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  نام ھای خداوند

  :دوم فصل

   ؟داشت از نام خداوند ایتوان تاویل تازهآیا می 

ديني را در جوامعِ امروزي رقم  داري يا بي است كه سرنوشتِ دين فرھنگی ی متوسطِ گمان من ھمین طبقه به

در آن صورت  فھم و قبوِل اين طبقه نباشد،زند و نخبگان و فیلسوفان نیز اگر چنان سخن گويند كه قابل  مي

ی عزيمت به سوي ھر نقطه و از این نگاه، بنا براين. ردبَ  به جایی در عمل راهشان ھاي انديشهگمان نکنم 

ھا ھستند اما مسئولیتِ  نخبگان و فیلسوفان البته راھگشاي فھم. معنويتي، انساِن متوسط امروزي است

  . ی ما استنھايي بر عھده

جای حقیقت و َمجاز  این است که دوران جدیددر مھم ت یکی از تحوالدر فصل اول، به این نکته اشاره شد که 

 "جازمَ "و زمین و زندگِی زمینی  شد دانسته میدر گذشته، که ملکوت و عالم باال حقیقت  .ه استعوض شد

، ھمیا رفتن به دوزخ  پیوستن به ملکوتحضور در روز حساب برای عالم پس از مرگ و ، طبعا شد شمرده می

، باور به روزِ حساب در افزون بر مضامین دینی، تقریبا در اکثر آثار ادبی، عرفانی و تاریخِی ما .باوری محکم بود

به تعبیر دیگر، مفھوم عالم پس از مرگ با مفھوم بازگشت به سوی خدا، در  .شود عالم پس از مرگ دیده می

روبرو شده ھای جانکاه  و تردیدرسد این رویکرد در روزگار ما با چالشی جدی  نظر می به اما. ھم تنیده بود

   .است

یی جایگزیِن خدا" ابرانسان"یا به تعبیر نیچه  »آل ايده منِ «توان گفت که مفھوِم  ترین حالت می در خوشبینانه

آیا این . جایگزین بھشت شده استو قانون ھم " ی مدنی جامعه"و مفھوِم شده که پیشینیان باور داشتند 

  دانست؟" خدا"ھای تازه از مفھوم  توان تلقی را می ھا تغییرات و این جابجایی

اما آنچه مورد مناقشه قرار  .حرفی نیستیر دھد، یتغو جھان پیرامون خود را تواند خود را  اينكه انسان ميدر 

بھشت در روی ھمین ی مدنی و  جامعهتحقق  و "مِن ايدآل"آن به " مِن اکنون"صیروتِ گرفته اين است كه 

  ؟ کمک کندانساِن امروز به ھای خداوند داشت که  ای از نام توان تاویل تازه آیا می بايد باشد؟  ، چگونهزمین

ی  ھای ظاھرا ملحدانه گرایشبرخی خواھم به ھر ترتیبی شده میان  بپندارد که میممکن است مخاطب من 

يعني . تری ھم در میانه است ھای جدی غهگمان من، دغد اما به. امروزی با مضامین دینی آشتی پدید آورم
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که مضامین  انداز افتاده است در ابھام و دست اندازهھمان  آل ھم به ايده یو جامعه» آل ايده منِ «معناي 

  .سنتی

و جاندار و گیاه،  داری و تخریب زیستگاه طبیعی انسان با قدرت گرفتن خدای سرمایه امروزاز سوی دیگر، 

ی زرین سامری که نماد  انگار گوساله. شود مينديده ھم بھشتِ زمیني  تحقق انداز روشني براي چشم

ی خدایی تکیه زده است و ھمگان از  ی انسان برای بیشتر داشتن بود، اکنون بر اریکه نماد عجلهطلبی و  فزون

  . این سرگردانِی کمی نیست. فقیر و غنی را به پرستش خود واداشته است

اين نكته  تر به پیشھا ما را یاری کنند؟  در این سرگردانیاين ظرفیت را دارند كه ھای خدای متون مقدس  نامآيا 

جھان، در برخي  ھاي ما با پیشینیان اين است كه نوع تلقي ما از انسان و اشاره شد كه يكي از تفاوت

ھنوز وجوه مشترك زيادي ھست كه سرشت ما را با کنم  مان می؛ با این ھمه گیر كرده استیھا تغ بخش

  .نمایاند یگانه میسرشت گذشتگان 

شد یا به  به بازی گرفته می ی آفرینندهھای خدا نام توان دید که وقتی این را میھای دینی ھم  در اسطوره

ن خدای متون ھای تازه، یا حتی با نام ھما کردند که با نام شد، خدایان دیگری ظھور می می فراموشی سپرده

ھای صلیبی اتفاق افتاد،  کشتارھای فروانی که در جنگ. گرفتند مقدس، اندیشه و باورِ آدمیان را در اسارت می

   .ھمه به نام ھمان خدای متون مقدس بود

تلقی پیشینیان ما از خدا متناسب با نظام ارباب رعیتی بود و آن گونه تلقی شاید این درست است که 

ھای مقدس از سوی متولیان دینی مورد سوء  ندارد، واین ھم قابل درک است نام روزگار ماتناسب چندانی با 

ھايي كه در نظام ارباب  كه آيا نام گونه طرح کنم توانم این م را میپرسش ھای بسیار قرار گرفت، اما استفاده

كرد، صرفا براي ھمان  رعیتي معناي خداوند را متناسب ھمان ساختار ارباب رعیتي به ذھن رعیت القاء مي

ھای جدید را ھم دارا  ظرفیت گسترش یابندگی و تطبیق با ضرورتيا آنكه  ؟نظام ارباب رعیتي پديد آمده بودند

ھای  ای از نام ی زنده توانیم تجربه یشنیان برای ما است؟ یا آنکه ما ھم میآیا خداوند صرفا میراِث پ ؟است

  متعالی خداوند داشته باشیم؟

مشھد/١٣٩۴ویرایش جدید، مرداد ماه   
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