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Abstract
This paper examines Marion's approach to Aquinas ontology. Marion shows that
Aquinas is not an onto-theologist by displaying the similarity of Aquinas' analogy
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with the mystical theology of Pseudo-Dionysius. In addition to this negative
approach, Marion uses the phenomenology of love as a positive alternative for
communicating with God. In his opinion, the erotic experience is an icon or image
of a relationship with God. He considers divine revelation as the intersection of
saturated and iconic phenomena. In analogy, we realize the absolute difference
between the existence of God (esse) and creatures (being) and the non-univocity of
being, but there is univocity between the "love to God" and "love to human
beings”. In addition to the phenomenological analysis of love as a basis for
understanding God's relationship with the world and man, Marion is not unaware
of the creationary and realistic aspect of love. Marion argues that, contrary to
Heidegger's view, the call or invitation to the “event of appropriation” (ereignis) is
subjective. In fact, Marion, instead of considering Being as an impersonal affair,
sees it as a transcendent subject that calls man to himself. Marion's theology can be
the source of new insights for analytic philosophers of religion who pursue the
ideals of necessity, totality, and objectivity, and who neglect the intuitive and
moral experience of religion.
Keywords: Marion, Mystical Theology, Pseudo - Dionysius, Aquinas,
Phenomenology of Love.

Problem Statement
Heidegger is one of the thinkers who played an important role in shaping
postmodern theology. He believed that Metaphysical theology leads to the
forgetting of fundamental ontology, and therefore criticizes theological ontology or
onto-theology. Although Heidegger sees natural theology as opposed to
fundamental ontology, he sees Apophatic theology, which is characteristic of
Eckhart's mysticism, as suitable for approaching the Divine. He also considers the
ontology of Aquinas to be onto-theological for several reasons, and this attitude
provokes a critical reaction from Jean-Luc Marion.
Heidegger's stance that Aquinas's ontology belonged to ontological type,
encourages Marion to take two conflicting approaches to Aquinas. Marion first
claims that Aquinas has a Stoic view on Being. In fact, in the Stoic view, the logos,
or cosmic intellect, which is sometimes referred to as God, is immanent in nature.
In this sense, the Stoics do not consider God as transcendent in the relation of
nature. According to this interpretation, being is a general concept that abstracted
from creatures and its attribution to God leads to a metaphysical, conceptual and
idolatry. Marion in the first step believed that Aquinas prioritizes existence, then
his view on God falls into the trap of modern ontology. Of course, he changed his
original attitude in 1982 and acquitted Aquinas of the onto-theology charge, given
that Aquinas distinguishes between esse and ens (Lyons, 2016, pp. 42-43). At this
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point, Marion claims that Aquinas' emphasis on the concept of “distance” puts him
along the early fathers of the Church and St. Dionysius. In Thomistic theology, the
existence of God is identical to nature of God, and this is absolute boundary
between the Creator and the creatures (Ibid, pp. 44-45). In this article, we examine
Marion's negative and positive approaches to theology. The negative approach is
tied to the importance that is attached to Dionysius's Apophatic theology, and the
positive approach is expressed through the phenomenology of love. Thus, the
passage from the Dionysian interpretation of Aquinas to the phenomenology of
love will be analyzed.

Method
The method used in this study is descriptive-analytical.

Findings and Results
Unlike Heidegger, Marion acquits Aquinas of onto-theology. Inspired by the
thought of the Pseudo-Dionysius, he seeks to discover traces of Apophatic theology
in Aquinas' Analogical ontology. In fact, Apophatic theology or the negative view
denies any claim of a informative and metaphysical knowledge of God and
underlies a pragmatic understanding of the Divine. Marion uses the concept of icon
to express the relationship between man and God. According to Marion, the moral
and emotional relationship of human beings with each other can be an icon or
symbol of human relationship with God. Then Marion took a negative approach to
God for escaping from the metaphysical approach to God, he uses the
phenomenology of love as a positive alternative to communion with God. In his
view, the romantic relationship between human beings is the basis for
understanding the relationship with God. He describes the divine revelation in
Christianity in the form of a saturated phenomenon. According to Marion, the four
traits of the saturated phenomenon correspond to the characteristics of the icon. It
seems that Marion's pragmatic view of theology, which manifests itself in moral
experience and love, is suitable for overcoming the defects of the analytic
philosophy of religion - which seeks to provide a necessary, general and objective
understanding of religious teachings.
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عشق در مورد خداوند و انسانها از اشتراک معنوی برخیوردار اسیت .میاریون عیالوه بیر تحلیی
پدیدارشناسانۀ عشق به عنوان زمینهای برای فه ارتااط خدا با جهان و انسان ،از وجه نفساالمری و
آفرینندگی عشق نیز غاف نیست .او معتقد است که برخالف نگرش هایدگر ،ندا یا دعوتِ «رویداد از
آنِ خود کننده» ناظر به وجه سوبژکتیو آن است .درواقع ماریون به جای اینکه هستی را امری غییر-
شخصی بداند ،حقیقت هستی را سوژهای متعالی میانگارد که آدمی را به سوی خود فرامییخوانید.
الهیات ماریون میتواند برای فالسفه دین تحلیلی که به دنایا آرمیان ویرورت ،کلییت و عینییت
هستند و از تجربۀ شهودی و اخالقی دین غفلت میکنند ،منشاء بینشی نوین باشد.
کلمات کلیدی :ماریون ،الهیات عرفانی ،دیونوسیوس مجعو  ،آکویناس ،پدیدارشناسی عشق.

 -1بیان مسئله

از جمله متفکرانی که در شکلگیری الهیات پسامدرن نقش بسزائی دارد ،هایدگر است .او
معتقد است که الهیات متافیزیکی به فراموش کردن وجودشناسی بنیادین میانجامد ،بهه
همین خاطر انتوتئولوژی یا وجودشناسی الهیاتی را مورد انتقاد قرار مهیدههد .بها اینکهه
هایدگر الهیات طبیعی را مخالف با وجودشناسی بنیادین میداند ،ولی الهیات تنزیههی را
که شاخصۀ عرفان اکهارتوس است ،برای تقرّب به امر الوهی مناسب میبیند .او هسهتی-
شناسی آکویناس را در راستای انتوتئولوژی مهیدانهد و همهین نگهرش موجهب واکهنش
نقادانۀ ژان لوک ماریون میشود.
موضعگیری هایدگر مبنی بر اینکه وجودشناسی آکویناس از سهنخ انتوتئولهوژی اسهت،
ماریون را به اتخاذ دو رویکرد متعارض دربارۀ آکویناس بر میانگیزد .ماریون در ابتدا ادعا
میکند که آکویناس از وجود ،تلقی رواقی دارد .در نگرش رواقی ،لوگوس یا عقل کیهانی
که بعضاً به عنوان خدا معرفی میشود ،حالّ در طبیعت است .به این معنا رواقیون خدا را
متعال از طبیعت نمیدانند .طبق این تفسیر ،وجود یک مفهوم کلی است که از مخلوقات
انتزاع میشود و اِسناد آن به خداوند ،به نگرش متافیزیکی ،مفهومی و بُتگونه میانجامد.
تصور اولیۀ ماریون این است که چون آکویناس وجود را بهر خیهر مقهدم دانسهته اسهت،
نگرش او دربارۀ خدا به دام انتوتئولوژی مهدرن مهیافتهد .البتهه مهاریون از سهال 1585
دیدگاه اولیۀ خود را تغییر میدهد و با توجه اینکه آکویناس بین  esseو  ensتمایز قائل
میشود ،او را از اتهام انتوتئولوژی تبرئه میکند ( .)Lyons, 2016, pp 42-43در این

بازتاب عرفان دیونوسیوس مجعول در اندیشه ماریون... :

060

مرحله ماریون ادعا میکند که تأکید آکویناس بر مفهوم فاصله ( )Distanceرا در تداوم
آباء اولیۀ کلیسا و سنت دیونوسیوس مجعول ( )Pseudo-Dionysiusقرار میدهد .در
الهیات تومیستی وجود خدا عین ماهیت اوست و همین امر یهک مرزبنهدی مطلهق بهین
خالق و مخلوق محسوب میشود (  .)Ibid, pp 44-45در این نوشتار رویکرد سهلبی و
ایجابی ماریون به الهیات را بررسی میکنیم .رویکرد سهلبی بها اهمیتهی کهه بهه الهیهات
تنزیهی دیونوسهیوس مجعهول مهیدههد ،گهره مهیخهورد و رویکهرد ایجهابی از رهگهذر
پدیدارشناسههی عشههق بیههان مههیشههود .بنههابراین در ایههن مجههال نحههوه گ هذار از تفسههیر
دیونوسیوسی از هستیشناسی آکویناس به پدیدارشناسی عشق تحلیل میشود.
-2پیشینۀ تحقیق

در زبان انگلیسی مقاالتی به طور پراکنده دربارۀ مباحث فوقالذکر نوشته شده است ،ولی
نگارندگان طبق بررسی خود در هیچ مقالهای جهتگیری این مقاله یعنی گذار از هستی-
شناسی تشابهی آکویناس به پدیدارشناسی عشق را مالحظه نکردند .الزم بهه ذکهر اسهت
که تنها مقالهای که به زبان فارسی دربارۀ نگرش تومیستی ماریون نوشته شده است ،بهه
قلم یکی از نگارندگان این سطور در مجله پژوهشهای هستیشناختی با عنوان «تحلیهل
مواجهۀ الهیات تومیستی ژیلسون و ماریون با وجودشناسهی هایهدگر» اسهت .در نوشهتار
فعلی عالوه بر اشارۀ اجمالی به نگرش تومیستی -دیونوسیوسی ماریون ،راهحل ایجابی او
در الهیات ،یعنی پدیدارشناسی عشق بیان میشود.
-3اهمیت الهیات عرفانی دیونوسیوس مجعول در تفکر پسامدرن

ماریون از چشمانداز الهیات عرفانی دیونوسیوس مجعول به اندیشهۀ آکوینهاس مهینگهرد.
الزم به ذکر است که در دهههای اخیر ،تفکر نوافالطهونی مهورد توجهه جهدی برخهی از
متفکران پسامدرن قرار گرفته است و از آنجا که دیونوسیوس نیز در همهین سهنت قهرار
میگیرد برای ماریون اهمیت مییابد.
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متفکران پسامدرن مثل ماریون و میلبانک برای غلبه بر سوبژکتیویتۀ مدرن ،به بازخوانی
متون قدیم میپردازند .برای آنها گذشته فینفسه اهمیت ندارد ،بلکه به طور گزینشی در
گذشته به دنبال چیزی هستند که برای زمانۀ فعلی مفید باشد .تفکر باسهتان بهه دنبهال
جوهریت اُبژکتیو است و تفکر مدرن هم بهه جوهریهت سهوبژکتیو محوریهت مهیدههد و
اندیشههای پسامدرن هم به واسهطه رویکهرد ساختارشهکنانهای کهه دارنهد بهه نهیلیسهم
میانجامند .بنابراین برای اجتناب از عقهل خهود-مکفهی مدرنیتهه و نهیلیسهم نهفتهه در
پسامدرنیسم میتوان از امکانات نظام نوافالطونی استفاده کرد (.)Hankey, 2016, p 7
به نظر میلبانک تحولی که پدران کلیسا در نظام افالطونی ایجهاد کردنهد موجهب فاصهله
گرفتن از مفاهیم یونانی مثل جوهر و سوژه میشود .مدرنیته نقطۀ اوج متافیزیک یونانی
است و رجوع به مسیحیت نوافالطونی -که در اندیشه آگوستین و دیونوسهیوس مجعهول
متبلور میشود -نوعی برونرفت الهیاتی از متافیزیک است.
یکی از دالیل توجه میلبانک و ماریون به نظام نوافالطونی این است که مهمترین صهفت
خدا را «خیر» میداند ) .)Ibid, 2016, p 13البته وجه الوهی خیهر ریشهه در فلسهفۀ
افالطون دارد .درواقع افالطون بر جنبه استعالیی خیر تأکید میکند؛ یعنی مثال خیهر از
موجودات فراروی میکند و از الوهیت و رمزآلودگی برخودار اسهت .نظهام نوافالطهونی بها
تقدم بخشیدن خیر بر وجود ،این وجه از فلسفۀ افالطونی را احیا میکند.
از سوی دیگر در نگرش نوافالطونی با طرح سلسلهمراتبی بودن وجود ،رابطۀ انسان و خدا
بر حسب کنش و خلسه تبیین میشود .یعنی به جای پهرداختن بهه مباحهث مفههومی و
آموزهها ،بر عروج روحانی و فهراروی از محهدودۀ وجهودی خهود ( )selfتأکیهد مهیکنهد
( .)Ibid, 2016, p 18در ایهن رویکهرد هههم شکسهتن مرزههای نفه ( اجتنههاب از
سوبژکتیویته) قابل مشاهده است و هم به جای مفهومسازی و گنجاندن هستی در قالهب
محدود ذهن ،کنش عملی مورد توجه قرار میگیرد .ماریون تحت تهأییر پدیهدارشناسهی
هایدگر است و هایدگر نیز برای «فهمیدن» وجه پراکتیک یا عملهی قائهل اسهت .نقطهۀ
عزیمت پدیدارشناسی هایدگر بررسی دلمشغولیهای دازاین در زندگی روزمره یا «آنچهه
در وهلۀ اول و غالباً هست» ،میباشد .به نظر او «فهمیدن» به معنای گشودگی و انکشاف
پدیدهها برای دازاین است و این گشودگی از طریق ارتباط عملی با جهان تحقق مییابد.
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بر همین اساس هایدگر فهمیدن را از طریق فعالیت عملی و مخصوصاً کار با ابزار تحلیهل
میکند (هایدگر ،5515 ،ص .)158-155 .با توجه به این موضوع میتوان به اهمیتی که
فالسفه پسامدرن برای جنبۀ عملی نظام افالطونی قائل هستند ،پیبرد.
-4تفسیر دیونوسیوسی -هایدگری ماریون از تشابه در الهیات آکویناس

ماریون در ابتدا به پیروی از هایدگر تصور میکرد که هستیشناسهی آکوینهاس در ذیهل
انتوتئولوژی قرار میگیرد .اصطالح انتوتئولوژی که نخستین بار از سوی هایهدگر بهه کهار
می رود ،به معنای ارائه تفسیر الهیاتی از هستی است .بهه نظهر هایهدگر متألههان قهرون
وسطی خدا را مؤسِّ و علت هستی میدانستند و از این جهت رویکرد اُنتیک به هستی
اتخاذ میکردند .او انتوتئولوژی را موجهب انحهراف از وجودشناسهی بنیهادین مهیدانهد.
وجودشناسی بنیادین از طریق یافتحالهایی مثل پروا یها اضهطراب ،نسهبت دازایهن بها
هستی را در معرض تحلیل پدیدارشناسانه قرار میدهد ولی انتوتئولوژی با انتساب منشهأ
کیهههان بههه خداونههد ،از ابتههدا پرسشههگری دربههارۀ هسههتی را مسههکوت مههیگههذارد
) .(Heidegger, 1969, pp 57-58البته آنچه هایدگر دربارۀ فراموشی هستی مهی-
گوید شامل دیدگاه وجودشناختی برخی فالسفۀ مسلمان مثل مالصهدرا نمهیشهود .نقهد
هایدگر بر انتوتئولوژی به خاطر رویکرد متافیزیکی به هستی است ،ولی مالصهدرا معتقهد
است که حقیقت هستی در قالب مفاهیم مابعدالطبیعی نمیگنجد (مالصدرا، 5550 ،ج1
،صص  .)136-138درواقع مالصدرا رویکرد پیشامفهومی و فرامقولی به حقیقهت هسهتی
دارد .بنابراین در فلسفۀ او نه تنها هستی مغفول واقع نمیشود ،بلکه در تنگنای مفهاهیم
متافیزیکی هم قرار نمیگیرد (سنایی و صلواتی ،5518 ،ص  .)103یکهی از آسهیبههای
تفسیر الهیاتی از هستی تبدیل اضطراب وجودی به ترس است.
اضطراب وجودی ناشی از مواجهۀ دازاین با جهان به ماهو جهان است ،یعنی جهانی کهه
دازاین در آن افکنده شده است و در آن احساس بیمأوایی و بیریشهگی میکند .رویکرد
پدیدارشناسانه به بررسی واقهعبهودگی ( )Facticityدازایهن و یافهتههایی کهه موجهب
انکشاف هستی میباشند ،میپردازد (هایدگر ،5515 ،ص  .)505-505با توجه به واقهع-
بودگی و تناهی دازاین ،سخن گفتن از موجودِ مطلق بیمعنا خواهد بود .ماریون در چاپ
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دوم کتاب خدا بدون وجود ،برخالف تلقی اولیۀ خود ،بنا بهه دالیهل زیهر ادعها کهرد کهه
آکویناس انتوتئولوژیست نیست.
به نظر ماریون امکان ارائه دو تفسیر ( فلسفی و عرفانی) از الهیات آکویناس وجهود دارد.
در ضلع نخست از الهیات آکویناس ،طُرق پنجگانه جنبۀ تعلیمی دارد یعنی او میخواههد
در الهیات طبیعی به شاگردان خود نشان دهد که عالوه بر بینش انجیهل ،امکهان ایبهات
وجود خدا با رجوع به سهنت ارسهطویی وجهود دارد ( .)Kerr, 1995, p 360مهاریون
ضلع دیگر اندیشۀ آکویناس را با تحلیل دیونوسیوسی از مبحث تشابه ،آشکار میسازد.
قبل از اینکه تفسیر ماریون را بیان کنیم ،الزم است که تشابه (آنالوژی) را از منظر خهودِ
آکویناس توصیف کنیم .آکویناس در تحلیل معناشناختی اوصاف الهی ،از تنزیه مطلهق و
تشبیه مطلق فاصله میگیرد .مسئلۀ اصلی این است که چه نسبت معنایی میان اوصهاف
خالق و مخلوق هست؟ به دیگر سخن آیا صفات الهی دقیقاً همان معنایی را دارد کهه بهر
مخلوقات اطالق میشود؟ آکویناس معتقد است که تالیِ فاسدِ اشتراک معنهوی ،وحهدت
وجود و الزمۀ اشتراک لفظی هم تعطیل معرفت است .با توجهه بهه اینکهه آمهوزۀ انتقهالِ
نوعیِ گناه اولیه به ذُریۀ آدم مبنای اعتقاد به تجسهد مسهیو و بازخریهد گناههان اسهت،
مسیحیت رسمی کاتولیک از وحدت وجود اجتناب میورزد .درواقع تا زمانی کهه فاصهلۀ
بین خالق و مخلوق مفروض گرفته نشود ،مجالی برای توجیه تجسد مسیو و سایر آموزه-
های مرتبط با آن فراهم نمیشود و وحدت وجود نیز به زعم قاطبۀ متألهان قرون وسطی
موجب نادیده گرفتن فاصله بین خالق و مخلوق اسهت .از سهوی دیگهر اگهر بگهوئیم کهه
صفات الهی صرفاً اشتراک لفظی با صفات مخلوق دارد ،امکان شهناخت خداونهد منتفهی
میشود.
آکویناس در فاصلۀ تشبیه و تنزیهه مطلهق از رویکهرد میانههای تحهت عنهوان «تشهابه»
استفاده میکند .به نظر آکویناس خداوند کماالت مخلوق را به نحو اتم و اکمل در خهود
دارد .هر چند شناخت ما از صفاتی مثل خیر ،وجود و عقهل از رهگهذر موجهود متنهاهی
حاصل میشود .ولی این صفات به نحو ذاتی و اولی بر خدا اطهالق مهیگهردد و بهه نحهو
یهانوی در مهورد مخلوقهات بهه کهار مهیرود ( .)Aquinas, 1947, 1,13, 5بهه نظهر
آکویناس مخلوقات با خدا رابطۀ واقعی دارند ،ولی خدا با مخلوقات رابطهۀ واقعهی نهدارد.
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منظور از «رابطۀ واقعی» این است که مخلوقات شبیه خداوند هستند ،ولی خداوند شبیه
مخلوقات نیست .صفات مخلوق تا آنجا مشابه صفات الههی اسهت کهه مخلهوق ،وجهود و
کماالت خویش را بهرهمند از خداوند است و مخلوق از آنجا کهه تقلیهدی نهاقص از خهدا
محسوب میشود ،غیرمشابه با او است .در ادامه دو نوع تشابه تحت عنوان تشابه نسبت و
تناسب مطرح میشود .برای مثال بین عدد  8و  0تشابه نسبت وجود دارد و یها انسهان و
دارو نسبت واقعی با سالمتی دارند .منظور از تشابه تناسب این اسهت کهه مهثالً بگهوییم
نسبت عدد  6به  3مثل نسبت عدد  0به  5است ( کاپلستون ،5513 ،ص .)001-000
به نظر ماریون وقتی تشابه (آنالوژی) را مورد تحلیل دقیق قرار میدهیم ،مهیبینهیم کهه
آکویناس در مورد خدا و مخلوقات کماالتی مثل خیر ،وحدت و وجود را به یک معنها بهه
کار نمیبرد .بنابراین در اندیشۀ تومیستی ،خدا در تنگنای مفهاهیم متهافیزیکی محصهور
نمیشود و از این جهت سخن هایدگر مبنی بر انتساب انتوتئولوژی بهه آکوینهاس ،قابهل
قبول نیست .طبق این تفسیر ،آکویناس بین دو تلقهی از وجهود یعنهی  Esseو Being
فرق میگذارد Esse .در مورد خداوند به کار میرود ولی  Beingیک مفهوم عام اسهت
که از موجودات انتزاع میشود .یک فاصلۀ معنایی بین خالق و مخلوق وجود دارد و خهدا
به عنوان امر مطلقاً دیگر باقی میماند .اگر خدا را  Esseبدانیم در این صهورت Being
نشانه و هدیۀ خدا محسوب میشود .خدا به عنوان اعطاءکنندۀ هستی در آنچه میبخشد،
محصور نمیشود ( .)Martis, 1996,n pp 62-64آکویناس در جامع الهیات بهه ایهن
نکته اشاره میکند که چون خدا خیر است ،علت خیر محسوب میشود؛ نه اینکهه چهون
علت خیر است ،پ خیر میباشد ( .)Aquinas, 1947, 1a, 13, 2به عبهارت دیگهر
خدا هویت خویش را از عمل بخشش و اعطاکنندگی دریافت نمیکند .این در حالی است
که وقتی ما انسانها هدیهای به دیگران میدهیم هویت خود را به عنوان اعطاءکننهده از
عمل بخشش دریافت میکنیم .خدا بهه عنهوان اعطاکننهدۀ وجهود ،چیهزی از مخلوقهات
دریافت نمیکند بنابراین تحت هیچ ماهیتی قرار نمیگیرد .عقل تنها اموری را در مییابد
که دارای صورت و ماهیت باشند ،ولی وجود الهی که از هر گونه ماهیتی فراروی میکند،
در ذیل بازنمودهای ذهنی و قالبهای متافیزیکی نمیگنجد .په رابطهۀ تشهابهی بهین
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کماالت خالق و مخلوق به این معنا است که این صفات به یک معنا بر خدا و موجهودات
اطالق نمیشوند (.)Martis, 1996, p 66
در تفسیر ماریون از تشابه ،میتوان عناصر دیونوسیوسی را مالحظهه کهرد .دیونوسهیوس
مجعول در کتاب درباب اسمای الهی از روش ایجابی برای شناخت خداوند بهره مهیبهرد.
زیرا وابستگی مخلوقات به خداوند را زمینهای بهرای اطهالق صهفات حکمهت و حیهات و
قدرت بر خداوند میداند ( .(Dionysius, 2021, II, 1, pp 52-53امها او در رسهالۀ
درباب الهیات عرفانی از روش سلبی برای شناخت خدا استفاده میکند .او در این رسهاله
روش سلبی یا آپوفایتک ( )Apophaticرا بر روش ایجابی ترجیو میدههد .زیهرا نقهص
ذاتی مخلوق ،مانع شناخت ایجابی از خداوند میشود .او با اتخاذ رویکرد عرفانی از عرصه
شهناخت خداونههد بها تعبیههر تهاریکی فههوق ذاتهی یهها تهاریکی جهههل ( Darkness of
 )unknowingسخن میگوید ( .)Idem, 2021, I, p 138ماریون نیز معتقهد اسهت
که در نظریۀ تشابه آکویناس مؤلفههای آپوفاتیک یا طریق سلبی قابل مالحظه است و از
این جهت میتوان آکویناس را متأیر از دیونوسیوس مجعول و نظام نوافالطونی دانست.
این نکته با دعوی کاپلستون مبنی بر اینکه دیونوسیوس نزد آلبرتوس کبیر و آکویناس و
اریوگنا از اعتبار زیادی برخوردار بود ،بیشتر تأکید میشود ( کاپلستون ،5513 ،ص-105
 .)108به هر تقدیر در نظریۀ تشابه آکویناس ،وجه سلبی شهناخت بهر وجهه ایجهابی آن
ترجیو مییابد .این امر یادآور سخن افلوطین است کهه احهد را فراتهر از مقهوالتی چهون
وجود و علم میانگارد .البته عدم اطالق وجود بر احد به معنهای ناموجودیهت آن نیسهت،
بلکه اشاره به فراروی از مقوله «وجود» دارد و یا عدم اطهالق عقهل بهر احهد بهه معنهای
نههامعقول بههودن آن نیسههت ،بلکههه اَمههارهای بههر معقولیههت مفههرطش اسههت ( چههارلزورث،
،5515صص .)55-58
-5راه حل ایجابی ماریون در شناخت خدا

پیش از این دربارۀ اهمیتی که ماریون برای الهیات تنزیهی قائل اسهت ،سهخن گفتهیم و
تفسیر دیونوسیوسی او از مبحث تشابه (آنالوژی) در فلسفۀ آکویناس را بیهان کهردیم .در
ادامه نگرش تومیستی ماریون را از وجه ایجابی شرح میدهیم .الزم به یادآوری است که
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نگرش ماریون از یک سو تومیستی و از سوی دیگر در مواجهه انتقادی با پدیدارشناسهی
هایدگر شکل می گیرد .دو جنبه از الهیات ماریون یعنی تمایز بین بُت و آیکون و پدیهدۀ
اشباعشده ( )Saturated phenomenonدر پیوند بها ههم هسهتند .در ادامهه په از
بررسی جداگانۀ این مفاهیم ،به ارتباط معنایی آنها اشاره میکنیم.
 1-5تمایز بُت و تمثال(آیکون)

به نظر ماریون خدا به عنوان فعل وجودی در ذیل دو تلقی از هستی قرار نمیگیهرد :اوالً
فعل وجودی متمایز از هستی عام موجودات است .هستی عام جنبه متافیزیکی دارد .زیرا
از موجودات خارجی انتزاع مییابد ولی فعل وجودی به عنوان منشهاء تمهام کمهاالت در
هیچ قالب مفهومی و مقولی نمیگنجد .یانیاً فعل وجودی از هستی به معنهای هایهدگری
نیز تمایز مییابد .هستیِ موجودات ،تمثال یا آیکون ( )Iconفعل وجودی است؛ درواقهع
موجودات عالوه بر اینکه معنای فینفسه خود را دارند ،واجد چیزی بیشتر ههم هسهتند،
یعنی به امری فراسو اشاره میکنند .تمثال نمیتواند جایگزین چیزی شود که بدان اشاره
میکند .همچنین مشارالیه را در خود محهدود و محبهوس نمهیکنهد .بهر همهین اسهاس
موجودات ،تمثال یا آیکون خداوند هستند و وجود الهی را همچون بُت ( )Idolدر خهود
محدود نمیسازند(  .)Marion, 2001,p 17بهه نظهر تومهاس ،مها در حیهات دنیهوی،
شناختی از ماهیت فینفسۀ خداوند نداریم و او را از طریق اوصاف مخلوق میشناسهیم و
از آنجا که مخلوقات مرکب از ماده و صورت هستند ،فهم دنیوی ما از خدا نیهز در قالهب
این صور محدود میشود ( .)Martis, 1996, pp 60-61با ایهن حهال ،محمهوالت بهه
معنای واحد بر خدا و مخلوقات اطالق نمیشوند بلکه نحهوه اِسهناد آنهها تشهابهی اسهت.
مخلوقات این کماالت را دارند چون از خدا دریافت کردهاند ولی علت اولی ،این کمهاالت
را ذاتاً ،به نحو اعلی و اتم دارد ( .)Aquinas, 1947, SI. q 13, a 2به نظر مهیرسهد
که آیکون از سنخ تجربۀ عاطفی یا اخالقی است .موجودات هم به عنهوان منشهأ عمهل و
فعالیت خود ،آیکون خدا هستند .در این بستر زبانِ دعا میتواند بهترین شکل ارتبهاط بها
خدا باشد .زیرا جنبه پراکسی و عملی دارد و صرفاً بهه عنهوان ابهزاری بهرای نامیهدن و
توصیف کردن خدا به کار نمیرود.
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به نظر ماریون گفتمانِ ستایش ،برای ارتباط با خدا نسبت به گفتمان متافیزیکی برتهری
دارد .برای مثال وقتی انسان خدا را در زبان دعا زیبا مینامد ،درواقع محمول زیبا را به او
نسبت نمیدهد ،بلکه دریافت خودش از ناحیۀ خداوند را نامگذاری میکند .در اینجا می-
توان از سخن دیونوسیوس مجعول بهره برد مبنی بر اینکه زبان دعا ،هدیهه و نهه هدیهه-
دهنده را مینامد .بر همین اساس گفتار الهیاتی دربارۀ وجود خدا نیز بهه معنهای اِسهناد
محموالت به خدا نیست ،بلکه بیانگر غیبت خدا ،ناشناس ماندن و خهروج خهدا از قلمهرو
موجودات است (.)Lyons, 2016, p 55
 2-5پدیدۀ اشباعشده

به نظر ماریون وجودی که هایدگر از آن سخن میگوید ،معادل هستیِ عامِ موجودات در
فلسفۀ آکویناس است .حتی هایدگر در مرحلۀ دوم تفکر خود که از «رویهداد از آن خهود
کننده» ( )Ereignisسخن میگوید تا بر آخرین بازمانهدۀ سهوبژکتیویته در اندیشههاش
غلبه کند ،کامالً از قالب تنگ متافیزیک رها نشده است .هایدگر فراخواندن یها دعهوت را
به هستی نسبت میدهد گویی که من استعالیی با فراافکنهیِ قصهدی ،درصهدد شهناخت
«پدیدۀ اشباعشده» است« .پدیدۀ اشباعشده» اشاره بهه زیهادت شههود بهر مفههوم دارد،
یعنی وجه استعالیی تجربه به اندازهای است که با مفاهیم ،قابل بیهان و توصهیف نیسهت
( .)Ibid, p 55به نظر ماریون این دعوت از ناحیۀ هستی نیست بلکه از جانهب «پدیهدۀ
اشباعشده» به عنوان منبع اعطاکنندۀ هستی است .بنابراین برخالف رویۀ هایدگر نمهی-
توان «پدیدۀ اشباعشده» را هستی یا عدم نامید؛ وگرنه این به منزلۀ انتزاع نام هسهتی از
موجودات و فراافکندن قصدی یک مفهوم بهازنمودشهده بهر امهر اسهتعالیی خواههد بهود
(.)Marion, 2001, pp 246-250
به نظر هایدگر بیرون از موجودات چیزی نیست و صرفاً در موجودات اسهت کهه هسهتی
خود را آشکار یا پنهان میکند .به دیگر سخن نمیتوان از هستیِ فینفسه سهخن گفهت،
بلکههه هسههتی در امههر انضههمامی و متعههین گشههودگی مههییابههد یهها پنهههان مههیگههردد
( .)Heidegger, 2000, p 14این موضوع با حضور و غیاب هستی در فلسفۀ هایهدگر
ارتباط پیدا میکند .هایدگر به هستی ،رویکرد غیرشخصی دارد و حتی خهدا را جلهوه یها
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ظهوری از هستی میداند .به نظر او هستی بر خدا مقدم است .بنهابراین خهدا نحهوهای از
ظهور هستی برای دازاین است .ولی ماریون بنا به عالئق الهیاتی خود ،بازگشتی به فلسفۀ
هوسرل میکند و با مقدم دانستن شناخت بر هستی ،منبع اعطاءکنندۀ هستی را سوژه یا
اگوی متعالی میداند ( .)Milbank, 1995, p 327درواقع مهاریون معتقهد اسهت کهه
منبع اعطاکنندۀ هستی قبل از هر چیز باید سوژه یا منِ متعالی باشد که از روی قصهد و
آگاهی عمل بخشش را انجام میدهد و انسان را به سوی خود فرا میخواند.
همانطور که گفتیم منظور از پدیدۀ اشباعشده ،تجربهای است کهه از مرزههای مفههومی،
مقههولی و التفههاتی فههراروی مهیکنههد ( .)Mason, 2014, p 25مههاریون بهها تحلیهل
پدیدارشناسانه میخواهد توصیفی از امکان انکشاف الهی ( )Divine revelationارائهه
دهد .او وجه اشتراک انکشاف و آیکون را در این میداند که ههر دو ویژگهیههای پدیهدۀ
اشهباعشهده را دارنهد (  .)Marion, 2002a, p 234هرچنهد او مهیخواههد آیکهون و
انکشاف را متمایز کند ،ولی از منظر پدیدارشناختی ظاهراً تالش موفقیهتآمیهزی نهدارد.
ماریون پدیدۀ اشباعشده را در رابطۀ با مقوالت محض فاهمه در فلسفۀ کانت تبیین می-
کند.
مقوالت کانت زمینۀ استعالیی را برای امکان تجربۀ ابژکتیهو فهراهم مهیسهازند و از ایهن
جهت شرط ضروری برای معرفت عینی هسهتند ( .)kant, 1998, A127-29بنهابراین
در اُبژه کثرتی از شهودهای داده شده وحهدت مهییابهد ( .)Ibid, B137ولهی بهه نظهر
ماریون در پدیهدۀ اشهباعشهده ،شههود از مقهوالت اسهتعالیی فاهمهه فهراروی مهیکنهد
( .)Marion, 2002a, p 199درواقع پدیدۀ اشباعشده مقوالت محض فاهمه را در هم
میشکند و آنها را به حالت تعلیق در میآورد .دسهتۀ دوم مقهوالت مربهوط بهه مُهدالیتی
یعنی امکان ،ضرروت و فعلیت است که کانت آنها را بهرای تعیهین رابطهۀ اُبهژه بها قهوای
شناختی مطرح میسازد .)Kant, 1998, A129(.مُدالها شرایطی برای فهم پدیهده و
قضاوت دربارۀ آنها بر حسب امکان ،فعلیت و ضرورت فراهم مهیسهازد .امکهان پدیهده در
گرو این است که شرایط صوری تجربه از نظر حساسیت و مقوالت محض فاهمه را داشته
باشد و فعلیت آن در گرو شرایط مادی و شرایط صوری تجربه است ( Mason, 2014,
 .)p 27مقوالت مُدال بیانگر رابطۀ اُبژه با قوه شناخت یا منِ استعالیی است .یهک پدیهده
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به طور فینفسه آشکار نمیشود بلکه بر حسب شرایطی که منِ استعالیی اِعمال میکند،
ظهور مییابد .در نتیجه پدیده ،استقالل پدیداری ندارد بلکه امکان آن مبتنی بر مهن یها
سوژهای است که آن را درک میکند .درواقع پدیده بدون حصول این شرایط غیهرممکن
است .ولی به نظر ماریون غیرممکن بودن به معنای عدم ظهور پدیده نیست زیهرا پدیهدۀ
اشباعشده بیآنکه اُبژه شود خودش را بر سوژه آشکار میکند .پدیدۀ اشباعشده به معنای
ظهور و انکشاف پدیدهای است که با شرایط صوری تجربه یا شرایط تجربۀ عینی منطبق
نمیشود و از این جهت تجربۀ امر غیرممکن است ( .)Ibid, p 28سوژه موسِّ به سوژه
موسَّ تبدیل میشود و پدیدۀ اشباعشده به جای آنکه مشروط بهه سهوژه شهود بهر آن
تحمیل میگردد .به عبارت دیگر سوژه حکم شاهدی را پیهدا مهیکنهد کهه تحهت تهأییر
ظهورات پدیدۀ اشباعشده است و به جای اینکه وجهه فهاعلی ( )Iداشهته باشهد در وجهه
مفعولی( )Meیا منفعل ظاهر میشود .پدیدۀ اشباعشده خودبسندگی و برتریجویی اگهو
را در هم میشکند و مطالبات منِ متعالی او را نفی مهیکنهد .مهاریون ایهن نهوع پدیهدۀ
اشباعشده را آیکون مینامد و تجربۀ اخالقی و عاطفی را به عنوان نمونهههای آیکهون بهر
میشمرد .به دیگر سخن این تجربه ،استقالل اگوی استعالیی را به چالش میکشد و او را
در معرض نیاز سایر انسانها قرار میدهد (.)Ibid, p 30
 -1-2-5انکشاف الهی به عنوان پدیدۀ اشااعشده
ماریون میگوید که تعیین اینکه آیا واقعاً انکشاف الههی رخ داده اسهت یها نهه بهر عههدۀ
پدیدارشناسی نیست ،بلکه پدیدارشناسی صرفاً امکان آن را بیهان مهیکنهد ( Marion,
 .)2002a, pp 235-236او معتقد است که انکشاف ،اشباعِ اشباع است .پدیدۀ اشهباع-
شده چهار ویژگی دارد :بر اساس کمیت نامرئی ،بر اساس کیفیت تحملناپذیر ،بر اسهاس
نسبت امری مطلق و بر اساس مُدالیته غیر قابل بررسی است .به این معنا پدیهدۀ اشهباع
شده در نهایت اعطا و بخشش است .وقتی که تجربۀ انکشاف رخ میدهد ،به ههیچ وجهه
نمیتوان آن را نامید یا در معرض شناخت محمولی قرار دارد .بنابراین خدا با کلماتی که
در قلمرو موجودات استعمال میشود ،قابل شناختن نیست و زبانی متفاوت از زبان عادی
در قلمرو انکشاف کاربرد دارد .در تجربۀ انکشاف ،من خدا را نمینامم بلکه او مرا به قلمرو
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نامهای الهی سوق میدهد .در این صورت من دربارۀ خدا سهخن نمهیگهویم بلکهه بها او
سخن میگویم و این رابطه محصور در افقی است که خداوند از زبان انشائی و نه توصیفی
استفاده میکند (.)Idem, 2002b ,pp157-159
 2-2-5رابطۀ آیکون با انکشاف الهی به عنوان پدیدۀ اشااعشده
ماریون بر اساس آیهای از عهد جدید مسیو را آیکون یا تمثال خدای نادیهدنی مهیدانهد
( )Marion, 2001, p 176و معتقد است که با تحلیل پدیدارشناسانه از مسهیو مهی-
توان پیبرد که مسیو سه ویژگی پدیدۀ اشباعشده را دارد و چون فینفسه آیکهون اسهت
پ ویژگی چهارم را نیز دارا میباشد .آیکون تمام ویژگیهای انکشاف یا پدیهدۀ اشهباع-
شده را دارد یعنی به عنوان رویداد تاریخی پیشبینیناپذیر و از حیهث کیفیهت تحمهل-
ناپذیر است و از آنجا که متضمن جسم میباشد ،حیث ارتباطی دارد ( Mason, 2014,
 .)p 30ماریون بین اشباعِ درجه اول و اشباعِ درجه دوم فرق میگذارد .منظور از اشهباعِ
درجه اول ،مسیو به عنوان آیکون است و اشباع درجه دوم نیز بر حسب التزام و تعهد به
دستورات مسیو قابل توجیه است .اگر انسان مسیحی به دستورات اخالقی مسیو گهوش
فرا دهد و بدان عمل کند ،مسیو همچون شاهدی ،خیره به اعمال او مینگرد و ایهن امهر
موجب استعال یافتن فرد از محدودههای وجودش میشود .درواقع نمیتوان مسیو را اُبژه
کرد و خیره در او نگریست ،بلکه اوست که به انسانها توجه میکند و بدانها مینگهرد و
این ویژگی ناظر به حیث مُدالیته آیکون به عنوان امری غیر قابل بررسی است که هرگهز
ابژه یا متعلَّق معرفت نمیشود .در این صورت اشباع تضاعف مییابد و این اشباعِ مضاعف
شده ،اشباعِ درجه دوم است (.)Ibid, pp 32-34
 3-5ماهیت ایمان :با الهام از اندیشه پاسکال و لویناس

ماریون معتقد است که ایمان ،عملی ارادی است و خدا نیز فراافکنی اراده معطوف به خیر
و عشق است .برای تحلیل جمله اخیر الزم است که دو مطلب را از هم تفکیک کنیم.
اوالً اینکه ماریون به پیروی از اکثر الهیدانهای قرون وسطا شایستهترین نام برای خدا را
خیر یا عشق میداند و از این جهت در مرحلۀ اول تفکر خود با آکویناس که وجود را بهر
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خیر مقدم میدانست ،مخالفت میکند ( .)Marion, 2002c, p 60یانیاً نسبت ایمهان
با اخالق را باید در این نکته جستجو کرد که ایمان یک عمل ارادی محسوب میشهود و
اراده نیز در اخالق محوریت دارد .ماریون برای اینکه تحلیلی پدیدارشناسانه از ایمان ارائه
دهد ،از سوبژکتیویتۀ اخالقی در فلسفۀ لویناس بهره میبرد.
برای تعیین جایگاه اراده در الهیات ماریون الزم است کهه تلقهی او از مفههوم حهدس یها
گمان را بیان کنیم .ماریون حدس را در زمینهه شهرطبنهدی پاسهکال بهه کهار مهیبهرد
( .)Milbank, 1995, p 332درواقع پاسکال با نگرشِ متافیزیکیِ دکارت برای ایبهات
خدا مخالف بود و برای اشاره به خدا از روش شرطبندی استفاده کرد ،یعنی انسان مهی-
تواند زندگی متناهی و محدود خود را فدای حیات نامتناهی کند و حتی اگر امرنامتناهی
هم واقعیت خارجی نداشته باشد ،چیز زیادی را از دست نداده است .شرطبندی پاسهکال
به جای اینکه محصول محاسبات متافیزیکی باشد ،مبتنی بر گمانهزنهی اسهت کهه خهود
جلوهای از واقعیت اراده آزاد ما محسوب میشود .به این معنا دین به قلمرو سوبژکتیویته،
درونی و شخصی تعلق دارد .زیرا خدا را نمیتوان ایبات کرد .طبق این نگرش خدایی کهه
بتواند ایبات شود ،خدا نیست ( .)Gibson, 1970, p115اینکه انسان در یهک تقهالی
شخصی و درونی ،وجود خدا را حدس میزند ریشه در یک باید مقولی به معنای لویناسی
کلمه دارد ( .)Milbank, 1995, p 332لویناس در آیار متأخر خود دربارۀ تبارشناسی
اخالق به این نتیجه میرسد که مواجهۀ با دیگری صرفاً یک رویداد تجربی نیست ،بلکهه
مقدم بر سوبژکتیویته و ذاتی آن است زیرا شرط سوژه بودن ،قائم به غیر بودن و ارتبهاط
با دیگری است .به نظر لویناس انسان سوژۀ اخالقی است ،یعنی وجود او بر حسب اخالق
که هستۀ اصلی آن رابطه با دیگری است تعین مییابد .درواقع انسان موجودی قهائم بهه
دیگری و تمام وجوه معرفتی حیات او محصول رابطۀ با دیگری است .لویناس بها الههام از
نکتهای در فلسفۀ دکارت مبنی بر اینکه انسان تناهی خود را در مقایسه با امر نامتنهاهی
درک میکند ،به این نتیجه میرسد که خدا ،دیگریِ مطلق و امری مطلقاً دیگهر اسهت و
همانطور که انسان در برابر خدا مسئولیت دارد ،در قبال سوژههای انسانی هم مسهئولیت
نامتناهی پیدا میکنهد (علیها ،5555 ،صهص  51و  118و  .)105آنچهه لوینهاس دربهارۀ
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«ارتباط با دیگری» به عنوان مقوّم ذات سوژه میگوید ،با آیکون بودن «تجربۀ عاشقانه»
از نظر ماریون همخوان است.
 4-5پدیدارشناسی عشق

ماریون معتقد است که برای اجتناب از نهیلیسم که الزمۀ رویکرد متافیزیکی به خداونهد
است ،باید به پدیدارشناسی عشق رجوع کنیم .توضیو اینکه ریشههای الحهاد را بایهد در
نگرش متافیزیکی متکلمان عصر روشنگری به خداوند جستجو کرد که در این میان می-
توان به افرادی مثل مرسن ،لسیوس ،لوویان و دوآیی اشاره کرد .آنها میخواستند وجهود
خدا را فارغ از هر تجربۀ دینی ،اخالقی یا بیّنۀ تاریخی ایبهات کننهد ( Kerr, 1995, p
 .)360بدین ترتیب مرگ خدا در اندیشۀ نیچه و نهیلیسم نتیجۀ عملکرد الهیات طبیعی
است .درواقع انتقاداتی که از سوی کانت به الهیات طبیعی وارد شهد ،موجبهات ناامیهدی
فلسفی نسبت به ایبات عقالنی وجود خداوند را فراهم کهرد .کانهت نشهان داد کهه عقهل
نظری در ایبات یا عدم ایبات وجود خدا دچار تکافؤ ادله میشود؛ بنابراین بهترین موضع-
گیری ،الادریگرایی است .انکار متافیزیک از سوی کانهت و ههر گونهه فلسهفۀ دیهن کهه
مبتنی بر متافیزیک باشد ،تأییر زیادی بر اندیشه جدید داشته است.
میتوان الادریگرایی دینی کانت را مجالی برای فالسفۀ پ از او به منظور بهرهمندی از
مزایای دین بدون التزام به متافیزیک خداباورانه دانست ( چارلزورث ،5515 ،صص -108
 .)105اندیشۀ ماریون نیز در همین راستا قابل مالحظه است .زیرا او نیز تجربهۀ عاشهقانه
را -که در الهیات عرفانی آشکار میشود -جایگزین الهیات متافیزیکی کرد.
همانطور که گفتیم ماریون خدا را خیر و عشق مینامد .معموالً در پدیدارشناسی صرفاً به
دریافت سوژه از یک تجربه اشاره میشود ،ولی ماریون عالوه بر توصیف تجربهۀ عاشهقانۀ
انسان از خداوند ،دربارۀ منشاء وجودی عشق نیز اظهارنظر میکند.
او رابطۀ انسان با سوژههای دیگر و همچنین سوژه متعالی را بر اساس تجربۀ عشق تبیین
میکند .به نظر او از اینکه انسانها به یکدیگر عشق میورزند میتوان عشق به فراخواننده
یا داعی فرجامین را توجیه کرد .به تعبیر دیگر ما بر اساس تجربۀ خود از عشق ،عشهق را
به خدا فراافکنی میکنیم و برحسب نیاز اخالقی که جنبه پیشها انتولوژیهک دارد یها بهه
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واسطۀ خیره شدن در سوژههای انسانی ،خدا را سوژهای متعالی میدانیم که صفت اصلی
آن خیر است .دیگریِ مطلق یا امر نامتناهی تجسم اِگوی ما بر حسهب ارادۀ معطهوف بهه
خیر است .این امر جلوهای از عالقۀ انسان به خودش یا عینیت بخشیدن به خود در وجه
استعالیی است (.)Milbank, 1995, p 328
جدای از مالحظات پدیدارشناختی فوق ،ماریون به عشق رویکرد نف االمهری نیهز دارد.
به نظر ماریون عشق الهی به مخلوقات خود منشاء انواع عشقها است؛ بهر همهین اسهاس
اختالف بین اروس (عشقهای زمینی) و آگاپه (عشق دینی) ناشی از این است که عشهق
الهی به صُور و اَشکال مختلف ظهاهر مهیشهود (Gschwandtner, 2008, pp 193-
 .)194خداوند آغازگر عشق است و این عشق ،حیث آفریننهدگی دارد .خداونهد بهه نحهو
نامتناهی و بیوقفه به مخلوقات عشق میورزد و قبل از اینکه من به عنوان سوژۀ انسهانی
این رابطۀ عاشقانه را درک کنم ،او عشقورزی را آغازیهده اسهت .عشهق الههی مهیتوانهد
الگویی برای رابطۀ عاشقانۀ حقیقی میان انسانها باشهد (.)Marion, 2007a, p 222
ماریون معتقد است که تنها چیزی که بین خدا و انسان هیچ گونه ابهام و دوگانگی ندارد،
عشق است ( .)Idem, 2007b, p 54به عبارت دیگر تمام مصادیق عشق مثل دوستی،
رابطۀ والدین و فرزندان ،روابهط عهاطفی و جسهمانی بهین عاشهق و معشهوق جلهوهههای
مختلفی از عشق الهی هستند و عشق مفهومی تکمعنا یا متحهدالمعنهی ()Univocal
است .ماریون با تحلیل پدیدارشناسانۀ عشق میخواهد به این نتیجه برسد که ما با تجربۀ
اول شخصی عشق در خود ،به اولویت ،دادهگی و بخشش عشق پیمیبهریم و خهدا را بهه
عنوان منشاء این دهش تشخیص میدهیم و با توجه به تک معنایی عشق ،به جای تالش
مفهومی و نظری برای شناخت خدا میتوانیم از پدیدۀ عشق که بیواسطه در خود یافتهه
ایم ،به عنوان ابزاری برای ارتباط بها خهدا و اسهتعالی از محهدودیتههای بشهری خهود
استفاده کنیم .ماریون معتقد است که عشق از سنخ عمل ( )Pracsisاسهت و در حهوزۀ
مقوالتِ نظری قرار نمیگیرد .با توجه به اینکه ماریون الزمۀ رهیافت متافیزیکی به خدا را
نهیلیسم میداند ،به جای رویکرد نظری و مقولی به خدا با تحلیل پدیدارشناسهی عشهق،
رابطۀ خدا و انسان را تبیین میکند و بدین وسیله عمل را بر نظر ترجیو میدهد.
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 -6مالحظات نهایی

 1-6به نظر میرسد که در الهیات آکوینهاس تلویحهاً گهذار از نگهرش عقالنهی و اتخهاذ
رویکرد عاشقانه نسبت به خداوند ،وجود دارد .بنابراین نقد ماریون بر نگرش متهافیزیکی
دربارۀ خدا و همچنین بدیل ایجابی او در قالب پدیدارشناسیِ عشق ،در اندیشۀ آکویناس
قابل جستجو است .توماس آکویناس دو کهارکرد از عقهل را در الهیهات طبیعهی متمهایز
میکند.
کارکرد اولیۀ عقل ،جنبهه ایجهابی دارد؛ یعنهی عقهل مهیتوانهد بهه شهناخت محصَّهل از
موجودات مادی برسد .با توجه به اینکه عقل بشری متناهی است و نمیتواند بر خداونهد
به عنوان امر نامتناهی سیطره یابد ،قاعدتاً در خداشناسی ،فاقد کهارکرد ایجهابی خواههد
بود (چهارلزورث ،5515 ،ص .)85بهه نظهر او عقهل متنهاهی انسهان شایسهته اسهت کهه
موجودات مادون مثل اشیای مادی را بشناسد ولی از اراده انتظار میرود که بهه خداونهد
عشق بورزد:
اگر دارندۀ خیر شریفتر از ذهنی باشد که به مفهوم آن میاندیشهد ،اراده کهردن چنهین
موضوعی برتر از اندیشیدن به آن است ،اما وقتی که دارندۀ خیهر فروتهر از نفه اسهت،
اندیشیدن به چنین موضوعی برتر از اراده کردن آن است .بنابراین دوست داشتن خداوند
بهتر از شناختن اوست؛ اما شناختن اشیاء جسمانی بهتهر از دوسهت داشهتن آنهها اسهت
).)Aquinas, 1947, s1, 82, 3
ماریون معتقد است که برخالف آکویناس که خدا را وجود مینامد ،خدا را خیهر و عشهق
میداند ولی با توجه به مطالب فوق معلوم شد که آکویناس نیز از کارکرد اراده و فعالیت
عاشقانۀ آن در رابطه با خدا غافل نیست و حتی عشق به خداوند را بر شهناخت مفههومی
آن ترجیو میدهد.
 2-6ماریون در گفتمان هایدگری قرار دارد و همین امر انتقاداتی را متوجه او میسهازد.
برای مثال میلبانک معتقد است که ماریون بیش از اندازه وجودشناسی بنیادین هایدگر را
جدی میگیرد و در همین راستا تصویری از «تشابه» ارائه میدههد کهه از ههدف اصهلی
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آکویناس فاصله میگیرد ( .)Lyons, 2016, p 73با توجه به اینکه هر متفکری متهأیر
از زمینه و زمانۀ خودش است ،استفادۀ مهاریون از فلسهفۀ هایهدگر قابهل انتقهاد نیسهت.
درواقع ماریون نه به عنوان شارح صرف آکویناس ،بلکه در مقام فیلسوفی مسهتقل ظهاهر
میشود که قصد بازخوانی سنت در چارچوب فکری خویش را دارد .ازسهوی دیگهر او در
ابتدا همگام با هایدگر با انتوتئولوژیست دانستن آکوینهاس موافهق اسهت ،ولهی در چهاپ
متأخر کتاب خدا بدون وجود از این موضع عدول میکند .این گشت فکری نشان میدهد
که ماریون نسبت به هایدگر رویکرد انتقادی داشته و دیدگاهههای او را بهیچهون و چهرا
نپذیرفته است .از دیگر موارد اختالف فکری ماریون با هایدگر میتوان به مورد زیر اشاره
کرد :هایدگر فراخواندن یا دعوت را به هستی تحت عنوان امر غیرشخصی نسبت میدهد؛
در حالی که به زعم ماریون فراخواندن فعالیتی منسوب به سهوژه اسهت و «رویهداد از آن
خود کننده» نیز همان پدیدۀ اشباعشده اسهت .بنهابراین هایهدگر فعالیهت قصهدی را بهه
هستی نسبت میدهد ،ولی به نحو متناقضی هستی را با جای اینکه سوژهای دعوتکننده
بداند ،غیرشخصی قلمداد میکند.
 3-6انتقاد ماریون به متفکران عصر روشنگری این است که در پهی دفهاع متهافیزیکی و
مفهومی از خداوند هستند و این رویکرد سر از نهیلیسم در مهیآورد .توضهیو اینکهه ههر
تالش عقالنی برای ایبات وجود خدا میتواند از سوی همان عقل خنثی شود و متفکهران
موافق و مخالف وجود خدا را به تکافؤ ادله دچار کنهد .بهر همهین اسهاس او در راسهتای
انتقاداتی که در تفکر پسامدرن بر متافیزیک وارد میشود ،مثل پاسکال عملکرد ایمان را
با نوعی گمانهزنی و شرطبندی تبیین میکند.
این رویکرد با یکی از شاخصههای اصلی پسامدرنیسم ،یعنی عملگرایهی سهازگار اسهت.
اساساً عملگرایی یا پراگماتیسم برای فیصله دادن به منازعات بیپایان متافیزیکی شهکل
میگیرد (کاپلستون ،1555 ،ص .)366هایدگر به عنوان یکی از چههرهههای مههم تفکهر
پسامدرن معاصر با تحلیل واژگانی آلثیا ( )ἀλήθεια /Aletheiaدر زبان یونانی به ایهن
نتیجه میرسد که حقیقت ( )Truthدر اصل به معنای انکشاف و حضهور اسهت و اینکهه
فالسفهای مثل افالطون و ارسطو جایگاه حقیقت را حکم یا قضیه دانستهاند ،انحرافهی در
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تاریخ هستی محسوب میشود .در ادامه هایدگر فهمیدن را با درگیری دلمشغوالنۀ دازاین
با هستندههای دردستی تبیین مهیکنهد (هایهدگر ،5515 ،ص  .)555-585طبهق ایهن
تفسیر سرچشمۀ راستین فهمیدن را باید در حضور و دلمشغولی جسهتجو کهرد و آنچهه
تحت عنوان مقولهبندی و مفهومسازی مطرح میشود ،یک صورتبندی متأخر و اشتقاقی
از فهمیدن است .وقتی ماریون از رویکرد عقالنی و متافیزیکی نسبت به خدا اِعراض می-
کند و بر آیکون یا تمثال تأکید میورزد ،در راستای رویکرد هایهدگری دربهارۀ فهمیهدن
است .درواقع از نظر ماریون ،تجربۀ اخالقی یا عاشقانه ،تمثال خداوند یا جلوه حضور الهی
در زندگی انسهان اسهت .بنهابراین بهه جهای اینکهه خداونهد را در حصهار تنهگ مفهاهیم
متافیزیکی محصور کند و نسبت به آن نگرش بُتگونه داشهته باشهد ،بهر رویکهرد عملهی
ارتباط با خداوند اصهرار مهیورزد .ارتبهاط عملهی و فعهال بها خداونهد موجهب فهمیهدن
دلمشغوالنه میشود و حقیقت را در افق حضور و انکشاف بازتعریف میکند.
 4-6اوج رویکرد عقالنی به خدا در فلسفۀ دین تحلیلی متبلهور مهیشهود .فلسهفۀ دیهن
تحلیلی به آرمانهای فلسفۀ تحلیلی مثل ایضاح مفاهیم و ارائه استداللهای روشن نظهر
میکند و به دنبال رسیدن به معرفت عینی و ضروری دربارۀ گزارههای دینهی اسهت کهه
فارغ از التزام شخصی به حقانیت یک دین خاص ،مورد اجماع همه عقال باشد (Gasser,
 .)2015, p 30در فلسفۀ دین تحلیلهی بهه رویهدادهای تهاریخی ،اجتمهاعی ،شههودات
شخصی و تجربۀ اخالقی توجهی نمیشود و این نکته به زعم برخهی از منتقهدان ،نقطهه
ضعف این جریان محسوب میشود ( .)Baker, 2016, pp 348-349به نظر میرسهد
که اهتمام ماریون به وجه تجربی و تاریخی دین موجب تمایز او از فالسفۀ دین تحلیلهی
است .از این رو میتوان از امکانات نهفته در الهیات ماریون که به نهوعی در ذیهل فلسهفۀ
دین قارهای قرار میگیرد ،برای تکمیل فلسفۀ دین تحلیلی بهره برد.
نتیجهگیری
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ماریون برخالف هایدگر الهیات آکویناس را از اتهام انتوتئولوژی تبرئه میکند .او با الههام
از تفکر دیونوسیوس مجعول ،به دنبال کشف رگههههایی از الهیهات تنزیههی در هسهتی-
شناسی تشابهی آکویناس است .درواقع الهیات تنزیهی یا نگرش اپوفاتیک هر گونه ادعای
شناخت محصل و متافیزیکی از خداوند را انکار میکند و زمینهساز فههم عمهلگرایانهه از
امر الهی میشود .ماریون برای اینکه رابطۀ انسان و خدا را بیهان کنهد از مفههوم آیکهون
استفاده میکند .به نظر ماریون رابطۀ اخالقی و عاطفی انسهانهها بها یکهدیگر مهیتوانهد
آیکون یا تمثال رابطۀ انسان با خدا باشد .بعد از اینکه ماریون رویکرد سلبی به خداوند را
برای گریز از رهیافت متافیزیکی به خداوند برگزید ،از پدیدارشناسی عشق به عنوان بدیل
ایجابی برای ارتباط با خداوند بهره میبرد .به نظر او رابطۀ عاشقانه میان انسانها زمینه-
ای برای فهم ارتباط با خداوند است .او انکشهاف الههی در مسهیحیت را در قالهب پدیهدۀ
اشباعشده توصیف میکند .به نظر ماریون ویژگیههای چهارگانهۀ پدیهده اشهباعشهده بها
شاخصههای آیکون مطابقت دارد .به نظر میرسد کهه نگهرش عمهلگرایانهه مهاریون بهه
الهیات که در تجربۀ اخالقی و عشق جلوهگر میشود ،برای فراروی از کاستیهای فلسهفۀ
دین تحلیلی -که به دنبال شناخت ضروری ،کلهی و عینهی از آمهوزهههای دینهی اسهت-
مناسب میباشد.
مشارکت نویسندگان

آقای دکتر علی سنایی بهه عنهوان نویسهندۀ اول و مسهئول مکاتبهات ،موضهوع مقالهه را
پیشنهاد دادند و همچنین معرفی منابع ،نگارش محتوا و تحلیل قسمتهای فلسفی مقاله
بر عهدۀ ایشان بوده است .خانم دکتر سمیه خهادمی بهه عنهوان نویسهندۀ دوم ،مباحهث
عرفان دیونوسیوس و بخشهایی از وجوه عرفانی رویکهرد پدیهدار شهناختی بهه عشهق را
انجام دادهاند.
تشکر و قدردانی
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دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی
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 کارشناسی،کارشناسی را در رشته ادیان و عرفان در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ارشد را در رشته ادیان و عرفان در دانشگاه الزهرا (س) و دکتری را در رشته عرفان و
 رساله دکتری ایشان در دوازدهمین جشنواره.تصوف در دانشگاه سمنان گذرانده است
 مقاله55  از این پژوهشگر تاکنون.بینالمللی فارابی (در بخش جوان) شایسته تقدیر شد
. منتشر شده است، پژوهشی و همایشهای معتبر- در مجالت علمی
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