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آمـــوزه        سنِت پیشرفت

آگوس نیکولز مدرس زبان آلمانی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کویین 
مری لندن اســت. او در فاصلۀ سال های 2011 تا 2013 در مؤسسۀ 
»بایگانی ادبیات آلمانی« )Deutsches Literaturarchiv( واقع 
در مارباخ مسئولیت انجام پژوهشی دربارۀ هانس بلومنبرگ را برعهده 
داشت. ماحصل این پژوهش انتشــار کتابی دربارۀ بلومنبرگ همچون 
 Myth and the Human Sciences,( نظریه پرداز اسطوره
Routledge, 2015( و همچنین انتشــار متنی درباب اســطورۀ 
سیاســی اثر بلومنبرگ بوده اســت. اثر اخیر برگرفته از متنی به قلم 
بلومنبرگ است که نیکولز آن را در میان منابع مؤسسۀ »بایگانی ادبیات 
آلمانی« پیدا کرد و با کمک فلیکس هاینریش به انتشار آن همت گمارد 
 Präfiguration: Arbeit am politischen Mythos,(
Suhrkamp, 2014(. او معتقد اســت که آنچه بلومنبرگ آن را 
»متافورولوژی« )metaphorology( می خواند، می بایست با تاریخ 
مفاهیم یا Begriffsgeschichte هم هنگام شود و حتی می توان 
گفت که تاریخ مفاهیم، پیش نیاز »متافورولوژی« اســت. آنچه در زیر 

می خوانید، شرح گفت وگوی »فرهنگ امروز« با اوست.

  بلومنبرگ در یک برداشــت کلی، اســطوره را گونه ای محاکات یا تناظر 
می داند که امکان دربرگیری طبیعت مادی را ]برای انســان[ فراهم می کند. 
اســطوره حاکی از نوعی محاجه با هســتی ای اســت که ما را دربرگفته و 
به سان نیرویی عظیم و سهمناک، سوژگی انسان را منکوب می کند. اسطوره 
واکنش انســان اســت به هجوم از بیروِن ]عنصری[ بیگانه؛ بیگانه ای که 
هستی انسان را نامستقر، مغشــوش و نامتناجنس می گرداند. اسطوره دال 
بر فرایندی اســت که در خالل آن، دلهرۀ برآمده از »نیروی متعالی دیگری« 
)Übermächitgkeit des jeweils Anderen(، کــه دلهــره ای نامتعین 
است، جامه ای تخصیص یافته تر بر تن می کند و به هیئت »نیروهای متعالی« 
)Übermächten( متلبس می شــود. شــما می توانید به صورت مجمل به 

اهمیت استعاره در اندیشۀ بلومنبرگ اشاراتی کنید؟

آنچه من از پرســش شما دریافتم، ســؤالی اســت در رابطه با پیوند میان اسطوره و 
 Paradigmen zu einer اســتعاره در اندیشــۀ بلومنبرگ. بلومنبــرگ در کتــاب
Metaphorologie پاســخ صریحی به پرسش اخیر داده است. وی در آنجا می نویسد: 
»تمایز میان اســطوره و اســتعارۀ تام )absolute metaphor( را می توان تمایزی از 
جنس تکوینی )genetic( دانســت. اسطوره تعین خود را از منشأ ژرف ازلی اش و سنخ 
الهــی یا برانگیزاننده اش می گیرد. اســتعاره در مقابل، می تواند خــود را به هیئت وهمی 

.)Paradigms for a Metaphorology, p78( »پندارگونه متجلی سازد
بلومنبرگ استعاره های تام را پاسخ به پرسش هایی می داند که برساختۀ خوِد هستی اند؛ 

اســتعاره هایی نظیر جهان را همچون پیکرۀ زیستی عظیمی دانستن و یا در نظر گرفتن 
آن همچون ساعتی مکانیکی. پاسخ هایی که به پرسش جهان چیست؟ داده می شوند، از 
اساس نمی توانند پاسخ هایی متقن باشند؛ چه اینکه »جهان« داده ای تجربی نیست که تمام 
پیچیدگی های ذاتی اش را در یک نگاه، بر انسان بنمایاند. اما با این وجود، پرسش هایی نظیر 
پرســش اخیر، برساختۀ انسانیِت انسان هستند ]انسان از آن حیث که انسان است، چنین 
پرســش هایی دارد[، به همین خاطر نیز ]پاسخ[ به پرسشی که متوجه چیستی »جهان« 
است، مستلزم دانشی راهبر )heuristic( است که این دانش راهبر را نیز »استعارۀ تام« 
مهیا می کند. بلومنبرگ پرسشی را که متوجه چیستی جهان است، »پاسخ ناپذیرتریِن همۀ 
 Paradigms,( پرسش ها« و هم هنگام »غیرقابل چشم پوشی ترین« پرسش ها می داند
p15(. ما هیچ گاه نتوانسته ایم بدین پرسش، پاسخی متقن بدهیم، اما درعین حال همواره 
بدان پاســخ داده ایم. مراد بلومنبرگ این است که سنجه ای که فلسفۀ غرب جهت تبیین 
مفاهیم دارد، از تبیین استعارۀ تام، ناتوان است. این سنجه دو ویژگی اساسی را به مفهوم، 
منتسب می کند: وضوح و تمایز. اســتعاره های تام ازآنجایی که مشخصاً ناظر بر داده های 
صرف تجربی نیســتند، عاری از وضوح اند و به  همین  خاطر نیز نمی توان آن ها را در ذیل 
مفهوم ها دسته بندی کرد. اما درعین حال استعاره های تام استلزام امکان پذیری اندیشیدن 
مفهومی نیز هستند. به طور مثال، آن دیدگاهی که از منظری مکانیستی به جهان می نگرد 
و جهان را ماشین یا ساعتی عظیم الجثه می داند، امکان تحقق مکانیک نیوتنی و به طریق 
اولی نظام مفهومی نیوتنــی را فراهم می آورد. بلومنبرگ در اوایل دهۀ 1960 و در آلمان 
مشــغول مطالعه روی تاریخ مفاهیم )Begriffsgeschichte( بود. او در همین دوران 
مدعی شــد که مطالعۀ عمیق تر تاریخ مفاهیم، مستلزم کنکاش در پس زمینه های استعاره 
اســت؛ پس زمینه هایی که در وهلۀ اول، امکان اندیشۀ مفهومی را فراهم می کنند. با این 
 )metaphorology( »اوصاف می توان گفت که آنچه بلومنبرگ آن را »متافورولوژی
می خواند، می بایست با تاریخ مفاهیم یا Begriffsgeschichte هم هنگام شود و حتی 

می توان گفت که تاریخ مفاهیم، پیش نیاز »متافورولوژی« است. 
شباهت »تکوینی« میان اسطوره و استعاره، برآمده از این واقعیت است که هم اسطوره 
و هم اســتعاره، فرجام آن چیزی اند که می تــوان آن را »کار« )work( نامید. این همان 
چیزی اســت که بلومنبرگ عنوان »کاِر اســطوره« را بر آن اطالق کرده است. اسطوره 

گفت وگو با آگوس نیکولز درباب اسطورة سیاسی

بلومنبرگ، استعاره و دلهرۀ هستی
از نظر بلومنبرگ الهیات سیاسی اشمیت نه تنها اشتباه، بلکه خطرناک است

گفت وگو: محمدتقی شریعتی
مترجم: علی خالندی
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)همان طور که شما نیز در پرسشتان به طور تلویحی اشاره کردید( جهان تهدیدگر و ستیزنده 
را برای انسان آشنا می سازد و امکان محاجه با آن را فراهم می آورد. در همین مرحله است 
که نظریۀ بلومنبرگ درباب اســطوره، به آنچه جیامباتیســتا ویکو در کتابش تحت عنوان 
»علم جدید« )New Science که در ســال 17۲5 منتشر شد( بدان اشاره کرده است، 
بسیار نزدیک می شــود )به بخش های 377 تا 379 از کتاب اخیر بنگرید(. آن هنگام که 
آسمان باالی سر انسان های قرون اولیه، در اثر رعد و برق، به لرزه می افتاد، آن ها بیمناک 
می شــدند و ابزاری می خواستند که به واســطۀ آن بتوانند چنین پدیده ای را تبیین کنند. 
داستان سرایی درباب خدایان، به فرونشاندن ترس آن ها یاری می رساند. اگر که رعدوبرق 
را بتوان منتسب به خدایی دانست که شبیه انسان است، آن گاه می توان درباب این پدیده 
افسانه ســرایی کرد و به زودگذر بودن آن نیز امیــدوار بود. بلومنبرگ در اینجا از تمایزی 
 )Furcht( »و »ترس )Angst( »که هایدگر در کتاب »هســتی و زمان« میان »دلهره
برقرار کرده اســت، بهره می گیرد )بنگرید به: Work on Myth, p110(. درحالی که 
»دلهره« حســی اســت که از پریشــانی وجودی برمی آید و هیچ عامل مشخصی ندارد، 
ترس همواره متعین و متوجه یک عامل مشخص است. درصورتی که از این منظر به کار 
اسطوره بنگریم، آن گاه می توانیم بگوییم که اسطوره »امر قدسی نامتعین را تا حدودی به 
 Work on Myth,( »امر متعین مبدل می گرداند و آن را آشــنا و قابل بررسی می سازد
p۲5(. همان طور که بلومنبرگ نیز در فراز پیشــین ]به صورت تلویحی[ اشاره کرده است، 
تمایز میان اسطوره و استعارۀ تام به نمود متفاوت آن ها بازمی گردد: درحالی که استعاره به 
وضعیت تکوینی اش اشاره دارد، اسطوره برساختۀ اعتبار حکایتی است که از دیرباز مکرراً 
گفته شده است. علی رغم این تمایز مابین اسطوره و استعاره، این دو شباهت های عمده ای 

نیز با یکدیگر دارند و هر دو آن ها یاریگر انسان در جایابی )orienting( هستند.
  بلومنبرگ معتقد است که داستان ها به منظور کشتن چیزی گفته می شوند. 
در نرمخویانه ترین شــکل ممکن )اما نه کم اهمیت(، داســتان ها به منظور 

کشتن زمان یا کشــتن ترس، گفته می شوند. این ادعا 
که داستان ها می توانند »زمان« و »ترس« را بکشند و از 
دیرباز نیز چنین کرده اند، برســاختۀ تعدادی انگاره های 
پیشامدرن است که براساس آن ها، انسان ها مخلوقاتی 
ترس خورده و ناتوان انــد. بلومنبرگ در پرداختن نظریۀ 
فراگیــرش درباب معنای اســطوره، توجــه زیادی به 
انگاره های اخیر داشته است. اینک که شهروندان جهان، 
روشنگری را پشت سرگذاشــته اند و ضمناً مدرنیسم را 
نیز تجربه کرده اند، شــما فکر می کنید دیدگاه بلومنبرگ 
چگونه می تواند در زمینۀ تبیین داستان ســرایی های ما و 

استفاده مان از استعاره ها کاربست داشته باشد؟ 
من مطمئن نیســتم کــه با تمام پیش فرض های شــما که در 
پرسشــتان مطرح شــده اســت، موافقت داشته باشــم، اما با این 
وجود تالش می کنم تا به پرسشــتان پاســخ دهم. بلومنبرگ در 
کتــاب »Work on Myth« مجذوب کارکرد انسان شناســانۀ 
داستان سرایی است. همچنان که در پاسخ به پرسش نخست شما 
اشــاره داشــتم، مبدل کردن دلهره به ترس قابل مدیریت، که با 
داستان سرایی دربارۀ پدیده های سهمناک ]طبیعی[ ممکن می شود، 
یکی از کارکردهای اسطوره است. نکتۀ مهمی که در اینجا بایستی 
فرانظر داشته باشیم، این است که نظریۀ بلومنبرگ درباب اسطوره، 
نظریه ای تاریخی است )اشارۀ شما به دورۀ روشنگری در پرسشتان 
تلویحــاً دال بــر صحت مدعــای تاریخی بودن نظریۀ اســطورۀ 
بلومنبرگ اســت(. براســاس همان مثالی که پیش تر بدان اشاره 
کردم، می توان گفت که انسان های قرون اولیه هیچ توضیحی برای 
پدیدۀ رعدوبرق نداشــتند و به همین خاطر هم از آن می ترسیدند. 
ایشــان در همین راستا، داستان هایی درباب خدایانی که خشمگین 

می شــوند، آفریدند. آن زمان که دالیل علمی پدیدۀ رعدوبرق یافته شــدند، داستان های 
مذکور دیگر نمی توانســتند موضوعیتی داشته باشــند؛ چه اینکه امکان راهبری شان را از 
دست داده بودند و دیگر نمی توانستند یاریگر انسان ها در جایابی باشند. اینک داستان های 
مزبور با توضیح های آزمون پذیر و قابل اتکا جایگزین شده بودند. اختراعاتی مانند برق گیرها 

بدین معنا بودند که رعدوبرق دیگر تهدیدی برای انسان به شمار نمی آید. 
اما با این وجود، نمی توان گفت که اکتشــافات دورۀ روشــنگری موجب افول اهمیت 
اســطوره شدند. این اکتشــافات به دو دلیل از انجام چنین امری ناتوان بودند. اول اینکه 
اکتشــافات نوین علمی تهدیدهای جدیدی را برای هستی انسان ها در پی داشتند که در 
اینجا می توان به فاجعۀ هســته ای اخیر در نیروگاه فوکوشیمای ژاپن اشاره کرد. در وقوع 
چنین فاجعه ای، فناوری مخلوق دســت بشر و نیروهای طبیعت دست به دست هم دادند. 
انســان ها در مواجهه با چنین تهدیدهای عظیمی و به منظور جایابی، غالباً به روایت های 
اسطوره ای متوســل می شوند و به اسطوره بازمی گردند. درصورتی که بپذیریم تکنولوژی، 
شمشــیری دولبه اســت )که هم می تواند حاّلل مشکالت باشــد و هم اینکه معضالت 
جدیدی را به بار بیاورد(، آن گاه ســروری انسان بر طبیعت، با چالش جدی مواجه می شود 
و دیگر نمی توان از عدم نیاز انسان به اسطوره دم زد. دومین دلیل پایایی اهمیت اسطوره 
)همچنان که شــما نیز در پرســش خود بدان توجه کردید( کارکرد زیبایی شناسانۀ آن در 
دورانی اســت که کارکرد جایابی اش، افول پیدا کرده اســت. درحالی که رسالت نخستین 
اسطوره ها کاهش دلهره بود، اینک و در زمانه ای که انسان ها کمتر در معرض تهدیدهای 
خارجی هستند و ضمناً اوقات بیشتری برای فراغت دارند، مقابله با ماللت مبدل به یکی 
از کارکردهای جدید اسطوره می شود. بلومنبرگ در همین راستا و در کتاب »شرح انسان« 
)Beschreibung des Menschen( می نویســد: »چنــگ زدن به زمان به منظور 
کشتن زمان؛ به زعم من این گزاره نشان دهندۀ بنیادی ترین ساختار کل دورۀ مدرن است« 
)p616(. در اینجا اسطوره )یا به صورت عام روایت، چه در ادبیات داستانی، چه در سینما و 
چه در بازی های رایانه ای( مبدل به ابزاری جهت سپری کردن زمان 
می شود؛ زمانی که پیش ترها به باال کشیدن آب از چاه یا جمع آوری 

هیزم برای آتش تخصیص می دادیم. 
شــما در بخش پایانی پرسشتان اشــاره کردید که ما اینک در 
دوران »پسا«روشــنگری هستیم و من با چنین مدعایی نمی توانم 
موافق باشــم. مســلماً آن برهه ای که در تاریخ اندیشــه به دورۀ 
روشــنگری موســوم شده اســت و شــامل قرون هفده و هجده 
میالدی می شود، به ســر آمده است، اما پروژۀ روشنگری کماکان 
در جریان اســت و می توان مدعی شــد که نمی تواند تکمیل شود 
و به ســرانجام برســد. چنین انگاره ای تضمنات عمده ای را برای 
آن بخش از پرسشــتان که در رابطه با ابداع اسطوره ها و استعاره ها 
توسط خودمان اســت، در پی خواهد داشت. بلومنبرگ بارهاوبارها 
خاطرنشان ســاخته اســت که هیچ کس قادر نخواهد بود مصالح 
برسازندۀ اسطوره یا استعاره را تحت کنترل خودش درآورد؛ چراکه 
این اشــکال اندیشیدن، این موتیف ها و داستان ها، میراثی اند که از 
دوران سپری شده به ما رســیده اند. ما می توانیم روی آن ها »کار« 
کنیــم، می توانیم آن ها را مطابق با وضعیت های تاریخی جدیدمان 
دگرگون سازیم، اما پذیرش آن ها مقوله ای است که در ورای کنترل 
ما قرار دارد. بلومنبرگ آن زمان که دربارۀ مردمانی که سعی شان بر 
این است که »اسطوره های نوین« را بپردازند )همان کاری که آلفرد 
روزنبرگ با ایدئولوژی نازی در کتابش ذیل عنوان »اســطورۀ قرن 
 Mythus des 20 Jahrhunderts, :بیستم« کرده اســت
1930(، سخن می گوید، بر این نکته تأکید دارد که این به اصطالح 
»اســطوره های نویــن« کم وبیش ناموفق بوده انــد ]و هیچ گاه جا 
نیفتاده اند[ )به بحثی که من در همین رابطه در کتاب »اســطوره و 
 Myth and the Human :علوم انسانی« داشته ام، نگاه کنید

اشمیت،  کارل  باور  به 
دولت مدرن، شــکل 
اقتــدار  ســکوالر 

بلومنبرگ چنین  است.  مذهبی 
دیدگاهــی را نه تنها اشــتباه، 
بلکه خطرنــاک می داند. هدف 
بلومنبرگ در کتاب »مشروعیت 
عصر مدرن« نشــان دادن این 
امر است که هرچند دورة مدرن 
میراث دار بخشــی از مسائل و 
مسیحی  الهیات  پرســش های 
است، اما پاسخش به این مسائل 
و پرسش ها از اساس با پاسخ های 

الهیاتی مغایرت دارد.
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آمـــوزه        سنِت پیشرفت

Sciences, pp227-231(. هیچ کــس نمی تواند 
یک شبه اسطوره ای بیافریند. اهمیت و قدرت اسطورۀ 
پرومتئــوس برآمده از بازگویی مکــرر این روایت در 
طول هزاره هاست. همین بازگویی های مکرر است که 
هســتۀ روایی اولیۀ این اسطوره را پیراسته است و آن 
را چنان شکل پذیر ساخته است که امکان کاربست در 
وضعیت های تاریخی مختلف را داشته باشد. بنابراین 
اسطوره آن چیزی است که ما میراث دار آنیم و ]تنها[ 
می توانیم بــر روی آن »کار« کنیم، اما این بدین معنا 
نخواهد بود که ما قادریم یک شبه اسطوره بیافرینیم و 

آن را به انقیاد خود درآوریم.
  یکی از مهم ترین مثال هایی که بلومنبرگ 
در آثار اولیه اش و درباب استعارۀ تام می زند، 
اســتعارۀ »نور« اســت. به نظر می رسد که 
اســتعارۀ اخیر، ارتباط وثیقی با اســتعاره/

مفهوم حقیقت دارد. در همین راستاست که 
بلومنبرگ مدعی می شــود که دگرگونی های 
]معنایی[ استعارۀ نور، کلید فهم دگرگونی های 
حقیقت از دورۀ باســتان تا اوایل دورۀ مدرن 

است. پیوند میان استعارۀ نور و حقیقت در اندیشۀ بلومنبرگ چگونه است؟ و 
اینکه چرا نور برای بلومنبرگ استعاره ای بنیادی به شمار می رود؟

بلومنبرگ از آنجایی نور را اســتعاره ای بنیادی می داند که آن را همبســتۀ بنیان های 
فلسفۀ غرب در یونان در نظر می گیرد که به ویژه اهمیت بسزایی در تمثیل مغارۀ افالطون 
در کتاب »جمهوری« دارد. بلومنبرگ با تأکید بر اهمیت اسطوره، دیدگاه افالطون و سایر 
اندیشــمندان یونان باســتان نظیر گزنفون را درباب این مفهوم به چالش می  کشد. اینان 
اسطوره را یکی از اشکال پیشامنطقی اندیشه می دانستند که بعدها توسط فلسفه و علم از 
سریر قدرت به زیر کشیده شد. بلومنبرگ همچنین تالش افالطون به منظور تمایزگذاری 
میان فلســفه و ریطوریقا را به چالش می گیرد )برای مثال، نگاه کنید به مقالۀ او در سال 

.)’An Anthropological Approach to Rhetoric :1971
ریشــه های دیدگاه بلومنبرگ درباب اســتعارۀ نور را می توان در مقاله ای که در سال 
1957 و ذیل عنوان »نور همچون اســتعاره ای برای حقیقت« نگاشته است، ردیابی کرد. 
بلومنبرگ در همین مقاله اســت که متذکر می شــود هدف اصلی فلســفۀ افالطون )که 
عبارت است از تمایزگذاری میان حقایق عام یا episeme از سویی و پندارها و گمان ها 
یا doxa ها از ســوی دیگر( تنها با به دست دادن نسخه ای بسط یافته از استعاره متحقق 
می شود؛ استعاره ای که در آن نور )و خورشید( تجلی گاه حقیقت است. پیام اصلی بلومنبرگ 
در اینجا این اســت که تمایزی که میان فلســفه و ریطوریقا قائل شده اند را تنها می توان 
با اســتفاده از ابزارهای ریطوریقایی توجیه کرد: با پرداختن داستانی که در آن استعارۀ نور، 
عنصر مرکزی و اساسی است. ازآنجایی که استعارۀ نور چنین کارکرد فلسفی دیرینه ای در 
ســنت غرب دارد، با بررسیدن آن می توان ِدین فلســفه به استعاره و حکایت را به وضوح 
نشــان داد. بلومنبرگ خطابه )ریطوریقا( و حکایت را صرفاً افزونه هایی بر اســتدالل های 
فلسفی نمی داند که تنها کارکردشان تشریح این استدالل ها باشد، بلکه ]به زعم او[، آن ها 
ابزارهایی اند که اســتدالل های فلسفی با توسل به همان ها، قابلیت بسط پیدا می کنند. با 
این وصف، ریطوریقا را نمی توان از فلسفه منتزع کرد، بلکه ریطوریقا در واقع یکی از عناصر 

ذاتی ساختار فلسفه است.
  بلومنبرگ در بحثی که پیرامون تبدیل عناصر زیبایی شناســانه به ایده ها 
دارد، از دیــدگاه کانــت دربارۀ ســمبل ها بهره گرفته اســت. او در کتاب 
Paradigmen zu einer Metaphorologie فرازی از نوشته های کانت را 
نقل می کند که فراخوانی است به منظور توجه بیشتر به سازوکار تبدیل معنای 
استحســانی برآمده از عناصر مادی به ایده هــا. بلومنبرگ در صورت بندی 

نظریۀ متافورولوژی خود، استفادۀ زیادی از این 
بخش از فلسفۀ کانت کرده است. فلسفۀ کانت 

مشخصاً چه تأثیری بر بلومنبرگ داشته است؟
پرسش بسیار وسیعی است و دادن پاسخ درخور به 
آن احتمااًل نگارش یک کتاب کامل را می طلبد. با این 
وجود، ســاده ترین پاسخی که می توان به آن داد، این 
است که آثار بلومنبرگ را می توان ملتقایی دانست که 
در آن سه سنت فلســفی ]مختلفی[ که وامدار فلسفۀ 
کانت هستند، به هم می رســند: پدیدارشناسی؛ به ویژه 
آثــار ادموند هوســرل و هایدگر کــه می توان گفت 
صورت بندی جدیدی از فلسفۀ هوسرل بود و یا اینکه 
به طور کلی آن را »زیرورو« کرد. نوکانتیســم؛ به ویژه 
اثر ارنســت کاســیرر دربارۀ فرم های سمبلیک. سوم، 
انسان شناسی فلسفی اندیشمندانی نظیر شلر، پلسنر و 
گلن که به دنبال دادن پاسخی به پرسش چهارم کانت 
 .(Was ist der Mensch?( بودند: انسان چیست؟
صریح ترین تأثیر کانت بر بلومنبرگ را می توان در 
 Paradigms for a Metaphorology کتــاب
مشاهده کرد. بلومنبرگ در این کتاب، مجذوب فلسفۀ 
کانت درباب سمبل هاست که در بخش 59 کتاب »نقد قوۀ حکم« آمده است. بلومنبرگ 
بیش از همه مجذوب این بخش از فلســفۀ کانت اســت که در آنجا دو پایۀ شــناختی 
انسان به همدیگر می پیوندند: شــهود حسی یا Anschauungen از سویی و مفاهیم 
ِخرد )Vernunftbegriffe( از ســوی دیگر. کانت بر این باور اســت که مفاهیم خرد 
)مانند تلقی جهان همچون پیکره ای زنده و یا دولت همچون جســم( در مرحلۀ شــهود، 
تنها به صورت ســمبلیک قابل دریافت اند؛ چه اینکه آن ها همبستۀ هیچ دادۀ تجربی قابل 
شناسایی نیستند. بلومنبرگ این بازنمایی های سمبلیک را استعاره های تام می داند. آنچه 
در این مورد، هم برای کانت و هم برای بلومنبرگ محل اعتناســت، طریقی اســت که 
به واســطۀ آن پندارها، مواضع )topoi( و اَشکال روایتی به هیئت حوزه های تفکر انسانی 
بسط می یابند. چه مفاهیم خرد و چه تفکر مفهومی، به تنهایی برای تبیین این حوزه های 

تفکر انسانی بسنده نیستند. 
بلومنبرگ نیز همانند کانت، به مبحث محدودیت های خرد انسانی و همچنین »کار« ی 
که اندیشــۀ انســان، صرف نظر از محدودیت های مزبور می تواند به انجام برساند، عالقۀ 
زیادی دارد. اســتعاره، اسطوره و ریطوریقا همگی اشــکال تفکرند که بی بهره از وضوح 
مفهومی هســتند، اما درعین حال هر سه آن ها راهبر هستی انسان هستند. من در کتابی 
که دربارۀ بلومنبرگ نوشــته ام، ســعی داشته ام تا نشــان دهم که مواضع او در رابطه با 
اســطوره، شکل بسط یافتۀ واکنشی است که او به مناظرۀ داووس میان هایدگر و کاسیرر 
 Myth دربارۀ تفســیر درست فلسفۀ کانت داشته است )نگاه کنید به فصل چهارم کتاب
and Human Science(. درحالی که کاسیرر تفسیری سنتی از آرای کانت به دست 
می دهد که براســاس آن درک شهودی فضا و زمان و مقوالت فاهمه، راه را برای ظهور 
خرد علمی مدرن می گشایند )خردی که به صورت عام درست و حقیقی است و اعتبار عام 
دارد(، هایدگر بر این باور اســت که فلسفۀ انتقادی کانت نمونۀ یکی از جریان های عمدۀ 
فلسفه در طول تاریخ بشر است و به همین خاطر نیز اعتبار عام ندارد. هنگامی که به این 
دو تفسیر متمایز از فلسفۀ کانت می نگرم، به این نتیجه می رسم که علی رغم تفاوت مبرز 
میان مواضع سیاسی بلومنبرگ و هایدگر، تفسیر بلومنبرگ از کانت بیش از آنکه شبیه نظر 
کاسیرر باشد، مشابه تفسیر هایدگر است. بلومنبرگ اسطوره، استعاره و ریطوریقا را اشکال 
متنوع مواجهۀ انسان با امر واقع می داند که ضمناً متعین از همان لحظۀ تاریخی ای هستند 
که در آن به وقوع می پیوندند. حقیقت »بی زمان« ]و عام[ از آن دست مقوالتی نیست که 

بتوان آن را در فلسفۀ بلومنبرگ سراغ گرفت. 
  بلومنبرگ با شــک گرایی که در مورد پرســش های غایی روا می دارد و با 

 در کتابی که دربارۀ بلومنبرگ نوشته ام، سعی داشته ام تا نشان 
دهم که مواضع او در رابطه با اسطوره، شکل بسط یافتۀ واکنشی 

است که او به مناظرۀ داووس میان هایدگر و کاسیرر دربارۀ تفسیر 
درست فلسفۀ کانت داشته است.
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تأکید بر اهمیت پرسش های تخصیص یافته تر ]در مقابل پرسش های غایی 
که تخصیص یافته نیســتند[ که ضمناً امکان پاسخ گویی بدان ها میسر است، 
به دنبال تعمیق و پیش بردن روشــنگری اســت. او در همین راستا تالش 
می کند تا نشان دهد که تاریخ، جریانی پیوسته و مداوم نیست و با این تلقی 
بــه مقابله با دیدگاه های ذات گرایانه دربارۀ تاریخ برمی خیزد. از نظر شــما، 
چنین تلقی ای چه اهمیتی دارد؟ و اینکه بلومنبرگ چگونه میان پرســش های 

غایی و پرسش های تخصیص یافته، تمایز قائل می شود؟
منظور شــما اشــاره ای است که بلومنبرگ در کتاب »مشــروعیت عصر مدرن« )که 
احتمااًل مشــهورترین کتاب او در دنیای غیرآلمانی زبان است( به سکوالریزاسیون و تاریخ 
فکر دارد. هدف اصلی کتاب مذکور به دست دادن استداللی است که هم هنگام با مرعی 
داشتن وجوه تاریخ فکری، )حداقل به صورت ضمنی( سیاسی هم باشد. در همین راستاست 
که بلومنبرگ به »الهیات سیاســی« کارل اشمیت می پردازد. به باور کارل اشمیت، دولت 
مدرن شکل سکوالر اقتدار مذهبی است. بلومنبرگ چنین دیدگاهی را نه تنها اشتباه، بلکه 
خطرناک نیز می داند. هدف بلومنبرگ در کتاب »مشــروعیت عصر مدرن« نشــان دادن 
این امر اســت که هرچند دورۀ مدرن میراث دار بخشــی از مسائل و پرسش های الهیات 
مســیحی است )برای مثال، اینکه چرا شر و رنجوری در جهان وجود دارد و اینکه چگونه 
باید با آن ها مقابله کرد(، اما پاســخش به این مســائل و پرسش ها از اساس با پاسخ های 
الهیاتی مغایرت دارد. مسیحیت قرون وسطا با تضرع به بارگاه خداوندی که دسترس ناپذیر 
و غیرقابل پیش بینی اســت، درصدد برمی آمد تا خود را از شــر و رنجوری مزبور در امان 
نگاه دارد. مدرنیتۀ علمی در مواجهه با این شــر و رنجوری، به دنبال بســط برنامه های 
پژوهشــی ای بود که پاسخ هایی درخور به چرایی وجود شر و رنجوری بدهند؛ پاسخ هایی 
که دیگر وابستگی ای به لطف و کرم خداوند نداشته باشند. بلومنبرگ از این تالش اندیشۀ 
 )Selbstbehauptung یا self-assertion( »مدرن، تحت عنوان »خودابرازگری
نام می برد. پاســخی که دورۀ مــدرن ارائه می کرد، همبســتۀ ذات خداوند نبود، بلکه در 
تالش برای به دست دادن راهکارهایی پراگماتیک برای وضعیت کنونی انسان برمی آمد. 
این یکی از دالیلی اســت که ریچارد رورتی )که خود یکی از پراگماتیســت های مشهور 
اســت( به عنوان یکی از برجسته ترین متفکران دنیای انگلیسی زبان، توجه ویژه ای به این 
قســمت از کتاب »مشروعیت عصر مدرن« نشان داده است )نگاه کنید به معرفی مطولی 
 The Legitimacy of the Modern :که رورتی بر کتاب بلومنبرگ نوشته اســت
Age in the London Review of Books, June 1983(. بــا اینکــه رورتی به 
این نکته توجهی نکرده اســت که کتاب بلومنبرگ در واقع ردیه ای اســت که او بر کارل 
اشمیت نوشته است، اما با این وجود به درستی تشخیص داده است که کتاب »مشروعیت 
عصر مدرن« دفاعیه ای است بر پراگماتیسم و همچنین در همین کتاب، لیبرالیسم سیاسی 

بسط پیدا کرده است. 
با عطف توجه به تمایز موجود میان پرسش های غایی و پرسش های تخصیص یافته، 
می توان دریافت که بلومنبرگ چگونه از این تمایز به منظور پرداختن به پرسش چهارم کانت 

)که پرسش اساسی انسان شناسی است( 
 Was( بهره گرفته است: انسان چیست؟
ist der Mensch?). انسان شناسان 
فلسفی قرن بیســتم نظیر شلر، پلسنر 
و گلن، ســعی بلیغی مبذول داشــتند 
تا بدین پرســش از منظر زیســتمانی 
می توان  دهند.  پاســخ   )biological(
گفت که اینان از منظــری ذات گرایانه 
به این پرســش، پاســخ داده اند. فصل 
مشترک پاسخ هر سه این انسان شناسان 
این است که آن ها به همان ایدۀ قدیمی 
که براساس آن انسان به لحاظ زیستمانی 
ناقص اســت و به منظور ادامۀ حیات، به 

فرهنگ و تکنولوژی نیاز دارد، رجوع کرده اند. بلومنبرگ در کتاب »شــرح انسان« )که در 
میانۀ دهۀ 1970 نوشــته شده اســت( و »کار روی اسطوره« )نوشته شده در سال 1979( 
پرسش از چیستی انسان را مورد توجه قرار داده است و اما پاسخی کاماًل دیگرگون برای 
آن مطرح کرده اســت. پرسش اساسی برای بلومنبرگ »انسان چیست؟« نیست، بلکه او 
پرســش های اصلی را این ها می داند: »انسان چگونه این چیزی که درحال حاضر هست، 
 Beschreibung des( »شــده است؟« و یا اینکه »انسان ممکن است چگونه بشود؟
Menschen, pp5۲3, 535(. در پاسخی که بلومنبرگ به پرسش های اخیر داده است، 
فرهنگ همچون جوهرۀ انســان در نظر گرفته شده است: انســان به واسطۀ اینکه قادر 
به بهره گیری از تکنولوژی و زبان اســت، تاکنون در عرصۀ حیات، کامیاب بوده اســت. 
بلومنبرگ پرسش مربوط به چیستی انســان را به صورتی کاماًل دیگرگون بازطرح کرده 
اســت، به همین خاطر نیز پاسخ وی ظرفیت بسیار بیشــتری برای پذیرش امکان های 
سیاســت هنجاری دارد. این پرسش که »انسان ممکن است چگونه بشود؟« راه را برای 
مطرح کردن این ایده خواهد گشــود که انســان ممکن است فردا مبدل به چیز متمایز از 
آنی که اکنون هست، بشود. با این وصف، وجوه تاریخی وجود انسان و همچنین گشودگی 
او به روی آینده نیز مرعی داشــته می شود. چنین تلقی ای راه را بر تمامی پاسخ های عام و 
همه شمول به مسائل انســانی خواهد بست و تمامی آن ها را به لحاظ سیاسی، مسئله ساز 

می داند. 
  بلومنبرگ آن دســته از تفاســیری را که عصر مدرن را دوران بازخیزی 
گنوسیســم دانســته اند، مورد انتقاد قرار می دهد. در اینجا انتقاد بلومنبرگ 
بیشــتر متوجه اریک فوگلین است؛ همو که عمده ترین جهان بینی های دورۀ 
مدرن را اشکالی از گنوسیسم می داند. می خواهم بپرسم که به زعم شما، دلیل 

اصلی انتقاد بلومنبرگ بر گنوسیسم چیست؟
من اعتقادی به این گزاره ندارم که بلومنبرگ »انتقادی« را متوجه گنوسیسم کرده 
باشــد. بلکه گنوسیسم بخشــی از داستانی اســت که او دربارۀ دوران مدرن در کتاب 
»مشروعیت عصر مدرن« بدان پرداخته است. بلومنبرگ »اسطورۀ بنیادی« گنوسیسم 
را چنین تشــریح کرده است )و در این زمینه از تحلیل های دوست خود، هانس یوناس 
 Work on Myth :بهره گرفته اســت. نگاه کنید به Gnostic Religion در کتاب
 )Demiurge( ادبار و نکبت جهان مادی به ســازندۀ جهان یــا دمیورگ :)179 .p
منتسب دانسته می شود؛ همو که در برابر خداوند رستگارکننده قرار می گیرد. این خدای 
رســتگارکننده هیچ نقشی در خلقت جهان نداشته اســت، بلکه این جهان و هرچه در 
آن اســت، ساختۀ دست »دمیورگ« شرور اســت. این دوئیت گنوسیستی که مشتمل 
بر »دمیورگ« شرور و خدای نیک رستگاری دهنده است، بعدترها و در دوره ای توسط 
مسیحیت و به ویژه سنت  آگوستین، مرتفع شد. سنت  آگوستین راهکاری نامناسب برای 
رفع این دوئیت ارائه کرد که براساس آن مسئولیت ادبار و نکبت جهان، بر دوش انسان 
)و نه دمیورگ( قرار گرفت. بلومنبرگ این ایدۀ ســنت  آگوســتین را »رجوع دوم« به 
گنوسیسم می داند که بعدها توسط عقالنیت علمی مدرن افول پیدا کرد. عقالنیت علمی 
مدرن به دنبال پاســخ گویی به پرسش 
چرایی ادبار انسان، از طریق برنامه های 
پژوهشــی علم مــدرن بوده اســت. 
برنامه هایی که برساختۀ کنجکاوی های 
 The :نظری انسان بودند )نگاه کنید به
 Legitimacy of the Modern
چنیــن  براســاس   .)Age, p135
خوانشی، گنوسیسم بالذاته نه خوب و 
نه بد اســت، بلکه یکی از استلزامات 
به شمار می رود؛  مدرن  بسط عقالنیت 
اســتلزاماتی که بلومنبــرگ در کتاب 
»مشروعیت عصر مدرن« در مقام دفاع 

از آن ها برمی آید. 

آثار بلومنبرگ را می توان ملتقایی دانست که در آن سه سنت فلسفی ]مختلف[ که وامدار 
فلسفۀ کانت هستند، به هم می رسند: پدیدارشناسی، به ویژه آثار ادموند هوسرل و هایدگر 

که می توان گفت صورت بندی جدیدی از فلسفۀ هوسرل بود و یا اینکه به طور کلی آن را 
»زیرورو« کرد. نوکانتیسم، به ویژه اثر ارنست کاسیرر دربارۀ فرم های سمبلیک. سوم، 

انسان شناسی فلسفی اندیشمندانی نظیر شلر، پلسنر و گلن که به دنبال دادن پاسخی به 
پرسش چهارم کانت بودند: انسان چیست؟ 
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In Blumenberg’s general conception, myth is a mode of mimetic response or 

correspondence to an engulfing physical nature. Myth expresses a mode of coping 

with a surrounding existential environment that encroaches on human 

subjectivity like an overwhelming, overpowering force. Myth expresses man’s 

reaction to an alien, invading exterior that unsettles, disconcerts and disorients. 

Myth expresses a process of transformation of apprehensions of the ‘transcendent 

force of Otherness’ (Übermächitgkeit des jeweils Anderen) into specific 

representations of particular ‘transcendent powers’ (Übermächten). Can you say 

a bit about the importance of metaphor in Blumberg’s thought?  

I interpret the question as asking about the relationship between myth and metaphor 

in Blumenberg’s thinking. Blumenberg provides a very clear answer to this question 

in Paradigmen zu einer Metaphorologie, where he writes: 

The difference between myth and ‘absolute metaphor’ would […] be a purely 

genetic one. Myth bears the sanction of its primordial unfathomable origin, its 

divine or inspirative ordination, whereas metaphor can present itself as a 

figment of the imagination (Paradigms for a Metaphorology, p. 78). 

Absolute metaphors – such as, for example, the idea of the world as a grand organism 

or as a mechanical clock – are seen by Blumenberg as providing responses to 

questions which are posed in the very ground of being itself. The question as to what 

the ‘world’ is cannot be answered definitively because ‘the world’ is not an empirical 

object that is capable of being viewed by human beings in its entire complexity. 
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Nevertheless, for the purposes of human orientation, the question as to what ‘the 

world’ is demands a heuristic response that is provided by absolute metaphors. This 

question concerning the world is, in Blumenberg’s words, ‘the least decidable of all 

questions’ but at the same time ‘the never undecidable’ (Paradigms, p. 15). It is a 

question that we cannot answer definitively, but which we have always already 

answered.  Blumenberg’s point is that such absolute metaphors fall short of Western 

philosophy’s criteria for concepts: clarity and distinctness. These absolute metaphors 

are precisely not concepts because they do not refer to definitive empirical objects 

in a clear and transparent way, but they nevertheless do the background orienting 

work that makes conceptual thinking possible. The mechanistic view of the world, 

for example, according to which the world is like a grand clock or machine, arguably 

provides the background to Newtonian mechanics, and makes the Newtonian 

conceptual system possible. Blumenberg’s claim – and this was made in the context 

of work being done in Germany during the early 1960s on the history of concepts or 

Begriffsgeschichte – is that a deeper approach to conceptual history would require 

an investigation into the background metaphors that make conceptual thinking 

possible in the first place. In this sense, what Blumenberg refers to as 

‘metaphorology’ would always need to accompany and perhaps even precede 

conceptual history or Begriffsgeschichte.  

 The ‘genetic’ similarity to myth here lies in the fact that both metaphor and 

myth accomplish what might be called ‘work’. This is what Blumenberg refers to as 

the ‘work of myth’ – the sense in which myth provides human beings with a sense 

of orientation within a threatening world like that referred to above in your question. 

Here Blumenberg’s theory of myth is very close to that of Giambattista Vico in the 

New Science of 1725 (see sections 377-79). When the skies above them shook with 

thunder and lightning, ancient human beings were terrified and required a means of 
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dealing with such phenomena. Telling stories about gods helped to calm these fears. 

If the thunder and lightning could be attributed to a human-like cause associated with 

gods, then those phenomena could at least be approached in a provisional and fictive 

way. Here Blumenberg relies on the distinction between anxiety (Angst) and fear 

(Furcht) sketched by Martin Heidegger in his opus of 1927: Being and Time (see the 

discussion in Work on Myth, p. 110). Whereas anxiety is a general sense of 

existential unease that is not associated within any particular object, fear is always 

definitive and object oriented. Seen in this way, the work of myth is to covert 

‘numinous indefiniteness into nominal definiteness and to make what is uncanny 

familiar and addressable’ (Work on Myth, p. 25). As Blumenberg remarks in the 

longer quote above, the difference between absolute metaphor and myth is therefore 

merely one of presentation: whereas metaphor draws attention to its merely heuristic 

status, myth carries with it the cultural authority of a story which has been told from 

time immemorial.  Despite this difference, both absolute metaphor and myth serve 

an orienting function for the human being. 

 

According to Hans Blumenberg, stories are told, in order to kill something. In the 

most harmless, but not the least important case: to kill time. In another and more  

serious case: to kill fear. The claim that stories can “kill time” and kill fear and 

that they can and must do so perennially, not as vestigial traces of some pre-

modern, frightened, powerless creature, introduces all at once the distinctive and 

controversial element of Blumenberg's bold, sweeping theory of mythic meaning. 

As the citizens of a world far after Enlightenment, and after having experienced 

Modernism, how do you think we can make our own stories or devise our 

metaphors using Blumenberg's worldview? 
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I am not sure if I agree with all the premises contained in this question, but I will 

nevertheless attempt to answer it. In Work on Myth, Blumenberg is interested in the 

anthropological function of telling stories. As outlined in my response to your first 

question, one of these functions is to convert overwhelming anxiety into manageable 

fear by telling stories about frightening phenomena. But here it is important to 

acknowledge that Blumenberg’s theory of myth is an historicist theory (something 

which is acknowledged by your question in its reference to the Enlightenment). To 

use my earlier example, ancient human beings may well have been afraid of 

lightning because they lacked an explanation for it, and for this reason they invented 

stories about gods that were angry. Once the scientific causes of lightning were 

discovered, these stories ceased to be captivating in the same way, because they lost 

their orienting power through being supplanted by more reliable and testable 

explanations. Inventions such a lightning rods also meant that lightning became less 

threatening to human beings.   

Yet this does not mean that myth can be ‘left behind’ following the discoveries 

of the Enlightenment, and this is so for two reasons. First, new scientific discoveries 

may bring with them new threats to human existence: here one need only cite the 

recent nuclear accident at Fukushima, which arose from a combination of human 

technology and the powers on nature. Faced with such overwhelming threats, 

humans often revert to mythic narratives to provide themselves with orientation. If 

one accepts that technology is a double-edged sword – both solving old problems 

and creating new ones – then it does not necessarily lead to human mastery of nature 

and to the overcoming of the need for myth. Second, and as is implied by your 

question, myth can take on an aesthetic function once its orienting function is no 

longer required to the same degree. Whereas the original function of myth was to 

reduce anxiety, within a new historical context in which humans are less exposed to 
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external threats and in which they have more spare time, its new function may simply 

be that of reducing boredom. As Blumenberg writes in Description of Man 

(Beschreibung des Menschen): ‘gaining time in order to kill time, that seems to me 

to be the fundamental structure of the entire modern age’ (p. 616).  Here myth – or 

more generally narrative, whether in literary fiction, or film, or computer games – 

becomes a means of passing the time once we no longer have to fetch water from 

the well or chop our own fire wood.  

 The latter part of your question implies that we are now situated ‘after’ 

Enlightenment, which is something that I would contest. Certainly the period in 

intellectual history known as the Enlightenment – i.e., that associated with the 17th 

and 18th centuries – is over. But the project of Enlightenment is on-going and is 

arguably not capable of being completed. This has implications for the question that 

you ask about devising our own myths and metaphors. Blumenberg makes the point 

again and again that no one is completely in control of either mythic or metaphorical 

material, because these forms of thought, these motifs and stories, are inherited by 

us from early epochs. We may ‘work’ on them, attempting to change them to suit 

our new historical contexts, but their reception is mostly beyond our control. When 

Blumenberg discusses examples of people who consciously attempted to elaborate 

‘new myths’ – such as the Nazi ideologue Alfred Rosenberg, author of The Myth of 

the Twentieth Century (Mythus des 20. Jahrhunderts, 1930) – he emphasizes the fact 

that these so-called ‘new myths’ almost always fail (see my discussion in Myth and 

the Human Sciences, pp. 227-231). One cannot create mythical significance 

overnight. A story like that of Prometheus gained its power and significance by being 

told and retold over millennia – in this way the core elements of the narrative were 

polished and made flexible, so that they could be adapted to new historical contexts. 
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Myth is therefore something that we inherit and do ‘work’ on, but it is not something 

that we can invent overnight and in that sense have control over.  

 

The most prominent example for an absolute metaphor in Blumenberg’s early 

writings is the metaphor of ‘light’, deemed to be the closest to the metaphor/ 

concept-complex of truth. And the changes within the metaphor of light, 

Blumenberg asserts, are the key to understanding the changes in the complexities 

of truth from antiquity to early modern times. What is the relationship between 

truth and light in Blumenberg’s thought? Why is it a key metaphor?  

Light is a key metaphor for Blumenberg because he associates it with the origins of 

Western philosophy in ancient Greece, especially with Plato’s allegory of the cave 

in The Republic. With respect to myth, Blumenberg contests the idea, found in Plato 

and in other ancient Greek thinkers such as Xenophanes, that myth is a pre-rational 

mode of thinking that was later ‘overcome’ by philosophy and science. Similarly, he 

also problematizes Plato’s attempt to distinguish between philosophy and rhetoric 

(see, for example, his essay of 1971: ‘An Anthropological Approach to Rhetoric’).  

 The roots of these arguments can be found in the early essay ‘Light as a 

Metaphor for Truth’ of 1957. Here Blumenberg points out that the central goal of 

Plato’s philosophy – that of distinguishing between universal truth or episteme on 

the one hand and relativist opinion or doxa on the other – was achieved by way of 

an extended metaphor which sees light (and the sun) as the embodiment of truth. 

The central message of Blumenberg’s argument is to say that the distinction between 

philosophy and rhetoric was itself achieved by rhetorical means: by telling a story 

in which the metaphor of light is central. Because the metaphor of light has this 

primordial philosophical function in the Western tradition, it can usefully display the 
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indebtedness of philosophy to both rhetoric and narrative. In Blumenberg’s view, 

rhetoric and narrative are not mere ornaments that are added onto philosophical 

arguments to explain them; rather, they are the very means by which the arguments 

themselves are developed. Seen in this way, rhetoric cannot be separated from 

philosophy; it is in fact intrinsic to the structure of philosophy.  

 

Hans Blumenberg draws on Kant’s account of the symbol to elaborate his theory 

of the transfer of elements of aesthetic meaning to ideas. In Paradigmen zu einer 

Metaphorologie he cites Kant’s comment that further attention to the mechanisms 

of the transfer of aesthetic meaning from material elements to ideas is needed as 

the prompt and framework for his own metaphorology. What specific influence 

did Kant have on Blumenberg? 

This is an enormous question which would probably require an entire book’s worth 

of analysis in order to provide an adequate answer. The simple and general answer 

is that Blumenberg’s work intersects with at least three philosophical traditions that 

have their origins in the reception of Kant: phenomenology, in particular the work 

of Edmund Husserl and later its revised or ‘destroyed’ version in Heidegger; neo-

Kantianism, especially Ernst Cassirer’s work on symbolic forms; and philosophical 

anthropology (thinkers such as Scheler, Plessner and Gehlen) who attempted to 

provide an answer to Kant’s fourth question: What is the human being? (Was ist der 

Mensch?).  

The most obvious and direct Kantian influence can indeed be found in Paradigms 

for a Metaphorology, in which Blumenberg is interested in Kant’s philosophy of the 

symbol as outlined in section 59 of the Critique of Judgement. Here the main area 

of interest lies in uniting two different faculties of human cognition discussed by 
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Kant: intuitions of sense or Anschauungen on the one hand and the concepts of 

reason (Vernunftbegriffe) on the other. Kant claims that concepts of reason – such 

as, for example, the world as an organism, or the state as a body – can only be 

grasped symbolically, at the level of intuitions, because they do not correspond with 

any identifiable empirical object. Blumenberg describes these symbolical 

representations as absolute metaphors. What concerns both thinkers here is the way 

in which images, topoi, or narrative modes are able to extend into areas of human 

thought in which reason and conceptual thought cannot suffice.  

Like Kant, Blumenberg is interested in the limits of human reason and the kind 

of ‘work’ that is done by human thinking beyond these limits. Metaphor, myth and 

rhetoric are all modes of thought which cannot be made conceptually transparent but 

which nevertheless perform orienting work for the human being. In my book on 

Blumenberg, I try to show that his position on myth is in part developed by reacting 

to the debate at Davos between Heidegger and Cassirer concerning the correct 

interpretation of Kant (see Myth and the Human Sciences, chapter four). Whereas 

Cassirer offered a traditional interpretation of Kant, according to which the 

discovery of the intuitions of space and time and the categories of the understanding 

paved the way for a modern scientific rationality which is universally valid, 

Heidegger proposes that Kant’s critical philosophy is simply one example of ground-

laying from a specific point in human history, thereby offering no universal validity. 

When one looks at these two interpretations of Kant, it seems to me that despite his 

political reservations about Heidegger, Blumenberg is much closer to Heidegger on 

the interpretation of Kant than he is to Cassirer. Myth, metaphor and rhetoric are for 

Blumenberg all modes of dealing with reality that are marked by the historical 

moment in which they occur. ‘Timeless’ truth is not a category that one can associate 

with the philosophy of Blumenberg.  
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Blumenberg seeks to advance enlightenment by promoting skepticism about 

ultimate questions and encouraging renewed attention to more delimited questions 

which may have answers. In doing so, he attempts to combine an emphasis on 

discontinuous historical change, directed against continuism and substantialism 

in historical explanation. What is significant about this from your point of view? 

How would you distinguish between ultimate questions and delimited questions in 

Blumenberg’s conception? 

If I interpret your question correctly, then I think you are referring to the arguments 

about secularization and intellectual history developed by Blumenberg in The 

Legitimacy of the Modern Age (1966), which is probably his most influential book 

outside of German-speaking Europe. The main purpose of that book was to outline 

an argument that has both to do with intellectual history and (at least latently) with 

politics. In this respect, one of Blumenberg’s targets was the so-called ‘political 

theology’ of Carl Schmitt.  

The idea of Schmitt that the modern state embodies a secularized form of 

religious authority was, according to Blumenberg, not only wrong but also 

dangerous. Blumenberg’s point in The Legitimacy of the Modern Age was to show 

that although the modern age did inherit some of the questions of Christian theology 

– for example, why is there evil and suffering in the world, and how to we deal with 

them? – it responded to those questions with completely different answers. The 

answer of the Christian middle ages was to pray to an inaccessible and incalculable 

God who might (or might not) decide to save you. The answer of scientific modernity 

was to develop a research programme which provided answers that no longer 

depended on the beneficence of God, a mode of thinking which Blumenberg 

associates with ‘self-assertion’ (Selbstbehauptung). This second mode of answering 

does not dwell upon the essence or substance of God but instead tries to find a 
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pragmatic solution to the current situation of human beings. This may have been one 

reason for why Richard Rorty, himself a famous pragmatist, was one of the only 

major intellectuals in the English-speaking world to appreciate the arguments of this 

book (see his extended review of The Legitimacy of the Modern Age in the London 

Review of Books, June 1983). Although Rorty did not appreciate the fact that 

Blumenberg’s book was in part directed against Schmitt, he nonetheless correctly 

saw it as a defence of pragmatism and by extension of political liberalism.  

 With respect to the distinction between ultimate and delimited questions, one 

can see how Blumenberg achieves this in relation to Kant’s fourth question, the 

fundamental question of anthropology: What is the human being? (Was ist der 

Mensch?). Philosophical anthropologists of the twentieth century such as Scheler, 

Plessner and Gehlen expended a great deal of energy in trying to answer this question 

in biological (which is to say, in substantialist) terms. In all three of these thinkers 

we get variations on the old idea that the human being is biologically deficient and 

therefore requires culture and technology to survive.  In texts like Description of 

Man (Beschreibung des Menschen, written in the mid 1970s) and Work on Myth 

(1979) Blumenberg inherits this question, but scales it down by rephrasing it. For 

him the question is not ‘What is the human being?’ but rather ‘How did the human 

being come to be what it is?’ and ‘How is the human being possible?’ (Beschreibung 

des Menschen, pp. 523, 535).  Blumenberg’s answers to these questions also suggest 

that the essence of human nature is culture: that human beings succeeded as a species 

through the use of technology and language. But because, in Blumenberg’s 

presentation, the question about the human being is reformulated in scaled-down 

versions, the stakes are not as high, leaving more room for normative political 

possibilities. Answering the question ‘How is the human being possible?’ leaves 

open the possibility that the human being might turn into something different 
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tomorrow from what it is today. In so doing it recognises the fundamentally 

historical and future-directed character of human existence, which would render any 

‘once and for all’ answer to the human question both incorrect and politically 

problematic.  

 

Blumenberg’s much criticised interpretation of modernity as a second overcoming 

of Gnosticism can be read as a response to Voegelin’s account of the modernity -

Gnosticism relation according to which major modern ideologies are 

manifestations of Gnosticism. I want to know what is exactly Blumenberg's 

critique of Gnosticism? 

I would not say that Blumenberg offers a ‘critique’ of Gnosticism; rather, 

Gnosticism is included in the story about modernity that he tells in The Legitimacy 

of the Modern Age. What Blumenberg refers to as the ‘fundamental myth’ of 

Gnosticism (and here he relies on the analysis of his friend Hans Jonas in The 

Gnostic Religion, see Work on Myth p. 179) runs as follows: the miseries of the 

material world are attributed to a world-creator or ‘Demiurge’, who is opposed to 

the God of salvation. This fundamentally good God of salvation played no role in 

the creation of the world, which was the sole work of the evil ‘Demiurge.’  This 

Gnostic dualism, involving an evil ‘Demiurge’ and a good God of salvation, was 

later tackled by Christianity, especially by Augustine. His inadequate solution was 

to make fallen human beings, and not the ‘Demiurge’, responsible for the miseries 

of the world. This is what Blumenberg regards as the ‘second return’ of Gnosticism, 

that was later overcome by the scientific rationality of the modern age and which 

sought to ameliorate the question of human misery through the research programme 

of modern science underpinned by theoretical curiosity (see The Legitimacy of the 

Modern Age, p. 135). In this presentation, Gnosticism is neither inherently good or 
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bad; it is simply one of the historical preconditions for the development of the 

modern scientific rationality that Blumenberg wants to defend in The Legitimacy of 

the Modern Age. 
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