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توضیحمترجم:
آنچه میخوانید ترجمهی کتاب «نظریه برای پژوهشهای دینی» است ،نوشتهی
ویلیام دیل و تیموتی بیل .این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف
فهمپذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه انتشار یافته است .فصلهای این
کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه الزم نیست برای مطالعهی هر کدام از آنها
فصلهای پیشین را خوانده باشیم.

مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:
William E.Deal & Timothy K.Beal: Theory for religious studies, New York
2004
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پیشگفتار 
تئوری که به فارسی نظریه خوانده میشود ،از واژهی یونانی theoriaگرفته شده
که به معنای «دیدگاه» یا «چشمانداز» است؛ یعنی شیوهی دیدن .نظریه همان
عینک مفهومیای است که ما از آن استفاده میکنیم تا آنچه را میبینیم در قاب
بیاوریم ،و بر آن تمرکز کنیم .نظریه ،ابزاری برای تمیزدادن ،رمزگشایی ،و معنادهی
است.
پرسش اصلی در پژوهش آکادمیک دین این است که «دین چیست؟» .گرچه
پاسخهای متنوعی به این پرسش داده میشود ،اما همهی این پاسخها نظرورزی
درباره دین را مسلم فرض میکنند ،نظرورزی بر مبنای ایدهی دین که آن چیزی
است که به باورها و کنشهای متنوعی که ما دینی مینامیمشان ،معنا میدهد.
دینپژوهی ،نظریه است؛ دینپژوهی همانا برساخته از ابزارهای مفهومی
بیشماری است که برای «نظر» به دین مورد استفاده قرار میگیرند.
آکادمیک دین هیچ «نظریهی
ِ
در طول دو سدهی گذشته روشن شده که پژوهشِ
کالن و یکپارچه»ای ندارد ،نظریهای که بتواند به همهی پدیدههای دینی بپردازد .و
هیچوقت هم چنین نظریهای وجود نخواهد داشت .هر نظریهای فقط بر چیزهای
مشخصی متمرکز میشود و چیزهای دیگر را از قاب یا تمرکزش بیرون میگذارد.
بنابراین ،دینپژوهی همیشه در جستجوی نظریههای جدیدی است که بتوانند
دریچههای جدیدی برای دیدن و تفسیر دین به روی ما بگشایند.
سنتی این رشته رفتهاند ،تا
دینپژوهان ،در دهههای اخیر ،به فراسوی مرزهای
ِ
ی جدیدی را پیدا کنند و دین را با آن چشماندازهای نوین تفسیر
چشماندازهای نظر ِ
کنند .نظریههای فرهنگ ،تاریخ ،زبان ،و جنسیت که در گذشته برای بیشتر
فهم ما از دین
دینشناسان نظریههایی بیگانه بودند ،امروزه قاب و تمرکز تازهای به
ِ
دادهاند .در نتیجه ،مرکز و هستهی اصلی نظریهها و روشهای دینپژوهی آکادمیک
شدیدا دگرگون شدهاند و بسط یافتهاند .این شرایط موجب شده است که
دینپژوهی ،حوزهی آکادمیک هیجانبرانگیز و پرجنبوجوشی باشد .دانشجویان و
استادان رشتهی دینپژوهی نیز با چالشهای مهمی روبهرو شدهاند .درست است
که این نظریهها پرسشهای نویی میپرسند و فرصتهای بدیعی برای مطالعه و
تفسیر دین در اختیار میگذارند ،اما فهمیدنشان هم اغلب دشوار است .ما بر آنیم
که نگاه گذرایی به آرا و اندیشههای تاثیرگذارترین دانشپژوهانی بیندازیم که بیرون
از حوزهی دین اندیشهورزی کردهاند ،اما آثار و اندیشههایشان بر دینپژوهی نوین
تاثیر فراوان داشتهاند.
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ما این کتاب را برای سه دسته از خوانندگان نوشتهایم:
اول  -دانشجویان دورهی کارشناسی در رشتههای نظریه و روششناسی
دینپژوهی آکادمیک .گرچه دربارهی نظریههای سنتی دین (مانند تیلور ،دروکیم،
وبر ،اوتو ،الیاده ،تورنر ،و گیرتز) زیاد نوشته شده است ،اما به چشماندازهای نظری
جدید توجه چندانی نشده است.
دوم  -برای دانشجویان دورهی کارشناسی ارشد و دکترا.
سوم  -استادان و دینپژوهانی نیز که نیاز به منبعی دارند تا چشماندازهای نظری
معاصر را معرفی کند ،میتوانند از این کتاب استفاده کنند.

پیدایش
این کتاب حاصل بحث در کالسهای درس است .تجربیات نویسندگان این کتاب در
طول تدریس در حوزهی دینپژوهی نشان داد که دانشجویان در فهم چشماندازهای
نظری سنتی دربارهی دین مشکل چندانی ندارند .برای مثال ،برای دانشجویان درک
مفهوم مدرنی که دورکیم و الیاده از دوگانهی مقدس/نامقدس ارائه میدهند و آن را
ستون و بنیا ِد فهم دین میدانند چندان دشوار نیست .دلیل این امر تا حدودی آن
ت دین راه پیدا کرده
است که ایدهی مقدس/نامقدس به فهم عمومی از ماهی ِ
است .اینکه بین مقدس و نامقدس جدایی و شکاف اساسیای وجود دارد ،امروزه
بدیهی و واضح پنداشته میشود .از این گذشته ،دوتاییای که در مقدس/نامقدس
وجود دارد از جنس همان دوتاییهایی است که جهانبینی ما را شکل میدهند،
دوتاییهایی مانند نهاد دین و نهاد دولت ،حق و باطل ،خیر و شر.
در مورد نظریهها و برداشتهایی چون اغلب نظریههای معاصر و به طور مشخص
"پسامدرن" که کمتر به فهم عمومی نزدیکاند ،قضیه فرق میکند .تالش بیشتری
برای فهم این نظریهها و دیدگاهها الزم است .برخیها بر این عقیدهاند که این
نظریهها بویی از منطق نبردهاند.
گذشته از اینها این نظریهها ضرورتا مستقیما به مسئلهی دین و پدیدههای دینی
نمیپردازند .آنها اصطالحات و مفاهیم جدیدی عرضه میکنند – مفاهیمی مانند
گفتمان ،بازنمایی ،سوژگان (سوبژکتیویته) ،جنسیت ،ایدئولوژی ،تجسم ،و فرهنگ
– که برای بسیاری از دانشجویان ناآشنا هستند و در نگاه اول انگار ربط چندانی به
دین ندارند.
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ولی صرف نظر از معاصربودن و ُمدبودن این نظریهها ،پرسیدنی است که آنها واقعا
چهچیزی دارند که به درد دانشجویان دینشناسی بخورد؟
آنها پرسشهایی مطرح میکنند و ماهیتِ کنش و اندیشهی دینی را بهگونهای
روشن میسازند که ما پدیدههای دینی را دیگر یک سری متن و رویداد مجرد و
انتزاعی نبینیم ،بلکه آنها را همچون جنبههای درهمتنیدهی فرهنگ بدانیم که از
کنشهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تاثیر گرفتهاند و خود بر آنها تاثیر
گذاشتهاند.

گفتوگوها

چشماندازهای نظریای که در این کتاب معرفی شدهاند بهطور ناگهانی و از هیچ
پدید نیامدهاند .این نظریهها حاصل گفتوگوهایی است که مولفان این نظریهها با
پردازان پیش از خود داشتند .از این لحاظ ،چهار نفر بهطور خاص پیشگام
نظریه
ِ
بودهاند :زیگموند فروید ،کارل مارکس ،فردریش نیچه ،و فردینان سوسور .این چهار
گفتمان میانهی سدهی بیستم را شکل
پیشگام ،همه با هم ،زمینهای برای
ِ
میدهند .مفاهیم و پرسشهای این چهار نفر ،هنوز هم در دستور کار نظریهی
معاصر است .ما چه این نظریهها را قبول داشته باشیم چه نه ،باید آنها را
بشناسیم .بنابراین ،بخش نخست این کتاب به این چهار پیشگام خواهد پرداخت.
همانطور که نظریهپردازنی که در این کتاب معرفی میشوند با این چهار پیشگام
وارد گفتوگو شدهاند ،ما هم دانشجویان امروزهی رشتهی دین را دعوت میکنیم
تا با این نظریهها و نظریهپردازان وارد گفتوگو شوند .برای مثال ،وقتی ما ماهیت
زبان را به چالش بکشیم ،چه تغییراتی در نگرش ما به دین ایجاد خواهد شد؟ آیا
زبان ،تطابق طبیعی بین کلمه و مرجوعِ بیرونی است؟ یا همانطور که ساختارگراها
میگویند ،زبان یک نظام نشانهشناختی است و نشانهی زبانی اختیاری است و
همچنین مبتنی بر تفاوت؟ نکته اینجاست که این روشهای انتقادی پژوهش ،به ما
اجازه میدهند تا دین را آن گونه نبینیم که نظریههای سنتی دین دیدهاند.
قصد این کتاب آن است که مفید و کارآمد باشد .ما فکر میکنیم که بیشتر
خوانندگان مایل نخواهند بود که همهی کتاب را بخوانند؛ بلکه یکراست میروند
سراغ نظریه یا نظریهپرداز بهخصوصی .پیشگامان و همچنین نظریهپردازان معاصری
که در بخش دوم به آنها پرداخته شده است ،به ترتیب حرف الفبا ارائه شدهاند .و در
هر فصل ،سه بخش تعبیه شده است :مفاهیم کلیدی ،بدنهی اصلی متن ،و
مطالعات بیشتر.
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ما در این کتاب ،راههای چندگانهای برای فهم دین ارائه کردهایم .گرچه
نظریهپردازانی که در این کتاب بررسی شدهاند ،شاید در نگاه اول کمی دشوارفهم
تالش بیشتر را دارند .هدف ما آن است که
به نظر برسند ،اما ارزش وقتگذاشتن و
ِ
شما را با کار این نظریهپردازان آشنا کنیم و مفاهیم اصلی آنها را بکاویم و راه را
برای مطالعات بیشتر هموار کنیم .اگر خوانندگان بعد از خواندن این کتاب به سراغ
متون اصلی بروند و آنها را بخوانند ،حتما فهم کاملتر و دقیقتری از تاثیر آنها بر
دینپژوهی خواهند داشت.
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زیگموندفروید
زیگموند فروید ( )۱۳۹۳ - ۱۲۵۲در
خانوادهای یهودی در فرایبورگ آلمان به
دنیا آمد .وقتی زیگموند چهارساله بود
خانوادهاش به وین مهاجرت کردند .
زیگموند دانشآموز برجستهای بود و به
دانشگاه وین رفت و در سال  ۱۲۲۱از
دانشکدهی پزشکی فارغالتحصیل شد.
فروید در سال  ۱۲۲۵موفق به دریافت بورسیهی پزشکی شد و به پاریس سفر کرد
تا زیر نظر ژان مارتین شارکو ( )۱۲۳۹ - ۱۲۲۵در بیمارستان سالپتریه مشغول به
کار شود .شارکو روی هیستری کار میکرد و آن را یک ناخوشی میدانست و از
هیپنوتیزم استفاده میکرد تا نشانههای هیستری را در بیمار کاهش دهد .فروید
مجذوب این کار شارکو شد.
فروید در  ۱۲۲۲در وین بهعنوان پزشک شروع به کار کرد و تمرکز کاریاش را روی
اختالالت عصبی گذاشت .وی در وین ماند اما در سال  ۱۳۹۲مجبور شد در پی
اشغال اتریش به دست نازیها ،به انگلستان بگریزد .فروید در لندن جان سپرد.

سهتعریفروانکاوی

فروید بنیانگذار روانکاوی است .وی در سال  ۱۳۲۲مقالهای عمومی نوشت و در
آن مقاله سه تعریف از روانکاوی پیش گذاشت:
 )۱رشتهای که دربارهی ناخودآگاه تحقیق میکند،
 )۲روشی درمانی برای بهبود اختالالت عصبی ،و
 )۹مجموعهای از اطالعات پژوهشی که بهتدریج در حال توسعهیافتن است.
این سه تعریف به ما کمک میکنند تا گام نخستین را به درون عرصه کار فروید
بگذاریم.
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فروید در تعریف اول ،روانکاوی را رشتهای دانشگاهی میداند که هدفاش
پژوهیدن و واکاویدن فرآیندهای ذهنی است ،فرآیندهایی که در دسترس مستقیم
سازوکار ناخودآگاه میداند.
[علم پزشکی] نیست .فروید این فرآیندهای ذهنی را
ِ
اگر بخواهیم ساده بگوییم ،ناخودآگاه همان بخش ناخودآگا ِه ذهن است .ناخودآگاه
روی اندیشه و رفتار خودآگاه تاثیر میگذارد ،اما مشاهدهگر مستقیما به آن
ف ناخودآگاه نیست (چرا
دسترسی ندارد.
صرف کش ِ
نوآوری فروید در روانشناسیِ ،
ِ
که برای مثال نیچه هم دربارهی ناخودآگاه نوشته بود) .نوآوری فروید فراهمکردن
ابزاری برای دستیابی به ناخودآگاه و تفسیر آن بود.
او تحلیل لغزشهای زبانی ،جوکها ،و  -از همه مهمتر – رؤیاها را «شاهراه»هایی
به ناخودآگاه میدانست .فروید میگفت رؤیاها ،تحققِ آرزوها و تمایالتِ ناخودآگاه را
بازتاب میدهند .از آنجایی که این آرزوها و تمایالت چون تابوهایی اجتماعی
پارچگی «خود» را تهدید میکنند ،پس ذهن خودآگاه سانسورشان
هستند و یک
ِ
میکند.
محتوای ناخودآگاه همان رانههایی هستند که از نظر خو ِد خودآگاه ناپسندیدهاند و
بنابراین خودآگاه با توسل به مکانیسم سرکوب آن رانهها را از خودآگاهی بیرون
حس اولیه»
شامل رانهها و خاطراتی میشوند که در پیوند با «
میراند .این رانهها
ِ
ِ
سکس والدین) و تمایالت تابو (که
دیدن
(یعنی همهی آن خاطرات دوران کودکی از
ِ
ِ
مرتبط به عقدهی اودیپ اند) هستند .این رانهها گرچه سرکوب شدهاند ،اما در
ل بیان ،به سطح میآیند.
رؤیاها و لغزشها و دیگر اشکا ِ
عقدهی اودیپ نقش مهمی در فهم فروید از خودآگاه انسان و ریشهی اختالالت
عصبی دارد .اسم این عقده ،برگرفته از افسانهی یونانی اودیپ است؛ اودیپ
ناخواسته و نادانسته پدرش را میکشد و با مادرش ازدواج میکند ،و وقتی
میفهمد که این کارها را انجام داده ،خودش را کور میکند.
عقدهی اودیپ ،از نظر فروید ،مربوط به کششِ کودک به وال ِد غیرهمجنس خود و
حسادت به وال ِد همجنس خود است .گرچه دخترها و پسرها این کشش را بهطور
متفاوتی تجربه میکنند ،اما در هر دو مورد هدف آن است که از این حسادت به
والد همجنس به همسانی با آن والد گذر کنند .فروید باور دارد که این عقدهی
اودیپ ،جهانشمول است ،و اگر دختر یا پسر نتواند با آن سر کند ،دچار اختالالت
عصبی میشود.
تعریف دوم فروید از روانکاوی این است که روشی درمانی برای درمان اختالالت
عصبی است .این روش مستلزم برقراری ارتباطی آزاد و سانسورنشده با بیماری
(یا فردی که مورد روانکاوی قرار میگیرد) .بیمار روی تخت دراز میکشد و روانکاو
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کنارش مینشیند و به نمودهای دقیق و لطیف روند ناخودآگاه بیمار گوش
میسپارد .این نمودهاست که سرچشمهی اختالل عصبی هستند.
پس ،رسانهی اصلی در روانکاوی ،گفتار است .یکی از اولین بیمارهای فروید گفته
بود روانکاوی «عالجی گفتاری» است و چهقدر هم درست گفته است .گفتار
ذهن خودآگاه استفاده میشود تا ردپای
بهخودی خود اهمیتی ندارد؛ بل از زبان
ِ
انسان سخنگو بهعنوان سوژهای جداشده در نظر
ناخودآگاه گرفته شود .سوژهی
ِ
گرفته میشود ،یعنی بهعنوان جایگا ِه ستیز بین رانههای خودآگاه و رانههای
ناخودآگاه .این رانهها در یک «خود» منفرد و یکپارچه و کامل جمع نمیشوند.
بر همین اساس ،برخی گفتهاند که رویکرد فروید متاثر از روش تفسیر
خاخامهاست؛ خاخامها متن مقدس را منبعِ نامحدو ِد معنی میدانند ،و به ریزترین
جزئیات و ارتباطات لغوی بین متون توجه میکنند.
تعریف سوم روانکاوی این است که روانکاوی مجموعهای از تحقیقات فعال علمی
است که شامل مطالعات موردی ،پژوهش دادههای ذهنی و مغزی ،و تفسیر
سازوکار فرهنگ میشود .فروید خودش را به تحلیل سوژههای
جنبههای دیگر
ِ
فردی محدود نساخت ،و از حوزههای دانشگاهی دیگر (علوم طبیعی و انسانی)
مفسر توانای فرهنگ بود ،و با باستانشناسی و
غافل نماند .وی ،در واقع،
ِ
مردمشناسی و زبانشناسی و ادبیات به تحلیل فرهنگ میپرداخت.

فرویدودین
فروید توجه خاصی به دین داشت .او ،گذشته از مقاالت بسیاری که به کارکردهای
شخصی و اجتماعی دین میپردازد ،سه کتاب درباره این موضوع نوشته است.
نخستینشان «توتم و تابو» است (که نخستینبار در آلمان و در  ۱۳۱۹منتشر شد).
شناختی جوامعِ اولیه را بازسازی میکند و نظریهی
این کتاب خاستگاههای روان
ِ
دین را پی میریزد.
فروید ،همانند دیگر دینشناسان زمانهی خویش ،به دو ممنوعیت یا تابو اشاره
توتم
خوردن
میکند که در میان فرهنگهای قبیلهای رایج بوده :زنای با محارم و
ِ
ِ
قبیله .فروید ،برخالف دیگر دینشناسان ،تاکید میکند که این ممنوعیتها اعمال
نمیشدند اگر میلی برای انجامدادن آن تابوها وجود نداشت.
فروید این دو ممنوعیت را نمودهای عقدهی اودیپ میداند؛ پسرها همگی با هم
پدرشان یا همان رئیس قبیله را میکشتند تا زنان او (و مادران خودشان) را تصاحب
کنند .بعد دچار احساس گناه میشدند و پیکر یک توتم را در جایگاه پدر مینشاندند
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تا نما ِد مقدس قبیله شود .بدین گونه ،پدرکشی بهطور نمادین ممنوع شد .از این
رو ،این دو تابو وضع شد تا اعضای قبیله مرتکب گناه اودیپی نشوند :یعنی تمایل به
زنای با مادر و پدرکشی.
فروید در کتاب دیگرش« ،آیندهی یک وهم» ( ،)۱۳۲۴دوباره به دین میپردازد.
درحالی که «توتم و تابو» گذشتهی پیشاتاریخی تمدن انسان را میکاود« ،آیندهی
ت کنونی دین میپردازد ،از جمله به مسئلهی باور به خدا .این
یک وهم» به وضعی ِ
کتاب ،در واقع ،آیندهی دین در جوامع مدرن را تحلیل میکند.
فروید میگوید اگر وهم آن چیزی باشد که فرد آروزی حقیقیبودناش را دارد،
ت زندگی در این جهان ،وحشی و فانی
بنابراین باور به خدا یک وهم است .واقعی ِ
است ،و ما انسانها در جستجوی چیزی هستیم که ما را یاری دهد تا به این
واقعیت چیره شویم.
وقتی کودک هستیم ،والدینمان در برابر این واقعیت از ما محافظت میکنند ،و به
ما کمک میکنند تا باور کنیم هیچ مشکلی وجود ندارد و همهچیز خوب است؛ ما
اینگونه در میانهی توفان ،احساسِ امنیت میکنیم( .البته ،والدین ما میدانند که
چنین امنیتی نهایتا وهمی است).
وقتی بزرگ میشویم ،باز هم به این نوع وهمآلود از امنیت نیاز داریم ،اما
والدینمان دیگر این امنیت را فراهم نمیکنند .بنابراین ،کارکرد دین میشود
فرافکنی همانچیزی است که ما میخواهیم حقیقت
امنیتبخشیدن به ما .دین،
ِ
فرافکنی خدایی که وال ِد نهایی و آرمانی است.
داشته باشد،
ِ
راز نیروی دین «در نیروی این آرزوها نهفته
بیان
دین،
ِ
تحقق آرزوست .فروید میگوید ِ
ِ
است» (آیندهی یک وهم ،ص  .)۹۴از این لحاظ ،از نظر فروید باور جامعه به خدا
عصبی جمعیای است که از عقدهی اودیپ ناشی
چیزی است شبیه اختالل
ِ
میشود.
همانگونه که جوامع انسانی تکامل مییابند و بالغتر میشوند ،پس آرزوها و
تمایالت کودکیشان هم رشد میکند .فروید باور دارد که این جوامع نیازهایشان را
متناسب با نماد پدر پیشرفت میدهند .خرد مدرن ،وهم را جایگزین [خدا] میکند.
شناختهشدهترین و خالقانهترین اثر فروید دربارهی دین« ،موسی و یکتاپرستی»
است که بین سالهای  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۲نوشته شده است .فروید در این کتاب
خاستگاههای دین کهن اسرائیلی را از طریق خوانشِ داستان خروج (در تورات)
بازسازی میکند.
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فروید ،همانگونه که میتوان انتظار داشت ،اهمیتی به خود برداشتِ توراتی از
داستان تقریبا
موسی و خروج قوماش نمیدهد ،بل میکوشد تا رد پای
ِ
دین اسرائیلی را بیابد .فروید میگوید موسی
فراموششدهی خاستگاه حقیقی
ِ
اصالتا یهودی نبود .او شاهزادهای مصری بود که از آموزههای فرعون اِخنآتون
(اخناتون) پیروی میکرد .اخنآتون فرعونی بود که کوشید پرستش آتون ،خدای
یگانه ،خدای عشق و فضیلت اخالقی را جایگزین چندخداپرستی رایج در مصر کند.
اخنآتون درگذشت و آموزههای یکتاپرستیاش پایگاههای مردمیاش را از دست
داد .مریدش ،موسی ،بردههای یهودی را در سلک پیروان خود درآورد و با آنان به
بیابانها گریخت .اما زمانی شد که یهودیان از موسی و آموزههای یکتاپرستیاش
سرخورده شدند.آنان موسی را کشتند و یهوه را (که پیشتر او را "خدای جنگ"
میدانستند) خدای خویش ساختند ،و موسی را پیامآور آن خدا نامیدند.
قانونی این
بقایای
فروید میگوید قوانین و آیینهای پیچیدهی قربانیکردن در تورات،
ِ
ِ
دوره از تاریخ دین اسرائیل است .سدهها بعد ،پیامبرانی مانند عاموس و اشعیا
خونین آن خدا را نپذیرفتند و قوم را به پرستش تکخدای
برخاستند و آیینهای
ِ
عشق و اخالق دعوت کردند ،همان تکخدایی که موسی تبلیغش میکرد .مبلغان
بعدی ،یکتاپرستی یهودی و مسیحی را پدید آوردند.
ناگفته پیداست که برخی از تاریخدانان دین کهن اسرائیلی ،این بازسازی خالقانهی
فروید از خاستگاههای یکتاپرستی یهودی را بسیار ستودند .هرچند ،بهرغم
نتیجهگیریهای فروید ،رویکرد تفسیری وی به این ادبیات بود که روشی جذاب برای
بررسی دینهای یهودی و مسیحی با توجه به متون مقدس فراهم کرد.
فروید ادبیات کتاب مقدس را همچون نمود ستیزی میداند که بین دو شکل بسیار
متفاوتی از باور دینی و کنشِ دینی وجود دارد .فروید ادبیات کتاب مقدس را
جایگاهی میداند که ستیز و دوسوگرایی ( ،)ambivalenceشبیه رؤیاها و
لغزشهای زبانی بیمارهای وی ،با هم میآیند و چیزی بیشتر از مرادهای
خودآگاهشان افشا میکنند.
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کارلمارکس
کارل مارکس ( ،)۱۲۲۹ - ۱۲۱۲فیلسوف
سیاسی آلمانی ،در شهر تِریِر آلمان ،در
خانوادهای یهودی و آزادیخواه به دنیا آمد.
والدین کارل به مذهب پروتستان گرویده بودند تا
شرایط کاری پدر بهبود پیدا کند .کارل در سال
 ۱۲۹۲به دانشگاه برلین وارد شد و فلسفه خواند .کارل مارکس ،که عمیقا مجذوب
اندیشههای هگلی بود ،عضو گروه "هگلیهای جوان" شد .این گروه دانشجویی،
به دنبال پروراندن نسخهای رادیکال و بیخدایانه از دیالکتیک هگل بود.
تز دکترای مارکس ،فلسفهی یونان بود .او آن را در سال  ۱۲۳۱ارائه کرد .مارکس که
نتوانست در دانشگاهها شغلی پیدا کند ،برای روزنامهی آزادیخوا ِه "راین" مقاله
مینوشت .مارکس در این مقاالتش به موضوعهای گوناگونی میپرداخت ،اما
توجهی خاصی به مسایل سیاسی و اجتماعی داشت .او مقاالتی دربارهی شرایط
زندگی کارگران نوشت.
مارکس در سال  ۱۲۳۹به همراه همسرش ،که تازه با او ازدواج کرده بود ،به پاریس
رفت تا در سمت ویراستاری نشریهای نوبنیاد" ،سالنامهی آلمانی-فرانسوی"،
مشغول به کار شود .این نشریه که به نشر ایدههای کمونیستی میپرداخت ،
نتوانست عالقهی مردم فرانسه را به خود جلب کند.
دولت پروسی ،این نشریه را خرابکار دانست و توقیفاش کرد و گردانندگانش را زیر
پیگرد قرار داد .مارکس بار دیگر بیکار شد و نتوانست به آلمان بازگردد .او همهی
توانش را به کار بست تا اثری دربارهی فلسفهی سیاسی بنویسد و دیدگاه
سوسیالیستیاش را در آن بازتاب دهد .مارکس در سال  ۱۲۳۳با فردریش انگلس
( )۱۲۳۵ - ۱۲۲۴دوست شد .انگلس که فرزند یک کارخانهدار آلمانی بود ،تا آخر
عمر یار و همکار مارکس باقی ماند.
در پی اصرار دولت پروس ،فرانسه مارکس و کمونیستهای آلمانی دیگر را از پاریس
اخراج کرد .مارکس به بروکسل رفت .انگلس وی را از نظر مالی حمایت میکرد.
مارکس و انگلس در سال  ۱۲۳۴در کنگرهی اتحادیهی کمونیستها در لندن شرکت
کردند .در آن کنگره بود که مارکس دیدگاهش را مطرح کرد و از انقالب کمونیستی
سخن گفت .به مارکس و انگلس مسئولیت داده شد تا دکترین عمل اتحادیه را
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تنظیم کنند .این مسؤلیت منجر به انتشار «مانیفست کمونیست» (انتشاریافته در
آلمان بهسال  )۱۲۳۲شد.
مارکس ،پس از انقالب فرانسه ( )۱۲۳۲به پاریس رفت و بعد به کلن (آلمان) سفر
کرد اما چون حزبهای محافظهکار قدرت را در آلمان به دست گرفتند دوباره به
پاریس بازگشت .مارکس در تابستان سال  ۱۲۳۳به لندن رفت و تا پایان عمر
همانجا ماند.
مارکس برای مدتی در فقر زندگی کرد ،اما بعدها از حمایت مالی انگلس برخوردار
شد و زندگی در لندن به وی روی خوش نشان داد .مارکس در انگلستان به
سازماندهی جنبشهای اجتماعی و نوشتن ادامه داد .در سال  ۱۲۵۲و تا ده سال
بعد ،بهطور منظم در روزنامهی «نیویورک تریبون» [روزنامهای امریکایی] مینوشت.
مارکس ،جلد نخست «سرمایه» ( )Capitalرا در آلمان در سال  ۱۲۲۴منتشر کرد؛
این کتاب نقدی بر اقتصاد سرمایهداری است« .سرمایه» مورد توجه قرار گرفت و
ویرایش دوم جلد نخست در سال  ۱۲۴۱منتشر شد .این کتاب به زبانهای گوناگون
ترجمه شد اما نسخهی انگلیسی آن تا بعد از مرگ مارکس منتشر نشد .با مرگ
مارکس جلدهای دوم و سوم «سرمایه» ناتمام ماندند اما انگلس بعدها آنها را
کامل کرد.

نظریهیمارکسیستی

مارکسیسم ،یا نظریهی مارکسیستی ،بر ایدههای مارکس و انگلس مبتنی است،
ایدههای نقد سرمایهداری صنعتی .این نظریه ،تاریخ اجتماعی را از دریچهی اقتصاد
سیاسی و بهویژه مبارزات طبقاتی نگاه میکند .از دید مارکسیستی ،تاریخ را
ایدهها و ارزشها یا روح فراگیر نمیسازند؛ تاریخ ،گزارشی از مبارزات است،
مبارزاتی که ریشه در هستی مادی دارند ،مبارزاتی برای غذا و سرپناه و ارزش کار
و تسلط بر ابزار تولید.
ایدهی مارکس ،مستقیما و از طریق تفسیرها و تشریحهای بعدی ،تاثیر عظیمی
گذاشته است هم بر سیاستهای سدهی بیستم و هم بر نظریهی انتقادی،
نظریهی ادبی ،مطالعات فرهنگی ،تاریخ ،جامعهشناسی ،اقتصاد ،هنر ،فلسفه ،و
دینپژوهی.
نظریهی مارکسیستی دستکم دو معنی دارد:
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 −نخست :نظریهی مارکسیستی یک نقد انقالبی از جامعهی سرمایهداری است.
نیاز جامعه به تغییر ،ذهن مارکس را به خود مشغول کرده بود .مارکس سرمایهداری
صنعتی سدهی نوزدهم و روابط اقتصادی منتج از آن را ریشهی اصلی بیعدالتی و
ستم میدانست .تحلیلی که مارکس از سازوکار سرمایهداری صنعتی و ستمزایی
آن میکند مستقیما به تغییر این سیستم منتهی میشود ،یعنی گمان بر این
است با تغییر این سیستم ،رنجهایی نیز که این سیستم بر انسان وارد میسازد،
پایان مییابد.
کردن نهفقط روابط
 −دوم :نظریهی مارکسیستی شیوهای است برای تحلیل
ِ
اقتصادی ،که تحلیلکردن ارزشها و دیدگاههایی که سرمایهی صنعتی تولید کرده
است و بر حوزههای غیرسیاسی مانند دین و ادبیات و دیگر محصوالت و فعالیتهای
فرهنگی تاثیر گذاشته است .نظریهی مارکسیستی بر ماهیت ایدئولوژیکی همهی
اقدامات انسان تاکید میکند.
قلب اندیشهی مارکسیستی ،فلسفهی تاریخِ آن است .این فلسفه که به
ماتریالیسم تاریخی معروف است ،تغییرات تاریخی را نتیجهی کنشهای انسانها
در دنیای مادی میداند ،و نه نتیجهی خواست خدا یا دیگر نیروهای فراانسانی و
روحانی .دیدگاه ماتریالیستی [یا مادیگرایانهی] مارکس در مورد تاریخ ،زیر تاثیر
لودویگ فوئرباخ ( )۱۲۴۲ - ۱۲۴۳است؛ فوئرباخ بر مادیت جهان انگشت مینهد و
ت
ایده
آلیسم اندیشهی هگلی را نقد میکند .اندیشهی هگلی بر ایدهها و ماهی ِ
ِ
روحانی گیتی و تغییرات تاریخی تاکید دارد.
ج َدل] به پیش میراند ،دیالکتیکی که
از دید مارکس ،تاریخ را یک دیالکتیک [یا َ
ناشی از اقتصاد و ستیزههای طبقاتی است .هگل هم تاریخ را دیالکتیکی میدید؛
تغییرات تاریخی بر مبنای حرکت از تز [برنهاد] به آنتیتز [برابرنهاد] و از آنها به
سنتز [همنهاد] است .هگل تاریخ را روح انسانی میدید ،اما مارکس تاریخ را به
صورت مبارزه انسان بر سر مواد و تولید میداند .برای همین است که گفته شده
مارکس هگل را سر و ته کرده است؛ یعنی این شرایط مادی هستند که ایدهها را
شکل میدهند ،نه بر عکس.
تاریخی شیوههای مختلف تولید را توصیف میکند .منظور از
مارکسیسم ،پیشرفت
ِ
شیوه تولید شکل ساماندهی روابط اقتصادی در جوامع برای تولید محصول است.
توصیف مارکسیسم از سرمایهداری ،به عنوان یک نظام ستمگر و ناعادالنه در کار و
تولید ،متمرکز است بر روابط اجتماعی و ابزاری که در تولید محصوالت به کار برده
میشوند .کار ،نه در انزوا ،که درون شبکههای عظیم انسانی اجرا میشود.
ط تولید) با کار و فنآوریهای
الگوهای
انسانی سازمان اقتصادی (یا همان رواب ِ
ِ
انسانی (یا همان نیروهای تولید) در تعامل قرار میگیرد تا شیوهی تولید را بسازد.
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شیوههای تولید در دورههای مختلف تاریخی ،شکل متفاوتی به خود میگیرند.
تحلیل فرهنگی مارکسیستی توجه ویژهای بر سرمایهداری صنعتی دارد و آن را
نظام اقتصادیای میداند که مبتنی بر نابرابری است و از این نظر نابحق است.
سخن مارکس درباره مبارزه طبقاتی در جامعهی سرمایهداری بر پایه این تصور
است که پیشرفت اقتصادی از مرحلهی نخستین به مرحلهی فئودالی و سپس به
مرحلهی سرمایهداری رسیده است و در هر مرحله نیز متناسب با شیوهی غالب
تولید ،مبارزهی طبقاتی هم درگرفته است .فقط در جامعهی سوسیالیستی با
شیوهی تولید خاص خود است که تمایز و ستیز طبقاتی از بین میرود .تغییر
تاریخی فقط زمانی رخ میدهد که بین طبقات ستیز و مبارزه باشد .در واقع ،تضاد
بین طبقاتی که کنترل میکنند و طبقاتی که کنترل میشود ،بهناچار منتهی به
ک رویارویی طبقاتی ،جامعهی جدیدی را خلق
ستیز طبقاتی میشود .و این دیالکتی ِ
میکند .هدف نهایی ،ایجاد جامعهی سوسیالیستی است ،جامعهای که بدون
طبقه است.
روابط تولید ،در شیوهی سرمایهدارانهی تولید ،بهگونهای است که کارگران کار
صاحبان سرمایه بر فروش و
میکنند تا مواد خام را به کاالهای کامل تبدیل کنند ،و
ِ
توزیع این کاالها و جمعآوری ارزش افزودهی آنها کنترل دارند .سرمایهداران ،که
صاحب و کنترلکنندهی ابزار تولید یعنی منابع طبیعی و کارخانهها و ماشینها و
دیگر منابع هستند ،از قبل پرولترها ،یعنی کارگران که نیروی کارشان را در قبال
دستمزد میفروشند تا خرج زندگی را درآوردند ،سود میبرند .مارکس میگوید،
چنین نظامی بهناچار منجر به تولید تمایز طبقاتی میشود.
افراد طبقهی میانی که نه سرمایهدارند نه کارگر ،کارهای خدماتیای مانند معلمی
و پزشکی انجام میدهند .اگرچه این طبقه برای دو طبقهی دیگر خدمات ارائه
میکند ،اما معموال در همان طبقهی سرمایهدار دستهبندی میشود.

مارکسودین
جنبههایی از هستی جامعه را مارکس در سازمان اقتصادی (یا همان شیوههای
تولید) میبیند .مفاهیم زیرساخت و روساخت ،اساس رابطه جنبههای مختلف
هستی جامعه را توضیح میدهند .مفهوم زیرساخت ،به شیوهی اقتصادی تولید
جامعه اشاره دارد ،که روساخت را مشخص میکند؛ روساخت همان تولیدات
سیاسی و اجتماعی و دینی و هنری و اخالقی و علمی و فرهنگی است.
بر پایهی این دیدگاه ،دین شیوهی مستقل و خودبنیا ِد فعالیت انسانی نیست؛ این
شیوهی تولید و روابط تولیدی پدید آمده در جامعه است که به دین شکل میدهد و
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آن را متعین میسازد .باور به روساخت ،یک نظریهی ماتریالیستی است .این
ت جامعه میداند.
نظریه ،دین را بخشی از روساخ ِ
روساختها ،بنیاد اقتصادی را تقویت میکنند و زیرساخت را توجیه میکنند؛
روساختها میخواهند تفاوت طبقاتی را طبیعی جلوه دهند و نشان دهند که
ت فراگیر ندارد .چنین نظامی اساسا
انسان هیچ امکانی برای تغییر این واقعی ِ
استثماری است ،و تنها از طریق مبارزهی دیالکتیکی بین طبقات قابل تغییر است.
این مبارزه زمانی رخ میدهد که نابرابری و تضاد در جامعه آشکار شود .مارکس
پیشبینی میکند که مبارزهی دیالکتیکی سرانجام نظام سرمایهداری را سرنگون
میکند و یک نظام سوسیالیستی و بیطبقه را جایگزین آن میسازد .این رویداد،
اقتصادی دیگری رخ نخواهد داد زیرا روابط
پایان تاریخ است؛ به این معنی که تغییر
ِ
ماشین مبارزات دیالکتیکی است – از بین رفته است.
ت
نابرابر طبقاتی – که سوخ ِ
ِ
مارکسیسم به فرآیند بیگانگی نیز توجه دارد :جامعه به طبقات اجتماعی مختلفی
تقسیم میشود و طبقات باال دسترسی انحصاریای به کاالهایی دارند که طبقات
پایین تولیدشان کردهاند .بیگانگی ،نتیجهی روابط نابرابر طبقاتی است که شیوهی
سرمایهداری تولید ایجادش میکند .این بیگانگی ،دو شکل دارد:
نخست :در شیوهی سرمایهداری تولید ،کارگران کاالهایی را تولید میکنند که فقط
صاحبان سرمایه از آنها منتفع میشوند .یعنی کارگران از نتایج کار خود بیبهره و
بیگانه میشوند.
دوم :کارگران ،در نظام سرمایهداری ،با خودشان هم بیگانه میشوند .مارکس
میگوید این بیگانگی به این دلیل رخ میدهد که کارگران تبدیل به کاال میشوند؛
معنی اول] در بازار میفروشند .بنابراین،
زیرا آنان کار بیگانهشدهی خود را [به
ِ
کارگرها با انسانیت خودشان نیز بیگانه میشوند.
نظریهی مارکسیستی ،ایدئولوژی را یک آگاهی دروغین میداند که واقعیت مادی و
اجتماعی را تحریف میکند ،و سعی میکند مردم را در همان جایگاهی نگه دارد
که نظام سرمایهداری به آنان اختصاص داده است .و با چنین تحریفی ،مردم
نمیتوانند روابط تولید را همانطوری ببینند که واقعا وجود دارد.
بنابراین ،ایدئولوژی یکی از جنبههای روساخت است :خود آن برساختهی بنیاد
اقتصادی است و کارکرد آن مشروعیتبخشی به آن بنیاد است .ایدئولوژی مشخص
میسازد که دربارهی سیاست و دین و ادبیات و دیگر ابعاد فرهنگ ،چه میتوان
اندیشید و باور داشت .ایدئولوژیها اما خودبنیاد نیستند؛ مارکس میگوید آنها به
یافتن این شیوهی
شیوهی غالب اقتصادی تولید وابسته هستند ،و هستی و ادامه
ِ
غالب را توجیه میکنند.
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کار سخت را ترویج میکند و در
برای نمونه اخالق کاری پروتستانی ،ارزش ِ
میل انسانها به نفع شخصی را نادیده میگیرد .پروتستانتیسم چنین
سودسازی،
ِ
ت خدا میداند .بنابراین چنین منفعتجوییای یک وظیفهی دینی
اخالقی را خواس ِ
است.
اخالق کاری پروتستانی ،از منظر مارکسیستی ،نمونهی همان ایدئولوژیای است
که میگوید کارگران باید ساعات زیاد و در شرایط سخت کار کنند .کارگری که به
این اخالق کاری متعهد باشد ،کار سخت را خواستِ خدا و یک انتخاب آزاد میداند.
اما این اخالق در واقع تحریف واقعیت است و شیوهای از تولید را ترویج میکند که
کارگران را سرکوب میکند تا صاحبان سرمایه نفع ببرند .کارگر در این توهم است
که دارای ارادهی آزاد است اما در واقع از خودش هیچ ارادهای ندارد.
بیشترین تاکید مارکس بر ماهیت ایدئولوژیکی دین است ،که آن را در جملهی
معروفاش میتوان دید« :دین ،افیون تودههاست» .این جمله میگوید دین وعدهی
پاداش و عدالت در جهان آخرت را میدهد تا بیعدالتیها و ستمهای این دنیا را
تحملپذیر سازد.
دین وقتی عدالت را به آخرت حواله میدهد ،با این کار مانع شورش تودههای
سرکوبشده علیه طبقهی حاکم (که کار طبقهی کارگر را استثمار میکند)
میشود .پس دین زمانی بهطور شایسته فهمیده میشود که متون مقدس و
آیینها و دیگر پدیدههای دینی را در شرایط مادی فرهنگ و بهویژه در شرایط
اقتصادی تولید قرار داد.
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فردریشنیچه
روکن
فردریش ویلهم نیچه ( )۱۳۴۴ - ۱۲۳۳در
ِ
پروس به دنیا آمد .بزرگترین فرزند خانواده بود.
پدر و پدربزرگهایش کشیش بودند ،و قرار بود
که فردریش هم در آینده کشیش شود
(بچههای دیگر خانواده او را «کشیش کوچولو»
صدا میزدند) .فردریش پنجسال بیشتر نداشت
که پدرش در سی و شش سالگی مرد .پنج ماه
بعد هم برادر نوباوهاش ،یوزف ،درگذشت و در
آغوش پدر به خاک سپرده شد.
آموزش و پرورش نیچه ممتاز بود؛ از چهارده تا
نخبگان شولپفورتا
نوزدهسالگی در مدرسهی
ِ
( (Schulpfortaتحصیل کرد .در  ۱۲۲۳وارد دانشگاه ُبن شد تا الهیات و زبانشناسی
تاریخی بخواند ،اما یکسال بعد به دانشگاه الیپزیگ رفت تا فقط روی زبانشناسی
تاریخی متمرکز شود.
در  ۱۲۲۴برای خدمت یکسالهی سربازی ،دانشگاه را ترک کرد و بهعنوان افسر
توپخانه به ارتش پروس پیوست .سال  ،۱۲۲۳نیچهی بیست و چهارساله ،به
استادی زبانهای کالسیک دانشگاه بازل منصوب شد .نیچه هنوز رسالهاش را تمام
نکرده بود ،اما دانشگاه الیپزیگ اعالم کرد که نیازی به نوشتن رساله نیست و به او
مدرک دکترا اعطا کرد.
نیچه در  ۱۲۴۴دانشگاه را ترک کرد تا در جنگ پروس و فرانسه در رسته پزشکی
ی جدیای گرفت و از خدمت نظامی
خدمت کند ،اما بعد از چندماه نیچه بیمار ِ
مرخصاش کردند .نیچه در سال  ۱۲۴۲بهخاطر شدت بیماریاش منصب استادی را
ترک کرد و در سال  ۱۲۴۳از این مقام استعفا داد.
نیچه که از تابعیت پروسیاش چشم پوشیده بود و از سوی دیگر نتوانسته بود
تابعیت سویسی بگیرد ،تا آخر عمرش «بدونملیت» ماند.
نیچه بهمدت ده سال به سراسر اروپا سفر کرد و دوستانش را دید .این دوره بسیار
بارور بود و نیچه توانست روی نوشتن متمرکز شود .در ژانویهی  ۱۲۲۳نیچه که در
تورین به سر میبرد ،سکتهی مغزی کرد و دیگر بهبود پیدا نکرد .میگویند سوار
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اسب بوده و مربی سوارکاری اسب را شالق میزند و اسب رم میکند و نیچه
سقوط میکند و ضربهی مغزی میبیند.
یک سال در آسایشگاهی در ینا به سر برد و بعد با مادرش زندگی کرد تا اینکه
مادرش در  ۱۲۳۴درگذشت .نیچه سال آخر زندگیاش را با خواهرش ،الیزابت،
زندگی کرد .خواهرش سامیستیزی مذهبی بود که «ارادهی به قدرت» را منتشر
کرد و توجهی نازیها را متوجهی کارهای نیچه کرد.
درست است که جملههایی در نوشتههای نیچه هست که آشکارا در راستای
گرایی آلمانی متنفر بود
تیزی نازیهاست ،اما خود نیچه از ملی
ایدئولوژی یهودیس
ِ
ِ
و نگاهش به سامیستیزی با نگاه خواهرش بسیار متفاوت بود.

فلسفهینیچه

نیچه خودش میگوید کارش فلسفیدن «با چکش» است .او واژهشناسی کالسیک
خوانده بود ،اما بیشتر بهعنوان منتقد ارزشهای فرهنگی غالب اروپای غربی
شهرت یافت .نیچه بهویژه بنیادهای مسیحی این ارزشها را به چالش میکشید.
فلسفهی نیچه ،برخالف آنچه برخی نامنصفانه میگویند ،صرفا منفی و ویرانگر
نیست .برعکس؛ نگاه انتقادی نیچه بر تمدن غربی ریشه در میل او به تایید منبع
زندگی داشت .نیچه منبع زندگی را یک نوع انرژی ُبندادین و آفرینده میدانست که
اخالقی خوب و شر است.
ورای عقالنیت و ورای مقولهبندی
ِ
نیچه باور داشت که تمدن غربی رو به زوال است ،چرا که در خود سرچشمه
زندگی را خشکانده و قدرت و اختیار را به کسانی واگذار کرده که از آن [منبع
زندگی] میترسند.
کتاب نخست نیچه« ،زایش تراژدی» (که در  ۱۲۴۲و در آلمان منتشر شد) ،این منبع
آفریننده و نخستی زندگی را «دیونوسوسی» مینامد؛ دیونوسوس خدای شراب و
نقاب و خشونت و خوشگذرانی است که هر دو جنسیت مردانه و زنانه را با هم
دارد.
ی هماهنگی و نظم عقالنی نمیدانست ،بل میگفت
نیچه ،یونان باستان را دنیا ِ
در فرهنگ یونانی دو نیروی متضاد همواره در ستیز با یکدیگر بودند :از یک سو،
آپولونی نظم اخالقی و عقالنیت محض؛ و از سویی دیگر ،نیروهای
نیروهای
ِ
دیونوسوسی تمایالت غیراخالقی و شادمانی غیرعقالنی و آفریننده.
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آپولون ،مظهر نظم [و وضعیت کنونی] است؛ دیونوسوس ،مظهر وضعیت نخستین.
نظم تمدن است
نظم زندگی است که مقدم بر
عنصر دیونوسوسی همان نیروی بی
ِ
ِ
آفرینندگی آن [تمدن] است.
و سرچشمهی
ِ
نیچه باور داشت که سدهها بعد از یونان باستان ،تمدن غربی اندکاندک عنصر
دیونوسوسی را سرکوب کرد ،جوامع مدرن غربی را سراسر آپولونی ساخت ،انرژی
آفرینندگی را از آن جوامع گرفت و بیمارشان کرد .بنابراین ،نیچه به دنبال رستاخیزِ
دنیای دیونوسوسی بود و موسیقی و هنر آلمان عصر خویش را ناجی بالقوهی آن
میدانست.
در «زایش تراژدی» است که میبینیم نیچه دنیا را دریای سرکشی از نیروهای
بینی
غیرعقالنی میداند که هم ویرانگرند و هم تولیدکننده .نیچه ،برخالف جهان
ِ
مسیحی زمان خویش ،دنیا را جایی اخالقی نمیدید که خدایی اخالقی آن را
غالبِ
ِ
هیوالی آشفتهکنندهای از انرژی»
آفریده و ادارهاش میکند؛ نیچه دنیا را «
ِ
میدانست که انسانها در آن زندگی میکنند ،حرکت میکنند و هستی دارند.
پس ،قدرت چیزی نیست که بتوان آن را تصاحب کرد ،بل مبارزهی بیپایانی است
درون این دریای متالطم نیروها .زندگی را هم ارادهای به قدرت پیش میراند که
مقدم بر اخالق است.

نیچهودین
یکی از نوشتههایی که در سدهی بیستم تاثیر زیادی روی اندیشه بر دین داشت،
کتاب «تبارشناسی اخالق» نیچه است .نیچه در این کتاب خاستگاه مقولههای
معاصر خوب و بد و زشت را میکاود .نیچه میگوید این مقولههای اخالقی
اخالقی
ِ
نه ضروری هستند و نه جهانشمول ،بل قدرتهای اجتماعی در سراسر تاریخ آنها
را ساختهاند و بنابراین برساختههایی فرهنگی هستند.
خوبی صرفا همانی است که قدرتمندان ارزشمندش میدانند ،و بدی همانی است
که قدرت قدرتمندان را تهدید میکند (یعنی دشمن) یا که ض ِد قدرت است (یعنی
ب اشرافی-جنگاور
ضعف) .نیچه میگوید در مراحل اولیهی تاریخ انسان طبقهی غال ِ
خوبی و بدی را مشخص میکردند .یعنی هرچیزی که سالمت و شادی آنها را
افزایش میداد خوبی بود و هرچیزی که سالمت و شادی آنها را افزایش نمیداد
بدی.
دین اخالقگرا آمد و همراه با آن قهرمانانی که نیچه
دین اشرافی-جنگاور،
بعد از
ِ
ِ
«طبقهی اشرافی-روحانی» مینامدشان .ارزشهای اشرافی-جنگاورانه مبتنی بر
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لذت جسمانی و ایندنیایی بود و پیشرفت زندگی ،اما ارزشهای اشرافی-روحانی
ن
درست مخالف آن بود؛ ستایش خودخواهی و ضعف ،و بد و حتی «شر» نامید ِ
دانان آلمانی سدهی نوزدهم ،طبقهی
زندگی و سالمتی( .نیچه هم مانند دیگر تاریخ
ِ
اشرافی-روحانی را با پاسداران دین و قوانین کاتولیک رومی و یهودی یکسان
میگرفت).
طبقهی اشرافی-روحانی ،برخالف طبقهی اشرافی-جنگاور ،اخالق بردگان را بنیاد
کرد؛ اخالقی که ضعف را ستایش میکند و مردم را بابت همهی چیزهای
طبیعیشان (یعنی ارادهی به قدرت ،لذت ،و شادی) سرزنش.
تاریخدانان و انسانشناسان باور ندارند که محرک تاریخِ جوامع انسانی همانی
باشد که نیچه در کتابش مطرح میکند .اهمیت «تبارشناسی اخالق» نیچه برای
دینپژوهی آن نیست که خاستگاه دین را در رابطه با این طرح تاریخی مشخص
میکند ،بل رویکرد تبارشناختی این کتاب است.
نیچه بهجای اینکه ایدهها و ارزشهای دینیای همچون «شر» را حقیقتهایی
ل تاریخی میداند که در سرتاسرش
جهانشمول و آسمانی بداند ،آنها را محصو ِ
مبارزات اجتماعی جریان داشته است .یعنی ایدهها و ارزشهای دینی ،اثر و
نتیجهی قدرت هستند.
وقتی از نیچه و دین حرف میزنیم ،اولینچیزی که به ذهن مخاطب میآید همان
عبارت نیچهای «مرگ خدا» است؛ نیچه هم در کتاب «دانش شاد» (۱۲۲۲؛ بخش
 )۱۲۵و هم در پیشگفتار «چنین گفت زرتشت» ( )۱۲۲۹-۲۵از «مرگ خدا» سخن
میگوید .باید دریافت که نیچه از این عبارت چه منظوری داشته است.
نیچه قصد ندارد که به مرگ خدا فرمان دهد یا مرگ خدا را جشن بگیرد ،بل واقعیتِ
تمدن مدرن غربی را با این عبارت توصیف میکند .نیچه میگوید در تمدن مدرن
ِ
ضامن قانون اخالقی است
غربی دیگر ایمان به «خدا»یی که خالق واحد و نهایی و
ِ
وجود ندارد ،خدایی که قلب مردم را میبیند و با عدالت حکم میکند.
از نظر نیچه ،مهمترین پیامد مرگ خدا این موضوع است که چهچیزی قرار است با
مسیحی گناه و راندشدگی و بدهی انسانی .نیچه با
مفاهیم
مرگ خدا بمیرد.
ِ
ِ
گفتن این عبارت میخواهد انسانها را از بند اخالق بردگانی رها سازد ،اخالقی که
میگوید به پاداشی در آخرت و در جهانی دیگر زندگی کنید.
این توضیح را شاید در پیشگفتار «چنین گفت زرتشت» بتوانیم بیابیم .زرتشت،
آزادی سرخوشانه و تایید زندگی بر روی زمین است که در جنگل با قدیسی
ن
ِ
قهرما ِ
دیدار میکند .زرتشت عاشق زمین و انسانهاست ،اما قدیس انسانها را ول کرده
و فقط به دنبال عشق خداست .همینکه قدیس میرود و دیدارشان پایان
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 زرتشت از خودش میپرسد «چه بسا این قدیس پیر در جنگلاش هنوز،میپذیرد
 بیدرنگ پس از گفتگو،] زرتشت۱[ »!چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است
. ظهور ابرانسان را تبلیغ میکند،با قدیس پیر
 انسانی است که ماهیت راندهشده و گناهکار انسان (که ایدهای،ابرانسان
.مسیحی است) را پس میزند و اخالق بردگانی را برمیاندازد

:پانویس
،۱۹۴۳ ، چاپ پانزدهم، تهران، ترجمه داریوش آشوری، چنین گفت زرتشت،] فریدریش نیچه۱[
.۲۱ .ص
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فردیناندوسوسور
فردینان دو سوسور ()۱۳۱۹ - ۱۲۵۴
زبانشناسِ سوئیسی بود که بعد از مرگش
کتاب «درسگفتاری در زبانشناسی
عمومی» ( )۱۳۱۲او منتشر شد .انتشار
این کتاب را آغاز رویکرد ساختارگرایی
میدانند.
سوسور در ژنو (سوئیس) به دنیا آمد .از
پدرش گرفته تا اجداد وی در سدهی هجدهم ،همه دانشگاهیانی برجسته بودند.
سوسور از همان کودکی در مطالعهی زبان استعداد داشت .در دانشگاه ژنو نه تنها
زبانشناسی آموخت که در رشتههای الهیات و حقوق و شیمی هم درس خواند.
خاستگاهی واکهها (مصوتها)ی
بیست و یک ساله بود که «تاریخچهی نظا ِم
ِ
زبانهای هندو-اروپایی» ( )۱۲۴۲را منتشر کرد.
سوسور دکترای خویش را از دانشگاه الیپزیگ در سال  ۱۲۲۴گرفت .از  ۱۲۲۱تا
 ۱۲۳۱در"مدرسه مطالعات عالی" ) (École des Hautes Étudesپاریس،
عمر
زبانشناسی خواند .در  ۱۲۳۱به دانشگاه ژنو بازگشت ،و تا واپسین روزهای
ِ
کاریاش به تدریس سانسکریت و زبانشناسی عمومی در همان دانشگاه
پرداخت .اگرچه خودش کتابهای اندکی منتشر ساخت ،اما دانشجویاناش در
دانشگاه ژنو ،برنوشتههایشان از سخنرانیهای زبانشناسی عمومی سوسور را
در سال  ۱۳۱۲و با نام «درسگفتاری در زبانشناسی عمومی» منتشر کردند.
دیدگاه سوسور دربارهی زبان – که در کتاب «درسگفتاری در زبانشناسی
دانشگاهی زیادی همچون دین و
عمومی» بهطور مفصل آمده است – حوزههای
ِ
ادبیات و فلسفه و انسانشناسی و روانشناسی را متأثر ساخته است .سوسور
ط بین واژهها جاری است و نظریهپردازان
تاکید داشت که
معنی زبانشناختی در رواب ِ
ِ
انتقادی بسیاری در سدهی بیستم (مانند میشل فوکو ،لوئی آلتوسر ،رونالد بارت،
کلود لوی-استروس ،ژاک لکان ،ژولیا کریستوا ،و ژاک دریدا) از همین نقطه شروع
کردند و دیدگاههای انتقادیشان را برساختند.
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یزبانشناسیسوسور


فلسفه
شناسی ساختاری معروف است ،چراکه زبان و
زبان سوسور به زبان
فلسفهی
ِ
ِ
کاویدن آن
ی درون نظام زبانی و
ِ
معنی را ازطریق متمرکزشدن روی ساختارها ِ
ساختارها ،بررسی میکند .ساختارگرایی ،همراه با آثار مارتین هایدگر و دیگر
دگرگونی بنیادینی در اندیشهی سدهی بیستم ایجاد کرد .از
فیلسوفان هستیگرا،
ِ
این دگرگونی اغلب با نام «چرخشِ زبانشناختی» ( )linguistic turnیاد میشود.
مراد از چرخش زبانشناختی این است که بیرون از زبان هیچ معنیای وجود ندارد.
علمی
سوسور ،در «درسگفتاری در زبانشناسی عمومی» میگوید مطالعهی
ِ
زندگی نشانهها در جامعه» میپردازد .این رویکرد در تضاد با رویکرد
زبان به «
ِ
زبانشناسی تاریخیگرا ( )historical linguisticsاست ،یعنی آن روشی که در
زبانشناسی تاریخی در اروپا برای یافتن منشأ مشترک زبانهای هندو-اروپایی به
کار بسته میشد.
نوین خویش را «نشانهشناسی» نامید (semiology
علم زبانشناختی
سوسور،
ِ
ِ
علم
و/هم  semioticsاز ریشه یونانی  semeîonبه معنی نشانه) .نشانهشناسی،
ِ
نشانههاست؛ یعنی زبان را نظا ِم نشانگری ( )system of significationمیداند و
بهجای مطالعهی تاریخِ زبان ،به مطالعهی ساختار زبان میپردازد.
سوسور برای اینکه زبان یا همان نظا ِم نشانهها را مطالعه کند ،بین زبان ()langue
م ساختارمندی است که در زمان و
و گفتار ( )paroleفرق میگذارد .زبان همان نظا ِ
مکان خاصی حیات دارد و کار میکند ،و قواعد زبانشناختی مشخص میکنند که
ِ
چهطور یک زبان را عمال به کار بست .اما گفتار ،برعکس ،به نمونههای خاصی از
بیان در آن نظام اشاره دارد.
گفتار (پارول) – یا سخنگفتن افراد  -بدون زبان (النگ) ناممکن است .پس از دیدگاه
سوسور ،باید زبان (النگ) را موضوعِ پژوهش زبانشناختی قرار داد؛ زبان (النگ)،
شناختی فراگیری را برمیسازد که سخنگفتن (و گفتار) را ممکن
نظا ِم زبان
ِ
میسازد.
زبان (النگ) و گفتار (پارول) ایجاب میکنند که زبان را یک نظام در نظر بگیریم و آن را
با رویکرد همزمانی ( )synchronicمطالعه کنیم ،نه با رویکرد در-زمانی
( .)diachronicرویکرد همزمانی یعنی زبان – بهویژه زبا ِ
ن گفتاری – را در ُبرشِ
طول زمان مطالعه
خاصی از زمان مطالعه کنیم .رویکرد در-زمانی یعنی زبان را در
ِ
کنیم.
واژهشناسان سدهی نوزدهم بر این باور بودند که زمانی میتوان زبان را بهطور
تاریخی آن را مطالعه کرد .برای همین ،رویکر ِد در-زمانی را
ت
جامع فهمید که تغییرا ِ
ِ
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به کار میبستند .یعنی اگر ر ِد یک واژه را تا خاستگاهاش دنبال کنیم ،میتوانیم
معنی کنونی و معاصر آن واژه را بفهمیم.
ِ
سوسور مدافع رویکرد همزمانی به زبان است ،و تاکید میکند که زبان را تنها بر
علم لغت (و ریشهیابی لغوی)
حسب روابط میتوان فهمید .سوسور میگوید
ِ
زمانی
معنی واژه نیست ،بل رابطهی یک واژه با واژههای دیگر در دورهی
رسانندهی
ِ
ِ
م خاصی از روابط شکل
خاصی است که معنی را تولید میکند؛ یعنی معنی در نظا ِ
میگیرد.
پس ،برای نمونه ،واژهی معاصرِ «( »dogسگ) معنیدار است نه به این خاطر که از
کهن
انگلیسی
انگلیسی میانهی « »doggeگرفته شده که آن هم از واژهی
واژهی
ِ
ِ
ِ
« »docgaگرفته شده ،بل به خاطر این معنیدار است که رابطهای بین « »dogو
واژههای دیگری مانند « »puppyو «گربه» برقرار است.
از نظر سوسور ،همهی این واژهها و اصطالحات بخشی از یک نظام است ،و معنی
دیگر درون این نظام
و معنیداربودن آنها ناشی از رابطهای است که با نشانههای
ِ
زمانی
اصلی رویکرد هم
دارند .همانطور که در مثال «سگ» دیدیم ،ایدهی
ِ
ِ
معنی ذاتیای ندارند .بل ،معنی در
شناختی سوسور آن است که واژهها
زبان
ِ
ِ
شناختی بزرگتر قرار گرفته است؛
م زبان
رابطههای تفاوت و تشابه درون یک نظا ِ
ِ
حامل معنی باشند.
یعنی واژهها ،واحدهایی نیستند که
ِ
شناختی سوسور نقش مهمی بازی
یک مسئلهی دیگر هم در فلسفهی زبان
ِ
میکند :اینکه آیا زبان طبیعی است یا قراردادی؟ رویکرد طبیعی مطرح میکند که
زبان ،چیزهای این جهان را نامگذاری کرده است چون رابطهای ذاتی بین یک واژه و
چیزی که با آن واژه نامگذاری شده است وجود دارد .رویکرد قراردادی ،برعکسِ
رویکرد طبیعی ،میگوید هم چیزهای مادی و هم
ِ
مفاهیم انتزاعی بر اساسِ
تصمیمی قراردادی نامگذاری شدهاند تا آوای مشخصی نمایندهی یک ایدهی
مشخص باشد .و همانطور که خواهیم دید ،سوسور نظریهای را تولید میکند که
آشکارا همسو با رویکرد قراردادی است.
اما سوسور چگونه به این نتیجه میرسد که زبان اساسا قراردادی است؟ نقطهی
شروعِ سوسور ،ایدهی نشانهی زبانشناختی است .یک نشانه ممکن است یک
شکل دیگری داشته باشد .نشانه ،صرفنظر از شکل و فرماش،
واژه باشد یا
ِ
دربرگیرندهی یک دال (نشانگر) و یک مدلول (نشانگیر) است.
نشانهی زبانشناختی دربرگیرندهی یک آوا-تصویر است ،مثال صورتِ نوشتاری و
س-گ» مدلول است و چیز یا مفهومی که به این آوا-تصویر مربوط
ِ
گفتاری « َ
معنی یک نشانه همین آوا-تصویر یا ریشهی زبانی آن
میشود ،دال است .اما
ِ
31

ط بزرگتری (یعنی درون
نیست ،بل جایی است که این واژه (نشانه) در شبکهی رواب ِ
ساختار زبانشناختی) دارد.
پس ،رویکرد ساختارگرایی روی روابطی متمرکز میشود که بخشهای مجزا با کل
– یا همان ساختار – دارند؛ با توجه به این رابطه است که معنی مشخص میشود.
پس ،یکی از روشنگریهای سوسور آن است که نشانه اساسا رابطهای است.
رابطهی بین دال و مدلول قراردادی است .یعنی ،هر دالی میتواند به هر مدلولی
اشاره داشته باشد« .سگ» را در نظر آورید؛ این واژهی فارسی به نوعی حیوانی
اشاره دارد ،اما « »dogدر انگلیسی و « »chienدر فرانسوی و « »inuدر ژاپنی هم
مترادفهای آن هستند ،و این نشان میدهد که هیچ رابطهی ضروریای بین حروف
س-گ» و آن حیوان وجود ندارد.
« َ
واژهی «سگ» ،یک نا ِم قراردادی است .اگر ما از نظر فرهنگی واژههای دیگری را
برای نامیدن این حیوان استفاده کنیم ،پس میتوانیم این حیوان را با نامهای دیگر و
واژههای دیگر صدا کنیم .هیچ سگِ بهخصوصی وجود ندارد که این واژه مختص به او
تصویر
ت ذاتیای («سگبودن») وجود ندارد که این آوا-
باشد ،یعنی هیچ کیفی ِ
ِ
«سگ» آن کیفیت را شامل شود یا منتقلاش کند.

سوسورودین
ب
چون نشانهها قراردادی هستند ،پس
معنی یک نشانهی خاص هم بر حس ِ
ِ
تفاوت و تشابهی که این نشانه با نشانههای دیگر دارد مشخص میشود .یعنی
معنی در تضادهای دوتایی رخ میدهند؛ تضادهای دوتاییای مثل
روشنایی/تاریکی ،خوب/بد ،درون/بیرون ،حاشیه/مرکز ،مرد/زن ،مثبت/منفی،
زمینی/متعالی ،زندگی/مرگ ،مقدس/دنیوی ،و . ...
معنی یکی از این دوتاییها کامال با دیگری در تضاد قرار دارد .پس ،معنی بر تفاوت
ِ
معنی «غیردنیوی» است ،درون به معنی «نابیرون» است
مبتنی است؛ مقدس به
ِ
و . ...
سوسور میگوید« :در زبان ،جز تفاوت وجود ندارد .مهمتر از آن ،الزمهی تفاوت
معموال آن است که عناصر مثبتی وجود داشته باشند تا میانشان تفاوت برقرار
شود .ا ّما در زبان فقط تفاوتهایی داریم که عاری از عناصر مثبت هستند .چه دال را
در نظر بگیریم چه مدلول را ،زبان دربرگیرندهی ایدهها و آواهایی نیست كه پیش از
نظام زبان وجود داشته باشند .ایده یا آوایی که یک نشانه در بر دارد ،از نشانههای
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دیگری که آن نشانه را احاطه کردهاند [و با آن در ارتباط هستند] اهمیت کمتری
دارند«( ».درسگفتاری در زبانشناسی عمومی» ص )۱۲۴
ساختار زبان ،کاربردهای مهمی در دینپژوهی
روشنگریهای سوسور در زمینهی
ِ
دانشگاهی دارد .برای نمونه ،روایتهای دینی مکررا معنی خود را از این تضادهای
دوتایی میگیرند .داستانهایی که در دینهای توحیدی آورده شده ،همگی خوبی
را در مقابل شر قرار میدهند.
ط واقعی و مادی در این
برخی ممکن است فکر کنند که خوبی و شر ،به شرای ِ
جهان اشاره دارند ،اما رویکرد سوسور به زبان ما را مجبور میکند که از خودمان
ط دوتایی و در
بپرسیم؛ آیا خوبی و شر پیش از زبان وجود داشتهاند یا فقط درون رواب ِ
زبانهای خاصی وجود دارند؟
طبیعی چیزهای اینجهانی و عینی است ،پس چرا برخی از
اگر خوبی و شر نا ِم
ِ
دوتایی دیگری جز خوبی و شر میفهمند؟
سنتها[ی دینی] جهان را با تضادهای
ِ
مثال در ژاپن ،تضا ِد دوتایی پاکی/ناپاکی در قضاوتهای اخالقی بهوفور به کار
دوتایی خوبی/شر در سراسر تاریخِ ژاپن اهمیت کمتری داشته
میرفتهاند ،و تضاد
ِ
است.
دوتایی مقدس/دنیوی؛ این دوتایی هم تاثیر عمیقی بر
و همینطور دربارهی تضاد
ِ
نگاه و مفهومپردازیهای دینپژوهی دانشگاهی داشته است .اما آیا مقدس/دنیوی
نا ِم یک واقعیتِ بیرونی است یا اینکه آن واقعیت را بهطور قراردادی از طریق زبان
ایجاد کرده است؟
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لوییآلتوسر
لویی آلتوسر ( ،)۱۳۳۴ - ۱۳۱۲فیلسوف
سیاسی مارکسیست فرانسوی ،در
الجزایر به دنیا آمد ،تحصیالتش را در
زادگاهش شروع کرد و سپس در
فرانسه ادامه داد .در سال  ۱۳۹۳که
جنگ جهانی دوم جریان داشت وارد
École normale supérieureشد ،اما با
فراخوانده شدن به خدمت سربازی به
ناچار دانشگاه را رها کرد.
آلتوسر ،در دورهی اشغال فرانسه به دست آلمان ،دستگیر شد و به یکی از
اردوگاههای آلمانی فرستاده شد .تا پایان جنگ ،در همان اردوگاه باقی ماند .وقتی
آزاد شد ،تحصیالتش را از سر گرفت .در  ۱۳۲۳با نوشتن رسالهای دربارهی هگل
تحصیالتش را تمام کرد ،فوقدکتراش را نیز دریافت کرد و به مقام استادی رسید.
آلتوسر در طول سیسال نخست زندگیش کاتولیکی مؤمن بود و عالقهی شدیدی
به سنتهای کاتولیکی داشت .در دههی  ۱۳۳۴بود که به حزب کمونیست پیوست
و تا پایان عمرش یکی از اعضای این حزب باقی ماند.
آلتوسر ،در جریان اعتراضات و اعتصابات ماه مه  ۱۳۲۲پاریس ،در آسایشگاهی
دورهی نقاهت خویش را میگذراند؛ آلتوسر دچار افسردگی بود و در تا پایان عمر
خویش با این بیماری دست و پنجه نرم میکرد.
وی ،برخالف بعضی از روشنفکران معاصرش ،از حزب کمونیست خواست که
نپذیرد که جنبش دانشجویی خصلتی انقالبی دارد و از آن حمایت نکند .او بعدها در
این باره تجدیدنظر کرد.
در سال  ۱۳۲۴بود که آلتوسر همسرش را کشت .دادگاه آلتوسر را به دلیل اختالل
روانی سزاوار محاکمه ندانست  ،اما با این همه بهمدت سه سال در زندان به سر
برد .بعد از آزادی نیز تقریبا در انزوا زیست تا  ۱۳۳۴که بر اثر سکتهی قلبی در
پاریس درگذشت.
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وی در سالهای پایانی زندگیاش ،دو کتاب متفاوت دربارهی زندگی خود نوشت که
هر دوی این کتابها بعد از مرگش در  ۱۳۳۲منتشر شد.

فلسفهیآلتوسر

آرای آلتوسر بهویژه از آن رو مهم است که به تفسیر ایدههای مارکس پرداخته و
آنها را وارد مباحث روشنفکرانهی دههی  ،۱۳۲۴بهخصوص در جریان ساختارگرایی،
کرده است.
آثار و ایدههای آلتوسر را گاه «مارکسیسم ساختارگرا» یا «مارکسیسم
پستمدرن» مینامند .نام دیدگاه او هر چه باشد ،هدف آن بازخوانیای از مارکس
است که ایدههای مارکسیستی را از سیطرهی تفسیر نوع شوروی و نیز
تفسیرهای انسانگرایانه آزاد سازد.
بازخوانی مارکس میخواست ایدههای مارکس را از نو طراوت بخشد تا در
آلتوسر با
ِ
حمایت از اهداف انقالبی از آنها استفاده شود.
در میان آثار آلتوسر ،سه کتاب بسیار تاثیرگذار هستند« :برای مارکس» (برای
نخستینبار به سال  ۱۳۲۵در فرانسه منتشر شد)« ،خوانش سرمایه» (برای
نخستینبار بهسال  ۱۳۲۲در فرانسه منتشر شد) ،و رسالهی مشهور و بلند
«ایدئولوژی و دستگاه ایدئولوژیک دولتی» (در  ۱۳۲۳نوشته شد که شامل مقالهی
«لنین و فلسفه» و مقاالت دیگری است).
تاثیر آلتوسر بسیار گسترده بود ،و منجر به شکلگیری حوزههای گوناگونی شد،
حوزههایی مانند مطالعات فرهنگی ،مطالعات فیلم و نظریهی ادبی مارکسیستی.
آلتوسر در بررسی دوبارهای که از مارکسیسم داشت ،برخی از پنداشتهای
مارکسیستی دربارهی جامعه را نپذیرفت و آنها را کنار گذاشت .برای مثال ،آلتوسر
مارکسیستی از زیرساخت و روساخت وجود دارد،
با جبرگراییای که در تقریر
ِ
مخالفت میکند .بنابر این تقریر ،زیرساخت به «شیوهی تولید» اقتصادی در
جامعهی مشخصی اشاره میکند .جوامع مختلف ،هر یک ،بر اساس نظام اقتصادی
(یا شیوهی تولید) متفاوتی سازمان یافتهاند ،مثال بر اساس نظام کشاورزی ،یا
سرمایهداری ،یا برنامهریزیشده .مفهوم روساخت به جنبههای سیاسی و
اجتماعی و دینی و غیرهی یک جامعه اشاره دارد .پس ،روساخت دربردارندهی
جنبههای سیاسی و فرهنگی جامعه است که مثال ً ساختارهای دولتی ،آموزشی
و دینی از جمله آنهایند.
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در دیدگاه سنتی مارکسیستی ،زیرساخت تعیینکنندهی روساخت است .این به
این معنی است که فضاها و حوزههای سیاسی و اجتماعی و دینی (که روساخت
هستند) نه خودمختار ،بلکه وابسته به شیوهی اقتصادی یا زیرساخت هستند.
آلتوسر ترجیحاً از "صورتبندی اجتماعی" (فرماسیون) سخن میگوید و آن را
شامل سه گونه کاربست (پراتیک) میداند :اقتصادی ،سیاسی ،و ایدئولوژیک.
آلتوسر میگوید زیرساخت و روساخت با یکدیگر در رابطه هستند و عناصر
روساختی خودمختار هستند ،اما نهایتا تصدیق میکند که اقتصاد حتی اگر مسلط
و غالب نباشد ،تعیینکننده است.
مراد آلتوسر از اصطالح کاربست (پراتیک) ، ،روندهای دگرگونی است« :منظور من
محصول معینی است ،دگرگونیای که
دگرگونی مواد خام معین به
از کاربست روند
ِ
ِ
انسانی معینی و با استفاده از ابزار معینی ایجاد میشود» («برای
با کار
ِ
مارکس»).
کاربستهای اقتصادی با کار انسانی و دیگر شیوههای تولید مربوط است و مواد
خام (طبیعت) را به محصوالت تمامشده (اجتماعی) تبدیل میکند .کاربستهای
سیاسی با استفاده از انقالب ،روابط اجتماعی را دگرگون میسازند .و
کاربستهای ایدئولوژیک با استفاده از ایدئولوژی ،روابط زیستهی اجتماعی (یعنی
راههایی که سوژه به شرایط زیستهی هستی مربوط میشود) را دگرگون
میسازند .از نظر آلتوسر ،نظریه (تئوری) که اغلب متضا ِد کاربست پنداشته
میشود ،خود یک نوع کاربست است.

آلتوسرودین
اصطالح ایدئولوژی در قلب چارچوب نظری آلتوسر نشسته است .وی در «ایدئولوژی
و دستگاههای ایدئولوژیک دولتی» میخواهد نظریهی ایدئولوژی و رابطهاش با
سوژگانی (سوبژکتیویته) را توضیح دهد .برای این منظور ،ایدههایی را پیش
میکشد که هم از اندیشهی مارکسیستی گرفته است و هم از اندیشهی
روانکاویک.
دغدغهی اصلی آلتوسر در این رساله آن است که جامعهی سرمایهداری چگونه
شیوههای موجود تولید را بازتولید میکند و چگونه آنها را به انسانها مربوط
میسازد .آلتوسر میخواهد بداند که چرا مردم از این روندها حمایت میکنند ،آن
هنگام که طبق اندیشهی مارکسیستی ،به سلطهی طبقهی حاکم تن در دادهاند؟
آلتوسر این سؤال را با مفاهیمی چون ایدئولوژی و دستگاه ایدئولوژیک دولتی و
استیضاح جواب میدهد.
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بازتولی ِد جامعهی سرمایهداری در دو سطح رخ میدهد ،در دو سطح سرکوب و
ایدئولوژی .از یک طرف ،کنترل اجتماعی را میتوان از طریق اِعمال نیروی سرکوبگر
(بهدست نهادهایی مانند پلیس و ارتش و دادگاه و زندان) ایجاد کرد .آلتوسر این
نهادها را دستگاههای سرکوبگر دولتی مینامد .این نهادها هرگونه مخالفت را
عمال نیروهای سرکوبگر،
ِ
سرکوب کرده و نظم اجتماعی را حفظ میکنند .اما اِ
پذیرش و مقبولیت سرمایهداری را تضمین نمیکند.
آلتوسر میگوید عالوه بر دستگاههای سرکوبگر دولتی ،ایدئولوژی نیز به خدمت
ط اجتماعی حفظ شود .آلتوسر این شیوههای
گرفته میشود تا
شکل مسل ِ
ِ
ایدئولوژیک کنترل را دستگاههای ایدئولوژیک دولتی مینامند (که شامل آموزش و
ِ
پرورش ،خانواده ،دین ،ورزشها ،تلویزیون ،روزنامهها ،و دیگر رسانههاست) .این
دستگاهها ارزشها و استانداردها و پیشفرضهای سرمایهداری را بازتولید میکنند.
گفتمان ایدئولوژیکی که دستگاههای ایدئولوژیک دولتی تولید میکنند چنان بر
سوژهها و افراد تاثیر میکند که آن سوژهها خودشان و دیگران را درون این
تسلیم این ایدئولوژی مسلط
ایدئولوژی مسلط ارزشمند میبینند ،خود و دیگران را
ِ
میبینند ،و – خودآگاه یا ناخودآگاه – از ادامهیافتن این قدرتِ حاکم حمایت میکنند.
به کوتاهسخن؛ ایدئولوژی خودش را به ما تحمیل میکند ،اما ما هم تماما بدل به
کارگزارهای مشتاق این چارچوب ایدئولوژیک میشویم.
آلتوسر ،برخالف مارکسیستهای اولیه ،قبول ندارد که ایدئولوژی یک ناخودآگاه
دروغین است .وی ایدئولوژی را یکی از جنبههای گریزناپذیر همهی جوامع میداند.
ایدئولوژی به نظر او ،حتی در جوامعِ سوسیالیست نیز که استثمار سرمایهداری
فرضا از بین رفته است ،در خدمت هویتدارکردن سوژههای انسانی است.
واقعی
ط
بازنمایانگر روابط
از نگاه آلتوسر «ایدئولوژی
خیالی افراد با شرای ِ
ِ
ِ
ِ
هستیشان است» («ایدئولوژی و دستگاههای ایدئولوژیک دولتی») .آلتوسر بین
امر خیالی و امر واقعی فرق میگذارد تا مرز خود را با مارکسیستهای اولیه
روشن سازد؛ مارکسیستهای اولیه باور دارند که ایدئولوژیها کاذب هستند چون
واقعی شفاف و دردسترس را پشتِ خود پنهان میسازند .آلتوسر ،برخالف
دنیای
ِ
ِ
این برداشت منفی ،ایدئولوژی را روایت یا داستانی میداند که ما برای خودمان
بازگو میکنیم تا رابطهای را که با شیوههای تولید داریم بفهمیم .از دید آلتوسر ،نه
خود دنیای واقعی و عینی ،بلکه تنها بازنماییهایش در دسترس ماست.
ک سوژهها و افراد تاثیر گذاشته
پس ،ایدئولوژی همانا گفتمانی است که بر تک ت ِ
است .آلتوسر این تاثیر را از طریق مفهوم استیضاح توضیح میدهد .ایدئولوژی ،از
طریق گفتمانهای مشخصی ،سوژهها را مخاطب خویش میسازد و جایگاه آنها
را مشخص میکند .به دیگر زبان؛ ایدئولوژی به ما موقعیتِ سوژگانی میدهد.
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آنچنان که آلتوسر میگوید« :کارکرد ایدئولوژی آن است که افراد را به سوژهها
"تبدیل" کند» («ایدئولوژی و دستگاههای ایدئولوژیک دولتی») .ما – زیر تأثیر این
پندار که آزادی انتخاب داریم  -جایگاه استیضاحشدهی خودمان را قبول میکنیم،
معانی اجتماعی را دریافت میکنیم و با آنها همانند میشویم ،خودمان را درون
این معناها قرار میدهیم ،و در راستای اهداف این جایگاه عمل میکنیم.
ایدهی ساختارگرایانهی آلتوسر از ایدئولوژی ،غیرانسانگرایانه است ،چون مرکزیتِ
خودمختاری و انتخابِ آزاد انسان را به چالش میکشد .از دید آلتوسر ،سوژه
تسلیم ایدئولوژی حاکم میشود و این استیضاح ایدئولوژیک را با انتخاب آزاد اشتباه
ِ
میگیرد.
آلتوسر برای توضیح اینکه استیضاح چگونه در عمل کار میکند ،مثالی میزند.
میگوید فرض کنید پلیس فردی را در خیابان صدا میزند و میگوید «آهای! تو!».
فرد رو به پلیس میکند .آلتوسر میگوید «این فرد وقتی ۱۲۴درجه برمیگردد (و
تغییر فیزیکی میکند) ،تبدیل به سوژه میشود .چرا؟ چون فرد تشخیص داده است
که پلیس «واقعا» او را خطاب قرار داده .اوست (نه کسی دیگر) که واقعا صدایش
کردهاند» («ایدئولوژی و دستگاههای ایدئولوژی دولتی»).
مخاطبقراردادن یا استیضاحِ فرد ،از او یک سوژه میسازد؛ سوژهای که – بیکه
بداند – به ایدئولوژی اقتدار دولتی و قانونش و نظامهایی که این اقتدار را حمایت و
تولید میکنند ،تن در داده است .ایدئولوژی ما را تبدیل به سوژههایی کرده است
که بهشیوهای میاندیشیم و رفتار میکنیم که از نظر اجتماعی مورد قبول باشد.
عالیق طبقههای حاکم
ن افراد به نیازها و
گرچه آلتوسر ایدئولوژی را تسلیمشد ِ
ِ
شامل
میداند ،اما ایدئولوژی چیز ثابت و نامتغییری نیست .ایدئولوژی همیشه
ِ
تضادها و تناقضات منطقی است که قابل کشفشدن هستند .این یعنی :سوژهی
استیضاحشده اندک مجالی برای برهمزدن یا بیثباتکردن روند ایدئولوژیک دارد.
تغییر یا انقالب ،ممکن است.
کارهای آلتوسر امکانهای کاربردی بسیاری برای دینپژوهی دارد .بهخصوص اینکه
آلتوسر توجهی ما را به گفتمانهای دینی خاصی (مناجاتها و دیگر آیینهای
مذهبی ،موعظهکردن ،و متون مقدس) جلب میکند که کارکردشان استیضاح یا
«عضوگیری» سوژهها در چارچوب ایدئولوژیک خاصی است.
برای مثال ،مطالعهی کارول ا .نیوسام از نه فصل اول کتاب «امثال سلیمان» را در
نظر بگیرید (نام مطالعهی نیوسام «زن و گفتمان خرد پدرساالری» است) .نیوسام
نشان میدهد که این گفتمان – که در قالب گفتگوی پدر با فرزند است – چگونه
زن خوبِ خانهدار» را در یک سو قرار میدهد
ایدئولوژی پدرساالری را برمیسازد و « ِ
زن فریبا و جذاب» را در سویی دیگر.
و« ِ
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دینپژوهانی که میخواهند مفاهیم آلتوسر را در واکاوی قدرتِ گفتمان دینی به کار
 مطالعهی،ببرد و سوژگانیشدن افراد را در ساختار ایدئولوژیک بررسی کنند
.نیوسام برایشان الگویی عالی فراهم خواهد کرد
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میخائیلباختین
میخائیل میخائیلوویچ باختین (- ۱۲۳۵
 ،)۱۳۴۵نظریهپرداز رادیکال ادبیات و زبان
است .او که زیر تأثیر نوشتههای کارل
مارکس بود ،عالقهی ویژهای به تغییر و
انقالب اجتماعی درون ساختارهای غالب
اجتماعی و روشنفکری داشت.
باختین در اورل (روسیه) به دنیا آمد و در دانشگاه پتروگراد واژهشناسی و ادبیات
کالسیک خواند؛ سالهای تحصیل وی همزمان شده بود با جنگ جهانی اول و
انقالب روسیه .در روستای نِ ِول و بعدها در ویتبسک تدریس کرد و همانجا با النا
الکساندروونا آشنا شد و با هم ازدواج کردند.
در ویتبسک بود که با حلقهی روشنفکریای آشنا شد که اعضایی مانند والنتین
ولوشینوف و پاول مدودوف داشت .باختین در سال  ۱۳۲۳به لنینگراد رفت و پنج
ارتودوکس مسیحی،
زیرزمینی
سال بعد به اتهام مشارکت در امور کلیسای
ِ
ِ
حکم ده سال کار در اردوگاه کار
بازداشت شد .به خاطر بیماریایی که داشت،
ِ
اجباری سیبری به شش سال تبعید به قزاقستان کاهش پیدا کرد؛ باختین به
قزاقستان رفت و در آنجا بهعنوان حسابدار یک مزرعه کار کرد.
باختین بعد از سپریکردن روزهای تبعید ،هیچ شغل ثابتی نداشت تا سال ۱۳۳۵
که در مؤسسهی آموزشی موردوویا در سارانسک ،ادبیات روسیه و جهان تدریس
کرد .وی همانجا ماند تا  ۱۳۲۱که بازنشسته شد.
باختین از نظر آکادمیک چنان گمنام بود که وقتی بعضی از دانشپژوهان در دههی
 ۱۳۵۴به کارهای وی عالقمند شدند (بهخصوص به کتاب «پرسشهای نظریهی
ادبی داستایفسکی» که در  ۱۳۲۳در روسیه منتشر شده بود) و فهمیدند که
باختین هنوز زنده است ،شگفتزده شده بودند.
باختین در  ۱۳۲۳به مسکو رفت و تا مرگش بهسال  ۱۳۴۵همانجا ماند.
اولین جرقهی عالقهی دنیای غرب به کارهای باختین را میتوان در مقالهی مشهور
ژولیا کریستوا با نام «واژه ،گفتوگو ،و رمان» ( )۱۳۲۳دید .کریستوا در این مقاله،
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وگوگرایی ( )theory of dialogismباختین را مطرح میکند تا نظریهی
نظریهی گفت
ِ
بینامتنیت ( )intertextualityخویش را بپروراند.
کریستوا همچنین مقدمهای بر ترجمهی فرانسوی «پرسشهای نظریهی ادبی
داستایفسکی» ( )۱۳۴۴نوشت.

فلسفهیباختین

باختین در طول نیمسدهی زندگی آکادمیکاش ،روی موضوعات بسیاری کار کرد؛ از
اخالق گرفته تا زیباشناسی .اما دغدغهی اصلی همهی کارهای باختین ،رابطهی
بین مسئولیت اخالقی و خالقیت بود .به زبانی دیگر ،عالقهی اصلی باختین به
میان سیستم و تغییر ،ثبات و سیالیت ،قانون و انقالب بود .تغییر ،که
رابطهی
ِ
چیز تاسیسشده و بدیهیشده است ،چگونه ممکن
دگرگونی خالقانهی
ِ
ِ
میشود؟ چه ستیز یا کشمکشی درون جامعه ،و درون فرد ،هست؟ چه
کشمکشی بین تمایل به «هنجاریت و ثبات» و «نوآوری و گشودگی» وجود دارد؟
قبال «حفظ و حمایت از نظم اجتماعی موجود» و
مسئولیت اخالقی فرد در
ِ
«دگرگونی اجتماعی» چیست؟
باختین در نوشتههای اولیهاش ،به مفهوم «نظریهگرایی» ( )theoretismحمله کرد.
نظریهگرایی ،خالقیت یا آفرینندگی انسان را به یک سیستم نظری فرومیکاهد.
آشفتگی سوژگانی انسان و روابط اجتماعی را به
نظریهگرایی ،پیچیدگی و
ِ
سیستم عقالنی ثابتی محدود میسازد و بدینگونه حقیقتِ زندگی انسان را
ِ
فرسوده میکند.
باختین با نظریهگرایی مخالفت میکند و به دنبال ویژهمندیهای زندگی روزمره
میرود .باختین وقتی اینچنین به جزئیات زندگی روزمره توجه میکند ،پس دارد
میل و گرایش دانشپژوهانه به نظریههای جهانشمول را تضعیف میسازد.
بدینگونه باختین نه به رخدادهای بزرگ و فاجعهبار تاریخ انسان (مانند جنگها و
بالها و انقالبها و کشورگشاییها) ،که به زندگی روزمره و جزئیات
«کسلکننده»ی زندگی مردم عادی پرداخت؛ همین جزئیات است که نشان
میدهند جامعهی انسانی چگونه است و تغییرات اجتماعی چگونه در سراسر
تاریخ روی دادهاند.
باختین ،در نوشتههایش ،روی مفهوم «تمامیتناپذیری» ( )unfinalizabilityتاکید
ن نتیجهگیری نهایی وجود ندارد .در زندگی انسان
دارد .این مفهوم یعنی امکا ِ
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هیچچیز تمامشدنی و نهایی و حتمی نشده است ،و هیچچیز هم نمیتواند حتمی
شود و به اتمام برسد.
همانطور که باختین در کتاب «پرسشهای نظریهی ادبی داستایفسکی» نوشته
چیز قطعی و نهاییای در جهان رخ نداده ،هنوز هیچ کال ِم
است «هنوز هیچ ِ
نهاییای در جهان و دربارهی جهان گفته نشده است ،جهان باز و رهاست،
همهچیز هنوز در آینده است و همیشه هم در آینده خواهد بود».
زندگی پر از مازاد است ،پر از باقیمانده و روزنه و بیقاعدگی است؛ و همین است
امکان شگفتی و تغییر و
که نمیگذارد چیزی نهایی و حتمی شوند ،پس همیشه
ِ
انقالب هست .همین ناحتمیتگرایی است که نظریهگرایی را تضعیف میکند.
وگویی باختین ،ریشه در ناحتمیتگرایی
نظریهی گفتوگوگرایی و حقیقت گفت
ِ
دارند .نوشتههای اولیهی باختین روی شکلگیری سوژه متمرکز بود و آن را مجتمعِ
شدنی هویتها و امیال و صداها میداند .اما در نوشتههای بعدیاش روی
ناحتمی
ِ
نظریهی گفتوگوگرایی و گفتمان و زبان متمرکز میشود.
گفتوگوگرایی ،گفتمانهای ادبی و گفتاری را گفتوگو میداند؛ گفتوگو یعنی
تقاطعی از صدایهای چندگانه .وقتی کسی صحبت میکند یا مینویسد ،اینطور
ن او ،مثل هویت او،
نیست که او مؤلف و منبع یگانهی کالمش باشد .بل گفتما ِ
ترکیبی از صداها و زبانهای بسیاری است که از او یک سوژه میسازد .هر
سوژهای برساختهی صداهای چندگانه است ،صداهایی از گذشته و اکنون .هر
ی
سوژهای بدل به
فضای گفتوگو میشود .گفتار و نوشتار فرد برآمده از همین فضا ِ
ِ
گفتوگویی است.
کریستوا از همین نظریهی گفتوگوگرایی استفاده میکند تا نظریهی بینامتنیت
خویش را پرورش دهد .کریستوا هر متن و هر گفتمان را یک فضای گفتوگویی
میداند و آن را «تقاطعِ سطوحِ متنی» مینامد .همین هم در مورد چیزی که
باختین «حقیقت گفتوگویی» مینامد صادق است .باختین میگوید دو نوعِ متمایز
گفتمان دربارهی حقیقت وجود دارد :تکگویی و گفتوگویی .همانطور که از خو ِد نام
«تکگویی» برمیآید ،به یک صدای تک و تنها اشاره میکند .یعنی آن صدا فقط با
خودش است و هیچ تضادی مطرح نیست ،درست مثل بیانات یک پاپ یا یک
حرف نهایی و قطعی است.
رئیسجمهور .تکگویی وانمود میکند که
ِ
حقیقت گفتوگویی اما حقیقتی است که در میانهی صداهای چندگانه و
غیرمستقیم صداهایی است که
ِ
ادغامنشده پدیدار میشود .گفتوگو ،تقاطعِ
چندگانگی خودآگاهیها»یی را نشان میدهد .این چندگانگی خودآگاهیها را
«
ِ
صدای تکگویی دید.
نمیتوان در
ِ
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حقیقت گفتوگویی ،نظاممندشدنی نیست ،حتمیشدنی و قطعیشدنی نیست.
ت» گفتوگویی ،دربارهی حقیقیبودن/کاذببودن چیزی نیست ،بل
«حقیق ِ
بودگی خو ِد رخداد را بیان میکند .حقیقت گفتوگویی ،یک نظام و
ویژهمندی و تکین
ِ
سیستم نیست ،بل یک رخداد پویاست .گفتوگویی است که تضاد و مبارزه َد َرش
جریان دارد.
باختین در کتاب «پرسشهای نظریهی ادبی داستایفسکی» روی گفتوگوگرایی در
ادبی گفتوگو در
ادبیات متمرکز میشود .باختین میگوید بسیاری از بازنماییهای
ِ
واقع گفتوگو نیستند ،بل یکسری صداهای تکگو هستند .وی تاکید دارد که قدرتِ
رمان باید واقعا گفتوگویی باشد (مثل داستایفسکی)؛ یعنی صداهای چندگانه را
بی آنکه در یک صدا ادغام سازد طرح کند و فضایی ایجاد کند تا آن صداهای
چندگانه با هم تعامل داشته باشند و خواننده نیز با این صداها مذاکره داشته باشد.
مفهوم باختینی دیگری که توجهی بسیاری از دانشپژوهان را به خود جلب کرده،
مفهو ِم کارناوال است .باختین این مفهوم را در کتاب «رابله و دنیایاش» توضیح
سیاسی مستقر است ،نظمی که
براندازگر نظم اجتماعی و
میدهد .کارناوال
ِ
ِ
سوزاندن تمثالها و
ثابت به نظر میرسد .کارناوالها (کنشهایی مانند بالماسکه و
ِ
عیاشی تنانه) از زیر کنترل
بیحرمتی به چیزها و فضاهای مقدس و زیادهروی در
ِ
نظم مسلط خارج میشوند و – حتی شده فقط برای یک بار  -از قانون و سنت و
ِ
همهی رفتارهای هنجارین اجتماعی رها میگردند.
باختین در نظریهی کارناوالاش بر آن جنبههایی از زندگی و زبان انگشت میگذارد
که بر ناحتمیتبودگی تاکید دارند ،یعنی جنبههایی که مردم و جوامع را نسبت به
دوران باختین ،استالین حکومت
تغییر خالق باز نگه میدارد – بهخصوص اینکه در
ِ
ِ
میکرد و این جنبههای زندگی و زبان اهمیت خاصی پیدا میکردند.

باختینودین
وگوگرایی باختین تأثیر بسیار زیادی در حوزهی دینپژوهی
نظریههای کارناوال و گفت
ِ
گذاشتهاند .گرچه رویکرد باختین ادبی بود ،اما همانقدر که در میان دانشپژوهان
ادبی و االهیاتی تأثیرگذار بوده ،بر ادبیاتِ متون مقدس نیز تأثیر گذاشته است.
برای نمونه ،کنت کریگ با استفاده از مفهو ِم کارناوال باختین« ،کتاب استر»
[بخشی از عهد عتیق] را بررسی میکند .دیگر دانشپژوهان کتب مقدس نیز
نظریات باختین را به کار بستند تا نشان دهند که ادبیات کتب مقدس اساسا
وگویی متن مقدس] چگونه در
گفتوگویی است و اینکه [این ماهیت گفت
ِ
تفسیر دینی عمل میکند.
سنتهای مختلف
ِ
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یکی از مهمترین کاربستهای نظریات باختن در دینپژوهی ،به «کتابِ ایوب :ستیز
بر سر پنداشتهای اخالقی» ( )۲۴۴۹کارول ا .نیوسام است .دانشپژوهان اولیه،
پیچیدگی ادبی کتاب ایوب پیامبر را بهنشانهی فقدان یکپارچگی [و یکدستی
ِ
موضوعی] میگرفتند و بهخاطر سطوح و صداهای ادبیاش همواره بهعنوان کتابی
دانسته شده که حاوی مطالب متنوع اما نامربوط به یکدیگر است .برای همین
پژوهان اولیه این کتاب را متناسب با الیههای ادبی مختلفی
هم ،بسیاری از دانش
ِ
که دارد تقسیمبندی کردند و بدین نسخهای درآمده که همینک در دست ماست.
این دانشپژوهان رویکر ِد تکگویی را اختیار کرده بودند ،و میخواستند هر یک از آن
صداهای چندگانهی متن را مجزا سازند.
وگویی باختین ،به
ت گفت
نیوسام ،با استفاده از نظریههای گفتوگوگرایی و حقیق ِ
ِ
زیباشناسیک «کتاب ایوب» میرسید .نیوسام
پارچگی ادبی-
فهم جدیدی از یک
ِ
ِ
ت این کتاب ،تکگو نیست .بل بر
میگوید این کتاب ،فضایی گفتوگویی است .کلی ِ
بدآهنگی صداها نهفته است .ایوب،
ت این کتاب در همان ناهماهنگی و
عکس؛ کلی ِ
ِ
گفتمان اخالقی حتمیناشدنی و قطعیناشدنی دربارهی پرهیزگاری و رنج و
ِ
ماهیتِ خداست .ایوب ،رخدا ِد گفتوگوی اخالقی است ،سیستم اخالقی نیست.
ف» کتابِ ایوب،
هیچ کدام از صداهای این کتاب غالب نیست« .
چندآوایی مول ِ
ِ
خواننده را در مقامی مینشاند که میتواند بین صداها مذاکرهای فعال داشته
باشد.
کاربرد نیوسام از باختین در مطالعهی کتب مقدس ،میتواند الهامبخش ما شود تا
فرهنگی جوامع دینی را فضاهایی گفتوگویی بدانیم و
بتوانیم ساختار اجتماعی و
ِ
نه واحدهایی تکگو.
سیستم باورها و اعتقادات مشترکشان
با این رویکرد میتوانیم جامعهی دینی و
ِ
محل صداهایی
دربارهی حقیقت را نه تکگویانه که گفتوگویانه ببینم و آن جامعه را
ِ
بدانیم که همیشه در حال تغییر هستند و با یکدیگر و با مسائل و جریانات پیرامون
خویش در رابطه و کشمکش هستند .جامعهی دینی ،همچون کتابِ مقدسِ ایوب،
یک فضای گفتوگویی است.
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روالنبارت
روالن بارت ( ،)۱۳۲۴ - ۱۳۱۵منتقد ادبی و
نظریهپرداز فرهنگی ،در  ۱۳۱۵در شربورگ
(فرانسه) به دنیا آمد .او در دانشگاه سوربن
(پاریس) زبان فرانسه و ادبیات کالسیک خواند.
در اعتراض علیه فاشیسم فعال بود و در
روزنامهها و نشریات چپ مطلب مینوشت.
بارت در طول جنگ جهانی دوم ،به خاطر بیماری سل از خدمت سربازی معاف شد.
بعد از جنگ برای تدریس به رومانی رفت اما بعدها به دانشگاه اسکندریهی مصر
رفت و زیر نظر گریماس ) (A.J.Greimasزبانشناسی خواند.
بارت در دههی  ۱۳۵۴به پاریس بازگشت و در مرکز ملی تحقیقات علمی در منصب
فرهنگنویس و بعدها در منصب جامعهشناس کار کرد .از  ۱۳۲۴تا پایان عمرش در
 École practique des hautes etudesدرس میداد .وی در  ۱۳۴۲به کرسی
نشانهشناسی ادبی در کالج دو فرانس رسید.
بارت به همراه کسان دیگری که در بخشهای بعدی همین سلسله مقاالت معرفی
خواهند شد ،عضو گروهی بود که گرد نشریهی ادبی «تل کل» ) (Tel Quelشکل
گرفته بود .بارت در  ۱۳۲۴بر اثر جراحاتی که از تصادف با یک کامیون برداشت،
درگذشت.

فلسفهیبارت

عمر روشنفکرانهی بارت دو بخش دارد :بخش نخست شامل تفسیرهای
ساختارگرایانه او از فرهنگ و ادبیات مردمی است .او در این آثارش ،تمرکز ویژهای بر
نشانهشناسی (یعنی مطالعهی نظام نشانهها) و نظریهی نشانهی زبانشناختی
سوسور دارد ،همان نظریهای که میگوید معانی دالها در رابطه با نشانههای دیگر
آن نظام و یا در ضدیت با آنها مشخص میشوند.
تحلیل ساختارگرایانه است ،بل
آثار اولیهی بارت نهتنها تحت تاثیر حوزهی
ِ
نوآوریهایی در این حوزه ایجاد کرده است .برای مثال« ،اسطورهشناسیها»
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( )۱۳۵۴مطالعهی نشانهشناسی را وارد فرهنگ مردمی و روزمره ساخته و به
تحلیل نظام نشانههایی میپردازد که در تبلیغات و مد و فیلم یافت میشوند.
بارت در بخش دوم عمر روشنفکرانهاش ،در اواخر دههی  ،۱۳۲۴از تحلیل
ساختارگرایی به ساختارزدایی و پساساختارگرایی رسید .در این دوره بود که بارت
به پروراندن آن اندیشههایی پرداخت که پیامدهای مهمی برای خوانش متن (از
جمله متون مذهبی) داشت.
ما در این مقاله روی دو اثر مهم بارت (که متعلق به دورهی دوم زندگی حرفهای
اوست) متمرکز خواهیم شد« :مرگ مؤلف» ( )۱۳۲۲و «از اثر تا متن» ( .)۱۳۴۱بارت
در این دو نوشته – که در واقع عالمت ورود بارت به دورهی پساساختارگرایی
هستند – ایدههایی را مطرح میکند که نهتنها بر نحوهی خواندن متون ادبی
تاثیرگذار هستند ،بل نحوهی فهمیدن ما از ماهیت متنیت و تفسیر را نیز تحت تاثیر
قرار میدهند.
این دو مقاله ،مفاهیم سنتی و رایجِ «نقش مؤلف» و «نقش خواننده» را به پرسش
میگیرند ،و تفاوت معنا و فحوای «اثر» و «متن» را توضیح میدهند .بارت در این دو
مقاله ،شیوههای «طبیعی»ِ خواندن و روابط «عادی»ای را که بین مؤلف و خواننده و
متن برقرار است به نقد میکشد.
«مرگ مؤلف» نقد بارت از مفاهیم سنتی مؤلف و اثر ادبی و خواندن است .در واقع
این مقاله به نقد ایدهی واقعگرایانهی بازنمایی میپردازد .ایدهی واقعگرایانهی
بازنمایی میگوید زبان ،تصویری صحیح از واقعیت فراهم میآورد .بارت این پنداشت
را به چالش میکشد که واقعیت کموبیش ثابت و ایستاست و زبان میتواند
واقعیت را بازتاب دهد.
مدرنیستها میگویند با نگاهکردن به زندگی مؤلف و مجموعهی آثار وی میتوان
معنی متن مشخصی از او را پیشبینی کرد .بارت با این باور مخالف است .بارت
همچنین آثار اولیهی خود را به چالش میکشد؛ مثال میگوید
ل فرهنگی را متمایز و جدا از جهان بزرگتر مینگرد.
«اسطورهشناسیها» اشکا ِ
بارت با این گرایش مخالف است که معنی یک متن را باید در راستای مقصود و
منظور مؤلفاش قرار داد .وی میگوید متون را فقط میتوان در رابطه با متون دیگر
فهمید .این ایده به «بینامتنیت» ) (intertextualityمعروف است yاصطالحی که
ابتدا دانشجو و همکار بارت ،ژولیا کریستوا ،ابداعاش کرد.
از نظر بارت (و همچنین از نظر کریستوا) ،هر متنی بخشی از یک زمینهی بزرگتر
تشکیلشده از متون است و معنی آن متن در این زمینه است که فراهم میشود.
هر متنی در گفتگو با متون دیگر قرار دارد .بنابراین ،معنی از منظور و مقصود مؤلف
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استخراج نمیشود .معنای متن را باید از شبکهی رابطهی بین خواننده و متن و
شبکههای مفهومیِ بزرگتری که آن متن پیش میکشد ،استخراج کرد.
با توجه به این ایده است که بارت خبر از مرگِ مؤلف میدهد (و آن جملهی نیچه را
به یاد میآورد که «خدا مرده است») .بارت مینویسد «وقتی مؤلف بمیرد ،خواننده
به دنیا میآید» («مرگ مؤلف ،ص .)»۱۳۲
این جملهی بارت («مرگ مؤلف») صرفا به این معنی نیست که شیوهی قدیمی
فهم معنی متنی منسوخ شده است .بل به این معنی نیز هست که معنی در کجا
مقیم است .بارت با اشاره به فهم سنتی از نقش مؤلف در انتقال معنی متنی
مینویسد «وقتی میخواهند اثر را توضیح دهند ،دنبال مرد یا زنی که آن اثر را
ه داستان ،در تمثیل داستان صدای یک
تولید کرده میگردند ،انگار که همیشه در ت ِ
فر ِد تنها ،یک مؤلف که در ما «اعتمادسازی» کرده وجود دارد» («مرگ مؤلف ،ص
.)»۱۳۹
با مرگ مؤلف ،متن از قید مؤلفاش رها میشود و مؤلف دیگر نمیتواند
متعالی معنی متن و اقتداری برای چگونگی تفسیر متن باشد.
سرچشمهی
ِ
برخالف دیدگاه ادبی مرسوم ،متون دارای معنای تک و ثابتی نیستند که بتوان از
طریق تاریخ زندگی و زمینهی فرهنگی و نیتهای مؤلف آن را شناخت.
وقتی به مؤلف بهعنوان دارندهی معنی متنی اشاره میکنیم ،در واقع میخواهیم
تفسیر را مشروعیت بخشیم .مادام که اقتدار مؤلف سلطهی کاملی بر معنی متن
داشته باشد ،هیچ تفسیر دیگری بهغیر از تفسیر مؤلف مجاز و موجه نیست .اما با
مرگِ نمادین مؤلف ،تفسیر میتواند ورای محدودههای خوانشِ مؤلف-محور برود.
بارت مینویسد «وقتی مؤلف حذف شود ،آنوقت رمزگشایی متن یکسره ادعایی
بیهوده میشود .وقتی برای یک متن یک مؤلف در نظر بگیریم ،محدودیتی بر متن
تحمیل کردهایم ،یعنی یک مدلول نهایی به متن دادهایم ،یعنی نوشتن را متوقف
کردهایم» («مرگ مؤلف» ،ص .)۱۳۴
بنابراین از نظر بارت ،حذف مؤلف و «نپذیرفتن اینکه متن (و جهان بهمثابهی یک
متن) دارای یک معنی «پنهانی» و نهایی است فعالیتِ ضد-الهیاتی را آزاد
معنی ثابت نهایتا
نپذیرفتن
میسازد ،فعالیتی که حقیقتا انقالبی است چراکه با
ِ
ِ
خدا و اقنوم خدا (خرد ،علم ،قانون) را نمیپذیرد» («مرگ مؤلف» ص .)۱۳۴
مرگ مؤلف یعنی بینامتنیتسازی متن و نشاندن خواننده در مقام مفسر .خواننده
حاال نقش مهمتری در معنیسازی بازی میکند ،چرا که او اکنون آزاد است تا متن
را با چشمپوشی بر قصد مؤلف تفسیر کند .ما خوانندگان ،به آنچه بارت «مقصود
نویسنده» نامیده ،دسترسی نداریم .به زبان دیگر ،ما نمیتوانیم بهیقین بدانیم که
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قصد مؤلف چه بوده تا بتوانیم به متن معنیای یگانه اختصاص دهیم و تثبیتاش
معنی یگانه و مؤلفمحور رها
کنیم .اهمیت این مساله آن است که تفسیر را از
ِ
میسازد ،معنیای که الزامهای ایدئولوژیک و هژمونیک در پی دارد.
در واقع ما از تفسیر متنی ،به تفسیر خواننده از معنی نشانههای زبانشناسیک در
متن ،گذار میکنیم .نمونهی این سبک از خوانش پساساختارگرایلتع در تحلیل بارت
از داستان کوتاه بالزاک در کتاب « »S/Zوجود دارد.
بارت میگوید که متن هیچگاه یک معنی یگانه را منتقل نمیکند ،بل حاوی معانی
و تفسیرهای چندگانه است .این تفسیرهای متفاوت نهتنها نتیجهی خوانندگان
متفاوتی است که چشماندازهای متفاوتی دارند ،بل اساسا نتیجهی پویایی و
متغیربودن معنای خود واژهها و نیز حضور بینامتنیتهای بیشمار است.
واژهها پویا هستند زیرا در رابطه با واژههای دیگرست که معنی پیدا میکنند ،و
پویایی ذاتی
نشانهی زبانشناسیک نیز اختیاری (قراردادی) و افتراقی است .همین
ِ
زبان است که منجر به تفاسیر چندگانه و متضاد از متن میشود.
چنین نگاهی به نشانهی زبانشناسیک همانا یورشی به نگاه سنتی به تفسیر
تناظری بین واژه (دال) و معنی بیرونی و ثابت در
است ،زیرا دیدگاه جدید رابطهی
ِ
جهان (مدلول) را رد میکند.
پس از نگاه بارت همهی متون بینامتنی هستند .یعنی ،متون در نظام روابطی جا
گرفتهاند که بین متون چندگانهی موجود در بافت فرهنگی برقرار است .این متون –
خواه قصه باشند یا غیرقصه ،علمی باشند یا دینی – بخشی از متن دیگری
هستند ،و هر متن «یک فضای چندبعدی است که نوشتارهای متنوعی (که
هیچکدامشان اصلی نیست) با هم تصادم کردهاند و به هم آمیختهاند» («مرگ
مؤلف» ص .)۱۳۲
چندگانگی بینامتنیت در خواننده جا گرفته است« :پس حضور کامل نوشتار
این
ِ
آشکار شده است :متن از نوشتارهای چندگانهای تشکیل شده است ،منتج از
فرهنگهای بسیاری است و وارد روابط متقابل دیالوگ و تقلید و مناظره میشود،
اما این چندگانگی فقط در یکجا متمرکز میشود و آن خواننده است ،نه (آنچنان
که میگفتند) مؤلف .در خواننده است که همهی عباراتی که نوشتار را برمیسازد
ثبت میشوند ،بی آنکه هیچکدام از این عبارات مفقود شوند .وحدتِ متن نه در مبدأ
آن [مؤلف] که در مقصدش [خواننده] قرار گرفته است» («مرگ مؤلف» ص .)۱۳۲
بارت در «از اثر تا متن» دیدگاه پساساختارگرایی و بینامتنی خویش را تشریح
میکند و از پدیداری «متن» (که اصطالحی معاصر است) علیه «اثر» (که
اصطالحی کالسیک است) میگوید .گرچه بارت چنین چیزی نگفته است اما
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میتوان گفت که مرگ مؤلف همان مرگ اثر نیز هست .بارت با استفاده از تفاوت
بین فیزیک نیوتنی و فیزیک اینشتینی ،تفاوت بین اثر و متن را توضیح میدهد .اثر
شبیه فیزیک نیوتنی است؛ [اثر] میپندارد میتوان جهان را بهدرستی و بهطور
عینی بازنمود .متن اما شبیه علم اینشتینی است که «میخواهد نسبیت قواعد
ارجاع را نیز وارد مطالعهی ابژه کند» («از اثر تا متن» ص .)۱۵۲
مفهوم اثر را میتوان قرینهی مؤلف زنده دانست .این مفهوم بازتابندهی دیدگاه
سنتی در مورد نوشتار است ،دیدگاهی که نوشتار را محصول یک شخص میداند،
شخصی که به اثر معنی میبخشد .از دیدگاه سنتی ،اثر یک باشندهی ثابت و
ت قصد مؤلف و زمینهی
هویتمند است که میتوان آن را فهمید از طریق شناخ ِ
تاریخی پیدایش آن .همچنین گمان میشود که اثر به سادگی بازنمایی میکند،
ت بیرونی اشاره میکنند .اینگونه است که اثر
یعنی واژههای آن به واقعی ِ
منتقلکنندهی حقیقتی یگانه و ایستا دانسته شده و گمان میشود معنی به
دست مؤلف در اثر ریخته شده و زیر کنترل قرار گرفته است .تصور میشود اثر
محدود شده است ،چیزی است که میتواند به چنگ آید.
معنی متن ،برخالف اثر ،پویاست زیرا ماهیت زبان و بینامتنیت موجب میشوند تا
متن دستخوشِ بازی معانی شود .متن از آن چیزی برساخته شده که بارت در
کتاب «مرگ مؤلف» (ص  )۱۳۲بدان اشاره کرده است« :بافتهای از عبارات که از
مراکز بیشمار فرهنگ گرفته شده است».
با این درک از متن است که خواننده درگیر میشود تا با تفاسیر ممکن بسیاری
دست و پنجه نرم کند .اگر اثر ،چیزی محسوس است که میتوان در قفسه قرارش
داد ،متن چیزی است نامتعین و تثبیتنشده؛ چیز نیست ،رون ِد خوانش و تفسیر
است.
متن ،چندگانه و متناقص و مبهم است و معنیاش کنترلپذیر نیست .متن هیچ
نوشتن بیشتر را تولید میکند .متن از این که
مرکزی ندارد ،فقط نوشتن است که
ِ
به حقیقت یا معنی ثابتی بسته شود گریزان است .بارت در «از اثر تا متن»
مینویسد که اصطالح «متن» به جای اشاره به متن خاصی ،به مفهوم «متن» یا
«متنیت» اشاره دارد.

بارتودین
نظریهی بارت دربارهی متنیت و معنی متنی امکانهای جدیدی برای دانشجویان
دینپژوهی فراهم میآورد .برای نمونه ،وقتی بارت تاکید میکند که هر متنی
اساسا بینامتنی است ،بافتهای از عبارات است که از متون دیگر و
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 در واقع،پیشپنداشتهای فرهنگی و عالیق مستقر بیشماری گرفته شدهاند
.پیشنهادهای برای جوامع دینی و مجموعهی کتب مقدسشان به دست میدهد
 نظریهی متنیتِ بارت میگوید که «معنی» این کتب مقدس همانقدر،افزون بر آن
 از زمینهی،که از حوزهی بینامتنی معاصر نیات و عالیق جوامع دینی گرفته میشود
 یعنی جامعهی خوانندگان نیز متن را خواهند خواند.باستانیاش نیز گرفته میشود
معنی متون
 از این چشمانداز است که.و بخشی از معنی معاصر متن خواهند شد
ِ
.متن یک جامعه خواهد بود
مقدس نه اثر یک مؤلف که
ِ
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ژرژباتای
ژرژ باتای ( )۱۳۲۲ - ۱۲۳۴در شهر پویید دم در
فرانسه به دنیا آمد .او که تربیت مذهبی خاصی
ندیده بود ،در سال  ۱۳۱۳در هفدهسالگی به
کاتولیسیسم ُرمی گروید .شوق و حرارتی را که
پذیرفتن این مذهبِ تازهیافته
باتای در
ِ
متن منتشرشدهاش
دارد ،میتوان در نخستین
ِ
دید.
او در این اثر از بمبارانشدن کلیسای نوتردام در طول جنگ جهانی اول ابراز تاسف
میکند و دعا میکند که این کلیسا زودتر ترمیم شود.
با این همه در سال  ۱۳۲۴است که به ناگهان ایماناش را از دست میدهد وقتی
(به گفتهی خودش) «ایمان کاتولیکیاش باعث شد تا زنی که عاشقاش بوده
اشک بریزد».
باتای پارین-نویسهشناسی (خواندن خطوط قدیمی) و کتابداری آموخت و بیست
سال در کتابخانهی ملی فرانسه کار کرد .او در سال  ۱۳۵۱مسئول مخزن
کتابهای کتابخانه شهرداری اورلئان شد.
حاصل کار پژوهشی و هنری باتای ،که بیش از چهار دهه بود ،نوشتههایی است
درباره موضوعهای مختلف :سکهشناسی ،اروتیسم (باتای هم داستانهای اروتیک
نوشته است و هم مقاالتی دربارهی موضوع اروتیسم) ،خودزندگینوشت،
سیاست ،نقد ادبی ،فلسفه ،جامعهشناسی ،و دینشناسی.
باتای با چند گروه ضد فاشیستِ تندرو و کمعمر همکاری کرده است .جنبش
سوررئالیستی نیز شامل آنها میشود (این جنبش در مانیفست سورئالیستی
دوماش به سال  ۱۳۲۳باتای را تقبیح میکند) و نیز "محفل کمونیستی
دمکراتیک" ،که از  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۳نشریهای به نام  La Critique socialeمنتشر
میکرد .باتای همچنین گروهی را بنیاد کرد ( )۱۳۹۲-۱۳۹۵که Contre-
 Attaqueنام داشت و کمی بعد نیز کمک کرد تا گروهی به نام «انجمن مخفی»
تشکیل شود که از سیاست فاصله میگرفت و پیجوی اهدافی بود که صرفا ضد
دینی بودند ،به توصیف خود باتای «ضدمسیحی و اساسا نیچهای»« .انجمن
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مخفی» در صحنهی عمومی به عنوان «کالج جامعهشناسی» حضور داشت که
نشریهاش ( Acéphaleبیکله) نام داشت و از  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۳منتشر شد.
باتای گرچه در دههی دوم زندگیاش دست از ایمان کاتولیک کشیده بود ،اما در
سراسر عمرش همچنان به دین و بهخصوص به عرفان عالقهمند باقی ماند .دین ،از
دید باتای ،حوزهی فعالیت و تجربهای است که نمیتواند به کاربرد اجتماعی یا
ارزشهای اخالقی فروکاسته شود .دین نمیتواند کارگران خوب و شهروندان خوب
پرورش دهد .در خود دین تکانهای هست که بهسمت گزافه و زیادهروی است؛
همین تکانه ،که با گرایش به «دگربود» (غیریت) در دین اشتباه گرفته میشود،
توانش دین برای واژگونی نظم اجتماعی را نشان میدهد.
ِ

فلسفهیباتای

باتای در همهی آثارش ،بهدنبال تجربههای انسانیای است که محدودههای
اندیشه را آشکار میسازد؛ او بهدنبال تجربههای «دیگر»ی است که فراتر از
بازنمایی در زبان هستند :قهقه ،عشق اروتیک ،قربانی کردن ،اتحاد عرفانی .باتای
به دنبال آن بود که این تجربهها را برجسته سازد ،تجربههایی که از وجود خودبنیاد
فراتر میروند ،تجربههای سردرگمی و ندانستگی که «خود» را در هم میشکنند.
به نظر باتای چنین تجربههایی است که ارتباطها را ممکن میسازند ،زیرا خویشتن
را وادار میکنند تا به روی دیگران گشوده شود و با آنها در مراوده قرار گیرد .این
متالشیشدن خویشتن ،نوعی از-خود-فراروی است (یعنی تراگذشتن از خود به
عنوان تن و ذهنی مشخص است) .این تراگذشت ) ،(transcendenceبرقراری
ارتباط با دیگران را ممکن میسازد .باتای در «دربارهی نیچه» مصلوبشدن مسیح را
کنشِ رادیکال برقراری ارتباط میداند :خودپارهسازی امر الهی که بابِ همدلی را به
روی همهی انسانها باز میکند.
باتای در مقالهی «ارزش دی.ای.اف .دو ساد (نامهای سرگشاده به رفقای
کنونیام)» که در سال  ۱۳۲۳یا  ۱۳۹۴نوشته است ،برنامهی دانشگاهی جدیدی
را پیشنهاد میدهد که اختصاص به بررسی «صحنهی دیگری» داشته باشد ،صحنه
کنش افراطی ویرانی و گسیختگی و از-خود-فراروی .باتای این برنامه
را ( heterologyدگرسانی ،دگرسانشناسی ،دگربودشناسی) مینامد و آن را
«علم چیزی که کامال بسانی دیگر است» تعریف میکند.
«دگرسانشناسی» عنوان خوبی برای توصیف همهی آثار باتای است.
دگرسانشناسی به بررسی چیزی میپردازد که بسانی دیگر است و به این خاطر
از درون نظم مسلط اجتماعی طردشده است ،زیرا نمیتواند جذب آن نظم مسلط
ارزش
شود .دگرسانشناسی به چیزهایی میپردازد که در جهانی که بر محور «
ِ
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استفاده» شکل گرفته است بیاستفاده هستند و در جهانی که بر محور «تولید»
خوبی اخالقی فروکاسته
شکل گرفته ،بیفایده؛ در جهانی که امر مقدس را به
ِ
است ،دیگری همان شیطان دانسته میشود.
دگرسانشناسی باتای گرایش شدید اما سنتشکنانه و غیرمؤمنانهای به امر دینی
دارد .این «کامال دیگری» که در کانون دگرسانشناسی باتای نشسته است،
شدیدا با ایدهی «مقدس» گره خورده است؛ اما این «مقدس» هیچ ارتباطی به
گفتمان دینی معاصر غربی دربارهی خوبی (در مقابل شر) و تکریم ندارد .امر مقدس
از نظر باتای اساسا دوسویه است :از یک سو نسبتی با امر آسمانی و تکریم دارد،
و از سویی دیگر با امر نفرینشده و ناپاک .باتای مینویسد که شاید اصطالح
«قدسیشناسی» ( )agiologyمناسبتر از اصطالح «دگرسانشناسی» باشد
معانی دوگانهی "قدسی" (یعنی زمینی و آسمانی) را باید با هم در نظر
«اما
ِ
آوریم».
منظور باتای از «کامال دیگری» (در دگرسانشناسی) همانا ماوراءطبیعی ،کامال
بسانی دیگر ،شناختناپذیر ،آیینی و دینی است .وی حتی به این میاندیشید که
آن برنامهی دانشگاهی را درس «دین» بنامد و نه «دگرسانشناسی» ،اما «دین»
در جوامع مدرن غربی شدیدا با نهادهایی گره خورده است که دستیابی به امر
مقدس را تحت کنترل خود دارند.
باتای (برخالف دیگر نظریهپردازانی که در این مجموعه مقاالت معرفی میشوند)
نظریهای کامل از دین ارائه میدهد (در  Theory of Religionکه اصل فرانسوی آد در
 ۱۳۴۹منتشر شد ،اما پیشتر نوشته شده بود) .این نظریه ارتباط تنگاتنگی با کتاب
سهجلدی معروفترش ( The Accursed Shareسهم نفرینشده) دارد .باتای در
نظم
«نظریهی دین» دو حوزه یا دو «دنیا»ی شدیدا متضاد را از هم تفکیک میکند:
ِ
نظم چیزها.
نزدیکی ( :Intimacyصمیمیت ،یکدلی ،مجامعت) و
ِ
نظم نزدیکی – که باتای با عنوان دنیای مقدس هم از آن نام میبرد – حوزهی
ِ
پیوستگی و گردش نامنقطع است که هیچ چیز یا خویشتن فردیاش تمایزپذیر
آشفتگی کهنی
یادآور
نیست؛ این حوزه ،عرصه حضور یک «تراکم مبهم» است که
ِ
ِ
است که در بسیاری از اسطورههای آفرینش از آن یاد شده است« .نزدیکی»
پیشازبانی لکان است که قبل از شکلگیری شخصیت و
یادآور مرحلهی
همچنین
ِ
ِ
سوژه و قوهی خیال قرار دارد.
نظم نزدیکی ،حوزهی خودآگاهی نیست یعنی در آن آگاهیای از خود به عنوان
فردی که در رابطه با دیگران است وجود ندارد .باتای این حوزه را با حیوانیت
همبسته میداند ،زیرا حیوانها «در دنیای آب مانند آب هستند  ...جانوران ،همانند
نظم چیزها ،که
گیاهان ،در رابطه با بقیهی جهان هیچ خودمختاریای ندارند» .اما
ِ
نظم ناپیوستگی و تشخصِ فردی و
باتای آن را دنیای نامقدس و متعارف میداند،
ِ
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نظم نزدیکی»
تقسیم و انشعابشدن در قالب سوژهها و ابژههاست .درحالیکه «
ِ
نظم چیزها» حوزهی انسانیت است.
حوزهی حیوانیت است« ،
ِ
نخستین قدم برای خروج از نظم حیوانی نزدیکی و واردشدن به نظم انسانی
چیزها ،استفادهکردن از ابزار است .ابزار (مثال سنگ برای کوبیدن ،یا چوبِ تیز برای
شکارکردن) چیزی است که ما آن را ابژه میکنیم و همچون یک ابژه با آن برخورد
میکنیم ،و بدینگونه خودمان را سوژه میسازیم .ابژهای که ابزار میشود و
پیوستگی تمایزنیافتهی «نزدیکی» را از بین
سوژهای که از ابزار استفاده میکند،
ِ
میبرد و به «چیزها» بدل میشود .افزون بر آن ،ما از ابزار استفاده میکنیم تا
ابژههای دیگر را بسازیم و دستکاریشان کنیم .در این فرآیند است که ما ،در
جهان ابژهها ،خودمان را هم ابژه میسازیم؛ این کار ،خود-ابژهسازی است.
ما نظم چیزها را« ،دنیای چیزها و بدنها» را (که دنیای دون و معمولی است« ،این
عرفانی» نزدیکی قرار میدهیم .این
جهانی» است) ،در تضاد با «دنیای مقدس و
ِ
دو دنیا ،مقایسهپذیر نیستند« .هیچچیزی ،هیچ واقعیتی ،بیشتر از این زندگی
حیوانیای که ما در آن فرو افتادهایم ،نزدیکتر به ما نیست».
ن دیگری این جهان به عنوان
پس
نظم نزدیکی ،که ما از دستاش دادهایم ،آن سا ِ
ِ
نظم چیزها است .نظم نزدیکی «برای این دنیای دون و روشن ،دنیایی که عرصهی
خاص و ممتاز انسان است ،خطرناک و گیجکننده است» .عرصهی ممتاز انسانیای
که در نظم چیزهاست ،ما را از نظم نزدیکی جدا میسازد و آن را عقب میراند؛
یعنی نمیگذارد که نظم نزدیکی ،نظم چیزها را بشکند و به آن آشفتگی کهن و
سر آشتی ندارد،
تمایزنیافته بازگردد .انسان «از نظم نزدیکی ،که با نظم چیزها
ِ
میترسد ... .نزدیکی ،وقتی فرد را میترساند و میلرزاند ،مقدس و آسمانی
خروش شگرف زندگی است،
است و عجین با اندوه ... .امر مقدس همانا جوش و
ِ
که نظم چیزها آن را تحت کنترل خویش درمیآورد و با همین کارش امر مقدس را
افسارگسیخته میسازد و آن را به خشونت میگرواند ،بدانسان که پیوسته بندها
و سدها را تهدید به شکستن میکند ،پیوسته میخواهد بهوسیلهی رسوبدادن
و زوالبخشیدنی واگیر و ناب و باشکوه ،با فعالیت مولد و خالق مقابله کند».

باتایودین
در رابطهی با این دو دنیا ،دین چه تعریفی خواهد داشت؟ از دید باتای ،دین
نظم چیزها» مشغول
نزدیکی گمشده» است .دین درحالی که به «
«جستجوی
ِ
ِ
است ،با «نظم نزدیکی» نیز تماس برقرار میکند .دین بر اساس تمایل به نزدیکی
مقدس نزدیکی عمل میکند در حالی که بخشی از نظم
با دنیای کامال دیگر و
ِ
چیزها باقی میماند .دین در این دنیاست ،اما از این دنیا نیست.
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باتای ،با آن نگاه دگراندیشانه خاص خود ،در بسیاری از نوشتههایش (بهویژه در
«اروتیسم» که به سال  ۱۳۵۴در فرانسه منتشر شد) تمایل اروتیک را با تمایل
دینی در ارتباط میبیند .از دید باتای ،تمایل عاشق به برقراری صمیمیت و نزدیکی
کردن خویشتن دارد تا در نزدیکی و
با معشوقـ[ـه] همان تمایلی است که فرد به گم
ِ
صمیمیت حل شود.
باتای میگوید«قربانیکردن» در دین ،نمو ِد نمادینی است برای این تمایل به
نزدیکی گمشده .از دید باتای ،قربانیکردن همانا اقدا ِم نافرجامی است جهت عبور
ِ
از نظم چیزها به نظم نزدیکی .آیین قربانیکردن ،درون نظم چیزها ،به چیزی
(حیوانی اهلی ،انسان ،یکمشت غله) «ارزش» میدهد ،آن چیز را از این نظم
نظم نزدیکی میفرستد؛ یعنی از طریق کنشِ بیهوده
حذف میکند ،و آن را به
ِ
مصرفکردن (سوزاندن ،برگزاری جشنی عیاشگونه) آن را به قلمروی امر مقدس
گسیل میکند.
قربانیکردن یعنی هدردادن چیزی که درون نظم چیزها ارزش استفاده دارد ،یعنی
مقدس نزدیکی .برای همین هم هست
فرستادن آن چیز به دنیای دیگر ،به قلمروی
ِ
که حیواناتِ قربانیشونده ،اهلی هستند و نه وحشی :زیرا حیوان وحشی  -از اول
نظم نزدیکی قرار داشته .طبق چنین برداشتی از قربانیکردن ،جشن و
 درِ
کارناوال و مهمانی همگی کنشهای قربانیکردن هستند .یعنی کنشهای
بههدردادن از نوع مقدس هستند؛ چیزهای ارزشمند را با مصرفی افراطکارانه (و
بنابراین بیهوده) از نظم چیزها حذف میکنند .در مورد کارناوال نیز ،با مسخرهکردن
یا براندازی شخصیتهایی که قدرت و قانون را در دست دارند ،سرمایهی اجتماعی
را تباه میسازند.
پس از دید باتای ،خشونتِ دینیای را که در قربانیکردن است ،باید از دیگر انواع
خشونت (مانند جنگ) متمایز ساخت .برخالف بیانیههای وطنپرستانهای که مرگ
امر مقدس (خدا ،ملت ،سرمایهداری)
سربازان در جنگ را قربانیای برای یک ِ
میداند ،تلفات جنگی قربانی نیستند زیرا برای چیزی کشته شدهاند که از نظر
اجتماعی ارزشمند است .در جنگ ،مردم یا ملت چیزها و بدنهایی را هزینه
میکنند تا بهای حفظکردن یا پیشرفتدادن چیزی را بپردازند که درون نظم چیزها
ارزشمند است.
باتای در «دگرسانشناسی» خویش تعریفی از دنیای مقدسِ نزدیکی به دست
میدهد« :امر خطرناک و گیجکنندهای» که منجر به به آن میشود که تجربهی
دینی یعنی تجربهی امر مقدس را آمیزهای تقلیلناپذیر از جذب و دفع ،از ترس و
تمایل بفهمیم( .برای همین هم باتای میگوید دنیای نزدیکی گیجکننده است ،زیرا
تجربهی احساسی است که همزمان تو را جذب و دفع میکند).
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همان گونه که باتای در جلد دوم "سهم نفرینشده" نوشته است «همین آمیزهی
بیزاری و تمایل است که دنیای مقدس را متناقض مینماید ،و هر کسی را که این
دنیای مقدس را مالحظه میکند در جذبهای بیمناکانه قرار میدهد» .این جمله
یادآور تعریف معروف رودلف اوتو از تجربهی دینی است که آن را تجربه آن وجودی
میداند که کامال بسانی دیگر است و هم ترساننده است و هم مجذوبکننده.
پرداز دین است ،آثارش تاثیر اندکی بر حوزهی
بهرغم این حقیقت که باتای نظریه
ِ
دینپژوهی گذاشته است .این تا اندازهای بدان خاطر است که سبک نوشتاری وی
نامرسوم است و در اغلب آثارش فرمهای سنتی را با مباحث دانشگاهی و کلمات
قصار و خودزندگینوشت درمیآمیزاند .به همین علت هم بوده که آثار وی تا اواخر
دههی  ۱۳۲۴به انگلیسی ترجمه نشد.
اما در این زمینه دو استثنا وجود دارد که هر یک اثری پربار برای عالقهمندان به
باتای و دین است:
 −اولی ،در حوزهی دین و فرهنگ است:
Andrew Wernick: Bataille’s Columbine: The Sacred Space of Hate
ورنیک در این اثر کشتار/خودکشیای را که در دبیرستان کلمباین (در کلرادوی
باتایی دگرسانشناسی و قربانی تفسیر کرده است .به
امریکا) رخ داد ،با مفاهیم
ِ
ت ظاهرا بیمعنی نشان از خیزش یک «فعالیت
نظر ورنیک این طغیان خشون ِ
دیگرشناختی» نوین در فرهنگ جوانان امریکایی دارد که منبعث از تمایل به تولی ِد
نظم حاکم موافقت ندارد» .ورنیک برخالف دیگر تفاسیری
«چیزی است که مطلقا با
ِ
که از این رویداد شده است ،از باتای و ژان بودریار بهره میبرد تا بگوید که این کنشِ
خشونت قرار بوده که بیمعنی و بیهوده و بیهدف باشد .حادثه کلمباین کشتاری
کشتن همه بوده
بیمعنی و به زبان باتایییک نوع قربانیکردن بوده است« .مقصود،
ِ
کردن همهی اعضای دبیرستان
است .یا اگر بخواهیم جور دیگری بگوییم :قربانی
ِ
کلمباین بوده است».
 −دومین اثر ،در حوزهی مطالعات انجیلی و االهیاتی است:
Tod Linafelt: Biblical Love Poetry …and God
لینافلت اثر باتای دربارهی اروتیسم را با کتاب خویش که دربارهی "غزل غزلهای
سلیمان" است در ارتباط قرار میدهد .گرچه "غزل غزلها" ظاهر یک شعر
عاشقانه است که از صدای دو عاشقِ جوان تشکیل شده که دارند تمایلشان به
یکدیگر را بازگو میکنند ،اما میتوان آن را کنایهای از عشق االهی-انسانی نیز
دانست.
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باتای در کتابی که دربارهی اروتیسم نوشته است میگوید عشق انسانی تمایل به
 زیرا خدا هرگز نه در خطر حلشدن در.نزدیکی گمشده است اما عشق الهی نه
 بنابراین از دید باتای عشق.چیزی دیگرقرار دارد و نه مستعد چنین وضعیتی است
: اما لینافلت خالف چنین چیزی را میگوید.جسمانی فراتر از عشق االهی است
حلشدن در چیزی دیگر] دقیقا همانی است که در محور رابطهی عاشقانهی
االهیای قرار دارد که در ادبیات انجیلی و بهخصوص در نیایشهای یهودی-انسانی
 و مهمترین. نهتنها انسان که خدا نیز در خطر این عشق قرار دارد.و مسیحی آمده
شاهدش همانا اندوه و میل االهی خداوند است که در انگارههایی منعکس شده
.است که از خدای عاشق در ادبیات انجیلی توصیف شده است
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ژانبودریار
ژان بودریار ( )۱۳۲۳ – ۲۴۴۴نظریهپرداز
پستمدرن فرهنگی است که بیشتر بهخاطر
نقدهایش بر جامعهی مصرفگرای معاصر
شناختهشده است .او که جامعهشناسی
خوانده ،یکی از نظریهپردازان مهم
پستمدرنیسم است.
ژان بودریار در  ۱۳۲۳در ریمز فرانسه به دنیا آمد .پدربزرگ و مادربزرگش کشاورز
بودند و والدینش در خدمات شهری کار میکردند .بودریار در دانشگاه نانتر و در نزد
هانری لوفور ) (Henri Lefebvreجامعهشناسی خواند .از سال  ۱۳۲۲تا دوران
بازنشستگیاش بهسال  ۱۳۲۴در دانشگاه نانتر جامعهشناسی درس داد .او در ۲
مارس  ۲۴۴۴پس از یک بیماری طوالنی در پاریس درگذشت.
آثار اولیهی بودریار از چشمانداز یک جامعهشناسِ مارکسیست نوشته شده است.
اما بودریار در آثار و مطالعات بعدیاش استادان خود (لوفور ،مارکس ،سارتر) را به
نقد کشیده است.
دلبستگی آغازین بودریار به نظریهی مارکسیستی زمانی به پایان رسید که با
ایدههای پساساختارگرایانهی دههی  ۱۳۴۴روبهرو شد .بودریار دانشجوی
نظریههای روالن بارت و مارشال مکلوهان (نظریهپرداز رسانههای جمعی) بود.
اولین کتاب بودریار («نظام ابژهها» که بهسال  ۱۳۲۲به فرانسه منتشر شد) یک
تحلیل نشانهشناسیک از فرهنگ است که تحت تاثیر ایدههای پساساختارگرایانهی
بارت قرار دارد.
بودریار در آثاری که دربارهی فرهنگ پستمدرن نوشته ،آثاری که داعیههای
رادیکالی دارند ،ایدههای مختلفی را از حوزههای مختلفی مانند زبانشناسی و
فلسفه و جامعهشناسی و علوم سیاسی گرفته و به کار بسته است .وی به
مسایل گوناگون و گستردهای پرداخته که شامل رسانههای جمعی ،مصرف انبوه،
جامعهی مصرفی ،جنگ ،و تروریسم میشود.
بودریار را بیشتر با کتاب «وانمودهها و وانمود» ( Simulacres et Simulation / engl.:
 ،)Simulacra & Simulationمنتشرشده بهسال  ۱۳۲۱به زبان فرانسه،
میشناسند .او در این کتاب ماهیت فرهنگ پستمدرن را میکاود و تاکید میکند
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که فرهنگِ معاصر دیگر قادر نیست انگاره ( )imageرا از واقعیت ( )realityتمییز دهد.
جهان هدفها و ابزارها،
م سوژه و ابژه،
ِ
بودریار بر این باور است که «جها ِ
ن مرسو ِ
جهان ما همسان نیست».
ت
ِ
جهان خیر و شر ،دیگر با وضعی ِ
ِ

فلسفهیبودریار

بودریار بر زمینهی کاوشهایی که از فرهنگ پستمدرن غربی کرده ،عالقهی
ویژهای به بازنمایی دارد .آثار وی میخواهند بکاوند که فنآوری و رسانهها چگونه
میتوانند بر بازنمایی تجربیاتمان و شناختمان از جهان تاثیر بگذارند .بودریار
میگوید فرهنگ معاصر چنان از انگارههایی که تلویزیون و فیلم و تبلیغات و دیگر
اشکال رسانههای جمعی تولید میکنند اشباع شده که تفاوتهای بین امر واقع و
خیالی یا بین حقیقت و دروغ قابل درک نیست .انگارهها واقعیت را بازنمایی
سازی
نمیکنند ،بل خودشان بدل به واقعیت میشوند .بنابراین ،زندگی ما شبیه
ِ
واقعیت است ،و همین شبیهسازی است که بهوسیلهی مفهومپردازیهایی که
هیچ اساسی یا ارتباط مستقیمی با واقعیت ندارد ،آنچه را که واقعی پنداشته
میشود ،برمیسازد .انگارههایی که رسانههای جمعی تولید کردهاند ،نه اشارهای
به واقعیت دارند و نه واجد معنی مستقلی هستند.
آیا ما پیامد زیستن در جامعهای هستیم که پستمدرن و اشباعشده از
انگارههاست؟ پس ،تجربههای ما از جهان ،از طریق و به واسطهی انگارههای
بسیاری صورت میگیرد ،انگارههایی که هر روز با آنها روبهروییم ،انگارههایی که
تن ایدهآل نه
چگونه دیدن و چه دیدن ما را برمیسازند .برای مثال ،ایدهی ِ
بهوسیلهی برخی تجربههای بیواسطهای که در جهان داریم ،بلکه عمدتا از طریق
همهی آن انگارههای تنانهای شکل میگیرد که رسانهها و تبلیغات و دیگر ابزار
تولی ِد انگاره به سمت ما روانه کردهاند.
مفاهیم «وانموده» ( )simulacrumو «فراواقعیت» (یا واقعیتِ حاد )hyperreality ،در
فهم بودریار از رابطهی بین واقعیت و بازنماییهای واقعیت نشستهاند.
ب
قل ِ
ِ
وانموده ،انگاره یا شبیهسازی شدهی چیزی است .بودریار از این اصطالح برای
جانشین همان چیزی میشود که قرار
اشارهکردن به انگارهای استفاده میکند که
ِ
بوده بازنماییاش کند .بودریار در کتاب « وانمودهها و وانمود» بین سه مرحله یا
«نظم»ِ وانموده در تاریخ غرب تمایز قائل میشود .انگاره یا وانموده  -در هر نظمی -
نسبت به آن چیزی که [انگاره یا وانموده] میخواهد بازنماییاش کند ،رفتهرفته
نظم نخست (که واقعیت را قلب یا پنهان میکنند)
بیگانه میشود .وانمودههای
ِ
عمدتا در دورهی باروک پدیدار شدند ،دورهای که اصالت را به تصنع میداد و نه به
واقعگرایی .بودریار از طریق مقالهی والتر بنیامین («اثر هنری در دورهی بازتولید
ن
ماشینی») ،پدیداری وانمودههای نظم دوم را مشخص میسازد؛ دورهی مدر ِ
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تولید انبوه و تکثیر ناشی از بازتولید (یعنی انگارههای یک انگارهی «اصلی» که
متعاقبا انگارهی چیز «واقعی» نیز هست) .این وانموده ،انگارهی یک انگاره است.
وانمودههای نظم سوم ،وانمودههای دورهی پستمدرن و کنونی است .در دورهی
پسامدرنیته است که همهی روابط و اتصاالت وانموده با واقعیت گم میشود.
محصول واقعیت است ،و نه بدلی ( )imitationاز واقعیت .در
وانمودهی این دوره،
ِ
پسامدرنیته است که وانموده به جای امر واقع نشسته است ،برای همین هم
جهان وانمودهها زندگی میکنیم.
هست که ما در
ِ
گرچه انگارهها ممکن است جهت اشارهکردن یا بازنماییکردن ابژههای جهان
واقعی و «بازتابدادن» واقعیتِ از-پیش-موجود ( )preexistingایجاد شوند ،اما بودریار
میگوید انگارهها (در دورهی پسامدرن) مقدم بر امر واقع هستند .اگر چنین باشد،
ن واقعیت .یکی از
پس ما در
جهان شبیهسازی زندگی میکنیم و نه در جها ِ
ِ
تکثیر رسانههاست (رسانههایی مانند
ی پسامدرنی،
مشخصههای چنین دنیا ِ
ِ
عکاسی ،فیلم ،تلویزیون ،و شبکهی جهانی اینترنت) که انگارههایی تولید کنند که
واقعیت را شبیهسازی میکنند .بودریار میگوید «شبیهسازیکردن ،وانمودکردن به
داشتن چیزی است که نداریم» .به کوتاه سخن ،شبیهسازی به واقعیت اشاره
ِ
ندارد ،شبیهسازی وانمود نمیکند که دارد بدلی از واقعیت به دست میدهد؛ بل،
واقعیت را برمیسازد.
بودریار در کتاب «وانمودهها و وانمود» نمونهای به دست میدهد از اینکه یک انگاره
چگونه میتواند خو ِد واقعیت شود .وی از داستان خورخه لوئیس بورخس نقل
میکند که «رسا ِم امپراتور چنان نقشهی دقیقی میکشد که وجببهوجبِ قلمروی
وی را پوشش میدهد» .این نقشه که بازنماییای از یک فضای واقعی است،
زبان بودریاری) فراواقعیت میشود« :این شبیهسازی دیگر
واقعیت میشود ،یا (به
ِ
شبیهسازی از یک قلمرو ،از یک باشندهی مرجع ( )referentialیا یک ذات
بدون خاستگاه
محصول مدلهای یک امر واقعی است که
( )substanceنیست .بل
ِ
ِ
یا واقعیت است :یک فراواقعی است» («وانمودهها و شبیهسازی» ،ص  .)۱از این
ن نقشه را استمرار
دیدگاه« ،این قلمرو دیگر نه مقدم بر آن نقشه است و نه بود ِ
م وانمودهها  −و
میبخشد .بل این نقشه است که مقدم بر قلمرو است  −تقد ِ
قلمرو را ایجاد میکند .و اگر بخواهیم به آن داستان بازگردیم ،امروزه قلمرویی است
که تکههایش در گسترهی نقشه تحلیل میروند» .از دید بودریار ،نقشه همان
جهان فراواقعی جهانی است
واقعیت میشود ،و نه بازنماییای از واقعیت .پس،
ِ
که در آن امر واقعی و امر خیالی منفجر شدهاند؛ نه مرزهای جداکنندهی آن دو دیگر
برقرار است و نه مرزهایی که آن حوزههای خودمختار را از هم جدا میکرد .پس
تمایز بین واقعیت و عقیده و ورزش و
شبکهی سیانان و دیگر شبکههای خبری
ِ
سیاست و هواشناسی و سرگرمی را مخدوش میسازند .خبر ،واقعیت را توصیف
یا بازنمایی نمیکند ،خودش واقعیت است .بودریار تا آنجا پیش میرود که میگوید
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خلق خو ِد
نقشِ رسانهها و دیگر برساختههای خیالی (مانند دیسنیلند)
ِ
فراواقعی یک امر واقعی نیست.
سازی
آمریکاست ،آمریکایی که چیزی جز شبیه
ِ
ِ
شبیهسازی معموال اشاره به چیزی دارد که کاذب یا جعلی یا غیرواقعی یا ناموثق
است .اما بودریار شبیهسازی را در تقابل با امر واقعی نمیگذارد؛ بل ،بین این دو
ب
یک انفصال شدید میبیند .از دید بودریار ،ما دیگر نمیتوانیم از حقیقت یا کذ ِ
نسبی ،از انگارهها و بازنماییها سخن بگوییم .جهانهای مجازیای که بهوسیلهی
گرافیک رایانهای ساخته شدهاند این ایده را برجسته میسازند که میتوان واقعیت
ِ
ت از-پیش-موجودی وجود ندارد تا این
را ساخت حتی در شرایطی که هیچ واقعی ِ
نسخهی مجازی بازنماییاش کند.

بودریارودین
ایدههای بودریار پرسشها و چالشهای مهمی برای دینپژوهی ایجاد کردهاند.
تکثیر انگارهها که مشخصهی دوران پسامدرن است ،همچنین
بودریار تاکید میکند
ِ
اشکال دین معاصر و آن فنآوریهایی است که این
مشخصهی دستکم برخی از
ِ
ادیان جهت ترویج یا انتشار پیام خود از آنها استفاده میکنند.
میتوانیم بپرسیم این تکثیر انگارههایی که رسانههای گوناگون انجام میدهند چه
تاثیری بر دین دارد؟
آیا دین معاصر نیز شبیهسازیشدهی یک گذشتهی دینی است؟
اگر هست ،چگونه؟ مثال تبلیغات مذهبی در تلویزیون در راستای اشباعشدن
انگارهها در جهان پسامدرن است؟
آیا بازنماییهای دینی واقعا چیزی بهجز شبیهسازی هستند؟
این پرسشها و چالشهای بودریاری همگی زمانی جالبتر میشوند که بدانیم
عموما دین اینگونه فهمیده شده که دارد چیزی «واقعاً» واقعیای را توصیف
میکند ،واقعیتی را توصیف میکند که به ادعای بودریار دیگر وجود ندارد.
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والتربنیامین
والتر بنیامین ( )۱۳۳۴ - ۱۲۳۲در برلین و در
خانوادهی یهودیای به دنیا آمد که همرنگِ
مسیحی آن شهر شده بود.
فضای غالبِ
ِ
بنیامین دانشآموختهی دانشگاه برلین و
فرایبورگ و مونیخ و برن است .در دوران
دانشجویی به جنبش دانشجویی یهودیهای
رادیکال پیوست و همراه با دوست صمیمیاش،
گرشوم شولم ) ،(Gershom Scholemبه تدریج به عرفان یهودی عالقه پیدا کرد.
(شولم به عالقهاش ادامه داد و در زمینهی عرفان یهودی دانشپژوهی برجسته
گشت).
بنیامین در  ۱۳۲۵پایاننامهاش برای رسیدن به مقام استادی را با عنوان «خاستگاه
نمایش سوگوار آلمانی» به دانشگاه فرانکفورت ارائه کرد اما چون به خاطر سبک
نامرسوم و شاعرانهاش امکان رد شدناش میرفت ،آن را پس گرفت .بنیامین
هیچگاه منصب رسمی دانشگاهی نداشت .وی همواره بهعنوان دانشپژوهی
مستقل و منتقد و مترجمی آزاد فعالیت میکرد.
در  ۱۳۹۹با قدرتگرفتن نازیها در آلمان ،بنیامین به پاریس رفت و در همانجا بود
که با هانا آرنت و گروه دیگری از روشنفکران دیدار کرد .در سال  ۱۳۹۳بود که از
تابعیت آلمانی محروم شد و مجبور شد در اردوگاه سر کند .در  ۱۳۳۴دعوتنامهای
از سوی تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر و "انتستیتوی پژوهشهای اجتماعی"
دریافت کرد .این نهاد بهخاطر فرار از دست نازیها بهتازگی از فرانکفورت به نیویورک
منتقل شده بود .بنیامین تالش کرد تا از دست رژیم ویشی فرانسه ( French
 )Vichyبگریزد و به ایاالت متحده برود .وقتی به شهر پورتبو (شهری در مرز اسپانیا و
فرانسه) رسید ،اجازه ندادند وارد اسپانیا شود .حاال اگر بنیامین به فرانسه
بازمیگشت مرگاش حتمی بود .صبح روز بعد جسد بنیامین را پیدا کردند؛ گویا با
خوردن قرص مورفین خودکشی کرده بود.

فلسفهیبنیامینودین
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بنیامین دربارهی موضوعهای گوناگونی نوشته است :از تراژدی ادبی و مدرنیته
گرفته تا پاریس و نجاتبخشباوری ( .)messianismوی سبکهای نوشتاری
گوناگونی را هم تجربه کرده :از مقاله و نقد ادبی گرفته تا جمالت قصار .متون وی
بهخاطر مضمون و برانگیزانندهایشان توجه بسیاری از هنرمندان و تاریخنگاران و
منتقدان ادبی و فیلسوفان را به خود جلب کردهاند .نظریهی انتقادی وی از دید
دینپژوهی دانشگاهی به صورت ویژهای توجهانگیز است ،زیرا خاستگاهها و
بنیادهای دین را به پرسش میکشد .ما بر چهار اثر وی متمرکز میشویم« :نقد
خشونت» (« ،)۱۳۲۱وظیفهی مترجم» (« ،)۱۳۲۹اثر هنری در عصر بازتولید
مکانیکی» ( ،)۱۳۹۲و تمثیل فرشتهی تاریخ از «تزهایی دربارهی فلسفهی تاریخ»
(.)۱۳۳۴
نبودن قانون را بررسی میکند .وی
بنیامین در «نقد خشونت» بنیادهای قانون یا
ِ
میگوید قانون نمیتواند روی خودش بنا شود .قانون هیچ بنیادی ندارد (نه در فرمان
الهی ،نه در طبیعت ،و نه هیچچیز دیگر) .اگر بنیادی داشت ،دیگر نیازی نداشت که
به خشونت متوسل شود تا خودش را مستقر و حفظ کند .از این گذشته ،اتکای
مطلق قانون به خشونت نشان میهد که قانون به خودی خود بیپایه و اساس
است .اگر هم قرار است پایه و بنیادی باشد ،آن بنیاد فقط خشونت است .رویکرد
مرسومی که خشونت را درون نظام قانونی موجه میداند ،اگر بر مبنای «هدف
وسیله را توجیه میکند» خشونت قانونی را (که بهدست قانون اِعمال میشود و
تداوم مییابد) موجه سازد ،توجه ما را از این واقعیت – یعنی بیبنیادبودن قانون یا
خشونت-بنیادبودن قانون  −دور میسازد؛ اگر هدف برحق است ،پس وسیلهی
خشن هم برای رسیدن به آن هدف ضروری مینماید .بنابراین ،بنیامین میگوید
نگذاشتهاند بپرسیم که ضرورت خشونت قانونی چه چیزی را میتواند دربارهی خود
قانون ،یعنی برخوردارنبودن قانون از بنیادی استوار ،آشکار کند؟ خود قانون کافی
نیست؛ قانون نمیتواند روی خودش بنا شود .قانون میباید به خشونت متوسل
شود تا خودش را مستقر سازد و تداوم دهد .خشونت در جای بنیادهای قانون
نشسته است.
بنیامین در «وظیفهی مترجم» (که مقدمهای است بر ترجمهی خودش از شعر
«مناظر پاریس» بودلر) همین پرسیدن از خاستگاهها و بنیادها را به نوع دیگری پیش
ادبی مبدأ و «زندگی پس از مرگ»اش ( )afterlifeدر
میکشد و رابطهی بین اثر
ِ
ترجمه را میکاود .چه چیزی دارد ترجمه میشود؟ با توجه به اینکه هر اثر ادبیای
ارزش ترجمهشدن را دارد« ،مترجم زمانی میتواند چیزی ژرف و اسرارآمیز و
«شاعرانه» بازتولید کند که خودش هم یک شاعر باشد» .ترجمه ،هنری است که
میتواند اثر ادبی را به چیزی بیشتر از خود اثر بدل کند .اثر ادبی ،با ترجمهشدن،
صاحب «زندگی پس از مرگ» میشود؛ یعنی چیزی بیشتر از آنچیزی میشود که
زندگی مداوم» است .بنابراین ،اثر ادبی باید با
در اصل بوده .ترجمه یک «مرحله از
ِ
عمل مترجم بمیرد تا در زبانی دیگر و فراتر از خودش و بهعنوان یک اثر هنر ادبی
ِ
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راز ژرفی
زندگی کند .همزمان نیز ،خود اثر مبدأ چون ناقص است و نمیتواند به ِ
دست یابد که همواره در پیاش بوده ،تن به ترجمه میدهد .وظیفهی مترجم صرفا
این نیست که اطالعات متن مبدأ را به کسانی انتقال دهد که قادر نیستند زبان
متن مبدأ را بخوانند .بل ،وظیفهاش «بازآفرینی» است ،با هدف آزادساختن قدرت
شاعرانهی متن مبدأ از زندان یک زبان خاص (و نه لزوما زبانی غیرجهانی و
ناخالص).
مراثی تداومیابنده :فاجعه ،سوگواری ،و اعتراض
تاد لینافلت ) − (Tod Linafeltدر «
ِ
در زندگی پس از مرگِ یک کتاب انجیلی» (« − )۲۴۴۴زندگی پس از مرگِ» کتاب
«مراثی ارمیا» را که در «عهد عتیق» دربارهی ویرانشدن اورشلیم بهدست بابلیها
است ،میکاود و نشان میدهد که فهم بنیامین از ترجمه چه قدرتی در مطالعهی
تاریخ تفسیر انجیلی دارد .وی نشان میدهد که چگونه متن اصلی و مبدأ
«مراثی» ،بهخصوص صدای ژرف رنجکشیدن و فقدان محسوسِ پاسخی االهی ،تن
به ترجمه یا همان زندگی پس از مرگاش میدهد .لینافلت ،ترجمهها و تفاسیر و
شعرها و قصههایی را که بعد از «کتاب مراثی» نوشته شدهاند و همچون زندگی
پس از مرگِ آن کتاب هستند ادبیات بقا و تداوم (یا «فرا-زیستن» یا «زیستن در
فراتر») مینامد؛ این ادبیات بقا میکوشد – و بهناچار نمیتواند – صدای
رنجکشیدنی را بازآفرینی و آزاد کند که در متن مبدأ و اصلی وجود دارد.
بنیامین در مقالهی «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی» میخواهد خاستگاه اثر
هنری را در ارتباط با دورهی تاریخیای بکاود که بهادعای بنیامین در تاریخ هنر
دورهای اساسا تازه است و ثمرهی روشهای بازتولید انبوه است .چیزی که در
اینجا مهم است مفهوم «اصالت» ( )authenticityاست؛ منظور بنیامین از اصالت،
تاریخی این حضور
حضور تکین اثر اصیل هنری در زمان و مکان است؛ یعنی شواهد
ِ
کجا میتواند باشد .چیزی که قابل بازتولید نیست ذات یا «هاله»ی اثر هنری است.
همین ذات یا هاله است که اثر اصیل هنری را در فاصله از ما قرار میدهد و در
رابطه با ما صاحب دیگربودگیای تاریخی میشود .بازتولید ماشینی میل دارد که
این فاصله را کمتر کند« ،تا ابژه را بهوسیلهی شبیهاش ،بهوسیلهی بازتولیدش ،در
نزدیکترین نقطه [به ما] قرار دهد» .و حاال با هر بازتولیدی ،هالهی اثر اصیل
ضعیفتر و ضعیفتر میشود ،چون «تکنیک بازتولید ،ابژهی بازتولیدشده را از دایرهی
سنت بیرون میکند» و ابژه را با موقعیت اصیلاش بیگانه میسازد ،و از این رو
چندگانگی نسخههای کپیشده را جایگزین حضور تکین میکند .بازتولید حتی
وقتی اثر اصیل را از زمان و مکان تاریخیاش برمیکند (زمان و مکان تاریخی
همانچیزی است که به اثر اصیل هاله میبخشد) ،به هالهی اثر اصیل وابسته
است .بنابراین ،بازتولید – ناخواسته – هالهی اثر اصیل هنری را از بین میبرد ،و
یک شبیهسازی را جایگزیناش میکند .این ایده را ژان بودریار بعدها گسترش داد.
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بنیامین فراتر میرود و میگوید هالهی اثر هنری ریشه در سنت دارد و بر آیین
استوار است .بنیامین تاکید میکند که آیین ،ارزش-استفادهی اولیه و اصلی اثر
هنری بوده است .مدتها پیش از اینکه زیبایی یا هر تجربهی زیباشناسانهی
دیگری هدف هنرمند باشد و مدتها پیشتر از جنبش «هنر برای هنر» ،اثر هنری
برای استفاده در آیین مذهبی ساخته میشد .همینکه هنرمندان اندکاندک با
دادن عمومی اثر (و نه استفادهی آیینی) شروع به ساختن اثر کردند،
ف نمایش
ِ
هد ِ
اثر هنری از ریشههای مذهبیاش جدا شد .بنیامین میگوید با وجود این ،تا عصر
جدید بازتولید ماشینی ،ریشههای مذهبی همچنان به اثر چسبیده بود.
در این دورهی تاریخی است که شاهدیم برای نخستینبار اثر هنری از «وابستگی
انگلیاش به آیین» «رهایی» مییابد .هنرمندان ،در این عصر جدید ،کمکم با قص ِد
بازتولیدکردن ،اثر میسازند .اثر اصلی برای این تولید میشد که بازتولید شود.
کیفی ماهیت
بازتولیدشدن اثر هنری چنان اهمیت مییابد که منجر به دگرگونی
ِ
هنر میگردد :ریشههای اصیل هنر از کنش آیینی جدا شده و آماده است تا در
خدمت کنشی کامال جدید قرار گیرد؛ سیاست .بنیامین ،فیلم را خادمترین نمونهی
شکل جدید هنر بازتولیدشده میداند .فیلم قدرت آن را دارد که «تودهها را
این
ِ
بسیج کند» ،خواه هدفاش ناسیونالیسم باشد یا انقالب ،خواه هدفاش پذیرش
وضع موجود باشد یا مقاومت در برابر آن .فیلم قدرتاش را همزمان از دو راه به
دست میآورد :یکی با پرتکردن حواس تماشاگران (و آنان را در وضعیت گیجی قرار
دادن) و دوم با از-نو-شکلدادن جهانبینی و برداشت آنها از واقعیت.
به یاد داشته باشیم که بنیامین مقالهی «اثر هنری در عصر بازتولید ماشینی» را در
سال  ۱۳۹۲و در زمان خیزش نازیسم نوشته است (نازیسم ،جنبشی بود که
تخصص ویژهای در هنر و پروپاگاندای سیاسی داشت) .پوسترهای گرافیکی انبوه
نازیها و فیلمهای ناسیونالیستیای مانند «پیروزی اراده» را در نظر آورید .مقالهی
بنیامین ،پرسشهای جدیدی در آغاز سدهی بیست و یکم پیش آورد .در آن زمان
فنآوری جدید رسانهای پدید آمده بود و میتوانستند با سرعت و حجم زیادی تکثیر
کنند .حاال اگر مدعای بنیامین را بپذیریم ،باید از خودمان بپرسیم که هنر در عصر
انقالبی بازتولید
جدید ما ،که عصر «بازتولید دیجیتالی» است ،ادامهی همان عصر
ِ
ماشینی است که بنیامین میگوید ،یا که فراتر از آن عصر میرود و آن را
برمیاندازد.
برنت پلیت ) ،(S.Brent Plateدینپژوه و فرهنگشناس تصویری ،از ایدههای بنیامین
استفاده میکند تا روشن کند چرا مطالعهی هنر مذهبی از گرایش روشنفکرانه و
متفکرانهاش جدا شده و به سمت کنشهای مادی تولید و دریافت هنری رفته
است .پلیت میگوید خود دین مبتنی بر ایدهها و آموزهها نیست ،بل مبتنی بر
عملکرد جسمی و تنانهی حواس است .دین اساساً استتیک است (یعنی بنابر
"حسی" است).
اصل یونانی این کلمه
ّ
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همانطور که در ابتدا گفته شد ،بنیامین نه تنها به خاطر مقاالتاش ،که به خاطر
نوشتههای قصارش هم معروف است .کتاب «تزهایی دربارهی فلسفهی تاریخ» (در
سال  ۱۳۳۴نوشته شد اما تا  ۱۳۵۴منتشر نشد) مجموعهای از تامالت مختصر و
پراکنده است دربارهی پژوهش تاریخی و تاریخنگاری ،رابطهی اکنون با گذشته،
تز
تمایل به خاستگاههای گمشده ،و ایدهی پیشرفت تاریخی .مشهورترین «تز»ِ ،
نهم است که تمثیلی است درباره «فرشتهی تاریخ» .این تمثیل ملهم از نقاشی
پل کله ( )Paul Kleeبا عنوان « »Angelus Novusاست .در این نقاشی فرشتهای
ترسیم شده که دارد به عقب پرواز میکند،
بالهایش گشوده است ،و به چیزی که از
آن دارد دور میشود عامدانه خیره شده
است .بنیامین میاندیشد «این همان
نگارهای است که میتواند فرشتهی تاریخ
را تصویر کند» .فرشتهی تاریخ مثل یک
تاریخدان همینکه در زمان سفر میکند و
از آن دور میشود ،به عقب نگاه میکند و
رو به سوی گذشته داد .او دارد به عقب،
به آینده پرواز میکند .درحالیکه ما عادت
کردهایم گذشته را زنجیرهای از رخدادهایی
بدانیم که گذشته را به آینده متصل
میکنند ،آن فرشته نیز «به فاجعهی
منفردی مینگرد که مدام ویرانی روی
ویرانی میآورد و پیش پایاش میافکند».
این فرشته میخواهد عقب برود و « از آن
چیزی که در هم کوبیده شده کلیتی
بسازد» .اما توفانی از سمت بهشت (یعنی
همان آغاز تاریخ) دارد میوزد و بالهای
فرشته را «با چنان خشونتی گرفتار میکند
که فرشته نمیتواند به آن [ویرانی]ها نزدیکتر شود» .همینکه توفان وی را در
زمان به عقب میراند و فرشته به سمت آینده سوق داده میشود ،ویرانههای
گذشته در نظر فرشته عظیمتر و عظیمتر میشوند .بنیامین نتیجه میگیرد که
«این توفان همانی است که ما «پیشرفت» مینامیماش».
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پیربوردیو
پیر بوردیو ( )۲۴۴۲ - ۱۳۹۴جامعهشناسی
فرانسوی بود که علوم انسانی و اجتماعی را
سخت زیر تأثیر قرار داد .او در روستایی در
جنوبِ غربی فرانسه به دنیا آمد .پدرش در
ادارهی پست کار میکرد .بوردیو در "اکول
نرمال سوپریور" و در محضر لوئی آلتوسر،
فلسفه خواند .بعد از فارغالتحصیلی ،معلم
دبیرستان شد .در  ۱۳۵۳در دانشکدهی فلسفهی دانشگاه سوربن مشغول به کار
شد و از  ۱۳۲۴تا  ۱۳۲۳در دانشگاه پاریس درس داد .در  ۱۳۲۳مدیر مطالعات
پیشرفته در علوم اجتماعی شد و مرکز جامعهشناسی آموزش و فرهنگ را بنیاد
گذاشت .در  ۱۳۲۲رئیس جامعهشناسی "کالج دو فرانس" شد و در  ۱۳۳۹از سوی
مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه مدال طال دریافت کرد.
بوردیو در دوران خدمت سربازی ،در الجزایر تدریس میکرد .تجربیاتی که بوردیو در
این دوره داشت وی را نسبت به تاثیرات اجتماعی استعمار فرانسه و نابرابری
اجتماعیای آگاه کرد که در چنین نظامی تنیده شده است .او بعدها دست به
میدانی مردمشناختی در الجزایر زد .نتایجِ این پژوهش اساسِ بسیاری از
پژوهش
ِ
ِ
مفاهیم و نظریههای بوردیو را شکل داد .وی همچنین پژوهش میدانی دیگری در
فرانسه انجام داد و ساختارهای تفاوت اجتماعی و طبقاتی در جامعهی فرانسه را
بررسی کرد .بوردیو عالقهمند بود که ببیند نظامهای نابرابری اجتماعی چگونه در
عملهای فرهنگی فعال میشوند .بوردیو نظام آموزشی فرانسه را بهدقت بررسی
کرد و نشان داد که این نظام چگونه  −برخالف ادعایی که میشود  −تفاوت
طبقاتی را بازتولید میکند.
بوردیو ،روشنفکری مردمی بود .در  ۲۴۴۱با حضور در فیلم مستند مشهوری که
دربارهی او ساختند ،فیلمی با نام «جامعهشناسی یک ورزش رزمی است» ،بدل
به ستاره شد .کتابهای او جزو پرفروشترین کتابها در فرانسه بود .وی معتقد بود
روشنفکر مردمی همانا فعال سیاسی است .بوردیو در مبارزه علیه بیعدالتی
اجتماعی فعال بود ،نابرابریهای موجود در ساختار طبقاتی فرانسه را نقد میکرد و
پشتیبان بهبود شرایط طبقهی کارگر و بیخانمانها بود .وی با جنبشهای مخالف
جهانیشدن هم در ارتباط بود.
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بوردیو رویهمرفته بیش از بیست و پنج جلد کتاب نوشته است و در آنها
حوزههای مختلفی را بررسی کرده است ،از جمله :جامعهشناسی فرهنگ و
سلیقه ،آموزش و پرورش ،زبان ،ادبیات ،و ابعاد فرهنگی موزهها .از بین آثار وی
میتوان به اینها اشاره کرد:
طرح نظریهی عمل (منتشرشده به زبان فرانسوی در سال ،)۱۳۴۲
تمایز (منتشرشده به زبان فرانسوی در سال ،)۱۳۴۳
و منطق عمل (منتشرشده به زبان فرانسوی در سال .)۱۳۲۴
بسیاری از مفاهیم کلیدی بوردیو  −مانند عادتواره ) ،(habitusدوکسا ( ،)doxaو
سرمایهی فرهنگی  −تاثیر عمیقی بر علوم انسانی و علوم اجتماعی گذشتهاند.

فلسفهیبوردیو

بوردیو دیدگاه ساختارگرایانه را با دغدغههایی برای عاملیت انسانی اشخاص
میآمیزد و به نظامهای اجتماعی مینگرد تا الگوهای رفتار انسانی را بفهمد و
ببیند چگونه جامعه آنها را تولید کرده است .مفهوم عمل در نزد بوردیو (که در کتاب
"طرح نظریهی عمل" بسط داده شده است) به فرآیندی اشاره دارد که در آن،
اجتماعی رفتار ،ساختارهای سلطه را بازتولید میکنند .منظور بوردیو از
الگوهای
ِ
"عمل" ) (practiceهمان چیزی است که در برابر "حرف" قرار میگیرد .این مفهوم با
دغدغهی بوردیو در ارتباط است ،دغدغهی عاملیت ( :)agencyافراد چگونه به
بازتولید محدودیتهای اجتماعی (اینکه چه کارهایی در یک بافت فرهنگی خاص
ممکن و ناممکن است) کمک میکنند؟ بوردیو بهوسیلهی مفهوم عادتواره
) habitusکه آن را " َملَکه" یا "منش" نیز میتوان خواند) مفهوم عمل را شرح
میدهد .وی عادتواره را نظامی از «تمایلهای دیرپا و تبادلپذیر و ساختارهای
ساختهشدهای» میداند «که آمادهاند تا همچون ساختارهای ساختدهنده عمل
ساختن عملها و بازنماییهایی [باشند]
کنند ،یعنی همچون اصولی برای تولید و
ِ
ل
که میتوان ابژهوار «تنظیم»شان کرد و «منظم»شان ساخت  -بیآنکه محصو ِ
اطاعت از قوانین باشند» .به زبان دیگر ،عادتواره مجموعهای از تمایلهایی است
که عملها و رفتارهای انسان را تولید میکنند و ساختار میدهند .عادتواره
همهی عملها را شکل میدهد ،اما با وجود این سرکوبگر یا اجباری تلقی
نمیشود .تاثیراتی که عادتوارهها بر ما میگذارند معموال نامشهود میمانند.
یک عادتوارهی خاص آنگاه در مرکز توجه مینشیند که مشخصههای اجتماعی و
فرهنگیای مانند شغل و درآمد و آموزش و دین و ترجیحات سلیقهای (خوراک،
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پوشاک ،موسیقی ،و هنر) در تضاد با یکدیگر قرار گیرند .برای نمونه ،منش مدیر
اجرایی یک شرکت که مدرک باالی دانشگاهی و درآمد باال دارد و هر سه ماه یکبار
ب خوب عالقه دارد ،با تمایلهای
هم بلیت سمفونی میخرد و به شرا ِ
(عادتوارههای) یک کارگر «یقه آبی» که دیپلم دارد و کلی بدهی دارد و از تلویزیون
ورزش تماشا میکند و مشروب سنگین میخورد در تضاد قرار میگیرد .منظور
بوردیو از عادتواره همین تمایلها و ترجیحهایی است که ویژگیهای مشترک یک
گروه یا طبقهی خاص اجتماعی میشوند.
دانستن عادتوارههای یک شخصِ خاص (اینکه مثال این
دانشمندان اجتماعی با
ِ
شخص با داشتن یک سری تمایلهای خاص به چه گروه یا طبقهای تعلق دارد)،
قدرتِ پیشبینی پیدا نمیکنند و نمیتوانند بدانند که این شخص چه عملهایی
خواهد داشت .اگر دست به پیشبینی بزنند ،آنگاه [در طرح نظری خود] عاملیت را
شخص بازیگر گرفته و اصالت را به ساختار میدهند و نه به عمل .بوردیو
از
ِ
روشهایی را نقد میکند که میخواهند عاملیت و عمل را از مفهوم ساختار
اجتماعی حذف کنند .از همین رو ،تأکید میکند که عادتواره یک نظام ثابت و
ایستا نیست .بنابر تاکید او تمایزاتِ میان دو عادتواره سفت و سخت نیست؛
تمایزات تدریجی است و کیفیتهایی میان آنها مشترک است .تمایلها و گرایشها
چندگانه هستند (ما ممکن است در زندگی خانوادگیمان یکسری تمایلها داشته
ل زمان تغییر کنند.
باشیم و در محیط کار تمایلهایی دیگر) و ممکن است در طو ِ
ما چگونه عادتواره پیدا میکنیم؟ بوردیو میگوید روند پیداکردن عادتواره یک رون ِد
آموزشی رسمی .افراد در عمل
یادگیری غیررسمی و ناخودآگاه است و نه یک روند
ِ
ِ
عادتواره پیدا میکنند ،با عملهایی مثل استفاده از پاتوق ،گوشدادن به
موسیقی ،آشپزی ،مشروبنوشیدن ،لباسپوشیدن ،رانندگی ،جشن گرفتن،
گذراندن تعطیالت ،و هدیهدادن .عادتوارهای که فرد پیدا کرده ،عملهای دیگر آن
فرد را شکل میدهد .از دید بوردیو ،مفهوم عادتواره نشان میدهد که وقتی رفتار
یک شخص تاحدودی از سوی قوانین رسمی اجتماعی و ایدههای ذهنی تعیین و
محدود میشود (این را دانشمندان اجتماعی کشف و توصیف میکنند) اما دانشِ
ضمنی و پنهانی هم هست که بهطور غیررسمی یاد گرفته میشود و عملهای
اجتماعی خاصی را به همراه میآورد .بوردیو میگوید این دانشِ ضمنی و پنهان نیز
رفتار فرد را تا حدود زیادی تعیین و محدود میسازد .تمایلهای عادتوارهای وقتی
درونی شوند ،بدیهی و مسلم پنداشته میشوند .بوردیو از مفهوم "دوکسا" (doxa
– پنداشت ،باور) برای اشاره به این ایدههای مسلم پنداشتهشده و بالمنازع و
بررسینشده استفاده میکند .دوکسا ایدهای دربارهی زندگی اجتماعی است که
در فرد درونی شده است ،و طبیعی و معقول به نظر میرسد که فرد از این
تمایلها و دوکساها برخوردار باشد.
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مفهو ِم عادتوارهی بوردیو صرفا دربارهی فرآیند اجتماعیشدن و فرهنگپذیری
ط قدرتی که بین طبقههای
ط قدرت نیز هست ،رواب ِ
نیست ،بل ناظر به رواب ِ
اجتماعی جریان دارد و نابرابری اجتماعی را ایجاد و حفظ میکند .کارکر ِد
عادتوارهها ،تمایزگذاشتن بین طبقههای اجتماعی است .عادتواره ،نسخهی
منحصرا بوردیویی از ایدئولوژی است .عادتواره ،مجموعههای متفاوتِ تمایلهایی
که بین طبقههای مختلف اجتماعی وجود دارد (انتظارات اجتماعی ،انتخابها و
تمایز طبقاتی در عملهایی
سبکهای زندگی) را در تقابل با یکدیگر قرار میدهد.
ِ
پدیدار میشود که عادتوارهی خاصی در آن عملها جاسازی شده باشد.
بوردیو میگوید یکی از دالیل اینکه عادتوارهها قدرتِ اجتماعی زیادی دارند آن
است که نابرابری اجتماعی و سلطهی یک طبقه بر طبقهی دیگر بهطور پنهانی
روی میدهد .قدرتِ نمادین بهجای اینکه نیرویی آشکار اعمال کند ،مهار شده
ظاهر طبیعیبودن این تمایزات را تداوم بخشد .پول ارزش
است تا تمایزات طبقاتی و
ِ
اقتصادی مبادلهای دارد و با آن میتوان غذا و کاالهای دیگر خرید ،اما پولداشتن و
ِ
ای نمادینی دارد .پولداشتن و خرجکردن پول،
استفادهکردن از پول نیز ارزش مبادله ِ
فرد را ثروتمند و جزو طبقاتِ باال نشان میدهد یا فقیر و جزو طبقات پایین .سلطه
نیز تا حدودی به این خاطر روی میدهد که خو ِد نظا ِم ارزش مبادله بهدست طبقهی
غالب و سلطهگر کنترل میشود.
بوردیو برای اینکه رابطهی بین عادتواره و طبقهبندی اجتماعی را بهتر توضیح
اقتصادی "سرمایه" استفاده میکند .مراد وی از سرمایه نهتنها
بدهد ،از مفهوم
ِ
داراییهای مالی ،که دیگر منابعی هم هست که جایگا ِه اجتماعی میبخشند و
طبقهی اجتماعی را آشکار میسازند .سرمایهی مالی ابزاری است برای ایجا ِد
خبرگی در زبان ،و غیره)
(شامل سطح سواد،
تمایز طبقاتی ،و سرمایهی فرهنگی
ِ
ِ
طبقهی اجتماعی را مشخص میکند .کارکر ِد سرمایهی فرهنگی ،تمایزگذاری و
ظ تمایزات طبقاتی است ،که دستآخر منجر به نابرابری اجتماعی میشود.
حف ِ
بوردیو همچنین مقولهی "سلیقه" را به کار میبرد تا تمایزاتِ ساختهشده و
توجیهشدهی بین فرهنگِ باالدست و پاییندست را توصیف کند .وی در
پژوهشهایش یافت که بین «ترجیحهای زیباشناختی فرانسویها برای هنر» و
«ترجیحهای سلیقهای فرانسویها برای چیزهایی مثل غذا و مد و غیره»
اشکال دیگر
همبستگی وجود دارد .بوردیو فهمید که این سلیقهها ،همانند
ِ
ت تحدی ِد تفاوتهای طبقاتی هستند .از آنجا که
سرمایهی فرهنگی ،در خدم ِ
پاالیش
بین سطوح
ِ
سلیقه ،تمایزاتِ
ِ
مختلف جایگاههای اقتصادی-اجتماعی و سطحِ
ِ
فرهنگی را نشان میدهد ،بنابراین یک مقولهی ایدئولوژیک است .از نظر بوردیو،
ت تفاوتگذاری بین طبقات
تمایزاتی که بر اساس سلیقه بنا شدهاند ،در جه ِ
اجتماعی به کار میروند« :سلیقه ،طبقهبندی میکند و طبقهبندیکننده را
طبقهبندی میکند .سوژههای اجتماعی ،که پیشتر بهوسیلهی عمل طبقهبندی
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طبقهبندی شدهاند ،بهوسیلهی تمایزگذاشتن بین زیبا و زشت ،بین ممتاز و
عامیانه ،خودشان را از یکدیگر متمایز میکنند .و در این تمایزگذاشتنهاست که
بندی ابژگانی پیدا یا افشا میشود».
موقعیتشان در این طبقه
ِ

بوردیوودین
در حوزهی دینپژوهی دانشگاهی ،فرصتهای بیشماری وجود دارد که بتوان
نظریهی اجتماعی بوردیو را به کار بست .رویکرد بوردیو توجه ما را به آن جنبه از
ن
عادتواره جلب میکند که کارکردش شکلدادن رفتار اجتماعی و روابط قدرتِ درو ِ
یک دین و همچنین روابط قدرتِ بین یک گروه مذهبی و زمینهی فرهنگی و
اجتماعی بزرگتر آن است.
ِ
بوردیو به ما یادآوری میکند که دین صرفا آن باورها و عملهای آشکار و آگاهانهای
نیست که درون یک سنت دینی وجود دارد (مثل نگا ِه کاتولیکها به گناه و کفاره ،یا
آیینهای روزانهای که یک هندو اجرا میکند) .ابعا ِد کموبیش ناپیدای عادتوارههای
یک گروه مذهبی نهتنها برای بوردیو ،که برای همان گروه هم از اهمیت باالیی
برخوردار است (منظور همان دوکساها ،سلیقهها ،و اشکال سرمایهی فرهنگیای
ت ایجاد همبستگی و هویت به
است که آن گروه از آنها برخوردار است و جه ِ
کارشان میبرد) .این ابعاد ناپیدای عادتوارهها ،جدا از کارکردی که درون گروه
اجتماعی اعضای آن گروه در ساختار
تعیین جایگاه
دارند ،ممکن است در خدمت
ِ
ِ
طبقاتی یک جامعه نیز عمل کنند .برای مثال ،همبستگی سلیقه و دوکسا و
سرمایهی فرهنگی و طبقهی اجتماعیای که در میان مؤمنان کیش مرکز وجود دارد
را با همبستگی سلیقه و دوکسا و سرمایهی فرهنگی و طبقهی اجتماعیای که
در میان مؤمنان روستایی وجود دارد مقایسه کنید .کجا دین پایان میگیرد و طبقهی
اجتماعی آغاز میشود؟ معلوم است که عادتوارهی دینی هرگز از ساختارهای
کالن اجتماعی و پایگانهای فرهنگی که در آن مستقر است ،جدا نیست.
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جودیتباتلر
جودیت باتلر ( ) - ۱۳۵۲در گروه بالغت و ادبیات
تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا تدریس میکند.
دکترای فلسفهاش را در سال  ۱۳۲۳از دانشگاه
ییل گرفته است.
عالقهی باتلر به فلسفه تا حدودی به تجربیاتی
برمیگردد که در دوران کودکی و در مراسمهای کنیسه داشت .وی مینویسد در
آن دوران « برایم پرسشهایی دربارهی اخالق و زندگی انسان و همچنین خشونتی
ت آموزشهای یهودیان پسا-هولوکاستی وجود داشت مطرح شد .بسیاری
که در باف ِ
از تحلیلهایی متمرکزی که بر روی متنها انجام میدهم از فهمی منبعث میشود
که از خوانشِ تورات دارم».

فلسفهیباتلر

باتلر را بیشتر نظریهپرداز جنسیت و هویت و قدرت میدانند .کتاب تاثیرگذار وی،
«معضل جنسیت» ( )۱۳۳۴این بحث انقالبی را مطرح میکند که نه جنسیت
( )genderو نه جنس ( )sexو نه هیچیک از مقولههای هویت انسانی ،طبیعی
( )naturalنیستند .این بحث در آن زمان چالش عمدهای برای فمینیستها ایجاد
معمول فمینیستهای آن زمان این بود که جنسیت (مردانه و زنانه)
کرد .باور
ِ
برساختهای فرهنگی است اما جنس (مذکر و مونث) طبیعی است و از-پیش-
مسلم .باتلر در «معضل جنسیت» و بعدها در «بدنهایی که مسئله میشوند»
( )۱۳۳۹میگوید «جنسیت باید به همان دستگاه تولیدمثلی اختصاص یابد که
ب آن گماشته شدهاند .در نتیجه ،این گونه نیست که جنسیت
جنسها بهموج ِ
مربوط به فرهنگ باشد و جنس مربوط به طبیعت؛ جنسیت هم ابزار
گفتمانی/فرهنگی است که «طبیعتِ جنسیشده» یا «جنسِ طبیعیشده» را
تولید میکند و آن را مقدم بر فرهنگ میگمارد[ ،یعنی جنس را] زمینی
[میشمارد] که از نظر سیاسی بیطرف است و فرهنگ روی آن [زمین] فعال
است»( .معضل جنسیت ،ص  )۴به زبانی دیگر ،هیچ مذکر و مؤنثی مقدم بر
فرهنگی که این دو مقولهی هویتی را تولید کرده ،وجود ندارد .ما نمیتوانیم بیرون
از فرهنگ بیندیشیم ،و هویتهای «مذکر» و «مونث» مانند هویتهای «مردانگی»

81

و «زنانگی» برساختههایی فرهنگی هستند .این ایده که هویت جنسی طبیعی
است یا دو جنس در طبیعت وجود دارد ،ایدهای فرهنگی است.
شکل
باتلر میگوید این مقولههای هویتی از طریق کنشِ تکرار در یک فرهنگ،
ِ
اجتماعی و نمادین پیدا کردهاند .هویت جنسی «اجراگری» است« .ورای نمودهای
ت جنسیتیای وجود ندارد ... .هویت برساختهای اجراگرانه
جنسیت ،هیچ هوی ِ
است که همین «نمودها» میسازندش ،همین نمودهایی که گفته میشود اثرات
یا پیآمدهای آن [هویت] هستند» (معضل جنسیت ،ص  .)۲۵جنسیت ،بودنی
نیست ،کردنی است؛ جنسیت این نیست که شما چهکسی هستید ،بل این
است که چه کار میکنید .به زبان دیگر ،جنسیت شما را واژهها و کنشها و
بیان هویتتان) مشخص میکند.
ت رفتاری شما (یعنی نحوهی
ِ
پوشاک و حال ِ
باتلر منتقد آن دیدگاه فمینیستیای است که میگوید «زنان» گروهی هستند با
هویتی متمایز ،یا با عالیق سیاسی مشخص ،یا با عاملیت اجتماعی معین ،و مانند
تصور دوتایی
داشتن چنین دیدگاههایی دارد
آن .باتلر ادعا میکند که فمینیسم با
ِ
ِ
( )binaryاز جنسیت را تقویت میکند و امکانهای نامحدودی را که برای انسان در
زمینهی هویتِ اجتماعی وجود دارد به دو مقوله (مرد و زن) فرومیکاهد و آن دو را
در تضاد با یکدیگر مینشاند .باتلر برای مخالفت با این دیدگاه ،به اجراگریهایی
اشاره میکند که در این نظم اجتماعی و نمادین [و دوتایی] موجب «معضل
جنسیت» میشوند :به تناقضها و مازادهای درونی (یعنی آن بخشهایی که در
خویشتن کامل و متحد «جمعآمدنی» نیستند) اجازهی بروز و بیان بدهیم و بر
یک
ِ
اساس چندگانگی هویتهای جنسیتی و جنسی عمل کنیم .اگر چنین چندگانگی
هویتهای جنسیتی و جنسی تولید شود ،میتواند دوتاییها را دچار معضل سازد
دیگری زن) و اَشکال
دیگری مرد فرو میکاهد و مرد را به
(دوتاییهایی که زن را به
ِ
ِ
ت اجتماعی و نحوههای جدیدی از بودن در این جهان به روی ما
جدیدی از عاملی ِ
بگشاید.
ی جنسیت و جنس ،از میشل فوکو و مفهوم
باتلر برای پیشبرد نظریهی اجراگر ِ
ط
قدرت او بهره میبرد .فوکو
برخالف برداشتِ فروکاهندهی قدرت به نیروی مسل ِ
ِ
ط نیروهاست که هیچگاه به
قانون ،میگوید قدرت «حوزهای چندگانه و سیال از رواب ِ
وضعیتِ ثبات نمیرسد و درون این حوزه است که اثراتِ سلطه تولید میشود»
(تاریخ امور جنسی ،جلد یک ،ص  .)۱۴۲قدرت از طریق مبارزات و مذاکراتِ بیوقفه
در جامعه شکل میگیرد .قدرت لزوما از یک جای باال نمیآید ،بل در سراسر جامعه
قدرت/دانش سیاسی-
م
در گردش است .در نقطهای از این فرآیند ،و در نظا ِ
ِ
اجتماعی مشخصی ،مادیت پیدا میکند و «شکل نهایی» به خود میگیرد .اما
همین «شکل نهایی» هیچگاه ثابت نمیماند ،چراکه نمیتواند همهی نیروهای
حقیقی و بالقوهی درون خود را در خود گیرد و با خود همراه کند .اگرچه این اشکال
نهایی قدرت از دید ما ثابت و نهایی هستند ،اما در واقع خیلی موقتی و متزلزلاند.
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همیشه مقاومتهایی وجود دارد که علیه نظم اجتماعی و الیهبندی قدرت و امتیاز
[اجتماعی] موجود فعال میشوند و امکانهایی جهتِ سرنگونی فراهم میآورند.
ِ
باتلر ،در «معضل جنسیت» و آثار دیگرش ،بینشهای انتقادی فوکو را به کار
نهایی قدرت در رابطه با سیاستهای
میگیرد تا از شکلگیری و تخریب شکلهای
ِ
ت
ت جنسیتی و جنسی بگوید .باتلر،
نظم اجتماعی-نمادین را همان تثبی ِ
هوی ِ
ِ
انضباطی قدرت به معنای فوکوییاش میداند .ممنوعیتها این نظم را برقرار
ِ
میکنند و تداوم میبخشند ،و اجرای هویتها را درون این نظم مدام تکرار
نظم اجتماعی-
میکنند .اما با این حال باتلر تاکید میکند که برساختههای چنین
ِ
امکان عاملیت وجود دارد؛ برساختهها
نمادینی ،معین و ثابت نیستند؛ همیشه
ِ
امکان آزادانه عملکردن در سیستم را دارند و تخریبگر و دگرگونکنندهی این
ِ
سیستم میشوند ،زیرا خود جنبههایی دارند که «از نظر اجتماعی ناممکن»
ت خاصی در آن
هستند ،نمیتوانند در
نظم چیزها فروکاسته شوند و فراتر از هوی ِ
ِ
نظم (مثل هویت جنسیتی و هویت جنسی) هستند .از این رو ،توجهی باتلر به
زنانهپوشها و مردانهپوشها و دیگر ا َ
شکال غیرعادی ) (queerمعضل جنسیتی
ِ
جلب میشود .باتلر از آن اجراها و نمودهای هویتیای حرف میزند که از آن
جنبههای تخریبگر بهره میبرند ،و از این رو بودنهای جدیدی در جامعه تولید
میکنند.
روانی قدرت» ،از فوکو و فروید و لکان و آلتوسر و دیگران بهره
باتلر در کتاب «زیستِ
ِ
میبرد تا پارادوکسِ مرتبط با عاملیتِ اجتماعی-نمادین را بکاود .باتلر این پارادوکس
را «پارادوکسِ انقیاد» ) (paradox of subjectionمینامد .این پارادوکس مبتنی بر
این واقعیت است که سوژگانی ) (subjectivityبر انقیاد ) (subjectionبنا شده
نظم جامعه
است .یعنی ،فرد برای اینکه سوژهی بازیگری در جامعه شود ،باید از
ِ
(یعنی زبان و قوانین و ارزشهای و  )...پیروی کند .ایدهی باتلر از این نظم
نمادین پدرساالری را به
تعریف لوسی ایریگاری از نظم اجتماعی-
اجتماعی-نمادین،
ِ
ِ
بازی معینی» میداند که زن «هنوز شروع به بازی نکرده اما
یاد میآورد که آن را «
ِ
اشکال سوژگانی
در این بازی مشارکت کرده» .پس این مسئله درمورد همهی
ِ
نمادین مشخصی ،درون یک «بازی»
نظم اجتماعی-
مطرح است .فرد درون
ِ
ِ
مشخصی بازیگری میکند که قوانین مشخصی دارد و از ابتدا «به انقیا ِد» این
گر این نظم هم باشد،
قوانین درآمده است .حتی اگر اجراهای این فرد نهایتا تخریب ِ
سوژگانی وی پیروی از این نظم است .برای همین است که باتلر
زین
ِ
اما نقطهی آغا ِ
مینویسد« :انقیاد به دو روند داللت دارد :رون ِد تابعِ قدرت شدن ،و روند سوژه
شدن» .وی ادامه میدهد« :گرچه انقیاد قدرتی است که بر سوژه اعمال شده ،اما
قدرتی است که سوژه اتخاذش میکند ،و همین اتخاذ است که ابزاری برای
سوژهشدن برمیسازد» .در اینجا پارادوکسی هست :برای قدرتداشتن ،باید تابعِ
آن قدرت بود .باتلر میپرسد «سوژه یعنی چه وقتی بعضیها آن را پیشنیازی برای
محصول انقیاد؟ » .و جواب میدهد که سوژه
عاملیت میدانند و بعضی دیگر آن را
ِ
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نهایی مشخصی از قدرت شکل میگیرد یا مشروط میشود اما
شکل
به وسیلهی
ِ
ِ
تثبیت نمیشود .یعنی ،عاملیتِ سوژه (اینکه سوژه بتواند قدرت را به کار بندد)
محدود و مقید به شرایطی نیست که سوژه را شکل داده .سوژه – به یک معنا –
ل سوژه میشود.
ت خو ِد سوژه محصو ِ
ل قدرت است؛ و قدرت از طریق عاملی ِ
محصو ِ

باتلرودین
باتلر در دورهی بعد از حمالت یازدهم سپتامبر  ،۲۴۴۱عالقهی نظریاش به
سیاستهای هویتی و سوژگانی و قدرت را در مسائل اخالق و خشونت به کار
بست .وی بهخصوص بر بازنماییهای رسانهای چهرهی دشمن متمرکز شد .اینکه
دشمنان امریکا طوری دیگری میشوند که بدل به غیرانسان شوند و زندگیشان
سوگواریپذیر نباشد؛ و بنابراین ما را از این واقعیت دور میکنند که زندگی شکننده
و متزلزل است .باتلر این مسئله را در مقاله »زندگی شکننده» ( )۲۴۴۹میکاود؛
نهایی اخالقی بهره
م
لویناسی مواجههی چهرهبهچهره بهمثابه وضعیتِ
باتلر از مفهو ِ
ِ
ِ
میبرد (مواجهه چهرهبهچهره ،همان لحظهای است که مسئولیت در قبال
«دیگری» ایجاد میشود ،دیگری همان کسی است که التماس میکند «مرا
نکش») .انگارههای رسانهای ،چهرهی دیگری را به دشمن (که هم هدف و هم
حقیقی چهرهبهچهره
ن مواجههی
قربانی جنگ است) فرومیکاهد و از این رو امکا ِ
ِ
نهایی» چهرهبهچهره ،در این
(در معنای لویناسیاش) را حذف میکند« .وضعیتِ
ِ
بازنماییهای رسانهای حذف میشود .اینجاست که باتلر میپرسد چگونه این
داستان این
چهرههای غیرانسانیشده ،چهرهی دیگری را حذف میکند؟ وقتی
ِ
قبال
اخالقی گشودهبودن فرد در
ن
ِ
موجودات را به این شکل میگوییم ،چگونه امکا ِ
ِ
مسئولیت و سوگِ این موجودات تقویت میشود؟
تا به امروز ،تاثیر باتلر بر دینپژوهی محدود به حوزهی دین و جنسیت و فمینیسم
باقی مانده است .از یک سو ،دینپژوهها عالقهمند هستند که بدانند گفتمانهای
نمادین کالن هستند) چگونه هویتهای
نظم اجتماعی-
دینی (که بخشی از
ِ
ِ
جنسیتی را برمیسازند و محدودشان میکنند ،و این گفتمانهای دینی چگونه
ب هویت ایجاد کنند.
میتوانند امکانهایی برای تخری ِ
گرچه کتابهایی مثل «معضل جنسیت» و «بدنهایی که مسئله هستند» به
آفرینش و تخریبِ هویتهای جنسی اختصاص یافته است ،اما ایدهی باتلر دربارهی
پارادوکسِ انقیاد میتواند برای دانشجویان رشتهی دینپژوهی امکانهای بزرگی
فرآهم آورد .بهخصوص از این نظر که باورها و نهادها و کنشهای دینی چهطور در
ت رون ِد انقیا ِد (هر دو جنبهی انقیاد:
اجتماعات مذهبی یا سنتهای مذهبی در خدم ِ
یعنی مطیعسازی و قادرسازی) سوژهی دینی قرار میگیرند؟ شرایطی که سوژهی
دینی را شکل میدهند چگونه درون زندگی روانی آن سوژه تناقض ایجاد میکنند؟
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این شرایط چگونه عمل میکنند و مکانیسمهای سرکوب و میل را شکل میدهند؟
ق دینی در زیستِ دینی چیست؟
و میل یا اشتیا ِ
ایدهی باتلر از هویت و اجراگری دانستن آن ،میتواند در مطالعهی آیینها کمک کند،
در پاسخدهی به پرسشهایی از این دست:
آیینها (که اجراهای تکراری و انضباطیای هستند) چگونه هویتهای اجراگرها را
برمیسازند و محدود میکنند (هویتهایی مثل کشیش ،برگزارکنندهی مراسم
عشاء ربانی ،شفادهنده ،شمن ،نجس ،پاک ،مقدس ،نامقدس ،و )...؟
اشکال نهایی» و ضرورتا پویای قدرت) چهقدر نسبت به تخریب و
آیینها (بهعنوان «
ِ
بازیگر آن آیینها ایجاد میکنند (مثال یک کشیش
دگرگونیای که سوژههای
ِ
موسیقی
همجنسگرا که مراسم عشاء ربانی را اداره میکند ،یا اینکه یک گروه
ِ
زن کلیسا شود) باز و گشوده هستند؟
راک
جایگزین ارگ ِ
ِ
مختلف سوژهی دینی چگونه همیشه بهشکلی که «از نظر اجتماعی
جنبههای
ِ
ناممکن» است و تخریبگر ،فراتر از هویتی که آیین تجویزش کرده میرود؟
سنتهای آیینی چگونه خودشان را در قبال چنین تخریبگریهایی مصون میکنند
و چگونه در برابر آنها گشوده و باز هستند؟
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هلنسیکسو
هلن سیکسو ( ) - ۱۳۹۴استاد ادبیات در
پاریس هشت است .سیکسو از
دانشگاه
ِ
بنیانگذاران این دانشگا ِه تجربی در سال ۱۳۲۲
است .او و نخستین و تنها دورهی دکترای
مطالعات زنان در فرانسه را در همین دانشگاه
برپا کرده است.
دوران کودکی هم متأثر از فرهنگِ مدیترانهای بوده
همانطور که خودش میگوید ،در
ِ
ن الجزایر به دنیا آمده
ی شمالی .سیکسو در شهر وهرا ِ
و هم متاثر از فرهنگِ اروپا ِ
پدری وی از اسپانیا به مراکش گریخته بودند .آنان با سه زبان
است .خانوادهی
ِ
فرانسوی و اسپانیایی و عربی آشنا بودند .مادر و مادربزرگاش که از یهودیان آلمان
بودند ،در خانه آلمانی حرف میزدند .سیکسو عربی و عبری را از پدرش آموخت.
وی انگلیسی را در سال  ۱۳۵۴در لندن و در دوران دانشجویی آموخت ،و در ۱۳۵۵
به فرانسه رفت و وارد لیسهی الکانال شد (که دبیرستانی مخصوص دانشآموزان
پسر بود).
داستان زندگی سیکسو شگفتآور نخواهد بود که بدانیم وقتی هیچ
با شنیدن
ِ
سرزمین پدری»ای برای خودش نمیدیده ،سیکسو همیشه حسِ بیخانمانی و
«
ِ
دیگربودگی داشته است .سیکسو اصطالح «( »Jewomanیهودی-زن) را برای
حس بیخانمانی و
توصیف وضعیتِ خودش به کار میبرد و در این اصطالح میشود
ِ
فکر
چندنژادی سیکسو را دید .وی مینویسد «ما یهودی-زنها همیشه به
ِ
ِ
خوشاقبالی و بداقبالی ،شانس ،مهاجرت ،و تبعید هستیم» .از دید سیکسو ،این
اساسی خویشتنها (یعنی تجربهی جورشدن با همه و هیچ جا،
چندگانگی و بی
ِ
نداشتن هویتی تکین) بدل به منبعی برای
سرزمین پدری و
نداشتن
تجربهی
ِ
ِ
ِ
کشور واژهها»
خالقیت در نوشتن میشود .نوشتن به سیکسو اجازه میدهد تا «
ِ
را بسازد ،کشور و خانهای که از کشور و خانهی فرد دور است .بهراستی هم همین
ی مول ِد نوشتن
حسِ بیمکانی و مهاجرتِ ابدی است که – بهطور ناسازنما – فضا ِ
میشود.
از آغاز دههی  ۱۳۳۴به این سو ،سیکسو هر بار که کتابی نوشت ستایش همگان
ل سیکسو ،او را بزرگترین نویسندهی معاصر
را برانگیخت .ژاک دریدا ،دوستِ یکد ِ
فرانسوی میدانست .دریدا یکی از دالیلاش را این میدانست که سیکسو
شاعر اندیشمندی است».
«شاعر-اندیشمند است ،خیلی شاعر است و خیلی
ِ
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نوشتههای سیکسو ،یکنوع اندیشیدن دربارهی نوشتار است و از طریق این
اندیشیدن است که به حوزهها و قلمروهای ناآشنایی برده میشود .وی مینویسد
ط
«مساله ،رسم
ط فاصله نیست ،بل [مساله] چیزی است که از خ ِ
کردن خطو ِ
ِ
فاصله میگریزد ،از حرکتِ مخفیانه ،از شکستن ،از عذاب ،از امر نامنتظره
[میگریزد]» .دقیقا همین اندیشیدن به نوشتار از طریق تامالت و تجربههای
شخصی ،سیکسو را در چشم دانشپژوهانی که دغدغهی تئوری دارند،
اندیشمندی برجسته کرده است .اگر سیکسو تئوریای «ساخته» باشد،
تئوری نوشتار است.
[تئوریای] به سوی
ِ
شعرشناسی ساختشکنی
نوشتار سیکسو را نوعی
بهراستی هم میشود
ِ
ِ
ط اصلی
( )deconstructionدانست .همینکه این اندیشهی سیکسو از خطو ِ
اندیشه میگریزد ،آن خطوط محو میشوند و چشماندازهای جدید پدیدار
ن وی متوجه میشوند که این
میشوند .در این روند است که سیکسو و خوانندگا ِ
اصلی آنها را از دنیاهای ناشناختهی امکان دور نگه داشته بوده .بنابراین
ط
خطو ِ
ْ
راز «دیگری» .سیکسو
نوشتار تبدیل میشود به فرآین ِد گشودهشدن بهسوی ِ
مینویسد «زندانها مقدم بر من هستند .وقتی ازشان بگریزم ،کشفشان
میکنم :آنموقع است که تَ َرک میخورند و فرو میریزند پیشِ پای من» .از این
نوشتار شعریاش همان کاری را میکند که ژولیا کریستوا در
لحاظ ،سیکسو با
ِ
شعری انقالبیای که
زبان
شناسیک ادبیات انجام میدهد؛ یکنوع
ی نشانه
ِ
ِ
ِ
واکاو ِ
میتواند یک نوعِ «دیگری» از سوژگانی را تولید کند که [آن سوژگانی] قادر است
امکانهای جدیدی برای روابط اجتماعی و جامعه فرآهم کند ،امکانهایی که
نمادین غالب و پدرساالرانه و سرمایهدارانه را ویران سازند.
نظم اجتماعی-
میتوانند
ِ
ِ
زن تازه
ی آثار اولیهی سیکسو  -مانند «خندهی مدوسا» ( )۱۳۴۵و « ِ
مفهوم کلید ِ
متولدشده» (نخستینبار در  ۱۳۴۵به فرانسوی منتشر شده) « -نوشتار زنانه»
( )feminine/female writingاست .این نوشتار نهتنها ریشه در نظریهی روالن بارت
ت زیستهی زنان نیز تغذیه میکند ،و
و اندیشه پساساختارگرا دارد ،که از تجربیا ِ
گفتن زن در ارتباط است .نویسندهی نوشتار زنانه «با بدن
عمیقا با صدای سخن
ِ
ف صدای تکصدا و مقتدر و جدا-شده-از-بدن پدر که
خویش  ...معنا میکند» .برخال ِ
آبستن
نمادین چیزهاست ،نوشتار زنانه چندصداست و «
نظم
مرتبط به
ِ
ِ
ِ
آغازکردنها» و تخریبگریها و ارتباطگرفتن با بدن است .در نوشتار زنانه نهتنها
همبستگیای بین متن و بدنی که متن را مینویسد برقرار است ،بل این بدن نیز با
نوشتار زنانه میتوان آواز
صدای آوازگونهی
همبستگی اصیلی دارد .در
مادرانگی
ِ
ِ
ِ
مادر را درست همانطوری شنید که کودک (پیش از آنکه بتواند سخن بگوید)
صدای نخستینی که در صداهای زیستهی همهی زنها وجود دارد.
میشنود،
ِ
گرچه سیکسو در آثارشان مستقیما به دین نپرداخته ،اما گاهی از متون مذهبی
بان
(بهخصوص از داستانهای تورات) اقتباس کرده است .وی در «سه قدم بر نرد ِ
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گرفتن الها ِم
) از نگاهی که به تورات دارد میگوید و اینکه چرا برای۱۳۳۹( »نوشتار
ِ
 سیکسو در داستانهای تورات یک.شعری اغلب به این کتاب مراجعه میکند
 تورات، این تصویر.ت خام
خامی شگفتآوری میبیند؛ یک
ِ تصویر بیشرم از انسانی
ِ
ِ
ت سرکوبشدهای که عموما بر
ِ ی ناخودآگاه همبسته میکند تا با وضعی
ِ را با دنیا
، سیکسو مینویسد «موسای تورات.اجتماعی خودآگاه ما حاکم است
زندگی
ِ
ِ
 چون به خلوت. دروغ میگوید، موسای تورات میترسد.]۱[ریشاش را از ته میزند
 دنیای خوابزدهی تورات خودش را در نگاه ما اینگونه.میرود آن کار دیگر میکند
 فضایی که بر تورات حاکم است همانقدر خام و بیشرم است که.تصویر میکند
.»فضایی که بر ناخودآگاه

پانویس
.ن ریش از ته حرام است
ِ  زد، بنابر تورات.۱
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ژیلدلوزوفلیکسگاتاری
ژیل دلوز ( )۱۳۳۵ - ۱۳۲۵فیلسوف بود .وی به سال  ۱۳۲۵در فرانسه به دنیا آمد و
بعد از دست و پنجه نرم کردن با بیماریای مزمن ،در  ۱۳۳۵دست به خودکشی زد.
دلوز در دانشگاه سوربن و در محضر ژرژ کانگییم ) (Georges Canguilhemو ژان
هیپولیت ) (Jean Hyppoliteدرس خواند .بعدها در همین دانشگاه و دانشگاه لیون
فلسفه تدریس کرد و به دعوتِ میشل فوکو در دانشگاه تجربی پاریس هشت نیز به
تدریس فلسفه پرداخت .در  ۱۳۲۴بازنشسته شد.
دلوز ،نویسندهای پربار بود .آثاری در زمینهی فلسفه و ادبیات نوشت و به مطالعهی
چهرههای این دو حوزه پرداخت ،چهرههایی مانند هیوم ،برگسون ،اسپینوزا ،نیچه،
پروست ،آرتو ،لویی کارول .او اندیشهی کانتی و افالتونی را نقد کرد و در بررسی
این چهرهها و اندیشهها بر بازنمایی و معنای زبانشناختی و سوژگانی
)(subjectivityو تفاوت تاکید کرد.
فلیکس گاتاری ( )۱۳۳۲ - ۱۳۹۴روانکاو و فعال سیاسی برجستهای بود .او در
 ۱۳۹۴در فرانسه به دنیا آمد و در  ۱۳۳۲بر اثر سکتهی قلبی درگذشت .گاتاری در
دو حوزه فعال بود :رواندرمانی رادیکال و سیاستورزی مارکسیستی ،اگرچه بعد از
اعتصابهای ماه مه  ۱۳۲۲در پاریس ،از حزب کمونیست فرانسه سرخورده شد .از
ک بورد،
 ۱۳۵۹تا پایان عمرش در کلینی ِ
روانکاوی میکرد و بهخاطر استفاده از
درمانهای جایگزین روانکاوانه معروف بود.
گاتاری ارتباط نزدیکی با نظریهی روانکاوانهی
لکانی داشت .زیر نظر ژاک لکان تعلیم دید و از
 ۱۳۲۲تا  ۱۳۲۳به همراه وی روانکاوی
میکرد .البته گاتاری بعدها انتقاداتی به
برخی از جنبههای روانکاوی لکان وارد کرد.
گاتاری شخصا مقاالتی منتشر کرده و دو
کتاب در زمینهی نظریهی روانکاوی نوشته
است .عالوه بر همکاری و همنویسی با دلوز،
با دیگر اندیشمندان و روانکاوهای
مارکسیست نیز همکاری و همنویسی کرده است.
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دلوز و گاتاری در  ۱۳۲۳با یکدیگر آشنا شدند و درست بعد از این تاریخ بود که
شروع به همکاری کردند .میوهی این همکاریشان چهار کتاب بود که امتیازشان در
نقدهای دوجانبهای است که به اندیشهی مارکسیستی و فرویدی وارد ساختهاند.
ما در این نوشتار ،بر اثر دوجلدی «کاپیتالیسم و اسکیزوفرنیا :آنتی-اودیپ» (این
کتاب در سال  ۱۳۴۲به فرانسوی منتشر شد) و «هزار فالت» (که اولینبار در ۱۳۲۴
و به زبان فرانسوی منتشر شد) متمرکز میشویم .دلوز و گاتاری در این کتاب
میکوشند تا ذاتگرایی ( )essentialismو نظریههای کالن (بهویژه نظریههای
مارکس و فروید و ساختارگرایی) را بیثبات کنند .دلوز و گاتاری در این دو جلد ما را
وارد فالتی مفهومی و بسیار غنیای میکنند که پر از لغات تازه و بدیع است (و ما
در این نوشتار به برخی از آنها خواهیم پرداخت).
بسیاری گرایش دارند تا دلوز و گاتاری را با «پستمدرنیسم» مرتبط سازند ،اما آن
دو خودشان را در پروژهی پستمدرنیسم نمیدیدند .برای نمونه ،گاتاری
پستمدرنیسم را «چیزی جز آخرین نفسهای مدرنیسم» نمیداند؛
«پستمدرنیسم چیزی نیست مگر واکنشی به سوءاستفادهها و فروکاهیهای
فرمالیستی مدرنیته و آینهای برای آن سوءاستفادهها و فروکاهیهای فرمالیستی،
ِ
که در نهایت هیچ فرقی [با خود مدرنیسم] ندارد» .دلوز و گاتاری با اینکه
نمیخواستند برچسب پستمدرن بخورند اما ،جهانبینیای برساختند که منتق ِد
روایتهای کالن (بنگرید به لیوتار) و اندیشههای بنیادی و ذاتها است .آثار این دو
اندیشمند ،با گرایشهای اندیشهی مدرن مخالفت میکنند ،و میخواهند راههای
دیدن و فهمیدن چندگانگی سوژههای فردی و نهادهای کالن را توضیح دهند.
فاشیستی کُنشگری را بیثبات و متزلزل سازند،
هدفشان آن است که راههای
ِ
آن هم از طریق انباری از لغات تازه که مجبورمان میکنند تا بیرون از شیوههای
ف مدرن ،بیندیشیم و
مستقر و مسلط (هژمونیک) و طبیعیشدهی فهم متعار ِ
مفهومپردازی کنیم.
از آنجا که دلوز و گاتاری در سبک
نوشتاریشان به دنبال چندگانگی (و
تعدد و تکثر) هستند ،سخت است که
بتوان چارچوبی شفاف و مشخص از
ایدههای آنها بیرون کشید .اگر بخواهیم
چنین کنیم ،به شیوهی مدرن
اندیشهورزی کردهایم ،یعنی به همان
شیوهای اندیشهورزی کردهایم که دلوز و
گاتاری مخالفاش هستند .بعضی از
لغات تازهای که دلوز و گاتاری به کار
میگیرند بیشتر اشارتگر هستند تا تعریفگر .با وجود این میتوان از برخی از
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مفاهیم پرکاربرد آنها نام برد و آنها را توضیح داد .دلوز و گاتاری ،بهطور
موضوعها و
ِ
کلی ،نقدهایی جدی به ایدههای مدرن وارد میکنند ،ایدههایی که با پایگان و
حقیقت و معنا و سوژگانی و بازنمایی مرتبط هستند .برای نمونه ،دلوز و گاتاری به
این ایده میتازند که میگوید :سوژهی فردیای وجود دارد که میتواند دانشِ
حقیقت را کسب کند و بعد آن حقیقت را بهطور شفاف و فهمیدنی ،به دیگران
منتقل (بازنمایی) کند.
مفاهیم کلیدیای که دلوز و گاتاری استفاده میکنند تا مدرنیسم را واژگون
یکی از
ِ
کنند ،استعارهی ریزم ( )rhizomeاست؛ این استعاره را در آغاز کتاب «هزار فالت»
پیش میآورند .ریزم یک اصطالح گیاهشناختی است که به ساقههای افقیای
اشاره دارد (مثال ً در زنجبیل) که معموال زیرزمینی هستند ،از آنها گرههایی پدید
میآمده و خود از غدههایی بیرون میآیند .ابدا نمیتوان ریشهی اصلی یک ریزم را
پیدا کرد .اندیشهی ریزمی در تضاد با اندیشهی درختی است؛ اندیشهی درختی از
ریشه شروع میکند به رشدکردن و بعد تنه پیدا میکند ،بعد شاخه ،و بعد برگ .از
کالن
درختی اندیشه مشخصهی روایتهای
دید دلوز و گاتاری ،شیوههای
ِ
ِ
اندیشهی مدرنیست و سرمایهدارانه (کاپیتالیستی) است .آنها بهاعتراض
میگویند «ما از درختها خسته شدهایم .ما باید دست از درختها و ریشهها و
م فرهنگِ درختی روی همین
بنیادها برداریم .آنها ما را بسیار رنجاندهاند .تما ِ
[ریشهها و بنیادها] بنا شده است ،از زیستشناسی بگیرید تا زبانشناسی.
[انگار که] هیچچیزی نمیتواند جدا از ریشههای زیرزمینی و ساقههای هواییاش،
جدا از رش ِد تصادفی و ریزمها ،زیبا یا دوستداشتنی یا سیاسی باشد» (هزار
فالت ،ص  .)۱۵از دید دلوز و گاتاری ،روش درختی (که در اندیشهی غربی مسلط و
نظم پایگانی (سلسلهمراتب) را طبیعی
غالب است) روشی هژمونیک است که
ِ
جلوه میدهد و اولویت را به روایتهای اصلی و آغازین میدهد .اندیشهی ریزمی
اما روایتهایی چندگانه و بیپایگانی را عرضه میکند که هیچ خاستگاه یا ریشهی
اصلیای ندارند که همچون منبع و سرآغاز قلمداد شود.
کشیدن تصوراتِ مدرن از سوژگانی انسانی
تخریبِ اندیشهی درختی همانا بهچالش
ِ
است .اندیشهی درختی ،دنیا را بر حسبِ باشندههایی میبیند که انتخابِ آزاد
دارند و خودبنیاد ( )autonomousو فرد هستند؛ درست مثل درختها که روی پای
خود ( )free-standingهستند .در چنین شیوهی اندیشیدنی است که دوتاییهای
سوژه/ابژه زیاد به کار میروند .دلوز و گاتاری تاکید دارند که ما باید این نظم را با
اندیشیدن ریزمی ویران کنیم .اندیشیدن ریزمی به دنیا برحسب رابطه و
توسل به
ِ
نامتجانسی مینگرد .دلوز و گاتاری مثال زنبور و گل ارکیده را میزنند .به جای
اینکه با شیوهی درختی پیش روند و اصطالحات را پایگانی کنند و باشندهها را
ت متفاوتشان از هم جدا کنند ،از ما میخواهند تا به روابط درونی و به
برحسب ذا ِ
نقاطی نگاه کنیم که ایدههای فردیت و ذات در آنجاها دیگر کارکرد ندارند .برای
همین است که میگویند «زنبور و ارکیده ،مولفههای نامتنجانسی هستند که یک
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ریزم را شکل میدهند» (هزار فالت ،ص  .)۱۴نکته اینجاست که :از دیدگاه ریزمی،
زنبور و ارکیده با یکدیگر ارتباطی درونی دارند .زنبور بخشی از روند تولیدمثل ارکیده
است و َگردهها را به ارکیده منتقل میکند ،و ارکیده هم برای زنبور غذا فراهم
میآورد .آنها سیستمی از باشندهها یا غدههایی فردی را شکل نمیدهند ،بل
ط درونیای هستند که
ریزمی را شکل میدهند که موقتی است و در چنان ارتبا ِ
مرز بین زنبور و ارکیده مات و ناروشن میشود .برای فهمیدن این فرآیند ،ما باید نه
زنبور ارکیده شدن و ارکیدهی زنبور
بر حسب باشندههایی فردی ،که بر حسب «
ِ
شدن» بیاندیشیم.
استعارهی ریزم ،نقدی است بر فرآیندها و
سیستمهای تمامیتخواه ،فرآیندها و
سیستمهایی که میکوشند تا همهچیز را در یک
چارچوب تفسیری یا کلیدرمزگانی ()master code
پایگانیشده توضیح دهد .دلوز و گاتاری برای
چنین هدفی ،نقدهای آتشینی بر روایتهای
کلیدی فرویدی و مارکسیستی وارد میسازند؛
ِ
پیچیدگی
زیرا این روایتهای کلیدی ،نهایتا،
ِ
واقعیت را بهوسیلهی تفسیرهای ترانسندنتال
(تفسیرهای استعالیی/ترافرازنده یا تفسیرهایی
که فراتر از تجربه هستند) سوژگانی انسانی و
تاریخ ،محدود میکند .دلوز و گاتاری این
شیوههای غالب و استعالیی تفسیر را با شیوهی
درونمان ( )immanentتفسیری در تضاد میبیند
که پیچیدگیها را تصدیق و تحسین میکند .از
ستم فاشیستی ،نتیجهی
دید دلوز و گاتاری،
ِ
ناگزیر تفسیرهای استعالیی است.
ِ
نخستین جلد «کاپیتالیسم و اسکیزوفرنیا ،آنتی-
سیاسی میل میپردازد .نق ِد
اودیپ» به ماهیت
ِ
دلوز و گاتاری بر روانکاوی ،تحت لوای
«اسکیزوکاوی» ( )schizoanalysisمطرح میشود.
اسکیزوکاوی ،یک جایگزین ریزومی است برای
درختی روانکاوی .دلوز و گاتاری ،در نق ِد
اندیشهی
ِ
منفی فروید از
اسکیزوکاوانهی فروید ،به برداشت
ِ
میل اشاره میکنند (فروید میل را فقدان میداند و آن را از طریق عقدهی اودیپ
توضیح میدهد) .از نظر فروید عقدهی اودیپ ،از زمان و مکان فراتر میرود؛ عقدهی
اودیپ یک وضعیتِ انسانی و طبیعی است که گریزی از آن نیست .از دید دلوز و
گاتاری ،این نگاه سرکوبگرانه است زیرا همهی انسانها را زیر یک ساختار
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استعالیی (فرازمانی و فرامکانی) میبرد (یعنی ساختار مادر – پدر  -فرزند) .دلوز و
فقدان میل ببینند ،ناخودآگاه را
گاتاری به جای آنکه ناخودآگاه را بر اساس میل و
ِ
ت کاپیتالیستی نیاز دارد تا آن
مول ِد میل میدانند و برای همین هم حکوم ِ
[ناخودآگاه] را سرکوب و کنترل کند .در واکاوی فرویدی ،تفسیر درونمان از افراد
ب تفسیر استعالیی از میل فرویدی یا همان مثلث خانواده را به خود میگیرد.
قال ِ
تفسیر
معرض سرکوب و بازداریای قرار میگیرد که چهارچوب
بنابراین ،فرد در
ِ
ِ
کاو
روانکاوانه فراهم میکند ،و بیمار در معرضِ تفسیری قرار میگیرد که روان ِ
قدرتمند و مقتدر فرآهم میآورد.
ت
تکانههای شهوانی ( )libidinalرا باید میلی دانست که تولیدگر است و ظرفی ِ
کردن حکومتِ کاپیتالیستی را دارد .یعنی حکومت کاپیتالیستی میخواهد میل
ویران
ِ
را تحت کنترل خویش قرار دهد و طرحی منفی از آن دراندازد .به همین نحو ،فرهنگ
و زبان و دیگر نظامهای نمادین سرکوبگر هستند زیرا افراد را تحت قوانین و
رمزگانهای خویش قرار میدهند .متضا ِد نمادین ،خیالی ( )imaginaryاست؛ و دلوز
نظم اودیپی ،نمادین است؛
و گاتاری اسکیزوفرنیا را نمونهای از این حالت میدانند.
ِ
کردن
پیشانمادین همانا پیشا-اودیپی است و بنابراین مقدم بر پایگان و سرکوب
ِ
خانوادههاست (بنگرید به بخش لکان).
اندیشیدن به شیوه درختی) و
اسکیزوکاوی ،نقد روانکاوی (به عنوان نمونهای از
ِ
مفاهیم میل ناخودآگاه و عقدهی اودیپ در روانکاوی است .در روانکاوی
بهویژه
ِ
منفی
میل
تفسیر سوژههای انسانی است)
سنتی (که شیوهی ترانسندنتِ
ِ
ِ
ِ
ی بیمار است .یعنی روانکاو پیشاپیش
تفسیر روایتِ
ت فرد ِ
اودیپی مقدم بر روای ِ
ِ
گزارششده از سوی فرد را میداند .بروندا ِد روانکاوی ،از پیش مشخص شده
است .تنها چیزی که روانکاوی باید پیدا کند ،تضاد یا کشمکشِ اودیپی است .میل
تفسیر ترانسندنت (فرامکانی و فرازمانی) و بهوسیلهی ابزارهای
نیز ،در این
ِ
کنترلگری ،به سمتِ ممنوعیتهای اودیپی رهنمون میشود .دلوز و گاتاری
مینویسند« :قانون به ما میگوید :با مادرت ازدواج نکن و پدرت را نکش .و ما
سوژههای مطیع و رام به خودمان میگوییم :خب من همین را میخواستم!»
(آنتی-اودیپ ،ص .)۱۱۳
الگوی استعاری مباحث خود میدانند؛ زیرا وقتی دلوز و
دلوز و گاتاری اسکیزوفرنیا را
ِ
گاتاری ماهیت سوژگانی و میل را تکهتکه میدانند ،پس اجازه مییابند تا بیرون از
سرکوبگریهایی قرار بگیرند که بر «امر طبیعی» واقع شده است« :چنین انسانی
انسان آزاد و غیرمسئول و منزوی و شاد تولید میکند ،انسانی که
خودش را
ِ
ب خودش چیزی بگوید؛ میلی که فاق ِد چیزی
میتواند بی آنکه اجازه بگیرد از جان ِ
نیست ،بل سیلی است که جاری شده و از موانع و رمزگانها فرارفته ،نامی است
که دیگر به هیچ ایگو (یا خود)ی اختصاص ندارد .وی دیگر از دیوانهشدن نمیترسد.
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خودش را چنان زندگی و تجربه میکند که گویی آن بیماری آسمانی و واال دیگر در
او اثری ندارد» (آنتی-اودیپ ،ص .)۱۹۱
روانکاوی ،میل را چیزی میداند که سرکوب شده و تحت کنترل است .دلوز و
بار منفی ،میل را گردشِ لیبیدو (شهوت)
گاتاری ،برای
آزادساختن میل از این ِ
ِ
بازنمایی میل در روانکاوی است .میل از
میدانند ،لیبیدویی که مقدم بر هرگونه
ِ
طریق ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک مانند خانواده و دین و مدرسه و پزشکی
و ملت و ورزش و رسانهها« ،قلمروبندی» شده است .از دیدگاه درختی ،این
گفتمان
ساختارها خویشتن ( )selfرا (که خودپیرو پنداشته میشود) زیر سلطه
ِ
تمامیتخوا ِه خودشان قرار دادهاند .دلوز و گاتاری میخواهند امکانهایی برای میل
ایجاد کنند تا همزمان در مسیرها و شیوههای چندگانه جریان و گردش پیدا کند؛
البته ،بدون توجه به مرزهایی که از نظر اجتماعی تعیین شده و در پی کنترلکردن
این گردش و جریان میل هستند .اسکیزوفرنیا مدافع و حامی چنین امکانهایی
است.
دلوز و گاتاری ،انسان را «ماشین میلورز» میدانند« .ماشین میلورز» ،از یک نظر،
به این ایده داللت دارد که میل در مرحلهی پیش از ساختارها و بازنمایی قرار دارد.
بدنها «ماشینهایی میلورز» هستند که چیزهایی مانند ایدهها و احساسات و
میلها در آن و بیرون از آن و بهسمت آن و بهسمت دیگر بدن-ماشینها در گردش
ماشین
هستند .میل مانند ماشین است؛ یعنی هر دو تولیدگر هستند .برای نمونه،
ِ
کوره تولی ِد گرما میکند؛ میل هم تولی ِد انرژی لیبیدویی میکند .این ایدهی ماشین،
نگاه سنتی به سوژگانی را واژگون میسازد.
بدن بدون ارگان» در ارتباط است .مفهوم «بدن بدون ارگان» از
ماشین میلورز با « ِ
آثار آنتونن آرتو (نمایشنامهنویس آوانگارد) گرفته شده است .مفهوم «بدن بدون
ارگان» ،این ایده را نمیپذیرد که شخص را میتوان در درون بدن یافت ،بدنی که
متشکل از فُرمهای خودپیرو و خود-حافظ ،و سازمانیافتهی درونی است .بل« ،بدن
بدون ارگان» میگوید این بدن-شخص با باشندههای دیگر ارتباطاتی درونی و
بیرونی و باز و چندگانه و تکهتکه و مشروط و متقابل دارد .به زبان دیگر« :حاال دیگر
نه انسان وجود دارد و نه طبیعت ،فقط فرآیندی وجود دارد که یکی را درون دیگری
تولید میکند و ماشینها را به یکدیگر وصل میکند .ماشینهای تولیدگر،
ماشینهای میلورز ،ماشینهای اسکیزوفرنیک ،از همهی گونهها و انواعِ
زندگی :خویشتن و غیرخویشتن ،درون و بیرون  −این چیزها دیگر معنایی
نمیدهند» (آنتی-اودیپ ،ص .)۲
اسکیزوکاو به دنبال «قلمروزدایی» ( )deterritorializationاست ،به دنبال فضایی
که میل در آن از محدودیتهای روانکاوی آزاد باشد .قلمروزدایی ،فضایی (هم
بدن (استعارهای) بدون ارگان آنجا را اشغال کرده
روانی و هم مادی) است که
ِ
است .قلمروزدایی ،با قلمروبندی و بازقلمروبندی (یعنی اقدام برای کلیتبخشی،
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برای ایجاد پایگانبندی ،برای کنترلکردن) در تضاد است؛ این دوتای آخری تالش
میکنند تا از طریق نهادهایی مانند دین و خانواده و مدرسه ،اجرا شوند .از دید دلوز
ی میل جهت
و گاتاری( ،باز)قلمروبندی یعنی اقدام برای کنترلکردن و مرزبند ِ
سرکوب میل .اما [میل] قلمروزداییشده ،تکهتکه است و چندگانه و غیرکنترلشده.
در چنین فضایی ،مرزها سیال است و خویشتنها دگرگونپذیرند و میل در
مسیرهای چندگانهای جریان و گردش دارد.

کاربرددردینپژوهی

آثار دلوز و گاتاری کاربردهای مهمی برای دینپژوهی دارد ،گرچه دینپژویان اندکی
هنوز ایدههای دلوز و گاتاری را به کار بستهاند .دینهای سنتی نوعا نظامهای
درختی هستند؛ بر پایگان تاکید میکنند ،معتقد به بنیادهای استعالیی (فرازمانی و
فرامکانی) هستند ،گردش میل را سرکوب میکنند ،و سوژههای انسانی را با
توجه به رستگاری یا دیگر فُرمهای دگرگونی برمیسازند.
جهان درونی فرد است ،و غربیها تمایل دارند که
معموال آنچه باید دگرگون شود
ِ
دین را برحسبِ باور (یا یک تعهد درونی) بفهمند .همین نشان میدهد که ایدهی
مرکز سوژه میداند.
غربی [از دین] ،ایدهای درختی است که خویشتن یا روح را
ِ
اسکیزوکاوی برخالف چنین دیدگاهی است؛ همهی این پیشفرضها را به چالش
میکشد و پشتوانهی ایدئولوژیک و غیرهی آنها را بررسی میکند.
از دید دلوز و گاتاری« ،خویشتن» صرفا محلی است که همگذاری ماشینی به هم
میرسند و با هم تعامل میکنند ،و ارتباطاتی ناپایدار و پویا ایجاد میکنند که
پیوسته در سیالن است .هیچ باشندهی فردیتیافته یا بنیادینی نیست که هسته
(روح) شخص باشد ،فقط تکهها وجود دارند .اسکیزوفرنیا ،استعارهای است برای
ت درونی
اینگونه«بودن» در این دنیا .سوژگانی انسانی باید بر حسب روابط و تعامال ِ
فهمیده شود.
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ژاکدریدا
ژاک دریدا ( )۲۴۴۳ - ۱۳۹۴در یک خانواده
یهودی میانهحال در شهر البیار (الجزایر) به
دنیا آمد .ده ساله بود که جنگ جهانی دوم
به الجزایر رسید ،و او و دیگر یهودیان از
مدارس عمومی اخراج شدند ،اما بعد که
نیروهای متفقین به الجزایر وارد شدند در
مدرسهای یهودی ثبتنام کرد .در نوزده
سالگی به فرانسه رفت و در برنامهی
آمادگی پیشدانشگاهی شرکت کرد و
ِ
پدیدارشناسی را در محضر ایمانوئل لویناس فراگرفت.
دریدا در اکول نرمال سوپریور و دانشکدهی مطالعات پیشرفته (پاریس) تدریس کرد.
او همچنین در برخی دانشگاههای امریکایی مانند دانشگاه جان هاپکینز و نیویورک
و کالیفرنیا درس داده است .دریدا در طول تدریساش همیشه تعهدی باال به آموزش
پژوهشی «تدریس فلسفه» کار
عمومی از خود نشان میداد و وقتی در گروه
ِ
میکرد مدافع آن بود که فلسفه را یکی از رشتههای اصلی دورهی متوسط سازد.
غیرممکن است که بتوان چکیدهای از آثار و اندیشههای دریدا را به دست داد ،حتی
اگر خودمان را به تاثیرگذارترین تامالت دریدا بر فلسفه و دین و زبانشناسی و
نظریهی ادبی و مطالعات فرهنگی محدود کنیم .با این حال اما جهتگیریای هست
که در بیشتر آثار دریدا مکررا حضور دارد .میتوان آن را نوعی خوانشِ دقیق خواند
چیز ضمنی [و نپرسیدهای] وجود دارد؟ »
انبار اندوختهها چه
که میپرسد «در این
ِ
ِ
(«گفتگو با دریدا» ص .)۱۴۲
دریدا با آن توجه هوشمندانه و بیوقفهای که به متون و گفتمانهایی دارد که
پایههای اندیشهی غربی را هویدا میسازند ،میخواهد ناقطعیتها و بیثباتیها و
تنگناهای مستتر در سنت روشنفکری ما [غربیها] را افشا سازد ،و ما را به
لبههای دانستن ببرد ،به آنجایی «که زمانی به نظر میرسید مسلم است اما
حاال تزلزلاش آشکار شده» («گفتگو با دریدا» ص  .)۱۱۴این جهتگیری (همانطور
سر تمسخر پوچگرایانه چیزهای غربی یا
که منتقدان دریدا هم اذعان دارند) نه از
ِ
جذبهی خودارضاگرانهی بازیگوشی بیپایه و اساس روشنفکرانه است ،که در
کردن پیشفرضهاست تا فضایی برای ادامهی تامالت باز کند و
راستای بیثبات
ِ
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فرصتی برای نوآوری و اندیشهی خالق فرآهم سازد .دریدا سنت روشنفکری غربی
را گفتمان زندهای میداند و میخواهد حوزههای روشنفکری و نهادهای آموزشی
ما [غربیها] را از جمود نجات دهد.
با توجه به این زمینه است که میتوان اصطالح «ساختارزدایی» (ساختار شکنی
 )deconstructionرا فهمید ،مفهومی که اغلب مورد بدفهمی خوانندگان دریدا قرار
گرفته ،همان خوانندگانی که دریدا را آنجوری نمیخوانند که او دیگران را میخواند.
دریدا نخستینبار «ساختارزدایی» را در «از نوشتارشناسی» ()Of Grammatology
(انتشار اول به فرانسوی و در ۱۳۲۴؛ ترجمهشده به انگلیسی توسط گایاتری
اسپیواک) به کار برد و میخواست اصطالح  Destruktionهایدگر را ترجمه کند .این
اصطالح هایدگر در فرانسوی به معنی نابودی یا تخریب و همچنین به معنی «فرآیند
ُزدایشِ ساختار» ( )destructurationاست .در آن زمان «ساختارزدایی» خیلی
معنی مکانیکیاش مد نظر بود؛ روند
بهندرت در فرانسوی به کار میرفت و عمدتا
ِ
جداسازی قطعات یک ماشین تا رابطهی اجزا با کل فهمیده شود .اما این مفهوم
برای دریدا فحوای منفی نداشت و مقصود این مفهوم فقط متالشیکردن نبود.
ساختارزدایی از منظر دریدا تحلیلی موشکافانه است که میخواهد «بفهمد یک
«همگذاری» [یا سوارکردن قطعات روی هم] چگونه برساخته میشود و چگونه در
راستای این منظور بازسازی میشود» («نامه به یک دوست ژاپنی» ص  .)۳وقتی
فرد خوانشی موشکافانه دارد و حواساش هست که یک ایده چگونه برساخته
ط بیثبات یک ساختار را
شده است ،میتواند پارگیهای بالقوه و ت َ َرکها و دیگر نقا ِ
ببیند .در رون ِد خوانشِ موشکافانه است که فرد میتواند ببیند ساختارزدایی رخ
میدهد« .ساختارزدایی رخ میدهد ،یک رخداد است که نیازی به مشاهده[ی
هدفمند] ( )deliberationو خودآگاهی و سازمانیافتن ندارد ... .خودش خودش را
ساختارزدایی میکند» («نامه به دوست ژاپنی» ص  .)۵یعنی؛ ساختارزدایی،
ساختار خودش را میبازد .ساختارزدایی رخ میدهد [یعنی رخدادنی است] .فقط
باید خوانشی آنقدر موشکافانه داشت تا دید که ساختارزدایی درون نظامهایی که
میپنداشتیم ثابت هستند رخ میدهد  -نظامهایی که چون ثبات داشتند ما به آنها
تکیه داده بودیم.
پس ساختارزدایی زمانی رخ میدهد که فرد با منطقِ مشخصی از اندیشیدن ،روی
را ِه خودش کار میکند تا آشکار سازد که منطق نمیتواند رضایتبخش و پذیرفتنی
باشد ،که باید بیروناش گذاشت ،که نااندیشیدنی است ،که «فردیتی که عمومیت
را تهدید میکند ... ،ناهنجاریهایی که درون آن نظام فعالند و [آن نظام را] پاره
میکنند» (شروود« ،دریدا» ،ص  .)۴۱همانطور که یکی از اولین مترجمان دریدا
مطرح میکند« ،خوانش ساختارزدایانه به عیوب یا ضعفها یا حماقتهای یک مؤلف
اشاره نمیکند ،بل [به] این ضرورت [اشاره دارد] که تمام چیزهایی که مؤلف بهطور
نظاممند میبیند به چیزهایی که نمیبیند مربوط هستند» (جانسن« ،مقدمهی
مترجم» ،پخشیدگی ،ص .)XV
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عمر نویسندگیاش ،به خاطر نگارش متونی که برای بسیاری از
دریدا سراسر
ِ
خوانندگاناش دشوارفهم هستند مورد انتقاد قرار گرفته است .دریدا اما در برابر
چنین انتقادهایی از متون خودش دفاع میکند و دلیل دشواربودن آنها را بیان
میکند؛ چون این متون اساسا و دقیقا همان چیزهایی را به پرسش میگیرد که ما
ت ریاضیدانها یا پزشکها
فکر میکنم فهمیدهایمشان« .هیچکس از دس ِ
ت] کسی که به
خشمگین نمیشود که چرا نمیتواند آنها را بفهمد ،یا [از دس ِ
زبان شما را به شما یاد
ت] کسی که دارد
ِ
زبان بیگانهای حرف میزند ،اما [از دس ِ
میدهد چرا«( ».گفتگو با دریدا» ص .)۱۴۴
نخستین تاثیرهای عمدهی دریدا بر فلسفه و مطالعات ادبی در سال  ۱۳۲۴پدیدار
شد ،در این سال بود که سه کتاب از وی به فرانسوی منتشر شد" :گفتار و
پدیدهها" (شرحی است بر پدیدارشناسی هوسرل)" ،از نوشتارشناسی" (نقدی
است بر اینکه چرا و چهطور نظریههایی زبان و ارتباطاتِ غربی ،گفتار را بر نوشتار
اولویت دادهاند) ،و نوشتار و تفاوت (مجموعهمقاالتی است که خوانش
موشکافانهای از چهرههای کلیدی معاصر مانند سوسور ،لوی-استروس ،لویناس ،و
باتای دارند) .پنج سال بعد ،یعنی در  ،۱۳۴۲سه کتاب دیگر منتشر کرد :پخشیدگی
(باز هم دربارهی نوشتار است و خوانشی موشکافانه از افالطون و ماالرمه و فیلیپ
سول) ،مواضع (مجموعهای از مصاحبههایی که با دریدا شده است) ،و حاشیههای
فلسفه (مجموعهای از خوانشهای موشکافانه از متون فلسفی ،که در حاشیهی
ن نگاشته شده است).
اندیشههای فلسفی و در حاشیهی خود آن متو ِ
دریدا در  ۱۳۲۴درسی میدهد در دانشگاه جان هاپکینز با عنوان «ساختار ،نشانه،
و بازی در گفتمان علوم انسانی» (که بعدا در «نوشتار و تفاوت» منتشر میشود).
این درسنامه ،بیش از دیگر مقاالت و کتابهای دریدا ،باعث شد تا دریدا را با «پسا-
ساختارگرایی» در ارتباط ببینند .این اصطالح را نه خود دریدا ،که ادبیاتپژوهی
امریکایی ابداع کرد که میخواست نظریههای دریدا را در پژوهشهای خویش به کار
بندد .این سخنرانی میتواند چکیدهای از اندیشههای اولیهی دریدا به دست دهد،
اندیشههایی که هنوز هم تاثیرگذار هستند.
دریدا این مقاله را دربارهی انقالبِ روشنفکرانهی ساختارگرایی نوشت ،چرخی
زبانشناختی در اندیشهی غربی که دریدا آن را لحظهی دگرگونشونده،
فهم موروثی از ثباتِ موثقِ زبان و معنا میداند .دریدا میگوید این
شدگی
بیثبات
ِ
ِ
دگرگونی پیچیده «لحظهای است که زبان به مسائل جهانشمول حمله میبرد،
ِ
لحظهای است که در غیاب یک مرکز یا خاستگاه ،همهچیز بدل به گفتمان میشود.
 ...یعنی نظامی که در آن ،مرک ْز مدلول است ،خاستگا ْه مدلول استعالیی است،
م تفاوتها حاضر نمیشود» («ساختار ،نشانه ،و بازی»
مطلقا هیچگاه بیرون از نظا ِ
شناختی ساختارگرایی اشاره
ص  .)۲۲۴در اینجا دریدا به همان چرخی زبان
ِ
اصل
مرکز ساختاری یا سنگِ بنا یا
میکند که سوسور به راه انداخت .این غیابِ
ِ
ِ
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مدلول استعالیی» دیگری) در زبان ،معنا را
نظمدهنده («خدا»« ،بودن» ،یا هر «
ِ
ی
تضمین میکند ،و
وابستگی درونی نظام معنیدهی (« )significationحوزه و باز ِ
ِ
معنیدهی را تا بینهایت بسط میدهد» .دریدا در اینجا صرفا ساختارگرایی
بازی بینهایت و ناایستای معنا تضعیف نمیکند؛ بل توجه را به
سوسوری را با
ِ
جدی ساختارگرایی جلب میکند ،یعنی اینکه هیچچیزی بیرون از زبان
ِ
کاربستِ
ی معنیدهی را کنترل یا محدود یا جهتدهی کند .نشانهها ذاتا
نیست که باز ِ
ایستا و ثابت هستند ،و همینطور هم معنا« .سرگشتی»ای ()undecidability
نامتناهی در همهی زبانها نفوذ میکند.
بحران معنا ،گزینههای ما چه میتواند
سپس دریدا به این میپردازد که در این
ِ
باشد .وی دو پاسخ یا دو واکنش به دست میدهد ،دو «تفسیرِ تفسیر»؛ از یک
سو ،نوستالژیای مالیخولیایی و اندوهناکی به خاستگاهها (و ریشهها) ،میلی به
«معصومیتِ کهن و طبیعی» وجود دارد که «میخواهد حقیقت یا خاستگاه را کشف
کند یا خوابِ کشفکردن حقیقت یا خاستگاهی را میبیند که از بازی فرار میکند
ت تفسیر را بهعنوان یک تبعیدی بر عهده دارد».
 ...و [خاستگاهی] که [نقشِ] ضرور ِ
دریدا ،پژوهشِ لوی-استروس دربارهی مؤلفههای اصلی اسطوره را نمونهای از این
دین
نحوهی تفسیر میداند (نمونهی دیگر را میتوان در تفسیر میرچیا الیاده از
ِ
زمینی جامعهی مدرن یافت) .از سوی
یکدستی
کیهانی بهعنوان مجموعهای علیه
ِ
ِ
دیگر ،در جهانی که هیچ مرکزی یا اساسی یا امنیتی ندارد ،تاکید بسیاری بر بازی
میشود؛ نمونهاش را در نیچه میبینیم .هر دو[ی این واکنشهای دریدا] بهنوعی
واکنشی به تجربهی غربِ مدرن از بیاساسبودن و جابهجاشدگی است .یکی از
آنچه برای همیشه از دست رفته در ِد نوستالژی دارد ،در حالی که دیگری در
بازیای بیپایان و دربهدر گم شده است.
ت خود از فاجعهی ساختارگرایی را مکاشفهی بزرگ نمیشمارد؛ نه
دریدا برداش ِ
حتی توصیفی که وی از آن دو شیوهی واکنش نشان دادن به این فاجعه را.
ت جدی ِد
مکاشفهی واقعی (که مکاشفهای است از اساسهایی در این وضعی ِ
شدن اندیشهی
بیاساس) در ادامهی این مقاله خواهد آمد .فاجعهی بیاساس
ِ
غرب ،دنیا را (همانطور که ما [دنیا را] میشناسیماش و تصور میکردیم که
میشناسیماش) به چیزی اساسا دیگری گشوده است[ ،چیزی که] ادعا میکند
دارد میآید اما هنوز نیامده است .درست مانند کتیبههایی که جان (نویسندهی
«کتاب مکاشفهی یوحنا») دیده اما هرگز نخوانده ،مسئله[ی دریدا] همچون
مکاشفهای در-راه ظاهر شده است.
تظار چیزی که کامال
ن این مقاله میبینیم (ان
معنای
انتظار فاجعهای که ما در پایا ِ
ِ
ِ
ناشناخته اما فاششده است) در بیشتر آثار دریدا حضور دارد .این معنا ،بهطور
برجستهای در مباحثی که دریدا بر مهدویت (( )messianismبهویژه در «اشباخ
مارکس») دارد سایه انداخته ،و شاید منظور دریدا از آن یک نوع گرایش
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تعییننشدنی و گشوده به چیزی باشد که ناشناخته است و در-راه است،
«دیگری»ای که پیشبینیپذیر نیست .از این نظر ،مهدویت دریدا از فحوای
ت دریدا «بهطور کلی ،اندیشیدن به دیگری
مذهبیاش «تهی میشود» .مهدوی ِ
است ،به رخدادی که در-راه است» (اشباح مارکس ،ص  )۵۳و خالی از هر فحوای
آتشین دنیا ،و .)...
پایان خونین و
خاصی است ([فحواهایی] مانند رستاخیز مسیح،
ِ
ِ
پس دریدا مهدویت را «مهدویتی بدون دین ،حتی مهدیباوریای بدون مهدویت»
ن الهیاتی (فاجعهباوری و
میداند .دریدا ،در اینجا و جاهای دیگر ،فر ِم سنتی گفتما ِ
انتظار مهدیباورانه) را اتخاذ میکند و آن را از همهی فحوای مذهبیاش خالی
ِ
میکند و بنابراین دگرگوناش میسازد .پس وقتی شوروی فرومیپاشد و مرگِ
مارکسیسم را جشن میگیرند و در آن اغراق میکنند ،همین نیز بهانهای میشود
رستاخیز مارکس .اما مرگِ دین یا «خدا» ،برعکس ،بهانهای میشود برای
برای
ِ
دیگری ناشناختهی مذهبی یا در-راه.
رستاخیز یک کامال
ِ
ِ
از میانهی دههی  ،۱۳۳۴دریدا بر سر پرسشهای نظری و دینی با فیلسوفان وارد
گفتگو شد .وی در  ۲۴۴۲در برنامههایی شرکت داشت که بر آثار وی و در رابطه با
مطالعات انجیلی متمرکز شده بود (نشست ساالنهی آکادمی دین امریکا در
کنفرانس دوساالنهی دین و
تورنتوی کانادا) .وی در  ۱۳۳۴و  ۱۳۳۳در
ِ
پستمدرنیسم در دانشگاه ویالنووا شرکت کرد .در  ۱۳۳۳نیز با جیانی واتیمو
فیلسوفان قارهای (از جمله
( )Gianni Vattimpهمکاری داشت تا سمپوزیومی از
ِ
هانس-گئورگ گادامر) را در ایتالیا سازماندهی کنند که به موضوع دین و بهخصوص
ارتباط آن با واقعیتهای جدی ِد جهانیشدن میپرداخت.
مقالهای که دریدا برای آن سمپوزیوم ایتالیا ارائه داد «ایمان و دانش» نام داشت که
پنجاه و دو پاراگراف بود؛ دریدا در این مقاله مستقیما تالش کرده تا «دین» را
ت امر دینی» در دورهی پستمدرن
نظریهپردازی کند و اهمیت آنچیزی که «بازگش ِ
المللی ایدهها و سرمایه
روشنگری کاپیتالیسم جهانی و مبادلهی بین
و دنیای پسا-
ِ
ِ
است را بفهمد.
دریدا [در این مقاله] تاکید میکند ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که اصطالح دین
دین تطبیقی عمیقا تحت
ِ
( )religionیک اصطالح التین و مسیحی است ،و تاریخِ
تاثیر اندیشهی مسیحی است .وقتی ما از دین حرف میزنیم« ،ما داریم از التین
هم حرف میزنیم» .منظور دریدا از دین صرفا مجموعهی از باورها و آیینها و
دین غربی – از نگاه دریدا – همهی
رهنمودهای کلیسای مسیحی نیست.
ِ
اشکال حکومت،
جنبههای فرهنگ غربی را شکل داده؛ نظام قضایی و حقوقی،
ِ
ت آدمی و جامعه و دمکراسی و عدالت و . ...
ارزشها و مفاهیم
اساسی سرش ِ
ِ
دریدا «دین» را فراتر از زمینهی غربی و مسیحیاش میبیند («که زمانی در ُرم
بوده و بعد [مسیرش] منحرف شده و به ایاالت متحده آورده شده») ،و میخواهد
آن را اصطالحی «جهانی» سازد؛ روندی که دریدا آن را «جهان-التینیسازی» دین
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مینامد ،شکلی از امپریالیسم که همهی فرهنگهای متفاوتِ جهان (ازجمله،
تصویر خودش تبدیل میکند .دریدا وقتی روند جهان-
«ادیان» آنها) را به
ِ
ب این روند را در دهههای اخیر بسیار باال
ی دین را ردگیری میکند ،شتا ِ
التینیساز ِ
پیاز تنوع فرهنگی
میبیند؛ رسانهها و فنآوریهای ارتباطاتی جدید از سیر تا
ِ
ت غرب
انسان را برای همگان افشا میسازند ،و امپریالیسم اقتصا ِد قانون و سیاس ِ
ماشین «تلهتکنیک و
ِ
را گسترش میدهند .دریدا تاکید میکند که دین ،روحِ
امپراتوری اروپایی-امریکایی است.
علمی»
ِ
ِ
دریدا در مبحث مربوط به جهان-التینیسازی دین ،عالقهی ویژهای به این دارد که
دین وقتی به فرهنگهای دیگر راه پیدا کرده چهطور هویتِ غربیاش (مسیحی،
التین) را حفظ کرده است .وقتی دین خودش را به «دیگریها»ی فرهنگی عرضه
میکند ،چهطور دستنخورده و آلودهنشده و «خالص» میماند؟ دریدا برای کاویدن
ت ویژه را برمیگزیند .دریدا کاربردهای
این پرسش،
زبان غرامتپردازی و مصونی ِ
ِ
اولیهی اصطالح دین را پی میگیرد و میگوید که دین اصال دربارهی طردکردن
تعدی دیگریت است ،طر ِد
( )rejectionاست .یعنی دین واکنشی مقاومتی دربرابر
ِ
ل دین را آلوده سازد .پس دین اصال
هر چیزِ خارجیای که ممکن است کلیت و کما ِ
دربارهی «آسیبندیدن» و «خسارتندیدن» ( )indemneاست؛ مثال اعترافات و
ی ایدهها و کنشهای خارجی
آموزههای دین،
اشکال غرامتپردازی هستند که تعد ِ
ِ
را ممنوع و طرد میکند ،و آیینهایی اعتراف و عشاء ربانی فرآیندهای تالفیگرانه
بازگرداندن خلوص [به دین] را دارند.
هستند که قص ِد ترمیم آسیبها و
ِ
شناختی مصونیت
زبان زیست
زبان دیگری که دریدا در این مقاله استفاده میکند،
ِ
ِ
بدن جامعه را از آلودگیهای
است .دین یک دستگاه ایمنی است :سعی میکند
ِ
پادتنهای خارجی مصون کند .باورها و کنشها و نهادهای دینی میکوشند تا علیه
خارجی آلودگی مصونسازی کنند؛ یعنی از کلیت/تقدسِ آسیبندیدهی پیکر
تهدید
ِ
اجتماع محافظت کنند .دریدا میگوید وقتی بنیادگرایان اسالمی «مدرنیتهی
فنآورانه-اقتصادی» را نمیپذیرند ،یک نمونه از همین [کارکرد دین] است .دین،
بهعنوان دستگاه ایمنی ،قادر به خود-ویرانگری هم هست .یعنی ،دین میتواند
ت خودبهخود ( )auto-immunityایجاد کند .مصونیتِ
ل مصونی ِ
بینظمی و اختال ِ
دربرابر دستگا ِه ایمنی خودش است،
شدن یک ارگان
خودبهخود همانا مصون
ِ
ِ
شدن خود به دیگری .پس میتوان به
کردن مصونیتِ خودش است ،و گشوده
ویران
ِ
ِ
مصونیتِ خودبهخود اینگونه نگاه کرد که دین ممکن است خودش را ساختارزدایی
کند.
ب
ت خودبهخود ،این طر ِد طر ِد دیگری از سوی دین ،در قل ِ
دریدا میگوید این مصونی ِ
آزادی یهودی و مسیحی هم
ِ
سنتهای دینی غرب هم وجود دارد .قطعا در الهیاتِ
وجود دارد ،الهیاتی که خدا را طرفدار فقرا و محرومین و «غریبهای در قلبهای
شما» میداند و مومنان را به انجام همان کارها فرامیخواند ،و بنابراین با
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. سالمت و خلوصِ خودشان را به خطر میاندازند،گشودهکردن خودشان به دیگری
دستور اخالقی است که خود را به شدیدترین
 یک،مذهبی غربی
در این سنتهای
ِ
ِ
ت خود را به خطر
ِ  که اینگونه حتی هویت و امنی،شکل ممکن به غریبه بگشاییم
ِ
مفاهیم عدالت نیز [با
 حتی در اصلیترین، پس دین با خودش تنش دارد.میاندازیم
ِ
نظم
 قانون و، از یک سو بهعنوان دستگاه ایمنی، عدالت.]خودش تنش دارد
ِ
،ت خودبهخودی
ِ  و از سوی دیگر عدالت بهعنوان مصونی.منعکننده دانسته میشود
.بهخطرانداز نسبت به دیگری دانسته میشود-دگرگونکننده و خود-گشودگی خود
ِ
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میشلفوکو
میشل فوکو ( ،)۱۳۲۳ - ۱۳۲۲فیلسوف ،خبره
در زمینه تاریخ اجتماعی و روشنفکری و منتقد
فرهنگی بود .وی در پواتیه (فرانسه) در
خانوادهای مرفه به دنیا آمد .بعد از جنگ
جهانی دوم ( )۱۳۳۲به پاریس رفت و در اکول
نرمال سوپریور پذیرفته شد ،در رشتههای
فلسفه ( )۱۳۳۲و روانشناسی () ۱۳۳۳
فارغالتحصیل شد و در  ۱۳۵۲اجازهی آموزش
فلسفه پیدا کرد .وی مانند دیگر روشنفکران فرانسوی دهههای  ۱۳۳۴و  ۱۳۵۴عضو
حزب کمونیست فرانسه شد ،اما سه سال بعد ( )۱۳۵۹پس از خواندن نیچه از این
حزب کناره گرفت.
فوکو در طول دههی  ۱۳۵۴و سالهای اولیهی دههی  ،۱۳۲۴در دانشگاههای
اروپایی تدریس میکرد و همزمان روی نخستین کتابِهای تاثیرگذارش یعنی
«دیوانگی و تمدن» (به فرانسوی )۱۳۲۱ ،و «زایش درمانگاه» (به فرانسوی)۱۳۲۹ ،
و «نظم چیزها» (به فرانسوی )۱۳۲۲ ،کار میکرد .این کتابها در فرانسه جزو
پرفروشترین کتابها بودند و فوکو را پرآوازه کردند.
دولت فرانسه در واکنش به اعتصابها و تظاهرات دانشجویی مه  ،۱۳۲۲دانشگا ِه
پاریس هشت را در شهر وسن گشود .کرسی بخش فلسفه را به فوکو دادند (فوکو
ِ
بههنگام تظاهرات در تونس به سر میبرد) .فوکو در  ۱۳۴۴به کالج دو فرانس (که
ب همیشگی (استا ِد
معتبرترین نهاد دانشگاهی فرانسه است) وارد شد .این منص ِ
تاریخِ نظامهای اندیشه) به فوکو این فرصت را داد تا بقیهی عمرش را صرف پژوهش
و نوشتن کند .تنها مسئولیتِ آموزشی فوکو در این منصب آن بود که ساالنه چند
سخنرانی دربارهی کارهایش داشته باشد.
در طول این سالها ،فوکو بیش از پیش درگیر فعالیتِ اجتماعی و سیاسی شد.
برای نمونه ،وی از حقوق زندانیان دفاع میکرد و همین مسئله روی ایدهی فوکو از
تاریخ نظام زندان («انضباط و تنبیه»  )۱۳۴۵تاثیر گذاشت .در همین سالها بود که
توجهاش به مسئلهی امورجنسی ( )sexualityجلب شد و نخستین جلد از سه
جلد «تاریخ امورجنسی» را در سال  ۱۳۴۲منتشر کرد .فوکو دو جلد دیگر را پیش از
مرگاش در سال  ۱۳۲۳بر اثر بیماری ایدز ،کامل کرد.
116

ارزیابی ما از تفکرات و ایدههای فوکو هر چه باشد ،نمیتوان در این شک کرد که
پرسشها و مسایلی که فوکو پیش کشید علوم انسانی و علوم اجتماعی را از نو
ت عالیق
شکل داد .بروندا ِد
دانشگاهی فوکو هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ وسع ِ
ِ
و ایدهها خیرهکننده است .از میان موضوعاتی که فوکو بدانها عالقمند بود و
رویشان کار کرد ،میتوان به دیوانگی ،تنبیه ،نظام پزشکی و امورجنسی اشاره
کرد .دین نیز (مستقیم و غیرمستقیم) در آثار فوکو وارد شده است (فوکو یک
مجموعه مقاله دربارهی دین دارد؛ «دین و فرهنگ» .)۱۳۳۳
فوکو در آثارش بیوقفه دارد دانشِ مرسوم ما از ماهیت انسان و تاریخ و جهان و
کاربستهای اجتماعی و سیاسی چنین دانشی را به چالش میکشد .در همین
راستا ،وی پیشفرضهای صاحبنظران مدرنیستی مانند فروید و مارکس را به
ی مرسوم سدهی بیستم
پرسش میگیرد ،کسانی که ایدههایشان روشنفکر ِ
فرانسه را پیریزی کرده است.
فوکو معیارهای «علوم انسانی» را میکاود ،معیارهایی که گفتمانهای علوم
انسانی و علوم اجتماعی ،دانش و سوژگانی ) (subjectivityرا میسازند .فوکو
بیشتر دربارهی این نوشته است که نهادهای گوناگون (مانند درمانگاههای
روانپزشکی و زندانها و مدارس و )...چگونه گفتمانهایی را تولید میکنند
که بدنهی دانش را میسازند .انسانها درون این گفتمانهای متفاوت ،تبدیل به
سوژههایی انضباطیافته ( )disciplinedمیشوند .فوکو نشان میدهد که دانش و
قدرت چگونه در این فرآیند با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ یافتهاند .پس اصطالحاتی
فهمیدن نظریههای فوکو کلیدی
مانند گفتمان و سوژگانی و دانش و قدرت ،برای
ِ
هستند .این مفاهیم را میتوان به سه حوزهای متعلق دانست که در تحلیلهای
فرهنگی فوکو وجود دارند:
ِ
یک) دیرینهشناسی دانش ()archaeology of knowledge
دو) تبارشناسی قدرت ( )genealogy of powerو
سه) اخالق.
دغدغهی این سه حوزه ،ایدهی «سوژه» و رون ِد سوژهشدن ()subjectivization
(یعنی روندی که در آن انسان/سوژه ساخته میشود – بنگرید به «باتلر» و
پارادوکسِ سوژگانی؛ باتلر این ایده را از فوکو گرفته و بسط داده).
«دیرینهشناسی دانش» عنوانی است که فوکو (در کتابی با همین عنوان
تحقیق روشنفکرانه میدهد .دیرینهشناسی ،از نظر
روش
منتشرشده در  )۱۳۲۳به
ِ
ِ
فوکو ،به تحلیلی تاریخی اشاره دارد که میخواهد گفتمانهایی را فاش سازد که
ت»
درون نظامهای معنا عمل میکنند .دغدغهی فوکو این نیست که «حقیق ِ
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گیری گفتمانها (برای نمونه،
تاریخی را فاش سازد ،بل میخواهد بداند شکل
ِ
گفتمانهای پزشکی یا امورجنسی) چگونه طبیعی و بدیهی پنداشته شدهاند،
جهان دانش را بهدرستی بازنمایی میکنند.
چگونه شد که تصور میشود آنها
ِ
فوکو که زیر تاثیر ساختارگرایی بود ،میخواست ساختارها و قواعدی را فاش سازد
که در گفتمانها چیده شدهاند؛ دانش از طریق همین ساختارها و قواعد است که
ساخته شده و کارکرد دارد .آنها دانشِ گفتمانی چیزهایی را که ما میتوانیم بگوییم
و انجام دهیم (همراه با چیزهای دیگر) تنظیم میکنند ،درست و نادرست را
برمیسازند ،و دانشبودن چیزی را مشخص میکنند .کوتاه بگوییم؛ گفتمان ،دانش
را میسازد و کنترلاش میکند .گفتمان پزشکی ،دانش پزشکی و کنشهای
مربوطه را میسازد (کنشهایی مانند روابط پزشک-بیمار ،جداسازی بیماریهای
جسمی و روانی ،ارزش خدمات پزشکی ،پایگانسازی درون حرفهی پزشکی ،و
کسانی که میتوانند خو ِد گفتمان پزشکی را تولید کنند) .مهم اینجاست که روشِ
شناختی فوکو ،گفتمانها را هم سیال و تغییرپذیر میداند و هم نظاممند و
دیرینه
ِ
گفتمان پزشکی
ایستا .گفتمان پزشکی در دورهی رنسانس هیچ شباهتی به
ِ
تاریخی متمایزی دارد .همین دگرگونیهای
معاصر ندارد ،و هر کدامشان آرشیو
ِ
تاریخی است که فوکو میخواهد بهوسیلهی دیرینهشناسی دانش فاششان
سازد .وی گفتمانهای دیوانگی و خرد و دیوانهخانهها را در کتاب «دیوانگی و
تمدن» بررسی میکند و گفتمانهای کنشِ پزشکی و «نظارتِ» ( )gazeپزشکی را
در کتاب «زایش درمانگاه».
کل دههی  ۱۳۴۴را صرف پژوهش دربارهی همانی کرد که به آن «تبارشناسی
فوکو ِ
ت قدرت و
قدرت» ( )genealogy of powerمیگوید ،یعنی تاریخِ معناها و تاثیرا ِ
اینکه گفتمان و «فنآوریهای قدرت» چگونه به کار گرفته شدهاند تا رفتار انسان را
تحلیل تاریخی میداند و در
انضباط دهند .فوکو اصطالح تبارشناسی را شیوهای از
ِ
کتابهایی چون «انضباط و تنبیه» ( )۱۳۴۵و «تاریخ امورجنسی :جلد اول (مقدمه)»
( )۱۳۴۲از آن شیوه استفاده کرده است .فوکو مفهو ِم تبارشناسی را از نیچه گرفته
است ،و آن مفهوم را در مقالهی «نیچه ،تبارشناسی ،تاریخ» ( )۱۳۴۱توضیح داده
است.
ت تاریخ از این نظر مهم است که دیدگا ِه مرسو ِم معطوف به تاریخ،
درک فوکو از ماهی ِ
ِ
یعنی نگا ِه غایتباور را برمیاندازد .نگاه غایتباور به تاریخ  −یعنی روایتِ علتها و
معلولهایی که رخدادهای انسانی را تولید میکنند و بنابراین کشفشدنی هستند
– مبتنی بر مسیری خطی و منطقی است و به پیشینه و خاستگاهها برمیگردد.
فوکو هم تاریخ را روایت میدانست ،اما روایتی که تکهتکه است ،غیرخطی است،
پیوسته نیست ،و در آن رابطهی یقینیای بین علت و معلول وجود ندارد .فوکو این
فرم از تحلیل تاریخی را تبارشناسی مینامد و آن را اینگونه توصیف میکند:
ی باستانی و موشکافانه و صبورانه است .تبارشناسی
«تبارشناسی ،مستندساز ِ
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روی کاغذپوستهایی ژولیده و مغشوش کار میکند ،روی مستنداتی که به مرور
زمان خراشیده شدهاند و از آنها رونوشتهای فراوانی در طول زمان تهیه شده
است«( ».نیچه ،تبارشناسی ،تاریخ» ،ص  )۱۹۳تاریخ از دید فوکو ،متن است و
روایتی را انتقال میدهد که مبهم و متناقض است .تاریخ عالیمی از اصالحاتِ مکرر
دارد :افزودهها ،زدودهشدهها ،آرایشها ،و دیگر تعمیراتِ متنی .اینها هستند که
خطی علت-معلول را بگیریم تا به یک خاستگاه برسیم .از دید
مسیر
نمیگذارند
ِ
ِ
ت
فوکو ،همهی خاستگاهها پنهان شدهاند و نمیتوان دوباره کشفشان کرد .حقیق ِ
تاریخی نیز از سرنوشتی مشابه رنج میبرد؛ اما با این وجود حقیقتها هنوز
موضوع ادعا هستند و دشوار میتوان َردشان کرد .فوکو ،با پیروی از نیچه ،حقیقت
را خطا میداند« :حقیقت بیشک نوعی از خطاست که نمیتوان َردش کرد ،چون
تنور تاریخ پخته شده
شکل تغییرناپذیری به خود گرفته و در
دیرهنگامی است که
ِ
ِ
است» («نیچه ،تبارشناسی ،تاریخ» ص .)۱۳۳
ی همهی روایتهای گذشته تاکید دارد (بنگرید
روش تبارشناسی بر ماهیتِ تفسیر ِ
ِ
به هیدن وایت) .افزون بر آن ،گذشتهی تاریخی همیشه و بهناگزیر از طریق عالیق و
دغدغههای معاصر خوانده میشود .وقتی تصدیق کنیم که تاریخدانها در
گذاری سیاسی و ایدئولوژیکی میکنند ،عینیت
روایتهایی که میسازند سرمایه
ِ
به پرسش کشیده میشود .حتی اگر حقیقت تاریخی وجود هم داشته باشد،
تاریخدانها هیچ دسترسی ویژه یا منحصرانهای به آن ندارند .فوکو بیشتر به این
عالقمند است که مستندات تاریخی را بهعنوان گفتمانهای دانش بفهمد،
گفتمانهایی که برخی چشماندازها را برجسته میسازند و برخی دیگر از
چشماندازها را سرکوب .فوکو میخواهد گذشته را از نو بخواند و این داستان
(گذشته) را از چشمانداز دیگری روایت کند .رویکرد تبارشناختی متضاد با آن ایدهای
است که تاریخ را به «حقیقت» رویدادهای گذشته مربوط میداند؛ یعنی متضاد با
ایدهای که باور دارد تاریخ اتفاقهای «واقعی» را به ما میگوید .فوکو میخواهد با
ن زودگذری که سعی میکنند شکافها و ناپیوستگیها
ت کال ِ
تعقیبکردن چند روای ِ
را بپوشانند ،گذشته را بهگونهای تفسیر کند که ابهام و تکهتکهگی و کشمکشی را
برجسته سازد که برای همهی تحلیلهای تاریخی ضروری است .از دید فوکو ،اگر
قرار باشد مفهو ِم خاستگا ِه تاریخی را به کار ببریم ،باید تصدیق کنیم که برای هر
داستان یکپارچهای است که
گذرگا ِه تاریخی چندین خاستگاه وجود دارد .تاریخ همانا
ِ
چندگانگی روایتهای مربوط به گذشته را در خود دارد .پس ما نباید تاریخ را
ِ
ب یک گذشتهی ایستا و ثابت ببینیم ،بل یک فرآین ِد روایتی است که پیوسته
برحس ِ
در حال تغییر است.
فوکو این تحلیل تبارشناختی را برای تاریخِ قدرت به کار میبندد و میخواهد بکاود
که قدرت چگونه عمل میکند و انواعِ مشخصی از سوژهها را تولید میکند .از دید
فوکو ،قدرت نیروی یکپارچهای نیست که در همهی مکانها و زمانها با یک ظاهر
پدیدار شود .بل قدرت یک تاریخِ تبارشناختی دارد و بسته به جا و مکان و چشمانداز
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نظری بهطور متفاوتی فهم میشود .برای نمونه ،دیدگا ِه مارکسیستی به قدرت که
ی تولید را در کنترل
آن را نیرویی میداند که دولت و شرکتها (که ابزار اقتصاد ِ
ت پدرشاهی بسیار
خویش دارند) به کارش میگیرند با دیدگاه فمینیستی به قدر ِ
تفاوت دارد .به همین نحو ،فوکو قدرت را چیزی میداند که دارای تاریخ است،
تاریخی که هم مواردی از قدرتِ ستمگری را در خود دارد و هم مواردی از قدرتی که
م
مقاومت در برابر ستم است .فوکو در «سوژه و قدرت» ( )۱۳۲۲میگوید که مفهو ِ
امکان مقاومت دربرابر قدرت باشد .پس قدرت همیشه
شامل
قدرت باید همیشه
ِ
ِ
یک رابطه است ،رابطهای که سوژهها را میسازد .اما میتوان در برابر روابط قدرت
ت سوژگانیای مخالفت کنیم
مخالفت و ایستادگی کرد ،یعنی میتوانیم با موقعی ِ
که گفتمانها و کنشهای مادی سعی میکنند بر ما تحمیل کنند .قدرت از دید
ن اجتماعی جریان دارد ،نه اینکه از باال
فوکو مانند رگ است؛ در سراسر بد ِ
سرچشمه گرفته باشد.
فوکو پژوهش تبارشناختی را به کار میبرد تا نشان دهد که قدرت از چه راههایی
دخالت میکند تا سوژهها و سوژگانی را برسازد .همانگونه که فوکو در
سخنرانیای (در سال  ۱۳۲۴در دانشکدهی دارتموث) میگوید «من تالش کردهام تا
ت سوژه را در
از طریق
تبارشناسی سوژه ،فلسفهی سوژه را ایجاد کنم؛ ساخ ِ
ِ
مدرن خویشتن ( )selfرهنمون شویم .این
سراسر تاریخ مطالعه کنیم تا به مفهو ِم
ِ
همیشه کار سادهای نیست ،چون ترجیحِ بیشتر تاریخدانها تاریخِ روندهای
اجتماعی است ،و ترجیحِ بیشتر فیلسوفان سوژهای بدون تاریخ است» («دربارهی
هرمنوتیک خویشتن» ص  .)۱۲۴دیدگا ِه تبارشناختی به سوژگانی برآمده از
آغاز
ِ
دیدگاههای ذاتگرایانه به سوژهی انسانی است ،دیدگاههایی که سوژگانی را
باشندهای مفرد و ترانساندانتال میبینند.
فوکو در کارهای اخیرش ،مسئلهی «[فلسفهی] اخالقِ خویشتن» را پیش
ق خویشتن به معنی «اخالقیات»ِ افراد نیست .بل ،فوکو عالقهمند
میکشد .اخال ِ
است تا «تکنیکها» یا «تکنولوژیها»ی خویشتن ( )selfرا مشخص سازد ،یعنی
انسانی خاصی را برمیسازند .ممکن است
ل تنظیمشدهی رفتار که سوژهی
اَشکا ِ
ِ
رفتار جنسی و سیاسی و قانونی و
سوژه چنین تکنولوژیهایی (مانند الگوهای
ِ
آموزشی و دینی که سوژه را برمیسازند) را بدیهی و مفروض بگیرد و یا حتی اصال
نظم
درون
متوجهشان نشود .با وجود این ،کارکر ِد این تکنولوژیها آن است که
ِ
ِ
قدرت/دانش ،بدن و روان را انضباط دهند .تکنیکها کارشان سوژهسازی است ،و
م خویشتن را برای فرد میآفرینند و شکل میدهند .این کنشهای
معنی و مفهو ِ
سوژهسازی جهانشمول نیستند ،تنوعی دارند بسته به زمان و مکان .فوکو با
پرداختن به تکنولوژیهای خویشتن میخواهد فاش سازد که آنها چگونه در
برسازی سوژهها دخیل هستند.
ِ
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تکنولوژیهای خویشتن ،از دید فوکو ،کنشهایی هستند «که به افراد اجازه
کمک ابزار دیگران ،شماری از عملیاتی را بر روی
ابزار خودشان یا با
میدهند تا با
ِ
ِ
بدن و روان و اندیشه و رفتار و زیست خودشان پیاده کنند ،و خودشان را بهگونهای
ت شادمانی و پاکی و خرد و کمال و جاودانگی دست
دگرگون کنند که به وضعی ِ
یابند» («تکنولوژیهای خویشتن» ص  .)۱۳۲در اینجا مهم آن ایدهی اخالقیای
است که میگوید افراد میتوانند در برابر قدرت مخالفت و ایستادگی کنند و با به
کار بستن تکنیکهای خویشتن ،سوژگانی خودشان را دگرگون سازند .تکنیکهای
خویشتن همگی دربارهی انضباط است ،اما نه انضباطی که بهعنوان سلطهی
ت خویشتن نیز
خویشتن ( )selfتعبیر شود؛ این تکنیکها موجبِ دگرگونیهای مثب ِ
میشوند.
فوکو میگوید که اخالق ،سه مرجع دارد:
یک) قاعدهی اخالقی،
دو) رفتارهای مربوط به آن قاعده ،و
سه) شیوهای که شخص با خودش رفتار و برخورد میکند.
فوکو عمدتا به جنبهی سوم میپردازد.
از دید فوکو ،برخورد با خود به این مربوط میشود که فرد خودش را چگونه ببیند و
چگونه از خودش سوژهای اخالقی بسازد .این جنبه در تضاد با آن ایدههای اخالق
است که رفتار فرد را با یک قاعدهی ترانسندانت اخالقی میسنجند .برای نمونه،
فوکو در کتاب سهجلدی «تاریخ امورجنسی» به این پرسش میپردازد که
امورجنسی ،برخالف دیگر حوزهها (حوزههایی مانند غذا یا ورزش) ،چرا و چگونه به
ن اخالقی تبدیل شده است.
ابژهی گفتما ِ

فوکوودینپژوهی

بسیاری از ایدهها و مفهومهای فوکو در دینپژوهی دانشگاهی وارد شده است.
پرسشها و مسایلی که فوکو در رابطهی با گفتمان و تبارشناسی و قدرت و دانش
پیش کشیده است ،در بررسی متون و کنشهای دینی نیز کاربرد دارد.
سنتی مدرن از جهانبینی یا
پرسشهای فوکو ما را وامیدارند تا به ورای توصیفاتِ
ِ
«ذات» دین برویم ،ذاتی که در آرای الهیاتی/فلسفی و آیینهای اصلی بروز
مییابد .اگر از فوکو پیروی کنیم ،باید بپرسیم آیا تاریخِ ادیان شاهراهی مشترک به
یک خاستگاه دارد یا که تاریخِ هر سنتِ دینیای همیشه تبارشناختی است (یعنی
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ناکامل است و داغِ پارگی و قدرت بر چهره دارد ،یعنی «عرصهای ُپر از
کاغذپوستهایی ژولیده و مغشوش» است)؟ به همین شکل ،میتوانیم بپژوهیم
که سنتهای دینی چگونه تودهای از گفتمانها را برمیسازند که خود آنها
ت منضبطسازی
سوژههای دینی را میآفرینند و تکنولوژیهای خویشتن را جه ِ
بدنها به کار میگیرند.
گرچه فوکو چیز زیادی دربارهی دین ننوشته است ،اما دو کتاب هست که سعی
خأل توجهی دانشگاهی به عالقهی فوکو به دین و تجربهی دینی و
میکنند تا
ِ
معنویت را پر کند :یکی «فوکو و دین» (نوشتهی جرمی َک ِرت) که مطالعهی جایگاه
دین در اندیشهی فوکو است ،و دومی «فوکو ،دین و فرهنگ» که مجموعهی
نوشتهها و سخنرانیها و مصاحبههای فوکو دربارهی دین است.
تئوریک فوکو را در مطالعهی متون و کنشهای مذهبی به کار بندیم
چه دیدگاههای
ِ
بررسی تالقیگاه دین
ت صریح وی را دربارهی دین بکاویم ،آثار وی برای
و چه نظریا ِ
ِ
و فرهنگ عزیمتگا ِه مهمی به شمار میرود.
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هانس-گئورگگادامر
هانس-گئورگ گادامر ( )۲۴۴۲ - ۱۳۴۴در ماربورگِ
آلمان به دنیا آمد .در دانشگاه ماربورگ فلسفه و
واژهشناسی کالسیک خواند ،و دکترای خویش را
با راهنمایی مارتین هایدگر در سال  ۱۳۲۳گرفت.
وی سمتهایی در دانشگاههای ماربورگ،
الیپزیگ ،فرانکفورت ،و هایدلبرگ داشت .گرچه در
 ۱۳۲۲بازنشسته شد اما تا زمان مرگاش در
سال  ۲۴۴۲همچنان میپژوهید و مینوشت.
مجموعهی کامل آثار وی ،ده جلد است.
گادامر ،بههمراه هایدگر و پل ریکور ،یکی از مهمترین چهرهها در هرمنوتیک سدهی
بیستم بود .هرمنوتیک علم و هنر تفسیر است ،پژوهشگریای است که ابتدا برای
مطالعهی متون مقدس یهودی و مسیحی به کار میرفت .هرمنوتیک ،در آثار
علم فهم تبدیل شد ،جایگزین متافیزیک و
علم تفسیر به
گادامر ،از
ِ
ِ
هستیشناسی به عنوان سروران علو ِم انسانی گردید و به این پرداخت که انسان
چگونه معنای خود و جهان را اندرمییابد و میفهمد.

فلسفهیگادامر

شناختهشدهترین و مؤثرترین کار گادامر «حقیقت و روش» است که در  ۱۳۲۴به
آلمانی منتشر شد و در  ۱۳۴۵به انگلیسی ترجمه شد .در این اثر است که وی
نظریهی فهم را بهعنوان یک نظریهی زبانشناختی و تاریخی پایهریزی میکند .فهم
در زبان شکل میگیرد ،و بسته به اینکه در چه پهنهی زبانیای یا زیر مناسبات
دیگری شکل بگیرد ،تمایز مییابد .زبان صرفا ابزاری برای برقراری ارتباط نیست ،بل
رسانهای است که فرد در آن زندگی میکند ،حرکت میکند و هستی دارد .بدون
زبان ،هیچ فهمی از خود یا از دیگران نخواهیم داشت .فرد درون زبان به دنیا میآید
و رشد میکند و بهعنوان سوژه شکل میگیرد .زبان« ،خانهی هستی» است .به
تاریخی خاصی نداشته
همین نحو ،هیچ فهمی وجود ندارد که ریشه در بافتِ
ِ
ی وجود بهعنوان دازاین (یعنی هستن در
باشد .گادامر ،با پیروی از مفهو ِم هایدگر ِ
اینجا/آنجا) ،تاکید میکند که انسان همیشه و از قبل در جایی هست .هستی
انسان همیشه بودن-در-این-جهان است ،و انسان نمیتواند موقعیتمندی تاریخی-
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شناختی
فرهنگی خود را از فهماش بزداید .گادامر این موقعیتمندی تاریخی و زبان
ِ
انسان را با مفهوم  Wirkungsgeschichteبیان میکند که به معنای تاریخ اثر(یا
بودن تاریخی انسان را میرساند.
تأثیر) است و زیر تأثیر
ِ
اما این رخداد هرمنوتیکی هنوز ُبعد دیگری و افقِ دیگری دارد .چیزی (اثر هنری،
متن ،برساختهی فرهنگی ،ایده و )...است که «دیگر» است ،که انسان با آن
روبهرو میشود و میخواهد بفهمدش .فهم ،فرآیندی است که َد َرش آن چیز یا ایده
یا فر ِد «دیگر» ،معنیدار میشود ،یعنی فهمیده میشود .گادامر این فرآین ِد فهم را
افق فردی که میخواهد
ادغام افقها ( )fusion of horizonsمینامد .از یک سو،
ِ
بفهمد ،درون زمینهی تاریخی و زبانی خاصِ فرد قرار گرفته و سنتهای پیشاموجود
اثرگذار [آن زمینهی تاریخی و زبانی] افق فرد را شکل دادهاند .از سوی
ِ
یا تاریخِ
دیگر ،چیزی یا کسی یا متنی وجود دارد که فرد میخواهد بفهمدش .و این افقِ
زبانی کموبیش ناآشنایی پدیدار میشود .در فرآین ِد
دیگر ،از زمینهی تاریخی و
ِ
هرمنوتیکی (یعنی فرآیند تفسیر) ،افقِ مفسر با افقهای دیگر ادغام میشود،
فهم تکگوی مفسر یکی
معنی جدیدی ساخته میشود که گفتوگویی است و با
ِ
ِ
نیست.
نظریهی فهم گادامر بهعنوان یک نظریهی تاریخی و زبانشناختی ،نق ِد اندیشهی
آل مفسری عینی [و بیطرف] که از همهی
روشنگری است؛ نق ِد تصور ایده ِ
جریانها و تاثیرهای فرهنگیای که فهم انسان را در معرض سوگیری قرار
هم غیرسوگیر وجود ندارد .فهم
میدهند ،جدا باقی میماند .از دید گادامر ،ف ِ
همیشه با پیشافهم درگیر است .ما همیشه و از قبل در جایی از تاریخ قرار داده
شدهایم ،که فرهنگ و زبانمان ما را شکل داده است ،و همین موقعیتمندی است
که فهم ما از چیزها را شکل میدهد .ما در تکتک لحظات فهم ،افقِ خودمان و
ار خودمان را وارد میکنیم و [بنابراین] سوگیری میکنیم .از دید گادامر
تاریخ اثرگذ ِ
بودن فرد را برمیسازد»
تاریخی
ِ
«سوگیریهای فرد ،و نه داوریها ،واقعیتِ
ِ
(حقیقت و روش ،ص .)۲۳۵
احیاکردن سوگیری ،نظریهی هرمنوتیکی خود را در تضاد با سنتِ نق ِد
گادامر با
ِ
ایدئولوژی قرار میدهد؛ چون نظریهی گادامر برمینهد که هیچ موضعِ
ن آن یک ایدئولوژی را نقد کرد .همین هم
غیرایدئولوژیکی وجود ندارد که بتوان از درو ِ
گادامر را برای برخی چنان مینماید که وی به موضعِ پیشانقدی بازگشته و بنابراین
منجر به بحثهای مشهوری شده که با یورگن هابرماس داشته؛ هابرماس مدعی
است که موضعِ گادامر نمیتواند بفهمد که ایدئولوژی چهطور میتواند از طریق
[مسیر] ارتباطگرفتن را منحرف سازد .هابرماس همچنین بحث
پنهان نیرو،
نمودهای
ِ
ِ
اعتبار بیش از حدی به قدرتِ زمینهی تاریخی و زبانیای میدهد
میکند که گادامر
ِ
ت آینده جهتگیری
که ما را برمیسازد .هابرماس ،بر
خالف گادامر ،بیشتر به سم ِ
ِ

115

کرده و دغدغهی رهاییبخشی دارد ،به این فکر میکند که [آینده] چگونه باید
باشد ،و نه [همچون گادامر] به چه بوده و چه هست.

گادامرودین
گرچه گادامر نظریهپرداز دین نیست ،اما نظریهی هرمنوتیکاش را مکررا در مطالعهی
اسطورههای دینی و متون مقدس به کار بستهاند .گادامر در اواخر زندگیاش (در
 ۳۲سالگی) در همایش کوچکی شرکت میکند که ژاک دریدا و جانی واتیمو
دربارهی دین برگزار میکنند .موضوعِ اصلی این همایش «دین و دینها» بود؛ یعنی
رابطهی بین ایدههای جهانشمول و نظریههای دین از یک سو ،و دینهای واقعی و
تاریخی (همانطور که در عمل وجود دارند) از سویی دیگر .آیا ما میتوانیم در حالت
کلی از «دین» حرف بزنیم؟ آیا چیزی بهعنوان «دین» وجود دارد؟
گادامر در سخنرانیاش (با عنوان «گفتگوهایی در جزیرهی کاپری») دو نکته را طرح
میکند که شایسته است اینجا بررسیشان کنیم:
نکتهی اول :گادامر مسئلهی «دین و دینها» را متقارن با برآم ِد اقتصا ِد جهانی
میکند .وی مطرح میکند که فنآوری علمی ،پویش خود را یافته و تبدیل شده
است به «قدرتِ مستقلی که ما کال ً دیگر کنترلی بر آن نداریم»« ،قدرتی که به
شکل فزایندهای سرنوشت ما را تعیین میکند»( .ص  )۲۴۲گادامر میگوید که
دین اقتصاد جهانی» درآمده است (این
تکنولوژی در مقام چنین چیزی به صورت « ِ
گفته را با گفتهی دریدا در «ایمان و دانش» مقایسه کنید؛ دریدا میگوید دین ،روحِ
ماشین علمی-تله−تکنولوژیک غربی است) .پرسشی در اینجا پدیدار میشود :با
ِ
سر جماعتها و مسلکهای
بر
آورانه،
فن
علمی
دینی
امپریالیسم
این
سیطره
ِ
ِ
ِ
دینی محلی و خاص چه میآید؟ «ما باید از خودمان بپرسیم که دینها و جهانهای
ِ
بودگی روشنگری علمی
شمول
جهان
به
بدهند
پاسخی
توانند
می
آیا
دیگر
فرهنگی
ِ
ِ
"دین اقتصاد جهانی"؟» .آیا این «دین اقتصادی
و پیامدهای آن ،پاسخی متفاوت از
ِ
دین واحد جهانشمول میشود؟ آیا
جهانی» ،که به هر گوشهی جهان نفوذ کرده،
ِ
دینی محلی و خاصِ دیگری میتوانند از زیر
جهانبینیها و مسلکها و نهادهای
ِ
هژمونی آن دین جهانشمول بیرون درآیند؟ گادامر پیشبینی نمیکند« .ما
ت عظیم از انسانیت را میسازند ،آیا قادر خواهند
نمیدانیم مردمانی که این قسم ِ
ک صنعتزده (که همهی ما بهنوعی زیر آن زندگی
ت شفاف و ناز ِ
زیر پوس ِ
بود تا در ِ
ن اجتماعی و فرهنگی خود (که در دینشان پیاده شده) دفاع
میکنیم) ،از جها ِ
کنند یا نه».
نکتهی دوم :گادامر با نظر به پژوهش در زمینه تئوری عمومی دین (که متفاوت
دین عمومی) برمینهد که چیزی که همهی ادیان در آن مشترک هستند
است با
ِ
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ناممکنی تجربهی واقعی مرگ» است.
حاضر فرد از مرگِ خودش و
دانش همهجا-
«
ِ
ِ
ِ
از یک سو ،من میدانم که خواهم مرد .از سوی دیگر ،من نمیتوانم آن مرگ را
من درککننده و تجربهگر است .گادامر میگوید ،دین
تجربه کنم چون مرگام پایا ِ
ن ِ
همیشه به این بحران [و تنشِ بین من و مرگ] میپردازد ،بحرانی که همانا
هستهی اصلی انسانبودن است.
آثار گادامر درون حوزهی دینپژوهی تاثیر فراوانی روی الهیدانها و تاریخدانهای
اندیشهی مسیحی گذاشته .بهخصوص ،نظریهی هرمنوتیکی گادامر چارچوبی
مفهومی به دست میدهد تا بفهمیم سنتهای الهیاتی (آموزهها ،آیینها ،متون
مقدس) چگونه در رابطه با افقهای جدی ِد تفسیر از نو متصور و بازسازی شدهاند
بازی خیال» ،ریکور« :هرمنوتیک فلسفی و
(برای نمونه بنگرید به :بریانت« :ایمان و
ِ
هرمنوتیک الهیاتی» ،و فیورنزا« :نظریه و کنش :آموزش الهیاتی بهعنوان رسالتی
فهمیدن موعظه نیز
بازسازگرانه و هرمنوتیکی و عملی») .گادامر همچنین در
ِ
یاریرسان است ،اینکه موعظه را همچون ادغام افقهای متن مقدس و موعظهگر
و حضار بدانیم.
تاریخی
هرمنوتیک گادامر برای الهیات عملی و
جدای از ارزش آشکار نظریهی
ِ
ِ
مسیحیت ،این نظریه برای مطالعهی دین از آن رو مهم است که تاکید دارد اجتماعِ
م تکینی
دینی همیشه یک اجتماعِ مفسر است ،و تفاسیر آن اجتماع همیشه ادغا ِ
از افقهاست .سنتهای نسلهای قبل همیشه در حال دگرگونی هستند ،و دین
هرمنوتیک گادامر ،از این جهت ،تاکید میکند که دین
تفسیر پویاست.
همیشه یک
ِ
ِ
یک روند پویا و تفسیری است و نه مجموعهی ثابتی از ایدهها و نهادها.
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لوسایریگاری
لوس ایریگاری در  ۱۳۹۴در بلژیک به دنیا آمد.
کارشناسی ارشد خود را در  ۱۳۵۵از دانشگاه
لوون گرفت و تا  ۱۳۵۳در دبیرستانی در
بروکسل آموزگاری کرد .بعد به پاریس مهاجرت
کرد و به سال  ۱۳۲۲از دانشگاه پاریس در
رشتهی روانشناسی فارغالتحصیل شد .در
فرویدی الکان شد و روانکاوی
سمینارهای ژاک الکان شرکت کرد و عضو مدرسهی
ِ
خواند .در  ۱۳۲۲یک دکترای دیگر در رشتهی زبانشناسی گرفت ،و به سمتِ
استادی دانشگاه وسن درآمد .بعد از آنکه دومین تز دکترای خویش « -اسپکولوم.
آیینه زنی دیگر» ( - )۱۳۴۳را منتشر کرد ،از مدرسهی الکان اخراج شد و سمتش را
در دانشگاه وسن از دست داد .ایریگاری هماکنون مدیر پژوهشهایی مرکز ملی
«پژوهشهای علمی» در پاریس است.

فلسفهیایریگاری

ایریگاری ،برخالف دیگر فمینیستهای فرانسوی (که ایریگاری را معموال با آنها
همردیف میکنند – بهخصوص با کریستوا) ،همیشه مدعی بوده که چیزی
جنسی زنانه خودمختار و تکین
بهمثابهی تفاوت جنسی هست و اینکه هویتِ
ِ
است و در تجربهی خاص تجسدیافتهی زنان ریشه دارد (موضعی که گاهی آن را
«فمینیسم تفاوت» مینامند).
ایریگاری در «اسپکولوم .آیینه زنی دیگر» و آثار اولیهاش مثل «این جنسی که جنس
ت روشنفکری غرب اساسا
نیست» (مجموعهی مقاالت –  ،)۱۳۴۴میگوید سن ِ
جنسِ مونث را حذف کرده ،و آن را نه با خودش که در رابطه یا تضاد با مردانگی
ت هنجارین انسان) قرار داده است« .زن» در گفتمان غربی عمدتا
(بهمثابهی هوی ِ
ی مرد تعریف شده است .ایریگاری گفتمانهای فروید و افالطون و دیگر
دیگر ِ
روشنفکرانی را که «از زنان» (زنان چه هستند؟ از کجا آمدهاند؟ برای چه هستند؟)
نوشتهاند ،به سخره میگیرد و نشان میدهد که «زن» (دیگری/متضا ِد مرد) چگونه
بهعنوان ایدهای عمل میکند تا «مرد» را توضیح دهد .ایریگاری این روند را
«نظرورزی» ( )specul(ariz)ationمینامد ،که منظور از آن نظردهی گمانورزانه
ی مرد است« .نظرورزی» با دیگر اصطالحات و
مردانه دربارهی زن بهمثابهی دیگر ِ
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ین پدرساالرانه غربی (بنگرید به
مفاهیمی گره خورده است که بازنمای
ِ
نظم نماد ِ
درون این مجموعه تضادهای ساختاری یا «وجهنماهای
الکان) هستند.
ِ
فهم ما از جهان را شکل میدهند،
تفسیری»ای ) (interpretive modalitiesکه
ِ
منفی هر ترکیب دوتایی است :روشن/تاریک ،درون/بیرون،
تای
زنان و جنسِ مونث
ِ
ِ
آسمان/زمین( ،بهویژه در) فالوس/فاقد ،اصلی/فرعی ،مثبت/منفی ،فعال/منفعل.
ایریگاری مینویسد« :همهی اینها وضعیتهای تفسیریای از نقشِ زنانه هستند
بازی مشخص بهدقت چیده شدهاند؛ بازیای که زن همیشه
که جهتِ ایجا ِد یک
ِ
بیاینکه شروع به بازی کرده باشد ،در آن بازی وارد شده است[ ... .زن] منفیتی
نظم حرکتِ مردها را حفظ میکند یا ،با پیشرفتی نسبی در
اندوختهشده است که
ِ
مرکز قدرت ،از حرکت سر باز میزند» (اسپکولوم ،ص  .)۲۲ایریگاری در جایی
ت
جه ِ
ِ
ب نقصان یا کمشدن تعریف شده
دیگر میگوید ««جنس مونث» همیشه بر حس ِ
است ،و طرف دیگرش ،یعنی جنس مذکر ،جنسی است که ارزش را در انحصار
خویش گرفته( ».این جنسی که جنس نیست ،ص .)۲۳
ت
ف
دیگر» مرد ،بر تفاو ِ
ایریگاری در مخالفت با این فروکاهی نمادین زن به «طر ِ
ِ
ناتضادواری تأکید میکند که به واقع در وجود زنی دیگر تجسدیافته است .این زن
ی او نیست؛ دگرباشی او نمیخواهد به
قابل فروکاستن به متضاد مرد یا دیگر ِ
ابژهی مبادله در اقتصاد جنسی مردانه فروکاسته شود .این همان دگرباشی
فعالیتمند است که در اقتصاد مردانه نه قابل پیشبینی است و نه قابل فروکاستن.
به همین ترتیب ،صدا و کنش و نحوهی نگرش این زن ( و نه اینکه از او حرف بزنند و
رویاش کاری انجام دهند و دیده شود) قدرت آن اقتصاد را واژگون میکند و سوژهی
سوژگانی زن،
گفتمان و جامعهی غربی را نابود میکند .پس
مرد/مذکر
منحصرانه
ِ
ِ
ِ
دوتایی نظم نمادین مردانه شود ،و
منطق
بهعنوان دیگری ،میتواند فروپاشندهی
ِ
ِ
امکانهای جدیدی در روابط اجتماعی بگشاید.

ایریگاریودین
ایریگاری در آثار اولیهاش به مسئلهی تفاوت جنسی در گفتمان دینی (بهویژه در
نظم
ت
مسیحیت) عالقهمند بود .وی از یک سو میگوید که این گفتمانها در خدم ِ
ِ
ت
ی-مرد-
بودن زن مشروعی ِ
ِ
پدرساالرانهی غرب هستند و برای تصویر منفی و دیگر ِ
االهی فراهم میکنند .ایریگاری در «زنان ،امر مقدس ،و پول» روی مرکزیتِ قربانی
در فرهنگِ غربی متمرکز میشود و میگوید اساسیترین کنشِ قربانی در این
اجتماعی مردانه است.
قربانی زنان و کار زنان برای اقتصا ِد نمادین و
فرهنگ،
ِ
ِ
نظم قربانی (که مردان در آن جایگا ِه کشیشهای
ایریگاری ،در مخالفت با این
ِ
دین جدیدی را فرامیخواند که ساختارهای بدهی و قربانی را
عالیرتبه را دارند)
ِ
دریایی فریدریش نیچه» مطرح میکند؛ در این
عاشق
ندارد .وی همین نکته را در «
ِ
ِ
کتاب است که ایریگاری نشان میدهد نیچه چگونه امر زنانه و مادرانه را جوری
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گیری این کتاب،
مادران واقعی را فراموش کند .در نتیجه
میفهمد که بتواند زنان و
ِ
ِ
تأملی طوالنی و شاعرانه روی مسیح و دیونیسوس انجام میشود .گرچه خو ِد
نیچه نقدی نیرومند بر مسیحیت دارد ،ایریگاری اما میگوید نیچه سهوا از نو طرد
زنان واقعی و غفلت از آنها را تجویز میکند :در حالی که تجسد مربوط
بدنهای
ِ
ت مسیحیتِ غربی حکایتِ تجسد را
است به «کالمی که جسم را ساخت» ،سن ِ
برعکس کرده است؛ یعنی جسمی که کالم را ساخت.
ایریگاری همچنین گاهی دین را وسیلهای برای رهاشدن از ساختارهای غالبِ
پدرساالری در غرب میداند .وی قدرتِ دین (بهویژه االهیات) را به رسمیت
میشناسد تا جهان و هویتهای انسان و ارتباطهای درونی آنها را از نو درک کند.
وی در «زنان االهی» میگوید امر االهی باید بهگونهای متصور شود که امر زنانه
پی زنانهی االهیای
حذف نشود .ایریگاری در همین راستا از زنان میخواهد تا در ِ
باشند که ریشه در تجربیاتِ تنانهی خودشان دارد .افزون بر آن ،ایریگاری باور دارد
اصیل زنانه در
تصدیق سوژگانی
تصور دوبارهای از خداوند ،برای توسعه و
که چنین
ِ
ِ
ِ
جامعهی معاصر ما حیاتی است.
تجسم
ایریگاری در اندیشهی سنتی مسیحیت عالقهی ویژهای به االهیاتِ تجسد و
ِ
ه امر االهی در جهان دارد .وی بدن را جایگا ِه ورو ِد خدا به جهان
جسمانی و تنان ِ
میداند ،یعنی خداوند از یک زن به دنیا آمده ،و االهیاتِ تجسد میتواند تایید کند
تکین زنان است .برای نمونه ،مقاالهی «امر
که تجسد همانا تجربهی متجسم و
ِ
مذهبی عرفای زنان (بهویژه
ن زنانهای میپردازد که در قرائتهای
عارفانه» به عرفا ِ
ِ
ترزای قدیسه) آمده و عرفان را ویرانکنندهی نظرورزی ایدئولوژیک و بیپروای
ِ
نمادین
نظم
ت
خدم
در
که
االهیاتی
داند،
می
مند
نظام
و
دگماتیک
ت
االهیا
ِ
ِ
ِ
ِ
پدرساالری است .ایریگاری عرفان را مادامی حوزهی دینی زنانه میداند که
متجسم
موقعیتی سوژگانی به دست دهد تا زنان بدون اینکه منکر تجربیاتِ
ِ
ترزا به نحو متناقضی یکنوع از
خودشان شوند ،سخن بگویند .کنشِ دینی سانتا ِ
ترزای قدیسه
خود فراروی است که ریشه در تجربهی تنانه دارد .بنابراین ،کنشِ ِ
مفهومی فراروی (تعالی)/درونمانی ( )immanenceرا از بین میبرد ،مفهومی
تضا ِد
ِ
ترزا روی رنجبردن و
که در قلبِ اندیشهی غربی است .ایریگاری در مراقباتی هم که ِ
مرگِ مسیح دارد درکی از مسیح را میبیند که «زنانهترین درک از مردان» است.
این درک تصویری از خدایی است که با تجسدش پس از محرومشدن از همهچیز-
دانی و همهچیز-توانی ،از آسمان به زمین نزول کرده است.
ت
میدانیم که ایریگاری عالقهی شدیدی به
بازانگاری امر االهی در برابر سن ِ
ِ
سنتی مسیحیت دارد ،و شگفتآور نیست که االهیدانهای فمینیست
االهیاتی
ِ
ِ
شناسان
(مانند آرمور ،گاردنر ،اندرسن ،وارد ،و جانتزن) به آثار وی (همراه با آثار دین
ِ
دیگر) اقبال کردهاند .جدای ارزشی که کارهای وی در این حوزه دارند ،انتقادهای
ت
کالسیک» فلسفه و روان
وی از گفتمانهای «
کاوی غربی نیز مدلی به دس ِ
ِ
ِ
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پژوهی دانشگاهی
گفتمان دین
متون کالسیک را درون
دینپژوهان می دهد تا
ِ
ِ
ِ
 دینپژوهی نیاز. تحلیلی انتقادی کنند،) و دیگران، الیاده، دورکیم،(مانند تیلور
شدیدی دارد که بتواند «وجهنمای تفسیری»ای را که درون این متون ایجاد شده
معاصر دین و امر
گفتمان
 کیفیتی که تاثیر فراوانی روی،شناسایی و بازجویی کنند
ِ
ِ
.دینی دارد
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ژولیاکریستوا
ژولیا کریستوا ( ) - ۱۳۳۴روانکاو و نظریهپرداز
فمینیست زبان و ادبیات است .وی در
بلغارستان به دنیا آمد .در سال  ،۱۳۲۲پس از
گرفتن یک بورس پژوهشی برای نوشتن تز
دکترایش ،به پاریس رفت .کریستوا در
روشنفکران چپی
آنجا بهسرعت به جنبش
ِ
پیوست که گرد نشریهی ادبی "تل کِل " (Tel
)Quelجمع شده بودند .پرتاثیرترین آموزگار کریستوا در این دوره ،روالن بارت بود.
ن شعری» ،در  ۱۳۴۳منتشر شد و برای کریستوا
تز دکترای کریستوا« ،انقالب در زبا ِ
شناسی دانشگاه هشت پاریس به ارمغان آورد .وی تاکنون در
کرسیای در زبان
ِ
همین دانشگاه مشغول به کار بوده است .کریستوا از  ۱۳۴۳به بعد بهعنوان روانکاو
نیز مشغول به کار بوده.
کریستوا در تالقیگا ِه زبانشناسی و روانکاوی و نظریهی فمینیستی کار میکند.
وی دربارهی موضوعهای بیشماری نوشته ،از وحشت گرفته تا عشق و
افسردگی .روی هم رفته ،وی عالقهی کمی به ساختارهای رسمی زبان و معنی
دارد؛ کریستوا به هر چه از این ساختارها میگریزد و این ساختارها را ویران
دیگری بازنمایینشدنی
میکند ،عالقهی بیشتری نشان داده است .عالقهی او به
ِ
و بیاننشدنی در زبان و در خود و در جامعه است .در این دیگری است که کریستوا
امکانی برای دگرگونی انقالبی اجتماعی میبیند.
کریستوا در «انقالب در زبان شعری» به دیگربودگیای در زبان اشاره میکند که
بالقوه انقالبی است .این دیگربودگی نشانهشناختی ،که آن را با "کورا"])chora( [1
مشخص میسازد ،با امر سمبلیک یا تتیک ( )theticدر ستیز است .این امر
نشانهشناختی در زبان (بهویژه در زبان شعری) مفهومشدنی است ،و آن هم در
ستیزی که با نظم غالب سمبلیکی (بنگرید به الکان) دارد که بر زبان حاکم است.
ن مادر در ارتباط است.
"کورا" (در اصطالحِ روانکاوانه) با مرحلهی پیشازبانی و بد ِ
"کورا"یی زبان شعری را با مادر و کودک و قانوقونهای
کریستوا این مؤلفهی
ِ
پیشازبانی و مانند اینها نیز در ارتباط قرار میدهد (بنگرید به خاطرات اولیهی
کریستوا از مادرانگی در «  - »Stabat Materدعای حضرت مریم) .این مولفهی
زبان شعری وجود دارد و نیروی بالقوه تخریبگری
"کورا"یی در زبان و بهویژه در
ِ
است .امر سمبلیک نمیتواند امر نشانهشناختی را بهطور کامل تحت کنترل خویش
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ک معنا نفوذ میکند و
قرار دهد؛ امر نشانهشناختی پیوسته به ساختار سمبلی ِ
بنابراین سیالیت و عدمتجانس را از نو در سوژهی سخنگو/نویسنده برپا میکند .امر
نشانهشناختی ،فرآین ِد آفرینش را از نو احیا میکند .کریستوا امر نشانهشناختی را
«پیششرط اساسی» نظم سمبلیک میداند (انقالب در زبان شعری ،ص  .)۵۴اگر
نظم سمبلیک زبان را با خودآگاهی یکی بگیریم ،میتوانیم امر نشانهشناختی یا
ت
کورا را ناخودآگا ِه زبان بدانیم .نفو ِذ امر نشانهشناختی به درون زبان همانا بازگش ِ
م کریستوا از امر
ِ
زبان سرکوبشده است .این را باید بدانیم که مفهو ِ
علم
نشانهشناختی ،متفاوت از مفهوم و معنای استاندارد نشانهشناختی یا
ِ
نشانهها است.
کریستوا در «انقالب در زبان شعری» و آثار دیگرش ،بیشتر روی فرآیند داللت
ت کشفکردن
متمرکز میشود تا خو ِد محصول [دال و مدلول] .کریستوا نهتنها جه ِ
فرآیندهای معنابخشی به سراغ متن میرود ،بل میخواهد بداند چه چیزی در یک
متن هست که در مقابل این فرآیند معنابخشی مقاومت میکند و آن را تضعیف
میکند (بنگرید به «نشانهشناسی» و «نظام و سوژهی سخنگو» کریستوا) .از این
لحاظ ،ما میتوانیم روشِ تحلیل ادبی کریستوا را نوعی روانکاوی متن بدانیم،
ت متون را مفروض نمیگیرد ،روشی که میخواهد
ت نهایی و ثاب ِ
روشی که وضعی ِ
بکاود این متون چهطور به وجود آمدهاند ،چهطور شد که متون برای گفتن آنچه
میگویند ایجاد شدند ،و در این فرآیند چه چیزی سرکوب شده و چه چیزی متون را
اساسا ناایستا و بیقرار نگه میدارد .از این طریق ،تحلیل کریستوا در پی جاهایی
ن دگرگونی اجتماعی گشوده است ،رو به «تولید یک
در زبان است که رو به امکا ِ
نوع متفاوت از سوژه ،سوژهای که قادر باشد روابط اجتماعی جدیدی ایجاد کند ،و
بنابراین به فرآیند واژگونی سرمایهداری بپیوندد» («انقالب در زبان شعری» ،ص
.)۱۴۵
نظریهی کریستوا دربارهی بینامتنیت ( )intertexualityتاثیر زیادی روی مطالعات
ادبی و فلسفه و دین داشته و دارد .این نظریه در ارتباط با ایده گفتوگوگرایی
( )dialogismمیخائیل باختین شکل گرفت .ایدهی بینامتنیت اولینبار در مقالهی
«واژه ،گفتوگو ،و رمان» ( )۱۳۲۳مطرح شد .کریستوا در آن مقاله ایدهی بینامتنیت
مدرن متن
را بهعنوان بخشی از نقد گستردهای به کار گرفت که به مفهومپردازی
ِ
محصور معنا میداند .بینامتنیت
ظرف مجزا و
داشت؛ مفهومپردازی مدرن ،متن را
ِ
ِ
اما ،برخالف این مفهومپردازی مدرن ،توجه را به این واقعیت جلب میکند که هر
موزاییک نقل قول برساخته شده است» («واژه ،گفتوگو ،و رمان»
متنی «بهعنوان
ِ
ص  .)۲۲بینامتنیت «حوزهی فراگذاری ( – transpositionپس و پیش کردن)
ف داللتی» («انقالب در زبان شعری» ،ص  ،)۲۴یک «تالقیگاهی از
نظامهای مختل ِ
معنی ثابت)» («واژه ،گفتوگو ،و رمان»
سطوحِ متنی است تا یک نقطه (یعنی یک
ِ
ص .)۲۵
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کریستواودین
ک متن و سنت را ارائه میدهد که
در دینپژوهی ،بینامتنیت شیوهای از در ِ
مقولهبندی آنها (متن و سنت) به مشروع و غیرمشروع را به چالش میکشد.
برای نمونه ،اگر انجیل مسیحی را یک بینامتنیت بدانیم ،یعنی گفتهایم که نمیتوان
آن را از حوزههای (باستانی و معاصر) متنی گوناگونی جدا کرد که زمینهی آن انجیل
ت خودبستهای ( )closed canonوجود ندارد.
هستند .از این لحاظ ،قانون یا شریع ِ
مفهوم کلیدی دیگری که در آثار کریستوا به چشم میخورد و استلزامات روشنی
برای دینپژوهی دارد ،نابهنجاردانی و پلشتخوانی ( )abjectionاست (بهویژه
بنگرید به «قدرتهای وحشت» ،نخستینبار منتشرشده به فرانسوی در .)۱۳۲۴
نابهنجار چیزی است که با نظم اجتماعی و سمبلیک چیزها جور نیست ،بنابراین
باید از این نظم خارج شود و ناپاک و چرک دانسته شود و به بیرون از مرزها رانده
شود .نابهنجار  /پلشت همیشه نظم را تهدید به برهمزدن و آلودهساختن میکند،
بنابراین باید همیشه از آن فاصله گرفت .نابهنجاردانی فرآیندی است که جامعه به
کار میبندد تا نابهنجار را شناسایی کند و آن را از طریق ممنوعیتها و تابوها از
نظم اجتماعی و سمبلیک چیزها خارج سازد .بدین ترتیب ،نابهنجاردانی در خدمت
مشخصکردن مرزهای نظم اجتماعی/سمبلیک است.
خوانش انجیل»
کریستوا در «قدرتهای وحشت» و بعدها در مقالهای با عنوان «
ِ
(نخسیتنبار منتشرشده به فرانسوی در  ،)۱۳۳۹قوانین و ممنوعیتهای «سفر
الویان» (یکی از اسفار کتاب تورات) را استخراج میکند تا نشان دهد که فرآیند
نابهنجاردانی چگونه است .کریستوا میگوید الویان (« )Leviticusصورت منطقی
دادن به چیزی است که از [نظم] سمبلیک جداست» .این فرآیند با تضاد بنیادین
انسان و خدا آغاز میشود و تکامل میکند و به «نظام کاملی از تضادهای
منطقی» تبدیل میشود .در این نظام است که «امر پاک با طبقهبندی مستقر
همخوانی دارد» و امر ناپاک یا پلشت «همانی است که طبقهبندی مستقر را برهم
میزند ،و بینظمی و َدرهمی ایجاد میکند».
طبق تحلیل کریستوا ،نظم سمبلیک در «سفر الویان» همانا نظام بیگانهستیز و
پدرشاهانه است و سوژهی ممتازش ،مرد بزرگسال .و فرمانها و ممنوعیتهای
آسمانی و االهی این نظام برای آن است که همهی «قدرت مادرانه» را تابع و
فرمانبردار قواعد و قوانین این نظام سازد .پس «خدا»ی انجیل همانا مؤلف و
ضمانتگر این نظام است ،نظامی که هدف نهاییاش ممنوعساختن همانندسازی
( )identificationبا مادر است .افزون بر آن ،کریستوا تابوی مادر را «هستهی
اسطورهشناختیای» ( )mythemeمیداند که سرچشمهی آن نظمی است که در
الویان برساخته شده .و ردپای این تابو را در ممنوعیتی میبیند که علیه جوشاندن
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مادر کودک است ،و امر به ختنهکردن نیز نشانهای از این تابوست که
کودک در شیر
ِ
پسر را از مادر جدا میسازد و با پدر همسان میکند (پدری که به نوبهی خود با
پدر/خدا و بنابراین با نظم پدرشاهی همسان شده است).
تحلیل کریستوا از قوانین غذایی الوی از بسیاری جهات شبیه تحلیل مری داگالس
(مردمشناس) از پاکی و خطر است .داگالس عمدتا روی این متمرکز میشود که
چنین ممنوعیتهایی وضع شدهاند تا فرهنگ کهن اسرائیل را بر طبق یک نظم
نمادین مشخصی برسازد ،کریستوا اما تاکید دارد که ما باید فراتر از این نگره برویم
تا بتوانیم بپرسیم این نظم چگونه نوع خاصی از سوژگانی انسانی را برمیسازد.
کریستوا با خواندن انجیل بهعنوان «راهبرد هویت» ،نهتنها میخواهد نظامی را که
در الویان ارائه شده بررسی کند بل میخواهد «سوژهی سخنگو»ی متن را نیز
بکاود ،سوژهای که همان راوی متن است .کریستوا میگوید وقتی متن را اینگونه
نگاه کنیم ،دربارهی فرآیند شکلگیری سوژه بینش به دست میآوریم ،فرآیندی که
هرگز پایان نمیپذیرد و همیشه گشوده است تا با بازگشت امر سرکوبشده
فروریزد (بنگرید به بیل و کتاباش «گشودهبودن» ،در این کتاب خدای انجیل
سوژهای دانسته میشود که به همین نحو در خطر است).
کریستوا همیشه به مسئلهی تجربهی دینی زنان و امر مقدس عالقهمند بوده
است .او در یکمجموعه منتشر شده از گفتوگو با کاترین کلمان (مردمشناس و
نظریهپرداز فمینیستی) ،به این میپردازد که آیا فرد میتواند امر مقدس را فقط بر
حسب زنانگی بفهمد («زنانگی و امر مقدس» گفتوگوهایی بین این دو در .)۱۳۳۲
این گفتوگو بیآنکه نظریهی خاصی از امر مقدس ارائه دهد ،پرسشهای
برانگیزانندهای طرح میکند ،در این باره که آیا تجربهی دینی زنان به صورت ویژهای
به روی روابط درونی ایمان و امورجنسی ،امر عرفانی و امر نفسانی گشوده است
یا نه.

برایمطالعاتبیشتر

از کریستوا
The Kristeva Reader. Edited by Toril Moi. New York: Columbia University Press, 1986
“Stabat Mater.” In The Kristeva Reader, Edited by Toril Moi. New York: Columbia
University Press, 1986
Revolution in Poetic Language. Abridged and translated by Margaret Waller. New York:
Columbia University Press, 1984

127

Powers of Horror: An Essay on Abjection. Translated by L.S.Roudiez. New York:
Columbia University Press, 1982
Tales of Love. Translated by L.S.Roudiez. New York: Columbia University Press, 1987
“The System and the Speaking Subject.” In The Kristeva Reader, edited by Toril Moi.
New York: Columbia University Press, 1986
“Semiotics: A Critical Science and/or a Critique of Science.” In The Kristeva Reader,
edited by Toril Moi. New York: Columbia University Press, 1986
“Word, Dialogue and the Novel.” In Desire in Language: A Semiotic Approach to
Literature and Art, edited by Leon Roudiez. New York: Columbia University Press, 1980
“Reading the Bible.” In New Maladies of the Soul, translated by R.Guberman. New York:
Columbia University Press, 1995
(with Catherine Clément) The Feminine and the Sacred. Translated by Jane Marie Todd.
New York: Columbia University Press, 2001
دربارهی کریستوا
Astell, Ann W. “Telling Tales of Love: Julia Kristeva and Bernard of Clairvaux.”
Christianity and Literature 50 (2000): 125–48
Beal, Timothy K. “Opening: Cracking the Binding.” Reading Bibles, Writing Bodies:
Identity and the Book, edited by David M.Gunn and Timothy K.Beal. London and New
York: Roudedge, 1997
Berry, Philippa. “Kristeva’s Feminist Refiguring of the Gift.” In Post-Secular Philosophy,
edited by Phillip Blond. London and New York: Routledge, 1998
Chopp, Rebecca S. “From Patriarchy into Freedom: A Conversation between American
Feminist Theology and French Feminism.” In Transfigurations, edited by Susan St. Ville,
Susan M.Simonaitis, and C.W.Maggie Kim. Minneapolis: Fortress Press, 1993
Jasper, Alison. “Communicating: The Word of God.” Journal for the Study of the New
Testament 20 (1997): 29–45
Joy, Morny, Kathleen O’Grady, and Judith L.Poxon, eds. French Feminists on Religion: A
Reader. London and New York: Routledge, 2002
Kearns, Cleo McNelly. “Kristeva and Feminist Theology.” In Transfigurations, edited by
Susan St. Ville, Susan M.Simonaitis, and C.W.Maggie Kim. Minneapolis: Fortress Press,
1993
128

O’Grady, Kathleen. “The Pun or the Eucharist? Eco and Kristeva on the Consummate
Model for the Metaphoric Process,” Literature and Theology 11 (1997): 93–115



129



ژاکالکان
ژاک الکان ( )۱۳۲۱ - ۱۳۴۱در پاریس و در
کاتولیک رمی به دنیا آمد.
خانوادهای با کیش
ِ
مدرک پزشکیاش را از سوربن گرفت و بعد
بهعنوان روانکاو تعلیم دید .با روانکاوی غالب
در اروپا رابطهای شکرآب داشت و در  ۱۳۵۹از
انجمن روانکاوی پاریس استعفا داد .در همین
سال بود که سخنرانی مشهورش را در انجمن
بینالمللی روانکاوی ُرم ایراد کرد« :کارکرد و حوزهی گفتار و زبان» (الکان به این
سخنرانی با نام «گفتمان ُرم» اشاره میکند) .نیز در همین سال بود که الکان
سمینارهای هفتگیاش را آغاز کرد.
این سمینارها تا زمان مرگاش به سال  ۱۳۲۱همچنان ادامه یافت .سمینارهای
الکان در واقع اصلیترین راه برای اشاعهی آثارش بود .بیشتر مقاالتِ
منتشرشدهاش در اصل در این سمینارها ارائه شدهاند .روشنفکران بسیاری مانند
ژولیا کریستوا و لوس ایریگاری در این سمینارها شرکت میکردند .الکان در سال
« ۱۳۲۹مدرسهی فرویدی پاریس» را بنیاد کرد.
آثار الکان عمدتا روی شکلگیری سوژه و نقش ناخودآگاه متمرکز میشوند و در پرتو
ساختارگرایی (بهویژه زبانشناسی ساختارگرای سوسور و مردمشناسی
ساختارگرای لوی-استروس) تفسیری دوباره و رادیکال از فروید و روانکاوی به
دست دهند .الکان مفاهیم «خویشتن» یا «خو ِد خودآگاه» را آنجور که در میان
همعصراناش (مانند هاینتس هارتمن) شایع بود ،خودپیرو و مقتدر و از نظر
زیستشناختی تعینیافته نمیدید .بنابر نظریه الکان خویشتن یا خو ِد خودآگاه درون
نمادین پیشاموجود شکل گرفته و در داخل نظامی از معانی قرار داده شده که
نظم
ِ
ِ
خود هیچ سهمی در آفریدن آن نظام ندارد« .خویشتن» که نه خودپیروست و نه
نمادین از-
مقتدر ،زمانی تبدیل به سوژه یا اِگو ) (egoیا «من» میشود که در نظم
ِ
پیش-موجود قرار گیرد .افزون بر آن ،ناخودآگاه حوزهی تعینیافتهی
زیستشناختیای نیست که رانههای لیبیدویی را در خود داشته باشد ،بل بعد از
قرارگرفتن
جانبی
شکلگیری اگو ،خود تازه شکل میگیرد .ناخودآگاه همانا تاثیراتِ
ِ
ِ
اگو در نظم نمادین است .ناخودآگاه مازاد میشود؛ وقتی خویشتن دارد در نظم
نمادین شکل میگیرد ،بخشی از آن نمیتواند با سوژه جور شود [و بنابراین مازا ِد
خویشتن میشود] .پس ناخودآگاه این حقیقت را افشا میسازد که ما  -سوژهها -
خویشتن اجتماعیمان به ما اجازه میدهد.
بیشتر از آن مقداری هستیم که
ِ
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ناخودآگاه «خیلی-زیاد-بودن» ما را افشا میسازد ،این حقیقت را افشا میسازد
که ما خویشتنهای تقسیمشده [و پارهپاره] هستیم .اِگو که نه خودپیرو است و نه
عاملی مقتدر ،صرفاً یک وهم است؛ خویشتنی است که نمادین برساختهشده ،و
درون زندگی خودآگاه وارد میشود ،مازادها و
وقتی ناخودآگاه فوران میکند و به
ِ
قطعهها و شکافهایش افشا میشوند.
الکان این برداشت از شکلگیری اِگو و ناخودآگاه را در تقابل با زبانشناسی
ساختارگرای سوسور طرح میکند .از دید الکان ،تول ِد سوژگانی همانا دروازهی ورود
زمان نشانهها و رمزگانهای
فرد به زبان است؛ الکان زبان را نظا ِم [حضور] هم
ِ
اجتماعیای میداند که معنا یا همان نظم نمادین را تولید میکنند .همین نظم
نمادین است که موقعیت تو را تعیین میکند ،تو را شکل میدهد ،تو را «سوژه
میسازد» ،و بنابراین تو را قادر میسازد تا یک سوژهی کنشگر شوی .پیش از
ل ناخودآگاه است و رش ِد اِگو یک
تر روانکاوان باور داشتند که اِگو منز ِ
الکان ،بیش ِ
رش ِد زیستشناختی است .الکان اما میگوید رش ِد اِگو رش ِد زبانشناختی و
نمادی است .ورود به زبان ،ورود به سوژگانی است .همانگونه که الکان در
سخنرانی «کارکرد و حوزهی زبان» اعالم کرد« ،انسان سخن میگوید چون نماد او
را انسان ساخته» (ص  .)۲۵الکان در همان سخنرانی میگوید:
«نمادها در واقع پیش از آنکه انسان وارد دنیا شود ،زندگی او را در شبکهای چنان
کامل قرار میدهد که به انسانهای دیگر وصل میشود ،دیگرانی که قرار است او
را «با گوشت و خون» به وجود آورند ،شبکهای چنان کامل که انسانهای دیگر
همراه با عنایات آسمانی (و اگر نه همراه با اقبال جن و پری) ،تقدیر و سرنوشتِ
فرد را به این دنیا میآورند؛ [شبکهای] چنان کامل که انسانهای دیگر به فرد
واژههایی میدهند که مومن یا مرتدش میسازند ،قانون اعمالی که فرد از آنها
پیروی خواهد کرد تا به جایی برسد که هنوز نرسیده و فراتر از مرگِ اوست،
ق انسانهای دیگر معنای هدفاش را در روز
شبکهای چنان کامل که فرد از طری ِ
بودن او را یا میبخشد یا
رستاخیز بازمییابد ،روزی که کلمه ([ )Wordخدا]،
ِ
محکوم میکند( »...ص .)۲۲
پیشازبانی بودن نه به واقعیتِ بیواسطه ،که به دنیایی
ت نافردیت و
سوژه از وضعی ِ
ِ
از نمادها وارد میشود که از نظر فرهنگی برساخته شده است ،دنیایی که همان
بدن زنده را همچون یک انگل به
نظم نمادین است ،دنیایی که بهقول اسالو ژیژک « ِ
انسان خودآگاه از طریق
استعمار میکشد» (مطلق شکننده ،ص  .)۳۱گرچه وجو ِد
ِ
زبان و از نظر فرهنگی برساخته میشود ،سوژه اما نمیتواند آن را آنطور که
هست بشناسد ،بل آن را خو ِد واقعیت تجربه (یا حتی تخیل) میکند.
الکان از اصطالح «امر واقعی» استفاده میکند تا به چیزی که واقعا «آنجا»ست
نظم نمادین
دهی این
اشاره کند« ،آنجا»یی که جدا از نظم نمادین و بیرون از نظم
ِ
ِ
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نظم نمادین است ،شدیدا با امر
به چیزهاست .سوژهی انسانی ،که برساختهی
ِ
واقعی بیگانه است ،بهگونهای که امر واقعی دستنیافتنی است.
از دید الکان ،مرحلهی مهم در رشد (اِگو) آن است که سوژه وارد مرحله امر خیالی
( )Imaginaryمیشود؛ این مرحله ارتباط تنگاتنگی با مرحلهی آینهای دارد (برای
آشنایی با این دو مرحله بنگرید به «مرحلهی آینهای بهعنوان شکلدهندهی کارکرد
"من" همانگونه که در تجربههای روانکاوی معلوم شده» ،نخستینبار منتشرشده
در سال  .)۱۳۳۳امر خیالی مقدم بر ورو ِد کودک به نظم نمادین است و همچنان تا
پایان عمر [با فرد] هست و همراه با نظم نمادین کار میکند .امر خیالی همانا
نظمی است که کودک به کمک آن از خود بهعنوان «من» (سوژه ،سوژهای در میان
عمومی خود و
سوژههای دیگر) آگاه میشود .امر خیالی ،ماتریس [و زادگاه]
ِ
دیگری است.
الکان مرحلهی آینهای را ابزار مهمی میداند که کودک بهوسیلهی آن امر خیالی را
راهاندازی میکند .مرحلهی آینهای در سنین شش تا هجده ماهگی روی میدهد؛
یعنی وقتی که کودک نخستینبار خودش را (مانند دیگر خودها) بهعنوان خو ِد جامع
و کامل در آینه میبیند .در این هنگام ،کودک نه میتواند سخن بگوید و نه راه برود،
خودش را یک «من» میشناسد .اما این شناخت در واقع یک بدشناخت (یا
ت خود بهعنوان دیگری است ،ابژهانگاری
ت اشتباه) است؛ زیرا شناخ ِ
شناخ ِ
( )objectificationخود (کودک) در تصویری است که چشمانداز و موقعیتاش بیرون
انداز امر خیالی است،
از خود (کودک) است .از این نگر ،مرحلهی آینهای که راه
ِ
حول آن سازمان
شاید «یکی از بحرانهای بیگانهشدن باشد که سوژهی الکانی
ِ
مییابد؛ چون فرد خودش را از طریق تصویری بیرونی میشناسد و [این شناخت] از
طریق خودبیگانهسازی تعیین میشود» (سیورمن ،ص .)۱۵۲
طبق روایت الکان از رش ِد کودک ،ورو ِد کودک بهعنوان سوژه به زبان ،همزمان است
فقدان (غیاب) کودک است که
جدایی وی از مادر .پس مادر نخستین تجربهی
با
ِ
ِ
ط میل را میسازد .لحظهای که کودک وارد نظم نمادین میشود و اتحادش با
شرای ِ
مادر را از دست میدهد ،پدر وارد روابط مادر/کودک میشود .همینکه کودک تبدیل
به سوژهای درون نظم نمادین میشود ،پدر با آن نظم همسان میشود؛ نظمی که
سوژگانی را برمیسازد و بر سوژگانی حاکم است .به این دلیل است که الکان
گاهی نظم نمادین را به «نام پدر» ( )le Nom-du-Pèreمیخواند که در زبان
فرانسوی با «نهی پدر» ( )le Non-du-Pèreهمآوا است .این نظمی است که داللت
بر اقتدار و ممنوعیتِ خداوار دارد .پس کودک در هر دو معنی سوژه ()subjected
قانون نظم نمادین میشود (قانونی که با قانون پدرشاهی یا نهی
تسلیم
میشود:
ِ
ِ
پدر یکی است) و بهعنوان سوژهای کنشگر در جهان برساخته میشود.
اینجاست که فالوس وارد میدان میشود و سخن میگوید .به گفتهی الکان و نیز
فروید ،یکی از نخستین تجربههای دوران کودکی در تفاوت جنسی آن است که مادر
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کیر ندارد .اما مهمتر از دید الکان ،فحوای نمادین کیر است که الکان با استفاده از
اصطالح «فالوس» ( )phallusپیوسته بر آن تاکید میکند .آنچه در این نظم نمادین
مهم است ،نه بخشی از بدن ،که داللتهای آن است .اول :فالوس داللت بر تفاوت
جنسی دارد .دوم :مادامکه پدر (که با نظم نمادین یکی است) کیر دارد و مادر (که
پیشازبانی خوشی – ژوییسانس  −قبل از ورود به نظم نمادین یکی
با وضعیت
ِ
است) کیر ندارد .فالوس در نظم نمادین داللت بر فقدان/غیاب دارد.
از دید الکان ،فالوس در نظم نمادین هم داللت بر فقدان زن دارد و هم فقدان مرد،
ی ذهنی زن داللت دارد و هم بر وابستگی و
هم بر وابستگی و آسیبپذیر ِ
آسیبپذیری ذهنی مرد .پدر ممکن است بهواسطهی کودک با امر نمادین یکی
شود ،اما خود پدر هم زمانی کودک بوده و تسلیم همین قانون شده و همیشه در
رابطهی با آن قانون ،ناکافی و ناکامل بوده و هرگز کامال آن را به تصرف درنیاورده.
هیچکسی فالوس را به تصرف درنمیآورد .همه «اخته» هستند .انجیلشناس
فمینیست ،دبورا کراس این مفهوم را چنین میگوید« :اختهبودن همانا کارفرمایی
است که از اصل فرصتهای برابر پیروی میکند»

الکانودین
برخی دینپژوهان و جنسیتپژوهان ،دیدگاه الکان را از این نظر مفید میبینند که
تاکید دارد که در نظم نمادین و مردمحور و زیرساختهای پدرساالرانهی تفاوت
جنسی ،هیچچیزی ذاتی نیست .از دید الکان ،در تفاوت جنسی هیچچیزی ذاتی یا
«طبیعی» نیست .زن ،مرد ،زنانگی ،مردانگی ،همگی ساختارهای نمادینی
لباس امر واقعی درآمده) آنها را مستبدانه
سرکوبگر معنا (که به
هستند که نظام
ِ
ِ
شکل داده است.
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،ناخودآگاه در همان لحظهای شکل میگیرد که
طول
سوژه/اِگو شکل میگیرد .ناخودآگاه همانا پیآم ِد سرکوبی است که در
ِ
تسلیمشدن (و انقیاد) روی داده .با شکلگیری اِگو ،هرچه با نظم نمادین جور
نیست (و مازاد است) سرکوب میشود .ناخودآگاه «فصل سانسورشده»ی تاریخ
ت درون است (یا به گفتهی فروید،
زندگی روان است .ناخودآگاه یک دیگری ِ
ِ
«غریبه»ای است که در خانهی خویشتن ( )selfhoodمیماند و مستور است).
ناخودآگاه خودش را در و از طریق زبان آشکار میسازد؛ اغلب به شکل انقطاع
(اشتباهگفتنها ،لغزشهای زبانی ،فراموشکردن نامها) آشکار میشود .و وقتی
همی
ت َو
آشکار میشود ،سوراخهایی در سوژه و جهاناش ایجاد میکند ،تا ماهی ِ
ِ
هستی خودآگاه این
خود را افشا کند .به سخن دیگر ،تعرض و نفوذ ناخودآگاه به
ِ
ساختار نامتقن است و اصال ثابت یا ماندگار
حقیقت را افشا میسازد که سوژه یک
ِ
گفتمان واقعی است
نیست و کلیت ندارد .به گفتهی الکان «ناخودآگاه بخشی از
ِ
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گفتمان خودآگاهاش را ایجاد کند»
پیوستگی
اختیار سوژه نیست تا بتواند
که در
ِ
ِ
ِ
(«کارکرد و حوزهی گفتار و زبان در روانکاوی» ص  .)۳۳تعرض [ناخودآگاه به
خودآگاهی فرد فراهم کند که امر
خودآگاه] است که میتواند این امکان را برای
ِ
واقع همهجا هست اما از دسترسِ فرد خارج است.
دین را با توجه به الکان چه میتوان دانست؟ از یک سو ،همانگونه که از الکان نقل
کردیم و به «قانون پدر» اشاره کردیم ،دین همانا تنظیمگر و ضمانتگر پدرساالرانهی
نظم نمادینی است که بر هستی خاستگاهی و پیشازبانی حاکم است و امر
واقعی را دور نگه میدارد .گویا دورکیم ،که دین را « َوهم ضروری» میداند ،در
همین مسیر حرکت میکند .از سوی دیگر اما ممکن است مطرح شود که آنچه
تجربهی دینی (یا تجربهی امر مقدس یا امر عرفانی یا کامال دیگری) نامیده
میشود ،در واقع تعرضِ امر واقعی با عاملیت ناخودآگاه باشد .اینگونه پرداختن به
پدیدهی تجربهی دینی ،یعنی از چشمانداز روانکاوی الکانی به پدیدهی تجربهی
دینی نگاهکردن ،آن (تجربهی دینی) را مواجهه با دیگریتی میداند که همانقدر که
ی درونی غریبه ( )unheimlichرا
درونی است بیرونی هم هست .پس چنین دیگر ِ
نباید مواجهه با امر متعالی دانست؛ بل باید آن را پیآم ِد سرکوب دانست .اما با این
حال ،تجربهی دینی نشانهای از امر واقعی است که اساسا فراتر از هستی
عقالنی ماست.

یبیشتر
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آنریلوفِ ْور
آنری لوفِ ْور ( )۱۳۳۱ - ۱۳۴۱نظریهپرداز و
فیلسوف و تاریخدان اجتماعی و مارکسیست
فرانسوی بود .وی در منطقهی «لوند» (در
جنوب غربی فرانسه) به دنیا آمد ،در پاریس
فلسفه خواند و همانجا به گروهی از
روشنفکران جوان پیوست که ایدههای
ِ
مارکسیستی را ترویج میدادند .وی در ۱۳۲۲
به حزب کمونیست فرانسه پیوست.
لوفور سخت تحت تاثیر نوشتههای اولیهی مارکس بود و برخیشان را به فرانسوی
ترجمه کرد .وی در جنگ جهانی دوم همراه با جنبش مقاومت فرانسه جنگید.
بعدها گویندهی رادیو شد و وقتش را به نوشتن دربارهی مارکسیسم اختصاص داد،
گرچه همواره با حزب کمونیست فرانسه بر سر برداشت «انساندوستانه»ی خود
از مارکسیسم کشکمش داشت .لوفور این برداشت را تا اندازهای مدیون تاثیراتی
است که هگل بر خوانش وی از مارکس داشته است .لوفور در  ۱۳۵۲به خاطر
دیدگاههای ضد-استالینیاش از حزب کمونیست فرانسه اخراج شد (هرچند در
اواخر دههی  ۱۳۴۴دوباره به این حزب پیوست).
لوفور در دههی  ۱۳۵۴به کاری در حوزه پژوهش جامعهشناختی گماشته شد .در
شناسی زندگی
طول این سالها بود که وی ایدههای مارکسیستی را در جامعه
ِ
روزمره به کار بست .او به مقام استادی جامعهشناسی در دانشگاههای
استراسبورگ و نانتر رسید و بهعنوان دانشگاهی در تظاهرات  ۱۳۲۲پاریس نقش
فعالی بازی کرد .در طول همین دوره بود که وی جریاناتِ جدید روشنفکری را واکاوی
کرد و ایدههایی از جامعهشناسی و نقد ادبی و فلسفه برگرفت.
سر ناسازگاری داشت ،با
لوفور با ساختارگرایی زبانشناختی و مردمشناختی
ِ
جریانی که در دههی  ۱۳۲۴در میان روشنفکران فرانسوی محبوب بودند .لوفور
مقاالتی نوشت و کلود لوی-استروس و میشل فوکو را نقد کرد .وی همچنین
مارکسیستی ضد انسانگرایی لویی آلتوسر را نقد کرد و وی را متهم کرد
برداشت
ِ
که ساختارگرایی را به ایدئولوژی تبدیل کرده است.
لوفور بیش از شصت کتاب نوشت .بیشتر این کتابها هنوز به انگلیسی ترجمه
نشدهاند[ .تاکنون از لوفور تنها یک کتاب به فارسی ترجمه شده؛ «تروریسم و
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زندگی روزمره» ،ترجمهی امیر هوشنگ افتخاریراد ،انتشارات فرهنگ صبا].
دانشگاهی لوفور زیر تاثیر حوزههای گوناگونی بوده ،حوزههایی مانند
اندیشهی
ِ
فلسفه و جامعهشناسی و ادبیات و جغرافیا و علوم سیاسی .وی همچنین (در کنار
پیشروان در نظریهپردازی پستمدرن و در اندیشه در مورد فضای
دیگران) یکی از
ِ
زیستی است .سهم اصلی لوفور در پهنه روشنفکری ،مطالعهی «زندگی روزمره»
( )everyday lifeبود و طرحریزی ایدهی فضای اجتماعی در مجموعههای شهری
کاپیتالیستی.

اندیشهیلوفور

لوفور در طول زندگیاش شاه ِد برآم ِد صنعتی شدن در فرانسه و همراه با آن
افزایش شهرنشینی و حومهسازی در زندگی فرانسوی بود .این تجربیات آگاهی و
اطالعات بسیاری در اختیار لوفور قرار داد تا بتواند نظریهی انتقادی مارکسیستی را
اجتماعی بیگانهشدنی
در مشکالتِ زندگی روزمره به کار بندد .لوفور به شکلهای
ِ
توجه کرد که در امور پیشپاافتاده و روزمرهی انسانها پدیدار میشوند و میوههای
محصول یک فرآیند
شدگی کاپیتالیستی هستند .از دید لوفور ،این بیگانهشدن
مدرن
ِ
ِ
سهمرحلهای است:
 −در مرحلهی نخست ،فعالیتهای روزمرهی انسان خودبهخود نظم یافتهاند و تا
اندازهی زیادی از دولت ( )stateمستقل هستند.
ساختار عقلی ،این خودبهخودی را
کاپیتالیستی
 −در مرحلهی دوم ،شکلهای
ِ
ِ
آن خود میکنند.
جذب خود و از ِ
 −سرانجام ،در مرحلهی سوم ،این شکلهای جذبشده (در مرحلهی دوم) به
نظامهای سرکوب تبدیل میشوند.
تقسیم کار بدل به ابزاری برای استثمار کارگر میشود .به
لوفور میگوید
ِ
همینگونه ،ساختارهای سیاسی شکل میگیرند و به ایدئولوژیهای دولتی و
سرکوبگر تبدیل میشوند.
لوفور در کتاب سهجلدی «نقد زندگی روزمره» (نخستین جلد در  ۱۳۵۲به فرانسوی
سازی کاپیتالیسم و شهرنشینی بر زندگی روزمره را
منتشر شد) تاثیراتِ بیگانه
ِ
ترسیم میکند .وی میگوید انسانها درون جامعهی کاپیتالیستی بر خود-
سازی خودشان (بهعنوان سوژه) هیچ کنترلی ندارند و خودشان را ابژههایی
تحقق
ِ
درون نظام اقتصادی میبینند (مثال خودشان را بهعنوان «دارایی» یا «مصرفکننده»
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میبینند) .انسانها خودشان را (به معنای اقتصادی) ابژهسازی و کاالسازی
میکنند ،و بنابراین با زندگی خودشان بیگانه میشوند.
لوفور در «تولید فضا» ( )۱۳۴۳توجهی انتقادیاش را به واکاوی فضای اجتماعی
معطوف میکند .وی نهتنها به این فکر میکند که فضای اجتماعی چهطور درون
ت اجتماعی تولید میشود ،بل میخواهد بداند شکلهای خاصی از فضا چهطور
باف ِ
شکلهای زندگیای را تولید میکنند که [آن زندگیها] در آن فضاها روی میدهند.
مکان بیرونی نیست که انسانها اشغالاش میکنند و رویاش کار
فضا صرفا یک
ِ
میکنند و شکلاش میدهند؛ بل فضا یک سوژه است که روی ما و زندگی
اجتماعی ما کار میکند و ما و زندگی اجتماعیمان را شکل میدهد.
ِ
لوفور ،فضا را عمدتا از چشماندازی مارکسیستی مینگرد .وی بر آن است که از
منفکبینی فضا بهعنوان صورتی فیزیکی (فضای درکشده) و برساختهای ذهنی
(فضای تصورشده) فراتر رود .لوفور برای این منظور یک تحلیل سهالیهای از فضا
دیگرِِ "درکشده" و
پیشنهاد میکند .الیهای که او میفزاید (بر دو الیه
ِ
"تصورشده" ،عینی و ذهنی) فضای زیستهشده است که ُبعد تازهای به فضا
میدهد.
لوفور تحلیل سهبنیادی خویش از فضا را اینگونه سامان میدهد:
«حوزههایی که ما به آنها میپردازیم نخست امر فیزیکی است (طبیعت و کیهان)؛
دوم ذهنی است که شامل انتزاعهای منطقی و ساختاری (فُرمی) است؛ و
سومی اجتماعی است .به بیان دیگر ،ما به فضای منطقی-معرفتشناختی
( )logicoepistemologicalمیپردازیم ،فضای کنش اجتماعی ،فضایی که پدیدههای
حسی آن را اشغال کردهاند ،پدیدههایی مانند محصوالت خیال (محصوالتی مانند
طرحها ( ،)projectsبرونافکنیها ( ،)projectionsنمادها ،و آرمانشهرها)«( .تولید
فضا» صص .»)۱۲-۱۱
این سهگانهبینی فضا نه برای منفک کردن سه فضا از یکدیگر ،بل با هدف
باهمدیدن آنها طرح شده است .لوفور دیدگاهش دربارهی فضا را برحسب ارتباطاتِ
درونی بین این سه مقوله از فضا در جدولی رسم کرده است .جدول زیر چکیدهای
از اصطالحاتی است که وی برای نامگذاری این سه نوع مختلف از فضا استفاده
میکند و معنای آنها را هم به دست میدهد.
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فضای فیزیکی
فضای ذهنی
فضای اجتماعی

اصطالحهای لوفور
فضای درکشده
کنش فضایی
فضای تصورشده
بازنماییهای فضا
فضای زیستهشده
فضاهای بازنمایی

معنا
فضای فیزیکی و مادی
مفاهیم و ایدههایی
دربارهی فضا
فضا بهعنوان امر
تجربهشده (از نظر
جسمی و عاطفی و
فکری و ایدئولوژیکی و )...

ی لوفور را میگیرد تا سه مقولهی
ادوارد سوجا )(Edward Soja
فضای سهبنیاد ِ
ِ
خویش از زمان را بسازد؛ مقولههای فضای اول ( ،)Firstspaceفضای دوم
( ،)Secondspaceفضای سوم ( .)Thirdspaceاز دید سوجا ،فضای سوم (یا همان
فضای اجتماعی لوفور) ترکیبی از فضای اول (فضای فیزیکی) و فضای دوم (فضای
ذهنی) است .یعنی فضای سوم نمیتواند جدای از دو فضای دیگر باشد و باید
همراه با آنها بررسی شود .فضای اول (فضای فیزیکی) نیز همیشه با فضای دوم
(فضای ذهنی) و فضای سوم (فضای اجتماعی) است .وقتی به چشماندازی
طبیعی (فیزیکی) نگاه میکنیم ،ما از طریق لنزهای فضایی و مفهومی مینگریم ،و
آن چشمانداز را بهعنوان فضایی زیستهشده تجربه میکنیم .بههمچنین ،تجربهی
ما از فضا (بهعنوان فضای زیستهشده) تجربهی مفهومپردازی ما از فضای فیزیکی
است .سوجا وقتی میخواهد به این روش به فضای زیستهشده بپردازد،
منطق دو
میخواهد فراتر از
تایی «یا این یا آن /نه این نه آن» رود و به منطقِ
ِ
ِ
سهبنیادی «هم این هم آن  /این و آن» رسد.
تمایز فضایی و نظری فهمید:
نمونهای ارائه کنیم تا بتوان تفاوتِ سوجا و لوفور را در
ِ
فضایی را فرض کنید که بههنگام خواندن متن اشغال کردهاید .فضای فیزیکی (ابعا ِد
اتاق ،مبلمانها ،جای پنجرهها ،دمای اتاق ،و  )...یک فضای درکشده است،
فضایی است که از طریق حسهای پنجگانهی شما ارائه شده است؛ این همان
فضای اول است .همین فضا بهعنوان فضای تصورشده (فضای دوم) میتواند عکس
تصویر ذهنی شما از این فضا بعد از نوسازی .فضای
یا طراحی این فضا باشد یا
ِ
سوم (که همگذاری یا سنتز این دو فضاست) به این میپردازد که فرد فضا را
چهطور تجربه میکند .اتاقی که شما اشغالاش کردهاید ممکن است بینهایت
واکنشهای ممکن به دست دهد :حسِ آرامش یا سرکوب؛ خاطرات عاشقانه یا
ن فیزیکی
ناخوشآیند .مهم این است که فضا هرگز خنثی (بیطرف) یا یک مکا ِ
صرف نیست که بتوان با عکس یا نقاشی یا طراحی یا نقشه بازنماییاش کرد؛
بازنمایی موبهموی فضای فیزیکی باشد.
انگار که عکس همان
ِ
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لوفورودین
اجتماعی فضا ،کاربردهای مهمی برای دینپژوهی دارد.
کار لوفور در حوزهی تولید
ِ
مطالعاتی که پیشتر دربارهی فضای مقدس شده است (که معروفترینشان میرچیا
الیاده است) ،معموال از چشمانداز مدرنیستی به فضامندی نگاه شده و مفهومی
دوشاخگی فضای مقدس ( )sacredو
عمدتا یکپارچه و طبیعی و جهانشمول از
ِ
نامقدس ( )profaneبه دست داده شده است .نظریههای فضای دینی که از
مفاهیم دوتاباورانهی الیاده فاصله میگیرند با اینکه نوپیدا هستند اما وجود دارند و
ِ
معروفترینشان کار جاناتا ز .اسمیت است (برای نمونه بنگرید به «رویدادن:
بهسوی نظریهی در آیین»).
نمونهای از بازتاب اخیر نظریههای لوفور و سوجا را در پژوهشهای انجمن ادبیات
انجیلی و آکادمی امریکایی دین میبینیم .در سمینار "سازههای فضای کهن" این
نظریهها جایگاهی کانونی داشتهاند ( بنگرید به مقاالتِ بوئر و فالناگان).
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ایمانوئللویناس
ایمانوئل لویناس ( )۱۳۳۵ - ۱۳۴۲در کاوناس
(شهری در لیتوانی) به دنیا آمد .والدیناش که
یهودیان آن
یهودیانی معتقد بودند ،در اجتماع
ِ
شهر زندگی میکردند .لویناس در  ۱۳۲۹به
استراسبورگ مهاجرت کرد و آنجا فلسفه خواند .
وی در سالهای  ۱۳۲۲و  ۱۳۲۳در محضر
پدیدارشناسِ نامدار ادموند هوسرل در فریبورگ
شاگردی کرد .دیری نگذشت که لویناس با کارهای هایدگر آشنا شد .لویناس بعدها
هایدگر را به جرم همدستی با نازیها به نقد کشید.
لویناس در  ۱۳۹۳به خدمت سربازی رفت و در ارتش فرانسه بهعنوان مترجم آلمانی
و روسی فعالیت کرد ،اما یک سال بعد بهدست نازیها گرفتار شد و بهجای اینکه
روانهی اردوگاه کار اجباری شود ،بهخاطر یونیفرم افسریاش به اردوگاه جنگ
ک نازیها بر زندگیاش سایه
فرستاده شد .لویناس میگوید خاطرات وحشتنا ِ
انداخته است .لویناس بعد از جنگ در پاریس و زیر نظر مونسیر چوچانی (کسی که
بعدها به دیگر جوانان زندهمانده از هولوکاست مانند الی ویسل نیز آموزش داد)
متون عبری و تلموذ را فراگرفت .لویناس افزون بر آثار فلسفیاش ،مقاالت مهمی
دربارهی تلموذ نگاشت.
لویناس تا سال  ۱۳۲۱آموزگار و مدیر «متحدین جهانی اسرائیلی» بود و بعد از
اینکه تز دکترایش «تمامیت و بینهایتی» را نوشت به کسوت استادی فلسفه در
پواتیه درآمد .در  ۱۳۲۴به دانشگاه پاریس-نانتر رفت و در  ۱۳۴۹در سوربن (دانشگاه
پاریس هشت) کرسی گرفت و در  ۱۳۴۲بازنشسته شد.
لویناس در قسمت اعظم زندگی حرفهایاش فیلسوفی تقریبا ناشناخته بود ،و
عمدتا بهخاطر تفسیرهایی که بر هوسرل و هایدگر نوشته بود ،معروف بود (آثار
اولیهی لویناس دربارهی هوسرل ،ژان پل سارتر و سیمون دوبووار و دیگران را تحت
تاثیر قرار داده است) .زمانی توجهی دانشگاهیان به لویناس جلب شد که ژاک دریدا
در سال  ۱۳۲۳مقالهای دربارهی «تمامیت و بینهایتی»ِ لویناس نوشت (با نام
«خشونت و متافیزیک») .از آن به بعد بود که لویناس تاثیر روزافزونی بر دینشناسان
نهاد .لویناس در  ۹۵دسامبر  ۱۳۳۵درگذشت.
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فلسفهیلویناس

ب فلسفهی لویناس را میتوان این ایده دانست که اخالق (همان مسئولیت فرد
قل ِ
در قبال دیگری و تعهد فرد به دیگری) بنیا ِد همهی فلسفه و قلبِ هستی انسان
است .لویناس همین ایده را در «تمامیت و بینهایتی» به معنای «اخالق بهمثابهی
ف معبد دلفی این دستور
فلسفهی نخستین» ( )first philosophyمیگیرد .هات ِ
فلسفی را به ما داده است که «خودت را بشناس» .اما لویناس مخالفت میکند و
ب فلسفه
میگوید قلبِ فلسفه تنها دربارهی شناخت و تنها درباره فرد نیست .قل ِ
ب زندگی) در شناخت خویشتن نیست ،بل در رابطهی فرد با دیگری است.
(یا قل ِ
دیگری ضرورتا غیر-من نیست ،کسی نیست که فراتر از من باشد ،بیرون از من
خودشناسی من و
باشد ،بیرون از دسترسی نظا ِم اندیشهی من باشد ،فراتر از
ِ
ت من از جهان باشد.
شناخ ِ
تصویر مقدمی که مواجههی فرد با دیگری را ترسیم میکند ،برخورد
در آثار لویناس،
ِ
ط نامتقارن ( ،)nonsymmetricalچهرهی دیگری روبهروی
چهرهبهچهره است .در رواب ِ
من قرار دارد .من به این دیگری متعهد هستم ،دیگریای که درخواست میکند
«مرا نکش! » .کشتن را در اینجا باید هم به معنای حقیقیاش گرفت و هم به
معنای مجازیاش .از نگاه لویناس ،میتوان صرفا با انکار و طر ِد هستی دیگری یا با
ت [فر ِد] دیگری به خود (یعنی یکسان گرفتن خود و دیگری) ،دست
فروکاستن دیگری ِ
ِ
م اندیشهی خودم دیگری را «معنا» میکنم،
به کشتن زد .وقتی من بر اساس نظا ِ
وقتی من دیگری را بیاهمیت جلوه میدهم ،یا وقتی دیگری را ابزاری برای اهداف
خویش میبینم ،در واقع دیگریتِ دیگری را کشتهام.
ت نهایی» است ،چون
پس از دید لویناس ،مواجههی چهرهبهچهره یک «موقعی ِ
«همینکه از محدودشدن سرپیچی میکند ،ظاهر میگردد» («تمامیت و
بینهایتی» ص  ۲۱و  .)۱۳۳مواجههی چهرهبهچهره مرا ملزم میکند تا رو به این
مواجهه گشوده باشم ،و بنابراین هویتی که محدود به خودم است را بشکنم و
حسِ امنیت یا در-خانه-بودگیام را بگسلم .برای نمونه ،رابطهی بین ایوب و کسانی
ن ایوب هستند را در «کتاب ایوب» در نظر آورید .شمای خواننده
که بهاصطالح دوستا ِ
بردن شدید نیست .خداوند به ایوب اجازه
میدانید که ایوب اصال سزاوار این رنج
ِ
میدهد که رنج ببرد ،درست به این خاطر که حق کامال با ایوب است .ایوب بر
ن ناسزاوارانهی
بیگناهیاش تاکید دارد و اینکه رنجبردناش ناعادالنه است .رنجبرد ِ
کل جهانبینی دینیاش بدگمان میسازد؛ چون طبق
ایوب ،وی را نسبت به ِ
دوستان»
جهانبینی ایوب ،درستکردار باید کامیاب شود و گناهکار باید رنج ببرد« .
ِ
وی نیز رنجبردن ایوب را بر اساس همین جهانبینی قدیمی تفسیر میکنند .آنها
تاکید دارند که حتما دلیل قانعکنندهای برای رنجبردن ایوب هست ،و رنجبردن وی از
نظر الهیاتی مشروع و موجه است؛ یعنی ایوب مستحق چنین بالیی است .آنها با
چنین تفسیری ،سعی میکنند تا دیگریتِ ایوب را در جهانبینی دینی و سنتی
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ت وی را فروبکاهند تا در نظام [اندیشهی]
خویش محدود سازند ،و بنابراین دیگری ِ
جهان خداوند ،درستکاران کامیاب
آنها معنا دهد .آنها استدالل میکنند که در
ِ
میشوند و گناهکاران رنج میبرند .ایوب دارد رنج میبرد ،پس باید گناهکار باشد.
دینی مستقرِ خودشان میکنند.
قربانی جهانبینی
آنها ایوب را ،چهرهی دیگری را،
ِ
ِ
ایوب البه میکند که «به من رو کن ،و وحشت کن .دستانات را روی دهانات
بگذار» (ایوب  )۲۱:۵اما آنها هیچ توجهی نمیکنند.
نهایی مواجههی چهرهبهچهره به یک نوع تجربهی دینی
ت
از دید لویناس ،موقعی ِ
ِ
اشاره دارد ،یعنی به مواجهه با امر متعالی ،البته نه از آن نوع تجربههای دینی که
ت دینی را تایید یا تقویت میکنند .افزون بر آن ،در رابطهی فرد با فر ِد
بنیادهای قطعی ِ
ت شدید و متعالی یا کامال دیگری یا
دیگری در چنین مواجههای ،فرد از دیگری ِ
ظرف اندیشه درآید یا
«دیگریت» ( )alterityآگاه میشود ،دیگریتی که نمیتواند به
ِ
به یک سیستم فروکاسته شود ،دیگریتی که نهایتا فراتر از شناخت است .از این
ل الهی
لحاظ ،لویناس چهرهی
فردی دیگری را نشانهی خدا میداند ،چیزی که جال ِ
ِ
ط تعهدآمیز ،درست
در آن آشکار میشود .پس مواجههی ما با شخصِ دیگری در رواب ِ
همان لحظهای است که با تعالی بهمثابهی دیگریتی شدید و بیرونی رویارو
میشویم .پس هر مواجههی چهرهبهچهرهای که در زندگی روزمره داریم ،بالقوه یک
تجربهی دینی است.

لویناسودین
چون آثار لویناس هم در زمینهی فلسفه است و هم در زمینهی متون یهودی،
عالقهی دینشناسان به آثار لویناس خودبهخود در حوزهی مطالعات انجیلی و
فلسفهی دین و اخالق الهیاتی متمرکز شده است .آثار لویناس ،فراتر از این
حوزهها ،میتواند تاثیر زیادی بر دینپژوهی داشته باشد .از یک سو ،نقدی که وی
فروکاستن دیگریتاش
م تمامیتخوا ِه اندیشهای وارد میکند که دیگری را با
بر نظا ِ
ِ
به خود «میکُشد» ،مستقیما علیه پروژهی توسعهی نظریهای جهانشمول و
تمامیتگر از دین سخن میگوید ،نظریهای که گویا میتواند همهی امور جزئی (که
ما «دینی» میدانیمشان) را معنا کند .هر نظریهی دینی در قبال چهرهی دیگری
یک رسالت اخالقی اساسی دارد .از سوی دیگر ،وقتی لویناس مواجههی اخالقی
فرد با چهرهی فرد دیگر را یک نوع از مواجههی دینی با امر متعالی میداند ،پس
ممکن است امکانهایی برای نظریههای تجربهی دینیای باز کند که سازندهتر و
یاریدهندهتر باشند و پلی بزند بر روی شکاف بین رویکردهای اجتماعی-علمی و
پدیدارشناختی به دین .در اینجا باید به آثار انسانشناس دین ،تامس سورداس
( )Thomas J.Csordasاشاره کرد که نظریهی پدیدارشناختیای از دین ساخته که
بر حسب رابطهی انسانی با دیگریت است.
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ژانفرانسوالیوتار
ژان فرانسوا لیوتار ( )۱۳۳۲ - ۱۳۲۳در محضر
موریس مرلو-پونتی پدیدارشناسی خواند .در
الجزایر و در دبیرستان آموزگاری کرد و بعدها
در دانشگاه پاریس فلسفه درس داد .وی در
 ۱۳۲۳از سمت استادی فلسفهی دانشگاه
پاریس بازنشسته شد .لیوتار در چندین
دانشگاهها امریکایی مانند ییل و اموری نیز
درس داده است.
لیوتار در طول فعالیت حرفهایاش به دین (بهویژه به یهودیت) عالقه نشان داده
است .وی زمانی که استاد مهمان در دانشگاه اموری بود ،در مقطع کارشناسی
ارشد چندین دورهی فلسفه تدریس کرد که موضوع اصلیشان تجربهی دینی بود.
یکی از این دورهها دربارهی امر واال در «نقد قوهی حکم» کانت بود ،و دیگری
دربارهی موضوع تغییر دین در «تجربهی درونی» ژرژ باتای و «اعترافات» آگوستین.

فلسفهیلیوتار

لیوتار از همان ابتدای فعالیت حرفهایاش در برابر «چرخش زبانشناختی»
ساختارگرایانه مقاومت نشان میداد .چرخش زبانشناختی بر معاصرین لیوتار در
فرانسهی دهههای  ۱۳۵۴و ( ۱۳۲۴مانند لوی-استروس ،الکان ،بارت) بسیار
تاثیرگذار بود .این ایده تاکید داشت که زبان ،تجربه را شکل میدهد .لیوتار اما تاکید
داشت که همیشه بین تجربه و زبان شکاف وجود دارد ،و اینکه نباید تجربهی
فرازبانی را نادیده گرفت .لیوتار میگفت تنها زبان نیست که زندگی ما را
برمیسازد؛ تجربههایی وجود دارند که زبان نمیتواند آنها را انتقال دهد.
لیوتار دو کتاب مهم دارد« :شرایط پسامدرن» ( )۱۳۴۳که اصال گزارشی بوده
ت کنونی دانش ،و «تفاووت» ()Differend
بهدرخواست دولتِ کبک دربارهی وضعی ِ
( .)۱۳۲۹این دو کتاب رابطهی تنگاتنگی با هم دارند و مقدمهای ارزشمند از
فلسفهی لیوتار به دست میدهند.
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«کالنروایت» ( )metanarrativeیا «روایت حاکم» ( )master narrativeمفهوم
کلیدی در کتاب «شرایط پستمدرن» است .لیوتار از این اصطالح بهره میبرد تا به
مکان
روایتهای جامع و اسطورهای اشاره کند ،روایتهایی که افراد و جوامع زمان و
ِ
ویژهی خودشان را با تبیین آنها در زمینهی وسیعتری قرار میدهند و بدینوسیله
اهمیتِ آن را افزایش میدهند .کالنروایت میخواهد موقعیتِ کنونی (فردی یا
کل حرکت و جنبش را به
جمعی) را درون ساختار
روایتی بزرگتری قرار دهد که ِ
ِ
نهایی ویژهای (پیشرفت ،حکومتِ خرد ،پیروزی طبقهی پرولتاریا،
سوی هدف
ِ
رستگاری) هدایت میکند.
«شرایط پسامدرن» (که به غربِ معاصر نسبت داده شده است) یکی از شرایطی
است که در آن نسبت به کالنروایتها «ناباوری» و بدگمانی روزافزونی ایجاد
تکثیرشدن خردهروایتها ()petits récits
جای
میشود .لیوتار میگوید کالنروایتها
ِ
ِ
یا «داستانهای کوچک» یا اظهاراتی را گرفته است که توجه را نه به امور عام و
جهانشمول ،که به امور ویژه جلب میکنند ،یعنی به رخدادهای محلی و
تجربههای فردی و ایدههای َکجکیش ( )heterodoxو دیگر کنشها و روایتهایی که
با کالنروایتِ جهانشمول و بزرگ جور نیستند .در شرایط پسامدرن ،عالقهای
نویافته به تفاوتها و اختالفهای مشخصی وجود دارد که تمایل به یکدستی
ت
( )homogeneityو یکسانی را به چالش میکشد .این تمایل را کالنروای ِ
«تمامیتخواه» به جریان میاندازد .لیوتار به ما میگوید علیه این تمایل «با
تمامیت وارد جنگ شویم؛ بگذارید شاه ِد امر غیرقابل عرضه باشیم؛ بگذارید
ت ناماش را پاس داریم» («شرایط پسامدرن» ص
تفاوتها را فعال سازیم و شوک ِ
.)۲۲
لیوتار همین مسیرِ اندیشهورزی را ادامه میدهد و (و در کتاب «تفاووت») دستور
ل تمامیتگر
اخالقی این اندیشه را فعال
کردن تفاوتهای ویژه علیه امور جهانشمو ِ
ِ
میداند .لیوتار در اینجا اصطالح «تفاووت» ( )differendرا به کار میبرد تا
بودن تفاوتهای ویژه را توضیح دهد ،تفاوتهایی که با تمامیتهای
خاموش
ِ
مفهومی بزرگتر جور نیستند .تفاووت همانا نشانهای برای فرد یا چیزی
اجتماعی و
ِ
ب
م غال ِ
است که صدایاش خاموش شده یا پدیداریاش انکار شده؛ چون نظا ِ
ایدئولوژیک این صدا یا پدیداری را ناپذیرفتنی میداند .این تفاوتهای رادیکال
یم بزرگتر و «جهانشمول» قرار گیرند
سرکوب میشوند چون نمیتوانند تحت مفاه ِ
مفاهیم بزرگتر و جهانشمول سرِ ناسازگاری دارند« .تفاووت» به
و در واقع با این
ِ
معنی ستیز و تفاوت و دیگریت ( )alterityاست.
هر سه
ِ
از این لحاظ ،لیوتار عالقهی ویژهای دارد که دریابد چگونه یهودیان و تاریخشان درون
مسیحی فرهنگِ غربی به حاشیه رانده شدهاند .نمونهی بسیار نزدیک
ت
کالنروای ِ
ِ
کردن» رخداد هولوکاست دید ،رخدادی که
این امر را میتوان در «فراموش
ِ
غربی پیشرفت و انساندوستی را شدیدا تضعیف کرده است .برای
اسطورهی
ِ
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نمونه ،لیوتار در «هایدگر و یهودیان» (نخستینبار به فرانسوی در  ۱۳۲۲منتشر
شد) میخواهد این نکتهی خندهدار را توضیح دهد که هایدگر (این فیلسوف بزرگِ
هستی فراموششده) کموبیش از روی قصد ،هولوکاست و یهودیان را فراموش
ِ
کرده است .ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که چیزی فراموش شده است که
مرهون چنین کاری است .همین مسئله ،از
نمیبایست فراموش شود ،و زندگی ما
ِ
دید لیوتار ،گنا ِه هایدگر به شمار میرود.
یکی از آخرین آثار لیوتار« ،خط فاصله» (( )Hyphenکه نخستینبار به فرانسوی در
ط فاصلهای که در «یهودی-
 ۱۳۳۹منتشر شد) ،نیز در همین راستاست؛ خ ِ
مسیحی» وجود دارد نشاندهندهی ردهبندیشدن یهودیت درون مسیحیت است.
ایدهی یهودی-مسیحی ،درحالیکه ظاهرا یهودیت را در خود میپذیرد و به رسمیت
میشناسد ،در واقع اما غربِ عمدتا مسیحی را از تفاوت و دگراندیشی حقیقی
یهودیت پاک میکند.
نشانهی دیگر تفاووت که لیوتار به آن عالقمند است همانا تجربهی امر واال است.
تجربهی امر واال در «ایدهی امر قدسی» رودولف اوتو و جاهای دیگر با تجربهی دینی
پیوند خورده است؛ تجربهی امر واال بهعنوان مواجهه با دیگریتی شدید منظور شده
که فراتر از حیطهی مسئولیت قوههای عقل یا خیال است و هر دو احساس افسون
و خوف را ایجاد میکند .لیوتار در «هایدگر و یهودیان» و «واکاوی امر واال»
(نخستینبار به فرانسوی در  ۱۳۳۱منتشر شد) و همچنین در سخنرانیهایی که
اواخر زندگیاش در دانشگاه اموری ارائه داد ،تجربهی امر واال را بر حسب «علم
بیهوشیشناسی» ( )anaestheticsشوک و ُبهتی فراگیر توصیف میکند ،که فرد
را در شگفتی و خوفی معلق نگه میدارد که شدتاش کاهشپذیر نیست .در دید
لیوتار به امر واال آشکارا میبینیم که وی به این ایده گرایش دارد که تجربه فراتر از
زبان است و چیزهایی وجود دارند که ارائهناپذیر هستند.

لیوتارودین
واکاوی لیوتار از نحوهی عملکرد کالنروایتها در فرهنگ غربی ،کاربستهای جالبی
ب مطالبه
برای دینپژوهی دارد .بسیاری میگویند مطالعهی دانشگاهی دین ،در قل ِ
برای کالنروایتِ تاریخ دینها قرار گرفته است .نظریههای اولیه از دین (مانند
ت پیشرفت خودآگاهی انسانی
نظریههای تیلور و جیمز فریزر) اساسا کالنروای ِ
بودند؛ چرا که دین از «جوامع ابتدایی» (غیرغربی) به «جوامع مدرن» (غربی)
پیشرفت کرده است .دورکیم نیز دین را چیزی متعلق به امر کُل (که با امر مقدس
جز (که با امر نامقدس یکسان است) .این
یکسان است) میدانست و نه امر ُ
چرخش در دینپژوهی (یعنی رویآوردن به بررسی گفتمانها و فعالیتهای دینی
جزئی و محلی) را میتوان واکنشی به نقدی دانست که لیوتار و دیگران از گرایش
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مدرنها به کالنروایتهای تمامیتگری داشتند که امر جهانشمول را برتر از امر
. چنین رویکردهایی همان خردهروایتها هستند.جزئی مینشانند
آثار لیوتار پرسش مهم و ویژهای برای دانشجویان رشتهی دینپژوهی پیش
 آیا ممکن است که نظریهی دینی ساخت که امر ارائهناپذیر یا معنیناپذیر:میکشد
را فرونکاهد یا حذف نکند؟ آیا میتواند نظریهی دینیای شکل بگیرد که رو به
، به آن چیزی که نمیتواند تعدیل یا جور شود،»«ارائهناپذیر» و «فراموششده
گشوده باشد؟
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موریسمرلو-پونتی
موریس مرلو-پونتی ( )۱۳۲۱ - ۱۳۴۲روشنفکر
فرانسویای بود که عالقهی ویژهای به ماهیت
خودآگاهی انسان بهمثابهی تجربهی متجسم
داشت .وی در فرانسه (شهر روشفو) به دنیا
آمد .در اکول نرمال سوپریور تحصیل کرد و در
همانجا بود که از طریق آثار هوسرل و هایدگر به
ک چیزها)
پدیدارشناسی (بررسی فلسفی ادرا ِ
عالقهمند شد .بعد از فارغالتحصیلیاش در  ،۱۳۹۴در دبیرستانهای متفاوتی
آموزگاری کرد .در دههی  ۱۳۹۴با نشریهی کاتولیکی و چپگرای «اسپریت»
همکاری میکرد.
مرلو-پونتی در آغاز جنگ جهانی دوم بهعنوان افسر به ارتش فرانسه پیوست .در
طول سالهای اشغال فرانسه بهدست آلمان ،در مقاومت فرانسه مشارکت
داشت .در آن سالها در پاریس آموزگاری میکرد و همان هنگام بود که کتاب
پدیدارشناسی ادراک» را نوشت (چاپ نخست فرانسوی .)۱۳۳۵ :این کتاب را
«
ِ
مهمترین اثر مرلو-پونتی میدانند .پس از جنگ نشریهی اگزیستانسیالیستی
«دوران مدرن» ( )Les Temps Modernesرا همراه با ژان-پل سارتر و سیمون دوبوار
بنیاد نهاد .در  ۱۳۵۲پس از ناسازگاریهای سیاسی مکرری که با سارتر بر سر
سردبیری این نشریه
حمایت از کرهی شمالی در جنگِ دو کره داشت ،از هیات
ِ
استعفا کرد .مرلو-پونتی پس از جنگ ،استاد دانشگاه سوربن (از  ۱۳۵۲تا زمان
مرگاش) و کالج دو فرانس شد.

فلسفهیمرلو-پونتی

متجسم خودآگاهی و ادراک
درک ماهیتِ زیسته و
تمرکز اندیشهی مرلو-پونتی بر
ِ
ِ
انسان است .از میان نظریهپردازان مطرحی که تحت تاثیر آثار مرلو-پونتی بودند
میتوان به کلود لوی-استروس ،میشل فوکو ،پل ریکور ،و لویی آلتوسر اشاره کرد.
اخیرا نیز دانشمندان اجتماعی از آثار مرلو-پونتی بهره میگیرند تا پیشفرضهای
سنتی در روابط بین بدن و ذهن و ماهیتِ تجربهی انسانی را به نقد کشند .وی
همچنین دینپژوهانی را متاثر از خود کرده است که به فهم تجربهی دینی
ادارک متجسم عالقهمندند (برای نمونه ،بررسی تامس سورداس
بهمثابهی
ِ
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(انسانشناسِ دین) از شفابخشی دینی؛ بنگرید به «بدن  /معنا  /شفابخشی» و
«خویشتن مقدس»).
فلسفی مرلو-پونتی باید نگاهی مختصر به پدیدارشناسی
ما برای فهمیدن نگاه
ِ
بینندازیم؛ از این زاویه است که میتوان از قسمت اعظم اندیشهی وی آگاه شد.
پدیدارشناسی ،همانطور که از ناماش پیداست ،پدیدارها (هر چیزی که مستقیما
بهوسیلهی حواس درک شود) را میکاود .ادموند هوسرل ،بنیانگذار پدیدارشناسی
میگوید گرچه ناممکن است که بتوان برای وجود مستقل ابژههایی که از طریق
حواس درک میشوند برهانهای فلسفی ساخت ،انسانها اما دنیای بیرون را
شناختی این ابژهها
بهعنوان ابژههای خودآگاه – صرف نظر از جایگاه نهایی هستی
ِ
– تجربه میکنند .هوسرل میگوید ما باید دغدغهی برهانها و دیگر پرسشهایی
که هنوز پاسخی قطعی نگرفتهاند را «موقتا کنار بگذاریم» .مرلو-پونتی در عوض
پیشنهاد میکند که باید تمرکزمان را روی پژوهیدن ادراکات حسیای بگذاریم که
تجربههای ما از ایدهها و انگارهها و عواطف و ابژهها و چیزهایی میسازد که از
طریق خودآگاهی درک میشوند .دغدغهی اصلی همانا تجربهی این ابژههایی
است که توجهی ما را درگیر خود میسازند ،و نه واکاوی جایگاهی که آنها
مستقل از خودآگاهی ما دارند .بنابراین هوسرل پدیدارشناسی را بهعنوان واکاوی
تجربههایی ایجاد کرد که محصول خودآگاهی ما از ابژههای بیرونی است.
هوسرلی
سهم روشنفکرانهی مرلو-پونتی تا حدودی گسترش نسخهی
ِ
پدیدارشناسی و تمرکز بر مفاهیم تجسم ( )embodimentو ادراک ()perception
بود .این ایدهها در کتاب «پدیدارشناسی ادراک» کاویده شدهاند .مرلو-پونتی دوتایی
دکارتی بدن/ذهن را به نقد میکشد و خواستار فروپاشی این شیوهی دوبینانهی
ِ
فهمیدن انسانهاست .وی تاکید میکند که انسانها را نباید صرفا – یا عمدتا -
ِ
ذهنهای اندیشهورز غیرمتجسم در نظر گرفت ،بل باید بدنهایی دانست که با
دنیای مادی در ارتباط هستند .پس ،بدنها چیزی انتزاعی نیستند ،بل باشندههای
واقعی در جهانی هستند که ادراک در آن رخ میدهد و سوژگانی شکل میگیرد .از
سوژگانی این
دید مرلو-پونتی ،جهان همانا اساس و بنیاد تجربه است .سوژگانی،
ِ
جهانی است ،جدا یا منفصل از این جهان نیست ،و آنچه مولو-پونتی «اصالت
ادراک» مینامد سوژگانی را موجود میکند .دسترسی ما به این جهان از طریق
بدن است ،و نه از طریق ذهن یا که صرفا از طریق ذهن .برخالف گفتهی دکارت که
هستی اندیشیدن نیست ،تجسم است .به راستی
«میاندیشم ،پس هستم»،
ْ
هم ،همهی اندیشیدن همانا تجسم است؛ اندیشیدن از خودآگاهی منتج میشود،
و خودآگاهی نیز از اداراکات تنانهی سوژه ایجاد میشود .این ادراکات زیربنای
عقلگرایی و دیگر عملیاتهای آگاهانه و منطقیای است که بر معنای ادراکات
انجام میشود.
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انسانها ،از نگاه هوسرلی (که وامدار فلسفهی دکارتی است) باشندههایی
هستند که ح ِد مشترکشان خودآگاهی است .مرلو-پونتی اما برخالف این نگاه،
تاکید دارد که هویت انسان – یا سوژگانی آنها – تا اندازهی زیادی از سوی
جسمانیت یا بدن آنها شکل میگیرد .وی بنابراین بر مرکزیت بدن و تاثیر بدن بر
جهان تجربهشده تاکید میکند .وی میگوید دانشی که ما از این جهان
ادراک ما از
ِ
محصول اندیشهی انتزاعی یا حاصل کارکرد
ادراک واقعی است و نه
داریم محصول
ِ
ِ
خودآگاهی نامتجسم .به کوتاه سخن ،مرلو-پونتی در بحث تجربهی ما از این
ذهن یا
ِ
ادراک مجسم است :ادراکات ما
جهان ،بدن را بر ذهن اولویت میدهد .خو ِد
ْ
جهان تجربهی
انتزاعهای ناتنانه نیستند ،بل درون بدن وجود دارند .ادراک فقط در
ِ
تن زیسته باشند یا
زیسته روی میدهد .ادراکی که انتزاعی باشد و برگذشته از ِ
تن زیسته قرار بگیرند ،وجود ندارد.
بیرون از ِ
مرلو-پونتی میگوید از طریق تجربهی زیسته است که ما دانشی از این جهان
کسب میکنیم .وی میگوید فعالیتهای بدن در این جهان ،تجربهی زیسته را
برمیسازد .چنین تجربهای هرگز ایستا و ثابت نیست ،بل همیشه در حال شدن
است .ما هم تجربهی زیستهمان را شکل میدهیم و هم تجربهی زیسته ما را
بدن ما تجسم یافته است.
شکل میدهد .ذهنی که ابژهها را درک میکند ،در
ِ
متعالی
شکل
ادراک و خودآگاهی از تجربهی زیسته در این جهان جدا نیستند یا
ِ
ِ
تجربهی زیسته نیستند.
بدن زیسته همانا
بدن زیسته متصل است .منظور مرلو-پونتی از
ادراک مسقیما به
ِ
ِ
هم بدنی است که این جهان را تجربه میکند و هم بدنی است که [در این جهان]
تجربه میشود .سوژه (یا فرد) ادراکی را میورزد که متجسم است .پس این
تجسم اتصالگاهی به دنیای بیرونی و پدیداری و تجربهشده است .انسانها از
ْ
مولفههای خودآگاه تشکیل شدهاند ،اما این ویژگیهای تنانهی ماست که مشخص
میکند چه کسی هستیم .به رغم تاکید فیلسوفان پرنفوذی که خودآگاهی را در
ایجاد معنای انسان بنیادین میدانند ،مرلو-پونتی اما میگوید تمام تجربهی ما از
متجسم ما منتج
ذهن
این جهان یا فهم ما از این جهان اساسا از بدن ما یا
ِ
ِ
میشود .ادراک زیربنای مقولهبندی یا نظریهپردازی است ،حتی اگر بگویند که ما
دربارهی جهانی اندیشیدهایم و مفهومپردازی کردهایم که فقط تجربهی مادی و
مکان مادی نگریست.
ثانوی ازش داریم .این جهان را میتوان فقط از زاویهی زمان و
ِ
ن ما در جهان همان جایگاه را دارد که قلب
همانطور که مرلو-پونتی میگوید« :بد ِ
در یک ارگانیسم :بدن ،منظرهی مشهود را پیوسته زنده نگه میدارد ،زندگی را به
دروناش میدمد و آن را داخل نگه میدارد ،و با آن یک سیستم را شکل میدهد»
(«پدیدارشناسی ادراک» ص .)۲۹۵
یکی از ایدههای کلیدی در آثار مرلو-پونتی ،ایدهی تجسم است .طبق گفتهی مرلو-
پونتی ،این فقط ذهن نیست که جهان را درک میکند و تجربه میکند و بازنمایی
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میدهد (که یک دیدگاه سنتی فلسفی است که محوریت را به ذهن میدهد).
بل ،مفهوم تجسم تاکید دارد که بدن نقشی محوری در تجربهی فرد از جهان بازی
میکند .همانطور که مرلو-پونتی میگوید ،جهانْ ابژهای بیرونی نیست که ما
بهاش میاندیشیم ،بل زمینهای برای ادراکات و تجربههای ماست .پس ،چیزهای
بدن
بیرونیای که ما در این جهان بهعنوان ابژه درکشان میکنیم ،محصول تجربهی
ِ
ما از آنهاست ،نه صرفا محصول شناسایی آنها توسط خودآگاهی .ایدههای
فلسفیای که معتقدند همهی ادراکات ما را خودآگاهی انجام میدهد ،به خطا
رفتهاند .اگر از مرلو-پونتی بپرسیم ،ما بدون بدن نمیتوانیم خودآگاهی داشته
باشیم؛ بدن و ذهن بهطور جدانشدنی به هم گره خوردهاند .بنابراین ،سوژگانی نیز
دانش متجسم مانع از
متجسم است .از دید مرلو-پونتی،
ِ
امکان وجو ِد دانشِ
ِ
بدون بدن کسب شده است .واکاوی این جهان
خودپیرویی میشود که پیش از یا
ِ
ذهن متجسم است.
ت یک
همیشه فعالی ِ
ِ
مرلو-پونتی مفهوم بدن-سوژه را در «پدیدارشناسی ادراک» استفاده کرده تا به این
ایده اشاره کند که بدن و ذهن و جهان کامال در هم تنیدهاند و آنطور که اندیشهی
فهمیدن
دکارتی تاکید دارد از هم جدا نیستند .پدیدارشناسی مرلو-پونتی به دنبال
ِ
خودآگاهی تغییرناپذیری را
این تقاطع [بدن و ذهن و جهان] است ،نه اینکه بخواهد
ِ
اثبات کند تا از جهانی که بدن تجربهاش کرده درگذرد .گفتیم که مرلو-پونتی تاکید
داشت بدنْ فرد را به جهان متصل کرده است ،حاال ایدهی بدن-سوژه تاکیدی بر این
تاکید مرلو-پونتی است .دوتاانگاری دکارتی به این اتصالگاه راه ندارد .ذهنی وجود
بیرونی جهان را مشاهده کند .ما به
ندارد که غیرمتجسم باشد و ابژههای
ِ
واسطهی حضور بدنمان است که در این جهان زندگی میکنیم .سوژه و ابژه یک
یگانگی است ،نه یک دوتایی .یعنی ما نباید آنها را قلمروهایی جدا از هم تصور
کنیم ،بل دو جنبهی باشندهای است که – متجسم است – و در این جهان وجود
دارد.

مرلو-پونتیودین
کتابها و مقاالت و کنفرانسها و درسهایی که دربارهی دین و بدن هستند ،اینک
جهانگیر شدهاند .ایدههای مرلو-پونتی دربارهی اصالت ادراک حاال تازهتازه در
اندیشیدن ما دربارهی دین وارد میشوند و ما دین را چیزی میدانیم که بهطور
مادی و از طریق بدن تجربه میشود .نگاه غربی به دین ،که پارادایمی دکارتی
داشت ،تمایل دارد تا دین را چیزی بداند که عمدتا با باورهای فرد (یا ذهن خودآگاه)
سر و کار دارد .گرچه استثناهایی هم وجود دارد اما بدن را معموال بهمثابهی آفتی
نفس مطمئنه (یا امیال روحانی) میدانستند .ریاضتهای مذهبی یکی
تحقق
برای
ِ
ِ
اثر
از آن کنشهایی است که برای تنبیه و منضبط
ساختن بدن به کار میرود تا ِ
ِ
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،پونتی- نظریهی مرلو.راستین دین در ذهن کارگر افتد و بدون وقفه پیش رود
ِ
.جایگزین مهمی برای این دیدگاههای سنتی ارائه میدهد
ِ
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ادواردسعید
ادوارد سعید ( )۲۴۴۹ - ۱۳۹۵منتقد ادبی
پسااستعماری و استاد ادبیات انگلیسی و
تطبیقی در دانشگاه کلمبیا بود .وی به سال
 ۱۳۹۵در اورشلیم به دنیا آمد .خانوادهاش در
 ۱۳۳۲به مصر پناهنده شدند و ادوارد سعید
در مصر وارد مدارس انگلیسی شد .وی در
دوران جوانی و پیش از آنکه به ایاالت متحده
مهاجرت کند ،چند مدتی در لبنان و اردن ماند.
ادوارد سعید مدرک کارشناسیاش را در  ۱۳۵۴از دانشگاه پرینستون گرفت و
دکترای ادبیاتاش را در  ۱۳۲۳از دانشگاه هاروارد .تا پایان عمر ،استاد ادبیات
انگلیسی و تطبیقی دانشگاه کلمبیا ماند و پس از مبارزهی طوالنی با سرطان خون
به سال  ۲۴۴۹درگذشت.
آثار سعید هم روشنفکرانه است و هم سیاسی .وی از یک سو بهخاطر کارش در
زمینه نقد ادبی و نظریهی پسااستعماری (که عمدتا از دیدگاههای نظری و
روششناسی میشل فوکو گرفته شده) شناختهشده است ،و از سوی دیگر مدافع
استقالل فلسطین و حقوق بشر بوده و از نظر سیاسی فعال .سعید ناقد
سیاستهای خارجی ایاالت متحده (بهویژه در امور خاورمیانه) بوده و در مورد فساد
سیاسی فلسطینیها نیز سخن گفته است.

شرقشناسی

اساس برنامه روشنفکری و سیاسی ادوارد سعید پرداخت به این موضوع بود که
اروپاییها و اهالی سفیدپوست امریکای شمالیاز چه رو نمیتوانند تفاوتهای بین
فرهنگ غربی و فرهنگهای غیر-غربی را بفهمند یا حتی سعی نمیکنند که
بفهمند .مطالعات وی دربارهی شرقشناسی (( )Orientalismدر کتابی به همین
نام) موکدا به این موضوع غامض میپردازد .این اثر تأثیر عمیق و پردامنهای بر
دینپژوهی داشته و دارد ،بهویژه بر دینپژوهانی که با دینهای غیر-غربی سر و کار
دارند یا آنهایی که دیدگاههای غرب دربارهی ادیان غیر-غربی را میپژوهند .برای
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نمونه ،تاریخ فعالیتهای تبلیغی مسیحی جای مهمی در بررسیهای انتقادی
سعید دارد.
بخشی از نقد پسااستعماری ( )postcolonial criticismسعید به مسئلهی گفتمان
و بازنمایی در رابطه با تاریخ استعماری غربی میپردازد .سعید میپرسد:
فرهنگهای استعمارشده چهطور بازنمایی میشوند؟ قدرت این بازنماییها در
شکلدهی و کنترلکردن فرهنگهای دیگر چهقدر است؟ و گفتمان استعماری
چیست ،همان گفتمانی که در آن مواضعِ سوژگانی استعمارگر/استمعارشده
برساخته میشود.
سعید ،متأثر از فوکو ،گفتمان (سازه گفتمانی ،چه نوشتاری و چه گفتاری) را
عمل مربوط به حوزهی
نظامها و کُدهای کاربستی زبانی میداند که دانش و
ِ
مفهومی خاصی را تولید میکنند؛ این گفتمانها هستند که مشخص میکنند
دانش ما چه محدودهای دارد یا در رابطه با بدنهی دانش چگونه میتوانیم عمل
ِ
کنیم .یعنی برای نمونه گفتمان پزشکی در زمینهی ماهیت پایگانی رابطهی
پزشک/بیمار ،شناسایی و مقولهبندی بیماریها ،و تمایزات بین بیماریهای
ذهنی دانش تولید میکند .از طریق گفتمانهای متفاوت است که ما
جسمی و
ْ
دربارهی جهان دانش کسب میکنیم و جهان را مقولهبندی میکنیم .از دید فوکو،
فرآیند گفتمانی ،پیامدهای مهمی دارد .در هر مجموعهی فرهنگیای ،گروههای
گفتمانی مشخصی را بر گروههای دیگر
ِ
غالب و مسلطی وجود دارند که دانشِ
تحمیل میکنند و بدینگونه مشخص میکنند که این گروههای مغلوب و مطیع چه
بگویند و چه نگویند یا چه کاری را باید انجام دهند و چه کاری را نه .نهایتا در این
فرآیند گفتمانی ،هر دو گروه مسلط و مطیع تبدیل به سوژههای این دانش
میشوند و در محدودهای زندگی میکنند که این دانش گفتمانی برساخته است.
ظاهر واقعیتی مستقل به خود میگیرد ،و خاستگاههای
دانش وضعیت یا
این
ْ
ِ
ساختار اجتماعیاش فراموش میشوند .دانش گفتمانی همچنین با قدرت گرهای
ن خاصی را در دست دارند همانا کنترل
کور خورده است .کسانی که
کنترل گفتما ِ
ِ
دانش را در دست دارند و بنابراین بر انسانهای دیگر نیز کنترل دارند.
مفهو ِم گفتمان (بهعنوان شکلی از دانش که قدرت را اجرا میکند) در شرحی که
ت شرقشناسی میدهد اهمیت ویژهای دارد؛ شرقشناسی همانا
سعید از ماهی ِ
گفتمان غربی دربارهی شرق است که رابطهی ستمگر/ستمدیده را تولید میکند
ِ
(در اینجا استعمارگر همان ستمگر و استعمارشده همان ستمدیده است) (نک به
«شرقشناسی و فرهنگ و امپریالیسم») .سعید تمرکزش را روی این میگذارد که
شکلگیری گفتمانی دربارهی «شرق» چگونه قدرت را بر دیگران اعمال میکند و
آنها را در کنترل خویش قرار میدهد.
از دید سعید ،مفهوم شرقشناسی سه جنبه دارد :گفتمانی ،دانشگاهی ،و
خیالی .این سه جنبه با هم ارتباط دارند و در ارتباط با هم باید فهمیده شوند.
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جنبهی گفتمانی به این ایده مربوط میشود که «شرقشناسی را میتوان
بهعنوان نهادی متحد برای مواجهه با شرق فهمید و واکاوی کرد؛ نهادی که با
ساختن دیدگاههای مشروعیتبخش دربارهی
اظهارنظر کردن دربارهی شرق ،با
ِ
شرق ،با توصیفکردن شرق ،با تدریسکردن شرق ،با مستقرشدن در شرق ،با
حکومتراندن در شرق ،به شرق میپردازد .کوتاه بگوییم؛ شرقشناسی همانا
شیوهی غربی برای تسلطیافتن و بازساختاردهی و اقتداریابی بر شرق است»
(«شرقشناسی ،ص.)»۹ .
دانشگاهی شرقشناسی به این ایده اشاره دارد که «هرکسی که
جنبهی
ِ
دربارهی شرق تدریس میکند و مینویسد و پژوهش میکند شرقشناس است و
کاری که انجام میدهد شرقشناسی است ،خواه مردمشناس باشد یا
جامعهشناس ،خواه تاریخدان باشد یا واژهشناس» («شرقشناسی ،ص.)»۲ .
دستآخر ،جنبهی خیالی به این ایده ارجاع دارد که «شرقشناسی یک شیوهی
اندیشه است که مبتنی بر تمایز هستیشناختی و معرفتشناختی بین «شرق»
و (بیشتر مواقع) «غرب» («( »)Occidentشرقشناسی ،ص .)»۲ .سعید به این
فضایی که از نظر فرهنگی برساخته شده است «جغرافیای خیالی» میگوید
(«شرقشناسی ،ص.)»۵۳ .
کتاب شرقشناسی ( )۱۳۴۲که مطالعهی نوآورانهای به شمار میرود ،نمونهی
اولیهی نقد پسااستعماری است؛ این کتاب تاریخ روشنفکرانهی بازنماییهایی
است که اروپاییها (بهویژه انگلستان و فرانسه) از خاورمیانهی عرب داشتهاند.
شناسی سعید را فهمید مگر آن را درون
بهراستی هم نمیتوان مطالعهی شرق
ِ
مفهو ِم کالنتر پسااستعمارگرایی و نظریهی پسااستعماری (که مفهو ِم
پسااستعماری را بررسی میکند) قرار داد .نظریه و نقد پسااستعماری که در
ت استعماری را میکاود و
دههی  ۱۳۳۴برجسته شد ،رابطهی بین فرهنگ و قدر ِ
فرهنگی جوامعی را که زمانی تحت استعمار بودند بررسی میکند .برای
محصوالت
ِ
نمونه ،ادبیات هندی و
افریقایی پسااستعماری به مسایلی مانند تاثیراتِ درازمدتِ
ِ
استعمار بر هویت و ملیت و ماهیتِ مقاومت در برابر قدرتِ استعماری میپردازد.
اهداف نظریهی پسااستعماری آن است که ادعاهای جهانشمول و
یکی از
ِ
بشردوستانهای را به پرسش بگیرد که میگویند محصوالت فرهنگی میتوانند
دربردارندهی ایدهها و ارزشهای فرهنگی فرازمانی و متعالی باشند .وقتی
ملتهای استعمارگر ادعاهای جهانشمول برمیسازند (یعنی بر اساس
استانداردهای جهانشمول دست به قضاوت میزنند) ،فرهنگِ استعمارشده نیز
بهناچار بهعنوان فرهنگی تجربی و مشروط دیده میشود .این فرهنگهای دیگر
[غیر-غربی] بهنوعی «کمتر از» قدرتِ استعماری هستند .ادبیات انگلیسی
شمول انسان را بازتاب میکند .با چنین
ویکتوریایی ادعا میکند که شرایط جهان
ِ
نگاهی ،فرهنگِ هندیها – آگاهانه یا ناآگاهانه – اینگونه دیده میشوند که
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حقیقت یا واقعیت را بد بازتاب میدهد ،حقیقت یا واقعیتی که کشفشدنی است و
کسانی هستند که توانایی کشف آن را دارند .نظریهی پسااستعماری این
جهانشمولگرایی را رد میکند و در عوض میخواهد به کنشها و ایدهها و
ارزشهای محلی امکان حرفزدن بدهد .اروپامرکزبینی که اروپا را در مرکز قرار
میدهد و فرهنگهای غیر-اروپایی را به حاشیه میراند ،قدرتِ هژمونیکی است
که باید در برابرش ایستادگی کرد .یکی از تاثیراتِ جانبی و منفی استعمارگرایی آن
است که مردمی که در فرهنگِ پسااستعماری زندگی میکنند مجبورند
راهبردهایی ایجاد کنند تا گذشتهی فرهنگی خویش را از نو اظهار کنند و ارزش آن
را ارج نهند.
پس ماهیت گفتمان استعماری و شیوهاش جهت ادارهی قدرت و کنترل بر گروه
ب برنهادهی کتاب «شرقشناسی» است .این کتاب نشان
استعمارشده ،قل ِ
میدهد که استعمارگران غربی چگونه استعمارشده را بهعنوان «دیگری»
برساختند .نحوهی بازنمایی گروه استعمارشده توسط استعمارگران نیز پایگان
هژمونیک استعمارگر بر استعمارشده را ایجاد میکند.
ت
ِ
اجتماعی میسازد و قدر ِ
واکاوی سعید توجهی ویژهای به خاورمیانه بهمثابهی «شرق» ( )Orientدارد ،اما
برنهادهی وی میتواند به زمینههای فرهنگی دیگری که درشان استعمار رخ داده و
رخ میدهد نیز منطبق شود.
گرایی اروپامحورانه را به این خاطر نقد میکند که تقابلی ایجاد
سعید ،جهانشمول
ِ
کرده به شکل برتری فرهنگهای غرب و در برابر آن کهتری فرهنگهای
استعمارشده و غیر-غربی .سعید این نوع نگاه را جنبهی اصلی «شرقشناسی»
میداند .این نگاه ،خاورمیانه (و همچنین افریقا و آسیای جنوبی و جنوبشرقی ،و
آسیای دور) را «شرق» میداند ،یک «دیگری» میداند که کهتر از فرهنگ غربی
است .سعید میگوید یکی از تاثیرات آسیبزنندهی گفتمان شرقشناسانه آن
است که با جامعهی استعمارشده چنان برخورد میشود که گویی همهی مردم آن
جامعه شبیه هم هستند .بنابراین« ،شرقیها» نه افرادی با ارادهی آزاد و خودپیرو،
که مردمی یکجور و بیهویت دانسته میشوند که بر اساس اشتراک ارزشها و
عواطف و خصیصههای شخصیتی شناخته شدهاند .در نتیجه ،ذاتِ شرقیها به
ویژگی کلیشهای  -و اغلب منفی – فروکاسته میشود و گویی فاقد
چند
ِ
شخصیتهای فردی هستند .گرایش شدید نژادپرستانهای در این نگاه کار میکند.
سعید گزارشهای فراوانی از سرکردههای استعماری و مسافرانی میآورد که
عربها در آن گزارشها به شیوهی غیرانسانی بازنمایی شدهاند .سعید بعد از
اینکه نمونهای از این گزارشها را میآورد ،مینویسد« :در چنین اظهاراتی ،ما
بیدرنگ متوجه میشویم که «عرب» یا «عربها» ویژگی جدابودگی و
مشخصبودگی و یکپارچگی جمعیای دارند که هر گونه رد و نشانی از افراد عرب
را از بین میبرد ،افرادی که هر کدامشان تاریخِ زندگی روایتشدنیای دارند»
(«شرقشناسی ،ص.)»۲۲۳ .
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سعید میگوید ،گفتمان شرقشناختی «نظم سیستماتیک و کالنی» را ممکن
میسازد «که فرهنگ اروپایی میتواند بهوسیلهی آن نظم ،شرق را در دورهی
پسا-روشنگری از نظر سیاسی و جامعهشناختی و نظامی و ایدئولوژیک و علمی و
خیالی ،مدیریت (و حتی تولید) کند«( ».شرقشناسی» ،ص .)۹ .سعید عالقهی
چندانی ندارد که این ایده را رد کند که گفتمان شرقشناسی از برخی نظرهای
ذاتی و متعالی «حقیقی» است؛ سعید میخواهد بنیادی را بفهمد که گفتمان
استعماری بر مبنای آنْ روی ابژههای دانشاش عمل میکند .سعید میگوید:
«شرق تقریبا یک ابداع اروپایی بود ،و از دوران باستانْ محلی برای عشق و
موجودات عجیبغریب ،خاطرات و چشماندازهای فراموشناشدنی ،و تجربیات عالی
بوده است» («شرقشناسی» ،ص .)۱ .از دید سعید ،مسئله این نیست که این
بازنمایی اروپایی حقیقت دارد یا نه ،بل تاثیراتِ این بازنمایی در جهانْ مسئله است.
ِ
استعماری سوژهی استعمارشده را سرکوب کرد ،بر کسانی نیز تاثیر
تمان
اگر گف
ِ
ْ
شناسی
گذاشت که این زبان را پیش از این به کار گرفتند .از دید سعید ،شرق
ْ
رابطهی بین «اروپا» و «شرق» را ترسیم میکند .برای نمونه ،مفهوم «شرق کمک
کرده است تا اروپا (یا غرب) خودش را بهعنوان انگاره و ایده و شخصیت و تجربهی
مقابل تعریف کند» («شرقشناسی ،صص ۱ .و  .)»۲بنابراین ،هویت اروپایی بر
حسبِ ارتباطداشتن یا نداشتناش با برساختهی «شرق» تعریف میشود (گرچه
م شرق همچنین برای اروپا آگاهی از خود
ارتباط
نداشتن مطلوبتر است) .مفهو ِ
ْ
ایجاد میکند ،اگر مراد از «اروپا» همان باشندهی همگنی باشد که یک مجموعه
مشخصههای ذاتی «اروپایی» دارد ،پس اروپا نیز همانقدر افسانهای و ساختگی
است که شرق.
سعید در کتاب بعدیاش «فرهنگ و امپریالیسم» تمایزی بین امپریالیسم و
استعمارگرایی قایل میشود .از دید سعید«« ،امپریالیسم» همانا کنش و نظریه و
مرکز حاکم بر یک منطقهی جدا است؛ «استعمارگرایی» تقریبا همیشه
نگرشِ یک
ِ
پیامد امپریالیسم است و به معنای استقراردادن اقامت [استعمارگر] در آن منطقهی
جدا است» («فرهنگ و امپریالیسم» ،ص .)۳ .امپریالیسم درون گفتمان استعماری
گنجانده شده و بهعنوان ابزار مهمی برای تولید سوژههای استعمارشده به کار
میرود .سعید میگوید هر گفتمانی که دربارهی فرهنگ استعمارشده اظهار نظر
کند ،نمیتواند بیطرف باشد یا بیرون از مالحظات امپریالیسم قرار گیرد ،زیرا
گفتمانهایی اینچنینی بدین وابسته هستند که تصویرِ دیگری چهگونه برساخته
میشود .فقط کافی است ادبیات و تاریخ و دیگر محصوالت فرهنگی ملت
استعمارگر را کاوید تا فهمید گرو ِه استعمارشده مساوی با «دیگری» گرفته شده
است.

سعیدودینپژوهی
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تاریخ استعمارگرایی و شرقشناسی شدیدا با تاریخ دین در غرب گره خورده ،و
سعید هم تاثیرات مهمی گذاشته تا استعمارگرایی و شرقشناسی وارد حوزهی
دینپژوهی شوند (نک برای نمونه «شرقشناسی و دین» کینگ؛
«پسااستعمارگرایی» مور؛ «انجیل و جهان سوم» سوجیرتاراجا) .چهطور میتوان
متن دینی جدا کرد؟ ایدهی خوانش
ن استعماری را از یک
این جنبههای گفتما ِ
ِ
مخالفخوان ( )contrapuntal readingدر این مورد یاریرسان است .سعید (که
دربارهی موسیقی هم مینوشت) مفهوم «مخالفخوانی» را از موسیقی وام
استعماری
میگیرد تا راهبردی برای خوانشی توصیف کند که پرده از گفتمانهای
ِ
خوانش مخالفخوان نهتنها نگا ِه استعماری را افشا
نهفته در یک متن برمیدارد.
ِ
ریز مخالفت (مخالفخوان) را نیز بخواند،
میسازد ،بل میخواهد تفاوتهای ِ
مخالفتی که درون روایت مخفی شده است .سعید میگوید ما باید «متون بزرگ و
کل آرشیو فرهنگ اروپایی و امریکایی مدرن و پیشا-مدرن را بخوانیم
اصلی ،و شاید ِ
تا آنچه خاموش مانده یا به حاشیه رفته یا ایدئولوژیک بازنمایی شده ،بیرون بیاید و
توسعه یابد و تاکید شود و صدادار گردد» («فرهنگ و امپریالیسم» ،ص .)۲۲ .سعید
میگوید ،مخالفخوانی در عمل «یعنی متن را با فهمی انضمامی بخوانیم؛ مثال
نیشکر استعماری برای فرآیند نگهداشت
وقتی نویسنده نشان میدهد مزرعهی
ِ
یک شیوهی خاص زندگی در انگلستان مهم پنداشته میشود» («فرهنگ و
امپریالیسم» ،ص.)۲۲ .
از نگاه پسااستعماری ،عمدهی دانشی که در طول سدههای نوزدهم و بیستم
تولید شده و میتوان زیر مقولهی تاریخِ دین گردشان آورد ،آگاهانه یا ناآگاهانه در
نگرشها و کنشهای استعماری مشارکت دارند .برای نمونه ،مجموعهای غنی و
متنوع از مستندات و مشاهدات مردمنگاران و فرهنگعامه پژوهان ،مبلغان مذهبی،
و انسانشناسان از ادیان غیر-غربی برای ما به جا مانده است .در میان این
گزارشها ،توصیفاتی هست که ادیان غیر-غربی (و بهویژه غیر-مسیحی) را
بهعنوان «دیگری» برمیسازد و آن ادیان را در مقایسه با «ما» بسیار متفاوت
ت ذاتی این ادیان به
میداند .گزارشهای دیگر نیز میخواهند با نشاندادن شباه ِ
ادیان ما ،آنها را خودمانی کنند ،حتی اگر کنشهای خارجیشان آشکارا متفاوت و
ِ
تاریخی نگرشهای شمولگر و اخراجگر
«عجیب و غریب» باشند( .برای نمونههای
ِ
به «دیگری» نک به لوپز «باور» ،و اسمیت «دین ،ادیان ،مذهبی)»
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گایاتریچاکاراورتیاسپیواک
گایاتری چاکاراورتی اسپیواک ( ) - ۱۳۳۲منتقد
فرهنگی و ادبی است که تبار بنگالی دارد .او در
ت استعماری انگلستان
سالهای پایانی حاکمی ِ
بر هند در کلکته در خانوادهای میانحال به دنیا
آمد .اسپیواک برای تحصیل عالی به کالج
پرزیدنسی دانشگاه کلکته رفت و در  ۱۳۵۳در
رشتهی ادبیات انگلیسی دانشآموخته گشت .وی در  ۱۳۲۲به ایاالت متحده رفت و
وارد دانشگاه کورنل شد و در همانجا در رشتهی ادبیات تطبیقی و زیر نظر پل دو
مان( ) (Paul de Manهمو که اسپیواک را با اندیشههای ژاک دریدا آشنا کرد)
مدرک دکترا گرفت.
ترجمهی اسپیواک از «از نوشتارشناسی» ( )۱۳۲۴به انگلیسی موجب شد تا
اندیشهی دریدا در دسترس مخاطبان گستردهتری قرار گیرد .نخستین حلقهی
شهرت اسپیواک به خاطر معرفی ممتازی بود که از آن اثر دریدا داشت؛ همین
مقدمه باعث شد تا اسپیواک در میان دانشگاهیان انگلیسیزبانی شناخته شود
که به دنبال درک متون دریدا بودند .اسپیواک هماکنون استاد بنیاد آوالون در علوم
انسانی در دانشگاه کلمبیا است.
حوزه کار اسپیواک در تالقیگاههای نظریهی پسااستعماری ،فمینیسم ،واسازی
( )deconstructionو مارکسیسم است .وی تضادهای دوتاییای را مورد تدقیق قرار
میدهد که هم در گفتمان پسااستعماری فعال هستند و هم در گفتمان فمینیسم.
امپریالیستی استعمارگران یافت شده را به پرسش
زبان
وی مفاهیمی که در
ِ
ِ
جهان سوم.
میگیرد؛ مفاهیمی مانند ملیت ،هویتِ ثابت ،و
ِ
مقالهها و گفتوگوهای پرشماری که محصول کار دانشگاهی اسپیواک هستند ،در
چندین کتاب گردآوری شدهاند« .در جهانهای دیگر :مقاالتی دربارهی سیاستهای
فرهنگی» ( )۱۳۲۴مجموعهی مقاالتی است دربارهی گسترهای از موضوعات ،از
«بهسوی فانوس دریایی» ویرجینیا وولف گرفته تا فمینیسم فرانسوی و مفهو ِم
«ارزش» .کتاب دیگر «نقد پسااستعماری :مصاحبهها ،راهبردها ،گفتگوها» ()۱۳۳۴
نام دارد که مجموعهای از مصاحبههایی است که اندیشهی دشوارفهم اسپیواک را
در قالبِ سادهتری توضیح میدهد« .بیرون از ماشین آموزش» ( )۱۳۳۹آن دسته از
نوشتههای اسپیواک را گرد هم آورده است که دربارهی آموزش عالی و
ل
جهانیسازی هستند« .نقد خرد پسااستعماری :بهسوی تاریخ
زمان حا ِ
ِ
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اضمحاللی» ( A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the
 )۱۳۳۳( )Vanishing Presentکه هم دربارهی مطالعاتِ پسااستعماری است
(اسپیواک در این بخش کتاب برای نمونه به ایدهی «آگا ِه محلی» ( native
 )informantمیپردازد) و هم برخی از اندیشههای اولیهی خویش را مورد بازبینی و
بازنگری قرار میدهد.

اندیشهیاسپیواک

مفهو ِم بنیادی در اندیشهی اسپیواک همانا «فرودست» ( )subalternاست.
فرودست یعنی «از رتبهی پایینی» .اسپیواک این اصطالح را از آنتونیو گرامشی
گرفته است؛ گرامشی آن را برای اشاره به گروههای اجتماعیای به کار میبرد که
نخبگان حاکم هستند« .فرودست» از این جهت به هر نوع
هژمونیک
ل
ِ
ِ
زیر کنتر ِ
هویتی
گروهی اشاره دارد که بهخاطر نژاد یا قومیت یا جنس یا دین یا هر مقولهی
ِ
دیگری جمعا مطیع شدهاند یا [از حقوق اجتماعی] محروم شدهاند .هرچند
اسپیواک این اصطالح را صرفا برای اشاره به سوژهی استعمارشده و فرعی
( )peripheralبه کار میبرد ،بهویژه برای اشاره به آنهایی که از سوی
استعمارگری انگلستان سرکوب شدند ،مانند مردم هن ِد پیش از استقالل .اسپیواک
ت زنانه حتی فرعیتر و
بر این حقیقت تاکید میکند که سوژهی فرودس ِ
حاشیهراندهشدهتر از [سوژهی فرودستِ] مرد است .وی در «آیا فرودست میتواند
سخن بگوید؟ » (نخستین انتشار در  )۱۳۲۵مینویسد« :اگر در زمینهی تولی ِد
ت
استعماری ،فرودست هیچ تاریخی ندارد و نمیتواند سخن بگوید[ ،پس] فرودس ِ
ل تاریکی رانده میشود»«( .آیا فرودست میتواند سخن بگوید؟ »
زن بیشتر در د ِ
ص  .)۲۲پس ایدهی اسپیواکی «فرودست» داللتهای فمینیستی هم دارد.
پدرساالری آن نظام)
اسپیواک راههایی را بحث میکند که استعمارگرایی (و
ِ
صداهای فرودست را تا بدان اندازه خاموش کرده که هیچ فضای مفهومیای ندارند
استعمارگر سرکوبگر را
گفتمان
تا در آن حرف بزنند و شنیده شوند ،مگر (شاید)
ِ
ِ
اختیار کنند .نسخهی اصلی «آیا فرودست میتواند سخن بگوید» که در اینجا به
بحث گذاشته شد ،تاثیر عظیمی بر حلقههای نظری پسااستعماری دارد ،اما باید
اشاره کرد که اسپیواک برخی از جنبههای نظریهی فرودست خود را در «نقد خرد
پسااستعماری :بهسوی تاریخ زمان حال اضمحاللی» (( )۱۳۳۳بهویژه بنگرید به
صص  )۱۱-۹۴۲مورد بازنگری قرار داده است.
جنبهی دیگری که اسپیواک از استعمارگری غربی کاویده این است که گفتمان
استعماری چگونه در فرآیندی مشارکت دارد که اسپیواک آن را «دیگریسازی»
( )otheringنامیده .دیگریسازی (اصطالحی که از آثار هگل و لکان و سارتر و
دیگران گرفته شده) فرآیند ایدئولوژیکیای است که از طریق آن گروههایی را جدا و
منزوی میسازند که از هنجارهای استعمارگران فاصله گرفتهاند .دیگریسازی ،از
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دید اسپیواک ،شیوهای است که گفتمان امپریالیستی به کار میبندد تا سوژههای
استعمارشده و فرودست بسازد .اسپیواک نیز مانند ادوارد سعید دیگریسازی را
دیالکتیکی میدید :سوژهی استعمارگر در همان لحظهای ساخته میشود که
سوژهی فرودست ساخته میشود .دیگریسازی از این جهت یک رابطهی پایگانی
و نابرابر را توصیف میکند .اسپیواک در پژوهشهایی که دربارهی این فرآیند
(دیگریسازی) داشته ،از پیغامهای افسران استعماری انگلستان استفاده کرده تا
دیگریسازی را در زمینهی تاریخی نشان دهد .اسپیواک اما تاکید میکند که
ف روایتِ استعماری گنجانده شده است ،هم
دیگریسازی در
گفتمان فرمهای مختل ِ
ِ
[فرم] داستان و [فرم] غیرداستانی.
پویایی «دیگریسازی»
مفهوم جهانسازی ( )worldingکه از هایدگر گرفته شده ،با
ِ
گفتمان استعماری رابطهی نزدیکی دارد .جهانسازی همانا فرآیندی است که
در
ِ
بهوسیلهاش فضایی استعمارشده را در جهانی یا به جهانی عرضه و ارائه میکنند
که به دست گفتمان استعماری ساخته شده است .اسپیواک میگوید «اگر ...ما
ط سیر تثبیت اروپا بهعنوان سوژهی فرمانروا
روی مستندسازی و نظریهپردازی خ ِ
تاریخی
(که هم فرمانروا است و هم سوژه) متمرکز شویم ،پس یک روایتِ
ِ
جهان سوم»
جایگزینی از «جهانسازی» آن چیزی را تولید کردهایم که امروز «
ِ
رانی سیرمور» ص .)۲۳۴
نامیده میشود» («
ِ
گفتمان استعماری
سازی فضای استعمارشده به کار گرفته میشود تا
روایتِ جهان
ِ
ِ
و هژمونی آن را بر فضای استعمارشده تثبیت کند .جهانسازی یک برساختهی
رانی
ی جهان بر روی زمینی نامنقوش» است«( .
اجتماعی است ،زیرا «جهانساز ِ
ِ
سیرمور» ص  .)۲۵۹اصلیترین شیوهای که کنشِ جهانسازی به کار میافتد،
اسپیواک
نقشهکشی است ،اما جنبههای ایدئولوژیکی هم وجود دارد .برای نمونه،
ْ
انگلیسی اوایل سدهی نوزدهم را نمونه میآورد که در سراسر هندوستان
سرباز
ِ
سفر میکند و زمین و مردم هندوستان را بررسی میکند« :وی بومیها را وادار
خویشتن
میهن خودشان ایجاد کنند و بدینگونه
زمین
میکند تا فضای دیگر را روی
ِ
ِ
ِ
اروپایی خود را تثبیت میکند .او آنها را وادار میکند تا بیگانهها را همچون ارباب
زمین
جهان آنها را جهانسازی میکند ،جهانی که از
خویش ببینند و بدینگونه
ِ
ِ
نامنقوش صرف بسیار تفاوت دارد» («رانی سیرمور» ص .)۲۵۹ .در نتیجه،
ِ
استعمارشدگان مجبور شدند تا سرزمین خودشان را همچون سرزمینی تجربه کنند
که متعلق به استعمارگر است .پس ،جهانسازی و دیگریسازی صرفا بهعنوان
ملی غیرشخصی به کار گرفته نشدند ،بل استعمارگران به
مسائل سیاست
ِ
شیوههای محلی اینها را به اجرا میگذاشتند (مانند سفر سربازان انگلیسی در
سراسر کشور هند).
دار اصطالحاتی مانند «جهان سوم» و
اسپیواک بارها به ماهی ِ
ت عمیقا مسئله ِ
«شرق» و «هندی» پرداخته است .این اصطالحات از نظر او (و از نظر ادوارد سعید)
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مقولههای ذاتگرایانهای هستند که معنایشان وابسته به تضادهای دوتاییای
است که بهخاطر تاریخ و ماهیتِ مستبدانهشانْ کاربرد مشکوکی دارند .دیدگاههای
مفهومی مشخصهها یا هویتهای
ذاتگرایانه بر این ایده تاکید دارند که مقولههای
ْ
پایا و تغییرناپذیری را نامگذاری میکنند که در جهان بیرون واقعا وجود دارند .مثال
مقولهی «شرق» وقتی ذاتگرایانه شد که آن را نامی برای جایی واقعی دانستند
شخصیتی یکسانی دارند که پایا و
که ساکنیناش مشخصهها و خصیصههای
ِ
تغییرناپذیر است و میتوان گفت که [آن مشخصهها و خصیصهها] گریزناپذیر هم
هستند چون «به طور طبیعی» کسب شدهاند .مقولههای کالسیک ذاتگرایانه
شامل مردانه/زنانه و متمدن/نامتمدن هستند .مقولههای ذاتگرایانه اما بیثبات
هستند چون برساختههای اجتماعی هستند و نه نامهایی جهانشمول برای
باشندههای «واقعی» در جهان .افزون بر آن ،مقولههایی که اسپیواک از آنها
گفتمان استعماریای برساخته شدهاند که کاربستاش
سخن میگوید بهدست
ِ
داللتها و تاثیرات هژمونیک و ایدئولوژیک مهمی داشته است .برچسبی مانند
«هندی وحشی» ظاهرا سوژهاش [هندی] را «دیگری» میسازد .یعنی،
ت سوژهای فرودست درآیند که انتخاب
استعمارشدگان را وادار میکند تا به موقعی ِ
ت سوژگانی خاصی مستقر
خودشان نیست .قدرت استعمارگری وقتی در موقعی ِ
شد ،میتواند با استعمارشوندگان بر همین اساس برخورد کند و سوژهها نیز
حاکمیتاش را قبول کنند.
اسپیواک در  ۱۳۲۵مقالهای نوشت با عنوان «بررسیهایی در باره فرودستان:
واسازی تاریخنگاری» و در آن بحث کرد که گرچه ذاتگرایی عمیقا بهخاطر دانشی
که دربارهی یک «دیگری» تولید میکند مسئلهخیز است ،اما برای چیزی که او آن
را «ذاتگرایی استراتژیک» ( )strategic essentialismنامید ،گاهی یک نیاز
سیاسی و اجتماعی وجود دارد .منظور وی از ذاتگرایی استراتژیک «کاربرد
سیاسی آشکار و صحیح» است
استراتژیک ذاتگرایی اثباتپذیری در جهت نفع
ِ
ِ
(«بررسیهایی در باره فرودستان :واسازی تاریخنگاری» ص .)۲۴۵ .اسپیواک
میگوید ضروری است که نگاهی ذاتگرایانه اتخاذ کنیم (برای نمونه ،بهعنوان یک
زن یا یک آسیایی حرف بزنیم) ،تا هژمونی گفتمان استعماری و پدرساالرانه به
چالش کشیده شود و مختل گردد .اسپیواک تصدیق میکند که بهرغم مشکالت
نهفته در گفتمانهای ذاتگرا ،کاربستِ مقولههای ذاتگرایانه میتوانند تاثیری
مثبت و سودآور بر مبارزات علیه ستم و قدرتِ هژمونیک داشته باشند« :فکر
میکنم مطلقا درست است که علیه گفتمانهای ذاتگرایی بیاستیم ...اما بهطور
استراتژیک نمیتوانیم» («نقد ،فمینیسم ،و نهاد» ص  .)۱۱اسپیواک بحث میکند
که ذاتگرایی استراتژیک (حتی اگر در کوتاهمدت هم باشد) مقتضی است چون به
ارزش شخصی و فرهنگی [فرد یا گروه] مغلوب
حس بها و
کمک فرآیند احیای
ِ
ِ
ِ
پسااستعماری
میآید .یکی از نمونهها این میتواند باشد که گاهی فرهنگهای
ْ
گذشتهی پیشااستعماریشان را به شکل ذاتگرایانهای بیان میکنند تا هویت
فرهنگی مفید و سودمندی برای خودشان دست و پا کنند.
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تالقیگاه نظریه و عملگرایی اجتماعی ،آن تنشی است که بر سراسر آثار
اسپیواک سایه افکنده .برای نمونه ،وی بهخاطر دیدگاه ذاتگرایی استراتژیکاش بر
همان مبنایی نقد شده که خودش به زبان ذاتگرا و جهانشمول انتقاد کرده .اما از
گرایانه مسئلهی نقضکردن
نظر اسپیواک ،کاربرد استراتژیک مقولههای ذات
ْ
خلوص» تئوریک نیست ،بل از چشمانداز اضطرار اجتماعی و سیاسی (و
«
ِ
سیاستهای هویتی) یک ضرورت محسوب میشود که مستلزم انواع مشخصی از
ابزارهای گفتمانی است تا با سرکوب و دیگر کژرفتاریها برخورد شود .اسپیواک
همچنین فمینیستهای غربی را از این نظر نقد میکند که گاهی موقعیتِ زنان
رنگینپوست را نادیده میگیرند و گاهی (بر عکس) جسارت میکنند و با زنان
غیرغربی دربارهی مسایلی حرف میزنند که دانش و تجربهی مستقیمی از آنها
ندارند .سخنگفتن برای زنان غیرغربی همانا خفهکردن همان صدای زنانی است
که فمینیستهای غربی میکوشند تا حمایتاش کنند .چنین گفتمان غربی
ای از زنان غیرغربی سوژههای فرودست برمیسازد و تالش آنها جهت
فمینیستی ْ
سخنگفتن از جانب خودشان را نقش بر آب میکند.

اسپیواکودینپژوهی

اندیشههای اسپیواک پرسشها و مسایل مهمی را برانگیخته که برای دینپژوهی
نیز جالب هستند .وی توجه ما را به این حقیقت جلب میکند که نیاز داریم تا
مفهوم فرودست (بهویژه زنان فرودست) را در مطالعاتِ دین استعماری و
پسااستعماری وارد کنیم .آثار وی همچنین ما را به چالش میکشد تا بازبینی کنیم
مطالعات تاریخی و دیگر مطالعات ما دربارهی دین هندی چگونه ناخواسته با
کنشهای هژمونیک و سرکوبگر همدست شده .همانطور که اسپیواک به
آرشیوهای استعماری رجوع میکند تا صداهای خاموششده را جان تازهای بخشد،
ما نیز باید به آرشیوهای پژوهشهایمان بازگردیم تا باورها و کنشهای کسانی را
مطرح کنیم که از سوی تاریخنگاران دین یا مورد بیاحترامی قرار گرفتهاند و یا نادیده
انگاشته شدهاند .داستان چه کسی مطرح شده است؟ داستان چه کسی مطرح
نشده است؟ و داستان چه کسی چنان پنهان شده که قابل بازیابی نیست؟
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هایدنوایت
هایدن وایت ( ،) - ۱۳۲۲تاریخنگار در حوزه
روشنفکری و فرهنگی آمریکا ،دیدگاهی
روایتباور ) (narrativistبه تاریخ دارد .او مدرک
لیسانساش را از دانشگاه واین استیت گرفت
و مدرک دکترایاش را در  ۱۳۵۲از دانشگاه
میشیگان .وایت در دانشگاه راچستر ،دانشگاه
کالیفرنیا در لسآنجلس ،و دانشگاه وسلین
تدریس کرده است .او در  ۱۳۴۲در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز ،درس «تاریخِ
خودآگاهی» را ارائه داد .وی رئیس و استاد برنامهی مطالعات تاریخی بود و اکنون
استاد بازنشسته است.

فلسفهیوایت

ت تاریخی همیشه از طریق
وایت از سکوی زبان به تاریخ مینگرد ،و میگوید واقعی ِ
روایتهایی برساخته میشود که تاریخدانان بافتهاندشان .پس دانشِ تاریخی صرفا
گفتمان تاریخدان
ت گذشته نیست ،بل فرآوردهی
ِ
ت خارجی یا حقیق ِ
درک واقعی ِ
ِ
است .آثار وایت نوعا تضادهای دوتاییای را نشانه میگیرد که وانمود میکنند
عینی «واقعیت» را سازماندهی کنند .از دیدگاه
میخواهند بهشیوهای منطقی و
ْ
ادبی یک تضا ِد اشتباهی
سنتی واقعیتهای تاریخ با قصههای
وایت ،مثال ،تضا ِد
ْ
ِ
است .همنوا با این دیدگاه ،خو ِد آثار وایت نیز در تالقیگا ِه تاریخنگاری و نظریهی
ادبی قرار گرفته و تاثیری مهم بر این دو حوزه گذاشته است.
ن قدیمیتر و
ی او بسیار
مدیون تاریخدانان و فیلسوفا ِ
ِ
وایت قبول دارد که جایگا ِه نظر ِ
همچنین معاصرانی مانند نورتروپ فرای و کنت بروک است .وی ناق ِد دیدگا ِه
عینی گذشته
اثباتپذیری به تاریخ است ،دیدگاهی که تاکید دارد مشاهدهی
ِ
میتواند حقیقتِ تاریخی را افشا سازد .چنین اندیشهای بر تضادهای دوتاییای
مانند عینی/ذهنی ،حقیقت/کذب ،واقعیت/داستان مبتنی است .وایت در عوض
میگوید تاریخدانان واقعیت را «در بیرون» کشف نمیکنند ،بل «حقیقتها»ی
گذشتهی تاریخی را از طریق روایتها و َمجازها ( )tropesبرمیسازند .پس،
قلمروی زبان هستند ،زبانی که در فرهنگهای
واقعیتها و حقیقتها اساسا
ِ
م گفتمانی و بالغی است ،نه
خاصی وارد شده است .تاریخ از دیدگاه وایت یک اقدا ِ
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مجموعهی واقعیتهایی حفاریشده و عینی و مسلم .ایدههایی که وایت دربارهی
سنتی روایت است
مقابل دیدگاههای «واقعگرایانه»ی
گفتمان تاریخی دارد نقطهی
ِ
ِ
ِ
راوی دانای کلی وجود دارد که داستانی را تعریف میکند که
که میپندارند یک
ِ
بیوقفه در جریان بوده و هست .تصور وجود این روایتگر آگاه بر کلیت ،همانا
ماهیتِ معموال تکهتکهی منابع و شواه ِد تاریخی را پوشیده نگه میدارد .این تصور
این گمان را ایجاد میکند که داستانی کامل و بیابهام وجود دارد ،امری که واقعیت
ندارد.
وایت «واقعیت» را «رخدادی توصیفشده» میداند .منظور وایت آن است که
ف
تاریخنگاران
واقعیتمندی تاریخی را در زبان برساختهاند .واقعیت نمیتواند از توصی ِ
ِ
زبانیاش جدا شود .از دید وایت ،رخدادهای تاریخی متعلق به قلمروی واقعیت
وایت واقعیتِ رخدادهای گذشته
گفتمان تاریخی.
هستند ،اما واقعیتها متعلق به
ِ
ْ
را انکار نمیکند ،بل میگوید هر اظهاری که دربارهی اتفاقاتِ «واقعی» (یا
واقعیتها) بشود همانا در روایتهای آن رخداد ساخته شدهاند .تاریخدان به واقعیتِ
گذشته دسترسی ندارد ،بل فقط به گفتمانهایی دسترسی دارد که
واقعیتهایی دربارهی گذشته را ادعا میکنند .از این منظر ،تاریخ اساسا کنشی
متنی است .وقتی تاریخدانها رخدادهای گذشته را توصیف میکنند ،در واقع دارند
داستان گذشته را تعریف
دربارهی این حرف میزنند که روایتهای دیگر چهطور
ِ
کردهاند.
وایت یکی از مهمترین اظهاراتاش را مطرح میکند ،اینکه گذشته
اینجاست که
ْ
مستقل از بازنمایی تاریخیاش وجود ندارد ،و این بازنماییهای تاریخی (متون
تاریخی) خودشان «فرآوردههایی ادبی» هستند ،یعنی بازنماییهای تاریخی
بخشی از تاریخ هستند (نک به «متن تاریخی بهمثابهی فرآوردهی ادبی» در
« َمجازهای گفتمان») .این مدعا تا اندازهای مبتنی بر این ایده است که رخدادهای
گذشته نمیتوانند تأیید یا «واقعیتیابی» شوند .تفاسیر متفاوتی از رخدادهای
گذشته را میتوان با هم مقایسه کرد و نقدشان کرد تا نیرومندترین روایت را
مشخص کرد؛ اما به خو ِد رخدادها نمیتوان دسترسی پیدا کرد .بر این اساس،
وایت معتقد است که تاریخ باید به زبان و بهویژه به روایتهای تاریخی و سنتهای
گفتمان قانعکنندهی تاریخی استفاده
ت
ِ
نوشتار تاریخی و ژانرهایی که برای روای ِ
بان دیگر،
میشود و دیگر جنبههای زبانشناختی و
متنی تاریخگویی توجه کند .به ز ِ
ِ
تاریخ باید فراتاریخ ( )metahistoryنیز باشد .یعنی ،تاریخ باید از پیشفرضها و
راهبردهایی آگاه باشد که از آنها جهتِ معنیبخشی به گذشته استفاده میکند.
تحقیق انسانیای (شامل
اثرگذار وایت این است که هر نوع
یکی از پیشفرضهای
ِ
ِ
ی فُرم»
پژوهش تاریخی) داللتهای سیاسی یا ایدئولوژیک دارد .وایت در «محتوا ِ
م گفتمانی و بیطرف نیست که بشود
مینویسد که «روایت صرفا یک فُر ِ
استفادهاش کرد تا رخدادهای واقعی را همانطور که در فرآین ِد پیشرفتشان دیده
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م گزینههای هستیشناختی و
میشوند بازنمایی کرد ،بل مستلز ِ
سیاسی مشخصی
معرفتشناختیای است که داللتهای ایدئولوژیک و حتی
ِ
دارند» («محتوای فرم» ص .)ix ،روایتهای تاریخی و بازنماییهای دیگری که از
گذشته میشود همگی ایدئولوژیک هستند زیرا ترویجدهندهی دیدگاهی به گذشته
هستند که نمیتواند مطابقِ همان «حقیقت» یا «عینیت»ی باشد که در ماهیتِ
م تاریخنگارانه مفروض است.
متنی اقدا ِ
ِ
عالیق روشنفکری را پشت
مراحل گوناگونی از
دراز فعالیتهای حرفهای وایت
عمر
ِ
ِ
ِ
ِ
سر گذاشته است .از میان این عالیق میتوان به روایتِ تاریخی (که بیشک
مهمترین ایدهی وایت برای دینپژوهی محسوب میشود) اشاره کرد که در
کتابهایی مانند «فراتاریخ :انگارهی تاریخی در اروپای سدهی نوزدهم» (،)۱۳۴۹
« َمجازهای گفتمان :مقاالتی دربارهی نقد فرهنگی» ( ،)۱۳۴۲و «محتوای فُرم:
گفتمان روایتی و بازنماییهای تاریخی» ( )۱۳۲۴توضیح داده شده است .کتابهای
ِ
اول و دوم به بحثِ روایتِ تاریخی و گفتمان و َمجازهای ادبی میپردازند ،و کتاب
گفتمان روایتی.
مسائل بازنمایی تاریخی و
سوم به
ِ
ِ
وایت در «فراتاریخ» از ایدههای ساختارگرایان استفاده میکند تا ماهیت و کارکرد
گفتمانهای تاریخی را بفهمد .در همین کتاب است که وایت مهمترین بحثهایش
وایت
را دربارهی ماهیتِ
ْ
روایی تاریخ مطرح میکند .فلسفهی روایتگرایانهی تاریخِ
ِ
تمایز ارسطویی
ب پیشهی تاریخنگاران میداند .وایت برخالف
ت ادبی را قل ِ
ژانر روای ِ
ِ
ِ
بین واقعیت و داستان (که بر تاریخنگاری معاصر تسلط یافته است) ،تاریخ را تفسیر
م روایت به خود گرفته است .وایت در اینجا تمایزی بین
میداند ،تفسیری که فُر ِ
علم بهعنوان توضیح و تاریخ بهعنوان تفسیر قائل میشود .وی با گسترشدادن این
علمی تاریخ را افشا سازد ،غروری مبتنی بر این که گویا علم
غرور
تمایز میخواهد
ِ
ِ
تاریخ الگوهای توضیحیای را به کار گرفته و میگیرد که مدعیاند واقعیت و
رخدادهای بیرونی را بهطور صحیح و منطقی و عینی توصیف میکنند .وایت علیه
ت تاریخی است ،الگویی از گفتمان است که
این غرور میگوید که تاریخ همانا روای ِ
تفاسیرِ رخدادهای گذشته را بهشیوهای بالغی مطرح میکند .این دیدگاه میگوید
توضیح نمیتواند حقایق تاریخی و عینی را به ما عرضه کند ،بل باید توضیح را ابزاری
بالغی دانست که میخواهد خواننده متقاعد شود فالن دیدگاه مشخص به
م قصهی تاریخی یا
رخدادهای
گذشته بهره از حقیقت برده است (به مفهو ِ
ْ
 emplotmentدر همین نوشتار نگاه کنید) .تمایزی که وایت بین علم و تاریخ
میگذارد را میتوان اینگونه جدولبندی کرد:
علم
الگوها
توضیح
منطق

تاریخ
مجازها
تفسیر
سخن بالغی
ِ
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نظریهی وایت دربارهی َمجازها ( َمجازشناسی) قلبِ بحثهای وی دربارهی نوشتار
تاریخی است (وایت این بحثها را در کتاب «فراتاریخ» آورده) .مجاز نوعا همان
ی گفتار دانسته میشود ،چیزی مانند استعاره .هرچند ،وایت این اصطالح
چهرهبند ِ
را به کار میگیرد تا به سبکها یا شیوههای اندیشهای اشاره کند که روایتهای
گفتمانی خود را برسازند .وایت
تاریخی آنها را به کار میگیرند تا بحثهای
ِ
پژوهش وسیعی که از تاریخِ تاریخنگاری انجام داده ،نشان میدهد که
بهوسیلهی
ِ
تاریخی دورههای خاصی چگونه از یک سری مجازهای خاصی استفاده
متون
ِ
کردهاند .از دید وایت« ،مجازیدن ( )tropingهمانا روحِ گفتمان است» («مجازهای
اصلی تاریخدان نیز این است که مشخص کند چه
ف
گفتمان» ص  ،)۲و یکی از وظای ِ
ِ
مجازهایی استفاده شده و پیآمدهای ایدئولوژیکشان چه بوده.
مجازشناسی پایگانیای را بر
وایت با پیروی از گیامباتیستا ویکو و کنت بروک،
ِ
رسل،
مجاز اصلی طرح میکند :استعاره ،کنایه (،)metonymy
اساس چهار
مجاز ُم َ
ِ
ِ
مجاز نخست را مجازهای «بیپیرایه» ( )naïveمینامد
و طنز ( .)ironyوایت سه
ِ
ت چیزها را بر
«چون میتوانند این باور را القا کنند که زبان ظرفیت دارد تا ماهی ِ
حسبِ مجازی و تمثیلی درک کند» («فراتاریخ» ،صص  .)۹۴-۹۲طنز یا ریشخند اما
ط زبانْ خبر
از ُم
عضل ادعاهای حقیقی و جهانشمول آگاه است و از ماهیتِ مشرو ِ
ِ
دارد .پس وایت تاکید دارد که «طنز ...مرحلهای از خودآگاهی را بازنمایی میکند که
خیز زبان به رسمیت شناخته میشود .طنز به حماقتِ
در آن ماهیتِ مشکل ِ
پوچی آن باوری
شناختی واقعیت و همچنین به
بالقوهی همهی مشخصههای زبان
ِ
ِ
که دارد [بهمسخره] تقلیدش میکند اشاره دارد«( ».فراتاریخ» ،ص .)۹۴
وایت همچنین الگوهای قصهی تاریخی را به بحث میگذارد که توسط گفتمان
تاریخی استفاده شده است .روایتهای تاریخ ،درست مانند روایتهای ادبی ،یک
داستان رخدادهای
ساختار پیرنگی ( )plotدارند که تاریخدان به کارش میگیرد تا
ِ
ِ
گذشته را تعریف کند .وایت مفهوم «قصهی تاریخی» را از فرای میگیرد و چهار
اصلی قصهی تاریخی را مشخص میسازد :رومانس ،کمدی ،تراژدی ،و
شیوهی
ِ
ساتیر (یا هزل) .این شیوههای قصهی تاریخی بهترتیب با شیوههای توضیح و
ت تاریخی
داللتهای ایدئولوژیک در ارتباط هستند .وایت این الیههای تفسیر در روای ِ
را «از نظر ساختاری با یکدیگر همسان» میداند («مجازهای گفتمان» ص .)۴۴
وی این رابطهی همسانی را اینگونه طرح میکند:
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الگوی قصهی تاریخی
رومانس
کمدی
تراژدی
ساتیر

الگوی توضیح
فردنگار ()idiographic
اُرگانیستی
مکانیکی
زمینهگرا

الگوی داللت تاریخی
آنارشیست
محافظهکار
رادیکال (تندرو)
لیبرال

ی وی برای این طراحی نشده که
وایت بهصراحت میگوید که
مجازشناسی تفسیر ِ
ِ
مخصوص مشخص کند« :من نمیگویم که این
بتواند برای هر متنی یک مقولهی
ْ
دان مشخص وجود خواهد داشت؛ در واقع،
ارتباطهای درونی ضرورتا در آثار یک تاریخ ِ
ل ستیزی
ب هر اثر برجستهی تاریخی وجود دارد تا اندازهای محصو ِ
تَنشی که در قل ِ
ایدئولوژیک نویسندهی متن
الگوبندی قصهی تاریخی یا توضیح و تعه ِد
است که بین
ِ
ِ
وجود دارد» («مجازهای گفتمان» ص .)۴۴

وایتودینپژوهی

ت
روایتی که تاریخدان از گزینههای پیرنگ و توضیح و ایدئولوژی میآفریند ،در خدم ِ
تفسیر تاریخی دستکم سه جنبه
تفسیر رخدادهای گذشته است .وایت میگوید
ِ
ِ
دارد:
 )۱زیباشناختی (انتخابِ راهبرد روایی)
ب الگوی توضیحی) و
 )۲معرفتشناختی (انتخا ِ
 )۹اخالقی (انتخابِ ایدئولوژیک).
گفتمان تاریخی شامل این سه جنبهی تفسیری است و بنابراین
متضمن فراتاریخِ
ِ
متضمن یک فراتاریخ است و فراتاریخ
[متن] تاریخِ شایستهای
خاصی است« .هر
ِ
ِ
اش
چیزی نیست مگر شبکهای از تعهدهایی که تاریخدان همزمان با تفسیرنویسی ْ
ف زیباشناختی و شناختی و اخالقی جاری میکند»
[آن تعهدها را] در سطوحِ مختل ِ
وایت مسئلهی تاریخنگاران (و توسعا
(«مجازهای گفتمان» ص  .)۴۱بنابراین ،از دید
ْ
مسئلهی تاریخنگاران دین) «این نیست که «واقعیتها چه هستند» بل این است
که « واقعیتها چگونه توصیف شدهاند تا یک الگوی توضیحی را بر دیگری ترجیح
دهند و تایید کنند» («مجازهای گفتمان» ص .)۱۹۳
تاریخ پرسشهای جذابی را برای
دانستن
نظریههای وایت دربارهی تاریخ و روایت
ْ
ِ
پژوهی دانشگاهی پیش میکشد تا پاسخ یابند .دینپژوهان تا چه اندازه از
دین
ِ
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پیشفرضها و راهبردهای انتقادیای که پژوهشهایشان مبتنی بر آنهاست آگاه
کردن تاریخ از سوی تاریخدان) اساسا و
هستند؟ آیا دین (همانند نگاه وایت به روایت
ِ
کنش متنی است؟ آیا سنتهای دینی برساختهی روایتهایی هستند که
اوال یک
ِ
عالمان دین به کارشان گرفتند تا دربارهی رخدادهای گذشته بگویند؟ آیا الگوهای
قصهی تاریخی و ایدئولوژی در متون دینی وجود دارند ،الگوها و ایدئولوژیهایی که
در سنتِ دینی تولید شدهاند یا از سوی دینپژوهان نوشته شده باشند؟
ن ادبی را از بین میبرد ،و ایدهی ژانرهای
وایت
ت تاریخی و داستا ِ
تمایز بین واقعی ِ
ِ
متمایز متنی را به چالش میکشد .بر همین اساس ،چه چیزی یک متن را دینی یا
ِ
تئوریک وایت ما را به چالش میکشد تا نهتنها به
تاریخی یا ادبی میسازد؟ نگاه
ِ
شیوههای انتقادی خود بازنگری داشته باشیم ،بل به ابژههای متنی یا آیینی یا
تاریخی پژوهشمان نیز با دقت بیندیشیم ،ابژههایی که ما متعلق به حوزهی دین
ِ
میشماریمشان .وقتی انجیل را بهعنوان ادبیات و رمانهای جان ایروینگ ( John
 )Irvingرا بهعنوان متون دینی میتوان تدریس کرد ،پس گویا توجه به تاکیداتِ وایت
بسیار ضروری میشود.
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ریموندویلیامز
پرداز ادبی
ریموند ویلیامز ( )۱۳۲۲ - ۱۳۲۱نظریه
ِ
ت برجستهی
و رمانشناس و مارکسیس ِ
انگلستانی بود ،و یکی از بنیان
گذاران مطالعاتِ
ِ
فرهنگی (cultural studies).او در ولز (جنوبِ
غربی جزیرهی بریتانیا) به دنیا آمد و در
ِ
خانوادهای متعلق به طبقهی کارگر پرورش یافت
ن راهآهن).
(مادرش خانهدار بود و پدرش دیدبا ِ
دانشگاهی وارد دانشگا ِه کمبریج شد،
ریموند ویلیامز در  ۱۳۹۳با کمکهزینهی
ْ
آنجا ادبیات خواند و عضو کلوبِ سوسیالیستهای دانشگا ِه کمبریج شد .در ۱۳۳۲
نظام تحصیالتاش ناتمام ماند و در جنگ جهانی دوم
ت
با فراخواندهشدن به خدم ِ
ْ
بهعنوان فرماندهی تانک خدمت کرد .بعد از جنگ ،به دانشگا ِه کمبریج بازگشت و
تحصیالتاش را به پایان رساند.
آموزش بزرگساالن در
ت پانزده سال در گروه
ویلیامز بعد از فارغالتحصیلیاش ،بهمد ِ
ِ
نوشتن آثارِ اصلی خود زد:
دانشگا ِه آکسفورد کار کرد و در این مدت دست به
ِ
«فرهنگ و جامعه )۱۳۵۲( »۱۳۵۴-۱۴۲۴ ،و «انقالبِ درازمدت» ( .)۱۳۲۱ویلیامز در
استادان دانشگا ِه
ن انگلیسی و درام به جرگهی
 ۱۳۲۱به
ِ
عنوان مدس در رشتهی زبا ِ
ِ
عمر حرفهایاش را در همانجا سپری کرد.
باقی
کمبریج پیوست و
ِ
ِ

فرهنگازدیدگاهویلیامز
انداز بینرشتهای و مارکسیستی به ادبیات پرداخته است .وی
ویلیامز از چشم
ِ
پایگان طبقاتِ اجتماعی چگونه به نفعِ طبقهی باال در ادبیات بیان
کاویده است که
ِ
ارتباطات چگونه و از چه
شده است .ویلیامز به این عالقهمند است که الگوهای
ْ
مادی یک جامعه مرتبط میشود .نظریههای وی – بهویژه
ط
ِ
راههایی با شرای ِ
گرایی
جریان روشنفکری (از جمله «تاریخ
نظریههایی که دربارهی فرهنگ دارد – چند
ِ
ِ
جدید» ( ))New historicismرا تحت تاثیرِ خود قرار داده است .مفهو ِم فراتاریخِ
ت
تمرکز وی بر تاریخنگاری به
( )metahistoryهایدن وایت و
عنوان فُرمی از روای ِ
ِ
ِ
تفسیری (که به جنبههای قدرتِ اجتماعی میپردازد) نیز در نظریههای ویلیامز به
چشم میخورد.
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ایدههایی که ویلیامز دربارهی فرهنگ پرورانده ،همچون بنیادی هستند برای حوزهی
نظری مهم وی
مطالعاتِ فرهنگی .ویلیامز در «انقالبِ درازمدت» (که دومین اثر
ِ
مسائل مفهومیای را میکاود که با اصطالحِ فرهنگ گره
قلمداد میگردد)
ِ
ف  Cبزرگ) و فرهنگ (در
خوردهاند .وی بین فرهیختگی (در اصل  – Cultureبا حر ِ
حرف  cکوچک) تمایز قائل میشود .فرهیختگی اصطالحی
اصل  – cultureبا
ِ
نویسندگان انگلیسیای مانند متیو
اخالقی و زیباشناختی است که اصال متعلق به
ِ
م انسانی در دورهی ویکتوریا) و
آرنولد (( )Matthew Arnoldشاعر و دانشپژو ِه علو ِ
نظر آنها
ادبی ُمدرن) است .فرهیختگی از
ف .ر .لیوس (( )F. R. Leavisمنتق ِد
ِ
ِ
یعنی برخورداری از «فرهنگِ واال» به مثابه بَرآین ِد مجموعِ بزرگترین دستآوردهای
ن این ایده البته آن است که بر
اخالقی و
زیباشناختی تمدن .برنامهی نهچندان پنها ِ
ِ
طبقهی اجتماعی تاکید کند و [وجو ِد] آن را استمرار بخشد (یعنی «فرهنگِ واال» با
«طبقهی واال» به یک معنا هستند) .ویلیامز اما  -علیه این دیدگاه – مفهومی از
فرهنگ ( )cultureرا میپروراند که معنای اجتماعی دارد .این فرهنگْ صرفا محدود
به آن ایدهها و دستآوردهایی نیست که پنداشته میشود نُکاتِ واالی تمدن
شامل تمام محصوالتِ فعالیتِ انسانی است؛ فعالیتهایی مانند زبان
هستند .بل،
ِ
مادی
و ایدهها و نهادهای اجتماعی و سیاسی و دینی و دیگر نمودهای مفهومی و
ِ
شامل همهی آن چیزهایی میشود که انسانها
آن فعالیتها .فرهنگ در این معنا
ِ
ی خویش معنا بخشند.
آفریده و بدانها عمل کردهاند تا به هست ِ
ادبی ویلیامز به
اصلی مطالعاتِ فرهنگی-
این مفهوم از فرهنگ است که نکتهی
ِ
ِ
م فرهنگ را نمیتوان به محصوالتِ طبقهی
شمار میرود .ویلیامز میگوید مفهو ِ
دانشگاهی
نخبه و برگزیده ( )eliteفروکاست ،و اینگونه کمک میکند تا حوزهی
ِ
زندگی روزمرهی گروههای غیرنخبه را
جدیدی (مطالعاتِ فرهنگی) ایجاد شود تا
ِ
بررسی کند.
نظر ویلیامز یکی از «سه مقولهی کلی
اجتماعی از
این مفهوم از فرهنگ یا فرهنگِ
ْ
ِ
تعریف فرهنگ» است («انقالبِ درازمدت» ص  :)۵۴فرهنگِ آرمانی (،)ideal
در
ِ
فرهنگِ مستند ( ،)documentaryو فرهنگِ اجتماعی .فرهنگِ آرمانی به مفهومی از
ل انسان» است و با استانداردهای
فرهنگ اشاره دارد که «وضعیت یا فرآین ِد کما ِ
تحلیل فرهنگی «ضرورتا
مطلق یا جهانشمول اندازهگیری میشود .در این مورد،
ِ
نظم بیزمانی را
ف چیستی و کارکرد آن ارزشهایی است که یک
کشف و توصی ِ
ِ
ت جهان
شمول انسان دارند» («انقالبِ
ِ
تشکیل میدهند یا ارجاعاتِ ثابتی به وضعی ِ
مستند فرهنگ را گزارشی مستند میبیند ،فرهنگ را
درازمدت» ص  .)۵۴فرهنگِ
ْ
مخزنی میداند برای محصوالت و دستآوردهای فرهنگیای مثل ادبیات و هنر و
فلسفه« .فرهنگْ [در اینجا] مجموعِ آثار فکری و خالق است که اندیشه و تجربهی
ب درازمدت» ص
انسان را بهطور مشروح در خود ضبط و مستند کرده است» («انقال ِ
.)۵۴

179

باالخره به مفهو ِم فرهنگِ اجتماعی میرسیم .همانطور که پیشتر اشاره شد،
فرهنگِ اجتماعی نه فقط بر حسب مصنوعات و دستآوردهای فرهنگِ واال و نخبه
تعریف میشود بل دربرگیرنده همهی شیوههای گوناگونی است که مردم از طریق
شامل همهی شیوههای
آنها زندگیشان را درک و اجرا میکنند .پس فرهنگ
ِ
اقتصادی اندیشه و عملی است که مردم با و بهوسیلهی آنها
سیاسی و دینی و
ِ
در این جهان زندگی میکنند.
از نظر ویلیامز ،اندیشیدن به فرهنگ بر حسب مقولهی تعریفکنندهی سوم (یعنی
اجتماعی) تمایز بین فرهنگِ نخبه و فرهنگِ «عوامانه»ی تودهها را از بین
فرهنگِ
ْ
میبرد .فرهنگِ اجتماعی بر این باور است که محصوالتِ فرهنگِ نخبه نباید بر
فرهنگی فرهنگ به
محصوالتِ فرهنگِ عامه برتری داشته باشد .همهی محصوالتِ
ْ
نیست بل یک فرآیند
شمار میآیند .از دید ویلیامز ،فرهنگْ چیزی ایستا و ثابت
ْ
کنترل خویش
ِ
است که از یک سو همیشه خودش را تایید میکند و رفتار ما را تحتِ
دارد ،و از سویی دیگ ْر بهواسطهی هستی انسانی پیوسته تولید و تغییر میکند.
[یعنی] فرآین ِد فرهنگی [جریانی است که] هم ما را به دنبال خویش میکشد و
هم به دنبال ما میآید .ایدهی فرهنگِ اجتماعی برای این برساخته شده است تا
این دیناسیم (پویایی) را نشان دهد.
کل واحد دید ،و
ویلیام میگوید این سه مقوله یا سه تعریف از فرهنگ را باید در یک ِ
ط بین این سه جنبه از فرهنگ را باید در نظر داشت« :هرچند در عمل
تعامالت و رواب ِ
ممکن است دشوار باشد اما ما باید سعی کنیم این فرآیند [فرهنگ] را یک کل
ن واقعی و پیچیدهی آن ...پیوند زنیم»
خاص خودمان را ...با سازما ِ
ببینیم ،و مطالعاتِ
ِ
رنگری ویلیامز ،دیدگا ِه
ی این براب
ِ
ب درازمدت» ص  .)۲۴یکی از نتایجِ ثانو ِ
(«انقال ِ
غیرنخبهگرایانه به فرهنگ است که وی آن را بنیادی برای مطالعهی فرهنگِ عامه
قرار داد .چون همهی محصوالت و کنشهای انسانْ ارزشمند دانسته میشوند و
تحلیل فرهنگی قرار میگیرند ،گونههایی از فرهنگ که ما آنها
دسترس
بنابراین در
ِ
ِ
ک پاپ و راک ،ورزشها،
را فرهنگِ عامه مینامیم (مثل تلویزیون ،فیلم ،موزی ِ
ت فرهنگ به ما میگوید ،زیرا در
وبالگها) مسلما چیزهایی بیشتر دربارهی ماهی ِ
این جنبههایفرهنگ است که تجربهی زیستهی انسانهای غیر"نخبه" نِمود
مییابد .محصوالتِ فرهنگِ واال [یا نخبه] فقط بازگوی وضعیت نخبگان هستند؛
خاطر فراگیری و شمولیتی که دار ْد [چیزهایی] بیشتر به ما
فرهنگِ عامه اما به
ِ
میگوید .ویلیام ْز فرهنگِ عامه را در آثار بعدیاش مانند «تلویزیون :فنآوری و فُر ِم
فرهنگی» مورد مطالعه قرار میدهد.
بررسی فرهنگ میپردازد ،توجه زیادی به چیزی میکند
ویلیامز وقتی به مطالعه و
ِ
احساس
ساختار
ساختار احساس» مینامد .بنا به گفتهی ویلیامز،
که آن را «
ْ
ِ
ِ
ساختار
مشترک فرهنگی است.
فهم
خاص یک حس یا
ویژگی
شخصیت و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احساس بهطور کلی اشاره به تجربهی زیستهی مردم (یا نسلی از مردم) دارد که
ْ
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تعامل بین
فرهنگی خاصی سر میکنند .تجربهی زیسته شامل
در بافت یا زمینهی
ِ
ِ
رسمی یک فرهنگ) و
فرهنگِ «رسمی» (قانون ،آموزههای دینی ،و دیگر جنبههای
ِ
احساس چیزی
ساختار
ت فرهنگیشان میشود.
ت مردم در باف ِ
شیوهی زیس ِ
ْ
ِ
است که مردم را با «حسِ خاصی از زندگی» و تجربهی یک اجتماع اشباع میکند.
فرهنگی خاصی است که در یک فرهنگ
ساختار
احساس مجموعهای از اشتراکاتِ
ْ
ِ
ِ
– بهرغم تفاوتهای افرا ِد آن فرهنگ  -از آنها برخوردار است .همانطور که ویلیامز
حس
میگوید ،تمام و سرتاسر یک فرهنگ لزوما این
ْ
اشتراک را ندارد ،بل این حسِ
ِ
اجتماعی غالب باید باشد .این شیوهی فرهنگی و
اشتراک احتماال احساسِ گرو ِه
ْ
ِ
متون ادبیای ریخت که آن گفتمان را بهطور
عقالنی گفتمان را فقط میتوان در
ِ
ِ
طریق شفاهی بیان نمیشود).
از
فقط
(احساس
دهند
می
نشان
غیرمستقیم
ِ
احساس باید افشا کند که این احساسها و ارزشهای
ساختار
فرهنگی این
تحلیل
ْ
ِ
ِ
ِ
مشترک چگونه عمل میکنند تا مردم را کمک کنند که زندگیشان و موقعیتهای
ساختار احساس در آنها پدیدار میگردد) را معنا کنند.
متفاوتی (که
ِ
ویلیامز در کتاب «مارکسیسم و ادبیات» ( )۱۳۴۴موضوعاتی مربوط به تاریخنگاری را
ن
گر
فرهنگی باید تعامالتِ پیچیدهای را که درو ِ
ْ
به بحث میگذارد و میگوید تحلیل ِ
بافتها و زمینههای تاریخی روی میدهند بازشناسی کند و مواظب باشد که
جح
صداهای غالب و قدرتیافتهی
ِ
درون آن بافتها و زمینهها را بر صداهای دیگر ُم َر َّ
ممتاز فرهنگی
ت دورههای
نسازد .به عبارتِ دیگر؛ بهجای اینکه تاریخ را پیشرف ِ
ِ
ای دورهی بعدی را مشخص میسازد) ،ویلیامز میخواهد از
بدانیم (که هر دوره ْ
فرهنگی به تاریخ بنگرد .وی به این منظو ْر سه اصطالح را
ت
منظر مبارزه و مقاوم ِ
ْ
ِ
درونی هر فرآین ِد
و
پویا
ط
رواب
بل
را،
»
ها
اختالف
«
و
»
مراحل
«
فقط
نه
تا
«
کند
می
طرح
ِ
ِ
واقعی را نیز بازشناسی کند» («مارکسیسم و ادبیات» ص  .)۱۲۱این سه اصطالح
عبارتند از :جنبههای «غالب»« ،پَسمانده» ،و «متصاعدشونده» دورههای تاریخی.
تاریخی نظامهای اندیشه و کنشی هستند که
جنبههای غالبِ یک دورهی
ْ
میخواهند آنچه میتواند آموخته یا انجام شود را دیکته کنند؛ یعنی تاکید و تایی ِد
م
م [جنبهی]
ارزشها و اخالق و
غالب با مفهو ِ
معانی غالب .از دید ویلیامز ،مفهو ِ
ْ
ِ
غالب هژمونیک نیز هست؛ منافعِ [گرو ِه]
هژمونی (یا استیال) در ارتباط است .امر
ْ
غالب
قدرتیافته را قویا ترویج میکند و منافعِ [گروههای] دیگر را سرکوب .اما امر
ْ
همیشه با اعتراض روبهروست .ویلیامز به ما یادآوری میکند که در هر بافت و
زمینهی فرهنگیای« ،فرهنگِ تاثیرگذار و غالب» همیشه در محاصرهی ارزشها و
معانی و کنشهای جایگزینی است که بخشی از آن [فرهنگِ غالب] نیستند .این
شکل «پَسمانده» و
غالب را میتوان به
مخالفان فرهنگِ
جایگزینها و
ِ
ْ
ِ
«متصاعدشونده» یافت.
تاریخی شکلگیریهای گذشتهی فرهنگی
جنبههای پسماندهی یک دورهی
ْ
معانی قدیمی ممکن است زمانی در گذشته غالب بوده باشند
هستند .ارزشها و
ِ
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معانی قدیمی را گرفته است .جنبههای
کنونی جای آن ارزشها و
اما قدرتِ غالبِ
ْ
ِ
غالب
ل
ل حاضر نیز فعال و پویا باشند و بر اَشکا ِ
قدیمی فرهنگی ممکن است در حا ِ
ْ
ِ
فشار وارد کنند ،اما با این حال بهطور کلی تابعِ فرهنگِ غالب هستند .به بیانی
فشرده ،جنبههای پسمانده میتوانند با فرهنگِ غالب ترکیب شوند ،و در همان
حال میتوانند مؤلفههایی داشته باشد که در مخالفت با آن فرهنگ قرار گیرد یا
جایگزینی برای آن فرهنگ به شمار رود .ویلیامز نمونهی فرهنگِ پسمانده در
دین سازمانیافته میداند.
ت پسماندهی
فرهنگِ
معاصر انگلیسی را ماهی ِ
ِ
ِ
تاریخی آن ارزشها و معانی و کنشهای در
جنبههای متصاعدشوندهی یک دورهی
ْ
مسیر آیندهی فرهنگی را تا حدودی ترسیم میکنند و بر
ل ظهور و بروز است که
حا ِ
ِ
فرهنگِ غالبِ موجو ْد فشار وارد میسازند .اَ
ت
شکال فرهنگی میتوانند بهدس ِ
ِ
غالب بیحرکت و بیجنبش شوند .این ا َ
شکال جدی ِد فرهنگی همیشه با
فرهنگِ
ِ
ْ
فرهنگِ غالب مخالفت میکنند و همیشه این تهدید را در خود دارند که [روزی]
جایگزین فرهنگِ غالب شوند.
ِ
ت فرآین ِد فرهنگی را زمینهای میداند که مبارزاتِ علیه گرو ِه
ویلیامز این سه نسب ِ
غالب و مقاومتِ علیه هژمونی بر روی آنْ شکل میگیرند .این دیدگا ِه سهبخشی
تاریخی ما را بر آن میدارد تا فرهنگ را پویا و دینامیک ببینیم و نه ایستا و
به فرآین ِد
ْ
بارورسازی متقابالنهی (cross-
ثابت ،و میخواهد حواسمان به تعامالت و
ِ
تغییر فرهنگی باشد.
 )fertilizationاین سه جنبهی جنبش و
ِ

ویلیامزودین
مفهو ِم غیرنخبهگرا و همهجانبهای که ویلیامز از فرهنگ به دست میدهد و
کند به کار دینپژوهی نیز
روششناسیای که وی برای مطالعاتِ فرهنگی ایجاد می ْ
شناسی ویلیام ْز باعث شده است تا در
میآیند .اول از همه ،این مفهوم و روش
ِ
ت دین و فرهنگْ دگرگونی حاصل شود .از دید ویلیامز و
نگرشِ ما به مسئلهی نسب ِ
دین بخشی از فرهنگ
پیرو او هستند،
فرهنگی
کسانی که در حوزهی مطالعاتِ
ْ
ْ
ِ
است و باید همراه با دیگر محصوالت و فعالیتها و باورهایی مطالعه شود که
انسانها بهوسیلهی آنها زندگیشان را درک و اجرا میکنند .به همین دلیل نیز،
این مفهو ِم ویلیامزی از فرهنگْ دینپژوهی را وادار میسازد تا توجه بیشتری به
اشتراکی یک گرو ِه مذهبی
زندگی
جنبههای پیش-پا-افتاده و مادی و روزمرهی
ِ
ِ
بکند .دانشپژوهان – در اغلبِ موارد – یک گرو ِه مذهبی را صرفا بر حسبِ
مجموعهی متون و اندیشههای برساختهشدهی آن گروه تفسیر میکنند .رویکر ِد
فرهنگی دینشناسان را نیز تشویق کرد تا نگا ِه دقیقتری به
ت
ویلیامز به مطالعا ِ
ْ
جنبههای دیگری (کنشهای عامه و روزمره و معمولی) بیاندازند که نقشی اصلی و
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 (برای نمونه بنگرید.فرهنگی یک اجتماعِ مذهبی بازی میکنند
زندگی
حیاتی در
ِ
ِ
) دین و فرهنگِ عامه در امریکا» نوشتهی کالین َمک َدنِل:ت مادی
ِ  «مسیحی:به
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اسالویژیژک
گر ارشد در
اسالوی ژیژک ( ) - ۱۳۳۳پژوهش ِ
شناسی دانشگا ِه لیوبلیانای
موسسهی جامعه
ِ
اسلوونی (زادگاهاش) است .وی همچنین استا ِد
مدعو در چندین دانشگا ِه امریکایی بوده است.
اش (ظاهرا چون
ژیژک پس از تحصیالتِ رسمی ْ
بهاندازهی کافی مارکسیست نبوده) نتوانست
ب دانشگاهی بگیرد و [برای همین] به ترجمهکردن پناه ُبرد و با آنْ امرار معاش
منص ِ
میکرد .وی در دههی  ۱۳۴۴کمک کرد تا [گروه] لکانیهای لیوبلیانایی شکل
روشنفکران جوانی بود که به لکان عالقمند بودند (خو ِد
بگیرد؛ این گرو ْه متشکل از
ِ
ژیژک سالها زیرِ نظرِ لکان و ژاک آلن میلر (شاگرد و داما ِد لکان) در پاریس [در
حوزهی روانکاوی] کار کرد) .این گرو ْه نشریهی « »Problemiرا منتشر کردند.
کاری ادبی ( )hoaxبود؛
ب هجو و فریب
نوشتههای ژیژک در این
ِ
نشریه اغلب در قال ِ
ْ
یکبار با اسمی ُمس َتعا ْر بررسیای انتقادی از یکی از کتابهای خودش نوشت که
خ ِر وی نیز دیده میشود.
دربارهی لکان بود .از این نوع بازیگوشیها در آثار ُم َتا ِ ّ

فلسفهیژیژک

آثار
ژیژک را با تفسیرها ِ
ی خاصِ خودش میشناسند؛ وی با نگاه به مجموعهی ِ
نظری مارکس و لکان و دیگرانْ تفسیرهایی از فرهنگِ مردمی و بهویژه از فیلم و
ِ
تلویزیونی اُپرا
تلویزیون (از فیلمهای آلفرد هیچکاک گرفته تا ماتریکس و برنامهی
ِ
سطحی
وین ِفری) نوشته است .به همین دلیل است که
س ُبک و َ
برخی آثار او را َ
ْ
میدانند .البته که چنین نیست .ژیژک در همهی آثارش میکوشد تا نظریهی
مفاهیم
مفاهیم روانکاوانه (بهویژه لکانی) را با
فرهنگیای تولید کند که
ِ
ِ
سیاسی درآمیزد .ژیژک در توصیفی که از
ْ
مارکسیستی از ایدئولوژی و تاریخِ
ن ««( »Woe s warآنجا بود») ،انتشاراتِ ورسو) دار ْد
مجموعه آثار خودش (با عنوا ِ
خطیر روشنفکرانه وجود دارد:
ِ
ِ
ریسک سیاسیای را توضیح میدهد که در امرِ
رهاشدن
[فکری]
ب
ِ
مارکسیستی موجبِ
ِ
ی لکانی و سنتِ
انفجاری روانکاو ِ
ِ
«ترکی ِ
ْ
گردش
آزادی پویا و دینامیکی میشود که ما را قادر میسازد تا پیشفرضهای
ِ
ِ
درک
ی لکانی استفاده میکند تا به
ِ
سرمایه را به چالش بکشیم» .ژیژک از روانکاو ِ
نظم چیزها زندگی و َعمل میکند اما
درون
خاصی از سوژه برسد ،سوژهای که
ِ
ِ
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(گردش سرمایهی متاخر را از
خر را افشا و واژگون میسازد
منطق سرمایه
ِ
داری ُم َتاَ ّ
ِ
ِ
بنابراین امکانهای جدیدی برای بودن ایجاد میکند ،بودنی که در این
و
برد)
کی
بین
ْ
جهان و در رابطه با دیگران است.
اجتماعی جودیت باتلر است .ژیژک باور
ترادیسی
ژیژک منتق ِد نظریهی سوژگانی و
ِ
ِ
نظم نمادین رهایی بخشد .از
دارد که این نظریهی باتلر نمیتواند [خودش را] از ِد ِژ
ِ
دید ژیژک ،اجراگریهایی که براندازانه هستند و جنسیت را ُمعضَلدار میسازند و
باتلر ضروریشان میداند« ،دستآخ ْر از همان چیزی حمایت میکنند که قرار بوده
نظم نمادین «پیشتر به همین حوزهی «سرپیچیها» اجازه و
براندازدشان» ،چون
ِ
نمادین
ماتریس
نظم نمادین را اینگونه توصیف میکند که «
امکان داده»؛ ژیژک این
ِ
ِ
ِ
ایدئولوژیک
عظیمی که در مجموعهی گستردهای از نهادها و آیینها و کنشهای
ْ
تجسم یافته است» .این نظم «چون عمیقا ریشه دوانده و باشندهی «ذاتی»
( )substantialاست ،پس نمیتواند از سوی ژستهای حاشیهای [و بیقدرتِ]
جایگزین اجراگرانهای تضعیف شود و تحلیل رود» که باتلر ارائهشان میدهد
ِ
(«سوژهی غلغلکی» ص .)۲۴۲
کنش سیاسی بسازد که [در آن
ژیژک به لکان نگاه میکند تا نظریهای دربارهی
ِ
نظریه] سوژه گرچه قادر نیست زمینی جهانشمول بیابد تا روی آن بایستد و از
ْ
نظم نمادین خارج شود ،اما میتواند جوری عمل کند که «نیروی
محدودههای
ِ
کنش ُم َوث ّق» ( )authenticصرفا یکی
هیپنوتیزمکنندهی» آن نظم را از بین ببرد .این «
ِ
نظم چیزها نیست ،بل در واقع کنشی است که نیرنگِ آن
از چند گزینهی موجود در
ِ
نظم را افشا میسازد و قدرتی که [این نظم] بر سوژه اِعمال میکند را از بین
ط اجتماعی ایجاد میکند .ژیژک
میبرد ،و بنابراین فرصتی برای نوعِ جدیدی از رواب ِ
نظم
ن یک عاملیتِ حقیقتا رادیکالی برای سوژههای گرفتارآمده در
بدین
گونه بر امکا ِ
ِ
ْ
کاپیتالیسم متاخر تاکید دارد ،حتی وقتی تصدیق میکند که نمیتوان اساسی
ِ
ّق وثاقتی کور
استوار برای این عاملیت ایجاد کرد .به یک معنا ،وثاقتِ
کنش ُم َوث ْ
ِ
( )leap of faithاست؛ یعنی انسان پایاش را از زمینی ناموثق برمیدارد اما دقیقا
نمیداند که روی کدام زمین خواهد گذاشت.
کاوی لکانی) را اساسا محافظهکارانه میدانند؛
برخی روانکاوی (و از جمله روان
ِ
ْ
دادن فر ِد
تحلیل کمککردن به وفق
یعنی اقدامی میدانند که هدفاش از
ِ
ْ
تحلیل آن است که حملههای
نظم نمادین است؛ هدفاش از
تحلیلشده با
ِ
ْ
نظم
ل خویش بگیرد تا آنها را خودخواسته با
تهاجمی ناخودآگاه را بهگونهای در کنتر ِ
ِ
ِ
نظم در واقع یک وهم باشد .ژیژک اما تاکید
آن
اگر
حتی
کند،
یکی
و
درآمیزد
چیزها
ْ
میکند که روانکاوی از دی ِد لکانْ باید فرد روانکاویشده را قادر سازد تا بفهمد که
این
ْ
نظم «کاذب» است و بتواند سیطرهی آن بر زندگی را از بین ببرد («مطلقِ
نظم نمادین و
ت روانکاوانه از
شکننده» ص  .)۱۱۵-۱۱۳ژیژک با توسل به این برداش ِ
ِ
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رابطهی سوژه با آن نظم است که به این مسالهی مارکسی میپردازد؛ چگونه
شر گردشِ سرمایه خالص شد؟
میتوان از
ِ

ژیژکودین
مسیحیت ارزش جنگیدن دارد؟»
ث
ژیژک در کتابِ «مطلقِ شکننده» یا «چرا میرا ِ
ْ
( )۲۴۴۴و در «دربارهی باور» ( ،)۲۴۴۱خویشاوندیای بین مفهو ِم «کنشِ موثق»ِ
پولسی
خود و الهیاتِ مسیحی ،بهویژه با الهیاتِ پولسِ مقدس و ایدههای
ِ
«رستاخیز» و «عشقالهی» ( – agapeعشق یا رحمت) ،پیدا میکند .آنجور که
پولس مقدس را
الهی آمده در نوشتههای «عه ِد جدیدی»
م عشق
ژیژک مفهو ِ
ِ
ِ
نظم
دانستن
نظم نمادین نیست؛ بل آن را در کاذب
ت
میفهمد ،این
مفهوم در خدم ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
ت «کنشِ موثق»
زدن آن نظم و گشودهشدن به «دیگری» ،همدس ِ
نمادین و برهم ِ
این خو ِد عشق است که به ما دستور میدهد تا خودمان را از
خود میداندْ « .
مطلق شکننده» ص
اجتماعِ ارگانیکی که در آن زاده شدهایم «بیرون» بیاوریم» («
ِ
جهانی
امپراتوری
انجیل مسیحی (که وحیانی است) رخدا ِد تروماتیکی علیه
.)۱۲۱
ِ
ِ
ِ
دین کافرانه» [یا
دین غیرمسیحی] است .ترومای آن در این ادعای مطلقِ
ِ
ُرمی و « ِ
[دین مسیحی] قرار گرفته که همهی مردم دسترسی به امر جهانشمول دارند.
مردم صرفنظر از طبقهی اجتماعی و جنسیت و قومیت و جایگاهشان
یعنی ،همهی
ْ
ی دینیاش مشخص کرده
در
نظم اجتماعی و کیهانیای که امپراتور و ایدئولوژ ِ
ِ
دسترسی مستقیم دارند و حتی میتوانند به
ت الهی
است به
وحی الهی و رحم ِ
ْ
ِ
ِ
فرزندخواندگی خداوند درآیند.
ِ
گ َر َود .تعه ِد
این بدان معنا نیست که ژیژک میخواهد به
دین مسیحیت بِ ِ
ِ
سرسختانهی مارکسیستی و روانکاوانهای که او دار ْد نمیگذارد مسیحیت را قبول
الهیاتی دیگری به ایمانآوردن به تعالی یا رستگاری از طریق
کند یا به هر دعوتِ
ِ
ت پولسی ،گرایش و
کفار ْه تن دهد .با این حال اما ژیژک
شکل از مسیحی ِ
درون این ِ
ِ
نمادین ُرمی میبیند.
نظم
گردش
شکستن
ل مشخصی برای
توانش رادیکا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
کنش موثق که میتواند نیروی
توانش رادیکال (این گشودگی به
ژیژک این
ِ
ِ
ت پولسی ،که در
هیپنوتیزمکنندهی نظم نمادین را از بین ببرد) را نهتنها در مسیحی ِ
بودییسم اولیه (یا همان آموزههای خو ِد بودا) نیز مییابد:
ِ
اجتماعی جهانی دارم ،مستقیما
نظم
«میتوانم صرفنظر از جایگا ِه ویژهای که در
ِ
ِ
[در نیروانا ]،در این ُبع ِد جهانشمول مشارکت داشته باشم .به همین دلیل است
نظم اجتماعی را بر
پایگان
نوعی این
پیروان بودا اجتماعی را شکل دادهاند که به
که
ِ
ِ
ِ
ْ
آگاهانه
هم میزند و آن را اساسا نامربوط تلقی میکند :بودا در انتخابِ اصولاش،
ْ
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کاستها [طبقات اجتماعی] و (بعد از کمی تامل) حتی تفاوتِ جنسی را نادیده
.)۱۲۲ » («مطلقِ شکننده» ص.میگیرد
دور مسیح و بودا
مطرودان اجتماعی یا همان اجتماعی که
ژیژک تأکید میکند که
ِ
ِ
پایگان ُمس َتق َِر اجتماعی را به تعلیق درآورند و خود را
 کوشیدند تا،جمع شده بودند
ِ
مسیحی
ت
از
ِ  پس ژیژک بین الهیا.گردش آن [پایگان] «خارج» یا «جدا» کنند
ِ
ِ
ب انفجاری» از مارکسیسم و
ِ عل یک «ترکی
َ پولسی و عالقهی خودش به
ِ ج
 و میگوید این ترکیبِ انفجاری «میتواند،کاوی خویشاوندی میبیند
اندیشهی روان
ْ
.»ما را قادر سازد تا پیشفرضهای گردشِ سرمایه را به چالش بگیریم
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