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ّية، تأّمالت حول الدين يف الفلسفة القاّر
ّية وفلسفة الدين مبناسبة انتشار كتاب الفلسفة القاّر

فاطمة توفييق
اخلالصـة: أصـدرت دار نشـر طـه يف سـنة 1397 الشمسـّية كتـاب 
ّية وفلسـفة الدين(،  فلسـفه قاره اى و فلسـفه دين )= الفلسـفة القاّر

ين جوي وقام بترمجته حمّمد إبراهم باسط. يره مور  حتر
ّ

وقد توىل
الفلسـفة  يـف إمجـايل عـن  مي تعر الكاتـب مقالـه احلـايل بتقـد يبـدأ 
ّية، لينتقل  ّيـة مّث يلـيق نظـرة عـىل مكانة الدين يف الفلسـفة القاّر القاّر
ّية، ومها:  إىل البحث عن مفهومن دينّين مهّمن يف الفلسفة القاّر

اإلهلّيات السلبّية، والعودة إىل القّديس بولس.
ينهتـي املقـال بشـرٍح خمتصـر عـن الكتـاب، مـع بعـض املالحظـات  و

حول ترمجته ومكانته يف عامل الفكر يف إيران.
ّية، كتاب فلسـفه قاره اى  املفردات األساسـّية: الدين، الفلسـفة القاّر
ين جوي،  ّيـة وفلسـفة الديـن(، مـور و فلسـفه ديـن )= الفلسـفة القاّر

يف الكتاب. فلسفة الدين، مكانة الدين، ترمجة الكتاب، تعر
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ی از اهمیت  انتشار كتاب فلسفه قاره ای و فلسفه دین رخدادی مبارک است، به ویژه از آن رو كه بسیار
گاه اند. فلسـفه دین معمواًل با مسـائل كالمی یا االهیات فلسـفی سـر و كار دارد  دین در فلسـفه قاره ای ناآ
ی این نگاه فلسـفی را بسـیار  كه در قالب فلسـفه تحلیلی )انگلیسـی ـ آمریکایی( بررسـی می شـود. بسـیار
انتزاعی می دانند كه چندان دل مشغول حل مسائل روزمره انسان نیست. همچنین در فضای انگلستان 
(لیبرالیسـتی و غیرتحول خـواه شـناخته می شـود.  یـکا فلسـفه تحلیلـی بـه نـگاه محافظه كارانـه، )نو و آمر
كار خودشـان را در ادامـه سـنت فلسـفی پیشـین در ادیـان )ابراهیمـی( می بیننـد.  فیلسـوفان تحلیلـی 
متکلمان مسلمان و الهیدانان فلسفی قرون وسطایی مسیحی و یهودی احتمااًل با فیلسوفان انگلیسی 
ی نداشـته اند  و آمریکایی هم سـخنان خوبی خواهند بود، اما فیلسـوفان قاره ای یا به دنیای االهیات كار
یـا بـا بدعت گـزاران و در بهتریـن حالـت عارفـان هم سـخن می شـوند. ایـن امـر اصـاًل تعجبـی ندارد. بیشـتر 
فیلسـوفان قـاره ای تردیـدی ندارنـد كـه خـدا مـرده اسـت. آنـان در عیـن اینکـه عمدتـًا خدانابـاور بوده انـد، 
دلیلـی نمی دیدنـد كـه دیـن را بـا محک عقالنیت بسـنجندند و سـپس به آن حمله كننـد. مهم تر از دفاع 
عقالنـی از كارهـای خـدا در جهـان و هـدف انسـان و جهـان این اسـت كـه چگونه دیـن محدودیت قوای 
ی می كشـد. آنچـه بـه »بازگشـت دیـن« یا »چرخـش به دین«1 در فلسـفه قاره ای  شـناختی انسـان را بـه رخ و
یانـی اطـالق می شـود كـه برداشـتی خـاص از دیـن را بـرای فلسـفه الهام بخـش  مشـهور شـده اسـت، بـه جر
می دانسـت. بـه طـور خـاص ایـن فیلسـوفان آنجایـی كـه بـه دیـن پرداختنـد، بـر نـگاه عرفانـی و اخالقی در 
مواجهـه بـا دیگـری )خـدا یـا همنـوع( تمركـز كردنـد. در ایـن منظـر هـم االهیـات سـلبی و هـم پولـس رسـول 
ی بر جایگاه دین در فلسـفه  بسـیار مورد توجه قرار گرفتند. در این مقاله به بهانه انتشـار كتاب فوق مرور
یخـی هـم دارد، بـر دو موضـوع فـوق تمركـز می كنم. در  قـاره ای خواهـم داشـت. در ایـن مـرور كـه صـورت تار

پایان هم نکاتی را درباره ترجمه این اثر و جایگاه آن در فضای فکری ایران بیان خواهم كرد.

گرایش های فلسفه قاره ای
و  هرمنوتیـک  و  گزیستانسیالیسـم  ا پدیدارشناسـی،  گرایـش  چهـار  در  می تـوان  را  قـاره ای  فلسـفه 
پساسـاختارگرایی كه سـه گرایش پیشـین را در خود جمع می كند خالصه كرد. می توان حتی كل فلسـفه 
ی  یلهلـم دیلتای2 و ادموند هوسـرل3 دانسـت. دقیقًا بر خالف آنچه در بسـیار قـاره ای را پانوشـتی بـر آثـار و
از محافل فلسـفه )دین( تحلیلی مطرح می شـود، فلسـفه قاره ای به معنای اظهارنظر دلبخواهی و ذوقی 
نیسـت، بلکـه از زمـان بنیان گذارنـش بـه دنبـال یافتـن راهـی بوده اسـت تا منطـق بی طرفانه را بـا منظر اّول 
یاضـی تدوین  شـخص آشـتی دهـد.. دقیقـًا در زمانـی كـه گاتلـب فرگـه4 منطـق جدیـد را بر مبنـای قواعد ر
گاهـی اّول شـخص« )یـا همـان  كـرد، ادمونـد هوسـرل هـم در پـی ایجـاد علمـی بـرای »مطالعـه سـاختار آ

1 . return of the religious/turn to religion.

2 . Wilhelm Dilthey.

3 . Edmund Husserl.

4 . Gottlob Frege.
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پدیدارشناسـی( بـود. هوسـرل می خواسـت مـرز خـود را بـا روان شناسـی گری5 یـا نـگاه صرفـًا سـابجکتیو بـه 
یادی  امـور عالـم مشـخص كنـد، امـا در عیـن حـال نمی توانسـت از ایـن هـم چشم پوشـی كنـد كـه بخـش ز
گاهی اّول  یافت های انسـان حاصل نگاه اّول شـخص اوسـت. كار پدیدارشناسـی یافتن سـاختار آ از در
یافـت اّول شـخص اهمیـت دارد، چگونـه می تـوان مطمئـن  شـخص اسـت، امـا هنگامـی كـه تجربـه و در
ی های اّول شـخص در مورد هسـتی یا نیسـتی شـیء در تجربه دخالت ندارد؟ در اینجا  بود كه پیش داور
ی می كنـد. بـه عبـارت  هوسـرل مفهـوم اپوخـه6 یـا در پرانتزگذاشـتن )یعنـی بـه تعلیـق درآوردن(7 را وارد بـاز
دیگـر تجربـه مـن از شـیء فـارغ از ایـن اسـت كـه آن شـیء وجـود داشـته باشـد یـا نداشـته باشـد. محتـوای 
گاهـی مـن از آن نوئسـیس.9 بدیـن معنـا، پدیدارشناسـی ناواقع گراسـت.  تجربـه نوئمـا8 نامیـده می شـود و آ
عـالوه بـر اپوخـه، راه هـای دیگـر بـرای دسـتیابی بـه معنـای عینـی وجـود دارد. بـرای مثـال همدلـی10 یا فهم 
بین االذهانـی،11 بـه گونـه ای كـه مـن تصـور می كنـم من هـای دیگـر هـم ماننـد مـن تجربـه می كننـد و بـا كنـار 
یافت ها  یافت هـا از حالـت دلبخواهی درمی آینـد. همچنین ایـن در هـم گذاشـتن ایـن تجربیـات، ایـن در
یسـت جهان12 قابـل فهـم هسـتند. در ادامـه خواهیـم دیـد چگونـه پدیدارشناسـی در آثـار مارتیـن  در یـک ز

هایدگر13 به بالندگی رسید.

یلهلم دیلتای كه پیش از هوسـرل فعالیت  ی در فلسـفه قاره ای هرمنوتیک اسـت. و دومین جریان محور
كی انسـان  یخی )مانند هگل( به سـاختار ادرا ی می خواسـت ضمـن توجـه بـه شـرایط تار می كـرد، ماننـد و
)از منظر نوكانتی( نیز بپردازد و در عین حال مانند پیشگام خود اشالیرماخر14 به این توجه داشته باشد 
كـه چیـزی فراتـر از عقـل و سـاختارهای زبانـی در فهم دخالت دارد. اشـالیرماخر فهـم را حاصل دو فرایند 
یخی توجه می  شـود،  گر در فهم زبان شـناختی به شـرایط تار زبان شـناختی و روان شـناختی می دانسـت. ا
یخـی نمی گنجـد و بـه احساسـات و  در فهـم روان شـناختی بخشـی از وجـود انسـان كـه در چارچـوب تار
شهودهای درونی مربوط می شود، به كار گرفته می شود. دیلتای از سخن اشالیرماخر الهام گرفت، اما از 
یسـته15 صورت می پذیرد.  یخی، یعنی تجربه ز آن هـم فراتـر رفـت تـا نشـان دهـد همدلی بر مبنای امری تار
یسته قابل انتقال و فهم، اما در عین حال منحصربه فرد و نیازمودنی است. دقیقًا همین نکته  این تجربه ز

5 . Psychologism.

6 . Epoché.

7 . Bracketing.

8 . Noema.

9 . Noesis.

empathy . 10، این اصطالح بیشتر در آثار دیلتای مطرح می شود.
intersubjectivity . 11، این اصطالح بیشتر در آثار هوسرل مطرح می شود.

12 . lebenswelt lifeworld.

13 . Martin Heidegger.

14 . Friedrich Schleiermacher.

یستن می آید. یشه  leben، یعنی ز lived experience . 15، معادل آلمانی چنین تجربه ای  erlebnis است که از ر
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علوم تجربی را از علوم انسانی متمایز می كند. باز هم روشن می شود كه 
گرچه دیلتای تجربه را در فهم دخالت می دهد، مراقب است به وادی  ا
دلبخواهـی بـودن یافته هـای علـوم انسـانی نیفتـد، بلکـه دقیقـًا سـاختار 
زبانـی اسـت كـه بـه همدلـی میـان افـراد كمـک می كنـد. پیـروان دیلتـای 
یتویسـت های منطقی  گرچه نیک می دانسـتند سخنشـان در میان پوز ا
راهـی  توانسـته اند  كـه  بودنـد  خرسـند  نـدارد،  ی  طرفـدار هم عصرشـان 
یاضی یا تجربه آزمایشـگاهی  بیابنـد تـا بـه چیـزی فراتـر از آنچه در زبـان ر

می گنجد دست پیدا كنند.

نماینـده  بـود.  گزیستانسیالیسـم  ا قـاره ای  فلسـفه  مهـم  یـان  جر سـومین 
را  عنـوان  ایـن  اسـت.  هایدگـر  مارتیـن  آن  آغازگـر  مـا  بـرای  یـان  جر ایـن 
نخسـتین بار در واقـع گابریـل مارسـل16 بـه فلسـفه ژان پـل سـارتر17 اطالق 
یابـی اندیشـه الهیدان مسـیحی سـورن كركگور18 و  كـرد، امـا هایدگـر بـا باز

بـا اسـتفاده از بینش هـای پدیدارشناسـانه و هرمنوتیکـی فلسـفه قـاره ای را به بالندگی نو رسـاند. در ادامه 
یسـته در فهم  گـر دیلتـای به تجربه ز ی هایدگـر ادامـه دادنـد. ا گردان حقیقـی و مجـاز فلسـفه قـاره ای را شـا
یست جهان مشترک توجه كرده بود، هایدگر  علوم انسانی و هوسرل به تجربه های اّول شخص در زمینه ز
ی )شورمندی، اضطراب عدم، حوصله  در ادامه و با الهام از كركگور از تجربه اّول شخص موقعیت مرز
كات انسـان سـه گونه اسـت كه باید به هر سه توجه  سـررفتن و جز آنها( سـخن گفت. به گفته هایدگر ادرا
ی مربـوط می شـود، یعنـی زمانـی كـه انسـان دارد از وسـایل اسـتفاده  كاتـی كـه بـه عقالنیـت ابـزار كـرد: ادرا
كاتی كه حاصل تأملی اسـت كه محل بحث عموم فیلسـوفان و حتی پدیدارشناسـانه بوده  می كند؛ ادرا
ی وجود دارد از جنس تجربه خود وجود اسـت. انسـان در این  كـی كـه در موقعیـت مرز اسـت، امـا نـوع ادرا
موقعیت هـا به خوبـی تجربـه می كنـد كـه می توانـد نیسـت شـود و دقیقـًا به همین دلیل اسـت كه هسـتی را 
تجربه می كند. از این رو هایدگر به هرمنوتیک هستی شناسانه مشهور است؛ زیرا در كار او هدف از فهم 

فهِم هستی خودمان است.

اسـت.  پساسـاختارگرایی  بـود،  آنهـا  رهیافت هـای  برآینـد  نوعـی  بـه  كـه  قـاره ای  فلسـفه  چهـارم  مکتـب 
پساساختارگرایان هم مانند ساختارگرایان در پی كشف ساختارهای خرد و كالن در جامعه و زبان بودند 
و هم به این نکته توجه كردند كه خود این ساختارها حاصل نظامی برساختی است. یکی از پیشگامان 

16 . Gabriel Marcel.

17 . J. P. Sartre.

18 . Søren Kierkegaard.
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یخـی آرشـیوها می پرداخـت، بـا  ی كـه در اصـل بـه بررسـی های تار پساسـاختارگرایی میشـل فوكـو19 بـود. و
یش نیچه20 از دو روش دیرینه شناسی21 و تبارشناسی22 بهره برد. در دیرینه شناسی كوشش  الهام از فریدر
یـخ ردگیـری شـود و در تبارشناسـی كوشـش می شـود گسسـت های  می شـود خاسـتگاه یـک مفهـوم در تار
یـخ شناسـایی شـود. طبعـًا یکـی از نتایـج چنیـن بررسـی هایی آن  بـرد یـک مفهـوم در طـی تار یخـی كار تار
ی شـده اسـت و  یـخ بـه دالیلـی خـاص نرمال سـاز كـه آنچـه مـا نرمـال می دانیـم، در دوره ای از تار اسـت 
می توانست به گونه ای دیگر باشد. گفتمان23 در بیان فوكویی در واقع همان چیزی است كه چیزهایی را 
نرمال می كند و چیزهایی دیگر را غیرنرمال جلوه می دهد. گفتمان وابسته به قدرت است كه به صورت 
خـرد در پنهان تریـن الیه هـای زندگـی انسـان نفـوذ دارد. )توجه داشـته باشـیم »قدرت« در اینجـا به معنای 
سلطه سیاسی نیست و چه بسا در مواردی با سلطه سیاسی هم تفاوت داشته باشد.( قدرت و معرفت 
 علمی تولید می شـود كه قـدرت را تثبیت و نرمال و 

ً
)یـا علـم(24 یکدیگـر را تقویـت می كننـد، یعنـی معموال

كم را تأیید كند. از سـوی دیگر قدرت هم علم را پیش می برد تا نیازهای خود  غیرنرمال های گفتمان حا
را تأمیـن كنـد. اینکـه چگونـه در ایـن شـرایط تغییـرات اجتماعـی رخ می دهنـد و نقـش عاملیـت25 انسـان 

چیست، بحثی درازدامن است كه در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.

یـدا26 كـه از نسـل بعـدی فیلسـوفان پساسـاختارگرا بـود، بـا توجـه بـه دسـتور زبـان نشـان داد چگونـه  ک در ژا
ی وابسته به دوگانه های ارزشی است؛ یعنی داللت حاصل این است كه هر دال27 با دال دیگر  معناساز
 » « یا »سـیاه« یا »سـبز تفـاوت دارد. بـرای مثـال سـفید« در هـر جملـه زمانـی معنا می یابد كه بدانیم با »قرمز
 

ً
متفـاوت اسـت.  دال هـا در دوگانه هایـی28 قـرار می گیرنـد )ماننـد سفید/سـیاه( و در ایـن دوگانه ها معموال
گـر در دوگانه هـا  یـک عنصـر ارزشـمندتر از دیگـری اسـت. بـرای مثـال سـفید ارزشـمندتر از سـیاه اسـت. ا
ی بـه مشـکل  گیـرد، معناسـاز كم ارزش تـر در جـای باالتـر قـرار  ی شـود یـا دوگانـه  عنصـری سـوم وارد بـاز
ی در پی آن نیستیم كه نشان دهیم معنا  ی29 است. در واساز برمی خورد. این خالصه ای از فرایند واساز
وجـود نـدارد یـا ارزش هـا ضـد ارزش اند، بلکه می خواهیم هشـدار دهیم كه همه معناها وابسـته ها به نظام 

19 . Michel Foucault.

20 . Friedrich Nietzsche.

21 . Archeology.

22 . Genealogy.

23 . Discourse.

24 . power and knowledge.

25 . Agency.

26 . Jacques Derrida.

27 . Signifier.

28 . Binary.

29 . Deconstruction.
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گـر نباشـد جهـان بـه صورتـی دیگـر دیـده  ارزشـی اسـت؛ نظـام ارزشـی ای دلبخواهـی30 و برسـاختی31 كـه ا
می شود.

بر این اساس می توان گفت فلسفه قاره ای چند عنصر اصلی دارد:

یسـته و در جوامـع انسـانی رخ  كـه نـه در ذهـن مجـرد، بلکـه در تجربیـات ز كیـد بـر فهـم اّول شـخص  ـ تأ
می دهد.

كید بر موقعیت مندی32 فهم و در ادامه آن استفاده از فهم موقعیت های به حاشیه رانده برای گسترش  ـ تأ
بینش ها و نیز تغییر وضعیت.

كیـد بـر تأثیـر زبـان بـر فهم انسـان و انتقال پیام میان انسـان ها. تجربه انسـانی در چارچوب زبانی قابل  ـ تأ
فهم است.

ی كـه در دایـره عقـل محـض نمی گنجـد، ماننـد تجربه هـای اّول شـخص از موقعیت هـای  ـ توجـه بـه امـور
ی.33 مرز

. مقوله ها را می توان زیر سؤال برد و به  ـ گذاشتن نگاه تفاوت محور به جای نگاه جوهرمحور و مقوله محور
ی یک طیف توجه كرد. تفاوت های جزئی عناصر رو

ـ توجـه بـه نقـش رابطـه مـن و دیگـری در فهـم و اخـالق. در جاهایـی می تـوان گفـت كـه در فلسـفه قـاره ای 
اخالق جای متافیزیک را می گیرد.

ـ رادیکالیسم سیاسی و زیرسؤال بردن مقوله بندی های لیبرال دموكراسی.

از آنجـا كـه پسـامدرن ها بـه موقعیت منـدی توجـه دارند، معمواًل به نسـبی گرایی متهم می شـوند. این اتهام 
ی از ارزش هـای رادیکالشـان را جهان شـمول می داننـد. در عین  را خـود پسـامدرن ها نمی پذیرنـد و بسـیار
حـال بـاور دارنـد كـه مصادیـق ارزش های جهان شـمول باید مـورد بحث قرار گیـرد و در زمینه خاص خود 
بـه صـورت جزئـی بررسـی شـود. همچنیـن غیرمتخصصـان معمـواًل از ایـن گلـه می كننـد كـه متـون فلسـفه 
قـاره ای بـه زبانـی غیرقابـل فهم و مغلق نوشـته شـده اسـت. این سـخن هم چندان نادرسـت نیسـت. فهم 
متون فلسفه قاره ای نیازمند دانشی از پرسش های مهم در این رشته و متون گذشته و معاصر است. به 
گاهـی حاصـل شـود، زبـان ایـن متـون هـم قابل فهـم خواهد بـود. همچنین فیلسـوفان  محـض اینکـه ایـن آ

30 . Arbitrary.

31 . Constructed.

32 . Situatedness.

33 . border situation.
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قاره ای می كوشیدند با استفاده از جناس و ایهام محدودیت های زبان را در انتقال تجربه نشان بدهند 
یشه های یک واژه كه طبق تبارشناسی نیچه ای می تواند معانی پنهان  آن را آشکار كند،  و همچنین به ر

ملتزم باشند.

پس از معرفی اجمالی فلسفه قاره ای به دو مفهوم مهم دینی در فلسفه قاره ای می پردازم: االهیات سلبی 
و بازگشت به پولس قدیس.

االهیات سلبی و فلسفه قاره ای
كـه االهیـات سـلبی را  كـه نـدارد. كسـانی  االهیـات سـلبی34 بـه معنـای توصیـف خـدا بـا صفاتـی اسـت 
ک انسـان اسـت، نمی تواند با زبان انسـانی توصیف  برمی گزیننـد، تصـور می كننـد خدایـی كـه فراتـر از ادرا
شـود. به كار بردن صفات ایجابی برای خدای متعال حق مطلب را ادا نمی كند و به چیزی شـبیه شـرک 
نزدیـک می شـود، امـا االهیـات سـلبی بـرای فیلسـوفان قـاره ای بـه ایـن دلیـل جالـب اسـت كـه كمکشـان 
می كنـد از تجربه شـان دربـاره كسـی سـخن بگوینـد كـه حتـی ممکـن اسـت وجـود نداشـته باشـد. بـه یـاد 
گر خدا مرده باشد،  داشته باشیم كه در پدیدارشناسی سخن از وجود به تعلیق درمی آید. بنابراین حتی ا
یسـت   می تـوان از تجربـه اّول شـخص حضـور یـا غیبـت او به صورت معتبر سـخن گفت. این سـخن در ز
گر تجربه نکرده باشند، به  جهانی گفته می شود و اّول شخص های دیگر هم آن را تجربه می كنند و حتی ا
وسیله ساختارهای فهم بین انسانی آن را متوجه می شوند. تجربه امر قدسی، تجربه غیبت خدا، تجربه 
ی هسـتند كه به زندگی  هراس و امید و اضطراب و شـورمندی و خواهش ملتمسـانه نیز از تجربیات مرز

یدا را فهمید: معنا می دهند. در این چارچوب می توان این سخن در

گر نیایش  چنان كه می دانید، نیایش چیزی نهانی است. دست كم برای من تا جایی كه نیایش می كنم، ا
كنم. مطلقًا نهانی است. البته نیایش های جمعی وجود دارد. افرادی در یک جامعه دینی هستند كه با 
هم نیایش می كنند. نخستین چیزی كه به شما می گویم این است: هنگامی كه كم سن بودم، نخستین 
گر نیایـش كنم، شـیوه نیایشـم مطلقًا  شورشـم بـر ضـد محیـط دینـی ام بـه نیایـش جمعـی مربـوط می شـد. ا
گر در كنیسـه باشـم و با دیگران نیایش كنم، می دانم  گر در جمع باشـم، حتی ا خصوصی اسـت. حتی ا

نیایش خودم در سکوت و نهان است و چیزی را در آن جمع به هم می زند ... .

از یـک سـو نیایـش بایـد تركیبـی از چیـزی مطلقـًا منحصربه فـرد و نهانـیـ  بـا زبانـی سرشـار از اصطالحـات 
كـه بـدن را بـا حـركات مشـخص و زبـان مشـترک و قابـل فهـم را  خـاص و ترجمه ناپذیـر ـ و آیینـی باشـد 
گر نیایش كنم. و من همواره نیایش می كنم، حتی همین االن، اما  دربردارد. این شـیوه نیایش من اسـت ا
گـر نیایـش كنـم( همزمان چنـد جنبـه دارد. چیزی كودكانه هسـت و  مشـکلی هسـت. شـیوه نیایـش مـن )ا

34 . negative theology, apophatic theology.
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گر تصاویری را از كودكی ام گرد آورم، تصاویری از خدا به مثابه پدر  هنگام نیایش انسان كودک می شود. ا
ی كه فکر می كند بی گناهم و حاضر  یش ـ و نیز همزمان تصاویر مادر ی جدی و عادل با ر می بینم ـ پدر
ی یـک بـار می گـزارم،  اسـت مـرا ببخشـد. ایـن سـطح كودكانـه نیایش هایـم اسـت؛ آن نیایش هایـی كـه روز
مثاًل وقتی می روم بخوابم یا نیایشـی كه همین االن شـاید مشـغولش باشـم. البته سـطحی دیگر نیز هست 
كـه تجربـه فرهنگـی و فلسـفی مـرا دربرمی گیـرد؛ تجربـه مـن از نقد دین كـه از فوئرباخ تا نیچه می رسـد. این 
تجربـه یـک بی ایمـان اسـت؛ كسـی كـه پیوسـته بـه آن كـودک سـوءظن دارد، كسـی كـه می پرسـد: »بـه چـه 
كسی نیایش می كنم؟ چه كسی را خطاب می كنم؟ خدا كیست؟« در این سطح ـ این سطح یک تجربه 
گـر ایـن بیـان درسـت تر باشـد ـ راهـی بـرای تأمـل دربـاره كسـی كـه نیایـش می كنـد و كسـی كـه  ، ا عقالنی تـر
یافـت می كنـد وجـود دارد. می دانـم ایـن سـخن منفـی بـه نظـر می آیـد، امـا چنیـن نیسـت. این  نیایـش را در
یک شـیوه از اندیشـیدن اسـت كه در آن نیایش صرفًا نیایش را نفی نمی كند. یک شـیوه از پرسـیدن همه 
سـؤال هایی اسـت كـه در ایـن كنفرانـس طـرح می كنیم؛ همه این سـؤاالت. ا ین سـؤاالت بخشـی از تجربه 

من از نیایش اند.

هنگامـی كـه نیایـش می كنـم، بـه االهیـات سـلبی می اندیشـم، بـه نانامیدنـی، بـه امـکان اینکه شـاید باورم 
كانه« خوشـم  كلمـه »شـکا كانه« اسـت ـ مـن از  مـرا فریـب داده باشـد و غیـره. ایـن نیایشـی بسـیار »شـکا
كیت بخشـی از نیایـش اسـت. بـه  نمی آیـد، امـا اینجـا ایـن كلمـه بـه كار می آیـد و در عیـن حـال ایـن شـکا
كیت« می توانسـتم از اپوخـه، یعنـی تعلیـق قطعیـت و نـه تعلیـق بـاور سـخن بگویـم. تعلیـق  جـای »شـکا
گاهی، بخشـی از پاسـخ به  قطعیت بخشـی از نیایش اسـت. به نظر من این تعلیق قطعیت، این تعلیق آ
یـد چه كسـی این نیایش هایتان را پاسـخ دهـد؟«. این تعلیـق باید رخ دهد  ایـن سـؤال اسـت كـه »توقـع دار
گر پاسـخ را می دانسـتم یا صرفًا توقع آن پاسـخ را داشـتم، نیایش پایان می یافت.  تا نیایش اصیل باشـد. ا
[ نه، من توقعی چنین چیزی را ندارم. تصور  صرفًا سفارشی مانند سفارش دادن پیتزا بود. ]خنده حضار
می كنـم كـه بایـد هـر توقـع یـا قطعیتـی را كنـار بگذارم، مانند كس یا كسـانی كه مخاطب نیایشـم هسـتند، 
گـر ایـن نیایـش باشـد. البتـه كودكـی كـه نیایـش می كنـد توقـع پاسـخ دارد. توقـع حمایـت بـرای خـودش و  ا
عزیزانـش، خویشـانش، همسـرش، كودكانـش، دوسـتانش و دیگـران دارد، امـا نمی توانـم بگویـم كـه آیـا بـه 
درگاه شـخصی نامرئـی نیایـش می كنـم، شـخصی متعالی، یا اینکه بـه درگاه دیگرانی نیاش می كنم كه در 

من هستند و من می خواهم از سر محبت و برای حمایت از زندگی شان خطاب كنم.35

گر هم مطرح  یدا سوژه نیایش مهم است و نه ابژه آن. ابژه نیایش ا در این سخن می بینیم چگونه برای در
شـود، دیگری مطلق اسـت، كسـی كه مطلقًا با من متفاوت اسـت و در عین حال باید به سـویش گشـوده 
باشـم و آیـا دیگـری مطلـق فقـط موجـودی فراطبیعی اسـت و نمی تواند یکی از همنوعان من باشـد؟ یکی 

35 . Yvonne Sherwood and Kevin Hart (eds.), Derrida and Religion: Other Testaments, (London and New York: Rout-

ledge, 2005), pp. 30-31.
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از برجسـته ترین الهیدانـان پسـامدرن، ژان لـوک مریـون36 تـا جایـی پیـش مـی رود كـه می گویـد اسـتفاده از 
صفات برای خدا به معنای فروكاهش او به بت37 و چیزی معادل بت پرستی است. بت حاصل نگاه و 
ی آورندگی38 انسـان به خدای درک ناشـدنی اسـت، اما در عوض شـمایل39 تجربه دیگر دوست دارنده  رو
یدا این تفـاوت را دارد كه اّولی  ی آورندگـی خـدا به انسـان اسـت. االهیات سـلبی مریون با در بـه معنـای رو
ی سـخن  بـه عنـوان یـک دینـدار خـدا را موجـود می دانـد و در عیـن حـال مراقب اسـت كه چگونه درباره و
ی می پردازد.  می گوید، در حالی كه دومی خداناباور است و در نتیجه به تجربه غیبت خدا پس از مرگ و

این تجربه در آثار فیلسوفان دیگر هم مورد بحث قرار گرفته است.

اهمیت پولس در چرخش به دین در فلسفه قاره ای
ی پررنگ داشـته باشـد. هر چه باشـد او  تعجبـی نـدارد كـه پولـس رسـول در آثـار فیلسـوفان قـاره ای حضور
پایـی و مسـیحیت غربـی شـناخته می شـود، امـا جالب اسـت  اغلـب بـه عنـوان قهرمـان نمادیـن تفکـر ارو
كـه متفکرانـی كـه بیشـتر گرایش هـای چـپ رادیکال دارنـد نیز به پولس رجـوع كرده اند. مارتیـن هایدگر در 
سـال های آغازیـن فعالیـت در درس گفتارهایـی كـه بعـدًا بـا عنـوان پدیدارشناسـی زندگـی دینـی40 منتشـر 
شد، به تفسیر برخی از رساله های پولس پرداخت، اما آغاز این چرخش به سوی پولس را می توان در آثار 
فیلسوف مسیحی چپ فرانسوی استانیسالس برتون41 یافت. برتون شباهت فراوانی را میان آثار پولس و 
یان می گفت رخدادهای  فلسـفه  دوسـت خود لویی آلتوسـر42 می دید. آلتوسـر به تبعیت از فیزیک اپیکور
اجتماعـی خـارج از محاسـبه اند و صرفـًا در فضایـی پـوچ بـا برخـورد تصادفـی دو اتـم بـه وجـود می آیند. از 
نظر برتون، پولس از آنجا كه به كنوسیس43 )تهی شدن عیسی از الوهیت، طبق تفسیر مسیحی از رساله 
ی44 فلسـفی )بـرای نمونه در  پولـس بـه فیلیپیـان )2: 7(( توجـه دارد، می توانـد بـرای مقابلـه با لوگوس محور
كـوب تاوبـز46  آثـار یوحنایـی( بـه كار آیـد.45 یکـی دیگـر از پیشـگامان چرخـش فلسـفی جدیـد بـه پولـس یا
فیلسـوف یهـودی آلمانـی بـود كـه در اواخر عمرش در آمریکا سلسـله  سـخنرانی ای درباره رسـاله پولس به 

36 . Jean-Luc Marion.

37 . Idol.

38 . Intentionality.

39 . Icon.

40 . Martin Heidegger, The Phenomenology of Religious Life, translated by M. Fritsch and J. A. Gosetti-Ferencei, 

(Bloomington and Indianapolis: The University of Indiana Press, 2010).

41 . Stanislas Breton.

42 . Louis Althusser.

43 . Kenosis.

یت عقل و نوشتار و حضور که در پساساختارگرایی به باد انتقاد گرفته شد. logocentrism . 44، محور
45 . Stanislas Breton, A Radical Philosophy of St. Paul, trans. Joseph N. Ballan, (New York: Columbia University 

Press, 2011); Louis Althusser, Philosophy of the Encounter: Later Writings, 1978-87, trans. G. M. Goshgarian, 

(London: Verso, 2006).

46 . Jacob Taubes.
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رومیان داشت. از نظر تاوبز فهم كتاب مقدس و فلسفه با هم به فهم هر یک از آنها كمک می كند و پولس 
بـه عنـوان حکیمـی یهـودی و بـه دلیل پیش بینـی نزدیک آخرالزمان تفکراتی رادیـکال را مطرح می كند كه 
به مفهوم كلیدی عشق به هم نوع در یهودیت بسیار نزدیک است. متفکران رادیکال دیگر مانند جورجیو 
ی ژیژک اسلونیایی،48 الن بدیو49 از فرانسه به ترتیب به مفاهیم موعودگرایی،  گامبن ایتالیایی،47 اسالو ا
عشـق و رسـتاخیز بـه مثابـه رخـداد در آثـار پولـس توجـه كردنـد تـا نشـان دهنـد چگونـه او سـخنی مشـابه 

نظریه های فلسفی شان می گفت.50

سخنی درباره ترجمه
تـا ایـن مرحلـه هـم فلسـفه قـاره ای را اجمـااًل معرفی كردم و هم دو مفهوم »االهیات سـلبی« و »پولس« را در 
ی مورنـی جوی و  آن شـرح دادم. بـه مناسـبت ترجمـه كتـاب فلسـفه قـاره ای و فلسـفه دیـن بـه سرویراسـتار
ترجمه محمدابراهیم باسـط )قم، طه: 1397( درباره این كتاب هم شـرحی كوتاه بر خود كتاب و ترجمه 
آن خواهـم داد. كتـاب بـا دو مقدمـه بـه قلـم مترجـم و سرویراسـتار آغـاز می شـود. از نظـر مترجـم دانسـتن 
ی از مسـائل را  درباره دین در فلسـفه قاره ای از آنجا حائز اهمیت اسـت كه فلسـفه دین كالسـیک بسـیار
پوشش نمی دهد. درباره مسائل غیرمسیحی سخن چندانی برای گفتن ندارد. فلسفه باید برای مواردی 
گفتـه  گفتـن داشـته باشـد. بـه  غیـر از اسـتدالل فلسـفی، مثـاًل تجربـه پدیدارشناسـانه هـم سـخنی بـرای 
ی از فیلسـوفان قاره ای چیزی اسـت  سرویراسـتار انگلیسـی مورنی جوی، برخی از نکات مورد نظر بسـیار
گاهی و سـوژگی در  كـه اصـواًل در فلسـفه تحلیلـی مطـرح نمی شـود. بـرای نمونـه ایـده مرگـه خدا، تردیـد در آ
یـد، رهیافت های پدیدارشـناختی، سـلب اعتمـاد از یقینیات عقالنیت  نتیجـه نظریه هـای ماركـس و فرو
ی كه ظاهـرًا بی طرفانه  ی از آثـار ی پنهـان در بسـیار مـدرن و ارزش هـای مسـیحی غربـی و افشـای ایدئولـوژ
قلمـداد می شـوند )22-23(. از نظـر سرویراسـتار كتابـی چـون كتـاب حاضـر می توانـد نویدبخش نگاهی 
تـازه در فلسـفه دیـن و فلسـفه قـاره ای باشـد. در ادامـه شـرحی مختصـر از تأثیـر پدیدارشناسـی هوسـرل و 
یه  هرمنوتیک هایدگر می آید. كتاب هشـت فصل دارد كه هفت فصل به یک متفکر و یک فصل به نظر
انتقادی مکتب فرانکفورت پرداخته است. )فصل سوم درباره نگاه فمینیستی دو متفکر است.( فصل 
آخـر كتـاب هـم بـه »مواجهـه بـا دیگریـت« در فلسـفه قاره ای بـه قلم خوِد سرویراسـتار اختصـاص دارد. هر 
یخچـه ای مختصـر از زندگـی آن فیلسـوف آغـاز می شـود و سـپس جایـگاه دین در آثـار آنان با  فصـل بـا تار

47 . Giorgio Agamben.

48 . Slavoj Žižek.

49 . Alain Badiou.

50 . Slavoj Žižek, The Fragile Absolute: Or Why Is the Christian Legacy Worth Fighting For? (London: Verso, 2000); 

Žižek, The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity, (London: Verso, 2003); Alain Badiou, Saint 

Paul: The Foundation of Universalism, trans. Ray Brassier, (Stanford: Stanford University Press, 2003); Giorgio 

Agamben, The Time That Remains: A Commentary to the Letter to the Romans, trans. Patricia Dailey, (Stanford: 

Stanford University Press, 2005).
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یکور فرانسوی و توجه او به محدودیت  توجه به كتاب شناسی شان مطرح می شود. فصل اّول درباره پل ر
یـدا، فیلسـوف  ک در براهیـن اثبـات و رد وجـود خـدا، مسـئله شـر و اخالقیـات اسـت. فصـل دوم دربـاره ژا
ی از  اصالتًا یهودی الجزایری ـ فرانسـوی اسـت كه به اذعان نویسـنده مقاله محل مراجعه و بحث بسـیار
الهیدانان و دین پژوهان بوده است. در این مقاله بر االهیات سلبی، زیرسؤال بردن سلطه غرب بر اندیشه 
یـدا بـه فلسـفه  كیـد می شـود. در پایـان نویسـنده می گویـد كـه مهم تریـن خدمـت در گزیستانسیالیسـم تأ و ا
دین واردكردن نگاه مسئوالنه است. فصل سوم درباره امانوئل لویناس فیلسوف اخالق یهودی فرانسوی 
اسـت كـه مسـئولیت اخالقـی در برابـر غیرمطلق را مطـرح می كند. فصل بعد درباره جولیا كریسـتوا متفکر 
ی فمینیسـتی  ی اینها روانکاو ی ـ فرانسـوی و لوس ایریگاره متفکر بلژیکی اسـت. خاسـتگاه هر دو بلغار
اسـت كـه بـه شـکل جالبـی بـه نسـخه ای نـو از ذات گرایی جنسـیتی هـم تنه می زنـد؛ زیرا آنان بـه دنبال به 
رسمیت شـناختن زنانگـی و مادرانگـی در فلسـفه هسـتند و االهیاتـی را پیشـنهاد می كننـد كـه بـه چیـزی 
غیـر از متافیزیـک فالوس محـور و لوگوس محـور غربی توجه می كند. فصل پنجم كه مربوط به میشـل فوكو 
یت  ی تمركز می كند. به نظر نویسنده نگاه فوكویی به معنای بازاندیشی محور است، بر فلسفه اخالق و
اندیشـه غربـی و جسـت وجو بـرای بدیل هـای آن و تمركـز بـر عمـل اخالقـی اسـت. فصـل بعد بـه ژیل دلوز 
متفکـر رادیـکال فرانسـوی اختصـاص دارد. دیـدگاه دلـوز بـه این دلیل جالب اسـت كه در نـگاه اّول واقعًا 
ی هم در چارچوب دینی قابل فهم  خالـی از بحـث دینـی بـه نظر می رسـد، اما از نظر دلوز خـوِد خداناباور
ی از تأمالت متافیزیکی و تعالی محور  ی به اخالق اسـپینوزایی جایگزین بسـیار اسـت. به عالوه توجه و
دربـاره خداسـت. فصـل بعـد دربـاره تنهـا الهیـدان مسـیحی ایـن دایـره ژان لـوک ماریـوُن پدیدارشـناس 
فرانسـوی اسـت. به آرای او درباره زبان دینی در باال اشـاره شـد. ماریون از یک سـو مرگ خدا را می پذیرد 
و از سـوی دیگـر خـدا را پدیـدار اشباع شـده می خوانـد؛ چیـزی كـه خـودش را ارزانـی مـی دارد و سرشـار از 
عشـق اسـت. از نظـر ماریـون بایـد بـه یـاد داشـت كـه خـدا سـوژه امر دینی اسـت و نـه ابژه آن. فصل هشـتم 
، تئـودور  كـس هوركهایمـر بـه جایـگاه دیـن در آثـار فیلسـوفان مکتـب فرانکفـورت یعنـی والتـر بنیامیـن، ما
یالیسـم ملتزم بودند، نشـان می دادند  آدورنو و یورگن هابرماس می پردازد. این متفکران كه همگی به ماتر
گونـه و مصرفی پیدا می كند و در چـه موقعیت هایی می تواند  كـه دیـن در چـه موقعیت هایـی حالـت كاال
بخشـی از آرمان شـهر مـورد نظرشـان باشـد. در فصـل پایانـی سرویراسـتار مفهـوم »دیگریـت« را كـه یکـی از 
مفاهیـم كلیـدی فلسـفه قـاره ای قرن بیسـتم اسـت، به طـور مفصل معرفی می كند. هر بخـش از این مقاله 
گرچه فیلسوفان قاره ای مورد  به فیلسوفانی كه در فصل های پیشین مورد بحث بودند اختصاص دارد. ا
بحـث در كتـاب خـدای متافیزیکـی را رد می كننـد، تجربه شـان از خـدا معمـواًل مبتنـی بـر ایـن غیربـودن 

مطلق یا تفاوت است.

نکاتی درباره ترجمه
محمدابراهیم باسط یکی از مترجمان جوان و شناخته شده است. از این رو تعجبی ندارد كه ناشر برای 
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ترجمـه ایـن كتـاب نوآورانـه و پیچیـده بـه او اعتمـاد كـرده اسـت. یکـی از مشـکالت ترجمـه كتاب هـای 
مربـوط بـه فلسـفه قـاره ای آن اسـت كـه دانـش عمومـی در میـان متخصصـان فلسـفه هـم در ایـران چندان 
پایی در جامعه و سیاست ایرانی مانند هگل، ماركس،  یاد و دقیق نیست. تأثیرگذارترین فیلسوفان ارو ز
هایدگـر و سـارتر هـم به خوبـی ترجمـه و فهمیـده نشـده اند. به ویـژه از آن جهـت كـه بـرای فهمیـدن آثـار هـر 
یک از این نویسندگان باید زمینه بحث در میان متفکران معاصر و پیش از آنها به خوبی فهمیده شود، 
سـؤالی كه ذهنشـان را مشـغول كرده مشـخص شـود و آثارشـان با هم خوانده شود و نه به صورت تک تک. 
ی از اوقات تأثیر این متفکران، نه از طریق خواندن خود آثارشـان، بلکه خواندن چیزهایی بود كه  بسـیار
روشنفکران ایرانی از سخنان آنان برداشت كرده بودند. برای نمونه هایدگر و سارتر از طریق علی شریعتی 
و احمـد فردیـد یـا جـالل آل احمـد و … فهمیـده شـدند. مشـکل دیگـر نامأنوسـی ادبیـات فلسـفه قـاره ای 
بـا فلسـفه اسـالمی بـود. نه تنهـا سـنخ مسـائل فلسـفه قـاره ای بـا آنچـه در فلسـفه كالسـیک مطـرح می شـود 
تفـاوت داشـت، فیلسـوفان قـاره ای در مـوارد فراوانـی بـا اشـاره بـه روایت هایـی خـاص و منحصربه فـرد در 
سـنت یهودی و مسـیحی سـخن می گفتند كه باید برای فهم در زمینه اسـالمی از نو ترجمه می شـد. برای 
نمونه مسـئله مهم برهان های وجود خدا یا جاودانگی یا پاسـخ به مسـئله قرینه ای و مسـئله منطقی شـر و 
جز آن در میان یهودیت، مسـیحیت و اسـالم صورت بندی نسـبتًا مشـابهی داشته است، اما دیالکتیک 
 ) تثلیث گونـه هـگل در فضایـی مسـیحی و غیراخالقـی و غیرعقالنی بودن قربانی ابراهیـم )در آثار كركگور
در گفتمـان روشـنگری مسـیحی قابـل فهـم اسـت. بنابرایـن تعجبـی نـدارد كه حتـی كلیدواژه های فلسـفه 
ی« و جـز آن در میـان متخصصـان  ی« یـا »قـدرت« یـا »لوگوس محـور قـاره ای پساسـاختارگرا ماننـد »واسـاز
هـم چنـدان آشـنا نیسـت. از ایـن رو ترجمـه اثـری دربـاره رابطـه فلسـفه قـاره ای و فلسـفه دین بسـیار مغتنم 
اسـت، امـا دقیقـًا بـه دلیـل همیـن نامأنوس بـودن فلسـفه قـاره ای در جامعـه علمـی ایرانـی چیـزی كـه آن را 
قابل اسـتفاده تر می كـرد، ایـن بـود كـه در ابتـدای فصـل یا در پانوشـت ها كل نظام واره فکری یک فیلسـوف 
ی از واژگان  ی شـرح داده شـود. بـا وجـود اینکـه مترجـم به خوبـی از پـِس ترجمـه بسـیار بـرد و و واژگان پركار
تازه برآمده و سـاختارها را هم به خوبی منتقل كرده اسـت، در مواردی كلیت یک بند قابل فهم نیسـت و 
باز هم پانوشت ها یا مقدمه ها می توانستند در این مسیر كارآمد باشند. در واقع این كتاب در ابتدا برای 
كسانی نوشته شده است كه با فلسفه قاره ای آشنا هستند و صرفًا دنبال یافتن جای دین در آن هستند.

ی چنـد نکتـه دربـاره ترجمـه هـم می توانـد بـرای عمـوم مترجمـان متـون فلسـفی و ویراسـت های  یـادآور
بعـدی كتـاب مفیـد باشـد. واژه نامـه پایان كتاب و معادل های انگلیسـی در پانوشـت ها برای خوانندگان 
بسـیار مفید اسـت، اما در مواردی معادل های فارسـی قابل مناقشـه هسـتند. برای نمونه گذاشـتن پسوند 
»یت« در انتهای واژه فارسـی »دیگری« پسـندیده نیسـت و شـاید می شـد از واژه هایی مانند »غیریت« یا 
»دیگربودگی« بهره برد. بهتر بود كلمه  theology به صورت االهیات ترجمه می شـد و نه »خداشناسـی«؛ 
زیرا »خداشناسـی« صرفًا یکی از مسـائلی اسـت كه در االهیات مطرح می شـود. در صفحه 88 نویسـنده 
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نقدکبررسی کتاب
300تدمالتی درباره دین در فلسفه اارهای، به بهانه انتشار کتاب فلسفه اارهای و فلسفه دین

كیـد می كنـد كـه ایـن تعمـد بایـد در زمینـه بحث هـا  بـر تعمـدش از اسـتفاده از ضمیـر مذكـر بـرای خـدا تأ
دربـاره جنسـیت زدایی از زبـان دینـی فهمیـده می شـود. بهتـر بـود كـه مترجـم در پانوشـتی به ایـن بحث ها 

می پرداخت.

در مجموع ترجمه این كتاب را بسـیار مبارک می دانم و آن را به عالقمندان به فلسـفه قاره ای و االهیات 
یادشـدن كتاب هایی با موضوع فلسـفه قاره ای باعث شـود هم  و فلسـفه دیـن توصیـه می كنـم. امیـدوارم ز
بحث هایی درباره دین در آن شکل بگیرد، هم خود این كتاب قابل استفاده تر شود و هم جامعه علمی 
پایی اضافه كند؛ چنان كه قباًل هم این اتفاق به ویژه در دوران منتهی  ایرانی هم چیزهایی را به فلسفه ارو
بـه انقـالب اسـالمی افتـاده اسـت. همچنیـن امیـدوارم در فضـای كلـی فلسـفه دیـن رهیافت های فلسـفه 

قاره ای به عرفان و ادبیات فروكاهیده نشود و خوانده و جدی گرفته شود.


