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  نام هاي خداوند

  :بخش چهارم

  واژگونگی در فهم نام خداوند

هاي دینی به جاي اینکه در آموزه. افتاده استاتفاق  خدا پرستاناغلب نوعی واژگونگی براي  ،هاي خداوند در فهم معناي نام

  .گزینیمرا بر می ترین نامترین و غیر قابل فهمترین، سنگیننهاییآغاز کنیم،  و قابل تجربه هاي قابل فهم ابتدا از نام

هاي به عنوان مثال، به کودکان، عالم شدن، عزت یافتن، خالقیت، توانمند شدن، اهل حساب بودن و امثالهم به عنوان ایده

سرسپردگی در برابر قدرتی مجهول شود به شود، بلکه بیشتر به آنان توصیه میهاي خداوند آموزش داده نمیبرگرفته از نام

  . دهدخواهد انجام میکه بیرون از ساز و کار قوانین هستی هرچه می

. همواره با نوعی غیبت معنایی همراه است» اهللا«غیبت معنا، به این نکته اشاره شد که نامِ در بحث مربوط به حضور و

تواند به  ن نام براي ذهن ما شده این است که ذهن ما میترین چیزهایی که سبب غیبت معناي ای یکی از عمدههمچنین 

  .ها نشده است شودنِ رازِ آن عرصههایی بیاندیشد که هنوز قادر به گ عرصه

 يهاي درهم تنیده مکان تکیه کنیم و بدونِ حضورِ این عرصهرسد ما براي فهمِ هر معنایی باید به جایی از زمان و نظر می به

اي  هایی که از این لفظ داریم، ذهن ما را به دروازه تعریفو» اهللا«لفظ . زمان و مکان، قادر به فهم معناي چیزي نیستیم

توانیم پایمان را از  از این جهت، چنان است که انگار نمی. معنایی ندارد مکان هم در بیرونِ آن دروازهکشاند که زمان و می

مانند اصطالحاتی چون » اهللا«غیبت معنا، دیدیم که نامِ به تعبیر دیگر، در بحث حضور و. سوتر بگذاریم این دروازه آن

همچنین به این . کند هایی غیرِ قابلِ فهم مواجه می ، ذهنِ مخاطب را با عرصه»المکانالزمان و«، »نهایتبی«، »مطلق«

این نام دارد، بازهم انکشاف معناي این نام براي ذهن  جدالی که ذهنِ ما در باره فهمِ معناي ينکته نیز اشاره شد که با همه

قابل فهم و قابل وي دانسته شده است، هرکدام به نح» اهللا«نامِ  يهاي دیگري که زیر مجموعه اما نام. میسر نشده است

  .استتجربه 

یابند و از این  می سبیي نشناسیم حضور می زندگی انسانیهمین قلمروي که به نامِ  يها در عرصه یعنی معناي این نام

  . ها را به تجربه دریابیم توانیم معناي این نام اي نسبی می گونه کدام از ما بهجهت هر
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در متن ها که  ن آ يو همه... .. » کریم«، »عزیز«، »عالم«، »قادر«، »رحیم«، »رحمن«هایی چون  در این تعبیرها، معناي نام

هرکسی به  .به جز نام اهللا داراي حضوري نسبی براي ذهن ما هستند ،شود نام اهللا محسوب می يزیر مجموعهقرآن آمده و 

تواند معناي عزیز بودن  آن رسیده فهم کند؛ همانگونه که هرکسی می یا دانشی را که خود به» علم«تواند  اي نسبی می گونه

چنین رویکردي، هیچ منافاتی با مفهوم  .دارد تجربه کند اي عملی که در زندگیِ خویش و در برخورد با دیگران را با تجربه

ن صرفا به معناي سرسپردگی به خدایی غیر قابل فهم نیست بلکه عبادت زیرا معناي عبادت در متن قرآ. ندارد» عبادت«

د و هاي قابل فهم که موجب رشهاي روانی خویش براي پذیرفتن و درونی کردن ایدهعبارت است از هموار کردن زمینه

  1.بالندگی انسان شود

ها،  سیالیت معنا در این نام. پیدا کندو توسعه یابنده تواند حالتی سیال  سبب نسبی بودنش، همواره می این تجربه، به

گونه واگشتی براي انسان در این  به تعبیر دیگر، هیچ. پوید سوي نوعی توسعه و تعالی راه می اي است که مدام به گونه به

تجربه کرده است، حاضر طور نسبی فهم و آگاهی را بهکسی که عزیز بودن، خالقیت، یا علم و. ایند نیست معناها خوش

تجربه ثابت از فهم و يهمچنین، تکرار، یا در یک نقطه. کمتر از آنچه قبال بوده نزول کنداي فروتر و نیست به مرتبه

باقی ي خداپرستی در عرصهاز این جهت تنها راهی که براي زندگیِ معنا دار . ایستادن هم براي انسان خوشایند نیست

  . است هاي خداوندي نامجامعه در این عرصهماند، همان توسعه و تعالیِ مدامِ انسان و می

عملی در آمدند، چیزي مثل  ينیم، همینکه به تجربهک شان را در خویش فهم می تعبیر دیگر، معناهایی که حضورِ نسبی به

ماند و اما این هویت، ثابت نمی. دهند تر همین باشد که بگویم هویت ما را شکل می یا شاید درست. شوند هویت ما می

ند و در افق گیراي باالتر قرار میبر پله سرعت هاي خداوند به اي از تعالی برسیم، معناي نام مرحله همینکه توانستیم به

براي انگیزند که  را برمیخوانند و چنان ما سوي خود می ما را به ،ایستند کنیم می تجربه میباالتري از آنچه اکنون هستیم و

طور  از این جهت، انسان به. جا که هستیم بازهم گامی فراتر نهیم شویم تا از آن خطر کردن می يآمادهرسیدن به آن، 

توانم بگویم که این معناها که مدام خود را فراتر  یا می. گیرد آینده قرار میعدمِ تعادل میانِ حال و طبیعی و مدام، در نوعی

  .دهند مان می را نشان» آل ایده منِ«و » اکنون منِ«میانِ  يتند، فاصلهایس کشانند و در افق اندیشگیِ انسان می از ما می

                                                
»عبد و عبادت«ی نگاه کنید بھ بخش فرھنگ واژگان، ذیل واژه- ١
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با » من اکنون«ي مطرح نیست بلکه فاصله) اهللا(میان انسان و خدا ي روي دیگر این سخن این است که در اینجا فاصله

از ، »اکنون منِ«توانیم به موازات اصطالحِ  سیاسی هم فکر کنیم، میاگر کمی اجتماعی و. مورد نظر است» آلمن ایده«

  .نیز نام ببریم »آل ایده يجامعه«از »منِ ایدآل«به موازات و »کنونی يجامعه«

نیز استفاده » شدن«و » بودن«ي توان از واقعههمچنین می» آلمن ایده«و » من اکنون«کارگیري اصطالح به همزمان با

.توان یکی را بدون دیگري تصور کرد اند که نمی چنان در هم تنیدهدر این مجال، » شدن«و » بودن«.کرد

بسیاري تشکیل  يتنیده عیت کنونی، از عناصر درهمواق. آینده استینامیک انسان میان دو قطبِ اکنون واتوازنِ د» شدن«

یکباره تغییر  توان به همچنین این واقعیت را نمی. اعم از اینکه این واقعیت کنونیِ یک فرد باشد یا یک جامعه. شده است

براي انجامِ اموري یعنی ما باید جاي پایی . گاه انسان براي تغییر واقعیت، خود واقعیت است این جهت که تکیه شاید به. داد

آل که در افق باالتري از  ایده يیا جامعه» آل ایده منِ«از سوي دیگر، . باشیم شود داشته منجر می» شدن«و تغییر  که به

  .را با واقعیت اکنون آشکار کند هاي پیوند خود اکنون تجلی پیدا کرده است باید رشته

اما . داردثمر رسیدن یک سیب وجود   ه میان مواد اولیه خاك تا بهک راهیهاي پیوند، چیزهایی است مثل  منظورم از رشته

آل، چیزي نیست که مانند فعل وانفعاالت طبیعی در یک درخت سیب، خود  توازنِ عملیِ انسان میانِ منِ اکنون ومنِ ایده

خداوند، نیاز ، یا میان من وانسان يتوازنِ پویا میان اکنون و آینده پدید آوردن این. بخود یا در ناخودآگاهی روي دهد

  .و خودآگاهی دارد شناخت به

تعالی براي هریک از ما، یا براي یک ملت، یا براي این توسعه و ياندازِ آینده بل تامل است که چشماین نکته نیز قا

. ایم ر نهادهانگاشتیم، اکنون پشت س آنچه را در دوران کودکی ایدآل می. جهانِ بشري، تا کجا خواهد بود؟ يمجموعه

شد، امروز ممکن است مضامینی ارتجاعی  آل دانسته می تمدنیِ گذشته ایده يها که در دوره همچنین آن معناها و انگاره

  2»کُلَّ یومٍ هو فی شَأْن«و به تعبیر قرآن  کند ي تازه پیدا میها ها، مدام تجلی گیريِ انگاره هاي معنا و شکل افق. شمار آید به

خواند، معناهایی است که شاید براي ذهن  را به خود میو ما یابدمیاین تجلیات تازه که در افق اندیشگیِ ما حضور 

پیشینیان را  تري از معناها نسبت به با آنکه افق تازههمچنین در این زمان که ماهستیم و. هاي پیشین، غایب بودند نسل

                                                
٢٩ی آیھ) الرحمن(۵۵ی سوره- ٢
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در این . معناي تعالی یافتن که هنوز در افق اندیشگیِ ما حضور پیدا نکرده استهم بسا تجلیات دیگري از ایم، باز دریافته

  . باشیم» او«هاي خداوند و همچنین شاهد غیبت معناي نام  توانیم در یک زمان، شاهد حضورِ معناي نام روند، آشکارا می

اي نسبی، حضوري  ، هرکدام به گونهشود محسوب می» اهللا«هایی که زیر مجموعه نامِ  نام يتر اشاره شد که همه پیش

اما در قرآن، همین . از ذهن ماغایب است» اهللا«اشاره گذشت که معناي نامِ  همچنین به. معنایی در افق اندیشگیِ ما دارند

، »اهللا نورالسموات واالرض« مانند. دانیم ها را می شود که معناي آن نام هایی مطرح می معناي غایب، مدام در پیوند با نام

اما این حضور براي . هاي زیر مجموعه نام اهللا در ذهن ما حضورِ معنایی دارد یا روشنایی، به عنوان یکی از نام» نور«يواژه

در عین حال، . زمین را در پرتو آن مشاهده کنیمآسمان ها و يمه جانبه نیست که ما بتوانیم همههما چندان گسترده و

. شود ترین معناي روشناییِ کشیده می گستردهپنهان به دورترین وهایی پیدا و با رشته قابل توسعه است زیرا» روشنایی«

اجتماعی خود را نمی توانیم در حال حاضر براي ما چندان محدود است که بسیاري از معضالت شخصی واما هنوز و

  . تمامی در پرتو آن مشاهده کنیم به

. »شئٍ قدیر کل اهللا علی ان..«در قرآن به تکرار آمده است که  تواند باشد؛می» رتقد«فهم ما از معناي  يمثالِ دیگر، در باره

توانیم در  معناي این نام براي ما قابل فهم است و می. هاي خداوند دانسته شده است  دو از نامهر» قدیر«و» قادر«يکلمه

که معناي آن از » اهللا«د این معناي قابل فهم، با نامِ پیون. تحقق برسانیم اي نسبی به گونه هاي عملی، این معنا را به تجربه

  . دهدها گسترش میتا دورترین افقفهمِ کنونی ما بیرون است، مفهوم قدرت را 

  

  : هاي خداوند ما با نام يرابطه

  

  . توانم یاد کنم هاي خدا، سه گونه رویکرد نسبتا متفاوت را می براي ارتباط انسان با نام

داران  ناروشن است که دیناي مبهم و بینیم، رابطه داران می اي که امروز در میان بسیاري از دین  نوع رابطهترین  رایج - 1

آنجا که اما از. داران معطوف به کلمه اهللا است تمام دیندر این رابطه، توجه تام و. اهللا براي خود قایل هستندمیان خود و

توان گفت که  کند، از این جهت می زیر مجموعه، معناي روشنی براي ما پیدا نمی هاي بدون نامخودي خود، و اهللا به يکلمه

  . ي عدم بلوغ اندیشگی باشدنشانهها،  احتماالً این رابطه، مبتنی بر تخیالتی است که شاید این تخیالت وگمانه
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گرایی  از هرگونه نسبیدانند و ط میمربو» مطلق«هاي  هاي دیگرِ خداوند را نیز به همان عرصه داران نام دراین رویکرد، دین

اي  همه در انحصارِ عرصهعلم، قدرت، عزت، رحمت، نور، همه و: مفاهیمی مانند. کنند ها غفلت می براي فهمِ معنايِ آن نام

داران  ال به همین مناسبت است که دینااحتم. گیرد رس فهم انسان قرار می متعالی، قدسی و تا حدود زیادي دور از دست

که در تعریف سنتی و در نظام ارباب رعیتی  دارند ییز به اطاعت از فرمانِ خداي اعمالی که باید انجام دهند بیشتر نیابرا

به تعبیر . کنند ساده زندگی خود را نیز از خدا طلب میحل مشکالت ابتدایی واین خدا پرستان، اغلب همچنین . آمده است

شاید کند و انسان هم تغییر میارتباطی میان خدا و ي غفلت قرار گیرد، رشتهمورد » رب«دیگر، هنگامی که معناي واژه 

چگونه است که در متن قرآن خداوندي که  . گیرد شود و نوعی توهم جاي آن را می ارتباطی واقعاً قطع می هم این رشته

ترین مسائل زندگی خویش ل ابتداییداند در حجهان را آفریده معلم انسان شمرده شود اما انسانی که خود را خداپرست می

  فرو مانده باشد؟

گرِ حکومت  دراین رویکرد، رهبران دینی که در اصل راهنمایان و روشنگرانِ معناها باید باشند به فرمانروایان، یا به توجیه

ند، دینداران از صیرورت هاي خداو ها با نام عملیِ انسانهمچنین، به علت قطع ارتباط معنایی و. شوند فرمانروایان تبدیل می

  . شوند در دست حاکمان هایی تبدیل می مانند وبیشتر به ابزار پذیري و تعالیِ واقعی بازمی

در این رویکرد، مفاهیمی مانند علم، قدرت، خالقیت، . توان رویکردي ظاهراً غیر دینی تلقی کرد رویکرد دوم را می - 2

خود  يدر جامعهکنند تا این معناها را در خود و ها تالش می گیرد و آدم می برخی مفاهیم دیگر مورد توجه قرارسالمت، و

در عین حال بازهم  هم هستهاي خداوند  با آنکه هر کدام از این مفاهیم، معنایی از نام. تحقق بخشند و توسعه دهند

از دین و خدا این سبب است که  بهاین رویکرد  شمردن احتماال علت غیرِدینی . ورندآ شمار نمی دینی بهرا چنین رویکردي 

  .تعریفی را دارند که در باورهاي سنتی رایج استپرستی همان 

، امیدي نامنادیده گرفتن این . غفلت شود غیب است مرادف با ایمان به که »اهللا«در عین حال در این رویکرد، بسا که از نام 

روبرو بست ن هستی، نهایتاً با نوعی بناین جهت، زندگی درای از. گذارد براي بیرون جهیدنِ انسان از گرداب مرگ باقی نمی

  . خواهد بود

هرکسی در این رویکرد . غیب به سامانِ زندگی بپردازدت مشهود واند این باشد که انسان در دو ساحتو رویکرد سوم می - 3

همچنین در ارتباط . درونیِ خویش کندهاي خداوند که در ذهن حضوري نسبی دارند، خودي و می تواند معناهایی را از نام



http://ali-tahmasbi.nameبخش چھارمھای خداوندنام

بست نهایی زندگی، به  چالشِ مدام ذهن با این فراسوي ناگشوده نیز بسی محتمل است که بنو» اهللا«با غیبت معناي نام 

مرگ را تولدي دیگر در ساحتی دیگر به شمار تواند  این گونه است که انسان می وشاید به. سوي وجودي برتر گشوده گردد

  آورد

  علی طهماسبی

***********  

  ي مطلب به بخش پنجم مراجعه کنیدبراي ادامه


