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 چکیده:

 ینمایاند، از آنجا که همههای خداوند، بیان چیستی خداوند نیست، بلکه تلقی انسان را از خداوند مینام

ها، همچون میراثی از گذشتگان به ما رسیده است، بدیهی خواهد بود که خدا شناسی ما نیز این نام

حالی است که جهان شناسی و  ای مستقل. این دربیشتر مبتنی بر تلقی پیشینیان باشد و نه تجربه

جاي آنكه سخن خود بهرسد اکنون نظر میشناسی امروز نسبت به گذشته تغییر نموده است، بهانسان

 .   را از آسمان و از خدا شروع كنیم، بايد از زمین و از انسان آغاز كنیم

 اول فصل

اسمی را بیان ها و چیزها در ذهن كسي كه عبارت است از تشخیص حد و مرز پديدهدر لغت،  «اسم »

ترسیم  خود در ذهن  حدود چیزي را ز نهادن. هنگامي كه ما يعني حد و مر« وْسم»اسم از ريشه  1.کندمی

ایم با اعم از آنکه آن حد و مرزی که ما ترسیم کردهايم. اين معنا است كه اسمي را آموختهبهکنیم می

آنگاه براي اينكه بتوانیم آن چیز را براي خود يا ديگري به د یا نباشد. واقعیت بیرون از ذهن مطابق باش

 دهیم تا با بیان آن لفظ، آن چیز  آن چیز اختصاص ميبرای  عنوان  "نشانه" زبان بیاوريم لفظي را به دستگاه

بیش قراردادی ها يا عاليمي مخاطب تداعي شود. بنا براين الفاظ نشانه برای داریم ذهن کهمورد نظر 

دن، نشانه بوغیر از  نام هر چیزیيعني  ،توانند باشندمقصودي معیین نمي نیستند كه به خودي خود داراي

 .  نداردآن چیز خود هیچ ربط دیگری با 

وقایع و و آن را از  یمرا در ذهن خود تصور كن یا یک واقعه حدود و مرزهاي يك چیز یمتوانبهنگامي كه 

ی ای هم برانشانه تا نامی یا ایمآمادگی آن را پیدا کردهمعناي آن است كه به، یمچیزهاي ديگر متمايز نماي

 .یماند فهم کنیا نامی را که قبل از ما دیگران برای چیزها ابداع کرده .آن چیز ابداع کنیم

 پارچه، همه هستي را يك كلیت  درهم تنیده و يكجهانكودك در ابتداي ورود به اين ظاهرا به عنوان مثال: 

 تفاوت بگذارد. و سیال خود و اين هستي  درهم تنیده تواند میان مادر  بیند، اندك اندك ميمي

                                            
 نک: بخش فرهنگ واژگان: اسم - 1
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از میان این همه وقایع و چیزهای اين تفاوت و تمیز، به معناي آن است كه كودك توانسته است مادر خود را 

 اين هستي جدا كند و او را مستقل از هستي بشناسد. دیگر

نسبتا كار ببرد يا نبرد، به هرحال حدود و مرزهاي كودك لفظي را براي مادر به در چنین وضعیتي خواه 

نشانه، یا فهم  يك آمادگی برای فهم  مشخصي به عنوان مادر در ذهن او شكل گرفته است و همین يعني 

است،  ای زیستی فهم کردهی زبان. بنا بر این برای کودکی که مادر خود را در تجربهلفظ  "مادر" در حوزه

در عین  حال زنی که او به عنوان  شود برای معطوف نمودن ذهن او به مادر خود.یی مینشانهلفظ  "مادر" 

 شناسد، در تلقی و نگاه  دیگران نام و نسبت دیگری دارد.مادر می

 تواند طرح گردد كه:كوتاه اكنون اين پرسش مي یبا اين مقدمه

 ؟هم باشدآن چیز  چیستي   یکنندهتواند بیان میآيا اسم هر چیزي  -1

 ما با آن چیز است؟  ینوع رابطه یبیان کنندهآيا اسم هر چیزي  -2

 ؟و ربطی به چیستی  آن ندارد تلقي ما از آن چیز استتنها بیانگر يا آنكه اسم هر چیزي  -3

رچیزي، واقعا براي برخي كسان ممكن است گزينه اول مورد قبول باشد و در اين پندار باشند كه اسم ه

كند،   يا نام يك حشره را بیان مي« خورشید»كند. مثال وقتي كسي نام چیستي  آن چیز را هم بیان مي

داند، خود آن را میهرچیز ديگري را كه اسم آن حشره یا ممكن است فكر كند ذات و چیستي  خورشید، يا 

در هرچیزي نهفته و که برخي رازهايي  متوجه شدن به. اما با گذشت زمان و فهم کرده است آن را هم

ز . به تعبیر ديگر، نام يك چینیستند هاها معرف چیستي  یدیدهنامايم كه اين نتیجه رسیدهپنهان است، به

 تواند معرف چیستي  آن چیز باشد. خواه نام  يك درخت، يك سنگ، يا هرچیز ديگر باشد.نمي

يعني اينكه من وقتي « نوع رابطه» است؟ معرف  نوع رابطه ما با آنیزي ی دوم اين بود كه آيا نام هرچگزينه

را در برم كاري به شئیّت)چیستي  فیزيكي( خورشید ندارم بلكه خورشید كار مينام خورشید را به

  های نامبه وسیله عناصر هستي چیستی    هم . در اين تعريفامای که از آن دارم فهمیدهی تجربهمحدوده

 .  گیرندشناخت و معرفي قرار نمي قابل
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ایم. بنا بر این، لفظ ی خودمان را با خورشید فهم کردهکنیم بلکه رابطهرا فهم نمی ا خورشیدمدر واقع 

 .ی ما با خورشید استوار استنوع  رابطهتواند باشد بلکه حد اکثر بر خورشید، بیانگر  چیستی خورشید نمی

ا نوع تلقي م یبیان کنندهرسد اين بود كه اسم هرچیزي، نظر ميتر بهگزينه سوم كه پذيرفتن  آن قطعي

در چیستي خود چیست؟  در ذات خود و« پشه»نام اي بهم كه حشرهدانواقعا نمي ناز آن چیز است. م

آيد، عالوه بر شكل و ساختمان ظاهري  اين موجود، همچنین م وقتي نام پشه به میان ميداناما  مي

در این شود. بیدار مي مام، همراه اين اسم در ذهنآسیبي كه تا كنون از پشه داشتهگزند و  احساس

این را هم اغلب را از آن.  نمهم تلقي آورد ومی میادبه را با آن چیز ن، هم نوع رابطه مصورت اسم پشه

ر كند. دراين باره ممكن ییهاي متفاوت ممكن است تغها و مكانتلقي ما از يك چیز، در زمان ایم کهآموخته

طلوع آن را نوراني است كه هر بامداد زرین و القول باشیم كه خورشید همان گوي است همه متفق

هاي كسي كه در بیابان. ها از خورشید متفاوت استما آدم كه تلقي ایماین را هم فهمیدهاما بینیم. می

كند ممكن است دو تلقي متفاوت اروپا زندگي ميكند با كسي كه در شمال زندگي ميیا کویر  ایران حجاز 

توان بر آن هاي متفاوت گاه چندان آشكار و چشمگیر است كه ميباشند. اين تلقياز خورشید داشته

 .توان نشانش دادانگشت نهاد و گاهي چنان پنهان و ناپیدا است كه به سادگي نمي

توانیم بسیاری از وقایع و چیزها را از میان كنیم، اما توانیم چیستي  اشیاء را بیها نمياگرچه با بیان اسم

  تقسیم نماییم. این را پارچه و سیال و درهم تنیده را به اجزاء گوناگونیک و جهان   یکدیگر تفکیک کنیم

 توانیم بگوییم.می" هم تفصیل"

 های معنویاسم

ي هایچیزرا بهما ذهن هایی که توان به دو بخش تقسیم کرد. یکی اسمها را میاز منظری دیگر، اسم

، همچنین در عالم واقع، واقعا اندعالوه بر تصويري كه در ذهن ما پیدا كرده هاد كه آن چیزنكنمعطوف مي

توانیم بودن  آن را با حواس خود ببینیم، لمس كنیم، و ما مي باشندند، داراي مصداق عیني میهست

عیني و بیروني مشخص بريم كه داراي مصداق كار ميهايي را بهببوئیم، يا بشنويم. اما گاهي اسم

 كه اگرچه نمودي مادي و عیني ندارند« عزت»، «شعور»، «عقل»، «هوش»نیستند مانند 
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ی ها را در زندگي خود و در رابطهدر ذهن فهم كنیم و تاثیر اين معنا ييمعناها برای این نامتوانیم اما مي 

 خود با ديگران ببینیم. 

هرحال هنگامي كه نامي داراي مصداق عیني باشد، با آنكه تلقي از آن چیز میان افراد متفاوت است اما به

نین گفت كه اين)درخت( توان اسم خورشید را بیان كرد و ذهن مخاطب را به سوي درخت كشانید و چنمي

دلیل اينكه مصداق عیني ندارند اين اتفاق ممكن است هاي معنا بههمان خورشید است. اما در باره اسم

را اراده كند يا آنكه در ذهن « شعور»كار ببرد و از آن به را« علم»بوجود آيد. يعني ممكن است كسي كلمه 

شعور نداشته یز ديگري كه شايد هیچ ربطي بهگوينده معناي شعور چیزي باشد و در ذهن مخاطب چ

 باشد.

دهد که معموال هر اسم معنا دارای یک جفت  عینی و مادی هم ریشه شناسی برخی واژگان نشان می

آن بايد بسیار یک تار و براي ديدن  و مادی استعیني نامی برای یک چیز موي( كه =َشعر) مثال بوده.

به تعبیر دیگر "َشعر" غیر مادي است. از امور كه  « شعور» معنایشود براي فهم استعاراي مي، دقیق بود

اما امروزه  ام() اين مورد را در بحث زبان ديني مفصل توضیح دادهنمادی است برای فهم ما از "شعور". 

 ی این نمادهای عینی با مفاهیم معنایی فراموش شده است.رابطه

توانیم مصداق بريم، اگر شنونده منظور ما را درك نكرد ميات خود از يك شئ نام ميهنگامي كه در محاور

از يك نام  نسبتا دقیقمعنا گاهي با مشكالت  عدم فهم   هایعیني آن را نشان دهیم. اما در ارتباط با اسم

 مواجه هستیم. 

او نشان دهیم.  را به خورشید توانیمرا بیان كرديم و مخاطب منظور ما را نفهمید مي« خورشید»گر اسم ا

ح ز به توضیبريم نیاكار ميو امثال آن را بهکفر، ایمان، تقوی، هايي مانند عقل، شعور، اما هنگامي كه اسم

توانیم تا حدودی های مادی آن میی جفت. این توضیح و تشریح را با واسطهو تشريح بیشتري داريم

که نام چیزی مادی و عینی است برای فهم  معنای " َشعری "واژهتوانیم از میتر کنیم. مثال مشخص

 نماد  با اسم معنا ی آن و اگر رابطه ، " بوده استَشعردارای جفتی مادی به نام ""شعور" کمک بگیریم و می

 .شویمآن فراموش شده باشد گرفتار سردرگمی می مادی
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وجود باشد حواس ما  قابل درك  که هیچ مصداق عیني و مادي   )الله(نام خدادر های معنا، از میان اسم

های معنا هم نیست که دارای جفتی همچنین اسم الله مانند اسمندارد كه بگوئیم منظور اين است و 

در قالب هیچ تصویر و نام "الله" ی توحید تاکید شده است که سوره که درویژه آنبه .عینی و مادی باشد

   گنجد.تصوری نمی

كه براي حل اين مشكل پديد آمده بود اين بود كه  هاییراهیکی از سنتي،  یخداشناسانه در مضامین  

تاثیر از خداوند تواند جهان  واقعي و عیني را ببیند و اين جهان  عیني، همچون اثري هست كه بهانسان مي

نیز معطوف به همین نوع تلقي بوده است. يعني  "نشانه"به معناي « آيه»شكل گرفته است. مفهوم 

به عقل و حواس  انساني  او اي از وجود خالقي است كه خود  ی اين چیزهاي عیني و محسوس، نشانههمه

اي از خدا نیست بلكه مخلوق، اثر و آيد. در اين تعريف، جهان عیني و مادي، نمادي و استعارهدر نمي

اين نكته ضروري است كه میان استعاره و نماد، با اثري كه صنعت  به . توجهدانسته شده استصنعت  او 

توان به معنا راهي پیدا كرد اما هیچ شود تفاوت زيادي است. از استعاره و نماد ميخالقي محسوب مي

معلوم نیست كه بتوان از مخلوق  مادي به خالقي غیر مادي يقین پیدا كرد. در تعبیر ديگر، اين اصطالح 

ابط ی رواستدالل كه برپايهآیا واقعا قطعیت دارد؟ اين گونه بريم،گويد از اثر پي به موءثر ميكه ميمعروف 

رسد كه برخي نظر ميگشا باشد اما بهتواند راهاي موارد ميعلت و معلولي بنا نهاده شده اگرچه در پاره

 آورد.نیز پديد مي ديگر یمشكالت تازه

فوق را شايد بتوان در دو مورد مشخص بیان كرد. اول اينكه مضموني يا  مهمترين مشكالت در استدالل

باطني از آن نداشته باشیم چگونه ظاهری و ی گونه تجربهغايب باشد و هیچ آدمیمعنايي كه از حواس  

در زیرا  رسدنظر ميعنا و حداقل مبهم بهماسمي در اين مورد بي باشد؟. يعني هر "اسم"تواند داراي مي

نحوي با آن در ارتباط هستیم. كننده حدود چیزي، يا معنايي است كه بهنظام  انديشگي  ما، اسم حتما بیان

علت چیزهاي ديگري پديد آمده باشد كه آن تاثیر، يا بهو دوم اينكه جهان  عیني و مادي ممكن است به

، يا عنوان نامآيد كه شايد آنچه را بهجا اين گمانه پیش مير ايندچیزها هنوز براي ما ناشناخته هستند. 

 هاي گذشته باشد. هاي خداوند در اختیار داريم، صرفا میراثي كالمي از دورهنام



 http://ali-tahmasbi.name فصل اول -بخش اول های خداوندنام

 ما رسد كهنظر مياما به ،انده براي نام  خداوند داشتهنحوي معنايي قابل توجیممكن است گذشتگان به

 نمايد. ها چندان قابل درك نمين نامداريم. به همین جهت اينام امروز تلقي روشني از آن 

ر در ییر ساختارهايي در نظام اجتماعي و همچنین تغیینمايد، تغآن ضروري مينكته ديگري كه اشاره به

رات سبب شده باشد كه ما امروز یگذشتگان است كه ممكن است همین تغینظام انديشگي  ما نسبت به

 یرات در عرصهیباشیم. از مهمترين اين تغیاشتند داشتهكه گذشتگان د گونه خداشناسي رانتوانیم آن

اجتماعي، تغیر نظام ارباب رعیتي و پديد آمدن طبقه متوسط اجتماعي است كه نه ارباب است و نه روابط 

 رعیت.

د شرسد در نظام ارباب رعیتی، خدا در هیأت قدرتمندترین و برترین اربابی تصور مینظر میبه تعبیر دیگر، به

و  یانشناسي  امروزشناسي و انسانیر دوم نیز مربوط به نوع كیهانی. تغافراد باید او را بندگی کنندکه 

اي در دست نیست كه شود. اكنون هیچ دلیل قانع كنندهمي تلقی گذشتگان از انسان و جهانتفاوت آن با 

ی ان  ما درست واژگونهدر زم« جازمَ »و « حقیقت»آسمان قدسي باشد و زمین پست و غیر قدسی. واژگان 

شود و اين دگرگوني  كمي نیستمي شد تعريفآنچه قبال تعريف مي
. 

. عبارت بود از عالم ديگري كه غیب است« حقیقت»عرفاني ما  تا پیش از مشروطه و در ادبیات ديني و

به عنوان   هی افالطون، "ملکوت" در آیین مسیحیت، همدر فرضیه مفهوم "مینو" در آیین مزدایی، "ُمُثل"

عبارت بود از همین « جازمَ »در فراسوي اين جهان  عیني قرار دارد. همچنین که  شدحقیقتی تلقی می

بیشتر نظر به « حقیقت»گوئیم ، وقتي ميدر دوران معاصراما  .بینیمجهان عیني و مادي كه اكنون مي

 .باشدنه عالمي كه فراسوي اين هستي  واقعیت  اكنون داريم شناخت درست  

توانند باشند و بپذيريم كه هر نامي ها معرف چیستي  چیزها نميفرض وفادار باشیم كه ناماگر بر آن پیش

توان گفت كه باشد بنا براين ميمعرف نوع رابطه ما و همچنین معرف  تلقي ما از چیزي يا معنايي مي

 هاي خداوندنامتعریف  بهی پیشینیان به همان شیوهتوان ، نميامروز توجه به دانش و باورهایاكنون بدون 

رسد كه نظر ميجاي آنكه سخن خود را از آسمان و از خدا شروع كنیم، بهتعبیر ديگر، اكنون بهپرداخت. به

 بايد از زمین و از انسان آغاز كنیم.


