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ا از طرف دیگر چیزي از یک طرف ممکن است چیزي بدست آید ام .دارد جنبهدو  غالباً ،نامدمی 1»زداییافسون« ن رافرآیندي که وبر آ
ده است. بدین معنا که فاق افتایا اتّدن 2»زدگی-افسون-باز« ند چنین وضعی در برخی اشکال پدیدةاي معتقدهاز دست خواهد رفت. عد

ه ما شود. زیرا چیزهایی کپایه و اساس و متزلزل ساخته میبی در بسیاري موارد از طریق اصالح و بازسازي یک امر مطلقاً» سمقد« واژة
  م.خواهیم از شر آنها رها شویکه می اند، اغلب در زمرة امورياصالح و بازیابی آنها هستیم در پیِ معموالً

این ( توضیح باشد کار خود را آغاز کنم فانه و نیازمندتواند متکلّها مییک از این کلید واژهخواهم با بیان این نکته که کدامدر اینجا می
  .رو باشد) تر شدن بحث پیشِتواند کمک خوبی در روشنا به نظر من میفانه به نظر آید، اممفاهیم هرچند متکلّ

I.  

ي جهان ه سودهیم. این واژه نشان از آن دارد که جهان گذشته در سیر انتقال خود بورد بررسی قرار میرا م» زداییافسون«نخست مفهوم 
ا سر میبه 3»زدگیافسون« کنونی در حالتبه چه معنایی است؟» زدگیافسون«برده است. ام  

بوده است و مهمتر آنکه زمانی این موجودات غیبی در  از ارواح و نیروهاي غیبی ءنخستین ویژگی جهان کنونی آنست که زمانی مملو
 رواح تقریباًها و انفوذ قدرت این موجودات تا جایی بود که مرز خارجی میان قلمرو انسان اند؛ دامنۀسزایی داشتههثیر بأزندگی انسانها ت

و بیابانها که قدرت خوشی، سرمستی یا بیماري برهوت در ارواح درون درختان بودند و برخی ارواح  اي از آناز میان رفته بود. دسته
ها در اختیار داشتند (مقصود از خوشی و سرمستی همان حالت ظاهري و مادي آن وراندن انواع نوش داروها و معجونانسانها را با خ

ور علّی ام که ساختارِ است 4»اخالقی«نیروهاي متوجه آن دسته از بیشتر سخن من  .آن)از است، نه نوعی وجد عرفانی یا چیزي بیشتر 
غشته به خون آاز شهر کانتربري (که ناگزیر آب  دادند. بر این اساس یک شیشۀسالمتی یا بیماري ربط می مادي و فیزیکی خاصی را به

                                                             
1 disenchantment 
2 re-enchantment 
3 Enchanted 
4 Moral 
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؛ بر دتوانست خاصیت دارویی غیر قابل وصفی را در درمان هرگونه بیماري و رنج براي فرد داشته باشمقتول بود) می 5»ِبکت . اتوماس«
  ساختار شیمیایی خاص خود را دارند. ،خالف داروهاي پزشکی مدرن که هر کدام بر حسب عارضه و نوع بیماري مربوط به خود

جادو  ذف پدیدةبوده است که اکنون در فرآیند ح» سحرآمیز«گیري کند که دنیاي گذشته دنیایی تواند پیش خود اینگونه نتیجهانسان می
، است 6»جادو«کلمه  که دربردارندة »Entzauberung«عبارت شده است. تعبیر خود وبر به زبان آلمانی یعنی » اییزدافسون«به تعبیر ما 

ورد امور مذهبی در م نخست زدایی در وهلۀرسد روشنگر است. فرآیند افسوننظر میبه تر باشد؛ اما کمتر از آنچهتواند دقیقمراتب میبه 
الظاهر زیرا علی ،گیردمنظور برقراري ارتباط با ارواح و نیروهاي غیبی انجام میعمالی که بها همۀزدایی از تافتد، یعنی مشروعیاتفاق می

خاص  ها و مناسکی از این قبیل نیروهايگیرند. آیینسره در مقابل او قرار میاند که نه تنها قدرت خداوند را منکرند بلکه یکآنها مدعی
  بنديتهشدند. البته اساس این دسمحسوب می» جادو«ها همگی از مصادیق رفتند. این آیینشمار میرآمیز به، حال آنکه کفخود را داشتند

ان تا پس از بود. این وضعیت همچن و انکار تمخالفگونه مخالفت بنا شده باشد، متکی بر اقامۀ دالیل روشن براي اینبیش از آنکه بر 
تنها  .ادامه داشت -میان جادو و دین تمایز قائل شد یبا دالیل علم »جورج فریزر«تا زمانی که یعنی -ان در فرهنگ غربی ایمافول  دورة

پایه و اساس بندي تا چه میزان بیوي آوردند دریافتند که این تقسیمغربی ر شناسی بر روي جوامع غیرِقوم زمانی که غربیان به مطالعۀ
  است.

عیت عاصرین ما همچنان در وضا شکی نیست که بسیاري ازمام، امگذشته سخن گفتهپیش از این اگرچه از عدم امکان بازگشت به 
و اعمال  شان به مناسکت در زندگیقیکنند. آنها هنوز براي بدست آوردن سالمتی یا رسیدن به موفّاین جهان زندگی میدر » گردعقب«

اگرچه صاحبان آن زیر خاك خفته  ،زنده خواهد ماند» فکرطرز «ورزند. حقیقت آنست که و به انجام آن مبادرت می معتقدند خاصی
آنست که  ،دنمایجهان است. اما تغییر بزرگی که انجام آن بسی بعید می هاي اولیۀرات امروز متعلق به دورانباشند. بسیاري از تفکّ

  تاریخ جاي خود را به مغزهاي فسیل معاصرین دهد. هاي شنواي خفتگانِگوش
  پیرامون را براي خود تعریف کنیم؛ آنها در پرتو اهداف و مقاصد ما به چه چیزي داللت دارند؟اشیاء وم معانی اکنون بیایید مفه

بگوییم:  این است کهنخستین واکنش ند. د در اشیاء وجود داشته باشنتواناخالقی نمی، معانی »زدایی شدهافسون« یک آگاهیِدر نظر 
  در اینجا مشکلی پیش خواهد آمد.. آنچنانکه که در ادامه خواهد آمد است »در ذهن انسان«اخالقی معانی جاي 

                                                             
5 Thomas à Becket 
6 Zauber/Magic 
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یه چیزي است که در مورد اول مطرح شد. به دیگر سخن، جهان قدیم راند شبزدایی را به حاشیه میدومین ویژگی جهان قدیم که افسون
من در  خورد. مقصودچشم میو مردمان فرهیخته به   هاي غنیاي که تنها در فرهنگداد. پدیدهقرار میگیتی  پهنۀدرون معنا را یکسره 

آن  اي که براساسگویم. نظریهسخن مینظریه کالننیست، بلکه از پر از اشتباه خودمان درك حسِ  اینجا نوعی جادوگري رایج و
ت که و تنها کیهان اس باشدمختلفی می ش شامل سطوحخود ،وجود است. ساختهی بزرگی از موجودات را در خود متجلّ ، زنجیرةکیهان

انی ن و منزلت و قانون یکسی کرده است. شأخود متجلّ ی و جزئی در قلمروهاي گوناگون هستیِصورت ساختار کلّهچوب را باین چهار
ان ت، در میداري پادشاهان، در قلمرو حیواناتمام شئون شهریاري و حکومتمیان که روح بر کالبد بدن آدمی جاري ساخته است در 

 ها بسته به قلمروهاي مختلف حیات،خورد. این ویژگیها به چشم میها و دلفینه عقابها، در عظمت و شکو، پرندگان، ماهیشیرها
ایی که در شرایط اند تا جعرضهاي مکمل نظام طبیعی با یکدیگر همند. تمام این مجموعه براساس نسبتهست »منطبق«با یکدیگر  کامالً

بگوییم که توانیم میمان وجود دارد دیگر براي نشان دادن تباینی که در جهان بار باز تولید شوند.شکل به همین توانندمنظم و بسامان می
دربارة  7متعالیرنسانس نظریۀ دورة بخشد. ها از نوعی نیروي علّی برخوردارند که معناي واحدي به آنها می، پدیدهزدهدر جهان افسون

دگی دنیاي قدیم زخاص شبیه بود تا یک باور عامیانه و مرسوم، نه تنها با منطق افسون به یک نظریۀ که براي مدتی بیشتر هامطابقت
 کرد؟را درمان میمقاربتی هاي بیماري  ،8»يمرکور«راستی چرا ههاي علّی بود. به به لحاظ معنایی سرشار از پیوندبلک سازگاري داشت

-سوناذهان اف رتفکّ متفاوت با نحوة ر کامالًتفکّ خداي همۀ بازارها بود. این نحوة» هرمس«ستد در بازار بود و زیرا او عامل انجام دادو

 [در جهان خارج] ئیدارند آنگاه هیچ شیتنها در ذهن انسان وجود رات و معانی ر تفکّاي در زمان ما است. اگهلگالی-اپس شدةزدایی
اشند که آن ب ايمعانیبه هیچ نحوي وابسته به تواند جهان نمیاشیاء علّی میان  ، و همچنین هیچ رابطۀ(معنادار) باشد» باردار«تواند نمی

لّی پیش براساس قوانین عبایستی  خارج از ذهن عبارت دیگر، جهان ماديِبهمعانی، بایستی از سويِ اذهان ما به سمت آنها افکنده شوند. 
  ا نخواهد شد.معانی اخالقی در ذهن مبستنِ نقشباعث هیچ وجه بهرود که ب

                                                             
7 RenaissanceThe High تحوالت فرهنگی این دوره، یابد. مهمترین پایان می 1527ها در آغاز و با آغاز جنگ میان چارلز پنجم و رومی 1490اي از تاریخ غرب است که از : دوره

  افتد [ویراستار].  ها میسازي ایتالیاییتحوالتی است که در سبک نقاشی و مجسمه
8 Mercury.یکی از خدایان یونان : 
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ی تا جایی که حتّ .تفسیر شده و مقوِم هم هستند بر اساس یکدیگرعامیانه احساسات هاي علمی و توان دید که چگونه تئوريروشنی میبه
رخی عناصر و ئوري علمی بر روي بکردن یک ترسد و پیادهتر به نظر میزده پذیرفتنیعلمی در دنیاي پر از احساسات افسون یک نظریۀ

  ت و نظم بر تن عقاید آنان بپوشاند.از عقالنی یتواند لباسکه مینگ عامه کار چندان سختی نیست چرا هاي فرهلفهؤم
جربۀ تاکنون موضوع مورد  ،زدهافسونترین دلیل آن هم این است که جهانتوانیم به دنیاي قدیم بازگردیم. اصلیبا این حال ما نمی

یز رسد که همه چتبدیل شوند. زیرا ندایی درونی به گوش می »هاي شنواگوش«توانند به ن ما نمیدورا» اذهان فسیل«ن ماست. همچنا
  تمام شده است.

ک پرسش توان گفت این یعالم است؟ به یک معنا می »زدگیافسون-باز« که پس چه کسی بدنبال اثبات نظریۀ حال سوال اینجاست
اند اتکا کرده ] بر این باورنظران[امروزه برخی صاحبتوان گفت عبارت دیگر می. بهشودمی فهمیدهبنیادین است که به طرز متفاوتی 

عاصر م د در دورةموجو کلی خالی از هرگونه معناي انسانی شده است. البته معناي ابزاريِهب یابیم،خودمان را در آن می ما ی کهکه جهان
، اما اندردهمان را محاصره کپیراموناي باشد که هاي طبیعیمختلف پدیدهه وجوتواند منسوب به به سبب رفع نیازهاي اساسی انسان می

 است که از چیزيعبارت » معناي انسانی«گر سخن یبه د از فرافکنی ذهن آدمی نیست. د هرگونه معناي انسانی چیزي بیشتردیبی
زندگی واقعاً  عنوان سبکبه ،راستی اینهب« :کنیم هایی از این قبیل تعریفاهداف زندگی براي خود با گزارهتعریف کوشیم پس از می

و  »یات استح ترمتعالی یک کمال مطلق یا طریقِچنین بودن، تردید این بی«؛ یا »دارداین زندگی واقعا ارزش زیستن «؛ یا »معنادار است
نند ککه نقش اهداف و مقاصد ما را تعیین می مانرا به امور و اشیاء اطراف »معناي انسانی«توانیم به همین شیوه می چیزهایی نظیر این.

حفاظت از جهان در «که معتقد است  )»راه رفتن«با عنوان  1861در  شبرگرفته از سخنرانی( 9»تورئوس«منسوب نماییم. در عبارت 
-ازب ران نظریۀله عباراتی است که طرفدابیان فوق از جم خورد.چنین انتساب معنایی به چشم می ،10»استقانونی و بیگري وحشی
  جویند.زدگی جهان بدان استناد میافسون

» ونانخدایان ی«در شعر خود با عنوان  »رلشی«هاي عصر رومی بیان شده است. براي مثال بارها در نوشته ،این احساس فقدان یا کمبود
  سراید:چنین می

  با ولع به دور حقیقت پیچیده بود گر شاعري خود راآنگاه که رداي افسون

                                                             
9 Thoreau 
10 In wildness is the preservation of the world 
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  را ندیدگاه دیگر آنزندگانی از دامن آفرینش سرازیر شد و چیزي را در آنجا دید که بعد از آن هیچتر دخ
ت عنوان هستی برتر بر طبیعهوجود او را ب ،ر مهر و محبت خود بگیردپ در آغوشِ حیات را خاطر آنکه دوشیزةمرد به

  کرد تصدیق
  .پاي خداوند آنجا نمایان شد ردهمه چیز در یک چشم بر هم زدن اتفاق افتاد و 

  مواجه شدیم: 11»طبیعت از خدابریده«ما با تدریج از میان رفت و اما چنین تصویري از خداوند به
  او بی آنکه چیزي از لذایذ بداند آنها را میان موجودات تقسیم کرد

  او هرگز از شکوه خود سرمست نشد
  کند آگاهی ندارداو از روحی که او را هدایت می

  م نشده استبختی من سعادتمند و منعاز سعادت و خوشاو 
  آیدوجود نمیو سازندگی خود ندارد و از آن به او هیچ حسی از شکوه آفرینش

دن گریعنی طبیعت بریده از خدا  زمین وار به قانون جاذبۀردهب ،رده روي پاندول ساعت دیواريم لکاو همچون لک
  .نهاده است

- فسونسوي وضعیت ابه چه چیزي مردم را مجدداًشود؟ دیده میزدایی شکالی در طرح کلی افسونرسید چه اتوان پترتیب میو بدین

 اشتخواهد د، می نامم» مانتیکور-پسا«دورة  اًتسامح نسبت به آنچه که همواره اینجا اعتراضی که هر فرددر زدگی کشانده است؟ 
ه شکلی باست بلکه  شده مطرحسادگی همۀ معانی انسانی بهدر آن نه تنها که است  ِ مامعطوف به خوانشی از وضعیت مدرن یاعتراض

سر این  برراگیر ف توافق [چراکه]د. شمول نداراعتبار جهان از آنها کدامالبته هیچ شوند. میتعیین نیز هاي انسانی بخواهانه توسط سوژهدل
ي آنکه تواند به جاگري هم میوحشیدربارة عبارت تورئوس . باشدي ما هاحاصلِ انحرافی عملی از فرا افکنیصرفاً می تواند  ،معانی

  ی شود.ذهنی تلقّفرا افکنیِ عنوان چنین به صرفاً ،در نظر گرفته شودها همۀ انسانی براي کلّ مدعیِ اعتباري
کند. چرا که درست هم همین استي نمیپیرو معنایی که در باال بیان شد، هر دو از زداییافسون ، از نظریۀپردازانها این منظر خیالام ،

ل انسانی وامعنوان عاین معانی اگر چه براي ما نیز بهشوند. نمیتلقی بعنوان یک ابژه  دیگر ،معانی انسانی حتی در نبود عوامل انسانی
  .بدست آمده اندآنها بدون حساب وکتاب که  بدان معنا نیستموجود در جهان مطرح است، اما این 

                                                             
11 God-shorn nature 
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 ر زمینۀد .همراه بوده استچرخش مدرن به سوژه  در اینجا اتفاق افتاده است که بارها با ایی چشمگیري در زمینۀ خردورزيل معنتنزّ
صحیح از حقیقت صویري در قالب ترا  12از معرفتبرداشتی  ،نخست در وهلۀ )دکارت و الكدر ویژه ه(بچرخش این  ،شناسیمعرفت

ت هرچه بیشتر به با شدمان، به سوي بررسی تجارب 13چرخش نظرياما این  اد کرده است.ایج ،خارجی که تنها در ذهن وجود دارد
ما  ی است.عیت خارجبا واقارتباطمان  ثمرةر بلکه بیشت ،ي از ما نیستنمودباز . فهم ما از جهان صرفاًگرایش دارد پنداردادن این خاتمه

 être auنتیي مرلوپو(بنا به رأ 14ایمبه جهان هستی آمدهیا  )sein-welt-der-In بنا به نظر هایدگرجهان هستیم (هايِ هستنده

monde .(  
شده از دیدگاهی تخریبما همواره با صورت پذیرد. درغیر این صورت مشابه  يکاردر این قلمرو از معانی انسانی، ضرورت دارد 

  کنیم.خودمان زندگی می
یم و سر گذاشت ارواح را پشت از» زدهافسون«جهان  وقتی ما: شودمیبررسی  اویهتواند از این زمی» گیزدافسون-باز«رو مسئلۀ از این

» عینی« له که طبیعت یا جهان پیرامون ما جایگاه معانیمسأتوانیم از این میحسی  ، چهی اعتقاد نداشتیمبزرگ حتّ دیگر به این زنجیرة
  مندي ما عمل نخواهند کرد.عالقه یگر از روي انتخاب یا صرفاًبه این معنا که آنها دعینی، ؟ داشته باشیم ،انسانی است

مان بدانیم. تمایز میان ارزیابی قوي و ارزیابیِ ضعیف خود هايارزیابیقوي عنوان مالك ست که انتساب این معانی را بها آن راه دیگر
هاي ر از انتخابهایی غییابی است که مبتنی بر انتخابارز ،یک ارزیابی ضعیفشود. ام، اینجا مطرح میکه من در اینجا بدان توجه داشته

ا با انکار ی با انتخاب هدفی دیگرتوانیم ما میایم. آنها را نپذیرفتهایت کنیم که از اهدافی حم[بر اساس آن ارزیابی]، خودمان باشد یا 
هاي قوي در مورد ارزیابی .داشته باشد ما ارزش ايکه چیزي باید بررا ناکام بدانیم این ادعا چیزي که این ارزیابی، متکی بر آن است، 

  .ثیر منفی بر ما داشته باشدتأمان خودمان را راحت کنیم یا تالش اي عمل کنیم کهتوانیم به گونهما نمینیز 
 :گیردیمشناسی را مفروض این هستیفهمیم، میارزیابی قوي را ما آن؟ یک پاسخ که به نوعی این کشمکش به کجا خواهد انجامید

اي براي پوشاندن دیگر اقسام کردن قضیه یا پردهیک سرپوش یا یک عقالنی این پاسخ صرفاً .انگیزدرا بر می ماواقعاً ) این پاسخ الف
، تمحدودیها یا میان برخی مردم رخ دهد، امکان دارد شکست بخورد و حاکی از ا وقتی در برخی موقعیتام )ب ها نیست؛انگیزه

                                                             
12 knowledge 
13 reflexive 
14 Being to world 
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) بر . دتصحیح اساین پاسخ  بارةدرعیناً ، چیزي وجود دارد که عبارت دیگر) بهجدر همان قسمت است؛  و عدمِ حساسیت بصیرتیبی
ن چهار را بهبود بخشیم. ایدر خور توجه آن ما شایسته و بایسته است که خودمان را آماده چنین پاسخی کنیم و درك خود از موضوعات

 برنارد«. ین ارزیابی از جانب ما وجود داردصحیح انجام ا نحوة ،دهد که در آنروي ما قرار میاي را پیش گی در حقیقت بستهویژ
  أ .کندهاي قدرتمند ما استفاده میبراي اخالق و دیگر ارزیابی 15»جهان هدایت شده« از تعبیر »زویلیام

ی تدبیر حتّ ،»تدبیر«و » گذشتگیاز خود«یختن در برانگ هاتفاوتاجازه دهد ق هستیم که شناسی عمیمند یک هستیدر اینجا ما نیاز
ه بتواند طلبد که میدر این بار زیرا پاسخ جامعی را ،تواند در اینجا راهگشا باشدیک تحلیل مکانیکی نمی ، واقعی باشد.ناآگاهانه

  افراد باشد. احساس همۀ ربردارندةد
لید تواین ایده موجب باز رخ داده است، خنثی سازد.که در دوران مدرن را » زداییافسون«تواند نمی» زدگینباز افسو« ایدةرو از این
 ]اديم[سرتاسر وجود  ،شود که امروزه بنا به تعبیريمدرن می ي دورةهامقتضیات خاص انساناز ي اهاي ناخواسته و طراحی نشدهمولفه

ه ک عالم (شامل هم جهان و هم خدا)نیاورده بلکه در قاموس  بر نه تنها از درون ما سر این مقتضیات صرفاً هان را فرا گرفته است.ما در ج
ه زده آکنده از نیروهاي غیبی بود کجهان افسون ،در مقابل اند.آنها از جهان ما سر بر آورده. مستقل از ما هستند نیز نوشته نشده است

  شد.مفروض گرفته میاز ما انسانها  شانستقلموجود 
قابل نایی باالیی برخوردار است که در تاین کلمه از بار معتواند مطرح شود. می» مقدسامر «ورد مفهوم تري نیز در مظریفمشابه  نکتۀ

، ا)هو جشن یعنی اعیادهاي خاصی (، زمانهایی خاص (یعنی معابد)بدین معنا که در جهان مکانگیرد: قرار می 16»/دنیوينامقدسامر «با 
آن با  قابلها در ت، و اینانده مقدس(یعنی متولیان دینی و نیز قربانیان) وجود دارند ک و مردمان خاص مناسک)یعنی (خاصی  یعمالاَ

ر و موارد دیگعمال اَ ها، افراد،ها و مکانزمان بهتنها » مقدس«، عبارت دیگراند. به»دنیوي« چیزهاي دیگري در عالم هستند که صرفاً
است. » زدهن افسونجها« شناسیِهستیتر به شبیه شناسیصطالح، نیازمند یک هستیچنین معناي قدرتمندي از این اک. یخاصی تعلق دارد

  .است 17محوريغیر انسان مقدس یا الهی کالً امر

                                                             
15 World-guided 
16 Profane 
17 Anthropocentric 
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، مکان ، اعمال و از مقوالت مقدس مذکور مانند زمانیک توانیم بی آنکه هیچمی ،در باال» زداییافسون«دربارة بحث موازات بهما ا
اوت میان مقدس تفتوان میکه در باال دیدیم، چنان. در یک سطح ها را انکار کنیمآن ، معناي عمیق نهفته در همۀبار بدانیماعتمومنان را بی

 18»اشیاء«. معناي هایدگر از مالحظه نمودعنوان فصل مشترك انسان و جهان نظایر آنها را به معنی وبی معنادار و کامالً ، عمیقاًو نامقدس
  ند.کدر چنین فضایی سیر می عموماً ،بردکار میوتعابیري که به 

تواند می زداییافسون به. یک واکنش مانتیک گشوده باقی مانده استرو-سا، درهاي این فضا همچنان از طریق اشعار پاز منظر دیگر
. اما پردازدی بفاظی موزون و ادبر قالب الیا به القاي معناي جبر با نیم نگاهی به طبیعت و خودمان درا همان شاعري بداند، » جادوگري«

شک براي . بیاشدبتعین مشناختی بسیار سیال و نالحاظ هستیاست که به» لطیفو  زبانی ظریف«این کار مستلزم بازگشت به سوي 
تري به ندشناسی قدرتمد از جایگاه و پایگاه هستیننکه بخواهمگر آ ،مکن استکاري ماین پنهان چنین اشعاري، ویسنده یا خوانندةن

ین الفاظ ا پذیرش گسترده و چندگانۀ. همان زبان است ،صورت هم باز زبانکه البته درآن ظام الهیات ارتدوکسی خود بپردازدمعرفی ن
همه را بدان واداشت تا به شرح این  ،گرفته تا خداباوران ارتدوکس »جورج الیوت«همچون  انیاخداباورن ، ازموزون در سدة نوزدهم

  .رودفرو میشناختی نامعین هستیدر حوزة  ، خودشچگونه صنعت شعرد که مسئله بپردازن
ام رهنگی کاتولیکی که وف با پیشینۀیابیم. این معنا می» یمدورک«هاي وجود دارد که در نوشته» امر مقدس«وم البته معناي دیگري از مفه

مانند ( 19»مقدسامر « واژةبه اغلب خواه گویان جمهوريز خود در سنت فرانسه به جا گذاشت. خطابهرا اخاصی انعکاس گرفته بود، 
امر « قرائت روسویی از دورکیم،اساس  برکردند. در طول جنگ اول جهانی) استناد می به معناي اتّحاد مقدس l’union sacrée واژة

 اي درالعادهطرز فوقرا به نهایت ماسازد و در موجوداتی اخالقی می ،هااز ما انسان اجتماعی استامر که البته از نظر او یک  »مقدس
  .دهدنوك پیکان اهمیت و توجه قرار می

تواند یماست،  در واقعیت و [فرعش] فراتر از ماثابت [اصلش] که  قوي مقدسِخواهد بود که یک امر ضرورتاً این  این تعامالتحاصل 
  یق شوند.توانند تصدمقدس می ن پدیدةبماند و در مقابل امور مرتبط با آپنهان 

                                                             
18 Thing  
19 The Sacred 
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II.  

هاي تالش دربارة؟ تاکنون توان به دست آوردنها چه چیزي میت. اما مهم این است که از آیل فراوان اساز این قب 20»ايفانهمتکلّ«موارد 
 ،ن گفتیماند سخرفته از دستایی و تنزلِ امر مقدس زدتر در جریان افسونسرعت هرچه تمامصورت گرفته براي اعادة چیزهایی که به

میان  . فاصلۀاندتماماً گداخته و مضمحل شده تاریخی هايپیشرفت ظاهر تحوالت وهاین ب که دیگر چیزها در کورةم که معترفدر حالی
را این ظاهراً مقدسمقدس و شبه واقعاً و [نیز فاصلۀ] میان پدیدة آیدزدگی به دست میافسون-باز آنچه با پدیدة وزدگیِ اصیل افسون

در ابت ثامر اي است که میان همان فاصله از عبارت دقیقاً که باید حفظ شودچه از میان رفته و آن نچه کامالًآکه مرز میان رساند می
(که به اختصار و جهان  نسان)دازاین (امیان  عنوان میانجیِبهآنچه که با ) نامیممی 21ثابتاختصار بهکه از این پس واقعیت و فراتر از ما (

الواقع یچیز زیاد مهمی نیست و ف ،اتفاقن کنند ایبا این حال برخی از مردم تصور می ترسیم شده است.کند، ظهور مینامیم) می 22اعتباري
مچنان براي ، اما هبسیار حایز اهمیت است اعتباري/ثابت نظر من تمایز قائل شدن میان پدیدة. به همین افراد هستم ءشخصه جزبهمن هم 

حالت غیر عینی د اینکه باینیز و -دارد اهمیت باالیی اعبتاري /ثابت. من معتقدم تمایز گیرمر باالیی را در نظر میجایگاه بسیا ثابتامر 
لکه ا احیاء کنیم بباید چه چیزي را رها و چه چیزي رد گوینه بدین خاطر که به صراحت به ما می -ظر گرفترا هم در ن اعتباري امر 

ا اثبات این ام .در ذهن ما وجود دارد ثابتاز امر که گریزناپذیري براي تعریف و تعیین جایگاه است  ايبیشتر به این دلیل که مقدمه
ازم که در مندم نگاهی به زبان دیگري بیندعالقه . فعالًکنمدیگري در آینده موکول میرا به فرصت که آن ناپذیري موضوعی استگریز

 .رودمی شمارالحادي به. این زبان یک زبان توحیدي/ث استمورد طرح و بح» اء کنیمرها کنیم و آنچه باید احیآنچه باید «آن مسأله 
شرك  یدةی مدافعانه از پدصورت اخیر که نظرانۀ آیین مسیحیت در طول سدةست در مقابل اشکال خشک و تنگدر حقیقت واکنشی ا

 ب .است 24»خودانکاري مسیحیت«در مقابل  23»ركشازي خودابر«طرفدار برتري ، »جان استوارت میل« گرفته است. خدایی به خود و چند
اصالت،  توضوح از مخالفان سرسخبه . و البته نیچه همبودند نیاي باستان پیشامسیحیاز طرفداران د »گیبون« و» هیوم«پیش از این هم 

  .سقراطی به بار آورده بود -انحطاطی بود که مسیحیت افالطونی پس از دنیاي پیش یعنی همان
                                                             

20 Pedantic  
21 Anchored  

22 Interstitialهاي دیگري مانند بینابینی نیز براي آن ذکر کرد.توان معادل: می 
23 pagan self-assertion 
24 Christian self-denial 
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داف چندگانگی اهزیرا  ها باشد،زیادي براي بیان چنین وضعیتی وجود دارد اما من در فکر راهی هستم که برخالف دیگر راه هايراه
ی در کتاب تازگت از بسیاري از آنها خواهد شد. به این مسأله بهانسانی براي غلبه بر یک هدف برتر در واقع موجب سرکوبی یا ممانع

 ت توجه شده است.» سین کلی«و  »دریفوس برتهیو«توجه جالب و در خور

 تیِپرسکه چندگانهاند. اما کامالً روشن است ، قرار دادهخواندندمی» یگانه پرستی«را در برابر آنچه  25»پرستیچندگانه«آنها صورتی از 
. سازدنمیثابت ان ماست، هیچ وجه ما را در واقعیتی که فراتر از جهبهپرستی است؛ این چندگانه» اعتباري«زمرة امور  آنها در

که  شود. البته این بدان معنا نیستمحو می اعتباريتنوع امور داراست که از اي از وحشت را پرستیِ که واقعاً وجود دارد، جلوهچندگانه
ه یا اراند و کفّبودهاند. برخی یقیناً اینگونه نها چهرة خوش از خود نشان دادهدو برابر ما انسان دیگر خدایان یا ارواح ضرورتاً همۀ

توانست یماند. با این حال انسان همچنان کشاندهتباهی میبه و  انسانها را گمراه ،اداند، یا از طریق افراد شیگرفتههاي انسانی میقربانی
  هاي متفاوت گرفتار شود.میان دو خدا با فرمان

در نهایت در این راه جان خود را از  دچار شد و 27»ائدراف«ن پدرش و اي میارا که به عشق نفرین شده 26»هیپولیتوس«بشنوید داستان 
. ب باقی ماندعمر خود عز کرده بود، تا آنجا که تا آخر 28»میسآرت«اند زندگی خود را وقف چنان که توصیف کردهداد. هیپولیتوس آن

فرودیته در هر پیوند ا انگیخت. دسترا بر -رابطۀ جنسیالهۀ ازدواج و - 29»فرودیتها«اما این دلدادگی شورانگیز سرانجام حس حسادت 
  گیرد.یجان او را در این راه م ،کند و عاقبتآنکه بخواهد یا بداند او را گرفتار در آن عشق میپیوند با کسی که بی عشقی هویداست،

عنا او آرزو . به یک موجود دارد هیپولیتوس نانه و قابل ستایش در ذهنیت یگانۀیعنی وجود چیزي قهرما ،خوانیدر این داستان یک ناهم
اهلِ بقا به خود را  30»پرداخت دیون«کند که ما اهلِ فَنا معتقدیم احتیاط حکم میداشت در مکانی باالتر از جایگاه انسانی قرار گیرد. 

ا اصل اند، بیابیم. چه بسگذاشته مان در راهيهایی که آنها برامیان تخته سنگ تقدیم کنیم، و مسیر زندگی خود را از 31(نامیرندگان)

                                                             
25 polytheism 
26 Hippolytos 
27 Phaedra 
28 Artemis 
29 Aphrodite 
30 pay one’s dues 
31 immortals 
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یت که قدرت بینایی و فهم باالي خود براي دیدن واقعاست کسی اودیپوس بدست آید؛  »اودیپیوس«اخالقی مشابهی بتواند از داستان 
  خوبی از آنها آگاهی داشت) از دست داد.به 32»سیاستیرِ«(که  ده را در ازاي سقوط به اسفل درکاتپشت پر

ف طبیعت جنسی خالطور کلی بر هب ماندن بنشستن و عز »آرتمیس«؛ به پاي »یش کندپس و پ«تواند این داستان را انی میحال فرد به آس
وقار یتوس، باساده بودن هیپول کشی بر خواهد آمد. در واقع صاف وطریقی شده در صدد انتقام و کینه فرودیته به هراست. ا» هیپولیتوس«

ئدرا را برانگیخت. او در اوج خشم و ناامیدي همچنان غرق خیاالت خود صیت او بود که شعلۀ عشق فارس ناپذیربودن شخو دست بودن
سبب مرگ  گرفته وقرار دانست، کاري که بدون شک موجب لعن و نفرین و غضب پادشاه بود و هیپولیتوس را مسئول اغوا شدنش می

  کند. جسمبا خواندن این سطور در ذهن خود تدرا ائدر نقش ف 33»راسینه«اي این کار را با اجراء زیبتواند سان میشد. انهیپولیتوس می
 »هیپولیتوس«توانیم از شخصیت الم به در ببرد؟ آیا ما امروز میجان س» ودهزدافسون«فهرست این تواند از اما آیا ابعاد تراژیک داستان می

اما  »م کنی؟یهایت را با او تقسد عاشقی را پیدا کنی که لحظهي خوتوانی براهان رفیق! گوش کن! آیا نمی«که:  این سوال را نپرسیم
در جهان سکوالر ما دلچسب خواهد بود. هیپولیتوس و اودیپیوس بهاي به قدر کافی  ،دانیم این نوع تراژديشکی نیست که ما می
ر رداختند. همۀ ما از معمایی که ناگزیتمام و کمال پ آمدکه تنها از طریق سر سپردگی مطلق بدست خواهد را بزرگترین نوع عظمت 

  آوریم.نسانی برایمان پیش آید، سر در میتواند در شرایط امی
در زندگانی ن معماهایی چنی«تواند این باشد که: شده، می بی اعتبارو و امروزه متزلزل  شده بوددر گذشته ثابت که بدین ترتیب پیامِ شرك

باقی اهري ظدر یک سطح «صرفاً نخواهد توانست » پرستیچندگانه«اعتقاد به  گی در سایۀندز .»نشدنی و غیرقابل اجتناب هستندحل
ند، یا کجلوگیري  ،صرفاً موجودندشان پنهانشف اهداف براي ک یهیچ تالشاي که بیر آمادهبماند، از اتفاقات روزمره و معانی حاض

از رویارویی با معماهاي  -زمانی محل تجمع و تالقی انواع فرامین خدایان این اعتقاد همچنین .ث »ها را بیابدشادي و لذت همیشگی پدیده
است، چه  ظاهر شدهبوده است. و جالب است که هر بار در صورت متفاوتی  -هاي مختلفحل زندگی گرفته تا انجام قربانی غیرقابل

شدن انتخاب کنند، خواه آنهایی که براي قربانیمی کار 35یا بردگانی که در معادن سونیون، 34آزتکاَهرام هاي انسانی در مورد قربانی
قرار  اسرائیلکه مورد شفاعت انبیاء بنی» بیوگان یا یتیمانی«اند و یا اند و خواه آن زنان یا بردگانی که فراموش شده یا استثمار شدهشده

                                                             
32 Tiresias 
33 Racine 
34 Aztec 
35 Sounion 
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گان شماري] بر بیگانهاي [بیها و رنجدهند، هزینهیهاي عظیم انجام مشان را در جنگپس همان زمان که مردان جوانِ ما وظیفه اند.گرفته
» هاییقربانی« نینچتوانیم فراموش کنیم که ما نمی ذشته قابل بازگشت و پیشگیري نیست.کدام از اتفاقات گهیچشود. البته تحمیل می

ختالف حل ا شوراي«لیبرالیسم و -قتصاد نئوا» خدایانِ«به درگاه  ،شده و بیکارود دارند؛ آنجا که کارگران اخراجامروزه هم همچنان وج
  کنیم.اعالم جنگ می» محور شرارت«بر  36کنند یا آنجایی که مااستغاثه می» واشنگتون

و همه چیز سر جاي خود مبهمی براي رسیدن به اهداف و مقاصد وجود نداشت  ، هیچ معما یا نقطۀاصیلپرستی (شرك) در چندگانه 
، وس و کلی در فصل سوم کتاب خودفیآنچنان که در، 37»تجلی«مختلف ت انواع ، و پذیرفتن مشروعیمِ اشیاءنوبۀ خود قبولِ نظبود. و به

ة انواع معماها و منظور مشاهدبه ج دهند، قابل تحسین و تقدیر است.در تروي، به ما نشان می »هلن«سمت مربوط به آزمایش ویژه در قهب
شده ربانیق را رها کند تا آنکه تقدیرِها بایست دیگر نظرگاهخوردار است آنست که فرد مینجا برآنچه از اهمیت باالیی در ای تضادها،

  دوباره جریان یابد.
کتاب  178و  177ات وس و کلی در صفحه دریفگونه کشود. یا شاید بهتر باشد مسأله را بدانمحقق می 38»یکتاپرستی«امر تنها با  این

بلکه تی نبود، یکتاپرستنها  ،بیرون آوردشرك  از دنیايِرا که ما  ايقع باید گفت تغییر کلیديبیان کنیم. در وااند خود مطرح کرده
ترین دند. خالصهی نبواعتقادي شد که بعضی از آنها (مانند بودیسم) اصالً ال يهای بود که موجب پیدایش برخی جریانتحوالت بنیادین

اي گونههی ببلکه حت ،مسیحی بود-گونه که در دوران پیشا... نه تنها بدان داشتوجود  ،ترین بیان خوددر ساده«شرك از زندگی صورت 
  ح .»کنفسیوسی وجود داشت-اهندوئیستی و پیش-اافالطونی، پیش-ابودیستی، پیش-اپیش که در دورة

کند ی میبینغیر قابل پیشست که آنچه آنها را آن –هاي اعتقادي پیشین در مقایسه با صورت – 39شگفت انگیزترین ویژگی ادیان بنیادین
جتماعی، در یعنی در نظم ا کنند:ایجاد می بنیادین)-(پیشا ساختار دوران ابتدایی  یکه آنها در سه بعد اساسگسستی است از  عبارت

 جهات رخیباره نیست؛ شاید از بصورت یکهب موارد و انسانی. این مسأله در همۀ خیر (یا فضیلت)و در فهم خاصی از  40کیهان (عالَم)

                                                             
توسط جورج دابلیو بوش اعالم شد  2002ژانویۀ  29منظور نویسنده، سیاست خارجۀ ایاالت متحدة آمریکا، مبنی بر محور شرارت نامیدنِ کشورهاي عراق، ایران و کرة جنوبی است که در  36

 [مترجم].
37 shining 
38 Monotheism  
39 Axial religions 
40 cosmos 
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هاي بر پدیده دوم است؛ یعنی نظم حاکمطور افراطی منکر بعد هتري نسبت به بقیه باشد، چرا که این آیین بالوصولبودیسم نمونۀ سهل
ت نیز این باور متشابه به چشم است. در مسیحی به معناي تحمل رنج 41تجدید حیات داند زیرا معتقد است چرخۀم را بحث برانگیز میعالَ
ی وعبرقراري ن اما برخی باورهاي ابتدایی در پیِ .»ساخته شدن است برد و نیازمند از نومی به سر مینظدر بی جهان ما«خورد که می

 کنیم که افالطون و کنفسیوس از دو طریق کامالً متفاوت به دنبال برقراريچنان که مالحظه میاند، آنارتباط با یک نظام کیهانی منظم
ا جایی که شوند تتمایز قائل می -یعنی نظم بسیار ناقص اجتماعی-که آنها میان این وضعیت و واقعیت ند؛ اگرچه چنین نظمی هست

  ساز خواهد بود.شکلمجمعی، با نظام کیهانی از طریق یک زندگی دینی نزدیک  معتقدند ارتباط
نیادین باشد. یا ذات انسان در ادیان ب گري پیرامون خیر بودن منشأبه بازناین عقاید، اعتقاد  یان همۀترین نظر بنیادي در مه بسا بدیعاما چ

دیهی نیز ساختارها و طور بهبلکه ب ،آنها نه تنها کم و بیش به یک اندازه فهم مشابهی نسبت به سرشت نیک آدمی و شکوفایی آن داشتند
از  بود. دانستند. تغییرات از دو طرفرشت نیکو میدر گرو شکوفایی این سهاي نظام کیهانی را یوندهاي درونی جامعه و حتی ویژگیپ

ر دو دسته ه عریف شده بود و سابقاً دربردارندةیعنی جهان خدا یا خدایان یا ارواح یا بهشت بود، که اگرچه ت» متعالی«یک طرف قلمرو 
  .شداین خیر می بۀتصدیق دو جان تبدیل بههیچ تردیدي بیعناصر متناسب یا غیر متناسب با منشا خیر در آدمی بود، 

امالً کممکن است حال این تعالی  دوبارة فهمیده شده است.ریان عد متعالی و هم منشأ خیر بودن انسان در این جاز طرف دیگر، هم ب
، ییدر آیین بودا ]فناي مطلق) (مرحلۀ[یا مرحلۀ نیروانه خدا در کتاب تکوین ی باشد همانند صفت آفرینندگی خارج از نظام گیتو فراتر 

ر قالب داستمرار همچنان و دهد خود را از دست می اصیل ، ویژگی دوگانۀاگر چنانچه بخواهد در چهارچوب نظام کیهانی باقی بماند یا
ل افالطون ثُعالم م یا نظم خ متضمن برقراري قانون استدر مکاتب چینی که » بهشت«مانند مفهوم دهد خیر مطلق را نشان می یک جریان
  .یر استخ[ایدة] کلید رسیدن به سرچشمه که به مثابه 

صرفاً شکوفاشدن ، دتواند آنچنان که پیش از این بوانسانی دیگر نمی هدفواالترین ند اندکی تغییر معنایی است. لیکن مفهوم دوم نیز نیازم
عنوانِ شکوفایی به د که معموالً ماچیزي ببربخشی داشته باشد تا بتواند ما را به فراسوي بایست مؤلفۀ نجاتبلکه می .و بالندگی باشد

بودنِ خوبند که کرا در ما ایجاد میساختنِ خیریت مطلق به تقلید و ملکهایدة بهشت و ایدة خیر، نیاز در موارد دیگر یا فهمیم. انسانی می
یع قیاس وسمین اهدافی شاید در چنواقع در تغییر دهیم. در اینجا از این جهت نظم دنیوي امور را و را در خودمان ملکه سازیم مطلقش 

                                                             
41 Rebirth  
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و البته  ار آید.شمتواند جزو اهداف متعالی ما بهده، خاندان یا قبیله) یقیناً نمیقیاس فردي (مانند فرد، خانوامموجب شکوفایی شود اما در 
  شود، باشد.شامل چه چیزهایی می 42»وفاییشک«نیاز به باز تعریف اینکه  ممکن است براي تبیین این مسأله

خوردة واقعیت ربتضعنوان سویۀ مخرِب و  مان نسبت به شر، بهدر بینششکوفایی به معناي تغییري  دیگري بنگریم، گر مسأله را از زاویۀا
رایش کاري انجام بباید که باید به همان شکل پذیرفته شود.  ي بیش از بخشی از نظم اشیاء نیستآن هم باز به نوبه خود چیز. خواهد بود

ما باز در تلقی شود، ازیان  دربرگرفتنِصورت جدالی براي حذف یا هب شایدیا  دگرگونی-ن فرار از خودعنواهتواند بین میهمچنداد. 
 43»شرارت«ها باشد. با وجود این معناي ی الینفک در تعادل اشیاء و پدیدهعنوان بخشههمین حالت هم شرارت و پلیدي چیزي نیست که ب

تواند با می و حداکثروجه سلبی نظام کیهانی نیست چیزي بیش از خود خوش تغییر شده است که در اصل تا حد زیادي در اینجا دست
  د یک نقصان شناخته شود. برچسب

پذیرش نظم اشیاء قائل به  44ابتداییدین بنیادین، -ساتوان یک تضاد ظاهري را نشان داد: بدین صورت که برخالف ادیان پدر اینجا می
  .ین از آنها سخن به میان آمدکه پیش از اي است نبه یا بعدسه جدر 

ده که به مرزهاي مثابه چیزي تعریف شاین تصور بهدر قالبِ چهار ویژگی جمع نمایم. را از خیر واالتر  بنیادین-پسااین تصور  مشاید بتوان
بیماري،  رهایی از، کامیابیطوالنی،  دگیِزن:  شود)(هرچند به لحاظ موقعیت، چنین فهمیده می رودفراتر از شکوفایی عاديِ انسان می

شتند؛ اما هم عهده داوظیفۀ مقابله با این نیروهاي فوق طبیعی را به 45هانمسالی، بالیاي طبیعی و غیره. در گذشته افرادي مانند شَخشک
وجودات م یک هدف براي همۀتی در برخی موارد بلکه ح ،شودرفاً شامل نیروهاي فوق طبیعی نمیص ،هاي برتراکنون فضایل و خوبی

همان صورت اهمیت جلوه داده شود یا خنثی شود، مسئله بهمراتبی بیحتی اگر این جنبه با تصورات سلسله شود.نظر گرفته میانسانی در 
ین درك ترکامل ةددارنتواند براي هر کسی باشد، بلکه تنها متعلق به نظر افالطون زندگی فیلسوفانه نمیاز این رو از باقی خواهد ماند. 

عنوان موجودات انسانی است که از مسیر اصلی هما ب خیر، هدف همۀاند. این این ادراك سهیم ها درانسان از طبیعت است اگرچه که همۀ
، جهر نتیدناب چهارگانه یا هر چیز دیگر. جریان امور در جهان پیروي کنیم، حال چه دستور خداوند باشد، چه قانون طبیعت، چه حقایق 

وط به بشود تا حد زیادي وابسته به فرهنگ مربرتر براي انسان تعیین می ، خدایان، ارواح یا نظام هستیِهدفی که از طریق موجودات
                                                             

42 flourishing 
43 Evil  
44 early religion 
45 Shamans  
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ر این مسیر داست. ذات انسانی  ییشکوفا بسیاري از این موجودات براي بنیادینپیشا مزاجیِ مردمان آنجاست. این در تقابل با دمدمی
شود اما هدف هرچه باشد واحد، یکدست و داراي انسجام ه از جانب نیروهاي برتر تعیین میدر سر راه قرار دارد کچیزهاي زیادي 

  درونی است.
ي هادوراهیرار دارد. قتئیسم پلیدر مسیر مخالف با ، بنیادین (ادیان بنیادین) ظهور یافته استهاي چرخشبدین ترتیب پیامی که از جانب 

ر آن اي که هیپولیتوس و اودیپیوس در باال دشود، چه در سطح فردي مانند مخمصهعنوان هدف در نظر گرفته هتواند بی[مبهم] یقیناً نم
ها ها و نبایدلی این بایداگفته نماند سیر تکامگرفتار بودند، و چه در سطح اجتماعی با قربانی کردن برخی امور براي فضیلت دیگران. البته ن

  یفتاده است.باره اتفاق نبه یک
، ه استهاي اجتماعی پیش رفتکشی از طبقات و گروهم اجتماعی به سمت استثمار و بهرهها و نظریات بنیادین که در آنها نظتئوري

هاي رشگتر کنند. نرنگخود کاسته و آن را کم شمولیِهاي گوناگون از حالت جهانکار بردن انواع عقالنیتهاند از طریق بکوشیده
ورت صهامروز همچنان در حجم وسیعی ب ،هاي بزرگ شده بودها یا فیلسوفان تمدنها موجب پیدایش دینی که براي قرنبنیادین

وجود هدهند. اما معیار دیگر نیز وجود دارد؛ مبنایی جدید براي نقد بها و مناسک بازمانده از دورة باستان به حیات خود ادامه میاسطوره
  گیري شده است.مانی به زمان دیگر موجب تغییرات چشمآمده است که تاکنون از ز

گوید: نه! دیگري میشدنی است. نپاك ،بشروضعیت ها از و قربانی هادوراهی !نگاه بینداز گوید:رسد. اولی میلذا دو صدا به گوش می
با آموزش اصول  46)(فیلوسوفی ورزیدن به حکمتحرکت کنیم: با عشق توانیم به فراسوي آنها می اما اصوالًبپذیریم، میاینها را فعالً ما 

  یسی یا رهبانیت رسیدن و غیر ذلک.قد ، یا به مرتبۀبودایی یا با نائل شدن به آگاهی 47»نرِ«
ضیه بیندازم و نگاهی به اصل ق دائماً باید با خود گفت: بگذار ببینم! بگذار مورد به موردحکمت دنیوي هنگام کسب  حق با کیست؟
هاي اخیر دهه که در ايبینانهکوتههاي ویژه آنجا که به طرح و نقشههکنم که اجماع نظر بسیاري در این باره وجود دارد، باطمینان حاصل 

امیدواري است بتواند  که جاي دتواند مطرح شونیم. اما مسأله از بعد دیگري میکهاي فراوانی شده است نظر میموجب خونریزي
ن بتواند وراي که انسادارد ف شود؛ عالوه بر این سوال که اکنون باید چه کرد، باید پرسید: آیا راهی وجود ایمانی آن تعری براساس جنبۀ

                                                             
46 Wisdom/Philosophoi 
47 Ren 
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در مورد  ر جديطوههایی را در جهت پیشبرد این مسیر بردارد؟ این پرسشی است که بها وارد آن شود و قدمقربانی وها تفرقه ها،دوراهی
  یاد کرد. 48»فریب یکتاپرستی«رح است. شاید بتوان از این پرسش با عنوان هاي بنیادین مطهمه ادیان و فلسفه
این کار  و دن و رنجاندن باالجبار مردم استکره و اساس است. زیرا مبتنی بر شادپایبی ،پیشنهادي کنندةهاي امیدوارالبته برخی از راه

وهم یا پندار نیست. ت که خیلی از آنها چیزي بیشتر از یک تزاعیر پاي هدف یا عملی صرفاً انکردن فضایل حقیقی انسانی دیعنی قربانی
ن به تقدس ماندن هستند؟ م در سایۀ آیند همچنان نیازمندآیا آنهایی که به نظر پندار نمی آنها پندار است؟ و توان گفت همۀاما آیا می

  شخصه متمایلم به این پرسش پاسخ مثبت دهم.
که میان دو طرز فکر یا ادراك سرگردان مانده است؛ یعنی از یک بینم می 49دوراهی-ضعیت فرایب من خودمان را در یک وبدین ترت

 او را از لذایذ، تمتعات این خطر وجود دارد که این امیدهاهاست؛ از طرف دیگر ها و ناکامیها، رنجطرف امید به بهتر شدن، حل تفرقه
اي که در کتاب دریفوس و کلی باز می گردم، تصویر بسیار متفاوت از مخمصهو معانی موجود در زمان حال حاضر باز دارد. وقتی به 

  چنین است؟بینم.چگونه آن گرفتاریم نمی

III.  

نیدن سخنرانی بال، شها و مراسم عمومی مانند بازي بیسیی را که همگی در لحظات بزرگ جشنانگیز معناطور شگفتهدریفوس و کلی ب
 کنند. همۀایمان تداعی میبر ،ایمروز شکرگزاري تجربه کرده تر مانند مراسم شام درتر و عمیقساسیا لحظات ح» کینگمارتین لوتر«

کنیم. اما مواردي هم وجود دارد که ما ی باز شده است و هم اکنون هم در بسیاري از آنها شرکت میتردید پایمان به چنین مراسمما بی
کمی وجود دارد میان اینکه فردي براي شرکت در تماشاي  توان گفت فاصلۀهایت میدر ن«زنیم. از شرکت کردن در آنها سرباز می

ما  رسد براي همۀبه نظر می ذ .»کندهیتلر تجمع می کارانۀعلیه اعمال جنایت کند و اینکه فردي براي تظاهراتبال تجمع میبازي بیس
کتاپرستی اصلی مونوتئیسم یا ی رچه از قضا نیروهاي نازي از دشمنانکامالً روشن است که چرا باید به شدت از تجمع دوم حمایت کنیم: اگ

پردگان و عاشقان خدایان و از سرس »واگنرریچارد « 50»حلقۀ نیبلونگ«راي اپپیوستن به واسطۀ به و) (یعنی مذهب رسمی یهودیان
 این چرخش بنیادینبه  يتروسیع اندازچشمزیرا  ،کنیممیحس ما هم اکنون این وضعیت را  د. همۀك بودنمشرِ هايِهاي ژرمناسطوره

                                                             
48 monotheist temptation  
49 Meta-dilemma 
50 Wagner’s Ring Cycle 
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واسطه وجود وارثان بودایی، رواقی، یهودي، مسیحی و هبمسئله اکنون در حقیقت باید گفت این ایم. کرده درونی نگریسته و آن را
چون جنبش نازیسم را ما قطعاً جریاناتی اند. شده در حقوق جهانشمول و اخالق سکوالر جعلاکنون همو جهانشمول شده است  مسلمان

آن باشد که  اششود. و شاید دلیل عمدهتحمیل میهاي بیگناه بالگردانان و انسانبر صرفاً  یم چرا که بهاي فداکارانۀ آنکنمحکوم می
 51»انزجار«عنوان هرا بیا همان چیزي دارد که نیچه آن پندارایم که ریشه در معنا یافتهما زندگی در چنین مسیري را یک زندگی حقیرانه و بی

راستاي  انیم دررا بیابد. این امید وجود دارد که بتواز آنتري الیقی بتواند اَشکال بردن زندگی انسانکند. و شاید تنها امید به باالمحکوم می
  کند حرکت کنیم.هاي گوناگون را ترسیم میکه خطوط تغییر گرایش 52دگرگونی-یکی از این جریانات خود

ار آنها فش ر نیست. ،هومر یافته باشند که آنها در دورة 53»مندم سعادتستئیپلی«یک  ،لیمِ مورد حمایت دریفوس و کسئیتبدین معنا پلی
 هاي عمومیکه نداي آن در مراسم و جشنرا براي ما  نسانیاند؛ از یک طرف آنها اهمیت فهم معانی ادو طرز فکر فوق را احساس کرده

کنند. و هشدار مشاهده میدهیم، تشخیص می 55»شعر«در  با تمرین و کسب مهارتنهایتاً یا  »رسدمی مانبه گوش« 54»طبیعت«از طریق 
اما از طرف  هنگام است.بخردانه و هآوري بطرز شگفتهستی، بهاز تکنولوژیک فهم  ه ازرد خطرهاي نیهیلیسم و دریافت ویژآنها در مو

 56بنیادین -اپسمتفکران قع از واهان بخوبی آگاهی دارند. ایشسطح رفاه اجتماعی، به ق جهانی بشر وحقو اعالمیۀ بندهايدیگر، آنها از 
  آمدید. انجمن خوشاین به  هستند.

د باشد که ممکن است نیازمن» مونوتئیسم« اصلی آنها کجاست؟ شاید در واژة یۀنظرتردیدبرانگیزِ ها و نقاط حال باید پرسید تفاوت
ظر مأخوذ من«معنی براي  عنوان یک معادل یا همهاند تا از این واژه باز یک طرف، آنها به جلو آمده .جزئیات و مشخصات بیشتري باشد

» وتئیستمون«اما در این خوانش، آنها خود نیز  ز استفاده کنند.گري مانند بودیسم، افالطونیسم و کنفسیوسی» هاي بنیادین بزرگاز گرایش
یا به نحوي (مأخوذ از اصل عبري) یا مونوتئیست ( تواند به معناي دیگري ازما این واژه میاشد. اتواند درست بهستند. پس این مسأله نمی

. در این کندمی و از معنا تهیکامالً خنثی را  اعتباري با اهمیت معانیِتا جایی که به اشتباه باشد؛ یک دیدگاه بنیادین دیگر تر) موسع

                                                             
51 Ressentiment 
52 Self-transformation 
53 Happy polytheism 
54 Physis  
55 Poeisis  
56 Post-Axial 
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مشتمل بر این معنا وجود ندارد که مورد  کامالً مأخوذيها شود. هیچ دیدگاه وسیعی از پدیده تواند شامل طیفاخیر این واژه می معناي
و افزون ( ند.گذارنیز به شدت بر این معنا صحه می از همه طرف ما را محاصره کرده انده کبنیادگرایان دفاع و تأیید قرار نداشته باشد. 

د مورد حمایت واقع خواهنبنیادین جهانشمول، هاي یدگاهبرخالف داحتماالً ند و سخت هستسرخشن و  بسیار بر این، این دیدگاه ها
  ).شد

رت گرفته پروري و منع عقلی صوهنگام این خرافهاید پرسید چرا و چهاز چنین حساسیتی برخوردار است پس ب ي حیاتیاما اگر این معنا
) باید مسبب این آن (دستکم به شکل مهارشده  مر آن است که مونوتئیسایم. اغلب تصور بینکه چرا ما همچنان به آن نرسیدهاست، و ا

ح این معنا را مطردیگر عبارات،  در کنار ، در فصل پنجم از دانتهآنها ) معترضانه(قرائت رسد به نظر میها باشد. خرافات و ممانعت
  اما این ادعا نیاز به دفاع بیشتري دارد.د، نکمی

بیشتري دارند.  سازيبه آن دسته از موضوعات پر اهمیت و حساسی پرداخته است که نیاز به شفّافکلی،  دریفوس وکتاب بسیار غنی 
  باره به ذهن خوانندگان القاء کند.امیدوارم این بحث بتواند تصورات و برداشت هاي سودمندي را در این
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