
الرّحیمالرّحمنِاهللاِبِسم

A Sociological View of the Secularization of Theology

Author: Peter L. Berger
Source: Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 6, No. 1 (Spring 1967), pp. 3-16

URL: http://www.jstor.org/stable/1384189

االهیاتسکوالریزاسیوندربارةاجتماعیدیدگاهی
پیتر برگرنویسنده:

نیکمحمدرضا قائمیمترجم:

1http://tarjomaan.com/archives/666لینک در ترجمان:

هایی که اند و اندیشهشدهشنیدهکه کمترصداهاییانسانی است. ترجمۀعلومبرگزیدةمتونترجمۀبرايتالشیترجمان،مجموعۀ
بی را که هاي مناسمتنهدف ما، غنا بخشیدن به تفکر انتقادي و گفتگویی است، براي همراهی با ما، .مهجور، اما بدیع و راهگشایند

info@tarjomaan.comترجمان:پست الکترونیکی. ها با ترجمان همراه شویدترجمۀ آنیا در شناسید، پیشنهاد دهید، می

حقِ انتشارِ جزء یا تمام متن، براي مؤسسۀ ترجمان محفوظ است
ISSN: 2345-282x



2

االهیاتسکوالریزاسیوندربارةاجتماعیدیدگاهی
نیکمحمدرضا قائمیترجمۀ پیتر برگرنوشتۀ 

اشاره
ي جدید و گیري دنیا، میان شکل»کارل لویت«و »ماکس وبر«از متفکرین نظیر رخی دارد؟ بمدرنیته سکوالریزاسیون چه نسبتی با 

در دانند.المثل در کالونیسم میهاي مسیحیت، فیسکوالریزاسیون را در آموزهسازند و منشاء برقرار مین پیوندي عمیقسیوسکوالریزا
ر دینی را شهصورت سکوالر درآورده و تحقق آرماند که تفسیر مسیحی از تاریخ را بهشواین نظریات، دنیاي مدرن به دنیایی اطالق می

لکه اشکال بمعتقد است در دنیاي جدید، دین از میان نرفته است،که از آن دسته از متفکرینی است کهبیند. پیتربرگردر همین دنیا می
تقد را مورد نقد قرار دهد. به همین جهت، برگر معتلقیِ ایدئالیستی از سکوالریزاسیون ا این کوشیده است تجدیدي یافته، در مقالۀ زیر
عرفتی و سکوالریزاسیون، بیش از آنکه ماحصلِ تغییر صرفاً مشناختی استاي جامعه، بیشتر ریشهدنیاي مدرناست ریشۀ سکوالریزاسیونِ

ثر از أها متشهها و اندیبرگر با فرض اینکه ایدهباشد، نتیجۀ تغییر در وضعیت اجتماعی و نهادهاي دینی نسبت به جهان سنتیِ گذشته است. 
ثرشدنِ اجتماعی سکوالریزاسیون و متکاندیشد که چنین میدو برقرار است،اي دیالکتیکی میانِ اینو دستکم، رابطهشرایط اجتماعی هستند

یعی رو، سکوالریزاسیون بیشتر محصولی طباز ایناي متقابل و پیوسته دارند. رابطهدهد، که عمدتاً خود را در متکثر شدنِ نهادها نشان می
از مرور این مقاله روشن خواهد که طور همانلذا ه است. سبک زندگی انسان مدرن رخ دادي اجتماعی وکه در نهادهااز تغییراتی است 

رگر، موضوع بینیم بشود که مینگرد. این ادعا زمانی روشن میدین میشناسیِشد، برگر در این مقاله به امور االهیاتی بیشتر از منظر جامعه
و » کوالرس«، »رادیکال«اده است که با عناوینی نظیر مورد مطالعۀ خود را جنبش االهیاتیِ جدیدي در االهیات پروتستان در آمریکا قرار د

ه رو، هرچند مقالۀ برگر وجواز اینمعرفی کند. »االهیات سکوالر«نمايِ را با تعبیر متناقضشود و تمایل دارد آننظایر آنها مشخص می
شناسی دین که هاي خاص جامعهارچوبرسد در نهایت، همچنان در چنظر مینهد، اما بهپژوهشی را پیشِ روي ما میجدیدي از دین
بیش ه، هایی که انجام دادنگرند، باقی مانده است. به همین جهت است که در بررسیاجتماعی می-اي تاریخیعنوان پدیدهعمدتاً به دین به

یک . این اشارات ازکندمیه اشار»آمریکا«در و تطورات آن به تاریخ االهیات هاي االهیاتی مسیحیت بپردازد، از آنکه به محتواي آموزه
زمین است و از سوي دیگر، گویاي آنسازد که سکوالریزاسیون یک فرایند تاریخی و متعلق به تاریغ مغربمخاطب را روشن میسو، 

االهیاتی -اریخیهاي تمواره با رعایت زمینهشناختی دین به جوامع دینی دیگر، بایستی ههاي جامعهالنعل بالنعل تحلیلاست که بسط طابق
یکی از اشتباهات رایجی که در کشور ما انجام . یا یهودیت همراه باشد، مسیحیتآن جوامع و محتواي متمایز ادیان مختلف، نظیر اسالم

ط اجتماعیِ گیرند به تاریخ و شرایشناختیِ دین که عمدتاً با تکیه بر تاریخ مسیحیت در غرب صورت میهاي جامعهشود، بسط تحلیلمی
پژوهشی را پیشِ روي پژوهشگرانبه همین جهت، مقالۀ زیر عالوه بر آنکه برخی وجوه جدید از دینتی نظیر تاریخ اسالم است. متفاو

دهد، در تحلیل نهایی، صرفاً پژوهشی تاریخی در االهیات مسیحی آمریکا است.ایرانی دین قرار می
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» سکوالر«، »الرادیک«عنوانِ بهاَشکال مختلف که بهشده عمومیِ قابل ذکري توجه،االهیات پروتستانجنبشی دربهاخیراً 1،در این کشور
ست و حتی رفته ا(رسمی)یافتهسازمانهاي دینِهبه فراتر از محدودتوصیف شده است. این بذل توجه » جدید«یا صرفاً با عبارت سادة 

با شارتباطاز طریقِ خبري این جنبش، اهمیت کند. جذب می4نیویورکرو 3نیوزویک2،تایممجالت معتبري مانند هایی را دردیدگاه
با » دیديش«درگیري مانند جنبش حقوق مدنی که در آن همچیزي ، تهافزایش یافمنفعت عمومیهاي عریض و طویل مختلفی از حوزه
ززدایی اشامل افسونمثالً شود و نامیده می5»یمسئلۀ جوان«که است اي مسئله[برخی از این اخبار شامل] ؛استهاي دینی رخ دادهچهره
که توسط شوراي واتیکان فراهماست روزانه اخبار بلندمدت [برخی دیگر مشتمل بر] است وها، ادیان و دیگر امور اجتماعیارزش

ایجِرتبدیل به موضوعات ،»دورة پسامسیحی«یا » مرگ خدا«مانند » سکوالر«هایی از متألهانِ المثلچنین ضربدر حال حاضر شود. می
ائل گسترش این مسبهنظر اند. محلی شدههايیها در انتشاراتابتاجران و در نقد و بررسی کتهاي صبحِ زود خوانیانجیلبحث در 

ل به تبدی» جدید«توان گفت که االهیات اند، میاي جا افتادهتودههاي نحوي گسترده توسط رسانهعمومی در جامعۀ خودمان که به
است.اي عمومی شدهمسئله
خودش، با 7»االهیات سکوالر«تعبیرِ .6سرکنگبین صفرا فزوده استدوباره عجیب است. در واقع پیش کشیده، که این جنبش اي منظره

اي] از متن [نمایشنامه9»دینمسیحیت بی«یا 8»االهیات ملحدانه«تعابیري نظیر شاهدیم که در حالیپذیر است، آسیبايناهمگونی فریبنده
لهانِ أرفت. متتر از میان نخواهداین ماجرا، با موشکافی دقیقانگیز بودنِ شگفتشده است. نوشته گرایانه وچبراي تئاتر پاند که آمده
حتی اسقف ا کشیش یکه خدایی وجود ندارد. آغاز شود فرضاین پیشبایستی با ،آنهازمینۀ علمی که گویند می[این جنبش] ايِحرفه

منظور نویسنده، کشور ایاالت متحدة آمریکاست [مترجم].1
2 Time
3 Newsweek
4 New Yorker
5 Youth problem

هاي مختلف به کار در داستان2000ژورنالیستی است که در ادبیات مختلف کشورهاي غربی و عمدتاً از سال : این تعبیر، بیشتر تعبیري dog-bites-A manنویسنده این است:عبارت 6
لحاظ معنایی، این تعبیر اشاره به یک اتفاق غیرمعمول و متضاد با منطقِ رفتارهاي عادي و رایج روزمره دارد [مترجم].گرفته شده است. به

7 Secular theology
8 Athetist theology
9 Religionless Christianity



4

االهیاتسکوالریزاسیوندربارةاجتماعیدیدگاهی
نیکمحمدرضا قائمیترجمۀ پیتر برگرنوشتۀ 

که کنند بیان میهاي دینی سازمانبگیرِحقوقکند. مستخدمانِا را اعالم میمعنایی نماز و دعبی،استانجامِ عبادت عمومیکه متصديِ 
ن یک پژوهشگر مسلماهمۀ اینها شاید براي پس هرچه زودتر، بهتر. است؛ها مقدر شدهن سازمانایزوال و از میان رفتن، در سرنوشت 

اماظر برسند. نیا خودکشی فکري بهجنونر عجیب و غریب عنوان ظهوخوبی بهبه دین غربی، بهگري بیرونی نسبت عنوان نظارهبه
ست که یین نیتباند، بلکه هنوز قابل جایی ظاهر نشدهتواند نشان دهد که آنها از هیچمیآشناست، ها زمینۀ این ایدهسکه با پگري مشاهده

جی عنوان مودهند که بهمیجانب نشان و یا چگونه خودشان را چنان حق بهانداي رسیدهویژهبه چنین وضع خصمانۀ، هچرا در این زمان
اهی دیدگاست. با این حالشوخی جنبه از چند از این پدیده، درخوري کنیم که هر تبیین تصور ما شاید از آینده قلمداد شوند. 

تواند چیزي به فهم ما از آنچه در حال رخ می،ت)شناسی معرفجامعه، دیدگاهی در چارچوبترطور ویژهشناختی از موضوع (بهجامعه
نظر بهاریخی این پدیده ضروريتر به محتواي تهم بپردازیم، نگاهی نزدیکمبا این وجود پیش از آنکه به این دادن است، بیفزاید. 

رسد.می
10ورزانهاندیشهمحتواي 

ولیه، باالخص در مباحثات مابعد جنگ دوم جهانی در االهیات پروتستان اهاي بسط و گسترشها در هاي این ایدهکه ریشهدر حالی
جان «اثر 11خداصادقانه با شکل گرفت، زمانی که کتاب 1963سالدرعمومی افواه در هیاهويِ آنها تر باید گفت دقیقآلمانی است، 

لۀ عمومی شدیدي را در آنجا ایجاد کرد که در دیگر درنگ مجادبراي اولین بار در انگلستان منتشر شد. این کتاب بی،12»رابینسون
کتاب ترین فروشرپبه سرعت بهعجیب، شکلی، نه بهاین کتاب در این کشورگردید. تکرار ورهایی که کتاب در آنها ترجمه شد نیزکش

پس از آن .دست یافتمانفرهنگیحیات در جایگاه رفیعی به نمود، به این مجادله رسانۀ عمومی توجهاتی که از طریق شد و تبدیل 
وي رها«و اخیراً 16»توماس آلتیزر«، 15»گابریل واهانیان«، 14»اول فن بورِنپ«، 13»ویلیام همیلتون«نظیر آمریکایی، مختلفهاي زمان، چهره

10 Ideational
11 Honest to God
12 John Robinson
13 William Hamilton
14 Paul Van Buren
15 Gabriel Vahanian
16 Thomas Altizer
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وجیه ظاهراً چنین تاند.با موضع االهیاتی کلیِ رابینسون ارتباط برقرار کرده،، چه از طریق خودشان و چه از طریق دیگران17»کساک
نحو هبکه ادامۀ این جنبش در حالیجنبش قلمداد شده است.این بزرگترِ،مدارسیاستعنوان نوعی بهاغلب ،18»ل تیلیشپ«شود که می

. استهودیان لیبرال پیدا کردهو هم در میان ی19روزشدهبههاي رسید، بازتابی هم در میان کاتولیکنظر میبهیسمقطعی متعلق به پروتستان
ضه نماید.کند، عرتصور میهاکنجکاويِ پروتستانحسِ آنچه از تري توجهاین جنبش، چیز قابلکه کرد فرض بتوان بعید است 

اند. متفاوت20شاننظريمهارت شان و در سطح اي در مواضع دقیقطور قابل مالحظههاي مختلفی که با این جنبش مرتبط هستند، بهچهره
هاي را براي همۀ آنها مشخص سازیم، مثالً در درجات مختلف و در زمینهمحوري یک ویژگی عمومی شاید بتوانیم در مورد همه، 

ري از تغیی،طور کلیاین جنبش بهبه بیانی دیگر، شود. سنت مسیحی دیده می21متفاوت، نوعی انکار اعتبار عینی تصدیقات فراطبیعی
ا حوادث یمثلبه ،تصدیقات سنتیمعموالً . دهددین نشان میذهنی به فهم عینی و انتقال از فهم 22باطنیانداز انداز استعالیی به چشمچشم

خارق «کهیزيچبارة طبیعتو تصدیقات سنتی دراشاره کننددنیا این هاي نگرانیبه تا 23»اندشدهترجمه«اشاره دارند که جهانی آن
ضع دنیوي تا تبدیل به تعابیري دربارة طبیعت انسان یا مو» اندبرگردانده شده«،(با استفاده از تعابیر رابینسون)است24»/بیرون از آنجاالعاده

شود. یشناختی یا وجوديِ انسان شناخته معنوان نمادي از فرایند روانعنوان یک حادثۀ کیهانی، بلکه بهدیگر نه به25مثالً رستاخیزاو شوند.
ر اندازي اخالقی دتبدیل به چشمبلکه کند، نمیمسیحی است که اشاره به مداخالت یک خداي متعالی 26ناسیشمثالی دیگر آخرت

گردد.هاي سیاسی رایج میمورد تالش

17 Harvey Cox
18 Paul Tillich
19 Aggiornamento-minded
20 Theoretical sophistication
21 Supernatural affirmations
22 Immanent
23 Translated
24 Out there
25 Resurrection
26 Eschatology
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تقیمی با ارتباط مساین خصوصیت تا حدي ، چیزي جز جدیدبودن نیست. »جدید«این مهم است دریابیم که خصوصیت کلیِ االهیات 
» تجربۀ دینی«به مفهوم »لوتر«27ِمسیح براي من بوداز »شالیرماخر«» ترجمۀ«پروتستان کالسیک دارد، دستکم تا جایی که به لیبرالیسم 

که 29جوهر مسیحیترد لیبرالیسم پروتستان با عنوانِ در مو28»آدولف هارتناك«عظیم این ارتباط، مفید است که بیانیۀ در گردد. بر می
صور ت[خوب است] مدرسۀ علوم دینی نوشته بودند، »ِرادیکال«قطعاً توسط یک استاد چون منتشر شد را بخوانیم و 1900اولین بار در 

هایی ماننداالهیات جدید، معموالً با نامواسطۀ اروپاییِدودمان بیبگوید.چه چیزي ممکن است در مورد آن تایم مجلۀ که کنیم 
صورت ه(بیشتر بهاي بونهوفردر نوشتهبهترین راه این است که د. در مورد اخیر، شوشناخته می31»دیتریچ بونهوفر«و 30»رودولف بولتمان«

ی براي مواضع های) مشروعیتمخصوصاً مکاتبات زندانمخفیِ او زندگیِدورة هاي مبهمِاز طریقِ نوشتهشان با توجه به ماهیتتکه و تکه
توانند انگلیسی نمی-کاییلهان امریأدشوار نیست که ارتباط با لیبرالیسم کالسیک را ببینیم. متبا این حال در مورد بولتمان، متداول بیابیم.

هایی از چهرهامااندازة کافی رادیکال نیست، اکنون به،اگر بولتماناي دارند.، حرف تازه»بودنرادیکال«باشند که در درجۀ حتی مدعی
ان سنت میجسورانۀ تیلیش 34»هايِهمبستگی«که وجود دارند33»فریتز بوري«و 32»فردریش گوگارتن«زبان معاصر مانند یاالهیات آلمان

ه بیش از نگاه کبر برخی ابزارهاي مفهومی و آنچه افزون .]بازگو کنندهر حال اما به[بار دیگر یکنه ،مسیحی و تفکر سکوالر مدرن را
ط ی است. این واقعیت توسها در یک اجتماع عمومنوایی این ایدهدر اینجا نسبت به موارد فوق جدید است همرسد، آنچه نظر میاول به

شناختی براي این پدیده وجود دارد.بعدي جامعهکه شود تردید در این امر میبه ، منجرخودش
نی سنتی عمومی شریکند و آن اینکه تصدیقات دیفرضِ لهانِ سکوالر در یک پیشأتر اشاره شد، متکه پیشافزون بر خصوصیت اصلی

خالف با مپذیرند و هم به این خاطر که اعتبار را نمیقطعیِ معیارهاي علمی یا فلسفیِ مدرن ،دفاع نیستند، هم به این دلیل که آنهاقابلِ
کامالً روشن نیست که این دو دلیل در برخی موارد آور است.نحوي براي هر کسی الزاممدرن هستند که بهاصطالحاً بینیِیک جهان

27 Christus pro me
28 Adolf Harnack
29 Das Wesen des Christentums
30 Rudolph Bultmann
31 Dietrich Bonhoeffer
32 Friedrich Gogarten
33 Fritz Buri
34 Correlations
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تباهند یا به این دانیم که آنها اشبه این دلیل که ما اکنون نمی،. آیا تصدیقات سنتیکامالً متفاوت)، دلیل قطعی باشندلحاظ منطقیبه(
سنت که فرضپیشاین آشفتگی، این خاطرِبهرها شوند؟بایستی توانیم آنها را به بیش از اینها ارتقاء دهیم، سادگی نمیخاطر که به

اگر است. ان نوسدر نویسیانجیلفنونِی و شناسهاي معرفتمیان پرسشايگونهنپریشاصورت بهاغلب اکنون غیرِ قابل دفاع است، 
این یا آن عنصر کثر] [حدا، »توانیم دیگر چیزي بگوییم...ما نمی«که شود با چنین عبارتی بیان مینوعاً که گیريفرض چنین باشد، نتیجهبه

به االهیاتیطیر امر خانکارِ جر به منتواند میگیري البته این نتیجهنتواند خود سنت را حفظ کند. حتی یا شاید کند سنت را حفظ می
نیم که افرادي داو ما می؛سازندکه سنت را مجسم میشود رد نهادهاي منسوب به کلیسا منتهی به شکلی که پیشتر مطرح شد، گردد یا 

هستند که چنین کاري انجام دهند.
به این لهان أعنوان متنه تنها بهآنها .گیرندنمیراجالبِ توجه در مورد متألهان سکوالر این است که آنها این نتیجهموضوع با این حال، 

بخش ه این مسئله اینکدهند.سنتیِ وابسته به کلیسا انجام میچنین کاري را در بستر نهادهايبلکه بیشترِ آنها ایندهند، طریق ادامه نمی
، یرِ شکلتغیاین با این حالکند، آشکار است و نیازي به توضیح بیشتر در اینجا ندارد.عملی را ایجاد می35دگردیسیقابل توجهی از 

ی تفسیر شود که چنین سبکبهعبارت دیگر اگر این موضع، هاي قطعی است. بهنظري نیز هست. بالنتیجه مسئلۀ ترجمه، یکی از ضرورت
یمبتوان؛ یعنی »مبتوانیمجدداً ما «راهی یافت که در آنبراي پرداختن به سنت ايگونهبهباید ، پس »چیزي بگوییمتوانیم دیگر نمی«ما 
ر این نکته تاکید تا جایی که ممکن است باید بهم باشد. متألهان جایی براي لحاظ وابستگی به کلیسا، بهکه ه باشیمود داشتوجاي گونهبه

تمایل ،در مقابلبرد. را زیر سؤال نمیچنین عملکردهاي فکري خلوصِ نیت،هیچ نحويبه، هاقراردادن مسئله در این چارچوبکرد که 
،رديمسئله این نیست که آیا چنین عملکجنبش باشد.سرتاسر این هاي محرك در ترین نیرويشاید یکی از قويخلوصِ نیت، براي 

مه، دستورِمسئلۀ ترجفرضِ عبارت دیگر، با ضرورت دارد. بهبراي آن اينظرياین است که چه روندهاي ریا و مخلصانه است، بلکه بی
؟چه جایگاهی دارند(قواعد دستوري) ها زبان

را اي از پژوهش تاریخی شدهو اخیراً ابزارهاي تصفیهگرایی یا پوزیتویسم فلسفی شکال مختلفی از عقلاَ،لیبرالیسم پروتستان کالسیک
یرامر خطمختلفخریب و هم در بازسازيِ فازهايِاي هم در تتا اندازهتاکنون، ها این روشاست.حلِ همان مسئله استفاده کردهبراي 

35 Strain
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و تحلیل زبانی شناسیکاوي، جامعهاند از اگزیستانسیالیسم، رواناند. ابزارهاي مفهومی جدیدي که اضافه شدهشدهکار گرفتهبه36ترجمه
خۀ انگلیسی جنبش نقش بیشتري در شا،قابل درکیشکلِآنچه بهاستثناء گذشته بهاند.مشتق شده) که شاید اهمیتش در حال کاهش باشد(

هاي مفهومی است که به مکانیسمکار گرفته شده است، همین به37»فن بورِن«طور ویژه توسط کند و آنچه که در این کشور، بهبازي می
پوشانی دارد.و اغلب در هر دو وجه ذکرشده در باال همکند نفوذ مییکپارچهورزانۀ اندیشهترکیب 

وند که در جنبش، شآنها شاید توسط برخی نویسندگان به کار گرفته دو کاربرد دارند. هاي مفهومی این مکانیسمبدانیم که این مهم است
براي مثالآگاهی عمومی دارند.تري از د و در عین حال ارتباطی ایدئولوژیک با سطح پاییننمل نظري هستدر سطح باالي تأ

اند، مشتق شده»هایدگر«فۀ فلسمفاهیمی که از فلسفۀ اگزیستانسیال، مخصوصاًکار بگیرید. بهمان مسئلهرا براي [حل] اگزیستانسیالیسم 
او اشاره 38»یِزدایاسطوره«توان به برنامۀ مشهور عنوان مثال میهستند که بهترجمه هنگام در مخصوصاً،بولتمانعملیاتیِهاي ندرومعیار 

اي ساطیريبینی اعبارت دیگر، به جهانشود یا بهمینابود ،سنت مسیحیاستعالییِمرجع چارچوبِ سرتاسر ، 39هماهنگیسیستم و کرد. با 
مورددینش فوراً توسط منتقطور که همان،هماهنگیبازگشت او به یک» (توانیمما دیگر نمی«بر این عقیده است که شود که سپرده می

به ولتمان] [در آثار بکنند، میعمل که آنچنان ِ [سنت مسیحی]هاي اصلیفقرهپس ). بودي فعالخدامعناي] بقاء[بهاشاره قرار گرفت، 
ترین روندشدیداین کار] [؛ندمعناداروجوديشناسی یک انسانرجعِمدرونِ چارچوب شوند که گردانده میهایی برچارچوب

تاریخ شود و می42باطنیشناسی انساننوعی تبدیل به ،شناسیِ استعالییهستیبنابراین است.تصورقابل41ِو سوبژکتیوسازي40ِاستعالزدایی
هنوز اش، بازتفسیرشدهسنت 44وجودکه در چارچوبی انفرادي نامۀ زندگی؛ [البته] گرددمیتبدیل به نوعی از زندگینامه43رستگاري

36translation enterpriseTheحیت هاي مسیهاي مفهومی است که جنبش االهیات پروتستان براي مفاهیم و آموزه: مراد نویسنده از آنچه مترجم، امرِ خطیرِ ترجمه نامیده است، معادل
هاي مفهومی سوار و متکی است [مترجم].کار گرفته و به یک معنا این جنبش بر این معادلسنتی به

37 Van Buren
38 Demythologization

39ConsistencySystem andهاي بولتمان فهمید [مترجم]. : در اینجا این دو تعبیر را باید در متن نوشته
40 Detranscendentalization
41 Subjectivization
42 Immanent
43 Heilsgeschichte
44 Existenz
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ار ککار گرفته شده است، در مرکز اي بهحد و اندازهي و هوش بیزوردانشبا روندي مشابه که معنابخش مفروض گرفته شده است. 
هاي این اغلب چهرهتوسط ندرت با همان نیروي فکري) هاي دیگري (هرچند بهورزيِ تیلیش قرار دارد و به یک شیوه یا شیوهترجمه
اجازه داده شود که مایند،نبخش رخ میالهامبیر در قالب تعاواژگان اگزیستانسیالیستی که گاه و بیگاه نباید به .تکرار شده استجنبش 

اگزیستانسیالیستی و ازخودبیگانگی، محدود به اساتید مدرسۀ علوم دینی 45اضطرابمثالً  وتار کنند. با جنبش را تیره» پاپ«ارتباطات 
ر نتیجه ددر این تجارب سهیم باشند.دار حومۀ شهر تا حد قابل توجهیرسد زنان خانهنظر میبهاند. نیستند که صرفاً هایدگر خوانده

عنوان بهحومۀ شهردارِزنان خانهدر ارتباط با وزرا رایج توسط یشکلد بهنتوانهاي اخذشده توسط اساتید مدارس علوم دینی میترجمه
هاي خاص هایدگرمیان ایده46»گزینشیقرابت«شود به تعبیر وبريِ کلمه، آنچه در اینجا ظاهر مید.نکار گرفته شوبه،شانرجوعارباب

نه زودي نشان دهیم، بایستیطور که ما تالش خواهیم کرد تا بهتبیین این مسئله را همان. دار حومۀ شهر استخاص زنان خانهذهنیتو 
هایدگري جستجو کرد.دار شبهشناسی معرفت در مورد زنان خانهانداز جامعهدر تحلیل فلسفیِ هایدگر بلکه در چشم

کنند. ترجمه ایفا میخطیر امرِترین نقش را در شاید اصطالح بهتري باشد)، برجسته48گراییشناسی(روان47کاويهاي مشتق از روانهاید
عنوان امور بهچیزهایی که آنمثالً شناختی، هاي روانعنوان نمادهایی از (تا حد زیادي آگاهی) حالتبه،سنتیدینیِتصدیقات

ستلزم م[صورت گرفته] که ه فهم اصیلِ فروید از دین بايبینانهچرخش خوششوند.فهمیده میاند، بیان شده49اثباتیياستمراربخش معنا
مریکا اي که فرویدیسم در ادگردیسی خیراندیشانهبا ،)»هري استوك سولیوان«شدن از تعبیر براي منحرف(در هر مورداین است که 

اند، در جامعۀ امریکا نفوذ کردهکنون شدیداً تاشده، مشتقکاوانهلحاظ روانبههاي ایدهاز آنجایی که ، هماهنگ باشد.استمتحمل شده
شاید کم دستتضمین شده است.ها چارچوبعمال دین در این براي ا،یک تفسیرهمان اندازه مهم از طریقِ اي و بهلحظهارتباطی تقریباً 

کرد کاوي تبیین اگزیستانسیالیسم و روانهاي مفهومیِاش از مکانیسمترکیب مبتکرانهخاطر بهجاذبۀ االهیات تیلیش رابخشی از بتوان 
رف صبدون اما ما وجود دارند.»ِدر فضاي«لحاظ فرهنگی بهگفت، توان میکه هستند ايورزانهاندیشههاي ا، ترکیبکه هر دويِ آنه

برایش قائلیادي زاحترام ، اما نباشدهم طور کلی با وي موافق بهفردي که اگر (نفسۀ تیلیش تالش براي بدنام کردنِ دستاورد فیحداقل 

45 Angst
46 Elective affinity
47 Psychoanalysis
48 Psychologism
49 Positive
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اند.رفته شدهکار گمل نظري بهأتدومِدستهسطوحِ قابل توجهی از حجم روندهاي مشابهی در مورد اساساًکید کرد که )، بایستی تأاست
به این دلیل انیدرمهاي روانسنجه، وجود دارد کهتفسیر شدهشناسانه روانهاي در چارچوبکهاگزیستانسیالیستیشبهیماري همچنین ب

دین لذا و؛اندپذیرش این تشخیص شدهمهیايِزماننکه تا ایکنار بیایند موضوع در میان مردمی اند تا با این از آن طرفداري کرده
بنابراین ارتباطی بسیار مهم . در میان آنها وجود دارد،نیِ مسئلهجنبۀ درماتشخیصی و هم در جنبۀهم در 50،»نمادپردازي«عنوان یک به

در ا دینی نیست، امیعنوان متفکرانآنها بهحدواندازة در که او وجود دارد؛ نیازي به گفتن نیست 51»وینسنت پیالنورمن «میانِ تیلیش و 
این مسئله تحلیلی عالی از 53»بوشفورد دورنسن«و 52»لوئیس اشنایدر«ارتباطی کلی با تفکرشان دارد. ،شناختیروانلحاظافکار عام، به

هاي نهادهاي وابسته تصویري مطلوب از اینکه چگونه همان ارتباط در برنامه55»ساموئل کالوسنر«و 54شان از ادبیات دینی عامهدر مطالعه
ابا بر روي باثرِ شود. شکلی محض دیده میدر اینجا سوبژکتیوسازيِ محتوايِ ادیان سنتی بهاند.، ارائه داده56ستشده ااجراء میبه کلیسا 

یآگاهی انسان58»در اعماق درون«معناي به 57»رفتنفضا به «شناختی گردیده است که در آن، اصطالحِ رابینسون، تبدیل به منبعی روانابرِ 
معناي انحاللِ شدید االهیات به به؛ این تغییرحقیقتاً حساس تغییر کرده استنظريِ 59بارمرگپرشِ یک بهعبارتی دیگر، بهو [رفتن] 

اي از دین مورد ستایش قرار گرفته است.عنوانِ دفاعیهاي است که بهشناسیروان
کار گرفته بهترجمه خطیر امرِدرمانی در لحاظ لحاظ تشخیصی و هم بهتواند هم بهشناسی نیز میشده از جامعهدستگاه مفهومیِ مشتق

این روزها با این افزوده که منتصدیق کنم،من بایستی سهم گذشتۀ خودم را به هر دو رویۀ کاربردي،جایی است که شاید این آن؛شود
ي بزرگ هاراحتی کفایت این مسئله را نشان دهد که حلقهتواند بهشناسی میدهم. جامعهوجه شناختی را بر نقشِ درمانی ترجیح می

50 Symbolization
51 Norman Vincent Peale
52 Louis Schneider
53 Sanford Dornbusch
54 Popular Religion, University of Chicago, 1958
55 Samuel Klausner
56 Psychiatry and Religion, Free Press, 1964
57 Up there
58 Deep down within
59 Salto mortale



11

االهیاتسکوالریزاسیوندربارةاجتماعیدیدگاهی
نیکمحمدرضا قائمیترجمۀ پیتر برگرنوشتۀ 

توان میپساند.همعنا شدبراي مردم کوچه و خیابان بی)استمعنا یا/و عمالً غیرقابل اجراءبیلحاظ ذهنی بهکه (آموزش ادیان سنتی 
و عمالً قابلِ اجراء)دارمعنالحاظ ذهنی نی به(یع60»تناسبم«که يطوردر بازتفسیرِ سنت قرار دارد به، چارهراه که گرفت چنین نتیجه

شدیداً عبیر تخر خوبی از این مسئله است؛ البته ، نمونۀ متأ»گفتنمدارانه سخنسیاست«نامۀ کوکس به کلیساها مبنی بر توصیه. باشد
حثی پیرامون و نیز اخیرتر در بشدیداي مشاجرهاي در طور گستردهکلیساها و مردم کلیسا، بهکه قابل فهم است در موقعیتی ،»تناسبم«

لِ تحلیکید قرار گیرد، این است کهمورد تأطور خاص باید مجدداً در اینجا اي که بهنکتهاند. درگیر شدههاي خارجی امریکاییسیاست
ت که االهیات این اسبیانی ساده این نکته بهاي قابل تحمل نیست.هر اندازهبه،هاي سیاسیاین فعالیتدر مورد خلوص و ارزش باطنیِما 

پی و ویتنام سیسیحوادث و مسائل اخالقی میدهند. مفروض در کوچه و خیابان تطبیق میو مناسک کلیسایی، خودشان را با واقعیت
لحاظ واقعی است. بهتصدیقات دینی سنتی در مورد خدا، جهان و انسان، تا حد زیادي غیرِ[اما]کوچه و خیابان، واقعی است؛ي مردمبرا

اي را به واقعیت مفروض در کوچه و خیابان عملیشناختی و نیز االهیات و کلیسا، اولویتاز شده هاي مشتقشناختی، برنامهجامعه
همان عمل ساساً اندتوانمیرایج است،آمریکایی -طور که اکنون در فلسفۀ انگلوشناختی، همانه تحلیل زبانبگرایش آنها با دهند. می

سازگار یژه ویک وضعیت شناختیِ عنوان بهواقعیت مردم کوچه و خیابان، با نیز این کارزیرا ،دنرا با ابزارهاي مفهومی متفاوت اجراء کن
مردم«همۀ این مسائل، تنوعات معناداري در میان انواع عالوه بر ترجمه وجود دارد، زیرا ند دو روبرخی مسائلِ کاربردي، در هراست. 

هاي لزوماً براي شرکتشود،سب محسوب میناتواقعی و م،آنچه که براي کارگران حقوق مدنیِ جوانشود. دیده می» کوچه و خیابان
متنوع خواهد د، نوشکه توسط مترجمان تعیین مییبا مخاطبان خاص، مطابقهکلیِ ترجمبنابراین ویژگیاجرایی به همان شکل نیست. 

بود.
چیزي بازتفسیرِ سنت مسیحی توسط متالهانِ سکوالر، مستلزمِ تطبیقِ میان سنت و آنشود، کارگرفته هر دستگاه مفهومیِ خاصی که به

در بخواهیم تطبیق دهیم یا وقتیدو را با یکدیگر بخواهیم اینهنگامی که شناسیم.میعنوان آگاهی مدرن ست یا غلط، بهردبهاست که 
سنتطور ثابت، بهتقریباً [اما مشکل زمانی است که در این جنبش]، . دو وجود نداردمیان اینچالشیهیچکنیم،فاش را این فرایند چیزي 

رچند نه ه. بنابراین جنبش مورد نظر ما،مطابقت کندمدرن معروف قولِ بهشناختی و هنجاريِ آگاهی استاندارد تا با است ساخته شده 
وکاهش االهیات رفدربارة»فوئرباخ«برنامۀ مشهورِ که شوداي تکرار میحد متحیرکنندهآن تا صوري،لحاظلحاظ محتوا اما دستکم بهبه

].کندا آن برابري می[بشناسیبه انسان

60 Relevant
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جنبششالودة 
ر بسیا،شناختیهلحاظ جامعبهاند. االهیاتی منتج شدههاي بسط و گسترشکه از این ایم بینی کردهرا پیشما اکنون برخی پیامدهاي عملی 

لحاظ عبارت دیگر، بهبههاي عملی، مخصوصاً اجتماعی ندارد.ریشهاالهیاتی، هاي بسط و گسترشدالنه است که تصور کنیمساده
نظر از هاي االهیاتی موردایدهوجود دارد که یک زیربنايِ غیرِ نظري، یعنی 61جایگاه ملموسی که من در زندگی دارم،شناختیجامعه

ت. از گفتمانی در فرهنگ غربی اسفرضی و عام، عنوان جهانی مسیحی بهیۀ جهانِپذیرفتۀ آنها، تجز-جهند. نقطۀ آغاز خوددرون آن می
بیانی دیگر،بهاند. جهان مدرنخالق اي است که این تجزیه و فروپاشی، خودش معلولِ نیروهاي تاریخی گستردهبا این حال

شد یک رچارچوبِ هاي معمول در اي است که بایستی تبیین شود. تبیینهم در جامعه و هم در آگاهی، خودش پدیدهسکوالریزاسیون 
خوشنود است که توسط متالهانِ سکوالرِ ما مورد تبعیت قرار طورِ کلی بهکند و آغاز میبینی عقالنی و علمی (که بولتمان از آنجهان

که صرفاً دراساساً تبیینیکه یمما شدیداً بدگمانشوند. ا این دلیل راضی نمیبدر موارد خاص، شانهايرغم شایستگیبهگرفته است)
ري که پیشتر متألهان سکوالکار گرفته شود. بهعنوان ابزار کافی براي فهم پدیدة سکوالریزاسیون گنجد، بهمی62هاچارچوب تاریخ ایده

وسیلۀنی را بهاین است که سنت دیکلیِ آنهاروند کنند. از این دست را به خوبی بیان می»ایدئالیستی«ضعف هر نوع تبیین اشاره شدند، 
یارعنوان معهاي مدرن که بهایدهاین که کند المجموع به ذهن آنها خطور نمیحیثد. این مسئله، مننسبی کننهاي مدرن خاصی، ایده

شوند، خودشان بتوانند نسبی شوند.گرفته میکار بهتناسب اعتبار یا 
عجزات عهد جدید را مکنند،ها استفاده میرادیوو وسایل الکتریکی طور کلی از مردمی که بهمثالً با فرض بولتمان، باید معتقد باشیم 

ها، این مردم یوو رادوسایل الکتریکی چرا علیرغم در اینجا این پرسش را کنار بگذاریم که شمارند. همچنین اجازه دهید کمتر معتبر می
د در اینجا حتی اجازه دهیدینی بیابند. یک طبیعت غیرِانبوه هاي بینی خودشان براي نامعقولیتا جایی را در جهانکنند تالش میهنوز هم 

رادیو با او در وکیالکتریوسایل همۀ کاربرانِ در مورد او فرض کرد) ابداً نباید که (آنچه عنوان فردي فرض کنیم که بههم بولتمان را 
همان اندازه ه بهک! و آنچهخواهد بودتبیین آشکارا نیازمند باشد، اگر یک واقعیت اما قطعاً این واقعیت، بینی علمی شریکند. یک جهان

و رادیو ایل الکتریکی وسشناختیِ کاربران برتري معرفتلِ جنبش، تبعِ او کُبولتمان و بهاین واقعیت است که نیازمند تبیین خواهد بود، 
یک شاید ،که عالوه بر همۀ موارد فوقهست این احتمال نظري نکتۀ قابل ذکر اینکه اند؛مفروض گرفتهرا بر نویسندگان عهد جدید

61 graspable Sitz im Leben
62 History of ideas
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عبارت هبمورد مالحظه هم قرار نگرفته است. و در عین حال از دست رفته باشد ،براي انسان مدرنوجود داشته باشد که واقعیت غیرِ علمی 
فروض گرفته ماعتبار شناختیِ غیرِ قابل خدشهعنوانِ یک معیار عنوان یک دادة تجربی، بلکه بهنه صرفاً به،دیگر آگاهی سکوالرشده

را داشته باشیم، اختی شنهاي، نه در زمینۀ تاکتیکی بلکه در بسترآگاهیِ سکوالرشدهانکارِ قصد اگر صرفاً ،صورتایندر غیرِه است. شد
اهر اللِ االهیاتی ظدر استدرا دوباره تبدیل به افسانه کند، فرض اینکه شاید ضرورتی شناختی براي آگاهی مدرن وجود داشته باشد تا آن

.دخواهد ش
اًنهایتدر عطف به کسی کهاز این منظر، این پرسش دهد. شناسی معرفت مفیدبودنش را نشان میانداز جامعهدر این نقطه است که چشم

و خواهکه در کوچه و خیابان استوسایل الکتریکی کننده از انسان استفادهباشد یاولتمان، خواه بدر شناختش از جهان بر حق است
،کنندتفکر میِ خودشان هاي غیرقابل چالشجهاندر ،دارندحضور ، هر سه موردبر اساس آنچه بیان شداگرچه یکسان است.63،سنت پل

صیرتیِ باند. بیکار گرفته شدهکردنِ سنت بههایی هستند که براي نسبیاند و نیز ایدهمستقر شدههاي اجتماعیِ خاصی شالودهخودشان در 
هاي خودشان اشاره تحلیل شالودة ایدهنیاز براي مستقیماً به ،خودشانارزشهاي کمت به نسبیت سازوبرگگرا نسبمتالهان نسبیرایجِ 

کند.می
ها و هم هاي سکوالریزاسیون، هم در چارچوبِ تاریخ ایدههاي متنوع و محتملِ منشاءروشن است که دراینجا امکان بحث بر سر تبیین

لهی هاي متاخاصی نسبت به این دیدگاه که بارها توسط چهرهتمایل داریم جانبداريما تاریخی وجود ندارد. -در چارچوبِ اجتماعی
، شاید در نسوي سکوالریزاسیوبهاطعهاي قکنیم که بر اساس آن، انگیزشما بودند، بیان شده است را تصدیق که در اینجا مورد توجه
از زداییونافس«از »ماکس وبر«مند در فهم صورت نظاماولین بار به، دانیمتا جایی که ما میاین دیدگاه شود. خود آیین انجیلی یافت

د، [از ماند که این فراینخوبی در ذهنمان میرچند مخصوصاً اگر در چارچوب وبري بیاندیشیم، بههطور دقیق تشریح شد؛به64»جهان
مدرن را در نظریات مختلفی که دگردیسیِ آگاهیمدنظر ما نیست تا با آمیز بود. این مسئله ابتدا] مورد نظر نبود و بنابراین عمیقاً طعنه

چنان پدیدة ه دید کتوانسهولت میبه، به مجادله برخیزیم. دنکنختاري تبیین میسا-چارچوبِ اقتصادي، تکنولوژیکی و اجتماعی
براي تأثیرِ متقابلِ اي»مادي«و 65»آرمانی«شود و دستکم براي بنده روشن است که عواملِ چندعلّتی تحلیل صورت بهبایستی اي پیچیده

63 St. Paul
64 Disenchantment of the world
65 Ideal
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کید د تأط مورندرت در این ارتبابهکه وجود داردیعاملِ علّیک با این حال . شودیافت میلل اي از عدیالکتیکی در زنجیرة تاریخی
بخشیدن به براي ارتقاءشایسته بنديِ یک شالودة صورتدهیم تا درمورد مالحظه قرار میرا آنکه ماو آن چیزي استاستهقرار گرفت

نامیم.می66اجتماعیهايجهانرا تکثیرنمودنِ و آن، جایگاه محکمی بیابد آگاهی سکوالرشدة مدرن
طور که در نظام (همانگیرکه بخش اعظمی از مردم، درون همان ساختارهاي اجتماعی همهقعیتی بسط یافتجهان مسیحیت در مو

شده بود) فرد معرِف واقعیت بیانمنحصربهنهادعنوان بهچیزي که توسط کلیسا (همانفراگیر بینی فئودالی وجود داشت) و همان جهان
. تغییراتتوازن کامل قرار داشتاي یکپارچه یا در یک وضعیتکردند. نیازي به گفتن نیست که جامعۀ قرون وسطی، جامعهزندگی می

زِ آمیهاي بدعتشانحصار کلیسا که در جنبهایی با مخالفتهاي دهقانی و طور که شورشدر ساختار اجتماعی وجود داشت، همان
با [ساختاري، هر دو را -اجتماعییکپارچگیِ شناختی و جهان مسیحیت، وحدتمعهذا گرِ آن هستند. مختلف بیان شده است، نشان

مان نشانه، از طریقِ همعنا ساخته بود. را بیدر آغاز عصر مدرن انحاللش موضوع ، برو برگردبیفراهم آورده بود که شاید آنچنان شدتی] 
معناي آن تواند بهاین مسئله نیز نمیتواند چنان باشد.هیچ وجه نمیما بهسبکبود که دربرگیرندة سبکی هان اجتماعی عالَم مسیحی، ج

هاي درون محدوده،و جهان یهودیتهاهمیشه جهان اسالم، پشت دروازههاي دیگر وجود نداشته است. باشد که هیچ اطالعی از جهان
ابلِ خدشۀ تهدیدها به واقعیت غیرقکنندةتبدیلتوانستند میتنها گاهی هاي متباین این جهانبا این حال، اند. حاضر بوده67مسیحیتواقعیِ

وا شده بود.دقت سشمشیر، بهالبته هرجا که الزم بود با نیزو دیگرينگه داشته شده نوك شمشیر دریکی باشند. جهان مسیحی 
همزیستی دارند و در یک زمان، دیگر در همان جامعهیکهاي مختلف با موقعیتی است که در آن، جهاندر مقابل، موقعیت خود ما، 

را مورد که منتهی به این مسئله شدندتوانیم عوامل مختلفیر اینجا نمیما دکشند. چالش میمدعیات شناختی و هنجاري یکدیگر را به
شدنِ عجیبگشودهسانس، نهضت اصالح دینی و روشنگري،از بند رهاشده توسط رني ایدئولوژیکهاانشقاقبحث قرار دهیم؛ 

شینی و ق شهرنرشد ساختارهاي اجتماعی شدیداً سیار و متمایز از طریدر سفرهاي اکتشافی،هاي!) عجیبها (و ایدهسرزمینها به دروازه
هاي خرِ رسانهأبرخورد بسیار متخواندن و نوشتن ادامه یافت،سواداختراع چاپ و بعداً توسطبا که 68»معرفت«تغییرات شدن،صنعتی

، ا در این موردیو نگهداريحفظکید کنیم:تأهاجهانشدن ریتوانیم به نتیجۀ خالصِ این تکثما صرفاً میارتباط جمعی و نظایر آنها. 

66 The pluralization of social worlds
67 Res christiana
68 Knowledge



15

االهیاتسکوالریزاسیوندربارةاجتماعیدیدگاهی
نیکمحمدرضا قائمیترجمۀ پیتر برگرنوشتۀ 

ما توسط بازاري از جهان. در عوض، استبسیار دشوار شده ،هر نوع انحصاري در تعریف واقعیت69ایجاد جدید شخص ها مبینیموقعیت
فرد را هاي تجربی جامعه وهرگونه یقینی که ضرورتحفظ زمان، در رقابت با یکدیگر قرار دارند. در این موقعیت، شود که در یکمی
قعیت ماوراء تجربی است، مودر این صورت، از آنجایی که دین ذاتاً مبتنی بر یقینیاتواقعاً دشوار است. کارایی برساند، سطح به 

دي فرکشاند. پس جنبش منحصربهورطۀ بحران اعتبار میدین را به70واسطۀ ماهیت خود فعل،تکثرگرا، موقعیتی سکوالرشونده است و به
نحو به،نتیسکند که در آن، یقینیات دینیعنوانِ جنبشی فهمیده شود که از موقعیتی ظهور میماست، بایستی بهنظر که در اینجا مورد 

دلیل ت، بلکه بهویژه به حقیقت داشته اسو برترهاي دسترسیبرخی ، ضرورتاًانسان مدرناینکه خاطرِ بهنه ؛انداعتبارتر شدهکماي فزاینده
ند.کیقین دینی را تعیین میکه خود [آن موقعیت]،هنگی بودهفر-اینکه او در یک موقعیت اجتماعی

صورت هبآنکه براي ایم، اجتناب کردهشدت، بهمندشناسی معرفت نظاماندازمان، در قالبِ یک جامعهبنديِ چشمما تا اینجا از صورت
هاي ن از جنبهتبییاز این منظر، دستکم بایستی نوعیاین وجودبا خورد.ناصطالحات تخصصی ضربه زدنیِ مثالرحمیِ بیبا ،قصنا

هی تحقق یابد. حالت بدییک حد تاناپذیري، اجتنابنحو در این بستر، این مسئله بایستی بهانداز وجود داشته باشد. مند این چشمنظام
71سازيرِ عینیغیمورد نظر،جنبشبندي کنیم: ي صورتترمندنظامچارچوب در مان را زمینۀ پدیدهپساجازه دهید ابتدائاً توصیف باال از 

این به چه معناست؟است.سنتی این مضامین 72ساختار معقولمتضمن فروپاشی نوبۀ خود، گیرد که بهمضامینِ دینی سنتی را مفروض می
سازيعینیغیرِ

آگاهی انسانی از فعالیتاین ماند. اقی میرتبط ببه انحاء گوناگون، با این فعالیت ممحتوايِ نظري و پیشانظريِ آن، کند. ملی ظهور میع
که در یک بفهمیم اي وابستهعنوانِ متغیرهايِ محض یا به73موازيپدیدة عنوانبایستی بهرا» هاایده«بدان معنا نیست که آگاهی نظري یا 

و فعالیت ها یدهاها و میان نظریهنحوي مستمر، بهنسبتاًشوند. میآرمانی تعیین نظري و غیرِعللِ مغرضانه توسط فرایندهاي غیرِسلسله
،؛ فعالیتکتیکی استاي دیالعبارت دیگر، رابطۀ میانِ آگاهی و فعالیت، رابطهبهاند، تأثیر و تأثر برقرار است. اي که از آن برخاستهانسانی

تر پایدار فعالیتهاي کمتر یا بیشمنظومهن بنابراید. ننماینوبۀ خود اَشکال جدیدي از فعالیت را تولید میبهکند کهیی را تولید میهاایده

69 De novo
70 Ipso facto
71 De-objectivation
72 Plausibility structure
73 Epiphenomena
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ط با هستند که معناي شناختی و هنجاريِ مرتب» هاییجهان«در یک رابطۀ دیالکتیکی مداوم با ،شناسیممی» جوامع«عنوان که ما به[انسان]
شِ نوبۀ خود کناي از فعالیت و بهشالودهتوسط دیگري، هر نوع جهانهمچون هاي دینی، جهانبنابراین دهند.وجود افراد را شکل می

اند که متکی بر این شالوده است.اجتماعی تولید شده
ظ کسب کرده و حفقرار دارند، در آگاهی آنهایی که در مسیري مشترك عینی را واقعیتحالتشده، لحاظ اجتماعی تولیدجهان به

شود، گرفته میکاربهاش عنوان شالودهگر فعالیت اجتماعی مشترکی که بهبرعکس، حالت واقعیت عینی از میان خواهد رفت، اکند. می
ا هر معیاري از بیید واقعیت، أیید و عدم تأخاطر داشته باشیم که این فرایندهاي اجتماعیِ تاین بسیار مهم است بهشود.از هم فروپاشیده 

ها را کاذب آن،دیده و برخی دیگرصادق آنها را ،گران علمیشاهدهبرخی مشوند که کار گرفته میبراي محتوا و مضامینی بهاعتبار، 
اي دیگر، امعهشود که در جتأیید میايتوسط همان فرایندهاي اجتماعینیروهاي مربوط به نجوم، بنابراین واقعیت عینی کنند.قلمداد می

شناس، در مقامی نیست که میان مدعیات شناختیِ رقیب در مورد نجوم و علم جامعهالبته کنند.یید میبینی علمی را تأجهانواقعیت عینی 
جربۀ تهاي خاصی مفروض گرفته خواهند شد که تواند متذکر شود که هر کدام از اینها، در موقعیتاو صرفاً میمدرن قضاوت کند؛ 

74شان»آهنگ واقعیت«، ماهرانه »ویلیام جیمز«اید آنچه را که اگر بهاي انسان، پس نظریات و ایدهیید کند. را تأاجتماعیِ هر روزه آن

ادوام هستند، هایی قوي و باگر چنین شالودههستند. ثر اجتماعی متقابل تأثیر و تأهاي خاصی از نیازمند شالودهنامیده است حفظ کنند، 
ه پدیدة طبیعی نزدیک باشد؛ آنها با همانبکه کنند اي را اتخاذ میشوند، واقعیت عینیهایی که زمینۀ آنها محسوب میپس ساخت

بار دیگر، این سروکار دارند. که در جهان فیزیکی با آن مواجهیم، 75»زندگیهايواقعیت«معلوم براي خدشۀ از پیشقابلِغیرِاطمینانِ 
لیک، است که در محیط کاتو» طبیعی«این گردد. منعقد میها ورزياندیشهدینی و به همان اندازه براي دیگر ورزي اندیشهبراي مسئله 

فرد تردید » ولیکیِآگاهی کات«باشیم. نکتۀ مهمتر این است ما دلیل خوبی داریم تا در مسلمان،طور که در عربستان، همانکاتولیک باشیم
نیز در شرایطی برعکس، در مورد یقینیات دینی یک مسلمان شک کنیم.کنیم، اگر او به عربستان مهاجرت کند و 

ساختارِ معقولشرا است، نظري و عملی بقاءمختلفسازوکارهاي همراه با خاص که ورزانۀدة اجتماعیِ یک ترکیبِ اندیشهشالو
باشند. بقاء را داشتهو معقول حتمل شانس مهاي مورد بحث در آن،کند که ایدهعیین میرا تیشرایطاین بدان معنی است که سازد؛ می

د که این ترکیب کننیید میشان، تأهايفرضها و نیز پیشینششود که از طریقِ ببا دیگرانی مواجه می،و معقولاحتمالیفرد، در ساختار 

74 Accent of reality
75 Facts of life
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طور بهه رسماً کي باشندهایی مقتدرمفروض گرفته شود. در میان این دیگران، شاید چهره،عنوان واقعیتبایستی به،ايپیچیدة اندیشه
دیگر، دورة تا اي دورهاز و بخشند اعتبار را [خاصی] 76واقعیتهاي کنندهتعریف،بخشآور و مراسم الهامر با ابزارهاي وحشتمکرَ

ات رسماً نسبت به واقعیهایی رایک دلیل یا دالیلی دیگر، تردیداگر فرد، بهدرگیر شوند. و جديرسمیصدیقات تاً باوصمخص
فراهم خواهد کن کردنِ تردیدها براي ریشهرا 77»روانیبهداشت «هاي متنوعی از ساختارِ معقول، معموالً مکانیسمشده بسط دهد، تعریف

وظیفۀ دربردارندةمیده شود که هو فرایندهاي ذهنی فندها اي از مردم، روعنوان مجموعهساختار معقول بایستی بهبه بیان ساده، ساخت. 
که یک ا دریابیمرشناختی زیادي نیست تا این واقعیت نیازمند تأمل نظريِ جامعه،این مسئلهاست.تعریفی خاص از واقعیت موجودحفظ

این دقیقاً به این دلیل است که دین، یک اقدام دینی است.هايورزياندیشهتمام78ِالزمشرط اجتماعی، -شناختیشبکۀ اجتماعی و روان
دادنِ اختصاصتوانیم این واقعیت کامالً ساده را با ف، میلهاي االهیاتیِ متخَحساسیتما در مواجهه با خطر همگانی یا جمعی است. 

ما، به زمینۀ در 80»رستگاري«بیان کنیم؛ البته با اندك تسامح که بر اساس آن، 79»هیچ رستگاري وجود ندارد،خارج از کلیسا«جملۀ 
این آگاهیِوندرخاصی 81کلیسايدهد که از طریقِضامین دینی ارجاع میاشاره ندارد، بلکه به معقولیت مسرنوشت ماوراء تجربی فرد

نمود یافته است.در دسترسِ تجربی، 
هاییایدهها و بینیو قادر به حمایت از جهانسفت و سختی را تولید خواهند کرد82هايشدنعینیشدیداًیکپارچه،ساختارهاي معقول 

ع به از ، شروساختارهاي معقولمحض آنکه بهپذیرند.میشان درون آگاهی طرفدارانراعینیواقعیت از قالبِ سختی خواهند بود که
ها، آشکار خواهند شد. تردیدها و پرسش83عدم یقین،شود.آغاز می[سفت و سخت]ِ واقعیت عینی این حالت تزلزلِ کنند، پاشیدن هم

76 Reality-definers
77 Mental hygiene
78 Sine qua non
79 Extra ecclesiam nulla salus
80 Salus
81 Ecclesia
82 Objectivations
83 Uncertainty
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یا حتی 86»نظر«شود. در گام بعدي، این یک می85»امر باورداشته«به امر در بهترین حالت، تبدیل بود، 84»شدهشاخته«آنچه که پیشتر 
نحوي مفروض گرفته شوند، به88»معرفت«عنوان اند تا بهکار گرفته شدهعبارت دیگر، مضامینِ خاص آگاهی که بهاست. به87»احساس«

زندگی «توانمتضاد قرار دادنِ حالتی که میآسانی از طریقِ بهتوانند این فرایندها در مورد مضامین دینی، میهستند. عینیغیرِروزافزون 
ح یجتر«به و در نهایت با داشتن نوعی برچسب مسیحی که فداکارانه به موضع مسیحی89»ِجهش ایمانی«و با نامید »در جهان مسیحی

گویاي ند، آمریکایی، نیازي به تبیین نداردر بستر د. این دو تعبیر اخیر که نضمیمه شده است، فهمیده شوفرد» عالقۀ دینی«یا » دینی
اند.خ دادهرقابلِ قبولی با اجمال،سازيِ سنت دینیچیزي هستند که در غیرِ عینی

شناسی ی از جامعهتر شده باشد که چه سبکمفید بوده باشد. اکنون بایستی روشنشناسی معرفت، نظریۀ جامعهو سیر درما امیدواریم گشت 
بزرگی اتفاق ،در این منظرراي موقعیتی که در اینجا مورد عالقۀ ماست، به کار گرفته شود. تاریخ اخیر دین غربی، معرفت ممکن است ب

اثر برخی دربه شناخت ما، اصطالح ترین نزدیکشاید ندرت در آن رخ داده است. اگر نگوییم هرگز، اما بهسازد که صرفاً میرا معنادار
هاي فرهنگی اي از پدیدهبراي طیف گستردهرا 91»سوبژکتیوسازي«که اصطالح دیده شود 90»آرنولد گلن«لهان معاصر آلمانی، مثالًأمت

در هر صورت، با شناسی دین به کار گرفت.گلن را براي جامعهاست که مفاهیم92ِ»وت اشلسکیهلم«[فرد دیگر] مدرن، ابداع کرد و 
،نمانی کنونیِدیموضعِآنگاه کار گیریم، سازي را بهعینیغیرِالذکرِمفهوم فوق، مانکنونیاگر براي موضعِکه یم این مسئله مخالف

زون مردم ر آگاهی تعداد روزافدادنِ واقعیت سنت دینی داز دستجنبش مورد نظر، عامِ زمینۀ پسدر اینجا . بیشتري فهمیده شودتر آسان
لحاظ تجربی بهاجتماعیهاي خاص و و گسترشبسطبایستی به بلکه ،از رحمتاسرارآمیز کري تنزلِ فنوعی نباید به چیزي که ؛است

الکتیکی، عنوانِ دو جریان از یک فرایند عام و دیبایستی بهجامعه، نمودن آگاهی و تکثرگراسکوالریزاسیونِدر دسترس نسبت داده شود.

84 Known
85 Believed
86 Opinion
87 Feeling
88 Knowledge
89 Leap of faith
90 Arnold Gehlen
91 Subjectivization
92 Helmut Schelsky
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عنوان هاي جهان غربی کشیده شده و بهاز محدودیتبا یکدیگر فهمیده شوند. واقعیت مهم این است که این فرایند، اکنون به فراتر
امکان پرداختن به آن نیست، اما دستکم باید در ذهن به آناي جهانی شده است که در اینجادهمحصولی از مدرنیزاسیون، تبدیل به پدی

توجه داشت.
؟توافقدفاع یا 

کنیم یجاوداننهادي را اي ساده است: چگونه مسئلهسازد، سازي مطرح میعنوانِ محصولی از فرایند غیرِ عینیاي که خودش را بهمسئله
به ایجاد منجراین مسئله وجه عملیِ روشنی دارد که نیستند. اجتماعی دیگر مفروض ظالحهایش دربارة واقعیت، بهفرضپیشکه 

همان اندازه روشنی در اینجا مسئلۀ نظريِ بههستند. یافتهسازماندینِاقتصادي کلی و سالمتیِ مسئول شود که کسانی میدردسرهایی براي 
نها را حفظ که سابقاً آیید واقعیت عظیمی تأدر فقدانِ را رسومش وجود دارد نسبت به اینکه چگونه وجود اجتماعیِ الینقطع این نهاد و 

عنوان نی که بهلهیأتر، دردسرهاي متبیان دقیقلهان یا بهأهاي متاست که دردسراین مسئله البته در جاییشیم.، مشروعیت بخکردهمی
لهان سکوالر با آن به این مسئله واکنش نشان داده است، أروشی که گروه خاصِ ما متد. کنظهور میکنند، مأمورانِ این نهاد عمل می

ا در اولین هایی در موضع متوضیح منوط به طرح این پرسش است که ما از خودمان بپرسیم چه گزینهجلوتر توضیح داده خواهد شد؛ این
، ممکن و مقدورند؟گام

این نهاد ممکن است وضعی دفاعی در 93.توافقدر اینجا دو گزینۀ بنیادین، با تنوعاتی در هر یک وجود دارند که عبارتند از: دفاع و 
هاي سترشرغمِ بسط و گهاي قدیمی ادامه دهد و تا حد ممکن، بهکثرسازي بگیرد که به تأیید عینیتمت-مقابل فرایند سکوالرسازي

هاي نظري و عملیِ تواند خودش را با توافقیا این نهاد میادامه دهد. زندگی و تفکر خودشبه94،»امر بیرونی«برانگیز دربارةتاسف
اي هستند.هاي نظري و عملیِ قابلِ مالحظهو هر دو، مستلزم دشوارياند آزموده شدهگزینه، هر دو همراه کند. » امر بیرونی«مختلفی با این 

اعی اجتميدر قلمروايهاي قدیمیعینیتظهارِ به ااست. اگر فردي » مهندسی اجتماعی«دشواري عملیِ اصلیِ حالت دفاعی، دشواريِ 
که بتواند در آن، ساختار معقول بادوامی اید یا بنا نمرا حفظ کند95جامعه-خردهید نوعی باد، زنسرباز میادامه دهد که از پذیرشِ آنها 

یِ تکثرگرایانۀ بیرونیِ شکلیِ مستمر در مقابلِ آشفتگدقت و بهبایستی به،جامعهتر اینکه این خردهنکتۀ افزونیابد. سنتی بصدیقات براي ت

93 Accommodation
94 Outside
95 Subsociety
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یست بلکه یطی، آسان و سهل ناین مسئله تحت هر شرابود. زاغه و حاشیهقب مراهایش محافظت شود. با اندکی گستاخی، بایستی دروازه
نترل بتواند ک،جامعهاي بسیار دشوار است، مگر اینکه خردهاي، مسئلهباسواد و ارتباطات تودهمردم اي در یک جامعۀ مدرن، با توده

رویکرد را ین اان بگریگرایانه مستقیماً مشکالت تمامیتلت]، [اما در این حا. کار گیردقلمرو و جمعیتش بهبراي راگرایانهتمامیت
اگر او در این صورت]اما گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ [، هاي قدیمی را تکرار کندیتمشروعدتوانمیفردیک خواهند گرفت.

ناپذیر، میدان جنگ نظريِ پایان،آن فرد[از سوي دیگر]، شاید یا دهد. ، فروپاشیِ کاملی از معقولیت رخ میکند، زود یا دیرریسک 
را شد آنکوفرد میواقعیتی که به، یا دیراگر کسی ریسک کند، زود،که در این موردکندایجاد را همیشگی یعنی نوعی از دفاعیۀ 
شود.حفظ کند، آلوده می

درون جهان اجتماعیِتحت محاصره، منحرفي هاعنوانِ واقعیتق خاص است که بهرَاي از فاین گزینه، جهان بستهنقطۀ حداکثريِ 
اصلیِ شهركکنند. هاي حداقلیِ مورد نیاز براي بقاء سیاسی و اقتصادي را حفظ مید که آنها صرفاً رابطهناي وجود دارکنندهاحاطه

د. ترنتر، رایجدر نیویورك، شاید چنین تصویرهایی را ارائه دهند. البته موارد غیر افراطی97»هاهسیدیک«یا اجتماعات 96»هاآمیش«
در ومصممی با جهان مدرن روبرو شدهدفاعی با حالت،، اغلب در هر جاییهمین اخیراًتا کلیساي کاتولیک است که،مثالمهمترین 

بگوییم ت تااستخیلی شدتبهاین حفظ جوامع کاتولیک خرج کرده است.را براي اش را حفظ کرده و آننحوي مطلوب انرژيبهنتیجه
نسبت به ما اند. آشکار کردهآنچه اکنون در جریان است،98رسانیِروزبهبراي روایتی را کالنصرفاً ، اجتماعیمهندسیِهايسختیکه 

تردید داریم.سخت استروز رسانی، بهرسمیِشان توسط مبلغانِ کنترلاي که کنندهنیروهاي تجزیهرهاکردنِ 
هايطمحینیرومند بازسازيِ دست دست در القاعده علیدر هر جایی،در پروتستانتیسم و یهودیت، و نئوارتدوکسیِارتدوکسی 

آنقدر نابراین بسودمند باشند.سابقشدةبازتاییدهايِعنوان ساختارهاي معقول براي عینیتبهتواندمیکه اند حرکت کردهاياجتماعی
اکتشاف «باصطالح به سويِ،از بازگشت بریتانیایی به سنتضرورتی ندارد که لحاظ االهیاتی بهضروري است، شناختی لحاظ جامعهکه به

خواهند می99ارت[کارل] بباشد که هوادارانِ چیزي به آنمعتقد ي بایستی فرداگر دوباره جسارتاً باید گفت .رهنمون شویم،»مجدد کلیسا

96Amishاي از پیروان سنتی کلیساي مسیحی.: فرقه
97Hasidic:اي از یهودیان.فرقه

98 Aggiornamnento
99Carl Barth ِنتقاد از االهیات لیبرالهوم ، بنیانگذار االهیات نوارتدوکسی گردید. او برخالف االهیات لیبرال که مسیحیت را با اتکا به مف»ارنست شالیرماخر«: متأله اصالتاً سوئیسی که با ا

رو دس بود. از اینگرفتن انکشاف ذات خدا در مسیح از طریق کتاب مق) خدا، معتقد به ضرورت جديothernessتجربۀ دینی به دینی بشرمحور تبدیل کرده بود، با تاکید بر دیگربودگیِ (
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ضا، ما قویاً گمان از قشناختی نیاز دارد.روان-گاه اجتماعیعنوان تکیهاین فرد به کلیسایی شدیداً شکیل بهاو به آن باور داشته باشد، 
خته که پردا» مر بیرونیا«شتر به مواضع سیاسی دربارةبیالقاعده علیبلندمدت نئوارتدوکسی در پروتستانتیسم اروپایی، کنیم که سلطۀمی

ا پس از جنگ، مستقیماً ب،گريافول این سلطهو نماید جذاب میلحاظ اخالقیکه بهساختهاي خودمحصورگونهرا به100جامعهخرده
شان، بقاءبراي اچار نما، بهوضعیت مواضع ارتدوکسی یا نئوارتدوکسی در،مرتبط بوده است. در مجموعذاتاً غیرِ دینی جذابیت فقدانِ این 

[جایگاه .کنندتحریکاي بودنبراي فرقهرا مردم بتوانند موفق خواهند بود که حدي تا ؛ البتهاي دارنداَشکال اجتماعی فرقهبه گرایش 
باشند.میوابسته به کلیسا کامالً فراتر از کنترلِ اقتدارهاي است که وابسته به بسیاري از عواملِ اغلب غیرِ دینی مذکور]، 

 تواند در پرسشی ساده جمع که میهايِ بزرگ خودش را هم داردهمچنین گرفتارياما تر است. »مدرن«، آشکارا حالتی توافقحالت
ت که [خودش] پاسخ اسشود، که در شرایط تاکتیکی داده میمعموالً اولین چیزي است » ود؟برباید به پیش یک فرد، تا چه اندازه «شود، 
بدست مسئلۀ لی]، [مسئلۀ اص، عبارت دیگرهبشود؛تاکتیکی مسئله آغاز مینوعاً با تالشی براي حل،یند توافقِ کلیعنوان فرابهصرفاً 

چوپانی یا قام مشایستۀ برود که پیش جایی تواند تا پس انسان میاست.و سرکش متمرد هايرجوعارباب، از میانِپیامِ یک نفرآوردنِ
ارباب تعبیه شده است. فراینددر اینجا، درونِ 101»عدیلت«عاملِ اي این است که چنین رویهسختیِ باشد.نویسیانجیلن به مقامِ رسید

خواهد امتیازاتی را تی میوقبالنتیجه انسان متمرِد شود و تکثرسازي احتماالً بایستی نه کمتر، بلکه بیشتر -رجوع، در حالت سکوالرسازي
تر شدن هستند. شود که نسبت به واقعیت مفروض براي مردم، همیشه در حال عمیقامتیازاتی میبهتعهد محفظ کند یا برنده شود، الجرم 

تحت ن مسئله، یو ا؛کندمتخصصان میکردنِ تفکر خود آلودهها شروع به فرضاین پیشکه نماید رخ میوقتی کار، سختیِ با این حال
، بلکه »برود؟ش باید به پیفقط یک فرد، تا چه اندازه «پس دیگر این پرسش مطرح نیست که اغلب ناگزیر است.اي نتیجهاین شرایط، 

حملۀ ها به سويِدریچهبرسیم، وقتی به این نقطه ؟ »بایستی تا چه اندازه به خودباوريِ خودم ادامه دهممن«[این پرسش مهم است که] 
مسئلۀ ذاتیِ گزینۀ توافق که ابتدا مطرح شد، این است که در مجموع اند. کشد، باز شدهرا به چالش میکه سنت 102سازيحقیقیِ نسبی

ریزد.نظري دارد که در آنجا معقولیت سنت، گویی از درون فرو میگرایش قدرتمندي به تعدیل نقطه

) درسنامۀ االهیات مسیحی، ترجمۀ بهروز حدادي، قم، مرکز 1384گراث، آلیستر (دانست؛ بنگرید به: مکبارت برخالف االهیات لیبرال، االهیات را متکی بر کتاب مقدس و کلیسا می
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب [مترجم].

100 Subsocietal
101 Escalation
102 Relativizing



22

االهیاتسکوالریزاسیوندربارةاجتماعیدیدگاهی
نیکمحمدرضا قائمیترجمۀ پیتر برگرنوشتۀ 

تلقی نهادهاي دینی، ممکن است چنیندر ارتدوکس هالعادفوقعناصرِدر میانِ جزئیبخش یک انحصاريِ با امتیازات مخالفت تندوتیز
بنابراین انسان، کامالً غایب است. ترشان 103»روشنفکر«در رقبايِ شدیداًاً عمیق تکیه دارد که نسبتشناختیِ غریزة جامعهبر یک شود که 

شکه جنبرا انکار کند هایی قدرتاز شناختی جامعهدرك حدواندازة خوبِ تواند نمیهاي اخالقی و فکري خودش، فارغ از همدردي
کارانی فظهشناختی] از محااند؛ یا در آن مورد، [درك جامعهکردهه شان لزیر پايرا آنگذشته کلیساي کاتولیک، در نیم قرنمدرنیستی

تاریخ دو سه قرن شود. باز بالیاي االهیاتی و کلیسایی 105ندورايجعبۀ پا104روزشدن،بهبا ترسند در کلیساي امروز را انکار کند که می
بخش باشد.براي آنها اطمینانتواند میسختی توافق پروتستانی به

انتخاب متألهان سکوالر
را ایم آنکه ما کوشیدهلی جایگاهش را در حالتی کُانسان،چگونه گردیم. بازماناست که ما به متالهان سکوالرسختی دورة این اما 

وتستان لیبرالیسم پرتداد مدر ا» جدیدي«جنبش لحاظ تاریخی بهشده است، اشاره طور که تاکنون همانتوصیف کنیم، درك کند؟ 
سلها قبل توسط نمدتکه دستکم تر از آن چیزي هستند ندرت افراطیاالهیاتیِ آن، بههاي گزارهکه در حالیکالسیک قرار دارد. 

ي معقول، رسد دقیقاً به این دلیل که فروپاشیِ ساختارهانظر میتر بهافراطیآنها [نیز]کلیِحالت،شکل گرفته است» هارتناك«و » یچلر«
» دیدج«فردي ممکن است در مورد جدیدبودنِ االهیاتآنچه در هر صورت، هرهاي کالسیک تسریع شده است. از دورة لیبرالشدت به

امی فراتر از گاي است که تصورِگونهدو سر این طیف به؛ قرار دارددفاع -توافقاالهیاتی هاي حالتزنجیرة در یکی از دو سرِ بیاندیشد، 
کلیسایی را محقق سازد، دشوار است.-االهیاتیامور آنها که مسیر کوتاه محاسبۀ نفسِ 

اند. يِ سنت شدهکاربراي دستتنها معیارهاي معتبرتبدیل به ، مفروضات عصر ما از واقعیتلهان سکوالر کامل شده است. أتوافق با مت
عنوان روند تر، شاید بهرومواضعِ لیبرال میانهاند. متالهان سکوالر تسلیم دشمن شدهکار، پردازانِ محافظهاز منظرِ دفاعیهکه] [در حالی

ی توانتو می«؛ »رستاخیز خواهیم بودلِفِّاما ما متکَبخشید، خواهیم 106باکرهوِالدتی تو ما به«با آگاهی سکوالرشده شناخته شوند:زنی چانه

103 Open-minded
104 Aggiornamento
105 Pandora's box
106 Virgin Birth
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چنین مذاکراتیاالهیات سکوالر علیهذا.و قس» لتی دینی را محفوظ خواهیم داشت، رسا108براي مسیحتاریخ باشی، اما 107صاحبِ عیساي
ان رود که هویت خودشمردمی می] اغلبموضع[از سنت، به فراتر از کندنِدر دلدر عوض، کند. از همه صرف نظر میکند. را تحقیر می

رهاکردنِ باور به زندگی پس از مرگ نسبت به آنچه که انسان کوچه و مثالً متالهان سکوالر، تمایلِ بیشتري به سنجند.را با آن نمی
نظر دستکم در آمریکا بهد. نکندر این مسئله را حفظ مینه درازداممعموالً برخی امیدهاي ،]از قضا مردمکه [دهد، دارند خیابان انجام می

لحاظ بهو ندیده آموزششکاك متالهانِ عنوانرسد که امروزه متالهان، میل باطنی بیشتري به این دارند که خودشان را بیش از آنکه بهمی
خاطر دارد هباز داستان قدیمیِ آدمِ مست نحوي جدي بهکلِ چیزي که یک نفرملحدان معرفی کنند.به اسمِ االهیاتی متوسط بشناسانند، 

نی و دگرگونیِ امر متعالی به امر باطوجه امکان افتادنش در آن نبود.هیچرفت که بهشیروانی راه میطوري رويِدقیقاً او که این است 
وسازي نما این است که فردي اکنون بتواند از نیروهاي سکوالرکننده و سوبژکیتنتیجۀ متناقضتغییر از عینیت به ذهنیت کامل شده است. 

را [(نیروهاي سکوالر)] آنانسان افتاده است: بنابراین باید گفت اکنون اتفاق بدتريکه تهدیدکنندة سنت هستند، احساس امنیت کند. 
قرار داده است.109شفیعبراي خودش پیشاپیش 

که خود لیهاي ککامالً فارغ از پاداشباشد. بخش ییتواند خیلی رهااین حالت، میبفهمیم [چگونه] نیم این مهم است که کما فکر می
ازش هاي توافق و سماللتبا ،بار و براي همهوجود دارد که یک» رفتنِ تمام راه«از خالصی نوعی کند، احساس می» با آن«انسان از بودن 

مخالف چیزي است که از جنبشهماندقیقاً شناختی لحاظ روانبخش بهکنیم که این کیفیت رهاییما گمان می، واقعدر شود. محقق می
براي نقلِ لُبِ مطلب، یک لطیفۀ شناختی مشترك را دارند؛لحاظ روانبه، این شدت»افراطی«تمام تصمیمات آید. می» جهش ایمان«

ستکم ها ددر این مورد، این انتخابشود. میخالص » هاانتخابهمۀ آن«و براي همیشه، از بار انسان یک،گویدآمریکایی کالسیک می
به چه «هاي االهیاتی بسیار است. هر متالهی بایستی از خودش، در برابرِ سنتش، این پرسش را بپرسد: شامل مجموعۀ خوبی از انتخاب

بخش باشد.آرام» چیز!همه«ندازة پاسخ همان اتواند بهمی» چیز!هیچ«و پاسخِ» چیزي باور دارم؟
اي هاي نظري و عملیایم. دشواريتواند به این شیوه حل شود، آشکارا اشتباه کردهمی110نهادفکر کنیم که مسئلۀ اساسی اگر با این حال 

الر منجر به عمالً االهیات سکور آشکارند که [نیازي] به توضیح ندارند.اند، اغلب آنقدلیساها ظهور کردهکه با االهیات سکوالر براي ک

107 Jesus
108 Christ
109 Preempt
110 Institution
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غیرِ روحانی هات شوند که تحت توجمیمتمایز هاي مشابهیسختی از برنامهبهتر، شود که با تعریف دقیقفعالیت غیرِ دینی میهايِبرنامه
را حفظ کنش سیاسی و111درمانیروانهاي اي میان برنامهعنوان مثال اصالً راحت نیست که هر نوع تمایزگذاريِ حاشیهبهاند. آغاز شده

از وانستتمینفر یک تفکري که بر اساس آن،.دنشومیضمانت هاي سکوالرِ محض زمانیا از طریقِ ساتوسط کلیساهاکه کنیم 
» کوالریحیت سمس«هايِ اي در تمام چنین برنامهخودزنی درونیبنابراین عاملِ نمود. یا زود، ناگزیر میرها شود، دیر» مسیحی«برچسب 

موالً فقط یک ذهنِ نظري کنند. اما فارغ از همۀ آنها، معپردازي ظهور میمسائل بسیاري از همان نوع، در سطح نظریهوجود دارد. 
کند، یالوهیت را انکار مکه در حالیدر زمینۀ االهیات، ايکنندهتناقض خاص سرگرمتحمل کند.را مقدارِ خاصی از تناقضات تواندمی

تحمیل کند.خودش را براي مدتی طوالنی بر انبوهی از مردم بتواند ندرت احتماالً به
گیرينتیجه
داند. ما تمایلی نداریم که در اینجا به آن را آزموده میآنکه طور که هر کسی همانخطرناك است، اي حرفه،شناختیبینی جامعهپیش

طرح گر فردي ناپذیر است. اشدت اجتنابها به آینده بهبرخی فرافکنیدر تحلیلی نظیر آنچه در اینجا انجام شد، بپردازیم. در عینِ حال
وتستانی ي مسلط در اجتماع پرکه این جنبش، تبدیل به ایدئولوژتصور کرده باشد تا جایی ما را [در ذهنش] جنبش مورد نظرِاستمرار

ریکا محتمل [اما] این مسئله قطعاً در آمفروپاشی است. آستانۀ عنوان یک نهاد در ر کند که این اجتماع بهتصوتواند طبیعتاً می،شده است
مندي دارد که از طریقِ ترکیبِ نهاديِ پروتستانتیسم آمریکایی محقق شده است. یقیناً اغلبِ در آنجا کارکردهاي اجتماعی قدرتنیست. 

هاي نهاديِ سنتی با مشروعیتظاهريدستکماي براي حفظ پیوستگیِهستند، اما دالیل قويخودار براینها از یک خصیصۀ ذاتاً غیرِ دینی 
اش سکوالر و هم در وجدان اجتماعی112اجتماعیکارکرد انحاء مختلف اکنون هم در که پروتستانتیسم آمریکایی بهدر حالیوجود دارد. 

تر شکالت پیشمحین، ن یها جاز بزنیم. در همان یک حقیقت االهیاتی از پشت بامعنوشده است، نیازي به این نیست که این مسئله را به
درنیسم متجدید حیات قدرتمند ضدفردي یقیناً منجر به این نخواهد شد که از ارتدوکسی در موقعیت خودمان، یبراي هر نوعذکرشده 

ریم که جبنش بر عهده بگیکسانی لحاظ شدت مشابه را براي هاي بهر شده باشد که ما آشوبدمگر اینکه در واقع، مقَ،بینی کندرا پیش
رسد نظر میل رخ دادن است، بهاکنون در اجتماع کاتولیکی در حااند. آنچه برده1930بارتی را به سويِ موضع مسلط در اروپا در دهۀ 

هاي راینددر ف[بپذیریم] که باشد ترین کار این بینی کند، پس شاید امن. اگر هیچ فردي ابداً نباید پیشاستموید این مطلب 

111 Psychotherapeutic
112 Social functionality
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اکنده هاي افراطیِ اینها، وقتی که در سرتاسر اجتماع پر، بلکه مشروعیتیستسازي، نقض و برگشتی نسکوالریزاسیون و غیرِ عینی
س از اینکه پسکوالر این است کهاالهیاتمحتملِاي کاهش یابد. سرنوشتور قابلِ مالحظهطگیرند، بهمورد احترام قرار میشوند و می

اً (که اتفاقشودجذب ،بخش به نهادهاي مشروعیتدر سازوبرگ، به اثبات رساند،در دین113مرسومچیزي عنوان بهرا جذابیتش بار یک
کلیسایی مختلف هاي در برنامه» برانگیزهاي جدید چالشبینش«نظر به اینکه این ما دقیقاً چیزي است که با لیبرالیسم کالسیک رخ داد).

در این فرایند، چیزي وجود ندارد کهدادن است. رخسازي اکنون در حالِیاین فرایند خنثکنیم که گمان میقویاً اند، پارچه شدهیک
نجر به مضرورتی ندارد کهدرستی مدیریت شود، بهکه اگر م دارد کید هاي دیگر بر آن تأشود، بلکه برنامه» مرگ خدا«مانع تحقق 

گردد.هایی در تداوم حیات نهاد اختالل
کند. ی حرکت میشناختالذکر با قدري دقت در چارچوبی جامعهگیري استفاده کنیم. تحلیل فوقاندکی کمتر از واژگاه علمی در نتیجه

کارش د، بهکناین موضوعات تحمیل میبارةفرد درهاي خاصی را بر دیدگاه این [دیدگاه]، محدودیتکه بدون گفتن این]تحلیل[این 
تی نظر، بایسیا خطايِ مواضع االهیاتیِ موردهر پرسشی در مورد حقیقت غایی این است که مهمترین محدودیتالبته دهد. ادامه می

رین کاري که بیشتکشیده شود، هایی از حقیقت یا خطا چنین پرسشحوزة به ،[محدودیت]وقتی آن استثناء شود. هااز تحلیلشدت به
اي که است؛ آگاهیهاي شناختیِ خودشفرضتماعی پیشاج-تواند انجام دهد، آگاه کردنِ انسان از نسبیت تاریخیشناسی میجامعه

ا راما در اینجا، من رهایی از انسانکنم. هان سکوالر توصیه میاست که قویاً به متألکنم، همان آگاهیمن براي این انسان مطرح می
کنم.شناختی اخذ میجامعهبا ضرورت ناسب تمهاي عنوانِ گام کوچکی فراتر از محدودیتدستکم به

چیزي ه هیچتوانم صرفاً به او ضمانت دهم کمن میسازد، ستتر میکه تحلیل قبلی، حالتی از یقین قوي را مباید فکر کند اگر هر فردي 
هاي شادعایی نسبت به هر نوع یقینِ مثبت یا منفی در مورد پرسنم اتوترسم و نمیمن میتواند باالتر از آن حقیقت وجود داشته باشد. نمی

در نابراین بها باشم. تی براي این پرسشهایی دستکم احساساو در دورهتوانم مدعیِ نگرانی مزمن اساسی دین مطرح کنم. من صرفاً می
ه این اما شاید آن دقیقاً بکند. میآورم که خودم را درگیر هاي آن، من از چیزي سخن به میان میسازي و پیامدگفتن از غیرِ عینیسخن

من اند که دهه پایان راهی رسیسويِ کسانی متمایل شوم که مدعی هستند بطور دوستانه، بهبهآنم که کمتر از چیزي دلیل باشد که من، 
ش »کارغیرقابل ان«یا حضورِ » مرگ خدا«آنها چنین کاري را از طریقِ اعالمِ ِ نظر از اینکه؛ صرفبینمعنوان مسافر آن میهنوز خودم را به

دهند.انجام می

113 Dernier cri
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در ،یتعنوان واقعچیزي بهاینکه و اعتقاد به دیگري یکبامواجههعبارت است از: ،ذات دیننماید که این مسئله براي من چنین می
الواقع یفطور که رابینسون بیان داشت،همان؛ چیزي کهشدیداً متفاوت از انسان استوجود دارد که نسبت به انسان بیرونی و جهان 

ن مسئله نیست. خواه اینکه ای، این است که انسان در واقعیت تنها اساسیدینی فرض پیشاست. بنابراین » العاده/بیرون از آنجاخارق«
بینی]مکن [آن جهانماعتبارِبه ربط بیقدر هماناي خاص باشد یا نباشد، جامعهشدة ما نسبت به لحاظ اجتماعی عینیبینیِ بهبخشی از جهان
اگر امر خطیرِ د.شوهر درکی از نظریۀ کوانتوم[سبب مشکل در] 114بینی جامعۀ ناتالی در جنوب آفریقاجهانغیبت است که مثالً 

ی خودش را به پوچش قرار دارد، معتبرچارچوبی غیر از چارچوبِ درکه درگیر کندايدینیبنیادین گزارة االهیاتی، خودش را با 
توانست مینپس به نظرِ من، است، » مثبت«آیا انسان در واقعیت، تنها است؛ بله یا خیر؟ اگر فردي یقین دارد که جواب ده است.انکش

ی که وقتباشد. »مارکس«توانست شاگرد از این حیث، آن فرد میانجام دهد که زمانی االهیات انجام داده است.چیزي بهتر از کاري 
رداختن به غول پشخودش را بیشتر به زحمت نینداخت و خودش را میقین داشت که نقد دین پایان یافته، باخفوئرهمراه با مارکس 

صرفاً توهمی شود، با انسان روبرو میدر واقعیت که 115»دیگري«دینی گزارة که نداردچنان یقین کرد. اما اگر فردي آنچیزهاي دیگر 
به خواهد یانسان مربط صرف نظر کند. عنوان امري بیتواند از پرسشی دربارة اعتبار این گزاره بهندرت میبهپیکر است، پس غول

د.ادامه دههاي دیگر، شیوهبه به یک شیوه یا نهادهایی دینی سنتیِ داخلی یا خارجی، پیگیري پرسش از 

114 Zulu
115 Other


