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 چکیده

الهیات روایی با تأکیـد بـر روایـت و نقـد سـیطرۀ معیارهـای کلـی و عـام برخاسـته از                        
هـای سـنتی و     تأکیـد بـر روایـت     . روشنگری در الهیات مسیحی، هویتی متمـایز یافـت        

ری این نحله از پراکسیس،     فرهنگی هر گروه و اجتماع، در این الهیات منجر به دو           درون
و عالوه بر این، منجر به انزوای فرهنگـی و دوری از جهـان معاصـر چنـدفرهنگی شـده        

از سوی دیگر الهیات سیاسی متأله آلمانی یوهـان باپتیـست مـتس بـا تکیـه بـر                   . است
ها نقـش اساسـی دارد، هـم        مفاهیم روایت، خاطره و همبستگی، که مؤلفۀ روایت در آن         

بنـابراین شـاهد آن   .  است و هم دغدغۀ گفتگـوی بینـا فرهنگـی دارد       متوجه پراکسیس 
هستیم که الهیات سیاسی یوهان باپتیست متس، اگر چـه در زمـرۀ الهیـات روایـی بـه                   

آید، با ایـن حـال بـا تکیـه بـر مفـاهیم خـاطره، روایـت و                   معنای اخص به حساب نمی    
ها  این الهیات با تکیه بر آن      گذارد که همبستگی، امکاناتی را در اختیار الهیات روایی می       

 . تواند از تنگنای انزوای فرهنگی و انفعال اجتماعی بیرون آیدمی
 

روایـت،  ،  پراکـسیس مـسیحی،    الهیـات الهیـات روایـی، الهیـات سیاسـی،          :هاکلید واژه 
 متس باپتیستیوهان  گفتگوی بینا دینی،

                                                                                                                             
 Email: fallahijafar@semnan.ac.irاستادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان؛                 . ١
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 شرح مسئله. ١
کوشد این عنصر    و می  داندیات را روایت می   لفه در ساختار اله   ترین مؤ  مهم 1الهیات روایی 

 کتاب مقدس و عالوه     متألهان روایی بر قالب روایی    . مهم را در الهیات مسیحی احیاء کند      
های مـتن  کید دارند و با تکیه بر همین ویژگی تأ تجربه و هویت بشر  روایی بر آن بر شأن   

ن رویکرد الهیاتی توانـسته     ای. کنند رویکرد الهیاتی خود را تعیین می      ،دینی و هویت بشر   
هایی را به خود جلـب کنـد و در رفـع بعـضی از مـشکالت                 های اخیر توجه  است در دهه  

 وارد بـر الهیـات روایـی آن         با این حال یکی از ایرادهای اساسـی       . هایی نشان دهد  توانایی
 . کاری و انزوا است و سویۀ انتقادی و اجتماعی ندارد محافظهاست که گرفتار

هـای  چه از چهره   له سیاسی کاتولیک، اگر   ، متأ 2یگر، یوهان باپتیست متس    د از سوی 
تواند پیـشنهادی   آید، اما رویکردش در استفاده از روایت می       الهیات روایی به حساب نمی    
 .  روایی باشدمثبت و مؤثر در برابر الهیات

گونه گیر این کاری را که گریبان   در ادامه، ابتدا الهیات روایی و تنگنای انزوا و محافظه         
سـپس بـه الهیـات مـتس و اهمیـت روایـت در آن               . از الهیات است معرفی خواهیم کرد     

توانـد   او، می   متس به روایت در الهیات      خواهیم گفت که رویکرد    نهایتاً. خواهیم پرداخت 
 . روایی داشته باشدهای الهیاتنقشی مثبت در رفع بعضی از کاستی

 
 پیشینۀ تحقیق. ٢

های الهیات سیاسی متس برای الهیات روایی یافتـه        ۀ تأثیرات یا ظرفیت   اثری علمی دربار  
با این حال دربارۀ الهیات متس و دربارۀ الهیات روایی آثار مجزایـی نگاشـته               . نشده است 

در زبان فارسی حجم ناچیزی از مطالب را در این باره در دست داریم؛ فـصلی از                 . اندشده
فـصلی از   و نیم ] ١[ به معرفی الهیات روایی       دینی بانفلسفۀ ز کتاب استیور دان با عنوان      

پـردازد  مـی   به معرفی آرای الهیاتی متس      انتقادی االهیاتکتاب حسن محدثی با عنوان      
به زبان انگلیسی آثار متعددی دربارۀ الهیـات روایـی و الهیـات سیاسـی مـتس بـه                   ]. ٣[

 .اندها فهرست شدهنگارش درآمده است که در قسمت منابع این مقاله شماری از آن

                                                                                                                             
1. narrative theology 
2. Johann Baptist Metz 
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 الهیات روایی و تنگنای آن. ٣
 الهیات روایی. ١. ٣

بعـضی از اندیـشمندان آن را همـزاد         .  بشر اسـت    بیانی مهمی در زبان    شیوۀ روایی شیوۀ  
ها از بیان کتبی ترین یافتهکهن. ]٢٢، ص١١ [دانندزبان، و حتی زبان را برآمده از آن می

بـا ایـن حـال      .  داستان و اسطوره بوده است      مثل هایی روایی و شفاهی بشر حاوی صورت    
.  با فراز و فرودهایی همراه بوده است       وروایت در معارف بشری همواره شأن ثابتی نداشته         

و تقابل با    یونان باستان    سابقۀ آن به  ترین تنگناهای روایت، چالشی است که       یکی از مهم  
 . رسدهایی فلسفی مینگرش

یـشاسقراطیان  به زمـان پ   فتی متافیزیکی و روایی الاقل      بین دو گونۀ معر   سابقۀ تقابل   
دانـد کـه کوشـید یـک        دان کیوپیـت، پارمنیـدس را نخـستین کـسی مـی           . گـردد بازمی

صـورتی مطلـوب از معرفـت کـه ضـدروایی،           : پدیـد آورد  »  ناظر بر امر مطلـق     متافیزیک«
وایـی و   بین شـیوۀ بیـانی ر     های  نخستین چالش . ]٤، ص ٥ [زمان و فارغ از کنش باشد      بی

تـوان در صـدر مـسیحیت و     فلسفی در الهیات ادیان ابراهیمی را مـی شیوۀ بیانی انتزاعی  
  اسکندرانی برای آشتی بین الهیات مبتنی بر کتاب    های فیلون حتی پیش از آن در تالش     

روایـت تنهـا    . مقدس و تفکر یونانی دید؛ یعنی آنچه به رابطۀ آتن و اورشلیم معروف شد             
د به این چـالش و مباحثـه نیـست، بلکـه شـاید اسـتعاره و نمـاد هـم            کلیدواژه برای ورو  

، ١ [ برای بررسی ایـن چـالش باشـند   ـشأن و البته مرتبط با روایت   همـهایی دیگر   باب
 مسلم آن است مفهوم مهم ادبی را برگزینیم، قدربا این حال هر یک از این دو     . ]٢٤٣ص

ر آن دوره برقراری آشتی بین کلیتی        مسیحی د  دوست سوفیا  متألهان که دغدغۀ فیلون و   
بـا  های کتـاب مقـدس      به نام داستان  ) های فلسفی و البته پر از تناقض    (ذووجوه و پرمعنا    

 بیـان   نـام  تـر بـه   معنـا و انتزاعـی     رابطۀ خدا و انسان و جهان، و بیانی نسبتاً تک          مضمون
 . فلسفی بوده است

 افـزوده شـدن بـر       شـاهد  صدر مسیحیت تـا دورۀ مـدرن         از زمان در دین مسیحیت،    
افزوده شدن بـر اهمیـت      له، و    متأ  فلسفی در نزد نخبگان    سویۀ مباحث الهیاتی با     اهمیت

توجهی البته این به معنای بی    . ایم عملی و دینداران عادی بوده     روایت نزد نخبگان الهیات   
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هـم  لـه م   متأ 1برای مثال بوناونتور  . لهان بزرگ به روایت و اهمیت الهیات روایی نیست        متأ
: گوید سنت و عمل می    اهمیت بُعد روایی   از   2اختصار  در کتاب  مسیحی در سدۀ سیزدهم   

پارسـایی بـیش از تعـاریف      و  مثال بـیش از برهـان، عهـد و پیمـان بـیش از اسـتدالل،                 «
بنابراین از کتاب مقدس نباید مثل سایر علوم به صورت » .توانند ذهن را تحریک کنند می

باید « مقدس   ن برای شیئی استفاده کرد، بلکه مت      صوصیتیتعریف و تحلیل برای اثبات خ     
ثیر هـای متفـاوتی تـأ   های خودش باشد که بنابر احساسات مختلف، به شیوه      صورت واجد
هـای  ثیر نگیـرد، ممکـن اسـت از مثـال         راین اگر کسی از اوامر و نواهی تأ       گذارند؛ بناب می

د ممکن است از الطافی که به       ثیر این هم قرار نگیر     متأثر شود، و اگر کسی تحت تأ       روایی
 تحت  ثر شود؛ و اگر کسی حتی از این هم اثری نپذیرد ممکن است            دهند متأ او نشان می  

، و به سوی پارسـایی      های موحش قرار گیرد   ها و تهدید  های حکیمانه، وعده   سرزنش تأثیر
 ].٢١٤، ص٨ [». خداوند ترغیب گرددو ستایش

هــای آن یعنــی تفکــر دورۀ ین صــورتتــربــا ظهــور دورۀ مــدرن و یکــی از برجــسته
پیدا  آن اهمیتی بیش از پیش یافت و این باور رواج            ای گزاره روشنگری، حقیقت در وجه   

هـای کتـاب     روایـت  در واقـع  . های کتاب مقدس حاوی حقیقتـی هـستند        که روایت  کرد
 امـروزی   خردبـاور  شـمرده شـدند کـه دینـدار        پیامی موجز    ای حول گوهر   پوسته مقدس

بنـابراین  . این پیام یا نکتۀ مـوجز را در قالـب تراشـیدۀ یـک گـزاره بیـان کنـد                   تواند   می
ای، در قـالبی متـشکل از       های کتاب مقدس بیان همـان حقیقـت مـوجز و گـزاره             روایت

 برقراری ارتبـاط بـا      عقالنی که توان شخصیت، پیرنگ، لحن و زمان برای افرادی هستند         
ۀ روشنگری به ایـن سـو،    عالوه بر این، از دور.ای را ندارند  گزاره  مختصر و انتزاعی   صورت

 مقدس شد   های مطالعات کتاب  ترین شاخه  مقدس بدل به یکی از مهم      نقد تاریخی کتاب  
  صـص ،٢ :نکــ  [ثیر قـرار داد  ا تحـت تـأ    و سایر رویکردهـای مطالعـات کتـاب مقـدس ر          

لهـان محـدود بـه      طالعـۀ عالمانـۀ کتـاب مقـدس توسـط متأ          به طوری که م   . ]١٤٠ـ١٠٤
 آن شـد و برقـراری ارتبـاط بـا     های تاریخی و تقدم و تأخرهای زمانی متن و امثال     ینهزم

 .ی رفتنگرانه به کنارهای کتاب مقدس با نگاهی کلروایت

                                                                                                                             
1. Bonaventure 
2. Breviloquium 
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ای الهیاتی اسـت کـه نگـاهی منتقدانـه بـه مبـادی              کنندۀ زمینه  روایی مطرح  الهیات
ر قالب نظامی فراگیـر      روشنگری، تبیین حقیقت د    در واقع هدف  . دیدگاه روشنگری دارد  

ای مشترک به نام عقل دارنـد       ها قوه متفکران دورۀ روشنگری مدعی بودند که انسان      . بود
تـوان از   اش نزد همگان مشابه است و بـه وسـیلۀ آن مـی            های کلی که چارچوب و ویژگی   

توان این شناخت امری است یکپارچه که می. خود و جهان شناختی مشترک حاصل کرد    
اندیشمندانی مثل نیچـه، مـارکس و   . منطقی آن را به بیان درآورد ـ  ای عقالنیهبا گزاره

را بـه نقـد      چنین نگرشی بـه عقـل و شـناخت           ،فروید در سدۀ نوزده و اوایل سدۀ بیستم       
هـا قـوۀ شـناخت       روشـنگری، کـه انـسان      ا هر یک به نوبۀ خود بر این باور        هآن. کشیدند

 . دطرف و یکسانی دارند، خط بطالن کشیدن بی
توان کتاب مقدس را منهای روایاتش در  روایی، دیگر نمیبا تأکیدهای متألهان مکتب

کید دارنـد  متألهان روایی تأ. ها استای از آموزهاین کتاب مجموعهکه نظر گرفت و گفت    
 ،هـا خر دین ها بر رویۀ متأ   آن. های اخالقی و اعتقادی را از داستان جدا کرد        که نباید پیام  

های اخالقـی   در واقع گزاره  . گیرند ایراد می  ،اند و داستان را فراموش کرده     هکه کالمی شد  
یابند کـه خواننـده پـا بـه دنیـایی            زمانی مرجعیت و قدرت می     ،و اعتقادی کتاب مقدس   

حد کلیسایی نیست   روایی، کلیسای وا   از نظر متألهان  . د که متعلق به روایت است     گذار می
 . های مشترک داردکه کلیسایی است که روایت مشترک دارد، بلکه عقاید و اصول

  بـه بعـد، طـرح مکتـب روشـنگری مبتنـی بـر امکـان                ١٩٧٠ روایی، از دهۀ     لهانمتأ
 انـسان،   نظامی فراگیر را، با تأکید بر وجه روایی هویـت و شـناخت       ها به یابی انسان  دست

بـی دارد،   ، که وجوه فلـسفی، الهیـاتی و اد        1 پل ریکور  فلسفۀ هرمنوتیکی . مردود شمردند 
توجه او به ارتباط زمان و روایت، بر    . روایی در الهیات داشته است    نقشی مهم در چرخش     

 توجه ریکور به اینکه نحوۀ زیستن     . ر گذاشته است  ثیمباحث دربارۀ حالت روایی الهیات تأ     
 او که عمـل و هویـت فـرد را    اختاری روایی دارد، و این دیدگاهمان از زندگی، س  ما و فهم  

ثیر  روایـی در الهیـات تـأ        بر رشد رویکردهـای    ،مورد تفسیر قرار داد   » متن «مثلتوان  می
: ز یکدیگر تمییز دادد است در مواجهه با هر متنی سه وجه را باید ا  قریکور معت . اندداشته

                                                                                                                             
1. Paul Ricoeur 
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؛ جهـانی در مـتن، یعنـی بـافتی از           زمینـۀ نویـسنده    مـتن، یعنـی پـیش      جهانی در پـس   
کنند و جهـانی در جلـوی مـتن کـه مربـوط بـه       ا می معنم تنیده که القاء ههای در  لفهمؤ

معنای ریکوری آن، بازنمایی مستقیم از      بنابراین شناخت در    . ]٢١٦، ص ٨ [خواننده است 
تفسیری اجتماعی از جهان دانش، .  عینی نیست، بلکه ساختی اجتماعی داردیک واقعیت

هـای  ن داستان دیگرانی است که مخاطباما است، که در همان حال که مشغول  و از خود  
ای رو بـه واقعیـت      در واقع روایـت پنجـره     . کوشد معنای واقعیت را دریابد    ما هستند، می  

 خود یا وقتی داستان زندگی. با شنوندۀ خود دارد نیست، بلکه گفتگویی است که روایتگر       
کنیم که چـه چیـز را و        زمان انتخاب می   هم ،کنیمروایتی از کتاب مقدس را بازگویی می      

 . گذاریمبمان در میان شی با مخاطببه چه رو
نوشـت کـه    » کیفیت روایی تجربه  «ای با عنوان     مقاله ١٩٧١ در سال    1استفن کریتس 

او در این مقاله مدعی شد که فهـم و          . لهان روایی بر جا گذاشت    تأثیر قابل توجهی بر متأ    
ای هـ دریافـت ای و انتزاعی از درک و        گزاره  ماهیتی روایی دارد و بیان     تجربۀ آدمی اساساً  

از نظر کـریتس    . ]٤ [ بخشی از این تجربه همراه خواهد بود       انسان ناگزیر با نادیده گرفتن    
مان هم به طـور کلـی چنـان       فهم ما از زندگی   . دهیموار می مان صورتی قصه  ما به تجارب  

همین مبنا و به همین ترتیب، هویت جمعی، تـاریخ    بر  . است که گویی یک داستان است     
 . وار داردا هم ساختاری قصه مینی دو سنت

 روایـات کتـاب     کـسوف   روایی سرشناس، کتابی با عنـوان      له، متأ 2لم فری هانس ویلهِ 
ایـن  . لیف کـرد  تـأ ) ١٩٧٤ (های هجدهم و نوزدهم   پژوهشی در هرمنوتیک سده   : مقدس

کوشید نشان بدهد مسیحیان تا سـدۀ هفـدهم کتـاب    کتاب پژوهشی تاریخی بود که می     
ویـۀ  ایـن ر  . کردنـد  منسجم مطالعه می    روایی و به مثابه یک داستان      ورتیمقدس را به ص   

 متن صـورتی    روشنگری به کناری نهاده شد و فهم       مقدس در دورۀ     قرائت و تفسیر کتاب   
گرایی، و ایدئالیسم هر یک به شیوۀ خود حـوزۀ          گرایی، تجربه تحصل. دیگر به خود گرفت   

 کتـاب مقـدس بـر مبنـای      شـد و متـون    ٣نگرانه متن ذره  قرائت. تجربه را اولویت بخشید   
. ]٩٦٦، ص ١٠ [شـدند  ارزیابی مـی   آمدندبه حساب می  شان با آنچه حقیقت مطلق      قرابت
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 کتـاب مقـدس     هـای  روایـت  های دینی، خصوصاً  در نتیجه، تمایزی بین حقیقت و روایت      
کـه موجـب زوال مـتن        برآمده از روشـنگری اسـت        گرایی تحصل فرای منتقد . پدید آمد 

ناپذیر از مـتن     معنایی جدایی   مجدد هانس فری بر کشف   .  آن شد   و روایات  کتاب مقدس 
ای که زمینۀ   شود، یعنی شبکه  او معتقد است معنا در شبکۀ روایی تعیین می        . کید دارد تأ

 . ]٩٦٧، ص١٠[اجتماعی، گفتار و شرایط موجود خوانندۀ متن هم در آن اثر دارند 
 روایـی را شـرح   بندی موجـود در الهیـات   گیری و دسته  اگر بخواهیم به اختصار شکل    

 مکتبـی بـا مبـادی متمـایز و          به عنـوان  دهیم، باید بگوییم که رواج مکتب الهیات روایی         
سه مکتـب مهـم در      . گردد در آمریکا برمی   ١٩٧٠ استفاده از این اصطالح، به دهۀ        اساساً

ه بـه  چـ  این دوره در حوزۀ الهیات روایـی در آمریکـا شـکل گرفـت و کـه آثارشـان اگـر                    
دو مکتب . کید متفاوتی داشتندپرداختند، با این حال نکات تأمحورهای کلی مشابهی می

 یِیل و شیکاگو، بـه مکاتـب ییـل و شـیکاگو              دانشگاه مهم در الهیات روایی، مربوط به دو      
آنکـه مکتـب     های کتاب مقـدس بـود، حـال       تمرکز مکتب ییل بر داستان    . معروف شدند 

پرداخـت و چـارچوب فرهنگـی       تری می  بسیار وسیع  فرهنگی فلسفی و    شیکاگو به مبانی  
 1کلنـدون توان بـه جیمـز مـک      در کنار این دو می    . تری برای انسان قائل بود     وسیع روایی

نامۀ خودنوشـت   نامه و زندگی  اشاره کرد که در الهیات روایی رویکردی معطوف به زندگی         
 بـارزترین چهـرۀ مکتـب     ،   و دیگـران   2 دیویـد تریـسی    ، در کنار  ریکور. ]٢٤٤، ص ١[دارد  

 و رونالـد    4، هانس فری، جورج لیندبک    3 ریچارد نیبور  است، و در مکتب ییل، نام     شیکاگو  
 ای قـاره  هـای فلـسفی   مکتب شیکاگو در سنت   . رسد بیش از دیگران به گوش می      5تیمان

بخـواهیم از   کـه اگـر     سم و هرمنوتیک ریـشه دارد، حـال آن        پدیدارشناسی، اگزیستانسیالی 
خر  باید از نظریات ویتگنشتاین متأ     ییل نام ببریم   فی به عنوان پشتوانۀ مکتب    مکتبی فلس 
 . ]٢٥١ص، ١[یاد کنیم 
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 تنگنای انزوا و دوری از عمل. ٢. ٣
کید بر روایت و روش بیان روایی در الهیات به           دستاوردهایی که با تأ    رغمالهیات روایی به  

ترین ایرادهای وارد بر الهیـات     همیکی از م  . هایی است دست آورده است، دچار محدودیت    
که پیش از این گفتـه    چنان. ها است روایی، فقدان معیاری فراگیر برای قضاوت بین سنت       

 بشر که همگان واجـد آن        مدرن هستند که خرد    لهان روایی از منتقدان این باور     شد، متأ 
د که همگان بـا      و انتزاعی بریز   هایی عقالنی، عام  تواند حقایق را در قالب گزاره     هستند می 

این انتقاد و انکـار متألهـان روایـی برابـر           .  آن را دارند    توانایی فهم و داوری    تکیه بر عقل،  
هـای مختلـف    ها و سـنت   است با مردود شمردن چارچوبی که بتواند بین افرادی از فرهنگ          

هـای انتزاعـی معرفـی    جایگزینی که الهیات روایی بـه جـای گـزاره     . پل ارتباطی ایجاد کند   
های کتاب مقدسی، سنتی و تاریخی است کـه عمـدتاً مخـتص             ها و روایت  کند، داستان  می

از این وجه   . ای برای مفاهمه و ارتباط پدید آورند      توانند زمینه فرهنگی خاص هستند و نمی    
 . الهیات روایی نزد بعضی از متألهان روایی به سوی الهیاتی اصطالحاً پسالیبرال رفته است

 در بین متألهـان    ،های فرهنگی و روایی مختلف    ها و چارچوب  سنت بین   تأکید بر مرز  
 لیبـرال دارد و بـر       ج لیندبک نقدهایی شـدید بـر الهیـات        الهیات جور . روایی تفاوت دارد  

کید دارد و از این حیث الهیاتی        فرهنگی تأ  های مختلف فقدان معیاری عام بین چارچوب    
: مکاشـفه و الهیـات     روایـی، در کتـاب     سرشناس   لهرونالد تیمان متأ  . ]٦[پسالیبرال است   

 پاسخ به ایرادهای مردن برنیامـده اسـت و   از پس) ١٩٨٥ (ای رواییانجیل به مثابه وعده  
  اساسـاً  1هوگـو تریـستان انگلهـارت     . ]٥، ص ٩[اسـت   ) باورایمان(پذیرد که فیدئیست    می

کـاری  فظـه نگـری راه بـه انـزوا و محا    روایی است و از نـسبی      نگر در الهیات   نسبی متألهی
 نیـست و بـر همـین اسـاس بـر            ی فراگیـر  ه این معنا که قائل به هیچ حقیقـت        برد، ب  می

کنـد  کیـد مـی   تأکننـد  این سنت زندگی میبرای کسانی که در دل    حقانیت سنت دینی    
» شـرایع «و » برگزیـدگی  «،»وعده«ها فهم خود را از      برای مثال یهودی  . ]١١٨ـ٨٣، ص ١٣[

هـا از ایـن      آن  مـشترک  فهـم . این سنت معنایی دیگـر دارد     دارند و این کلمات بیرون از       
کننـد و    سنت و جماعتی اسـت کـه در آن زنـدگی مـی             اصطالحات مشترک، تحت تأثیر   
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 و  ــ   حـوزۀ روایـت    لیوتار متفکر پسامدرن  . ]٤، ص ١٣[داستانی که بخشی از آن هستند       
، هر فراروایتی اعم های محلی و خاصکید بر روایت با تأـ  رواییالبته غیرمرتبط با الهیات

 . ]٩٣٧، ص١٠[شمرد از روشنگری و دین را مردود می
کارانه از این وجه از روایت و الهیات روایی به این معنا است که کـسانی                استفادۀ محافظه 

اند تا در گذشته مأمنی بجوینـد و بـه آن           از این الهیات استفاده کرده    ) کارانهبا تفکر محافظه  (
یکی از منتقدان بـا ذکـر   .  با جهان معاصر و چندصدایی را انکار کنند       بازگشت کنند و ارتباط   

اند، این ایـراد  کارها در پی چنگ زدن به هویتی متصلب در گذشته    همین مطلب که محافظه   
او با تکیه بـر پـل ریکـور         . های روایت نیست  ای بجا از ظرفیت   کند که این استفاده   را وارد می  

اساً دارای این توانایی است که گذشته و حال و آینده را به کند که داستان اسخاطر نشان می
 ].٣، ص٧[هم پیوند بدهد و ما را با تغییرات منطبق کند 

 مرتبط با بحث ما بر الهیات روایی آن است که این الهیات، الاقل در شـاخۀ                 نقد دیگر 
های مختلف های روشی شده است و شاخه  شیکاگوی آن، سخت نظری و محدود به بحث       

 دوکمـاری   . ]٢٢٤، ص ٨[انـد   توجـه لۀ قـدرت و پراکـسیس بـی       مسئن به طور کلی به      آ
، به انفعال الهیات  که دغدغۀ الهیاتی عمومی و سیاسی را دارد اندیشمند آمریکایی معاصر  

 نیازمنـده تـأثیر الهیـات        کشوری سکوالر مثل آمریکا    گیرد و معتقد است   روایی ایراد می  
و محـدود نباشـد و هـم بـه تغییـر و             توانـد منـزوی     ؛ الهیـاتی کـه هـم ب       ]٤، ص ٧[ است

 حاضر فاقد   هایش، در حال  رغم پتانسیل او الهیات روایی را به    . مند باشد ثیرگذاری عالقه تأ
 . دانداین دو ویژگی می

های انتزاعی و مبتنـی بـر       توان گفت الهیات روایی به گزاره      می اختصاربه  در نتیجه و    
نقد دارد و معتقد است کتاب مقدس و تجربـه و هویـت         اصول فراگیر در تفکر روشنگری      

له در تفکر روشنگری مغفول مانـده اسـت و          ر دو شئونی روایی دارند و این مسئ       بشری ه 
ی بودن یکی از مواردی اسـت       اما همین تأکید بر خاص و جزئ      . قرار گیرد باید مورد توجه    

بـه سـابقۀ ایـن الهیـات در     عالوه بر این اگر .  ارتباطی این الهیات کاسته استأنکه از ش  
 ،چند دهۀ گذشته بنگریم این الهیات روی خوشی به الهیات سیاسی نـشان نـداده اسـت         

 . نگری باشدتواند برخاسته از همان خاصکه البته این هم می
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 یوهان باپتیست متس. ٤
های برجسته در    آلمانی و از چهره     کاتولیک له، متأ ). م ١٩٢٨زادۀ  (یوهان باپتیست متس    

 او از متألهان برجـستۀ مابعـد      .  رخ نمود، است   ١٩٦٠هیات سیاسی مسیحی، که از دهۀ       ال
داننـد کـه او در   بزرگترین دستاورد مـتس را چرخـشی مـی      . واتیکان دوم در آلمان است    
  اجتماعی و سیاسـی وجـود      شناسی و وجودشناسی به واقعیت    الهیات کاتولیک از معرفت   

 خـود، کـارل      استاد در این چرخش از الهیات    او  . ]١، ص ١٤[انسان در جهان موجب شد      
الهیـات رانـر نـوعی      .  فرانکفورت قرار گرفـت     متفکران مکتب  ثیر تأ ، دور شد و تحت    1رانر

شناختی با تمرکز بر سوژه است و نقد متس به این الهیات از این بابت بـود                 الهیات انسان 
لهیـات مـتس، بـا      ا. که در این تمرکز بر سوژه، توجهی به سنت و به سیاست نشده است             

 . کید بر روایت و بر سوژۀ واقعی، در جهت جبران همین کاستی استتأ نهادن
 

 ای انتقادی با جهان مدرنمتس و رابطه. ١ .٤
اجتماعی، و نه انتزاعی، چرخیـد و       -ای سیاسی  به سوی سوژه   ١٩٦٠ متس از دهۀ     الهیات

را در قالـب مقـاالتی در        خـود    او این الهیات سیاسـی    . در این چرخش از روایت بهره برد      
 میالدی پرورد کـه ایـن مقـاالت در قالـب دو اثـر مهـم او گـردآوری                    ٧٠ و   ٦٠های  دهه
 . ایمان در تاریخ و جامعه و  ناظر بر جهانالهیات: اند شده

متس در الهیاتی که در این آثار عرضه کـرده اسـت، مراقـب دو پرتگـاه در دو سـوی            
 دانـد تأکیـد بـر تمـایز       لهی کاتولیک اسـت و مـی      از یک سو او متأ    . یر خود بوده است   مس

انزوا برای الهیات   ای  های بیرون از این دین راه به گونه       الهیات مسیحی با معارف و جریان     
 کنستانتین  از نظر او کلیسای مسیحی از زمان      که  د، حال آن  بر مسیحی می  و برای اجتماع  
 شـدن از سـوی دیگـر منطبـق    . دانسته اسـت  با جامعه می  راهگام و هم  همخود را نهادی    

صیلش دور و بـدل بـه     پیرامونش، آن را از ماهیت ا      کلیسا و مسیحیت با معیارهای جهان     
، ١٦[ اردهـا نـد   د کـه وجـه تمـایزی از آن        کنـ  سایر نهادهای امروزی مـی     نهادی در کنار  

 این که آیا کار او از این      . کوشد راهی در میانۀ این دو پرتگاه بجوید       بنابراین می . ]١٥٥ص
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کـه محققـان بـه ایـن        ، جای بررسی دارد، اما چنان     بابت با توفیقی همراه بوده است یا نه       
 . است» روایت« او در این راه ابزار] ٣٣٠ـ٣٢٦، ص١٢ [اندنکته اشاره کرده

او اگـر چـه بـر سـنت         . پـذیرد هـایش را مـی     سکوالر و بایسته   ، جهان  کاتولیک متس
خواهد کند و می  هایش را فراموش نمی   ایستهفشرد، اما جهان سکوالر و ب     مسیحی پای می  

 با این مبنا که خداوند جهـان         ناظر بر جهان   الهیاتمتس در   . با آن در بده و بستان باشد      
او . کنـد کید میاش را تأیید کرده است، بر آزادی جهان و ارزش آن تأ  را پذیرفته و آزادی   

کند و چشم دوخـتن     گی می ای که دیندار در آن زند     داند که چشم پوشیدن بر زمینه     می
 بــرد کــه مکــاتبی مثــلای مــیمکــان راه بــه گوشــهزمــان و بــیصــرف بــه حقــایق بــی

 .اندگری، که خود بر آن نقد دارد، در آن منزل کرده نومدرسی
بـه  . کـشد جهان مدرن را به نقد می     اندیشه و فرهنگ    از سوی دیگر متس وجوهی از       

 را  یک انزوا است اما رابطه با جهـان پیرامـون         چه طرفدار بیرون آمدن از ال      بیان دیگر اگر  
او منتقد آن چیـزی اسـت کـه         . خواهدانتقادی می ای  رابطه بلکه   ،دستانهای خام نه رابطه 

هـای  کند که عقـل ابـزاری و ارزش       سف می متس ابراز تأ  . خواندعقل ابزاری و فناورانه می    
ریـزی و مهـار      برنامـه   که در پی   ایسوژه« او   از نظر . اندفرما شده مبادالتی بر جامعه حکم   

. ]١٠١، ص ١٦[» هـا اسـت    آن تکنولوژی و علم است، در حال دادن مهار خود بـه دسـت            
اقـدامات  . دهـد گرایانه به طبیعت و انسان را مورد نقد قرار مـی           عمل  رویکرد متس اتخاذ 

رفت های اجتماعی مبتنی بر معیارهای کارایی، سرعت، رشد و پیش         ریزیفناورانه و برنامه  
تـرین  او کـه یکـی از مهـم       . ]١١٧، ص ١٥[هستند و از این حیث نسبتی با اخالق ندارند          

محـسوب شـوند،    الهیاتی است که در آن همۀ افـراد سـوژه           رشی   عرضۀ نگ  ،هایشدغدغه
 ایـن   مندی ارزش است، افراد فاقد    ای که کارایی و سود    کند در نظام ابزارانگارانه   کید می تأ

به این ترتیب نه عدالت دربارۀ چنین افرادی رعایت         . اهند شد ها سوژه شمرده نخو   ویژگی
 .]٣٥، ص١٦ [خواهد شد و نه آزادی در جامعۀ مصرفی معنایی اصیل خواهد داشت

از نظـر او ایـن صــفت   .  داردصـفت بـورژوایی نـزد مــتس بـار معنـایی تحقیرآمیــزی     
های بر ارزش ، مفروضات و رفتارهای طبقۀ متوسط در اروپای مبتنی          ها نگرش گر توصیف
گرایانه لمبا رویکردی ع  ای  کنندهسوژۀ بورژوایی مصرف  . ]٨٣، ص ١٨[دارانه است   سرمایه

او . ، فاقـد حافظـۀ تـاریخی اسـت و دیـن را خـصوصی کـرده اسـت                  استبه افراد و امور     
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سرزمین، طبیعت، هنر، محصوالت صـنعتی و کـار انـسانی را محـصوالتی بـرای فـروش                  
 برخـورد   و نتواند به کمیت درآید، مثل مبادالتی نداشته باشد  داند و هر چه که ارزش        می

دوستانه، قدردان بـودن، توجـه بـه مردگـان، سـوگواری و دیـن، از حـوزۀ ارزش بیـرون                     
عدالتی طبقـاتی نـدارد و فقـر و         توجهی به بی  . نهدگذارد و ارزشی همتا جای آن نمی       می

 .]٣٨، ص١٦[همیتی ندارد ای از افراد برای او چندان اکمبود امکانات برای عده
.  بورژوایی شده و از این جهت شایستۀ نقد است        نیزمتس معتقد است نهاد مسیحیت      

 ت که دین در بسیاری از موارد مؤید وضـعیت اقتـصادی           او با این نقد مارکسی موافق اس      
گویـد مـسیحیت در     او می . بنددموجود است و راه را بر مقاومت و انتقاد ستمدیدگان می          

 بـورژوایی  احـساسی کننـدگان و خونـسردی و بـی   مروزی حامی امیدهای مصرف  شرایط ا 
 دینداران اسـت و   سالمت روانیاست، ایمان به خدا بدل به امری خصوصی شده و ضامن         

 . ]٨٥، ص١٨[های سیاسی است چنین دینی فاقد انگیزه
ه نکـرد ای سکوالر را فراموش     خالصه آن که متس تعهدش به آزادی بشر یا به جامعه          

دعای سـکوالرها    مـ  پـذیرش کیدش بر سکوالریزاسیون منجر به      است و از سوی دیگر، تأ     
چه به سراغ دنیای مـدرن       او اگر . نشده است  دین در عرصۀ عمومی      حاکی از جا نداشتن   

همچنـین اگـر چـه بـه        . رود و به آن توجه دارد، اما این رابطه و توجه انتقادی اسـت             می
  موضـعی ضـد     اما نقدش به روشنگری موجب اتخـاذ       ،روشنگری و نظام مصرفی نقد دارد     

 . شودعقالنی و پیشامدرن یا پسامدرن نمی
 

 متس و نقش روایت در آن» الهیات بنیادین عملی«. ٢. ٤
او در ایـن  . پـردازد  سیاسـی خـود مـی    به مبانی الهیاتایمان در تاریخ و جامعهمتس در   

 کتـاب هـم   ه در عنـوان فرعـی   کـ  ــ  1» عملـی  الهیات بنیادین «الهیات خود را یک     کتاب  
 مسیحیت: نامد که بر بنیاد این فهم او از مسیحیت استوار است میـگنجانده شده است  

سوژگانی در  «خواند تا   می  امید به خدای مردگان و زندگان، که همه را فرا          عبارت است از  
 سوژه بودن «. ]٧٣، ص ١٦ [باشند، بنابراین به دفاعی عملی نیاز دارد، نه نظری        » حضور او 
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کیدی است که متس بر عدالت برای همگـان و بـه     حاکی از تأ  » همگان در حضور خداوند   
 او ایمان مسیحی، آن طـور کـه         از نظر . ها از هر طبقه و گروهی دارد      حساب آمدن انسان  

 ،این عمـل .  نه نظام نظری الهیاتیـ مقدس آمده است، در وهلۀ اول عمل است  در کتاب
شود، در نتیجه    عامی دارد که در اتحاد با خداوند محقق می         ه بودن سوژریشه در امید به     

کننـد  مفهوم خداوند، مفهومی عملی است که با عالئق اولیۀ کسانی که بـه آن فکـر مـی                 
» پراکسیـسی «بنابراین مبنای این الهیات بنیادین علمی او       ]. ٥١، ص ١٦[خورد  صیقل می 

 . سازدک الهیات چپ میاست که از الهیات متس ی» خدا «مبتنی بر مفهوم
هـای   همگـان، نظـام  او با تأکید بر دغدغۀ عمل کردن برای تحقق امکان سوژه بـودن         

 ،است امیدی به آینده     بیشتر مسیحی   ، الهیات متساز نظر   . کند نظری را نقد می    الهیاتی
 ،ای و عقالنـی نیـست     هـای گـزاره    او رفع تناقض   دغدغۀ الهیاتی . ها گزاره تا قبول عقالنی  

کنون امکان سـوژه بـودن   شان محدود شده است یا تا از کسانی است که آزادی   دفاعه  بلک
 . ]٦٠ـ٥٠، ص١٦[اند را نداشته

روایت، : کند مهم را مطرح میسازی برای این امید الهیاتی، سه مفهوممتس در زمینه
 اساسی با هم دارنـد  ارتباطخواهیم دید که این سه،  . ]١٨٣، ص ١٦[خاطره و همبستگی    

 . ها قرار دارد آن از حیثی در مرکز»روایت«و 
 رنج و بنابراین مجرایـی بـرای        متس، بیش از هر چیز به یاد آوردن       خاطره در الهیات    

ای در تـاریخ    مسیحیت استوار بـر مکاشـفه     .  و ستمدیدگان است   صداهاشنیدن صدای بی  
مـتس  ای کتـاب مقـدس در الهیـات    است و به یاد آوردن و خاطرۀ رخـدادهای مکاشـفه        

.  عیـسی مـسیح اسـت      رۀ رنج، مرگ و رستاخیز     این رخدادها خاط   ترینمهم. اهمیت دارد 
و الهام عمـل و مقاومـت    مسیحی انگیزه به فرد مسیح ذکر مصائبمتس معتقد است که   

 مـسیح، سـتمدیدگان و       مـصائب  مسیحیان باید با تکیه بر این ذکر      . دهد رنج می  در برابر 
 مسیحیان باید همچـون  .نتوانستند در تاریخ سوژه باشندشدگانی را به یاد آورد که   حذف

 ذکر مصائب «متس مسیحیت را مختصراً به      . ها رنج بکشند و مبارزه کنند     مسیح برای آن  
مان را و امیـدی کـه       هایکند و معتقد است از این طریق وعده       تعریف می » عیسی مسیح 

 مـتس مـصائب مـسیحی را        .]٢٠٠، ص ١٦[آوریـم   ها در ما انگیختند به یاد می      این وعده 
بینـی   سـتمدیدگان پـیش    د، چون این خاطره آینده را از آن       ناممی» ای خطرناک خاطره«
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کنـد تـا بـرای تحقـق چنـین          کند و دائماً مسیحیان را دعوت به تغییر خودشان مـی          می
 . ]٩٠، ص١٦[ای آمادگی داشته باشند آینده

. کنـد  او خاطرنشان می   یبعیسی را در کنار خاطرۀ رنج و صل        متس خاطرۀ رستاخیز  
دانـد بـه طـوری     ای مثبت برای عمل مسیحیان می     بخش را هم انگیزه   او این خاطرۀ لذت   

 قربانیـان مغلـوب و      در رنج و مرگ   کند که    مسیحی با تکیه بر این امید عمل می        که فرد 
معنایی وجـود دارد     عیسی مسیح،    یزمغفول تاریخ هم به طریقی رازآلود، همچون رستاخ       

 . ]١١٣، ص١٦[که باید درک نشده است ز چنانکه هنو
هایی بـرای وضـع   دهد که بدیلنشده، به ما امکان می      محقق به خاطر آوردن امکانات   

 مـتس    این دیـدگاه   ییددر تأ .  برای مقاومت انگیزه بگیریم    موجود تصور کنیم و همچنین    
شده را پایمال    ب سرکو ، حافظۀ قوم  کوبگرانرتوان با مراجعه به تاریخ نشان داد که س        می
 هویت و انگیزۀ مقاومت به این افراد نقشی خطرناک          بخشیدنکردند، چون حافظه در     می

 موجـود را بـه       آرمـانی از رهـایی، کـه وضـع         گوید هر تصور  متس می . ]١١٢، ص ٧[دارد  
به این ترتیب پـرداختن     . ]٥٦، ص ١٦[» گونه از خاطره دارد   کشد، ریشه در این   چالش می 

 حـاوی کارانـه نیـست و البتـه         محافظـه  گراییلهیات متس، نوعی گذشته   به گذشته، در ا   
 .  برای مقاومت و حرکت استیهایامکانات و انگیزه

 کید متس بر خـاطره و رخـدادهای تـاریخ         این نکته هم حائز اهمیت است که تأ       ذکر  
هـای   اصـول و آمـوزه     ، بـه معنـای مغفـول نهـادن        های بـشر   رنج انکشاف خداوند و تاریخ   

به بیان دیگر در تصور او از مـسیحیت، خـاطره جـای اصـول               . ی مسیحیت نیست  اعتقاد
 محـصور کـردن   کیـد مـتس بـر قالـب روایـی اسـت و از               اگر چه تأ  . گیردعقیدتی را نمی  

کند، با ایـن حـال اصـول        مند اجتناب می  های نظام باورهای مسیحی در شماری از گزاره     
شـوند وجـوهی از سـنت       ول موجب می  داند و معتقد است که این اص      اعتقادی را مهم می   

در خطر فراموشی و محـدودیت قـرار        )  او  معاصر  شرایط مثالً(ای  که ممکن است در دوره    
نامـد  مسیحیان می »  خاطرۀ جمعی  1قواعد« اعتقادی را    متس اصول . بگیرند، حفظ بشوند  

چه اصول اعتقادی جای روایت را در سـنت مـسیحیت             و معتقد است اگر    ]٢٠٢، ص ١٦[
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شوند موجب میاین قواعد ، با این حال  و این سنت همچنان به روایت نیاز دارد    ردگینمی
 .که جلوی فراموشی و فقدان خاطرات مهم گرفته شود

. کنـد ای خردورزی را در برابر خرد روشنگری مطرح مـی         متس با تأکید بر خاطره، گونه     
از نظـر مـتس   . نامـد ی مـی منـد از خـاطره و یـادآور    یا خرد بهره1»یادآورانه«او این خرد را    

 عـاری از   یعنـی خـرد  ـبلکـه خـرد روشـنگری     «الهیات نباید پروژۀ روشنگری را رها کنـد  
دهـد کـه اگـر آدمـی خـاطره و           متس هشدار مـی   ]. ٦٠، ص ٣[»  باید تصحیح شود   ـ  خاطره

گاه المحاله حیات سیاسی جای خود را به شکلی         حافظۀ تاریخی را به فراموشی بسپارد، آن      
 ].١١٦، ص١٦[ابزاری خواهد داد و در بلندمدت فناوری بر جای آن خواهد نشست از تفکر 

هـای کتـاب    روایـت . استروایت   متس،   عملی  مهم در الهیات بنیادین    دومین مفهوم 
از نظـر   . بخش، اهمیت دارد   رهایی  الهیات لهان متأ مقدس در الهیات متس، همچون سایر     

 خداونـد از     سـتمدیده بـا یـاری      وج قوم  خر  داستان های عهد عتیق، خصوصاً   متس روایت 
 داسـتان مـرگ و رسـتاخیز        های عهد جدیـد، خـصوصاً      مصر، و روایت   جور حاکم ستمگر  

 . های کتاب مقدس هستندترین روایتعیسی مسیح، از مهم
. کنـد مند عرضه نمی  متس مراد خود از روایت و ساختار روایی الهیات را به صورت نظام            

گویـد،  قتی او از نیاز به قالـب روایـی بـرای الهیـات سـخن مـی                توان گفت و  با این حال می   
گویـد مـا بایـد بـه خـاطر          او مـی  . گویانۀ الهیات مسیحی است   منظورش تأکید بر وجه قصه    

داشته باشیم که مسیحیت از ابتدا اجتماعی دینی مبتنی بر روایت کردن و به خاطر آوردن                
]. ٢١٢، ص ١٦[حث و جـدل عقالنـی       با مقصودی عملی بوده است، نه اجتماعی مبتنی بر ب         

تقابـل روش روایـی بـا       : در همین جا دو مؤلفه در تأکید او بر روایت را باید برجـسته نمـود               
 .  با الهیاتی معطوف به عمل2روش استدالل و برهان و تقابل الهیاتی صرفاً نظرپرداز

 کید دارد کـه بایـد روایـت را چیـزی بـیش از قـالبی                روایی تأ  لهانمتس همچون متأ  
او روایـت را    . ای است، دانست  ای برای محتوایی که قابل گنجاندن در قالبی گزاره        حاشیه

هایی مثل سِفرِ خروج چیـزی بـیش از         گوید داستان داند و می  الهیات می » ساختار اصلی «
معقتد است کـه    متس  . ]٥١، ص ١٦[هستند  » محض«برای یک الهیات    » زیوری داستانی «
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شناسـی  او مسیح . یات بر مبنای عقل انتزاعی را کنار بگذاریم        اله باید تفکر بازسازی کامل   
های انتزاعی درازدامن افتاده است،      بحث اگر چه در طول تاریخ به دام      زند که   را مثال می  

 . ]٥٢، ص١٦[با این حال اساساً یک داستان بوده است نه یک مفهوم انتزاعی 
 و رابطه بـا جهـان مـدرن بایـد           بنابراین متس با این تفکر که برای گشودن باب مراوده         

ای اتخاذ کرد مخالف است و متألهان لبیرال را که برای مقبولیت محتوای دیـن               قالبی گزاره 
دهـد  دهند، مورد نقد قـرار مـی      برای انسان معاصر آن را به محتوای نظری ایمان تقلیل می          

پردازد ست می متس دقیقاً با همین استدالل به نقد متفکران اگزیستانسیالی        ]. ٣٢٨، ص ١٢[
کوشند از قالب مهم روایـی در الهیـات گـذر کننـد و محتـوای دیـن را بـا دغدغـۀ                       که می 

]. ٢١٣، ص١٦[پذیری و مقبولیت برای معاصرین بـه چیـزی غیـر از آن تقلیـل دهنـد          فهم
هـا دینـدار را     البته متس از این باب هم به اندیشمندان اگزیستانسیالیست نقد دارد کـه آن             

 ].٨٤، ص١٨[گیرند اسی و فارغ از تأثیرات شرایط اجتماعی در نظر میای غیرسی سوژه
دغدغـۀ ارتبـاط بـا     )  اگزیستانسیالیـست  همچون متألهان لیبرال و متألهان    (تی اگر   ح

 گـاهی آ. ترین طریق برای این کار است    جهان معاصر را داشته باشیم، قالب روایی مناسب       
از سـوی   . ی هویت مـا هـم روایـی اسـت         انسان آمیخته به روایت است و افزون بر آن حت         

 ، جهان و انـسان    ی دربارۀ کارهای خداوند در برابر     هایدیگر کتاب مقدس سرشار از روایت     
 و هویـت انـسان و کتـاب         از این رو آگاهی   .  است هاهای انسان در برابر آن    و البته واکنش  

ایمـان   ایمقدس هر دو ساختاری روایی دارند و کتاب مقـدس بـیش از محتـوای گـزاره            
 .ثیر در انسان باشدواند منشأ تأت می

 آن محـصور     را در گذر از تنگنایی که یک سـوی         یژگی روایت است که متس    همین و 
  دیگـر آن اخـتالط بـا جهـان    شدن به حصارهای سنت در جهانی بیگانه از سنت و سوی       

یعنـی  . کنـد ، یـاری مـی     مسیحیت است  ی کوتاه آمدن از تمایز و برجستگی      مدرن به بها  
 الهیاتی متصل نگـاه     ترین بیان یت از سویی این خاصیت را دارد که دیندار را با سنتی           روا
دهـد کـه بـا      دارد و از سوی دیگر هم این امکان را در اختیار انسان معاصر قـرار مـی                می

 هایی هستیم کـه زنـدگی     گوید ما نیازمند روایت   متس می . های دین مرتبط شود   داستان
مـان  پیوند بزند و این امکان را به وجود آورد تا تجربۀ دینـی        گذشته   امروزمان را به وحی   

 تجربـۀ   خواهـد کـه بـا روایـت        عادی می  او از مسحیان  . ها به فهم درآوریم   را از طریق آن   
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هـا و نـه      آن  در این صورت دیگر کلیـسا نـه حـامی          .شان بدل به سوژۀ کلیسا شوند     دینی
 . ]٢٣١، ص١٦[بود خواهد » هاکلیسای آن«ها، بلکه کلیسایی برای آن

خـاطره از   .  الهیـات بنیـادین عملـی مـتس اسـت           سومین مفهوم مهم در    همبستگی
 امید به   واقع به.  مهم روایت در الهیات متس است، بنیانی برای همبستگی است          مصادیق

. هایی نزد او باشند، امیدی مبتنی بر خاطره است        خواهد همگان سوژه  خدایی عام که می   
 مـتس انتظـار     که از الهیات  چنان. شود عام و جهانی می    بستگی هم چنین امیدی موجب  

 مفهومی اگزیستانسیالیـستی، بلکـه بـیش و پـیش از آن             رود این همبستگی نه صرفاً    می
 در دفـاع از      عمل در دینداران، خـصوصاً     مفهومی سیاسی است و از آن انتظار برانگیختن       

بین رازآلود بـودن و سیاسـی       س  مت. رودشان به خطر افتاده است، می     کسانی که سوژگی  
 . ]٢٣١، ص١٦[بیند  این همبستگی تضادی نمیبودن
گونـه از   ایـن . هـم مفهـومی مهـم در الهیـات مـتس اسـت            » همبستگی بـا مردگـان    «

 بـه یـاد     ،، کـه مفهـومی مهـم در الهیـات او اسـت             را تردید مفهوم خـاطره   همبستگی بی 
گـر از مقاومـت در برابـر         متس همبـستگی بـا مردگـان هـم صـورتی دی            از نظر . آورد می

ای آزاد را در فـرد القـا کنـد و            آینـده  توانـد تـصور   چون خاطرۀ رنج مـی    . ستمگران است 
، ١٦ [شـود  مخـاطراتی بـرای آزادی و عـدالت مـی           ستمدیدگان گذشته موجب   فراموشی

دلیل دیگر متس در اهمیت همبستگی بـا مردگـان، آن اسـت کـه اگـر                 . ]١١٣ـ١١٢ص
هـم  ) که روزی به مردگان خواهنـد پیوسـت   (زش باشند، زندگان    مردگان برای ما فاقد ار    

.  تاریخ پیدا کنـد    مان تداومی با قربانیان   باید بکوشیم امید و عمل    .  نخواهند داشت  یارزش
برای مثال او معتقد است پس از آشویتس، فقط با تداوم امید و نیایشی که در آشـویتس              

کید دارد  متس تأ . ]١١، ص ٧[نیایش کنیم   توانیم امید داشته باشیم و      پذیر بود می  امکان
جادو است، بلکـه صـورتی از       که دعا برای مردگان نه فرار از واقعیت و نه امری مبتنی بر              

 .نتیجه ارزشمند است  مسیحی و درهمبستگی
خاطره اساساً ماهیتی روایـی     .  خاطره، روایت و همبستگی با هم ارتباط دارند        مفاهیم

عـالوه بـر ایـن      . کی از مصادیق مفهوم روایت به حساب آورد       توان آن را ی   دارد و حتی می   
 مصداقاند که نخستین    که گفته  روایت دانست، چنان   ترین مصداق شاید بتوان آن را مهم    

ها بایـد دانـست     نامۀ خودنوشت افراد و گروه    روایت در الهیات متس را تاریخچه یا زندگی       
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 ذکر خاطره و    شود، خصوصاً ی هبستگی م   خاطره موجب  از سوی دیگر ذکر   . ]٩٣، ص ١٨[
رسد آشـکارترین شـکل     به نظر می  . شان انکار شده است   همبستگی با کسانی که سوژگی    

  روایی هویت  بگذریم از این که با لحاظ وجه      .  باشد ارتباط همبستگی و روایت هم خاطره     
ارتبـاط بـین افـراد      تواند ارتباطی مستقیم با روایت داشـته باشـد و           میافراد، همبستگی   

 . اشددشوار بنهای وجه روایی م
 

 دستاورد متس برای الهیات روایی. ٥
یت ایـن   اکنون پس از طرح تنگنایی که الهیات روایی در آن گرفتار است، یعنی محـدود              

 سـنت و    یت در چارچوب غیرفراگیـر و محلـی        در حوزۀ نظری و همچنین محدود      الهیات
 مـتس،  ایی بـا کلیـات الهیـات    و همچنین پس از آشن  فرهنگی،دینی و درون  روایت درون 

توانیم بار دیگـر     او که مرتبط با روایت است، می       هایی از الهیات  کید بر بخش   با تأ  خصوصاً
 روایـی   الهیات متس چه دسـتاوردی بـرای الهیـات        : زیملۀ اصلی این نوشتار بپردا    به مسئ 

 تواند داشته باشد؟می
شی مهـم و محـوری       مـتس نقـ    مشاهده کردیم که روایت در الهیات بنیـادین عملـی         

هـای  ماندۀ روایـت  بخش بر زوایای مغفول   لهان رهایی همانند سایر متأ  متس  . برعهده دارد 
بخـش آمریکـای التـین، الهیـات فمینیـستی و            رهـایی  الهیات. کتاب مقدس تأکید دارد   

 آیند، بر زوایای مغفـول    بخش به حساب می    الهیات رهایی  الهیات سیاهان، که همه از نوع     
هـای  متس هم به همین ترتیب روایت     . ]١٣، ص ٩[کید دارند   کتاب مقدس تأ  های  روایت

هـا در آینـده را مهـم    های عیسی مسیح و امیـد بـه ملکـوت آسـمان    کتاب مقدس و رنج   
  مـسیحی در قبـال      دینـدار  تواننـد نقـش مـسیحایی     هـا مـی   داند و معتقـد اسـت آن       می

 بورژوایی، که بـر آن سـایه        ای مسیحی را از روحیه    شوند و الهیات  ستمدیدگان را متذکر    
 . ]٨٥، ص١٨[د نافکنده است، دور کن

که پیش از   چنان.  روایت در نکتۀ ظریف دیگری هم مستتر است        بخشی رهایی ویژگی
او . انتقـاد دارد   بـشر    ه سیطرۀ عقالنیت ابزاری بر فرهنگ امـروزین       این گفته شد، متس ب    

زند و  تجربۀ بشری میز سر و تهمعتقد است فرهنگ مبتنی بر عقالنیت علمی و ابزاری، ا  
که روایـت بـه طـور کلـی و فرهنـگ مـسیحی       گرایانه است، حال آن به اصطالح فروکاست  
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او .  غنـای تجربـۀ بـشرند      غنایی برخوردار هستند که پاسخگوی    مبتنی بر روایت از چنان      
اطرۀ روایی  باید در حفظ و حمایت از خ      «: داندوظیفۀ الهیات را به طور مختصر چنین می       

آن تجربـۀ رسـتگاری     کوشد، و راه را برای تجدید روایت، کـه بـی          نجات در جهانی علمی     
 . ]٢١٣، ص١٦[» صامت خواهد ماند، بگشاید

خاطره ماهیتی روایی دارد و همبستگی با سایرین، خصوصاً محذوفان و مغفوالن تاریخ و              
شـان امکـان    هـا و فرامـوش نکـردن      جامعۀ بشری، بر اساس شنیدن و یادآوری خـاطرات آن         

تـرین ابـزار خـود، یعنـی روایـت، بـه            توان مدعی شد که متس بـا مهـم        بنابراین می . یابد می
هـا هـم    پـردازد تـا آن    دیدگان، می شدگان و ستم  ترین مقصود خود، یعنی توجه به رانده       مهم
بـه ایـن    ]. ١٥٣، ص ١٥[باشـند   » ای در حضور خداوند   سوژه«که پیش از این گفته شد       چنان

گـشاید تـا از     راهی پیش روی الهیات روایی مـی      : دهد کاری دیگر هم انجام می     ترتیب متس 
انزوای مباحث نظری و حصارهایی که تأکید بر چارچوب فرهنگ و روایت خودی برای ایـن                 

 . آورد، روزنی به سوی عمل و به سوی گفتگوی بینا فرهنگی بگشایدالهیات پدید می
یکـی از  . آوردنی برای پراکـسیس پدیـد مـی   خاطره که دارای قالبی روایی است، امکا      

-هـای پنهـان   امیدها و رنج  « معنایی الهیاتی به      متس بخشیدن   پروژۀ الهیاتی   مهم مقاصد
  صـداهای ناشـنیده و روایـت شـدن         شـنیدن . ]١١٤، ص ١٦[است  » شدهمانده و سرکوب  

ی و هـای تـاریخ  های در حاشیه مانده و فراموش شده از طریق به یاد آوردن روایت        روایت
 متس بـر     آن چیزی است که الهیات     ،ها فضایی برای این صداها و روایت      نیز پدید آوردن  

 مرور یاد و    شان انکار شده است، از خالل     همبستگی با کسانی که سوژگی    . کید دارد آن تأ 
یابد و امید    انتقادی می  وجهیبه این ترتیب الهیات مسیحی      . شودها بیشتر می  خاطرۀ آن 

را هم بایـد    این نکته   . های گذشتگان برایش اهمیت خواهد یافت     ری رنج به آینده و یادآو   
ثر از والتـر بنیـامین و       متـأ شدگان،   رانده افزود که متس در تأکید بر شنیده شدن روایت        

 . ]٢١٨، ص٨ [ فرانکفورت، استآدورنو، از اندیشمندان مکتب انتقادیتئودور 
پلی همچنین  کشاند،   پراکسیس می  که دیندار را به سوی    خاطره و روایت عالوه بر این     

  حاشـیه   بـه   خـاطرات  مـرور . شـود  و مانع از انزوا مـی      آوردپدید می ها  ارتباطی بین گروه  
 تکثـر    موجـب حفـظ     رنج ستمدیدگان معاصـر و ماضـی،        داستان شدگان و بازگویی   رانده
ت  تبادل تجربیات و خاطرا     که متس خود به این نکته اذعان دارد و معتقد است         . شود می
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 شـناخت و    شـود کـه در عـین      ها با افرادی که متفاوت از ما هستند، موجب می         و دیدگاه 
 . ]١١٤، ص٧ [ تفاوت و تکثر، پیوندهای افراد با یکدیگر حفظ شوندتصدیق
بـا   دیگـری    ای که پیش روی الهیات روایی، الهیات سیاسی متس و هر الهیات           لهمسئ
 ی خـود  الهیـات چارچوب   از    اگر ما صرفاً    آن است که   وجود دارد، کیدی بر روایت    چنین تأ 

 کنـد کـه   روشنگری، آنگاه چه چیزی تعیین می کلی عقالنیت  آغاز کنیم، نه از معیارهای    
 الهیـات   ؟شـویم به این ترتیب آیا در یک دور گرفتار نمی        .  باشد  ما کدام روایت   نقطۀ آغاز 

ت از جملـه    هـای درون سـن    پـذیرد و از روایـت     روایی معیارهای کلی روشـنگری را نمـی       
فرهنگ آغازد، اما آیا چنین اقدامی منجر به انزوای هر خرده          های کتاب مقدس می   روایت

 هـستیم   ها مواجـه  شود؟ و نیز در هر فرهنگ خاص با تنوع روایت         در چارچوب خود نمی   
هـا بیاغـازیم در     حال آنکه معیاری کلی و تعیین کنندۀ اینکه از کدام بخش از این روایت             

  شدن رویکردهایی در الهیات    منجر به منزوی  ای است که    له این همان مسئ   .دست نداریم 
ند و بر روایت و پذیر عقالنیت مدرن را نمیها معیارهای کلیکه آن چرا  .استشده  روایی  

شود در گتوی چارچوب     همین امر موجب می    کهکنند  کید می جزئی و خاص بودن آن تأ     
 . محدود بمانندی خاصفرهنگی

او اگـر چـه بـه    . کنـد شد عرضه میماند و راهی برای برونمحدوده نمیمتس در این   
انکـار   ی انتقاد دارد، اما این بـه معنـای   امروزعقالنیت روشنگری و سیطرۀ آن بر فرهنگ 

 از  هـای پذیرد که روایـت   متس می . ]١١٩، ص ٧[ نظرپرداز در الهیات نیست      یکسرۀ عقل 
ای  دینداران مجموعـه   های زندگی ا زمینه  وجود ندارند و در رویارویی ب      پیش توصیه شده  

الخـصوص عـدالت    ، علی های اخالقی او ارزش . ]٢١٠، ص ١٦ [یابندها اهمیت می  از روایت 
ها باید مجال بیـشتری     های معطوف به این ارزش    داند و معتقد است روایت    متقدم می ،  را
هـای   روایـت یتها به تـصحیح و هـدا  یابند و همچنین الهیات باید با توجه به این ارزش     ب

گذارند، با این حـال     ثیر می باور دارد که عالئق بر شناخت ما تأ       متس  . یک جامعه بپردازد  
گیـرد کـه جـستجوی حقیقـت بایـد تعطیـل شـود و بـه ورطـۀ                   از این نکته نتیجه نمی    

طـرف بایـد بـاور داشـته        فتیم، بلکه به جای جستجوی موضعی بـی        مطلق بی  نگری نسبی
او . کنندۀ عالئق قابل تعمیم بین همگان باشـد       ست که عرضه  باشیم که موضعی راستین ا    

متعلق به مبـانی و     «ر است که    راستی فراگی معتقد است عدالت برای همگان یک عالقۀ به       
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- مـسیحی بـه الهـام      بنابراین اعتبار روایت  ]. ١٢١، ص ٧ [» جستجوی حقیقت است   اصول
 ی عدالتی جهانی و فراگیـر     امید برا  به این است که      ،اش برای عمل، و عالوه بر آن      بخشی

 . حتی برای مردگان را، تجسم بخشد
او . های مختلف فرهنگی و دینی تأکید داردها و چارچوبمتس به گفتگوی افراد از سنت

های افراد در تـاریخ و فرهنـگ خـودی، بایـد چنـین              حتی معقتد است عالوه بر خاطرۀ رنج      
 دشمنان گذشته و حـال، نـزد مـا مجـال            ها و نیز متعلق به    خاطراتی متعلق به سایر فرهنگ    

شد از  حل متس را برای برون    توان راه بنابراین می ]. ١٤٣، ص ١٧[بازگویی و بازاندیشی بیابند     
البته شاید گفته . ها دانستنگری و از گتوی فرهنگی، در یک کالم گفتگوی بین روایت  نسبی

ک است اما متس این گفتگو      ها نیازمند زمینۀ متافیزیکی مشتر    شود که گفتگوی بین روایت    
او معتقد است مدعیات دربارۀ چنـین متافیزیـک         . داندرا نیازمند چنین زمینۀ مشترکی نمی     

های روایی اگر چه در خود و نزد سنت. مشترکی تا کنون تحت سیطرۀ تفکر غربی بوده است
ی انـد، امـا عـاری از نقـص نیـستند و بایـد بـه وادی گفتگـو                  عام دینداران حاوی مرجعیـت    

این همان موضع بینابینی متس است که ]. ١٢٢، ص٧[بینافرهنگی و تضارب آراء وارد شوند      
پـذیرد امـا از سـوی    از سویی سیطرۀ چارچوب عقالنی و علمی برخاسته از روشنگری را نمی        

توانـد از   پذیر و حتی ضروری است و فـرد مـی         دیگر معتقد است گفتگوی بینافرهنگی امکان     
های مورد نیاز در هـر      هایی برای انتخاب و تصحیح روایت     تگو به ارزش  طریق این تعامل و گف    

 . سنت و فرهنگ، از جمله سنت مسیحی، دست یابد
 

 گیرینتیجه. ٦
 اصـلی   تس بر امیـدی برخاسـته از سـه مفهـوم           یوهان باپتیست م   الهیات بنیادین عملی  

متس . یان است لفۀ اصلی در این م    ایت، خاطره و همبستگی که روایت مؤ      رو: استوار است 
 برخاسته  کوشد الهیات مسیحی را از چنبرۀ عقالنیت ابزاری و علمی         با تکیه بر روایت می    

.  دینداران در هـر فرهنـگ و طبقـه کنـد     های زندگی از روشنگری برهاند و متوجه زمینه     
هـا و طبقـاتی    گروه در الهیات متس به صدا در آوردن     بنابراین یکی از کارکردهای روایت    

همچنین نگاه انتقادی به روایت و      . شان انکار شده است   ایی ندارند و سوژگی   است که صد  
ای است که متس را به سوی گفتگوی بینـافرهنگی           عالئق همگان، دغدغه   سنت و یافتن  



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ١٥٠

تواننـد بـا یکـدیگر رابطـه برقـرار          های روایی مختلف می   کشاند و به این وسیله سنت     می
 برخاسته از عالئق سیاسی او      هایی که عمالً  غهتوان گفت متس با دغد    در نتیجه می  . کنند

زند کـه بـه واسـطۀ تـوجهی کـه بـه              مسیحی را رقم می    ای از الهیات سیاسی   است، گونه 
 روایی، که به    یعنی الهیات . تواند امکاناتی پیش روی الهیات روایی بگذارد      روایت دارد می  

دینی و  درونروایترسد در انزوای مباحث نظری و در گتوی چارچوب فرهنگ و         نظر می 
دور اسـت،    اطراف خود    فرهنگی خود است و از عالئق جهان سکوالر و چندفرهنگی         درون

اهمیـت   روایی نیست امـا بـر    یک الهیات  متس، که اگرچه   با تکیه به این امکانات الهیات     
 . تواند راهی به بیرون بیابد، میتأکید داردروایت 
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