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  هاي خداونددر نام حضور و غیبت معنا

متنوعی بیان هاي گوناگون و ویژه در چهار دین رسمی که در ایران وجود دارد، براي خداوند نام ادیان، به يتقریبا در همه

گاهی دو اما معموال یک نام، و. این ادیان، بیش از یکصد نام نیستها در متن مرجعِ هرکدام از  تعداد این نام. شده است

ها  نام يرود و بقیه شمار می کانونی به يعنوان نقطه بهمعموال یک نام  یعنی. آید شمار می تر به اصلیتر و نام مشخص

، در اوستا با لفظ »هوه ی«در تورات از این نامِ کانونی با لفظ .شود عنوان صفت براي همان نام اصلی محسوب می به

مثال لفظ . باشند این الفاظ هرکدام داراي معنایی ویژه خود نیز می. یاد شده است» اهللا«لفظبا در قرآن و» اهورمزدا«

یعنی با آوردن . خواهد بوداشاره به بودنی است که بوده، هست، و» بودن«به عنوان ضمیر سوم شخص از مصدر » یهوه«

در به تعبیر دیگر آنچه در آیین یهود و. است» بودن«ول ذهن گوینده، یا مخاطب، متوجه معنايِ ا ياین لفظ، در درجه

هم مانند چیستیِ » بودن«اگرچه معناي . باشد می» هستن«یا » بودن«کانونی مطرح است،  يعنوان نقطه تورات به

هم در ما وجود دارد،  چیزي» بودن«ناي و همینکه از مع» هستیم«چیزها، چندان قابل توضیح نیست، اما همینکه ما هم 

و » فرمانده« ، »پدر «این نام در مراحل بعدي عنوانِ . فهمیم  را می» بودن«هایی از معناي  توانیم ادعا کنیم که الیه می

  . رود  شمار می مهمترین معناي این نام بهاولین، و» بودن «هرحال کند اما به امثال آن را در ارتباط با قوم پیدا می

کانونی در آیین زردشتی  ي یعنی نقطه. دانسته شده است» داناسرور«معناي  در متن اوستا نیز به» اهورمزدا«لفظ

هرکدام از ما رود و شمار می ابتدایی، صفتی انسانی بهاول و يدلیل آنکه در مرتبه هم به» دانایی«. بوده است» دانایی«

در » رب«همچنین لفظ . امکان پذیر است» دانایی«مین جهت فهم ما از معناي ه اي نسبی سهمی از آن داریم، به گونه به

حال که  درعین. ، این نام هم براي ما نامی قابل فهم و قابل تجربه استیا تربیت کننده است» آموزگار«ي قرآن به معنا

 يمعنایی، وتجربه ينوعی رابطهها تا حدودي با هم متفاوت هستند اما در هرسه نام مزبور،  معانیِ هرکدام از این نام

آید و  میان می سخن به» بودن«یعنی هنگامی که از . بشري، میان انسان و معنایی که در آن نام نهفته است وجود دارد

هم هستیم و سهمی توانیم درك کنیم که ما کنیم، این معنا را در خودمان هم می یاد می» بودن«يرا در عرصه» یهوه«

دانیم، خود ما هم از دانایی  معناي سرور دانا می را به» اهورمزدا«همچنین اگر . فهم استا هم قابل درك ودر م» بودن«از 

دهد بازهم معنایی است که توسط  را تشکیل می» رب«آموختن که معناي تربیت کنندگی، آموزگاري و. سهمی داریم

دیگري باشد، یا آموختن ما چیزي را از کسی که مربی و خواه این تجربه، آموختنی توسط ما به. ما قابل تجربه استخود
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قرار  »اهللا«کانونینام يکه زیرمجموعه.. و» عزیز«، »قادر«هاي متنوع دیگري مانند همچنین نام. معلم ما بوده است

  .کند ذهن متبادر می خود، فهمی از معناهاي متعالی را به ينوبه هرکدام به شوندشمرده می

تاکید بر . اي بشري قابل درك خواهد بود عنوان تجربه بهاي نسبی و گونه هم معناي نام خداوند، دراین ادیان، بهبنا براین، ف

اي است که  ، نکته»ایدآل منِ«به » اکنون منِ«صیروت انسان از نسبی بودنِ فهم ما از این معناها و اهمیت آن در تعالی و

  .آن خواهم پرداخت بازهم به

» مطلق«اي موارد  ها اگرچه در پاره گفته شد که معناي این نام» رب«و » هورمزد«، »یهوه«هایی چون  نام يدر باره

هرکسی در فهم بشري نیز قرار دارند و يشود، اما بخشی از معنا نه در فراسوي آفرینش، بلکه حتی در حوزه خوانده می

ها داشته  اي از معناي این نام تجربهتواند درکی و رتبه میهوشمندي که باشد متناسب با همان ماي از فهم و مرتبههر

روند  شمار می هاي اصلی به نام يهایی چون عزیز، رحیم، کریم، قادر، و امثالهم که زیرمجموعه همچنین وجود نام. باشد

بخش عظیمی از . ها را هدفی براي اعتالي خود قرار دهد شود تا هرکسی متناسب با نیاز خود، معناي این نام سبب می

... هایی مانند عزیز، کریم، قادر، ومثال نام .هاي انسانی، به نحوي معطوف به همین معانی قابل فهم است عشق ورزیدن

  ...گرامی باشد، قادر به انجام کارهاي بزرگ باشد و اي انسانی هم هستند و هر آدمی دوست دارد عزیز باشد،هآرمان

هرکدام از . ها را درك نمود توان حتی فهمی نسبی از معناي آن نام رسد نمی نظر می به هاي دیگري هم هستند که اما نام

درك انسان اي دیگر هم هستند که فراتر از فهم و عنوان نام کانونی مطرح شدند، داراي پس زمینه هاي اصلی که به نام

دقیقی را یعنی هیچ معناي مشخص و. ایش توراتدر کتاب پید» الوهیم«یا نام . در قرآن» اهللا«مانند نامِ . اند توصیف شده

تواند در خود پیدا کند که این تجربه سبب  اي مشخص را نمی انسان هیچ تجربهها بیان کرد و توان براي این نام نمی

  . ها شود شناخت معناي آن نام

بست روبرو شود، نوع تعریفی  نها با دشواري و شاید با ب شود فهم ما از معناي این نام از مهمترین عواملی که سبب می

. لحاظ مکانی طرح شده است چه بهلحاظ زمانی و به ها، نامحدود بودن، چه در این تعریف. ها آمده است که براي این نام

خود با  اي است که خود به این مسئلهها بیرون از مکان و زمان توصیف شده است و تنها این، حتی معناي این نام نه

هنگامی که چیزي مرزهاي چیزها هستند وحدود و يها بیان کننده زیرا نام. گیرد ري در تناقض قرار میگذا هرگونه نام

  .توان براي او پیدا کرد هم که معرف او باشد نمی هیچ حدودي را برنتابد، طبعا نامیمکان نباشد، ودر قلمرو زمان و
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عنوان توصیفی  معناي این واژه، به ویژه به. رسیم می» مطلق«نام نماي دیگر به متناقض يجا است که به یک واژه از همین

دقیقا یعنی چه؟ فهم اینهم » مطلق«دانیم  در واقع ما نمی. براي معناي امر متعالی نیز چندان براي ذهن ما روشن نیست

اي پنهان و  نیمه نیم بهتوا حال می اما درعینِ. نماید تنها دشوار بلکه ناممکن می عادي، نهمعمولی و براي ذهن ما مردمِ

توانیم معنایی برتر از زمان و تعبیر دیگر، این درست است که ما نمی به. مرموز در بخشی از ذهن خودمان اعتراف کنیم

  مکان را در ذهن خود تصور کنیم، 

- گسترهکه  قلمروي این. دانیم چیست درگیر است چیزي که نمیهمین  توانیم انکار کنیم که ذهن ما با اما این را هم نمی

نوعی،  شود تا به آن چیست، سبب می» مطلق بودن«معناي دانیم تابد و نمیرا بر نمی» از کجا تا کجا«ي آن حرف 

 بپذیریم» الوهیم«یا » اهللا«نند هایی ما را در نام» معنا«غیبت.  

ما است خودآگاه هرحال این ذهن  به. از منظري دیگر که نگاه کنیم، می بینیم این تناقض در نوع اندیشه خود ما هست

اگرچه معموال توفیقی مکان، به کمند فهم خویش درآورد وفراسوي زمان و يکند تا معنایی را در باره که دائم تالش می

یعنی ما . ایم گاه از این تالش فرو ننشسته همچنان با غیبت این معنا مواجه هستیم اما هیچکنیم و در این باره پیدا نمی

توانیم این پرسش  یا می. بیاندیشیم »دانیم چیستو به آنچه نمی فراسوي آنچه هست«ن استعداد را داریم که بهای

کودکانه اما بنیادي را طرح کنیم که پیش از آفرینشِ این هستی، چه بوده است؟ یا پس از انتهاي این هستی، چیست؟ و

  .کشاند واديِ حیرت نیز می باشد که ذهن ما را به براي امري» غیبت معنا«اي از  همین می تواند نشانه

» اهللا«براي ) هو(» او«خداوند حاضر در ذهن، و ضمیرسوم شخصِ »رب«براي » تو«کاربرد ضمیرهاي دوم شخصِ مفرد 

غیابی است که در ذهن منظورم حضور و. غیابِ معناهاي نام خداوند باشدتواند نشانگرِ همین حضور و تا حدود زیادي می

همواره ) خدا(»اهللا«کند اما معناي  در ذهن ما حضور پیدا می) خداوند(» رب«معموال معناي . افتد ما براي معناها اتفاق می

» تو«را با ضمیرِ » اهللا«شود که کسی توانسته باشد  دیده میقرآن کمترمتن احتماالَ به همین سبب در . غایب است

داستان موسی  يجز یک مورد که در باره بهبا ضمیر غایب یاد شده است و» اهللا«همیشه از  متن در این؛خوانده باشد

از (»او«نقل از  همیشه این واسطه است که بهشود و رسوالن دیده میو» اهللا«اي میان  موارد دیگر واسطه ياست در همه

در متن » اهللا«انی که ما باشیم، همیشه با غیبت مخاطب قرآن، خواه محمدرسول باشد، خواه دیگر. گوید سخن می )اهللا

اند، بیشتر از نام  حضوري با خداوند داشتهاي مستقیم و گونه هایی که رسوالن به واگویه مواردياما در . مواجه هستیم
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ب قرار مخاط» رب«ي بقره که ابراهیم مدام خداوند را با نام در سوره 129تا  127آیات مانند  .استفاده شده است» رب«

  .کندهاي خود را مستقیما از او طلب میدهد و خواستهمی

یکی از این رخدادهاي استثنایی مربوط به . در عین حال این قاعده دلیل بر نفی برخی رخدادهاي استثنائی نیست

گوید  مستقیما با موسی سخن می» اهللا«طه، در آن رخداد،  يبنا به آیات قرآن در سوره. داستان موسی در طور سینا است

. کند همه جا از ذهن دیگران غایب بوده است در ذهن موسی حضور پیدا میمعنایی که همیشه و» انااهللا ینّان«و با بیانِ 

  .اند نیز خوانده» اهللا کلیم«همین جهت موسی را  شاید به

از » الوهیم«جاي کلمه  اما در آن متن به .د در کتاب خروج تورات آمده بوداین داستان، پیش از آنکه در قرآن آمده باش

  . است» یهوه«استفاده شده است که ضمیر اول شخص از همان لفظ ) هستم من(»اهیه«لفظ 

رعایت روایی، تفسیري و ادعیه، متون بسیاري از در ، کندرا همیشه به ضمیر غایب یاد می» اهللا«در قرآن که این روش 

را » اهللا«حتی عالمان دینی نامِ هاي معمولی، تنها ما آدم تعبیر دیگر، بسیار اتفاق افتاده است که نه به. ه استنشد

ترکیبات . اند یکسو زده و رویاروي با او همکالم شده غیب را به ياند که انگار پرده نوشتار خود آوردهاي در گفتار و گونه به

نظر  به. ها، دعاها، اشعار و مدایح، شاهدي از این مدعا هستند هم در بسیاري از مناجاتو امثال» الهی«، »یااهللا«لفظی در 

اي اتفاق نیفتاده باشد، بلکه به سبب عدم توجه به جایگاه الفاظ  نوشتارها، کشف معنایی تازهرسد در این گفتارها و می

 توجهی بهبیتواند به نحوي نشان از  یختگی، میدرهم آماین خلط و. اند ، این دو واژه با هم خلط شده»اهللا«و » رب«

امر  يدرگمی، ابهام افزایی، و هذیان گویی در بارهشود سر اي که از این آشوب حاصل می نتیجهذهن باشد ومعناها در

  . متعالی خواهد بود

 اماتواند نتایجی مثبت براي انسان وجامعه پدید آورد  ، می»غیبت«و » حضور«گمان من، طرح نام خداوند در دو قلمرو  به

  . هاي جبران ناپذیر گردد خلط این دو قلمرو و عدم تشخیص آن نیز سبب گزندها وآسیب

شوند،  شمرده می »اهللا«نام  يه زیر مجموعهک... و» رحیم«، »قادر«، »عالم«، »عزیز«: هاي متنوعی از خداوند، مانند نام

. ها دائم در حال توسعه است یعنی فهمِ ما از معناي هرکدام از این نام. توسعه پذیر هستندقابل فهم و همچنین هایی  نام

شد وهمچنین در مراحل ردر مراحل مختلف سنیِ ما، و هاي خداوند است،که یکی از نام »دانا=عالم«يمثال معناي واژه

به تعبیر . آید تري از این معنا براي انسان پدید می تازه ي اي تجربه مرحلهیابد و در هر کمال جامعه بشري، توسعه می
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طرح شده است، دائم سقف موجود خود را در ذهنِ ما برهم ) غیر از نام اهللا(هاي خداوند  دیگر، معناهایی که براي نام

  .نماید ستوار میزند و آن را در فراز باالتري ا می

کردیم در  جستجو می» اهللا«هایی از آن معنایی که در نام  در نگاه اول ممکن است این تصور پیش آید که شاید بخش

انگیزتر از  تنها آشکار نشده، بلکه حیرت یابیم که آن معناي غایب، نه اما پس از اندکی تامل در می. حال انکشاف است

که در فراسويِ دانشِ کنونیِ » اهللا«آلود تعبیر دیگر، این معناي پنهان و راز به. گیرد می آدمی را به چالش يپیش، اندیشه

هاي متعالیِ قابلِ  همچنین، از آنجا که نام. دهد اي از فهم نمی گاه مجالِ ایستادن و توقف کردنِ ما را در نقطه ما است، هیچ

هایی ها را به عنوان ایدهتواند این نامانسان میشوند، بنا براین  شمرده می» او«آمده، یا نازل شده از فهم، تجلیاتی فروتر

باشد که در قرآن » مصیرال اهللا  والی«، این شاید معناي همان کالمِ ی خود انتخاب کندرشد و تعالی انسانقابل فهم براي 

  .آمده است

تواند مطرح میدر افق اندیشگی ما  هاي تعالی بخش، عالوه بر اینکه به عنوان ایدهخداوند هاي قابل فهمبه تعبیر دیگر، نام

توان به این نهایت و مطلق تعریف شده است، میدانسته شده، و اهللا نیز بی» اهللا«ها از ي این نامشود، همچنین چون همه

  .ها در اندیشه و در زندگی ما مدام خواهد بودتوسعه یابندگی این نامنتیجه رسید که این 

از معناهاي قابل حس و قابل مورد غفلت قرار گیرد، و یابند،  هاي متعارف خداوند که در ذهن حضور می نامکه  اما هنگامی

ذهن مورد فقط خدایی فراسوي اندیشه و، آنگاه شودها به غیب کشیده  نام يتجربه تهی گردند، و حضور معنایی همه

هاي ما از ناماین ترتیب،  به. بردهم از میان میرا هاي معنایی میان انسان و امر متعالی  رشته گیرد کهقرار میستایش 

  .شودهاي ارتباطی ما با امر متعالی قطع میشویم و رشتهشود محروم میقابل فهم که سبب رشد و صیرورت ما می

تر از فهم انسان شود، زندگی  تر و بریده ر، قدسیت هرچه معناي امر متعالی دورتر، آسمانیاحتماال به این گونه است که 

ستایند که  افتد که مردمان خدایی را می این درحالی اتفاق می. شود تر میسامان تر و بی زده انسان در زمین پلیدتر، آشوب

ن معناي شود که تعادلی موزون میا این گزند هنگامی چاره می. یابند هیچ معناي روشن و مشخصی از او را در خود نمی

  در بخش چهارم این گفتار، به این نکته بیشتر پرداخته شده است .غیب پدید آیدحضور و

  علی طهماسبی 

  ادامه را در بخش چهارم 


