نوعـی لیبرالیسـم در چارچـوب عرفـان (مذهـب گنوسـی) مسـیحی دانسـته میشـود (نظـری
ً
کـه اکنـون بیشـتر بهواسـطۀ آثـار کایریـل ارگان تأییـد میشـود) 1و «تفـاوت» نیـز اساسـا افراطـی
شـدن بینـش پوزیتیویسـتی تلقـی میشـود( .در اینجـا الزم اسـت خواننـده بـه ایـن واقعیـت
ِ
توجـه داشـته باشـد کـه مـن «پوزیتیویسـم» را بهلحـاظ پیچیدگـی و ابهـام تاریخـیاش مـورد
بررسـی قـرار میدهـم و منظـورم از ایـن اصطلاح هرگـز چیـزی کهنـه و ُ
ازمدافتـاده بهمعنـای
محـض پوزیتیویسـم علمـی یـا «منطقـی» ،مگـر در جـای خـودش ،نیسـت).
ِ

شهـای تغییریافتـهای کـه ایـن کتـاب اکنـون در
فکـر میکنـم ایـن مشـاهدات بـا واکن 

معـرض اسـتناد بـه آنهاسـت مطابقـت دارد .نخسـت ،اعتراضاتـی از سـوی جامعهشناسـان
نهـا تصـور کردهانـد کـه مـن بـه آنچـه بهاصطالح
خشـمگین مطـرح شـده اسـت و بسـیاری از آ 
«تقلیـل دادن» دیـن بـه امـر اجتماعـی میگوینـد اعتـراض کـردهام ،حـال آنکـه بحـث مـن
آشـکارا ایـن بـوده اسـت کـه «امـر اجتماع ِـی» جامعهشناسـی خـود مقولـهای غیرواقعـی،

نجـور واکنـش فقـط در میـان خـود متألهان
غیرتاریخـی و شـبهالهیاتی بـوده اسـت 2.امـروزه ای 
باقـی اسـت ،متألهانـی کـه در بسـیاری از مواقـع هنـوز از قافلـه عقبانـد .در مقابـل آن ،در
محـدودۀ نظر یـۀ اجتماعـی سـکوالر بهنحـو فراگیـری پذیرفتـه شـده اسـت (فقـط تعـداد بسـیار
شهـا تحـت تأثیـر کتـاب مـن بـوده اسـت) کـه «جامعهشناسـی» پارادایمـی
کمـی از ایـن پذیر 
ً
بیاعتبـار 1اسـت ،و ایـن بعضـا بهعلـت سـوگیری و پیـشداوری سـکوالری اسـت کـه در
لهـای قومنگارانـه کـه بـار ایدئولوژیکـی کمتـری دارنـد
جامعهشناسـی النـه کـرده اسـت 3.مد 
1. exploded paradigm
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مود تساریو ۀچابید

و نیـز تار یـخ کامـل ( )histoire totaleامـروزه رواج بسـیار بیشـتری دارنـد_ در عملکـرد
دانشپژوهـی 1همچنـان بیشـتر از نظر یـۀ دانشپژوهـی.2
یشـود کـه بـه سـنت دیالکتیکـی
مخالفتهایـی نیـز از جانـب کسـانی مطـرح م 
متعهدنـد 4.اگرچـه بیشـتر متفکـران چـپ امـروزه ب هطـرزی چشـمگیر اعتقـادات مارکسیسـتی
تشـناختی 3یـا هـر تصـور دیگـری مبنی بـر آنکه بحـران «نهایی»
مر بـوط بـه پیشـرفتگرایی غای 
ً
سـرمایهداری باید ضرورتا فرارسـد را رها کردهاند .آنچه بسـیار پابرجاتر اسـت نفوذ فلسفۀ تاریخ
هگل اسـت .معهذا ،علتش بیشـتر این اسـت که مفسـران او ماهیت خوانش الکساندر کوژو

4

از هـگل را تأییـد میکننـد :فراروایـت هگلـی معقـول و موجـ ه اسـت؛ ز یـرا پیشـاپیش ه مسـنخ
بـا تبارشناسـیای نیسـتانگارانه و نیـز نوعـی ضد-فراروایـت بـوده اسـت ،ز یـرا آنچـه فراروایـت
ـوم از هم باز کردن
هگلـی ترسـیم کـرده اسـت عمـل نفـی و بازمضاعف ِ
کردن نفی اسـت بهمفه ِ
تمـام قیدوبندهـای مخالـف آزادیای کـه از اسـاس بـر خـود اسـتوار اسـت 5 .از ایـن لحـاظ،
لشـده داسـتان رهایـی و آزاد کـردن تدریجـی امـری اسـت کـه آشـوبگرانه ایجابـی
ـتان نق 
داس ِ

6

نبـاره روشـنتر سـخن بگو یـد و هـگل
ت _اگرچـه آن باعـث شـد کـه شـلینگ درای 
(پوزیتیو)اسـ 
خـود ب هطـور تحسـینبرانگیز ولـی ناسـازواری آرزو داشـت بـا چنیـن قاعـدهای ،کـه هـم صوری و
هـم دلبخواهـی بـود ،مخالفـت کنـد .همچنیـن ،درسـت اسـت که ت ِـز «پایان تار یـخ» ،هنگامی
که بازشناسـی تام و متقابل اسـتقالل یا خودمداری 7به ظهور میرسـد ،عاجز از فهم آن اسـت
ً
تضمین ارزش چنین بازشناسـی متقابلی در برابر تأیید ایجابی
که سـتایش آزادی اصوال برای
ِ
یهـا بهمثابـۀ عالیتریـن چیـز راهـی
(پوزیتی ِـو) یـک آزادی خـاص یـا مجموعـهای خـاص از آزاد 

قطعـی نـدارد .درنتیجـه ،تضمینـی وجـود نـدارد کـه تار یـخ ابتـکار شـومش را از سـر نگیـرد.

از این هم چشمگیرتر ،اعتراضات چندی از جانب کسانی مطرح شده است که متأثر

از نیچهگرایـی چپ8انـد کـه ریشـه در دهـۀ  1960دارد ،و کتـاب الهیـات و نظر یـۀ اجتماع ْـی
1. academic practice
2. academic theory
3. teleological progressivism

 :Alexandre Kojève .4فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی [مترجم].

5. a radically self-grounded freedom
6. positive
7. autonomy
8. left-Nietzscheanism
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ً
خـود بهوضـوح از آن تأثیـری ژرف پذیرفتـه اسـت .ایـن مخالفـت تقریبـا همیشـه به این شـکل
بیـان شـده اسـت کـه مـن برخطـا بـودهام کـه ایـن گفتـار 1را حاف ِـظ نیسـتانگاری و «خشـونت
یشـناختی» میدانـم ،بلکـه ایـن گفتـار تنـوع زندگـی را تأییـد کـرده اسـت و امکانـات
هست 
نامتناهـی را بـرای انـواع همزیسـتی بـا دیگـران ،بـا تصدیـق کامـل دگربودگیشـان ،فراهـم کـرده
ای چـپ
اسـت 5.اگرچـه در بازنگـری ،بهنحـو بارزتـری ،م 
یتـوان دیـد کـه چگونـه جر یـان نیچـه ِ
ً
تفاوت
دائمـا مجبـور بـوده اسـت پوزیتیویسـمی افراطی را که در صدد اسـت فعاالنـه محتوای
ِ
ـاطیری» بیبنیـاد را فراتـر از مـدارای صـوری محـض تأییـد کنـد ،بـا تالشـی مـداوم بـرای
«اس
ِ

ـردن 2شـیوهای از تسـلیم و رضـای صـوری کانتـی یـا رواقـی و توافـق جمعـی در مـورد
بـاز-درج ک ِ
نقـدر در مـورد دلـوز درسـت اسـت کـه
روندهـای انتزاعـی آشـتی دهـد .ایـن امـر در نهایـت هما 
ب هطـرزی آشـکارتر در مـورد فوکـو ،در یـدا ،لیوتـار و حتـی بدیـو درسـت اسـت .بنابرایـن ،ایـن
متفکـران بـه دام تردیـد و تـردد بیـن لیبرالیسـم و پوزیتیویسـم درافتادهانـد.
از ایـن لحـاظ ،توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه الهیـات و نظر یـۀ اجتماعـی بهکـرات
اشـاره میکنـد کـه متفکرانـی کـه در اعتراضـات مـۀ  1968شـرکت کـرده بودنـد اکنـون در واقـع
قسـتیزی نیچـه و هایدگـر تمایـل دارنـد .تلاش
بـه مالی متـر کـردن لحـن شـدید انتقـادی و اخال 
آنها برای اینکه تشـخیصهای آن دو دربارۀ نفوذ تاریخی قدرت خودسـرانه را بهسـوی آرمان
ً
«رهایـی» منحـرف کننـد هرگـز حقیقتـا موجـه و قابلقبـول نبود .بهعلاوه ،تحقیق اخیـر دربارۀ
نیچـه نشـان میدهـد کـه کل طـرح او ،بهرغـم همهچیـز ،طرحـی بهلحـاظ سیاسـی متعلـق بـه
ت _حتی اگر نه طرحی نازی ،که کهنه شـده اسـت ،و نه حتی
ـت افراطی بوده اسـ 
جناح راس ِ
ـازی ابتدایـی .بـردگان او بردگانـی واقعـی نـه تمثیلـی بودنـد ،مـردان مقتـدر
از هـر لحـاظ طـرح ن ِ

محبـوب زنـان
او آریسـتوکراتهای واقعـی هـرزۀ کموبیـشسـنگدل و بهظاهـر بیـش از همـه
ِ
بودنـد 6.نیچـۀ خشـن همانـا نیچـۀ حقیقی بود و بهرغم آن نیچۀ بهراسـتی نقـاد که پیامدهای

ایـن درک و دریافـت را کـه «خداونـد» و «نیکـی» فقـط ابداعـات انسـانیاند تـا آخـر دنبـال کرد.
پـس ،مشـکل مـا امـروزه ،در مقایسـه بـا پنجـاه سـال پیـش ،آن اسـت کـه اکنـون بسـی
ـت سیاسـی تعلـق داشـتند
صادقان هتـر آ گاهیـم کـه تیزهوشتریـن متفکـران مدرنیتـه بـه راس ِ

1. discourse
2. re-inscribe

مود تساریو ۀچابید

نهـا دسـتکم نوعـی همدسـتی بـا نازیسـم داشـتند :ژوزف دو مسـتر (حتـی
و نیـز برخـی از آ 
ـپ انتقـادی روز بـهروز بیشـتر بـه او اسـتناد میکننـد) ،آ گوسـت کنـت ،دونـوزو کـورت ،کارل
چ ِ
اشـمیت ،فردر یـش نیچـه ،مارتیـن هایدگـر ،حتـی لئو اشـتراوس ،ز یـرا این متفکـران بودند که با

صداقت تمام میخواسـتند پیامد مسـئلهبرانگیز لیبرالیسـم را با پوزیتیویسـم ،که پیش از این
یتـوان گفـت کـه کنـت بـه بهتریـن
بـه آن اشـاره کـردم ،رو بـهرو کننـد .درحقیقـت ،بهدرسـتی م 
ُ
ـرال «متافیزیکـی» بـا
نحـو بـه کنـه ذات «پسـتمدرن» بـا ایـن تصـور دسـت یافـت کـه عصـر لیب ِ
اثباتی «پوزیتی ِـو» امور واقع
یشـود به عصـر
قوانیـن و انتزاعـات کلـی و عـام خـود ناگزیـر منتهی م 
ِ
ِ
پسـاالر یهای نـو یـا احیاشـده.
یشـده و پا 
ـوم گونا گـون ،مناسـک و اسـاطیر بازنگر 
معل ِ
بـه ایـن علـت اسـت کـه تأیی ِـد صادقان هتـر و جدی ِـد خصیصـۀ راسـت افراطـی سیاسـت

نیچـه ،همانگونـه کـه در مـورد هایدگـر چنیـن اسـت ،موجـب عدمعالقـه بـه اندیشـۀ او ،حتـی
یشـود .برعکـس ،ایـن عالقـه اکنـون کمابیـش شـکلی دیگـر بـه
از سـوی چـپ انتقـادی ،نم 
ً
یشـود کـه نیچـه غالبـا نظری ههـای لیبـرال را بهسـوی
خـود گرفتـه اسـت :اول از همـه گفتـه م 
نهـا را واژ گـون کنـد ،و همچنیـن اینکـه نیچـه در مخالفـت
یشـان میکشـاند تـا آ 
نتایـج منطق 
سـختش بـا سوسیالیسـم (هـدف واقعـی و غایـی خصومتـش) بـه ایـن نتیجهگیـری کشـیده
یشـود کـه سوسیالیس ْـم مبتنـی بـر عمیقتریـن میـراث غر ب ِـی افالطونگرایـی و مسـیحیت
م 
اسـت 7 .بـه نظـر میرسـد جدیدتریـن متفکران چپ ،ازجمله بدیو ،ژ یـژک و نگری ،در این امر
همعقیدهانـد کـه نیچـه در ایـن دریافـت برحـق بـوده اسـت و مارکس نتوانسـته اسـت اهمیت
ً
آن را کاملا درک کنـد.
نگـرش اخیـر ،کـه مخالـف بـاتجدیدنظـر در آرای نیچـه اسـت ،بـه تصـور مـن ،آخریـن
رسـالۀ کتـاب مـن در بـارۀ «تفـاوت» را اکنـون قابلفه متـر میکنـد .نخسـت ،رادیکالتریـن
متفکر تفاوت هرگز مدعی چیزی نشـده اسـت جز آنچه در «هستیشناسـی خشـونت» ریشـه
ِ

دارد .دوم ،او فلسـفهاش را نخسـت برضد سوسیالیسـم و درنتیجه برضد مسـیحیت هدایت
کـرده اسـت .ایـن امـر بداهتـی خـام بـه اسـتراتژی مخالـف مـن میدهـد :دفـاع از مسـیحیت و
یشـناختی و آخرتشناسـانه برای امید داشـتن
بدینوسـیله فراهمکردن دوبارۀ مبنایی هست 
بـه سوسیالیسـم .اگرچـه در همـان حال روشـن اسـت که ِاشـکالی وجـود دارد ،به نظر میرسـد
کـه مـن وجـوه خاصـی از رویکـرد نیچـه را قبـول دارم :بهعبارتدیگـر ،روش تبارشناسـی
شناسی تفاوت در نزد او.
و برداشتی از هستی
ِ
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یتـری را بیـان کنـم .خواننـدۀ دقیـق خواهـد فهمیـد
در اینجـا الزم اسـت مالحظـات کل 
نقـدر کـه از ظاهـر امـر برمیآیـد منفی
کـه در طـول ایـن کتـاب نگـرش بـه «عقـل سـکوالر» هرگـز آ 
نیسـت ،چـه آن نـه بهمثابـۀ آنچـه در وهلـۀ اول خـودش اعلان میکنـد کـه هسـت ،یعنـی امـر
گرایی
سـکوالر ،بلکـه بهمثابـۀ ارتـدادی مبـدل و پنهانـی بـا درجـات مختلـف ،بهمثابـۀ شـرک ِ
یشـود .در هـر مـورد ،نگـرش مـن نمیتوانـد
انگاری دینـی دیـده م 
احیاشـده و بهمثابـۀ نیسـت
ِ
ً
صرفا در مخالفت با آن باشد ،چه من مسیحیت کاتولیکی را محققکنندۀ بهترین تمایالت

1

نمایی حقیقت ،و نیسـتانگاری را ادا و مضحکه
مشـرکانه ،الحاد را بزرگنمایی یا کوچک
ِ

یشـویم و بنابرایـن هرآنچـه
میدانـم ،هـم ادای ایـن منظـر مسـیحی کـه مـا از هیـچ خلـق م 
منظر به همین قیاس مسـیحی
متناهی اسـت نامتعین اسـت و هم به همان اندازه ادای این
ِ
کـه زیبای ِـی نظـم و سـامانیافته بهنحـوی پارادکسـی نامتناهـی اسـت .نتیجـه میشـود کـه در

فهـا حقیقتـی نهفتـه اسـت و حتـی اینکـه ،درسـت همانطورکـه ایرنائوس از
تمـام ایـن تحری 
فهـا وجـوه خاصـی از درستکیشـی یـا
والنتینـوس چیزهـای بسـیاری میآمـوزد ،2ایـن تحری 
ً
طریقـت درسـت را بهتـر بسـط میدهـد ،وجوهـی کـه درستکیشـی بایـد بعـدا چـارهای بـرای
آنها بیندیشـد.
بنابرایـن ،بهرغـم ایـن امـر کـه مـن نوعـی هستیشناس ِـی کاتولیکـی را در برابر لیبرالیسـم،

یگـذارم ،تلاش مـن بـرای باز-اندیشـی
پوزیتیویسـم ،دیالکتیـک و نیسـتانگاری م 

3

مسـیحیت در زمـان حاضـر (وظیفـهای کـه بـرای متألـه امـروز ،بـا توجـه بـه تضعیـف درازمـدت
ـیحیت معاصـر کـه بهلحـاظ ایدئولوژیکـی
برانگیز مسـیحیت و شـکلهای مس
و مسـئله
ِ
ِ
ـب هریـک از ایـن چهـار
کموبیـش متضادنـد ،بدبختانـه شـدت یافتـه اسـت) بهتازگـی برچس ِ
ً
جریـان را خـورده اسـت .در مـورد لیبرالیسـم ،نیازی مداوم به صلحی صرفا «قـراردادی» را ،که

ب هطـور تصـوری 4رو بـه کاهـش اسـت ،در برابـر صلـح واقع ِـی برمبنـای اجمـاع و مبادلـۀ هدیـه،
1. paganism

 .2ایرنائـوس ( :)Irenaeusنخسـتین متألـه بـزرگ کاتولیـک اسـت کـه نگرشـی مخالـف بـا بدعـت گنوسـی و مؤسـس آن،
والنتینـوس ( ،)Valentinusداشـت و آثـاری در رد آنـان دارد کـه باعـث شـد پژوهشـگران مـدرن بـرای تحقیـق دربـارۀ بدعت
یشـان توسـط کلیسـای کاتولیـک تـا ایـن اواخـر کشـف نشـده بـود ،بـه نوشـتههای
نهـا بهعلـت نابود 
گنوسـی ،کـه آثـاری از آ 
ی را بهخوبـی خالصـه کـرده بـود [مترجـم].
ایرنائـوس مراجعـه کننـد ،چـه او نظـرات اولیـۀ گنوسـ 

3. re-imagine
4. ideally

مود تساریو ۀچابید

بهوضـوح تصدیـق میکنـم 8.بهعلاوه ،مکتـب رواقـی را بهمنزلـۀ لیبرالیسـم نخسـتین مطـرح
میکنـم و تأ کیـد میکنـم کـه رویکـردی مسـیحی بـه اخلاق و جامعـه (همانطورکـه میتـوان
در نـزد پولـس رسـول چنیـن رویکـردی را مشـاهده کـرد) ،درحقیقـت ،چیـزی به مکتـب رواقی
گرایی 19افالطونـی-
بدهـکار اسـت .مـن ب هسـادگی مسـیحیت را بـا فضیلـت و سـعادت ِ

رویکرد پسـا-
ارسـطویی یککاسـه نمیکنـم ،بلکـه ب هجـای آن میگو یـم کـه مسـیحیت نوعـی
ِ
لیبـرال عرضـه میکنـد کـه بـر پـاداش و ارتباطی شـورانگیز تأ کید میکند کـه در فاصلۀ ّ
معینی
ُُ
ـات دیگـری را کردن قرار
هـم از پ
ـت شـخصی و هـم از وظیفـۀ «مدرن-رواق ِـی» مراع ِ
ـرورش علو ی ِ
ِ

دارد 10 .نظـر مـن ،بـه تبعیـت از مکینتایـر ،ایـن اسـت کـه افالطـون تا حدی چنین منظر «پسـا-

لیبـرال»ی را در واکنـش بـه سوفسـطاییان پیشبینـی کـرده اسـت.
در مـورد «پوزیتیویسـم» اعلام میکنـم کـه آن پدیـداری پسا-مسـیحی اسـت کـه حـاوی
فشـده اسـت .این عناصر عبارتاند از یکسـان گرفتن
عناصر بسـیاری از مسـیحیت تحری 
اجتماعی «هماهنگ»
خیـر بـا وجـود؛ قـدرت و اثباتی بودن (پوزیتیویته)؛ جسـتوجوی نظـم
ِ
و بـدون چالـش و رقابتگـری؛ برکشـیدن امـر جزئـی بـه فراتـر از امـر کلـی؛ ایـن دریافـت کـه عقـل
تسـر نهـد؛ (گاه) ایـن
یشـود و هرگـز نمیتوانـد بهراسـتی آن را پش 
در فـداکاری جمعـی آغـاز م 
تصدیـق غیرنامگرایانـه (غیرنومینالیسـتی) کـه «امـور واقـع کل ِـی» گنـگ و روابـط تقلیلناپذیـر

بودن ظواهر یا
وجـود دارنـد و امتنـاع از ایـن تظاهـر کـه ما میتوانیم با اطمینان فراسـوی دادهای ِ
نمودهـا را ببینیـم (بـه گفتـۀ برنتانو ،پدیدارشناسـی فرزند پوزیتیویسـم اسـت) .پـس ،تاآنجاکه
یشـوند ،معلـوم اسـت کـه مـن از ایـن
یهـا درون سـنت جامع هشـناختی یافـت م 
ایـن ویژگ 
سـنت میآمـوزم .جامعهشناسـی ،منـزه از متافیز یـک سـکوالر کـه مـن آن را دو بـاره مطـرح
میکنـم ،سـهمی در نوشـتن تار یـخ دارد و آن عبـارت بـوده اسـت از تأ کیـدی ضـروری بـر امـر
همزمـان و امـر جغرافیایـی ،و سـهم جامعهشناسـی در اخلاق اجتماعـی عبـارت بـوده اسـت
ً
از نف ِـی تصـوری صرفـا قراردادگرایانـه از جامعـۀ ایدئـال.
در مـورد «دیالکتیـک» اذعـان میکنـم کـه در کار هگل تالش پسا-رنسانسـی صحیحی
بـرای ادغـام الهیـات و فلسـفه در حـول شـرحی از تار یـخ و تحـول خالقانـۀ روح انسـانی وجـود
دارد :درحقیقـت ،الهیـات و نظر یـۀ اجتماعـی نوعـی تلاش ابتدایـی بـرای تغییـر دادن هـگل
1. eudemonism
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ب هشـیوهای غیرگنوسـی (غیرعرفانـی) اسـت ،شـیوهای کـه منکـر وضـوح عق ِـل هگلـی اسـت
ْ
تاریـخ دیالکتیکـی
و خلقـت را همـان هبـوط نمیدانـد .و اگرچـه میگو یـم کـه منطـق غایـی
ً
یشـوند ،اعتـراف میکنـم کـه
نیسـت و نیـز فرایندهـای دیالکتیکـی هرگـز تمامـا ضـروری نم 
تحـوالت تاریخـی خاصـی میتواننـد از منظر دیالکتیکی فهمیده شـوند ،بهطور یکه وجوهی
از فراروایـت خـود مـن ،درحقیقـت ،همانطورکـه ُروان ویلیامـز اشـاره کـرده اسـت ،بهنحـوی
واضـح دیالکتیکـی اسـت.

11

سـرانجام ،در بازگشـت بـه مسـئلۀ «تفـاوت» ،مـن از تأ کیـدی کـه آن بـر پوزیتیویسـم
میکنـد اسـتقبال میکنـم ،چـه از بیشـتر آنچـه از نامگرایـی ،1عقلگرایـی و تاریخسـتیزی در
پوزیتیویسـم باقـی مانـده اسـت دوری میجو یـد :اکنـون آنچـه «اثباتـی» اسـت انـواع رژیمهـا و
داسـتانهای بیپایـۀ قـدرت اسـت .ولی مـن میگویم که فقط مسـیحیت کاتولیکی میتواند
ً
کاملا «اثباتـی» باشـد ،چـه هـر شـر و خشـونتی را ازآنجا کـه نفـی و سـلب اسـت محرومیـت
میدانـد .ایـن امـر امـکان بنیادیتریـن پلورالیسـم مدرنـی را کـه در ذهـن میگنجـد فراهـم
تهـای محصـل یـا اثباتـی ،تاآنجا کـه همگـی مثالهـای خیرنـد
میکنـد؛ یعنـی اینکـه تفاو 
ً
(وضعیتـی کـه البتـه هیـچگاه در دوران هبـوط کاملا تحقـق نمییابد) ،باید بـه آن دلیل مانند
هـم بهنحـوی 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
یشـود :نهفقـط ماجـرای
آنچـه پیـش از ایـن آ گوسـتین و ویکـو طراحـی کردنـد) امکانپذیـر م 
گسسـت پیوسـته
یشـود ،بلکـه
یهـای قـدرت خودسـرانه روایـت م 
نظام ِـی ترفندهـا و پیروز 
ِ
تمـام
و گاه قطعـی و سرنوش 
تسـاز ایـن داسـتان نیـز بهواسـطۀ مـوارد بازت ِ
ـاب قـدرت تـام و ِ
یشـود کـه همانـا عبـارت از خیـر اسـت در کارهـای نیـک
نامتناهـی و صلحآمیـزی روایـت م 
یشـان.
ـتی 2ضرور 
محـدود و نیـز ام ِ
ـکان همزیس ِ

ولـی چگونـه بایـد میـان دو اسـتراتژی تبارشـناختی بدیل دسـت به انتخـاب زد؟ چنین

بـه نظـر میآمـد کـه مدعـای کتاب من این اسـت که دلیلی برای چنین انتخابـی وجود ندارد.
ولی در آن صورت ،همانطورکه گوین هایمن و دیگران با هوشـیاری خاطرنشـان سـاختهاند،

1. nominalism
2. compossibility

مود تساریو ۀچابید

آیـا فرا-گفتـاری از نا-عق ِـل 112آشـوبگرانه (آنارشـیک) و ،بنابرایـن ،نیسـتانگارانه وجـود نـدارد

کـه فراسـوی حتـی فراروایـت مـن از آن دو شـهر و هستیشناس ِـی مـن از تفـاوت صلحآمیـز قـرار
نهـا حـق دارنـد کـه توضیح بخواهنـد.
گیـرد؟ آ 
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«انتخاب»
شناسی من،
این امر دو صورت به خود میگیرد .نخست ،از دیدگاه هستی
ِ
ِ
ً
ـت آ گوسـتینی واقعـا تصمیمـی بیپایـه و بیدلیـل نیسـت ،بلکـه
ـاس صلحآمیـز و فراروای ِ
قی ِ
صـورت
ـدن» ام ِـر بهراسـتی مطلـوب اسـت بـه کمـک عق ِـل بهراسـتیطالـب .بااینهمـه،
ِ
«دی ِ

دوم توضیـح مذکـور شـیوۀ دفاعـی محـدود و خاصـی را بـه دسـت میدهـد (شـیوهای کـه مـن
ِ
ِ
ـانی تاز هشـکلگرفتۀ
س
ان
ـح
ی
ترج
ـه
ب
ـم
ن
توا
ی
م
ـه
ک
طور
ن
هما
ـت
س
در
ام).
ه
ـرد
ک
ن
رد
را
آن
ـز
گ
هر
ِ
کنونـی بـرای صلـح در مقابـل خشـونت تشـبث جو یـم کـه هـم (از نظـرگاه متافیزیکـی مـن)
فطـری اسـت و هـم چیـزی پسامسـیحی در آن باقـی مانـده اسـت ،بـه همـان ترتیـب هـم
میتوانـم بـه سـوگیری خاصـی نسـبت بـه عقـل ،و نـه بیعقلـی ،2که بـه دالیل مشـابهی حضور
بیـن
دارد ،تشـبث جو یـم .علـت ایـن امـر آن اسـت کـه بین ِ
ـش نیسـتانگارانه _از عق ِـل واقع ِ
یشـناختی فاشکننـده
بیعاطفـه کـه اجـازۀ داشـتن جایـگاه و شـأنی را کـه از نظـر هست 
ـاالت» اروس (شـهوت) ،اضطـراب ،خسـتگی ،اعتماد ،واکنش شـعری ،ایمان،
اسـت بـه «ح ِ
امیـد ،نیکـوکاری و ماننـد آن نمیدهـد_ نتیجـه میگیـرد کـه ،در نهایـت ،همهچیـز بهنحـو
غیرقابلدرکـی از عـدم سرچشـمه گرفتـه اسـت و گذش
ـدم 3غای ِـی واقعـی فقـط
ـته از ایـن ،ع ِ
ً
پوچی خود
ـت واهی و فرعـی
براثـر تنـوع ناموج ِـه همهچیـز« 4وجـود دارد» ،کـه آن نیز دائما سرش ِ
ِ
را چـون نوعـی سـرپوش گذاشـتن فـاش میکنـد .نیسـتانگاری بهاینترتیـب مجبـور اسـت
شـکل یگانهگرای ِـی 5عارفانـه را بـه خـود بگیـرد .و همیـن امـر در مـورد نیسـتانگاری در مقـام

هستیشناس ِـی تفـاوت ،کـه بـدون ایهـام اسـت ،صـادق اسـت :در اینجـا تفـاوت ،بهمثابـۀ

ـودی پیوسـته7ای نشـئت گیـرد کـه در آن،
[چیـزی] اصیـل ،6بایـد از تفاو 
ـذاری خودب هخ ِ
تگ ِ

1. non-reason
2. unreason
3. nothing
4. the all
5. monism
6. original
7. a continuous auto-differentiation
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ـزل مقدرش بیش
درسـت بـه ایـن علـت کـه احد 1هیـچگاه ِ
خود واحد2ش نیسـت ،حتی در تن ِ
ـدن دیالکتیک عرفانی (گنوسـی)
از همـه چیـره اسـت .م 
یتـوان ایـن متافیز یـک را بـه کامـل ش ِ
یتـوان متافیز یـک هـگل را پیشـاپیش بـه
هـگل تعبیـر کـرد ،درسـت همانطورکـه ،برعکـس ،م 
یـک نیسـتانگاری تعبیـر کـرد (همانگونـه کـه او خـود گاه آن را چنیـن مینامـد) کـه در آن
تفـاوت بیمعنـی
ـاد نامتناه ِـی آنچـه بـدون وسـاطت از
ِ
اینهمان ِـی نهایـی فقـط در مقـام ایج ِ

3

باقـی مانـده اسـت واقعـی اسـت (همانطورکـه اسلاوی ژ یـژک اشـاره کـرده اسـت).

14

ولـی نیسـتانگاری ،هـر طـور ارائـه شـود ،منتهی شـدن «عقل محض» (عقـل در حالت
یشـناختی ،بلکـه بـه
ـونت هست 
التفـات سـرد و بیتفاوتـش) ،نهفقـط بـه پوچـی یـا بـه خش ِ
ـناختی بیمعنایـی یـا بیعقلـی نیـز هسـت .ایـن درحقیقـت گـره اصلـی
یش
سـلطۀ هست 
ِ
ـود عقـل فقـط فرافکنـی
تراژ یـک نیچـه اسـت :عقـل غر ب ِـی بهراسـتی صـادق درمییابـد کـه خ ِ

مذبوحانـۀ انسـانی اسـت.

یتـوان گفـت چشـماندازی کاتولیکـی نهفقـط سـوگیری انسـانی
بنابرایـن ،در مقابـل ،م 
ب هسـمت صلـح و نظـم ،بلکـه سـوگیری انسـانی ب هسـمت عقـل را نیـز نجـات میدهـد .عقـل،
پـس خود
از نظـر سـنت کاتولیکـی« ،تـا آخـر راه را مـیرود» _بـا امـر نامتناهـی سـازگار اسـت و در ِ
چیـزی از آشـوب و هاو یـه (خائـوس) بـر جا نمیگذارد .به این علـت« ،عقلگرایی» کامل فقط

یشـود کـه «انتخـاب» فراروایـت
بـا اسـطورۀ ( )mythosانجیلـی پیونـد دارد .پـس ،نتیجـه م 
ـتینی صلـح همچنیـن «برگز یـدن عقـل» اسـت ،تحقـق
آ گوسـتینی و هستیشناسـی آ گوس ِ
ً
ذهن انسانی بهسمت معناسـت (که شاید صرفا َع َرضی
بخشـیدن به س
ِ
ـوگیری محوناش ِ
ـدنی ِ
از حیوانیـت 4مـا باشـد) از ایـن لحـاظ کـه فقـط ایـن انتخـاب بـه شـخص امـکان میدهـد کـه
یشـناختی حـد نهایـی اسـت _اینکـه درحقیقـت دلیلـی نهایـی
بگو یـد عقـل بهلحـاظ هست 
بـرای چیزهـا وجـود دارد ،دلیلـی بـرای وجـود بهمعنای دقیق کلمه .و بااینهمـه ،نجات دادن
ـتی عقـل بـا میـل حقیقـی و ایمـان،
نمودهـای عقـل بـه ایـن شـکل نیازمنـد آن اسـت کـه کاس ِ

کـه ازجملـه شـامل می ِـل 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

مود تساریو ۀچابید

یکـرد) برگزیـدن
مانـدن بـا عقـل تنهـا بهمعنـای (همانطورکـه نیچـه بهدرسـتی تصـور م 
برگزیـدن
یتـوان گفـت کـه بـه مفهومـی ژرف
بیعقلـی از آب درمیآیـد .بـرای توجیـه آن م 
ِ
بیعقلـی غیرمنطقـی اسـت ...و بااینهمـه ،ا گـر کسـی ایـن گزینـش را کـرد ،برهـان سرراسـتی
تسـازی مخالفـت و
کـه سـوگیرانه نباشـد وجـود نـدارد کـه بتوانـد بـا چنیـن ترجیـح سرنوش 
ضدیـت کنـد.
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امیـدوارم گریـزی کـه در بـاال زدم روشـن کنـد کـه چـرا مـن اسـتفاده از تبارشناسـی
برضـد خـود نیچـه را مغتنـم میدانـم .بـر همیـن قیـاس ،رابطـۀ من با سـتایش نیچـ ه از قدرت
قـوت نهفتـه در ضعـف ،کـه متعلـق بـه
رابطـهای پیچیـده اسـت؛ از یکسـو مـن بـا
مفهـوم ِ
ِ
داستایفسـکی اسـت ،به جنگ این سـتایش میروم (یک درگیری نظری که به بهترین نحو

در فـرم نمایشـی (دراماتیـک) توسـط جـان کوپـر پویـز در رمـان بزرگـش ،گـرگ تنگـۀ سـولنت
( )Wolf Solentبیـان میشـود) .ازآنجاکـه مـا مخلوقیـم ،پذیرفتهشـدهایم ،حتـی ازآنرو کـه
خودمـان هسـتیم ،در نـزد خـود 1 .بـه همیـن قیـاس ،بـرای اینکه قـدرت خود را ِاعمـال کنیم،
نخسـت بایـد حسـاس و ملتفـت باشـیم ،کـه ایـن خـود همـواره متضمـن در معـرض خطـر،
خـاص خودمـان از سـوی
داشـتن کارهـای مخاطرهآمیـز
شکسـت و سوءتفسـیر تراژیـک قـرار
ِ
ِ
دیگـران اسـت (همانطورکـه ُروان ویلیامـز بارهـا در الهیاتـش بـر آن تأ کیـد کـرده اسـت) .این
ب کرد ،اما باید دانسـت که نفی کردن همـواره کارش
نیسـت کـه نتـوان از نفـی کـردن اجتنـا 
مراتـب نـازل آفرینـش میکشـد .ایـن وضعیـت فـاش میکنـد کـه قـدرت ،خـود ،دارای
بـه
ِ

ی اسـت کـه میتوانـد درحقیقـت بـه ایـن معنـا باشـد
پذیرندگـی نسـب 
حیـث
پیششـرطی از
ِ
ِ
ً
کـه ،بنـا بـه تعلیـم انجیـل« ،ناتوانان»انـد کـه سـرانجام ،به دالیـل عمدتا غیرنیچـهای ،معلوم
خواهـد شـد کـه نیرومندند.
ـت پذیـرش از نظـر مـا بهلحـاظ
از سـوی دیگـر ،درسـت بـه ایـن علـت کـه قابلی ِ
یشـناختی قابلیتـی ازلـی اسـت ،آغـاز آن نمیتوانـد همچـون منفعـل بـودن بهمعنـای
هست 

ً

متـداول آن باشـد :ازآنجا کـه مـن تماما پذیرفت هشـدهام ،حتی در مقام یـک من« ،من» آغازینی
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.

23

24

الهیات و نظریۀ اجتماعی

یشـناختی بهلحـاظ موجـودی 1در عالیتریـن التفـات مـا بـه دیگـران
ـت هست 
و ایـن وضعی ِ
نهـا باشـیم مگـر آنکـه بـهدروغ همدلـی
بازتـاب مییابـد .ازآنجا کـه مـا نمیتوانیـم در جایـگاه آ 
نهـا وانمـود کنیـم ،همدلـیای کـه در نهـان در صـدد جاب هجـا کـردن آنهاسـت،
کاملـی را بـه آ 
یسـازد که یک بین 2اسـت ،به قسـمی که
پـس التفـات حقیق ِـی مـا ،فراتـر از این ،فاصلهای را م 

خاص خود همدلی میکنیم .از این
بهواسـطۀ واکنشـی خالقانه ،با دقت تمام ،با چشـمانداز
ِ
نهـا ،هم قدرت
طریـق ،عمـل همبسـتگی بـه ذات خـود ،بهلحاظ امکان همزیسـتی مشـترک آ 
ً
دیگـران و هـم ِآن مـا را ارتقـا میدهـد .ایـن چشـمانداز اسـپینوزایی و الیبنیتسـی ،کـه نهایتـا

یشـناختی
برگرفتـه از اسـکوتوس اسـت (کـه باوجودایـن ،بـه عقیـدۀ مـن ،محتـاج زمینـۀ هست 
3
ـدم قیـاس اسـت کـه تقدمـی
خلقـت از عـدم و نسـبی ب ِ
ـودن تومیس ِ
ـتی واقعـی بههمـراه تق ِ

4
ای قدرت است.
مخلوق 16اسـت) ،جهت اشـارهاش بیشـتر ب هسـوی همخوانی با تأیید نیچه ِ

بهـای
ایـن وجهـی از موضعگیـری مـن اسـت کـه بعـد از الهیـات و نظر یـۀ اجتماعـی در کتا 
ْ
کاتولیکی خیر یکسـره
دیگرم تفصیل داده شـده اسـت ،17زیرا اگر ،همانطورکه برای حقیقت
اثباتـی (پوزیتیـو) باشـد [از صفـات ثبوتیـه باشـد] ،آنـگاه درحقیقـت قـدرت ازآنرو کـه قـدرت
ـس خیر اسـت :تاآنجاکه آن شـر اسـت ،ناتوانی
اسـت در غنـا و وف ِ
ـور پایانناپذی ِـر اصی ِـل خـود نف ِ
یشـناختی
ـروری کاذب کـه جنبۀ هست 
اسـت ،البتـه بـه مفهومـی نهایـی از محدودی ِ
ـت غیرض ِ

دارد و نـه بهمعنـای قابلیـت پذیرندگـی ،و یـا دچـار شـر شـدنی کـه بهمنظـور غلبـۀ بـر آن تحمـل
تهـا و چشمپوشـی از سـر
ـردن از محدودی 
شـده اسـت( .در جهانـی هاب 
طشـده ایـن رنـج ب ِ
ـب دو بـارۀ خوشـی حقیقـی
فـداکاری در مقاب ِـل نـادر ب ِ
ـودن شـر درحقیقـت تنهـا راه مـا بـرای طل ِ

و غنـا و صلـح اصیـل اسـت .باوجودایـن ،میخواهـم بـر ناهمخوانـی بیـن رنـج و خطـری تأ کید
کنـم کـه همیشـه در کمی ِـن ترجیـح دادن رنـج بر شـفا در مسـیحیت اسـت :منظور از بخشـیدن
و رنـج کشـیدن بهخاطـر دیگـران «از روی خیرخواهـی» ،همانطورکـه پولـس قدیـس ب هطـور

ـردن ایـن نیـاز
تلویحـی میگو یـد ،نهفقـط برطـرف کـردن نیـاز اسـت ،بلکـه بههنـگام برطـرف ک ِ
بازطلبیـدن و بازگردانـدن تعـاون و پـاداش لذتگرایانـۀ مقـدم بـر هـر نیـازی اسـت).
1. ontically
2. between
3. ex nihilo
4. a created primacy of analogy
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ـت «بخشـش» را در سـر داشـت
ـور نـوع جدیـدی از فضیل ِ
پولـس قدیـس ،ازآنجا کـه تص ِ

یکـرد ،همانطورکـه آلـن بدیـو
ـور قـدرت عمـل م 
کـه ب هطـرزی غیرواکنشـی بهواسـطۀ غنـا و وف ِ
خاطرنشـان کـرده اسـت ،پیشـاپیش بیشـتر از نیچـه نیچـهای بـوده اسـت 18 .او ایـن ایـده را رد
یشـود (بـرای همیـن اسـت کـه ،از
یکـرد کـه خیـر بـا «مقاومتـی» ضعیـف در برابـر شـر آغـاز م 
م 
نظر او ،قانون طبیعی ( )nomosنمیتواند رسـتگار کند) ،درحالیکه نیچه نتوانسـت بفهمد
ّ
کـه حتـی تأییـد برتـری اقو یـا بـر گلـۀ ضعفـا نحـوهای از مقاومتـی «ضعیـف» در برابـر ضعـف
نحـال دریافـت کـه متافیز یـک حقیقـی قـدرت بایـد موجب
بـوده اسـت .پولـس قدیـس درعی 
اولو یـت صلـح تهدیدنشـده ( )unthreatenedو اولو یـت امـر جمعـی بـر امـر فـردی شـود ،زیـرا
ِ
ْ
ـوت واقعـی مشـترکی را خواهـد سـاخت.
ـف» متقابـل ق ِ
فقـط یـک قابلیـت پذیرندگـی «ضعی ِ
بهاینترتیـب ،رابطـۀ ایـن کتـاب بـا نیچـه و کسـانی کـه فکـر او را شـرح و بسـط میدهنـد
ً
رابطهای مهم و اساسی است ،نه چندان به این علت که آنها چیزی کال نو و «پستمدرن»
ـیحی لیبرالیسـم ،پوزیتیویسـم
را ارائـه میدهنـد ،بلکـه بـه ایـن علـت کـه سـه رشـتۀ پسامس ِ

نفـی
و دیالکتیـک در اینجـا بـه اوج سرنوش 
تس ِ
ـاز خـود میرسـند (ازجملـه آنچـه ناگزیـر از ِ
ـرو نیسـتانگاری
دوام دیالکتیـک در قلم ِ
مضاعـف یـا نفـی در نفـی باقـی میمانـد کـه همانـا ِ
یشـوند.
ـود مسـیحیت و نیـز فرزنـد مدرنـش ،سوسیالیسـم ،م 
ـب خ ِ
اسـت) و رقی ِ

ایـن آخـری (سوسیالیسـم) را مـن ،در بهتریـن حالتـش ،جسـتوجوی مشـروع بیشـتر
ِ
بـرای دریافتـن ابعـاد نهفتـه در سـنت مسـیحی قرو نوسـطایی تعبیـر میکنـم ،امـا بـه تعبیـری
فـارغ از فلسـفۀ غالـب مـدرن کـه در معنـای واحـد ،تصـور ،ثنو یـت نفس/بـدن ،هسـتی
علیت مخلوق
ایهام میان علیت الهی و
ِ
خداشناسـی (الهیات هسـتی) ،جداس ِ
ـازی بدون ِ

و اسـتعالباوری ریشـه دارد .نهفتگیها به جایگاه شایسـتۀ عوام ،امر جمعی ،کار ،جنسـیت،
یشـوند .مـن اکنـون (بـه پیـروی از بینشهـای
هنرهـا ،ز بـان ،قلمـرو مـادی و تار یـخ مر بـوط م 
تاریخـی سوسیالیسـتهای مسـیحی ،سـرگیوس بولگا کـف و استانیسلاس برتـون) 19منشـأ
ردپاهایی را با چنین عالیقی نهفقط در آ گوسـتین بلکه در پروکلوس ،مشـرک نوافالطونی ،نیز
نسـینا (کـه نفوذش سـپس به اسـکوتوس،
یکـه اکنـون فلوطیـن را ،از طریـق اب 
میبینـم ،درحال 
هنـری گنتـی و غیـره و در نهایـت بـه کانـت میرسـد) ،جـد نهایـی «کارنامـۀ اصلـی» مدرنیتـه
ً
نتر اسـت از دفاع ذاتا
تلقی میکنم 20 .ازاینرو ،به نظر من «مدرنیتهای بدیل» (که بسـیار مدر 
دژ سـوبژکتیو درونی در برابر شـکاکیت تاریخی)
وحشـتزدۀ
دکارتی/کانتی جزمی و آمرانه از ِ
ِ
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ـت دیونوسـوس و
وج ِـه جادو ی ِـی 121نوافالطونگرایـیای را بسـط داده اسـت کـه بـه دس ِ
ماکزیمـوس جامـۀ مسـیحیت بـه تـن کـرده اسـت 22.ایـن وجـه توجـه بیشـتری بـه زمـان ،مـاده،
ً
کشـیدن
سـاخت هنـری و مناسـک داشـت و نـه بـه روی آوردن «بـه درون» کـه نهایتا با دسـت
ِ
نسـبی فلوطیـن از خاطـرۀ افالطون ِـی ُم ُثـل پـا بـه عرصـۀ وجـود گذاشـت ،کـه خـود نیازمنـد
«جرقه»هایـی موقتـی اسـت کـه بهنفـع عقبنشـینی بـه فهـم روان ِـی همیشـه در حـال کمـون
اسـت .این عقبنشـینی به این فرض غیرافالطونیاش مربوط بود که ُبعدی از نفس انسـانی
وجـود دارد کـه بـه زمـان و مـکان «نـزول نمیکنـد»( 23 .علیرغـم سـخن آ گوسـتین دربـارۀ روی
ـراق 225خـود اقداماتـی مشـابه بـا اقدامـات
آوردن بـه درون ،مـن تصـور میکنـم او در آمـوزۀ اش ِ
ً
پروکلـوس نسـبت بـه فلوطیـن ،نـه اقداماتـی ذاتـا فلوطینـی ،انجـام داده اسـت 26).برداشـتی
تومیسـتی و وجوهی از آمیزۀ چشـماندازهای دومینیکی و بهنحو مؤکدتری جادویی (ازجمله
ّ
ً
هرمسـی و کابالیسـتی) متعلـق بـه پیکـو دل میرانـدوال و نیـکالس کوزایـی را میتـوان جدیـدا
درون ایـن شـاکله جمـع کـرد 30 .درحقیقـت ،وسوسـهکننده اسـت (گرچـه بیشـک ،بهطـور
گسـتردهای نسـبت بـه تمایلات الهیات ِـی مراتـب دینـی ،کـه تنـوع درونـی دارنـد ،بیشازحـد
ـل خود را «فرانسیسـی» هـم بنامیم
ـری «فلوطین ِـی» بالفع ِ 
سـادهانگارانه اسـت) کـه مدرنیتـۀ فک ِ

ای «پروکلوسـی» را هـم «دومینیکـی» (ا گـر اصـرار ورز یـم کـه مکتـب نومدرسـی
و مدرنیتـۀ سـایه ِ
ً
دومینیکـی ذاتـا آلـوده بـه اسکوتیسـم بـوده اسـت).
ایـن تقابـل همچنیـن بـه مـن امـکان اسـتفاده از تبارشناسـیای اصالحشـده را
ن امـا محافظهکارانـه،
«ایدئالیسـتی» مـدر 
میدهـد بـرای آنکـه سـاختگرایی «درونـی» و
ِ
یعنـی سـاختگرایی نمودهـا بـه یـاری اندیشـه ،را از سـاختگرایی مدر نسـایه 31امـا
گرایی فرهنـگ و تـا حـدی
سـاختگرایی
بیرونـی رادیکالتـر و «رئالیسـتی»تر ،سـاخت ِ
ِ
روانـی انسـانی ،بهنحـو اصولـی و منسـجمی تمیـز دهـم.
طبیعـت بهواسـطۀ وحـدت بدنیِ -

بهلحـاظ منشـأ و مبـدأ غاییشـان اولـی «فلوطینـی» و دومـی «پروکلوسـی» اسـت ،اگرچـه
تضـاد میـان ایـن دو متفکـر در واقعیـت بسـیار پیچیدهتـر از آن چیـزی اسـت کـه ایـن تضـاد
بـر آن داللـت میکنـد.
1. theurgic
2. doctrine of illumination
3. shadow-modern
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ایـن تلقـی کـه پایـۀ سوسیالیسـم بایـد در بینشـی افالطونـی ،جادو یـی و مسـیحی
یتـوان تومـاس مـور ،توماسـو کامپانلا و ژان آمـوس کمنیـوس را از ایـن حیـث در
(همچنیـن م 
یشـود .پیـش از ایـن،
نظـر گرفـت) گذاشـته شـود هرچـه بیشـتر توسـط چـپ سـکوالر مطـرح م 
ً
مرحـوم گیلیـان ُرز در مرحلـۀ پایانـی عمـرش ایـن برداشـت را اعالم کـرده بود ،و اخیـرا آلن بدیو
و تـا حـدی ،اسلاوی ژ یـژک و جورجیـو آ گامبـن ،اگرچـه ب هشـکلی الحـادی و مسـئلهبرانگیز

بـر آن تأ کیـد کردهانـد .بهنحـوی خـاص ،میـان تمـام ایـن متفکـران و تزهـای الهیـات و نظر یـۀ
اجتماعـی توافـق بسـیار بیشـتری در لحـن و طنیـن آوا وجـود دارد تـا آنچـه در مـورد متفکـران
ً
ـاوت اسـتعالیی صـادق اسـت .ایـن متفکـران آخـری ،و مخصوصـا مقلـدان
متعلـق بـه ت ِـز تف ِ
یشـان ،بـا صـدای بلنـد اعلام کردهانـد کـه پسـتمدرنیته هـر مفهومـی
( 2)epigonesمسیح 

ـمندی بسـیار بیشـتر،
هایمن متأله ،با هوش
از یک «فراروایت» را غیرممکن میکند 33.گاوین
ِ
ِ
ً
ایـن گفتـۀ مـرا پذیرفته اسـت که هنـوز فراروایتی نیسـتانگارانه وجود دارد (مثال ،تبارشناسـی
اخلاق) ،ولـی سـپس در بـارۀ یـک سـردرگمی یـا گـره ناگشـودنی ( )aporiaبحـث و گفتوگـو
میکنـد :فراروایتـی یگانـه بایـد وجـود داشـته باشـد/نمیتواند وجـود داشـته باشـد 34.نتیجـۀ
تهـا اعلام کنیـم .امـا چنیـن چیـزی
یشـود کـه رقابتـی بیپایـان را میـان فراروای 
آن چنیـن م 
ـان فراروایتـی
غیرقابلتصـور اسـت :ایـن البتـه چالشبرانگیـز اسـت و هی 
چیـک از مدافع ِ
تهـای دیگـر را ب هطـور جـدی نمیپذیـرد .درحقیقـت ،بایـد سـرگردانی
ـدق فراروای 
یگانـه ص ِ
یشـود) میـان ایـن داسـتانهای
«بازیگوشـانه»ای (ولـی ایـن بـازی بـا پـول و اسـلحه انجـام م 

بـزرگ وجـود داشـته باشـد کـه یـک بـار دیگـر حاکی از آن اسـت کـه در واقع فقط یـک فراروایت
و هستیشناسـی نیسـتانگارانۀ یگانـه از خشـونت وجـود دارد.
یتـوان نخسـت خاطرنشـان سـاخت کـه فراروایتهـای
در مقابـل ایـن بحـث ،م 
ً
ای 1آنها حا کـی از توافق
.
ـتند
س
نی
ـم
ه
از
ـز
ی
متما
کاملا
آ گوسـتینی و نیچـهای
عدمتوافـق آینـه ِ
ِ
عدمتوافـق در تفسـیر
در بـارۀ بسـیاری از واقعی 
تهـا حتـی بیش ِ
ـتر واقعیتهاسـت ،ولـو آنکـه ِ
ً
لهـای گاو یـن هایمـن از
قطعـا شـامل بحـث و مناقشـه در بـاب امـور واقـع هـم باشـد .نقلقو 
قطعههایی که نیچه بر سوبژکتیویتۀ دیدگاهش اصرار میورزد در واقع بیشتر مربوط به تفسیر
تبارشناسی است تا خود تبارشناسی (بیشتر مربوط به کتاب سوم از تبارشناسی اخالق).
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 :mirroring disagreement .1عدمتوافقی که آینهوار در هم بازتاب دارد [مترجم].
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ـت خـود مـن از فراروایـت آ گوسـتینی ،درحالیکـه
در اینجـا میخواهـم تأ کیـد کنـم کـه برداش ِ
مقام شـرحی قابلبحث از تاریخ واقعی
بافت یکدسـتی از امر واقع و تفسـیر اسـت ،باز هم در ِ
یتـوان امـور واقـع ،دالیـل ،احتمـاالت و اعتقـادات
یشـود .بهعبارتدیگـر ،م 
بالفعـل مطـرح م 

را هـم لـه و هـم علیـه آن برانگیخـت .داسـتان مـن فقـط بـه ایـن معنـا «داسـتان» اسـت کـه
ـردن انعکاس ِـی آن داسـتان زیسـته1ای (سـاختههای انسـان؛ سـاختههای
مضاعـف ک ِ
ـود تار یـخ ساخت هشـده 26را تألیـف میکنـد.
انسـانیت) اسـت کـه خ ِ
37
ِ
ً
ولـی تأملات تاز هتـر چـپ سـکوالر (آنگون هکـه عمدتـا توسـط بدیـو و درعینحـال توسـط
پیتـر هالـوارد عرضـه شـده اسـت) حا کـی از پذیـرش عـام ایـن بحـث اسـت کـه فلسـفۀ تفاوت
فقـط رقابـت یـا جدالـی ( )agonاجتماعـی را تثبیـت میکنـد و بنابرایـن بـا سـرمایهداری اخیر
بودانگاری آن همیشـه همزمان هم
سـازگار اسـت 38 .به همین قیاس ،نیسـتانگاری و درو ن
ِ
ْ
تفاوت اصیل و بدون ایهام باشـد ،آنـگاه این لغزاندن
یگان هگـرا و هـم دوگانهگراسـت ،ز یـرا اگـر

ِ

ـتعالیی مسـئلهبرانگیز 4اسـت کـه
ـاندو) 3غیرارتباط ِـی بیانگ ِـر یـک واح ِـد ( )unumاس
(گلیس ِ
ِ

گوناگونی پیوسـتۀ
مسـبب سلسـلهای از شکسـتهای الزم ولی ناخوشـایند در دسـتیابی 5به
ِ
محـض اسـت (کـه ایـن غیرممکـن اسـت) .تفـاوت از ایـن رهگـذر جهانهـای «حضـور» و

«تصویـر» را در مقابـل دنیـای خـوب ولـی دسـتنیافتنی یـا همـواره بهتعویقافتـادۀ (بهعلـت
ً
«فعلیـت نداشـتن» آن) تفـاوت مطلـق ،موهبـت صـرف ،آن کاملا دیگـری 6یـا هـر چیـزی برپـا
مـیدارد 39 .ایـن ثنو یـت یـا دوگانهگرای ِـی سرسـخت ،کـه حتـی در مراحـل اولیـهاش مانـوی

ـت سیاسـت لیبرالـی بـا ژسـت ازخودراضیشـدۀ آن شـود،
اسـت ،میتوانـد باعـث تقو ی ِ
عـام
ولـی نـه سیاسـتی کـه تلاش میکنـد شـکل جدیـدی از اجتمـاع عادالنـه را ِگـرد خیـر ِ
مقبولـی بسـازد :چنیـن امـر خطیـری در عـوض ،همانطورکـه پیتـر هالـوارد میگویـد ،نیازمنـد

یـک هستیشناسـی رابطـه و میانجیگـری اسـت ،یـک هستیشناس ِـی بیـن (metaxu؛ نـه
ً
واقعـا آنچـه در آرای هـگل اسـت ،آنگونـه کـه ویلیـام دزمونـد اسـتادانه بیـان کـرده اسـت)،
’1. the ‘lived fiction
2. enacted

 : glissando .3خزش سریع باالرونده یا پایینرونده میان نتها [مترجم].

4. the non-relational expressive glissando of a problematic transcendental Unum
5. failures-to-attain
6. the wholly other
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ً
«بی ِـن» واحـد و کثیـر 401،دقیقـا یـک «هستیشناسـی قیاس ِـی» افالطونـی ،نوافالطونـی و
کاتولیکـی ،همانطورکـه کتـاب مـن ادعـا کـرده اسـت .ولـی بحـث کامـل در دفـاع از نوعـی
برداشـت بهراسـتی الهیاتـی و رئالیسـتی از ایـن دعـاوی و اش ْ
ـارات موکـول بـه بعـد اسـت و در
ِ
یتـوان بـه آن پرداخـت.
اینجـا نم 
ً
باوجودایـن ،قضیـه ایـن اسـت کـه ا گـر اصلا بخواهیـم امیـدی سیاسـی حفـظ شـود
یشـود .در همـان
نشـمول تشـخیص داده م 
و تـداوم یابـد ،نیـازی بـه گفتـاری کلـی و جها 
حـال ،آنـان کـه منتقـد لیبرالیسـم باقـی میماننـد همچنـان ایـن درس نیچـه را فراگرفتهاند که
نشـمولی 2بهمعنـای دقیـق کلمـه ب هطـور تصادفـی و بهلحـاظ
اشـتیاق بـه کلیگرایـی یـا جها 
تاریخـی در افالطونگرایـی ،آن انجیـل عبـری و مسـیحیت ،ریشـه دارد .ایـن بینـش اسـت که
ً
ـمولی عقالن ِـی «روشـنگری» اسـت ،پنـداری کـه حاال
اصلا مانـع هرگونـه بازگشـتی بـه جها 
نش ِ
بهواسـطۀ چارهاندیش ِـی خیال ِـی پستمدرنیسـتها ب هطـور مخاطرهانگیـزی فرامـوش شـده

ـکوالر اخیـر ،و نـه نومـدرن ،در مـورد ویژگـی متناقض
اسـت .ب هجـای آن ،تحقی ِـق جـدی پساس
ِ
نشـمول شـروع شـده اسـت.
تعهـد اروپایـی بـه امـر کلـی و جها 

42

امیـدوارم کـه الهیـات و نظر یـۀ اجتماعـی بتوانـد همچنـان سـهمی در ادای ایـن وظیفـۀ
خطیـر داشـته باشـد .بااینهمـه ،منتقـدان بهدرسـتی خواسـتار شـرح و توضیـح دقیـق منظـور
مشـارکت
مـن از هستیشناسـی قیاسـی صلـح شـدهاند کـه همچنیـن هستیشناسـی
ِ
«خلقـت» در خالقیـت الهـی اسـت.
ز یـرا بـه نظـر میرسـد در اینجـا در یـک زمـان دو راه پیـش روی من اسـت :یکـی فراخوانی
پیشامدرن قبل از  ،1300ولی دیگری توسل به اکسپرسیویسم رمانتیک مدرن
بازگشتی به امر
ِ
و فو 
گرایی« 34پسـتمدرن» .شـاید در اصـل بـه ایـن دلیـل اسـت کـه واکنشهـا بـه
قسـاخت ِ

کار مـن نیـز دو شـکل متضـاد بـه خود گرفتهاند؛ یک واکنش گرایش بـه آن دارد که موضع خود
یکـه دیگـری گرایـش دارد آن را بـه درجـات
مـرا بیشازحـد «پوزیتیویسـتی» تلقـی کنـد ،درحال 
بسـیار بیشـتر «لیبرال» تلقی کند.

1. the one and the many
2. universalism
3. ultraconstructivism
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کسـو مـرا دسـتخوش حسـرت گذشـته (نوسـتالژیک) تصـور میکننـد،
بنابرایـن ،از ی 
خواهـان برگشـت بـه گذشـته ،بـه اجتمـاع انـداموار (ارگانیـک) ایسـتا و همچنیـن ایمانگـرا
تصـور میکننـد :مدعـی خودسـر و خشـن دعـاوی سـلطهگرایانۀ (هژمونیـک) یک شـکلبندی
فرهنگـی «ثبوتـی یـا اثبات ِـی» خـاص ،یعنی مسـیحیت ،در برابـر دعاوی دیگـران .میگویند که
مـن میخواهـم کل فلسـفه را ذیـل گفتـار الهیاتـی اثباتی بگنجانم و اینکه از نظر سیاسـی نظم

نسـاالر نویـی را ترجیـح میدهـم.
دی 

44

ـران دیگـر مـرا بیشازحد مدرن میپندارند :یعنی کسـی که بهدنبال
از سـوی دیگـر ،مفس ِ
ایمـان اتوپیایـی
ـب انسـانی اسـت ،براسـاس
رهایـی غایـی تمـام آزاد 
ِ
یهـای بیانگ ِـر مرات ِ

ی آن آزادیهـا .در ایـن
ـکان همزیسـت 
خطرنا کـی (بـاز هـم روسـویی و مارکسیسـتی) بـه ام ِ
لگـرا تصـور میکننـد :بهمثابـۀ تقلیلدهنـدۀ مفهـوم
مـورد ،مـرا همچنیـن بسـیار بیشازحـد عق 
ـوری محتـوای عینـی
وحـی بـه رخـداد عقالنـی و تاریخ ِـی درونـی و ذاتـی ،و تهیکننـدۀ ص ِ
ً
مسیحشناسـی و کلیساشناسـی بـه ز بـان مشـخصا «لیبـرال».
45
گاه میگوینـد کـه مـن بهنحـوی آشـفته و گسـیخته یـا بهگونـهای اجتنابناپذیـر بـه هـر
دوی ایـن را ههـا همزمـان گرایـش دارم .در اینجـا بایـد بگو یـم کـه مـن اتهـام «لیبـرال» بـودن دوم
ِ
را اسـتادانهتر و موج هتـر از اتهـام اول و برچسـب «اثباتـی» زدن بـه بنـده میدانـم ،اگرچـه هـر

یکـه «ب هطـور ثبوتـی یـا اثباتـی» مسـیحیت کاتولیکـی را
دو اتهـام را انـکار میکنـم؛ ز یـرا درحال 
ـنی تمـام مکتـب کاتولیـک را بـا
بهمثابـۀ تنهـا حقیقـت نهایـی و کلـی معرفـی میکنـم ،بهروش ِ

ضوابـط «لیبـرال» در نظـر میگیـرم ،اگر منظور از «لیبرال» بلندنظری ،گشـودگی و همهشـمولی
باشد.
باوجودایـن ،هـر دو دسـته از منتقـدان حـق دارنـد کـه قـدری آشـفتگی در ایـن مـورد را
تمیـز دهنـد کـه چگونـه عناصـر «پیشـامدرن» و «پسـامدرن» در ایـن کتاب و کار مـن در کل به
ً
یکدیگـر تعلـق دارنـد .در اینجـا جـای آن نیسـت کـه شـرحی کاملا رضایتبخـش از ایـن امـر
داده شـود ،ولـی دسـتکم میتوانـم نشـانههایی را ارائـه دهـم.
نخسـت ،در پـی الهیـات جدیـد ( ،)nouvelle théologieولـی بـاز هم محکمتـر از آن،
ً
ادعـا میکنـم کـه واقعـا دو گفتـار متفـاوت فلسـفه و الهیـات از نظـر آبـاء کلیسـا وجـود نداشـته
ً
اسـت و نیـز اینکـه ایـن امـر خـود ناشـی از عدموضـوح مفهومـیای نبـوده اسـت کـه بعـدا در
قـرون وسـطا کشـف شـد .از نظـر آ گوسـتین ،چنیـن نیسـت کـه «ایمـان جو یـای فهـم اسـت»،
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بلکـه در عـوض ایـن اسـت کـه هـر شـناختی ،بـه برکـت ایمـان ،جو یـای حکمـت اسـت 46 .او

حیـث زمان ِـی شـناخت را ،کـه افالطونگرایـی پیشـاپیش ب هشـیوۀ طـرح معضـل در رسـالۀ منو

1

شناسـایی کـرده اسـت ،موضـوع امعاننظـر خو یـش قـرار میدهـد :چگونـه اسـت کـه مـا بایـد
در جسـتوجوی چیـزی باشـیم کـه بهمعنایـی بایـد پیشـاپیش آن را بشناسـیم ،در غیـر ایـن

صورت ما نمیدانسـتیم که باید در وهلۀ نخسـت در جسـتوجوی آن باشـیم؟ آ گوسـتین بر
ُبع ِـد «فراتاریخـی» ایـن متافیز یـک تأ کیـد میکنـد :اکنون هم به منشأشناسـی اسـرارآمیز 2و هم
یشـود .و ازآنجاکـه
گتـری اختصـاص داده م 
بـه آخرتشناسـی اسـرارآمیز 3جایـگاه بسـیار بزر 
ی اتفاق ِـی از روی گنـاه که
یشـناختی» اکنـون بهواسـطۀ تأییـد فراموشـ 
مسـئلۀ «فراموشـی هست 
یشـود ،حیث
وجـود متناهـی را بهمعنـای دقیـق کلمـه به انحراف کشـانده اسـت مضاعف م 
یشـود ،درحالیکـه
زمان ِـی فهـم ب هصـورت جدیـدی بـر سرتاسـر سـطح تاریخـی فرافکنـده م 

تجسـد خـدا و تولـد کلیسـا ( )ecclesiaدر مرکـز آن اسـت.

منظور این اسـت که الهیات ،پیشـاپیش در آرای آ گوسـتین ،بهلحاظی سـومین حدی
اسـت کـه شـرح و بسـط فلسـفی یـک هستیشناس ِـی عـام را بـا تفسـیر تاریخـی رویدادهـای
خـاص پیونـد میدهـد .مضافبرایـن ،همانطورکـه ژِ .ال ِک ِر َتیـن 4گفتـه اسـت ،آ گوسـتین
شـاید نخسـتین متفکـری بـوده اسـت که ب هطـور قطع میگوید که هنر انسـانی تا حـدی «مثل»
آفرینـش الهـی اسـت .مقالـۀ بسـیار ظر یـف کرتیـن در بـارۀ ایـن عنـوان در واقـع انتقـاد از نـوآوری
آ گوستین است ،ولی این ادعای خود او که آفرینش الهی در انجیل همواره به «سخن گفتن»
ـاختن» صنعتگرانه به نظر نمیرسـد آیات متعددی را به حسـاب آورده
مربوط اسـت و نه «س
ِ

توجـه
باشـد 47.بـه همیـن قیـاس ،ایـن نظـر کرتیـن کـه همگـون کـردن هنـر انسـانی بـا آفرینـش ِ
ی-که-قرار-است-ساخت ه -شـود را بهنفـع بیـان موضـوع
یتـر بـه چیز 
اسـتادانۀ یونان ِـی قدیم 
ْ
ـاختن گرایـش بـه آن
هنـری تنـزل میدهـد ایـن امـر را نادیـده میگیـرد کـه در یونـان باسـتان س
ً
ـدن صرفـا مـادی بهصورتـی ازپیشداد هشـده (البتـه نـه سـوبژکتیویتۀ
داشـت کـه نزدیـک ش ِ

یکـه ،در مقابـل ،مفهـوم آ گوسـتینی کلمـه ()verbum
ـخصی خـاص) تصـور شـود ،درحال 
ش
ِ
 :Meno .1دیالوگ سقراط ،نوشتۀ افالطون ،که دربارۀ تعریف فضیلت است [مترجم].

2. mysterious protology
3. mysterious eschatology
4. J. L. Chrétien
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و هنـر ( )arsمتضمـن مشـارکتی در بیـان پدرانـۀ لوگـوس اسـت ،کسـی کـه ،بهمثابـۀ خـدای
ً
کل ایـن دریافت دارای
پسـر ،چیـزی بیـش از صرفـا یـک طـرح کلی صوری اسـت 48 .ازایـنروِ ،
داللتـی متضـاد بـا آن چیـزی اسـت کـه کرتیـن ادعـا کـرده اسـت ،بـه ایـن معنـی کـه آن تفـاوت
کسـو و «هنـر» بهمثابـۀ محصـول از سـوی دیگـر را
میـان «هنـر» بهمثابـۀ فراینـد پیشـینی از ی 
ـوآوری گو یـای هنـر انسـانی و
کاهـش میدهـد .آن دریافـت بدینوسـیله هـم تأ کیـدی تـازه بـر ن
ِ

خود محصـول حاصل
هـم توجـه بـه نوبودگـیای را تشـویق میکنـد کـه فقـط میتوانـد بـا ظهـور ِ
ً
شـود .در این چشـمانداز ،بازنگری نسـبتا «معنیدار» 1این مضمون توسـط شـخص رمانتیکی
ً
کسـو و بازنگـری نسـبتا «صنعتگرانـه» 2و عینـی آن توسـط شـخص
از قبیـل ژوزف ژو بـر از ی 
یتـوان دو نـوع مختلـف در چارچـوب یـک
مدرنیسـتی از قبیـل دیو یـد جونـز از سـوی دیگـر را م 
پارادی ِـم اکنـون بسـیار قدیمـی دانسـت.

49

بنابرایـن ،براسـاس خوانـش مـن ،از آ گوسـتین _و همچنیـن ،بـه زبانـی متفـاوت ،از
ـیحی دیونوسـوس_ میـراث او نخسـت ادغـام فلسـفه و الهیـات اسـت و
پروکلوسگرایـی مس ِ

دوم توجهـی مخفـی و مرتبـط بـا هـم بـه تاریخیمنـدی و هـم بـه پوئسـیس انسـانی (ن .ک:
گفتههایم دربارۀ دیونوسوس در این کتاب) .آ کوئیناس ،بار دیگر براساس خوانش (با قدری
مناقشـۀ) من ،آرای آ گوسـتین را نهفقط با ارسـطو ،بلکه با دیونوسـوس نیز ترکیب میکند و در
ً
عمیقتریـن سـطح ایـن ادغـام را اساسـا مانـدگار میکنـد ،گرچـه او ابـزار مفهومی خاصـی را به
ً
دریافـت اساسـا
یگـذارد کـه ،ازآنجا کـه سـوءتعبیر شـده اسـت ،بعدهـا امـکان ظهـور
میـراث م 
ِ
دوگانهانگارانـهای از رابطـۀ ایمـان بـا عقـل را میدهـد.
50
در بـارۀ آنچـه پـس از آ کوئینـاس روی داد ،از اواخـر قـرون وسـطا خوانـش ضدمـدرن و
بهلحـاظ سـنتی محافظهکارانـهای توسـط هانـس اورس فـن بالتـازار ارائـه شـد 51 .الهیـات در
دو جهـت متضـاد پیـش مـیرود کـه از نظـر بالتـازار هـر دو تحریفانـد .جهت نخسـت توسـط
دونـس اسـکوتوس بـه کمـال میرسـد :وجـود متناهـی و الیتناهـی بهیکسـان و بهمعنایـی
یشـوند .بنابرایـن ،احتمـال مـیرود کـه وجـود ()esse
واحـد «از حیـث وجـود» در نظـر گرفتـه م 
گتـر از خـدا شـود و شـأن خـدا بهنحـو بتپرسـتانهای بـه شـأن یـک شـریک بـا خلقـت او
بزر 

1. expressive
2. artisanal
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ّ
در فرایندهـای علـی تنـزل یابـد (و درحقیقـت شـواهد کافـی وجـود دارد کـه ایـن تمایـل دوم از
یشـود) 52 .جهت دوم بهطرزی عالی توسـط مایسـتر
پیش در نزد خود اسـکوتوس مشـاهده م 
حقیقـی
یکـه وجـود
یشـود ،بهطور 
یشـود :خـدا بـا وجـود یکسـان گرفتـه م 
اکهـارت ارائـه م 
ِ
ً
ـس تثلیـث
خلقـت و مخصوصـا وجـود حقیق ِـی روح مخلـوق (خل 
قشـده) تنهـا متحیـز در نف ِ
ِ
اسـت .بهاینترتیـب ،خط ِـر نوعـی همهخدای ِـی (پانتهایسـم) منک ِـر کیهـان 1در بیـن اسـت کـه
باعث
بدیـل خط ِـر همهخدایـی اس
ـپینوزایی بیشـتر کیهانـیای اسـت کـه مکتـب اسـکوتوس ِ
ِ
آن اسـت .متعاقب اکهارت ،پیکو و کوزانوس هم تا حدی توسـط بالتازار محکوم میشـوند.
بـا همـۀ ایـن احـوال ،اکنـون بـه نظـر مـن میرسـد کـه هنـری دولوبـک بهوضـوح بـا ایـن
تبارشناسـی موافـق نیسـت و اینکـه ایـن مطابـق بـا گرایشـی در اندیشـۀ او بـرای حفـظ توازنـی
مسـئلهبرانگیز ،پیـش از سـعادت اخـروی ،2میـان امـر طبیعـی و امـر ماوراءطبیعـی ،عقـل و
ایمان ،فلسفه و الهیات است ،بهرغم این واقعیت که نخستین لفظ در این جفت از الفاظ
مذکـور از نظـر او از اسـتقالل محـض نومدرسـی بهرهمنـد نیسـت .در مقابـل ،بالتـازار بـا تأ کیـد
بسـیار بیشـتر بـر «عق ِـل ایمـان» 3بهمعنـای دقیـق کلمـه (بـه همیـن قیـاس بـر زیباییشناسـی و

اخلاق ایمـان) اصـرار مـیورزد ،ولـی ب هفـرض وجـود ایـن گرایـش از نـوع گرایـش [کارل] بـارت
ِ
[در نـزد او] ،کـه بیشـتر بـر ایمـان متکـی اسـت تـا عقـل ،او نیـز همـواره احتمـال داشـت قلمـرو
ً
نسـبتا مسـتقلتری بـرای عقـل منظـور کنـد .در بازنگـری ،بـه نظـر مـن میرسـد کـه مقاصـد و

اهـداف خـود مـن بسـیار بیشـتر مشـابه مقاصـد دولوبـک اسـت تـا مقاصـد بالتـازار 53 .اگرچـه
تصـور میکنـم فلسـفه ،بهلحـاظ همـان سرشـتش بهمثابـۀ فلسـفه ،فقط توسـط الهیـات کامل
نهایی خداوند ،همـواره بهطور
نحـال تصـور میکنـم کـه الهیات ،بدون شـهود
یشـود ،درعی 
م 
ِ
چارهناپذیـری شـهودهایش از ظهـورات حضـور را بـا حیـث گفتـاری یـا جنبـۀ بحـث فلسـفی

و غثوسـمینکننده( 4کـه شـیوهای روایـی پیشـاپیش ب هطـور تلویحـی آن را فـرض میکنـد)
میآمیـزد ،عالو هبـر آنکـه آن را بـا توسـل تجر بـی بـه تار یـخ زیسـته و موقعیتمنـدی جغرافیایـی
میآمیـزد.
ً
 :acosmic pantheism .1نوعـی عقیـده بـه وحـدت وجـود اسـت کـه تنهـا خـدا را واقعـا موجـود میدانـد و جهـان را وهـم
[مترجـم].
2. prior to beatitude
3. reason of faith
4. philosophical and abstracting discursiveness
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یشـده از موضعـم (ولـی نـه تغییـر آن) ،در کل شـرح
مطابـق بـا ایـن دریافـت بازنگر 
محافظهکارانـۀ بالتـازار از قـرون وسـطا و رنسـانس نمیپذیـرم _و ایـن تفـاوت در کتـاب
اولیـهام ب هطـور تلویحـی حضـور دارد .ولـی اکنـون برایـم روشـنتر اسـت کـه ایـن امـر متضمـن
ثهـای دونـس اسـکوتوس و بعدهـا بحثهـای
بازشناسـی خاصـی از قـدرت عقالنـی بح 
ترمینیستها 1سـت.
این شناسایی جدید را میتوان بهاختصار جمعبندی کرد:
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1 .1اسـکوتوس بهنحو تلویحی و مسـتدلی میپرسـد که اگر موجود مخلوق بهسـادگی سـهیم
ً
در «وجـود» باشـد چگونـه ممکـن اسـت واقعا و بهتمامه موجود باشـد.
ُ
2 .2اسـکوتوس و ا کام بهدرسـتی میپرسـند کـه آیـا قیـاس حملـی اصـل عدمتناقـض را،
ازآنجا کـه حـد سـومی میـان امـر قطعـی و امـر مبهـم وجـود نـدارد ،نقـض نمیکنـد.
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تهـای رئالیسـتی خاصـی از
3 .3اکام بـه همیـن ترتیـب آمـاده اسـت اظهـار کنـد کـه دریاف 
ـض اص ِـل هوهو یـت دارنـد( .چگونـه صورتـی
کل 
یهـا و نسـبتهای واقعـی گرایـش بـه نق ِ

جزئـی ماننـد ایـن صـورت _کـه ب هطـور مثـال در مـورد صـورت یـک انسـان ممکـن اسـت
نحـال ممکـن اسـت همـان صـورت کلـی باشـد یـا بشـود کـه
سـفید یـا سـیاه باشـد_ درعی 
چـون بهلحـاظ صـوری داللـت بـر جنسـی ( )genusماننـد «انسـان» دارد ،ممکـن اسـت
بهعنـوان یکـی از ایـن دو ،سـفید یـا سـیاه ،متعیـن شـود؟ بـه همین قیـاس ،چگونه ممکن
نحـال آن چیـزی باشـد کـه نیسـت؟)
اسـت چیـزی برحسـب رابطـۀ ضـروری درعی 
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4 .4مطابـق بـا نظـر اکام ،هـر فهـم فرضـی از یـک کلـی بهوضـوح از رهگـذر فراینـد نامگـذاری
یشـود.
نشـناختی حاصـل م 
زبا 
5 .5ازآنجاکه حال وجود مشـترک معنوی اسـت ،با وضوحی کمتر از آنچه در نزد آ کوئیناس
2

بود روشن میشود که موجود مشترک ( )ens communeفقط ممکن است معلول علتی
ً
الیتناهـی باشـد .اکام از پیـش ،بهتبـع آنچـه الزمـۀ اشـتراک معنـوی وجـود اسـت (و دقیقـا
ِ
ً
پیش از «رنسانس») ،اظهار میدارد که درحالیکه مخلوقات کال نمیتوانند علت باشند،
 :terminists .1گروهـی از متألهـان مسـیحی کـه عقیـده دارنـد بـرای هـر فـردی خداونـد دورۀ زمانـی خاصـی را در نظـر گرفتـه
اسـت کـه در آن دوره توبـه از گنـاه و فیـض الهـی بـرای او ممکـن اسـت و بعـد از ایـن دوره رسـتگاری دیگـر ممکـن نیسـت و
فقـط خـود خداسـت کـه آن را میدانـد [مترجـم].

2. univocal
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یشـناختی ،موجـود
ـکاری خداونـد ،در همـان سـاحت هست 
بـاز هـم میتواننـد بـا هم
ِ

متناهـی را ازآنرو کـه متناهـی اسـت پدیـد آورنـد .و اگرچـه مـا تجربـۀ چنیـن چیـزی را
ّ
ندار یـم ،بـاز هـم کنش انسـانی سـازندهای که شـالودۀ ازپیشداد هشـده را مسـلم نمیگیرد
نمیتوانـد ب هطـور منطقـی منتفـی شـود.
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اکنـون مـن از محافظهگرایـی بالتـازار فاصلـه میگیرم و ادعا میکنـم که متفکرانی مانند
ّ
اکهـارت ،دیتر یـش اهـل فرایبـورگ ،1نیـکالس اهـل کـوزا و پیکـو دل میرانـدوال ،حتـی متفکران
ییـر برولـه و رالـف ک ُ
ـودو رت ،2نیـز همـه بـه طـرق گونا گـون ،از جهانبینـی قیاسـی-
متأخـر ،پ  ِ
ً
یتـوان آرای آ کوئینـاس را در هـر مورد صرفـا تکرار
مشـارکتی دفـاع کردنـد ،ولـی دریافتنـد کـه نم 
شهـای جدیـد اسکوتیسـتی و ترمینیسـتی پاسـخ داده شـود( .ذکـر ایـن
کـرد ،ز یـرا بایـد بـه بین 
نکته در اینجا الزم اسـت که نمیتوان همیشـه نشـان داد که آیا اینها پاسـخهای التفاتیاند
ً
عهـذا ،جالـب اسـت کـه به نظر میرسـد ایـن متفکران آنچه را عمال پاسـخ اسـت ارائه
یـا نـه .م 
میدهنـد ).در هـر مـورد (ب هصـورت خیلـی خالصـه) ،پاسـخهای متنـوع و مختلـف آنهـا در
پـی میآید:
 )1از نظر اکهارت ،برای تضمین اینکه وجود از خداوند پیشی نمیگیرد ،باید درحقیقت
یتـری بـا تنگناهـای ناگشـودنی ( )aporiasآمـوزۀ خلقـت از عدم مواجه شـد :اگر
بهنحـو بنیاد 
ایـن آمـوزه تأ کیـد میکنـد کـه خداونـد غنـا و سرشـاری وجود اسـت و نیز هر موجـود مخلوقی از
ـود مخلـوق بایـد نامخلوق باشـد.
خداونـد سرچشـمه میگیـرد ،پـس بهلحاظـی مبنـای موج ِ
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خلاق
از سـوی دیگـر ،آمـوزۀ تثلیـث حا کـی از آن اسـت کـه خداونـد در خـود شـامل امـر
ِ
«ناممکـن»ی اسـت کـه فراتـر از خـود او مـیرود .بنابرایـن ،درحالیکه اکهارت تمایز سـنتی (یا
ـدور اله ِـی( 3خـدای پسـر و روحالقـدس) و آفرینـش الهـی را حفـظ
ارتدکـس) میـان تکوین/ص ِ

میکنـد ،او نهتنهـا ایـن دو حرکـت را بـه یکدیگـر مر بـوط کـرده اسـت (همانطورکـه آ کوئینـاس
حکـم
شتـر از او) درعی 
کـرده اسـت) ،بلکـه (ماننـد اریوگنـا 4بسـیار پی 
نحـال تمایزشـان را به ِ
نهـا بایـد از جنبـهای نیـز یکی باشـند
ـتدالل معتبـر بـه معضلـی بـدل کـرده اسـت کـه آ 
ایـن اس
ِ
1. Dietrich of Freibourg
2. Ralph Cudworth
)3. Divine generation/procession (of Son and Spirit
4. Eriugena
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ً
ـش خداونـد ،ازآنجا کـه او قـادر مطلـق اسـت« ،صرفـا» ممکـن اسـت
تـا تمیـز داده شـوند :آفرین ِ
ـروی او در انـدرون خـود و بازگشـت به خویشـتن در واکنش به این پیشـروی
از یـک جنبـه پیش ِ
باشـد ،حـال آنکـه نشـئت گرفت ِـن مـا از خداونـد در مقـام مخلـوق و بازگشـت بهسـوی خداونـد

«فقـط» ممکـن اسـت ،بـاز ب هسـبب همـان قـدرت مطلقـه ،بـا رو یـداد تکویـن و صـدور الهـی
ً
ّ
نامعی ِـن
ناپذیـر امـر
ـیس 1پایان
ِ
تمامـا یکـی باشـد .پـس ،ایـن خـود بهوضـوح همـان کنوس ِ
ّ
خلقناشـده در امـر ّ
نامعیـن در
قشـدهای اسـت کـه خـود را بیوقفـه و بهگونـهای
معی ِـن خل 

آن تعر یـف میکنـد( .خداونـدی کـه آزادانـه خلـق میکنـد خداونـدی اسـت کـه انـدر خویـش
عهـذا ،او بـا خلـق کـردن «صیـرورت» نمیپذیـرد ،نیـز در تاریـخ خلقـت
متجلـی 2اسـت .م 
ِ
یشـود).
دسـتخوش فراینـد بیگانگـی و غلبـۀ بـر آن بـه اسـلوب هگلـی نم 
یکـه رابطـۀ مخلـوق بـا خالـق همـواره از
بنابرایـن ،اکهـارت ادعـا میکنـد کـه ،درحال 
نـوع مشـابهت و مماثلـت 3باقـی میمانـد ،رابطـۀ نفـس بـا خداونـد در بنیـاد خـود مشـترک
ـوی» افقـی میـان اشـخاص تثلیـث (اقانیـم ثالثـه) وجـود
معنـوی اسـت ،ز یـرا «اشـتراک معن ِ

دارد ،اشـخاصی کـه در وجـود بـا هـم برابرنـد (اشـتراکی معنـوی کـه ب ههـرروی فراتـر از شـرایط
هـر «وحـدت» متناه ِـی قابلتصـوری اسـت کـه در برابـر کثـرت تعر یـف میشـود ،و نیـز فراتـر از

یشـود) ،وجـودی که در
هـر تقابـل اضـدادی کـه ب هطـور متناهـی مشـترک معنـوی اسـت واقع م 
سـاحت پویایـیاش نفـس را ب هطـور غایـی در بـر میگیـرد.
شـاید بتـوان نظـر اکهـارت را در اینجـا بـا ایـن گفتـه محـدود کـرد که شـباهت تـام خدای
پسـر بـه خـدای پـدر کـه بااینوصـف تنهـا خـدای پـدر را «اصـل» قـرار میدهد نوعـی «مماثلت
مطلـق» اسـت کـه فراتـر از تقابـل شباهت/اشـتراک معنـوی 4اسـت ،بااینهمـه اصـل مطلـب
او درسـت اسـت .همچنیـن ،شـاید خطـر انـکار کیهـان ،خطـری کـه چشـمانداز اکهـارت آن را
تشـناختی 5اسـت که خداوند
پدیـدآورده اسـت ،نیازمنـد تـوازن بـه کمک این مفهوم حکم 
ـودنی خلقـت
در ذات پو یـای «مؤن ِ
ـث» خـود «بیـش از خداونـد» اسـت .ایـن امـر تنگنـای ناگش ِ

کهـای آلمانـی اختیـار کردنـد،
از عـدم را ،در جهتـی متضـاد امـا مکمـل آنچـه ابتـدا دومینی 
 :kenosis .1این آموزه که عیسی از سرشت الهیاش چشمپوشی کرد تا انسان شود [مترجم].

2. internally expressive
3. analogical
4. the analogy/univocity contrast
5. sophiology
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نظم مخلوق را ،بدون
تام ِ
بهتر نشـان میدهد_و اضطراب اسکوتیسـتی نسـبت به فعلیت ِ

آنکـه اسـیر هستی-خداشناسـی اسکوتیسـتی شـود ،تسـکین میدهـد .چنیـن رویکـرد
ً
هبـوط مـن
حکمتشـناختیای طبعـا مربـوط بـه تأ کیـد بیشـتری بـر
عنـداهلل 1تثلیثگونـۀ
ِ
ِ
خداونـد بـر آدمیـان 2در اجتمـاع نیایشکننـدگان اسـت کـه بـا قـوم بنیاسـرائیل در عهـد
ِ
ماکسـیموس اعترافگیـر کـه امـر الیتناهـی در
قدیـس
ایـدۀ
باسـتان آغـاز میشـود .ایـن
ِ
نهـان بـه امـر متناهـی و نیـز بالعکـس اشـارت دارد پیشـاپیش بـر چنیـن مالحظاتـی داللـت
میکنـد.
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منظر
بنابرایـن ،اکهـارت (شـاید برضـد اسـکوتوس) ،بـا تأ کیـد بـر تمام لـوازم منطقی ایـن ِ
ـاد [نظر یـۀ] شـباهت رسـوخ میکند 3که حد نخسـتین (در اینجـا خداوند)
آ کوئینـاس ،بـه بنی ِ
در مقایسـهای تمثیلـی «همهچیـز» را بـه حدهـای ثانـوی «میدهـد» کـه جـز شـباهتها و
یهـای مسئل هسـاز نیسـتند ،درعینحـال و از همـان جنب ههـای مر بـوط بـه کمـال
نزدیک 
َ ّ
یشـد چنیـن نزدیکیهـا و
یشـباهت بـه آنانـد ،وال م 
متناهـی ،شـبیه حـد نخسـتین و ب 
شـباهتهایی را میـان مشـترک معنـوی و مشـترک لفظـی 4بررسـی کـرد .ولـی ،همانطورکـه
ً
اکنـون دیدیـم ،منظـور ایـن اسـت کـه او همچنیـن اخیـرا بـر نـوع متفاوتـی از اشـتراک معنـوی
یهـای سـازنده و مبتنـی بـر رابطـه (مربـوط
(در مقایسـه بـا ِآن اسـکوتوس) در سـاحت هماهنگ 
یکـرد .او اکنـون ،ماننـد اسـکوتوس ،ادعـا میکنـد
ـس امـر الیتناهـی تأ کیـد م 
بـه تثلیـث) در نف ِ
کـه وجـود در وهلـۀ اول حتـی در گسـترش یافت ِـن درونـیاش مشـترک معنـوی اسـت ،ولـی
برخلاف اسـکوتوس جایـگاه وجـود را در فعلیـت الیتناهـی و نـه در شـالودۀ منطقـی (و بـا

گسـترش معنایی از نظر اسـکوتوس _بهمعنای جدید ،صوری و پیشااسـتعال گرایانه_ شـالودۀ
ـناختی) روابـط الیتناهی/متناه ِـی «قائـم» تعییـن میکنـد.
یش
هست 
ِ
ً
او سـپس نتیجـه میگیـرد کـه بنیـاد هـر موجـودی و مخصوصـا هـر موجـود روحانـیای
در ایـن الیتناهـی اسـت کـه در حکـم «صـورت و مثـال» آن اسـت؛ یعنـی موجـود بهشـیوهای
ً
ن -بـا 5ایـن الیتناهـی بهمثابـۀ صـورت و مثـال خـود اسـت و بنابراین،
اسـرارآمیز نهایتـا اینهما 
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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یشـود (ولـو فضایـی فراسـوی
سـرانجام ب هسـوی جـو و فضـای مشـترک معنـوی کشـیده م 
تضادی که بین اینهمانی و تفاوت وجود دارد ،بهگونهای که بایسـتی آن را فراتر از مشـابهت
ً
عهـذا ،ایـن نتیجـه بعضـا ب هطـور دقیـق الزمـۀ منطـق تمثیـل در
و مماثلـت بـه حسـاب آورد) .م 
ِاسـناد 1یـا مالحظـۀ شـباهت در نسـبت دادن اسـت.
 )2اکهـارت و سـپس کـوزا ،بـا پیچیدگـی و ظرافتـی کـه فقـط اکنـون بهطـور کامـل مـورد
گذاشـتن
بررسـی قـرار میگیـرد ،بهجرئـت تصمیـم گرفتنـد کـه [نظر یـۀ] شـباهت را بـا کنـار
ِ
نهـا میتوانسـتند ثابـت
ـرط] عدمتناقـض در سـاحت غایـی وجـود نجـات دهنـد ،ز یـرا آ 
[ش ِ
ً
کنند که این امر احتماال نمیتواند در مورد تنگناهای ناگشـودنی ایجادشـده توسـط مفاهیم
نهـا بـا امـر متناهی و ّ
امـر نامتناهـی و امـر ّ
معیـن صادق باشـد( .بهطور مثال،
نامعیـن و رابطـۀ آ 

نامعیـن الهـی از نظـر اکهـارت هـم بایـد و هـم ممکـن نیسـت ب هطـور ّ
ّ
معیـن در مقابـل امـر
امـر
ِ
ً
ّ
ـری (non
معیـن متناهـی تعر یـف شـود :ایـن اسـتدالل اصـل اریوگنـا و بعـدا اص ِـل نـه دیگ ِ
 )aliudکـوزا [خداونـد مخلوقـات دیگـر نیسـت] 2را بیـان میکنـد).
60
ً
لهـای ریاضـی ،تمایـل دارد کلیها
 )3بهنحـوی مشـابه ،کـوزا ،مخصوصـا از طریـق مثا 
یشـان را ،کـه بهلحاظـی
و روابـط واقعـی را ب هشـیوهای بررسـی کنـد کـه خصیصـۀ پارادکس 
تقلیلناپذیـر اسـت ،اعلام کنـد.
نهـا بودنـد ،ازجملـه
 )4اکهـارت و کـوزا (چندیـن متفکـر رنسانسـی و باروکـی دنبالـهرو آ 
جـان اهـل سـنت تومـاس متألـه نومدرسـی پرتقالـی قـرن هفدهـم) ایـن نظـر آ گوسـتینی و
تومیسـتی را بیشـتر بسـط دادنـد کـه هـر اندیشـیدنی سـخن گفتـن اسـت ،و کـوزا بهصورتـی

تقلیـل نامگرایانۀ
جدیـد بـر شـیوههای بیرونـی بیـان تأ کیـد میکنـد .ایـن امر ب هسـوی رویارو یـی
ِ

نحـال
یهـا بـه نا مهـا گرایـش دارد ،از ایـن طریـق کـه نشـان میدهـد فهـم جزئیهـا درعی 
کل 
ـذاری مؤثـر و راهگشاسـت.
مسـئلۀ مر بـوط بـه نا مگ ِ

 )5نیـکالس کوزایـی ،بـه پیـروی از ترمینیسـتها ،میپذیـرد کـه هنـر انسـانی اکنـون

نحـوهای آفرینـش اسـت و نیـز امـر متناهـی صحنـۀ خالقیت واقعی اسـت ،ولی سـعی میکند
1. the logic of analogy of attribution

 .2در این زمینه ر .ک :ترجمۀ کتاب نیکالس اهل کوزا با این مشخصات:

Nicholas of Cusa, On God as not Other, a translation and appraisal of de non aliud, Jasper Hopkins,
].مترجم[ university of Minneapolis, 1979
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مشـارکت
ـتراکی معنـوی بهمنزلـۀ گونـهای
ایـن را در چارچـوب تمثیلـی یـا تشـبیهی و نـه اش
ِ
ِ
ً
ـردن خالقانـۀ
هنـری انسـانی در دسـتیازی بـه «چیزهـای نـو» در فعـل صرفـا اله ِـی وضـع ک ِ

محـض وجـود ببینـد.

61

یتـوان به چیـزی فراگیرتر و همچنـان تعیینکنندهتر
برحسـب ایـن پنـج را هحـل جدیـد ،م 
نهـا آمیزۀ پیچیدهای
یشـوند (که در آ 
یم 
توجـه کـرد .در عمـل ،دومینیکنهایـی که نوافالطون 
شهـای «فلوطینـی» و «پروکلوس ِـی» مـن ،بنیادهـای سـاختگرایی «بیرونـی» از نـوع
از گرای 

ویکویی/یاکوبی/هامانی/کلریجـی و نیـز سـاختگرایی درونـی فیشـتهای وجـود دارد) 62و
ً
متفکـران رنسانس ِـی رسـما مسـیحی میپذیرند کـه آ کوئیناس بیشازحد بر عقـل انتزاعی تکیه
میکند (حتی اگر فن شعری (بوطیقای) نهانی در اندیشۀ او وجود داشته باشد) 63 .این بدین
ً
یتـوان از منظـر دقیقا عقلگرایانۀ منط ِـق قابلدرک ،به
معناسـت کـه الهیـات او را درحقیقـت م 
شـیوههایی کـه اسـکوتوس و اکام در نظـر میگرفتنـد ،مـورد تردیـد قـرار داد .ا گـر شـباهت بایـد
در عـوض بهلحـاظ مفهومـی از منظـر تالقـی اضـداد ( )coincidentia oppositorumکـه
ـباهت
ـان ایـن ش
ِ
از حیـث مفهومـی غیرممکـن اسـت فهمیـده شـود ،آنـگاه واقعی ِ
ـت قابلبی ِ
ـروری اسـتعاره بـا آ گاهـی بیشـتر خواهـد بـود .بـه همیـن
بازتصورشـده در واقـع بـه کار گرفت ِـن ض ِ
یهـا سـاخته شـوند امـا قـرار نباشـد از ایـن رهگـذر داسـتانهای انسـانی صـرف
ترتیـب ،ا گـر کل 

تلقـی شـوند ،آنـگاه داستا نسـرایی بهمعنـای دقیـق کلمـه بایـد در داستا نسـرایی پدرانـۀ هن ِـر
نشـناختی _تار یـخ و ادبیـات،
فرزنـدی مشـارکت داشـته باشـد .دو شـیوۀ انسـانی طراحـی زبا 

در درهمتنیدگـی پیچید هشـان هـم بهمثابـۀ تار یـخ نمایشداد هشـده و هـم بهمثابـۀ تار یـخ
ِ
ِ
نحـال نوعـی افـزودن
تشـده (و ،بهعلاوه ،هیـچ فعـل تاریخـیای وجـود نـدارد کـه درعی 
روای 
ْ
یشـوند.
ـردن حقیقـت اساسـی تلقـی م 
جدیـد بـر تاری 
خنـگاری نباشـد)_ اکنـون بـرای عیـان ک ِ
بـه ایـن طریـق ،انسـانگرایی نهفتـۀ اندیشـۀ آ گوسـتین خیلـی بیشـتر آشـکار میشـود و
یتـوان بـهزور از رخـداد و تصویـر
یشـود کـه فلسـفه و نیـز الهیـات را نم 
هرچـه بیشـتر معلـوم م 
جـدا کـرد .منظـور ایـن اسـت کـه فلسـفه و الهیـات _در تضـاد شـدید بـا مکتـب نومدرسـی_
یتـر ب هصـورت یـک گفتـار (دیسـکور) در هـم میآمیزنـد .بنابرایـن،
ب هطـرزی بـاز هـم بنیاد 
از نظـر اکهـارت ،انجیـل ژرفتریـن اثـر در میـان تمـام آثـار متافیز یـک اسـت (همانطورکـه
یکـه ،برعکـس ،این فیض اسـت
تفاسـیر انجیلـی او چنیـن چیـزی را آشـکار میکنـد) ،درحال 
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ـت روحانـی 1بهمعنـای دقیـق کلمـه جهـت میدهـد 64 .بـرای اکهـارت و
کـه بـه عقـل و فراس ِ
کـوزا ،هـر دو ،خـود خلقـت بایـد نخسـت بازتابـی متناهـی از عقـل الهـی باشـد ،بهطور یکـه
ـدد» روح مخلوق/غیرمخلـوق (آدمیـان ،فرشـتگان و ،از نظـر برخـی
خداونـد در اصـل «بـه م ِ
در ایـن نـوع سـنت ،روح جهـان ( ))anima mundiمطابـق بـا ایـن آمـوزۀ انجیلـی میآفرینـد
ً
ـت اقنومـی 2نخسـتین اثـر از آثـار خداونـد اسـت( .از نظـر کـوزا ،همانطورکـه بعـدا از
کـه حکم ِ
قشـده بایـد بهمعنـای موجـود بـودن براثـر خـود
نظـر بـرول ،موجـود بـودن همچـون موهبتـی خل 
را بـه خـود عطـا کـردن باشـد و ایـن امـر اول از همـه در سـاختار بازتابـی عقـل مخلـوق نشـان
ـناخت چیزهـای دیگـر عالوهبـر خـود
یشـود ،حتـی ا گـر ایـن بازتـاب بـه میانجیگـری ش
داده م 
ِ
ً
شـخص باشـد 65).ولی این امر الهیات را جزو نظرپردازی گنوسـی (عرفانی) نمیکند ،دقیقا
تـا حـدی کـه فلسـفه خـود اکنـون محـدود بـه شـیوههای هنـر ،تار یـخ و نیایشهـای جمعـی
ً
یشـود .بنابرایـن ،از نظـر کـوزا ،همانطورکـه پیـش از ایـن مسـلما از نظـر آ کوئینـاس،
دانسـته م 
فقـط بـرای مـا حقیقـت محـض ( )tout courtمیتوانـد وجـود داشـته باشـد ،زیـرا حقیقـت

3

یشـود.
ب هطـرزی رهاییبخـش در زمـان متجسـد م 
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یـک نکتـۀ نهایـی ولـی تعیینکننده وجـود دارد که دربارۀ اکهـارت بهطور خاص باید گفته
شـود .پروژۀ او (از این لحاظ مانند پروژۀ دانته) متضمن ارتباط برقرار کردن با عوام با زبان بومی
متعلـق بـه سـنت نظرپردازانـه و عارفانـۀ کاتولیکـی بـود که محورش مشـارکت تمثیلـی [مبتنی بر
یتـوان آن را
مشـابهت] بـود .تخطئـۀ او تـا حـدی ایـن فراینـد را گسسـته اسـت ،فراینـدی کـه م 
ی کـه
کسـو در گفتـاری الهیاتـ 
وار» 4مـن دانسـت .در عـوض ،از ی 
ـب «مدرنیتـۀ سـایه ِ
سـازندۀ قل ِ

احتیاط نومدرسـی (پروتسـتانی عالوهبر کاتولیکی) نسـبت به روحانیت
جنبۀ اثباتی پیدا کرده
ِ
ً
پدیـد میآیـد و از سـوی دیگـر گفتـاری مطلقـا سـکوالر _کـه ب هطـرز خطرنا کـی میـان لیبرالیسـم و
الهیاتی «طبیعـت محض» ظهور میکند.
پوزیتیویسـم معلـق مانـده اسـت_ درون فضای جدید
ِ
امیدوارم این تبارشناسی که بهتازگی بسطیافته است کمک کند تا بهتر بتوانم توضیح

ً

دهم که چرا ،از منظر کاتولیکی ،من خود را اساسا سنتی میدانم و نه بهنحو محافظهکارانهای
1. spiritual intelligence
2. hypostasized wisdom
3. the Truth
4. shadow modernity
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ارتدکـس یـا بهنحـو متعارفـی لیبـرال .آنچـه اکنـون بـرای من تعیینکننده اسـت ایدۀ دو سـنت
«مـدرن» بدیـل اسـت کـه در برگشـت به همـان نوافالطونگرایی میرسـند ،بهاضافـۀ این تز که
رئالیسـم پسـانامگرایانه باید هم رئالیس ِـم بهنحو چشـمگیرتری عارفانه یا اسـرارآمیز باشـد و هم
رئالیسمی انسـانگرایانهتر.
عرفـان
چنیـن چیـزی در چارچـوب عرفـان ممکـن اسـت بهمعنـای چیـزی ماننـد
ِ
همانی بنیادی اکهارت باشد که الزمۀ کاوش ژرفتری درباب ایدۀ خلقت الهی است.
این
ِ

ـناختی» تنگنای
تش
اما این امر بهوسـیلۀ انسـانگراییای (در مطابقت با سـویۀ دیگر «حکم 
ِ
ناگشـودنی یا معضل فلسـفی خلقت از عدم) به حالت موازنه و اعتدال میرسـد که اولویت
ابتدایـی و بـه همـان انـدازه نهایـی را بـه هبـوط خداونـد در تجسـد او در عیسـی میدهـد .در
ییـر ِبـرول (رهبـر اجتمـاع مذهبـی اراتـوار در فرانسـۀ قـرن هفدهـم
ایـن رخـداد ،برمبنـای نظـر پ 
ً
یکـردم) ،خداونـد
یشـود کـه مـن هماکنـون در بـارۀ آن بحـث م 
کـه دقیقـا درون تبـاری واقـع م 
خال ِـق «بیـش از خداونـد» اسـت ،ز یـرا او در اینجـا جبـران فقـدان ضـروری الهـی پرسـتش خود
ً
را بهمثابـۀ تجربـهای از وابسـتگی حقشناسـانه میکنـد( .الزم نیسـت ایـن مالحظـه ضرورتـا
یشـناختی بـرای تجسـد باشـد ).بنابرایـن ،ا گـر از نظـر اکهـارت نفـس
مسـتلزم ضـرورت هست 
انسـانی خال ِـق خـود بهعلت خویش اسـت (هرچند برحسـب وجود روابط تثلیثـی) ،برول این

مفهـوم را بـا ایـن اندیشـه تعدیـل میکنـد کـه خداونـد از ازل خـود را بهنحـو ممکـن بـه امـکان
خـاص همچـون چیـزی مخلـوق دانسـته اسـت.
بنابرایـن ،در تجسـد ،خـدا ازآنرو کـه خداسـت بهکمـال قـادر بـوده اسـت پرسـتش خدا
را بهمثابـۀ پرسـتش،که بهرغـم همهچیـز فقـط بـرای مخلـوق ممکـن اسـت ،تحقـق بخشـد.
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یشـود و تـداوم مییابد،
یشـود تکرار م 
ایـن هبـوط در عشـای ربانـی کـه باعـث ایجـاد کلیسـا م 
کلیسـایی کـه همـواره نـه اجتمـاع انسـانی مسـتقل ،بلکـه «دیگـری بـر آن حکـم رانـده اسـت»،
عهـذا آغـاز اجتمـاع جهانـی بهمعنـای دقیـق کلمـه اسـت ،ز یـرا آن چیـزی نیسـت مگر
آنچـه م 
پـروژۀ زیسـتۀ صلـح و آشـتی جهانـی .کلیسـاتقلیلپذیـر بـه شکسـتها و نواقـص نهـادیاش
یشـود ،ز یـرا واقعیـت آشـتی یـا واقعیـت وحـدت
نشـهر هـم تلقـی نم 
نیسـت و بااینهمـه آرما 
ّ
ظشـده-در-کثرت باید خود را از پیش مسـلم گیرد اگر قرار اسـت که قابلتحقق (همواره
حف 
بـه درجـۀ بسـیار کوچکـی) در زمـان باشـد و ،بنابرایـن ،بایـد همـواره از پیـش آغـاز شـده باشـد.

41

42

الهیات و نظریۀ اجتماعی

ورود «غیرممک ِـن» آن همـاره-از پیـش 1بـوده اسـت و بـه آن دلیـل
تجسـد (خـدا در عیسـی) ِ

متضمـن تالقـی و تصـادم شـخصیتی متناهـی بـا اقنومـی ( )hypostasisنامتناهـی بـوده
اسـت .تحقـق یافتـن اجتماعـی و عین ِـی ایـن همـاره-از پیش بایـد ،همانطورکـه ُروان ویلیامز
ً
غالبـا بـر آن تأ کیـد میکنـد ،فقـط از رهگـذر وضعیـت غمانگیـز مشـاجرات و بازچانهزنیهای
نهـا و نیـز آالم و محـن میـان اشـخاص صـورت گیـرد (زیـرا نبایـد
ـمی دائمـی و بهرغـم آ 
رس ِ

فرامـوش کنیـم کـه «کلیسـا» هنگامـی بیشـتر از هر وقت دیگـر وجود دارد که دو یا سـه نفر بدون
فکـر یـا بـا بهـت و حیـرت در کنـار رودی سـرگرداناند) .اگرچـه آن بهلحـاظ هستیشـناختی
تهـای کاذب موقتـی حضـور دارد.
غیرفعـال اسـت ،همـواره بهلحـاظ زمانـی بهرغـم محرومی 
بنابرایـن ،امیـدوارم کـه گفتـار منسـجم مـن در ایـن کتـاب ،کـه هـم گفتـار عقـل اسـت
نحـال _هـم خوشـبختانه و هـم متأسـفانه_ گفتـار هیچیـک نیسـت ،بـا
و هـم ایمـان و درعی 
موفقیـت بـه فراسـوی لیبرالیسـم و نیـز پوزیتیویسـم بـه هـر معنایـی اشـاره کنـد .منظـور از آن نـه
ً
ً
صرفـا ارائـه کـردن امـر رسـمی و نـه صرفـا امـر برگز یـده بـوده اسـت ،بلکـه آرزوی منعکـس کـردن
(هـر انـدازه از دور) اشـکال پرطنیـن شـکوه و جلال ملکوتـی مشـترک بـوده اسـت.
متـن ایـن ویراسـت دوم در پـارهای از مـوارد تـا انـدازهای جرحوتعدیـل شـده اسـت
ً
(مخصوصـا در بخـش چهـارم) تـا اطمینـان حاصـل شـود که با نیـات و مقاصد اولیهام بیشـتر
ً
سـازگار اسـت ،عالو هبـر آنکـه اساسـا بـا تفکـر جـار یام همخـوان اسـت .ب هطـور خـاص ،نحـوۀ
ارائـۀ اندیشـۀ دلـوز را تعدیـل کـردم؛ گزارشـم از دولوبـک را کمـی اصلاح کـردم68؛ روایتـم از
تتـر کـردم و از تنـدروی در تفاوتهـای میـان
افالطـون و دیالکتیـک سـقراطی را بـاز هـم مثب 
آ گوسـتین و آ کوئینـاس دسـت برداشـتم .در چنـد جـای متـن دعـاو یام را کمـی تعدیل کردم
یـا از نـو شـکل دادم.
شهـای دسـتوری ،فراوانـی بیشازحـد عالئـم
همچنیـن ،خطاهـای واقعـی ،لغز 
متمایزکننده [مثل خط تیره و کاما] و برخی از کژتابیهای فاحش مربوط به سبک را تصحیح
کردم .امیدوارم که تمام این تغییرات باعث شـود کتابم برای خواننده اکنون مفیدتر باشـد و،
ـدگاه «رادیکال ارتدکس» یا
عالوهبرایـن ،ارجاعـات چنـدی بـه آثار اخیر خـودم و به آثاری از دی ِ
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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یتـر و جدیدتـر برقـرار کننـد .بااینهمـه ،ایـن
تـا پیوندهایـی میـان برخـی اندیشـههای قدیم 
تغییـرات بازنگـری کامـل نیسـت .احسـاس مـن آن بـود کـه چنیـن کاری بیجاسـت ،اول از
همـه بـه ایـن علـت کـه کتـاب بـه زمـان و مـکان خـاص تألیـف آن تعلـق دارد و دوم بـه ایـن
ـاب پیشـاپیش بسـیار طوالنـی بیـش از
لهـای کافـی باعـث م 
علـت کـه جرحوتعدی 
یشـد کت ِ

انـدازه طوالنـی شـود .مطلـوب مـن ایـن اسـت کـه ایـن کتاب بیشـتر دربارۀ قـرون وسـطا ،نظریۀ
یهـای نظر یـه بـا عمـل (ب هطـور مثـال دررابط هبـا «نیکـوکاری») و ایدههـای
تار یـخ حقـوق ،تالق 
ً
یشـناختی خـود انجیـل ،مخصوصـا پولـس رسـول ،بگویـد.
اجتماعـی ،روایـی و هست 
بااینهمـه ،تـا حـدی مـن یـا دیگـران سـعی کردیم ایـن نواقـص را در جاهای دیگر رفـع کنیم.
ً
عهـذا ،دیگـران ،بهنحـوی کاملا مسـتقل ،آثـاری نوشـتهاند کـه بـه ایـن مسـیرها هـم گرایـش
م
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داشـتهاند.
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میخواهـم 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 بهنحـو مثبـت یـا منفـی و چـه بهنحـو انتقـادی ،مطالبـی نوشـتهاند تشـکر کنـم .پاسـخها و
نهـا باعـث شـد کـه ایـن کتاب متفـاوت با آنی شـود که من نوشـتم و همۀ آنها
شهـای آ 
واکن 
سـهمی در سـاختن این ویراسـت جدید دارند.
همچنیـن ،شایسـته اسـت از انـدرو هومفریـز و ویراسـتاران دیگـر انتشـارات بلـکول
1

تشـکر کنـم کـه در ایـن ویراسـت دوم تـا مرحلـۀ آخـر تولیـد مـرا یـاری دادنـد.
سـرانجام ،میخواهم سپاسـگزاری خود را به ربکا هارکین ،2ناشـر بخش دین و الهیات
بلـکول ،تقدیـم کنـم کـه در اصـل او بـود کـه به من پیشـنهاد تهیۀ این نسـخۀ بازنگریشـده را
داد و بـا تلاش خـود بـر بیمیلـی ز یـاد من بـرای انجام دادن ایـن کار غلبه کرد.
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