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مقدمه
از اوایل دهه هشتاد ميالدي گروهي از فيلسوفان دین آمریکایي که با مباحثي چون مرگ
خدا وبازيهاي زباني آشنا بودند در مواجهه با اندیشۀ ژاک دریدا متمایل به اعالم پایان الهيات
شدند .افرادي چون توماس آلتيزر ،مارک سي.تيلور ،رابرت شارلمن ،مارکس مایر و  ...اهميت
واسازي را براي اندیشۀ دیني دریافتند :نقد دریدا بر لوگوس محوري ) (Logocentrismو
حضور) ،(Presenceو آموزۀ تفاوط ) ،(Différanceتالش داشت زبان را از متافيزیک و
یقين منفک کند و نشان دهد هرگونه مطلقگرایي ،هر نوع انگارهي نهایي ،هر اصل اصيل و
اصالتبخش در قلمرو مرزي زبان امکانناپذیر است.
در این ميان مارک سي.تيلور ایدۀ پایان الهيات را به چالش کشيد و زدایش مدلول استعالیي
را نه مرگ الهيات بلکه امکان الهيات دانست؛ به باور او توصيف دریدا از اقتصاد تفاوت ذات
گفتمان دیني را روشن ميکند و در واقع توصيفي است از عملکرد دین .مرگ خدا فقدان نيست،
بلکه تنها دارایي ما است .او این الهيات نوظهور را نا/الهيات) (A/theologyميخواند.
نا/الهيات محصول نوشتار است؛ نوعي در ميانه بودن هميشگي است؛ رفتن و نرسيدن است؛
دائما در آستانه جاي داشتن است .از این رو یک اندیشۀ مرزي است1؛ براي خانه بهدوشاني که
در مرزها ميزیند).(Deleuze, 1977: 142-149
ديگري بايسته
شبکۀ الهيات- 2و اساسا شبکۀ زبان -مبتني بر تقابلهاي ثنوي است .زبان مجموعهاي از
مفاهيم مجزا و هویتهاي مستقل نيست ،بلکه شبکهاي متشکل از شبکههاي متداخل و درهم-
تنيده از روابط متقابل است .این متقابالن معناي خود را از طرف ديگر گرفته و جایگاه خود را
با طرد کردن ديگري یا طرد شدن از جانب ديگري تثبيت ميکنند .هریک از طرفين ،طرف

دیگر را اوبژه کرده و بهسان تغایر مطلق ادراک ميکند :دیگري از جایي شروع ميشود که من
تمام ميشود .در گفتمان خود-براندازِ دیگري طرفين ضد خود را صرفا از این رو به رسميت
ميشـناسند که به خود آري گویند؛ ولي دیگري ،در کنار این خصوصيـت تثبيتگر ،القاءگر
تفاوتي منحـلکننده ) (Assimilationاست که مدام اینهـماني طرف دیگر را مخـدوش
ميکند؛ «سوژه دیگـري را موجودي ضـروري نميبيند ،ولي خودش را در دیگري ميبيند».
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) (Hegel, 1977: 111همين ذات دوگانۀ تقابل است که منجر به نزاع طرفين و در نهایت
طرد یکي از آنها ميشود.
شبکۀ الهيات در تقابلهایي چون سرمدیت-زمان ،بودن-شدن ،حضور-غياب ،وحدت-
کثرت ،اینهماني-تفاوت ،متعال-حال ،اولي-ثانوي ،اصيل-تبعي ،حيات-ممات ،روح-جسم،
گفتار-نوشتار و ...پرداختهشده است ،که البته همۀ این تقابلها قابل تحویل به یک تقابلاند:
متن-حاشيه .متن از قبل طرد حاشيه است که متن است؛ در همۀ متقابالن طرف اول مهتري
خود را با کهتري طرف دوم تثبيت ميکند .اساساً سنت الهيات چيزي نيست جز همين پيوند
بازنماینده و آینهاي 3طرفين تقابل و «حرکتي آونگي) (Pendularبين این اضداد به ظاهر
انحصاري و بدیهي(Taylor, 1984: 7)».
شک رادیـکال ،بداهت این تقـابلها را هدف گرفته و ابتداً محـوریت اوبـژه را مورد سوال
قرار داده و در پي جسـتجوي معرفت یقيـني ،آن را به نفع سوژه انکار کرد .مدرنيـسم ،در مطلع
خود ،جابهجایـي اوبژه و سوژه است؛ و در کليت خویش واکنشي است به این سلـسله مراتـب
ولي یک واکنـش غيررادیکـال وغيردیالکتيـکي؛ به همين دليل خودش نيز در تور ثنویـتهاي
دیگر ميافتد .فلسـفۀ کوگيـتو نقد مرکز است نه مرکـزیت؛ در واقع مدرنيسـم چارچـوب سلسـله
مراتبي را حفظ کرده ،ولي در چيـنش طرفيـن تغيـيراتي داده و عناصر را جابهجا کرده است «با
گذاشـتن یک عالمـت منفي بهجاي عالمـت مثـبت جلوي عناصر فرهـنگ غرب نميتوان
خود را از چنگ آنها آزاد کرد؛ بلکه این بهمعناي گرفتـار ماندن کامل در دام آنهاست».
) (Hillis Miller, 1979: 354مدرنيسم وارونگي این تقابلهاست ،واسازي اما  -یا آنچه
به پست مدرنيسـم معروف شده -واژگونگي آنهاست .واسازي انحالل دیالکتيکي این تقابل-
هاست .در گفتمان تفاوط ،دیگري نه قابل حذف است و نه قابل طرد.
اندیشۀ غربي ،در تمام تاریخ خود ،همواره تفاوت را به نفع اینهماني طرد کردهاست .هگل
را ميتوان اولين فيلسوف تفاوت دانست؛ او با شناسایي اضدادي که توامان وصل و فصل
ميکنند ،فضاي تنفسي براي تفاوت ایجاد کرد .ولي نقد کيرکگور بر نظامسازي ،غایت اندیشي
و مطلق هگلي ،گرچه رهيافتي به واسازي است ،ولي منجر به سوءتعبيري در خصوص هگل
شد و او را به فيلسوف صرفا اینهماني مصادره کرد .نيچه با ایدۀ ارادۀ معطوف به قدرت بيش
از پيش به تفاوت نزدیک شد و سرانجام فردینان دوسوسور اعالم کرد «در زبان تنها تفاوت
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وجود دارد (Saussure, 1966: 120)».دریدا با این مقدمه تفاوط را به ظهور رساند.
4Différanceجعلي است از  Differو  .Defer5معنا در تفاوتها شکل گرفته و تا ابد به
تعویق ميافتد .نشانۀ زباني خواستگاهي الهياتي دارد -چراکه سلسله مراتب تقابلها که معناده
به نشانه است ،سامان خود را از الهيات ميگيرد .-این سلسلۀ دالها و مدلولها ،در نهایت به
یک مدلول ميرسند که خود دال نيست :6یعني مدلول استعالیي است .واسازي با به چالش
کشيدن این سلسله مراتب نشان ميدهد هيچ مدلولي نميتواند دال نباشد .نوشتار با زدودن
مدلول استعالیي و بازي متقابل اینهماني-تفاوت ،عرصه را بر تفاوط گسترد.
هيچ مدلولي را از سقوط در بازي ارجاعهاي داللي که زبان را ميسازد گریزي
نيست .ظهور نوشتار ظهور بازي است؛ امروز بازي از خودش تبعيت ميکند ،آن هم با
محوکردنِ محدودهاي که تصور ميشد ميتوان بر پایۀ آن گردشِ نشانهها را نظم داد،
و با بههمراه آوردن تمام مدلولهاي اطمينانبخش ،و با برچيدن تمامِ استحکامات و
تمامِ پناهگاههاي منطقۀ خالفِ بازي که بر حوزۀ زبان نظارت ميکردند(کهون:1388 ،
.)348

مدلول استعالیي حلقۀ آخري است که تمام حلقههاي زنجيرۀ داللت را تثبيت ميکرد.
حلقهاي که ما را از دور و تسلسل ،از هراس سرگرداني 7و وانهادگي ،ميرهاند .ولي «خود زبان
نيز خود را در حياتش در معرض تهدید ،سرگشته و رهاشده و در معرض بيمحدوده شدن و
برگردادنده شدن به کرانمندياش ميبيند(».کهون )347 :1388 ،گریزي از سرگرداني نيست؛
ذات زبان همين گردش و چرخش و ارجاعدهي الي االبد نشانهها است ،همين توقف ناپذیري
زاینده است .حال که محدودهاي که گردش نشانهها را نظم ميداد زدوده شده ،ما دیگر در
زنجيرۀ داللت نيستيم بلکه در شبکۀ داللت هستيم .شبکهاي که در آن همهجا مرکز است .هر
مدلولي خود یک دال است؛ مدلول ،دالِِّ دال است .به این ترتيب «هيچ خارج متني وجود ندارد»
( )Derrida, 1976: 15زبان به خودش ارجاع ميدهد.
فضيلت

دورويي8

لوگوسي 9در کار نيست .آنچه هست هيروگليف10ها اند(Deleuze, 1972: 167).
تيلور با در دست داشتن این برداشت از زبان شروع به بازخواني و بازنویسي الهيات ميکند.
او تصریح ميکند که «طرح اصلي نا/الهيات با تحقق همبستگي ضروري بين مرگ خدا و مسيح
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شناسي رادیکال ظاهر ميشود .)Taylor, 1984: 103(».مسيح کلمه است؛ لوگوس تجسد
یافته است .تجسد در بطن خود حامل مرگ خداست :امحاء لوگوس تجسد نيافته و خداي یگانه
است؛ خدا در تعالي خودش مرده است .ذات ناسازگار و متناقضنماي تثليث – وچهبسا توصيفات
کتب مقدس از خداوند -که همواره کالم و فلسفه را به تعطيل و یا استدالالت ضعيف ميکشاند
در منطق ثنوي نه اين /نه آن – هم اين /هم آن ،خود-متنافي بودناش را بازميیابد؛ ولي
این بار نه چون یک استثناء ،بلکه همچون همهي نشانهها که ردِّي از سایر نشانهها در خود
دارند؛ و این شرط فهمپذیري و زبانمندي است .نوشتار هرمنوتيک الهيات است؛ نه تنها امکان
سهدریک-یکدرسه ،بلکه لزوم همه در همه است.
«لوگـوس پسـر است ...پسري که ...بدون پـدر چـيزي جز نوشـتار نيـست».
( )Derrida, 1981: 77با تصویب مرگ اودیپي) (Oedipalپدر/مدلول استعالیي ،کلمه
مبدِّل بهپسري سرگردان و خودسر ميشود که در رابطهاي انگلوار حيات خود را توامان مرهون
نفي و اثبات پدر است.
نا/الهيات راه خود را از دل دوگانگي و مرزي بودن الینفک کلمه و منطق تفاوط ميگشاید.
«خدا را همچون کلمه تفسير کردن عبارت است از فهم خدا به سان کتاب مقدس یا نوشتار».
) (Taylor, 1984: 104مسيح متجسد وحي است ،کلمه است ،گفتار پدر است ،گفتاري
تجسدي و دوگانه؛ درست مثل نوشتار .لوگوس نوشتار خداست11؛ و نوشتار کتاب مقدس است.
خداي تجسد یافته همواره درعين حال دیگري است .در این گفتمان خدا نميتواند «بهکلي
دیگر» ،12در خود بسته و دافع مطلق باشد .خدا همواره جوالنگاه دیگري است و دیگري جوالنگاه
خدا.
نسبيت الهي وقتي ظاهر ميشود که خدا به مثابه نوشتار قرائت شود(Ibid: 106).
منطق نوشتار ،منطق هيروگليفها است که با اجراي فرمول پارادوکسيکال « Xبدون »X
نشان ميدهد کلمه ،نشانهي نشانه است .از این رو کلمه در این منطق تا ابد آستانهاي و
«بازیگوش») (Playfulباقي خواهد ماند .در این بازي هيروگليفها مدام یکدیگر را شکل
داده و از شکل مياندازند .در شبکۀ نوشتار ،تفاوط «شرط کارکرد ،شرط امکان هر نشانه است».
) (Derrida, 1973: 134نا/الهيات این آستانۀ لغزان است که در آن نميتوان به هيچ
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مرکز و محوري اشاره کرد .خاصيت همهارجاعدهي نوشتار راه را بر هرگونه انحصارگرایي مي-
بندد .هيچچيز صرفا خودش نيست ،بلکه درعين حال دیگر(ان) است .تمييز هيروگليفيک نشانه-
ها ،صرفا مفصلبندي است.
نوشتار مفصلبندي) (articulationکلمه(ها)است  ...که با جداکردن ربط
ميدهد و با ربط دادن جدا ميکند.این رابط ،این آستانه ،نه اینجا است نه آنجا ،نه
حاضر است نه غایب).(Taylor, 1984: 107

به این ترتيب هيچ معناي مطلق و صرفي وجود ندارد؛ فهمپذیري هر نشانه و ویژگي هر
دال کارکرد متمایزي است که از دالهاي همبوداش دارد .خدا در نا/الهيات باقي ميماند ،به-
عنوان یک نشانه ،یک هيروگليف .نه بهعنوان پادشاهي در یک جمهوري که صرفا یک مقام
تشریفاتي است (آنگونه که خداباوري مدرن سعي در حفظ خدا داشت) .خدا در نا/الهيات
تشریفاتي است/نيست ،چنانکه تمام نشانهها اینچنيناند .مفصلبندي کردن ،چرخش و گردش
ک 13نشانهها است؛ زدایش مرکز است .کنوسيس در هم شکستن تقابل
همهباهمي و کنوتي ِ
اینهماني و تفاوت است .اینهماني هر نشانه از تفاوتاش برميآید :هر نشانه عنصري از نشانۀ
دیگر حفظ ميکند و از طریق ارتباطاش با آن نشان از درون پوک و خالي ميشود .کنوسيس
تمثيلي از واسازي است .هر نشانه در عين حال که خودش است ،دیگري است؛ تاجایي خودش
است که دیگري نيست و از آنجا که دیگري هست ،خودش است.
به باور نگارندهي این سطور ،سابقهي دوگانگي نشانۀ زباني(کهون )180 :1388 ،را ميتوان
در الهيات تنزیهي) (Negative Theologyبه وضوح ریشهیابي کرد .سلبيت بازي این-
هماني -تفاوت است .وقتي مفهومي را از چيزي سلب ميکنيم در واقع نسبتي بين این دو برقرار
کرده و اقرار کردهایم که فهم ما از آن چيز در گرو مفهومِ سلبشده است.
الهيات تنزیهي به نوعي نقد گفتمان الهيات کالسيک است و اعتراف به ناتواني الهيات در
تعقل رابطۀ پيشرونده با دیگري/خدا .الهيات کالسيک قادر به ارائۀ تصویري ایجابي از خدا
نيست .ما هرگز نميدانيم خدا چه است؟ بلکه صرفا ميتوانيم بدانيم او چه چيز(هایي) نيست ،و
این تنها راه شناخت او است .سلبيت ،بازي متقابالن است؛ بازياي که هم مولد است و هم
مخرب .ارتباط سلبي ،نشانهها را توامان اثبات و نفي ميکند .نوشتار نيز همين ویژگي را دارد؛
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در نوشتار نيز نشانهها صرفا محل گذراند .نا/الهيات و الهيات تنزیهي به این صورت به هم
مرتبطاند :الهيات تنزیهي در قالب گفتمان تفاوط تبدیل به نا/الهيات شده است.
در درام همواره بر پردۀ سلبيت کتاب مقدس یک کل غيرمتمرکز و یک تماميت
تماميتناپذیر است که تا ابد بيپایان باقي ميماند)(Taylor, 1984: 111

در این تقاطع 14نشانهها است که هر چيزي هست ميشود .کتاب مقدس تا ابد وا-سازانه
است.
با این توضيحات آشکار است که نا/الهيات آنطور که تيلور ميگوید «متضمن امکان واسازي
از واسازي») (Taylor, 1984: 11نيست ،بلکه یکي از امکانات واسازي است .او با استناد
به جملهاي از دریدا« :واسازي هر نسبتي با الهيات را مسدود ميکند(Taylor, 1984: 6)».
مدعي است نا/الهيات ،واسازي این عبارت است .حال آنکه دریدا ميگوید « تفاوط مانع هر
نسبتي با الهيات است»(دریدا )64 :1388 ،آن هم در زمينهاي) (Contextکه خواستگاه
الهياتي نشانه را مورد بررسي قرار داده و سعي دارد زباني ترسيم کند عاري از مدلول استعالیي
و رهيده از هر نوع فرجامباوري .و این درست همان چيزي است که نا/الهيات را ممکن ميسازد؛
نا/الهيات در زدایش مدلول استعالیي است که مجال ظهور و بروز ميیابد« .زایشي از پس
مرگ» برداشتي سطحي و خوانشي بد از واسازي است .به نظر ميرسد تيلور مرتکب این اشتباه
شده و نا/الهيات را رستاخيز الهيات دانسته؛ حال آنکه دریدا تصریح کرده که در عرصۀ نوشتار،
مرگ کتاب را اعالم کردن کاري اشتباه است(دریدا .)29 :1390 ،او به وضوح ميگوید واسازي
سرحد گفتمان فلسفي است نه پایان فلسفه و تاریخ و مرگ خدا و سوژه و( ...دریدا -20 ،1388
 )21و زایش نوعي دیگر از چيزها .دریدا به هيچ وجه مدعي خروج از متافيزیک و ورود به
عصري پسامتافيزیکي نيست« .مرگ خدا» از نظر او پروبلماتيکي است که باید مورد واسازي
قرار گيرد ،چراکه به همان انتو-تئولوژياي تعلق دارد که با آن مبارزه ميکند (دریدا:1390 ،
 .)120از این رو توصيف واسازي به عناویني چون «شریک نامحتمل براي تامل دیني»« ،شکلي
از تفکر الحادي»« ،پيوند ناسازگار با الهيات») (Taylor, 1984: 6از جانب تيلور ،القاگر این
مطلب است که او واسازي را در منطق نفي درنظر گرفته ولي تئوري خود را طبق منطق مرزي
واسازي پرورده است .تيلور در این مورد از گفتمان واساز بيرون افتاده و در فضاي ثنوي تقابلها
که پيشتر از آن نقد کرده و شالوده-هاي آن را متزلزل نموده بود سخن گفته است .به این
ترتيب آشکار است که نا/الهيات صرفا نتيجۀ طبيعي نوشتار و تفاوط است.
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بستارِ پايان
این کوچۀ دراز پسرو ابدیتي است و آن کوچۀ دراز پيشرو ابدیتي دیگر ...جایي که
به هم ميرسند (را) ...نام  ...لحظه (است)  ...زمان خود دایرهاي است  ...و همه چيز
مگر چنان سخت به هم گره نخورده است که این لحظه همۀ چيزهاي آینده را از
پيش ميکشد؟(نيچه)173-172 :1386 ،

نوشتار با انکار هر نوع غایت انگاري ،درام بازگشت جاودانه را به روي پرده ميآورد :مبداء و
معاد فروميریزد و ما در یک در ميانه بودن هميشگي –که با واژگون شدن آغاز و انجام اجتناب
ناپذیر خواهد بود -همواره غوطهور خواهيم بود؛ کتاب مقدس گذار مطلق است .در اینجا منطقه-
اي بودن معنا و قوم محوري پررنگ ميشود و تبعا هر نوع سلطهگري و استيال خواهي پيشاپيش
عقيم خواهد بود.
بازگشت جاودانه تقابلهاي قرینهاي معادلۀ سنتي بين تناهي و عدم تناهي و نيز
زمان و سرمدیت را وارونه و واژگونه ميکند).(Taylor, 1984: 113

بازي تناهي-عدم تناهي و زمان-سرمدیت به تخریب تقابل حضور و غياب و در نتيجه
انهدام متافيزیک حضور ميانجامد .در این معنا حاضر به دليل اینکه الجرم غياب را در دل خود
دارد ،کامال حاضر نيست .در نتيجه حضور نه به معناي بيزمان که دال بر انتقال و جنبش و
حرکتي دائمي است .در اقتصاد دال ،داللت هر نشانه فرارونده است و دالهاي مرتبط را به دنبال
خود ميکشاند .سلسلۀ دالها به سمت یک آیندۀ باز حرکت ميکند و در نتيجه آنچه دالها به
اشتراک ميگذارند –در بازگشت مداوم دالها -تا ابد به تعویق ميافتد.
اینکه لحظۀ حاضر ،دمي از بودن نيست ،بلکه لحظۀ گذار است ،به ما نيرو ميدهد
که درخصوص شدن اندیشهکنيم؛ اندیشيدن بهشدن دقيقا بهسان آنچه شروع نشده
و نميتواند پایان یابد).(Deleuze, 1979: 85

شدن هميشگي و بازگشت جاودانه نویدبخش یکدیگر اند .در یک شبکۀ خودبسنده،
ظهور/افول مدام نشانهها تکرار ابدي آنهاست .نشانهها در بازگشت جاودانهشان تضمين امکان
معناداري و فهماند.
باز تکرار بيپایان بازگشت جاودانه «لغزان نبودن لغزش ) (laplasabilityزمان»
( )Merleau Ponty, 1962: 423را آشکار ميکند .وقتي زمان سرمدیت ميشود و
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سرمدیت زمان آنها دیگر با یک مغاک بيکران کيفي جدانشدهاند .بازيمتقابل زمان و سرمدیت
ایدۀ «بکلي دیگر» را زیر سوال برده و هر اثري از تعالي محض را ميزداید .سرمدیت با زمان
در تضاد نيست بلکه در زمانمندي یافتميشود و زمانمندي در سرمدیت.
در امتداد این لبۀ پارادوکسيکال «همه ميرود ،همه بازميآید .چرخ هستي جاودانه ميچرخد.
همه ميميرد ،همه بازميشکفد« .سال هستي» جاودانه ميگذرد .همه در هم ميشکند همه از
نو ميپيوندد .خانۀ هستي جاودانه خود را همان که بود ميسازد .همه بدرود ميگوید و باز به
خود درود ميگوید .حلقۀ هستي جاودانه به خود وفادار ميماند .هستي هر دم آغاز ميشود .گرد
هر اینجا گوي آنجا ميگردد .ميان همهجاست(».نيچه)236 :1386 ،
اگر همهجا ميان است ،مرزها بيمرز و نفوذپذیراند .در اقليم منبسط ساحت الهي/نوشتار که
در ميانه بودن دائمي آن برآمده از بازگشت جاودانه است ،اضداد به هيچ روي خودشان باقي
نميمانند بلکه مداوما تداخل و تالقي ميکنند ،و بنابراین هر هویت اصيلي را منحل ميکنند.
نفي هر چيزي که در آگاهي و تجربه بهمثابه خدا اعالن و واقعيت پيدا کرده به
منظور اینکه شکل عميقاً جدیدي از آگاهي و تجربه را ممکن سازد .بدینسان شکل
تازهاي از خدا ظاهر ميشود ،اما دقيقاً از آن جهت که این شکل ،شکلي عميقاً تازه
است دیگر نميتوان نام یا تصویر خدا را بهآن داد)Altizer, 1979: 56-57( .

اینجا محذوري که الجرم با آن مواجهيم نمایان ميشود :اندیشۀ نوین نميتواند/باید در
واژگان کهن نگاشته شود .البته باید به یاد داشت که این واژگان در منطق طرد نه تنها قابل
فهم نيست ،بلکه حتي «پتانسيل پایان ناپذیري براي بد خوانده شدن ،بد فهميده شدن ،و بد
تفسير شدن دارند] .این کلمات[ براي اقتضائات بوروکراسي نظم و نظام و تعریف و وضوح بسيار
افراطي اند (Vahoozer, 2003: 78)».آنچه این بينش را تغذیه ميکند منطق فارماکن
است .همه چيز تحت تعدي وساطت سيال فارماکن و بازي روان آن قرار گرفته و دگرگون
ميشود.
فارماکن نظير جوهر ) ،(inkشراب ) ،(winو مني ) (semenهمواره در پي
نفوذ کردن است .فارماکن فراگرفته ،نوشيده و به درون نفوذ ميکند و در بدو امر
متوجه سختي و صالبت آن ميشود ،اما بهزودي آن را با دوایش ،باشربتاش،
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باشوکراناش ،با زهرش مورد تجاوز قرار داده و درخود فرو ميبردDerrida, ( .

)1981: 152

این بينيت ذاتي فاماکن که هم عالج است و هم زهر-نه عالج است و نه زهر ،تمثيلي است
از مرزي بودن ذاتي نوشتار و لوگوس :نوشتار شبکه اي متقاطع از دالها است« .کتاب مقدس
راه صليب ) (Via crucisرا نشان ميدهد که در آن هر آفرینشي متضمن مثله شدن و هر
راهحلي متضمن انحالل است .وقتي ميان همهجاست ) ،(Die mitte ist überallدیگر
نيازي بهسرکوب گذرِگذرندهگي و عبور نيست .ميتوان به برآمدن و سپري شدن بهمثابه نيروي
آفریننده و ویرانگر ،به مثابه خلق مدام ) (Continual creationخوشآمد گفت».
( )Taylor 1984, 118گذرندگي ذاتي نشانه بستري است براي باززایش مداوم و ابدي
معنا .باززایش در دل خود متضمن انتشار نامحدود نشانه است.
اپيدمي لوگوس
ویژگي کنوتيک نشانه پرسش از «از کجا» و «به کجا» را بيجا ميکند؛ اصل را ميسترد
و فرجام را محو ميکند .نوشتار بستار کنوتيک حضور-غياب ،اینهماني-تفاوت ،مبداء-منتهاء
و ...متن-حاشيه است .نوشتار «هر چيز را از خود-هماني مطلق و خود-حضور مطلق خالي
ميکند(Taylor, 1984: 118)».
در تقاطع کتاب مقدس نشانهها از صلب یکدیگر اند .این «انتشاء به هم وابسته» اصل غير
اصيلي است که اصالت مطلق را ميزداید .نشانههایي که جاودانه بازميگردند ،در هر چيز به
ظاهر صلبي نفوذ کرده و همه چيز را در حرکت نگه ميدارند؛ و این همانا تجاوزگري نشانه
است « .لوگوس هميشه لوگوس منيگونه ) (spematikosاست ،که از طریق پراکنده-
شدن ،تکثير بيپایان ميیابد»)(Taylor, 1984: 119
کلمه همواره پراکنده ميشود ،همواره بارور است ،همواره در حرکت و سيال است .هيچ

مرزي نميتواند محيط بر کلمه باشد « .کلمۀ متجسم بيانگر یک کثرت زايندۀ تقليلناپذیر
است )Derrida, 1981: 45(».لوگوس که آشکارا ميان-جي پدر است ،با انتشار در کلمات
و از طریق مجاورت با نشانهها« ،در ميان بودن» را به تمام نشانهها سرایت ميدهد.
کلمه گوشت ميشود؛ تن و خون ،نان و شراب .بگيرید و بخورید ،بگيرید و
بياشاميد .خوردن این نان و نوشيدن این شراب گسترش تجسم کلمه و توسعۀ بازي
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سيال ساحت الهي است  ...تجسدِ الوهيت مرگ خداست ،پراکنشِ کلمه عبارت از
مصلوب شدن سوژه است).(Taylor, 1984: 120

کلمۀ مسيح در تمام کلمات پراکنده شده است .روح مسيح اقتصاد تفاوط است ،تقاطع تمام
نشانهها است .نوشتار/کلمه با نفوذ در تن مهمانان عشاء و پراکنده شدن در خون آنها ،تماميت
مهمان را به هم ریخته و فراروندگي خود را تثبيت ميکند .این پراکنش ابدي ،به تعویق افتادن
ابدي است .و این به معني زدایش کلمه نيست ،بلکه به معني گذرا بودن آن است .سوژه در ابتال
به اپيدمي ميان-جي-گري لوگوس تماميت و مرکزیت خود را ،که روزگاري با مرگ خدا به
دست آورده بود ،از دست ميدهد .سوژه هرگز قادر نيست به حایگاه مولف بازگردد؛ هر نوع
نوشتاري بازنویسي است .همۀ نشانه-ها مداوما در نوشتار باز ميگردند .از نو نگاشته ميشوند.
هيچ چيز پایان ميپذیرد .نوشتار بازي حضور-غياب و تعالي-تجسد و سرمدیت-زمان و ...است
نه پایاني بر حضور و تعالي و معناداري.
نتيجه
باززایش نا/الهيات تاکيدي است بر گریزناپذیر بودن الهيات .در این فضا گفتگو از مرگ
امکان پذیر نيست .هيچ نشانهاي زاده و مرده نميشود .ما تا ابد در ميانۀ یک بازي پارادوکسيکال
پيش خواهيم رفت .نا/الهيات بازخریدي است براي تمام آن چيزهایي که در الهيات هستند و
عقالنيت آنها را متناقض توصيف ميکند .الهيات سنتي همواره خدا را موجودي توصيف مي-
کند که برتر از همۀ هستي است و در عين حال دمبهدم در تمام هستي ساري و جاري است.
منطق دوشقي طرد البته این را متناقض یافته و حداکثر سعي در تاویل آن دارد؛ ولي اقتصاد
تفاوط مجالي است براي درک این متناقضنما .در نا/الهيات تعالي بهعنوان چيزي که همواره از
دسترس خارج است ،چيزي که تا ابد قابل وصول ،قابل ارائه و قابل دریافت نيست ،پایگاهي
معرفت شناختي پيدا ميکند .حرکت استعالیي به سمت تعالي گریزناپذیر است.
جلجتا دیگر تپۀ مرگ نيست که خدا و انسان در آن بر صليب شدند؛ بستار خدا و انسان و
صليب است .جلجتا تقاطع نشانهها است؛ نوید یک آیندۀ باز است .در گسترۀ واسازي سخن از
مرگ راندن گزافه است؛ نا/الهيات را ناشيانه و با بيدقتي الهيات مرگ خدا خواندهاند .اکنون که
«معناي خاص وجود ندارد»(دریدا )164 :1390 ،آکوئيناس بازميگردد :خدا اسم عام است نه
اسم خاص).(Aquinas, 1947: 90-91
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پينوشتها
 .1خط فارق بين نا و الهـيات -که نوشتـه ميشـود ولي خوانـده نميشـود -تصـریحي است بر
هميـن مرزي بودن ،نشـانهاي تلفـظ ناشـونده که «دیگـر با نهـاد صدا کنتـرل نميشـود».
()Derrida, 1978: 191
 .2منظور از الهيات در این نگاشته همان است که عموما ادیان سامي ميخوانيم .در خصوص ادیان
شرقي و سرخپوستي و ...شاید اصال نتوان از الهي بودن یا نبودن چيزي سخن گفت.
« .3همهچيز در نگاه به آینه است که وجود دارد(Hillis Miller, 1969: 138)».
 .4آنچه تفاوط را از تفاوت متمایز ميکند ،تنها یک  aناخوانا است.
 .5تعليق و تعویق
 .6محرکي را به خاطر ميآوریم که متحرک نيست؛ علتي که معلول نيست؛ خالقي که مخلوق
نيست.
 .7عنوان کتاب تيلور سرگرداني ) (Erringاست .نا/الهيات اندیشۀ خوشامدگوي به هراسهاست.
چنانکه خود تيلور اشاره کرده تمام اندیشۀ پست مدرن زایيدۀ ترس از مرگ است؛ مرگي که مدرنيسم
حامل آن است).(Taylor, 1984: 6
)8. Virtue of lie (Jabès, 1976: 85
 Logos .9واژهاي یوناني با تنوع قابل مالحظهاي از معاني است .لوگوس در عهد عتيق حکمت
خدا است که از طریق آن جهان را خلق کرد ،اما در عهد جدید حکمت الهي در مسيح تجلي یافته و
حتي فراتر از آن خودِ مسيح لوگوس است(لوقا  4:2و مرقس  2:6و اول قرنتيان  .) 30:1لوگوس همچنين
واژهاي است که همانطور که معروف است یوحنا انجيلِ خود را با آن آغاز کرد :در ازل کلمه (لوگوس)
بود(».انجيل یوحنا )1:1؛ در زمينۀ غيرالهياتي ،لوگوس آن امرمطلقي است که بهمعناي «عقل» است.
 Hieroglyph .10سيستم نوشتاري مصریان باستان که ترکيبي است از نشانههاي آوایي و
تصاویر خامي که از طبيعت برداشت شده است .هيروگليف نزدیک به  500عالمت تصویري داشت.
هيروگليف حرف نداشت ،هر هيروگليف نشانهاي بود که به یک یا چند مدلول طبيعي ارجاع ميداد:
یک صفحه گرد نشانۀ خورشيد و روز و روشنایي بود.
 .11این خوانش از مسيحيت ظاهرا بسيار به آیين مانوي نزدیک ميشود .پدر ماني به فرقهاي از
مسيحيان گنوسي موسوم به الخسائيه گروید و همين امر موجب آشنایي او با ادیان شد .او بعدها فرقهاي
مذهبي بنياد نهاد و در نگاشتههاي هيروگليفيک خود هستي را نوشتار خدا ميدانست.
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 Wholly other .12کارل بارث در الهيات پویشي خدا را «بهکلي دیگر» ميخواند .در اینجا
ميتوان تفاوتهاي بنيادین اندیشههایي که گاهي همۀ آنها را الهيات پست مدرن ميخوانند بهوضوح
دید.
 Kenotic .13از ریشۀ  kenosisبه معني تخليه .در کالم مسيحي اقنوم دوم از خودش خالي
شد و صورت بشري اخذ کرد؛ گرچه در همان حال که متجسد بود هم ذات الهي داشت .دریدا این واژۀ
مسيحي را در معنایي غير دیني به کار ميبرد و «آن را قلب زبان ميداند»(Kevin, 2003: 80) .
 crossing .14نوشتار شبکهاي از تقاطعها است .شکل ظاهري صليب یک تقاطع است .مسيح
تقاطع خدا و انسان است.
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