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 :بخش پنجم

 يمتعال يهانام ِبيگزند و آس

هاي ما در اينكه بتوانيم معناهاي متعالي را در خودمان شكوفا هاي خداوند و تجربهنام يهاي ما در بارهآموزه

 هم خطر آفرين و تحقق ببخشيم، هم دلپذير است و قين طرياز ااي نسبي هويت خودمان را گونهكنيم و به

لت ذممکن است موجِب بهگمان من خطر در اينجا است كه معمولا عزت يافتِن يكي، آسيب. به داراي گزند و

 شود. افتادِن ديگري 

اشاره گذشت كه ظاهرا تحقق معناهاي متعالي در وجود انسان اموري نسبي هستند. فهم اين پيش از اين به

 گيرد. در همين مقايسه است كه هرخود با ديگران صورت مي ينسبيت در بسياري موارد از طريق مقايسه

ين يابيم. اكدام از ما خود را نسبت به فرودستاِن خويش عزيز، و نسبت به فرادستان خويش نيز حقير مي

ها ارتباط داريم. همچنين ممكن هايي هستند كه در حال حاضر با آنفرودستان و فرادستان، بيشتر همين آدم

 اند. اند و رفتهتاريخي زيسته يكه در ادوار گذشته ميسه کنيمقاهايي آدمخود را با است 

در سرشِت هركدام از ما چنين گرايشي هم هست كه فرودستاِن خويش را كه اكنون با آنان در ارتباط هستيم 

ها و ها، كمكداشتندريغ خود را ارزاني آنان كنيم. زيرا همين دوستدوست داشته باشيم و كمك هاي بي

اشتن، دگونه دوسترسد ايننظر ميكند. بهديگران متجلي ميكه برتري ما را نسبت بهها است گيريدست

شود كه برخي از فرودستان بخواهند خصومتي جدي را در خود پنهان دارد. اين خصومت هنگامي آشكار مي

هم  اد كه بازتوان نشان دداشتن را نيز ميشان فرادستان بكشانند. انواع ديگري از دوستخود را به سطح و 

 داشتِن مرد و زن يكديگر را. خصومتي جدي در آن تعبيه است. مانند دوست

ها، داراي بر آنچه گذشت، همچنين برخي از مضاميِن متعالي هستند كه در ميان افراد، احزاب، و ملت افزون

د هم هست، هاي خداونناماز گر يدكه اتفاقا يكي « حق» يباشند. كلمهانگيز ميهايي متفاوت و بسي فتنهتعبير

هايي شده است كه هر دو طرف خود را سوز مياِن افراد و احزاب و ملتنبسياري از نبردهاي خانما يپشتوانه

 دانند. حق ميبه

 دكننحق اراده باطل مي يها، يا رهبراِن سياسِي آنان، از اين كلمهشود كه آدمگونه گفتهممكن است اين

 تواند تراژدي غم انگيزي را كهاما هيچكس نمي ،روع خود دست يابندهاي نامشتا به خواسته 
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 گذرد انكار كند.مي« حق»به نام هاي گوناگون مذهبي و سياسي در جهان امروز در ميان نحله 

هرحال اين واژگان متعالي و معناهايي كه در اين واژگان تعبيه است، اين ظرفيت را هم دارند كه نابساماني به 

 گ را دامن زنند. و نكبت جن

اي موارد بر مشكلات نيز افزوده است و شايد در پارهمفاهيم و مضامين ديني هم مشكلي را حل نكرده يتخطئه

هاي آسمان، بازهم گرفتار بند نام عقل خود بنياد و رهايي از قيد وهايي هستند كه بهباشد. كساني يا ملت

 ند. شومي معتقدان به خداشوند كه هايي ميهمان خصومت

هايي ايههرحال مهاي ديني باشد يا غير ديني، بهها و صورتبنا براين، تعالي جويي انسان، اعم از اينكه با نمايه

ها با يكديگر پديد آدم ياز شرارت نيز در خود پنهان دارد. اين شرارت در نگاه اول چيزي است كه از رابطه

ا باشيم ام شري نداشته ديگري خير و انفرادي و بدون ارتباط باها در حالت آيد. يعني ممكن است ما آدممي

گيرد و اندك اندك خود را نشان آيد، شرارت نيز جان ميپديد مي« رابطه»نام اي بههنگامي كه چيز تازه

 دهد. مي

ازهم البته ب. ؟ذاتِي انسان است يانه «شرارت»تواند از نو عنوان شود كه آيا جا مياين پرسش ديرينه هم در اين

گِي توان انكار كرد كه معناهاي متعالي در افق انديششايد پاسخ مناسبي براي آن پيدا نكنيم. اما اين نكته را نمي

اين همان شرارتي است كه در هر  آورد وهايي از خصومت و دشمنِي با ديگران را نيز در ما پديد ميما، مايه

 نا ديني باشد يا عرفي. است. اعم از آنكه آن معمعناي خيري نهفته

هايي همچون داستان آفرينش، از جايگاهي در توجيه وجود شرارت در معناهاي متعالي، هنوز هم اسطوره

شوند. شيطان، سه اقنوم درهم تنيده نمايانده مي ها، آدم، خداوند وقابل تامل برخوردارند. دراين داستان

 يتعالق يرا لا يگريش است که جز خودش و خدا، کس ديجزم اند يها، خداپرستن داستانيطان در ايش

 ست.يل نيقا يگران ارزشيد يو برا داندينم

آموزد. همچنين در اين داستان، را مي« اسماء»كند، آدم قبل از هبوط بيان مياز هبوط  در داستاني كه قرآن،

قلنااهبطوا، بعضكم »گويد: گامي كه خداوند به آدم ميعبارت است از نوِع آدم و نه يك فرِد خاص. هن« آدم»

اين ه. در ادامه باندشدهكند كه بعضي بر بعضي ديگر دشمن نام آدم ياد مياي بهآشكارا از مجموعه« لبعض عدو

 باشد و نه اسم يك فرد خاص . بشر نوع  يبرا ياسم« آدم»نكته بازخواهم گشت كه چرا بايد در اين داستان 
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اي است كه اسماء تنها گونههاي قرآن بهآموزد. ساختار جملهاسماء را از خداوند مي يداستان، آدم همهدراين 

هر آدمي « ايدآلمِن»در هايي كه شود. همان نامهاي خداوند را نيز شامل ميشود بلكه ناممربوط به اشياء نمي

يطان ناِم شخود بزرگ بينِي عنصري مرموز بهآيد . اتفاق مهمي كه در روند اين داستان پديد مياست هيتعب

ود. شعامل اصلِي لغزش و هبوط آدم ميه ويژه آدميان هم هست، است. همين خود بزرگ بيني، يا استكبار ك

 اند. ها با يكديگر در اين داستان سخت درهم تنيدهمضمون شيطان، خودبزرگ بيني، و دشمنِي آدم

و آشکارا  ستاخودش روا داشته شود که به يم يمتوجه ستم ها(هاد آدميان)بخون هبوط، آدمداستا يدر ادامه

 د:نيگويم

هاى خويش ستم كرديم و اگر تو بر ما نبخشايى و بر ما رحم نكنى، قطعا از اى خداوند ما! ما بر نفس»گفتند: 

 .1«زيانكاران خواهيم بود

اي گونهاست. درعين حال در همين داستان گاه بهاسم عام « آدم»در داستان فوق،  به اشاره گذشت که ظاهرا 

ه آدم واقعا چه بود ياز آدم ياد شده است كه انگار يك فرد است. اينكه منظور از اين گونه طرح داستان در باره

آن سخن گفت. اما آنچه ما امروز تا حدودي از طبيعت  يتوان با قاطعيت در بارهاست، چيزي است كه نمي

 ها داشته باشد. هماهنگي با اين داستان يتواند نوعيم، شناسيمخود مي

ها آن يشود. همهتنهايي يك آدم هستيم. اما انگار معناي ما در آدم بودن، با فرديِت ما كامل نميما هركدام به

اهند وها كه در آينده نيز خآن يهمه اند، ما كه اكنون زندگي مي كنيم، وكه از دوردستِ تاريخ تا اكنون زيسته

دانست. آنچه در زندگي « آدم»نام همه را ميتوان كليتي درهم تنيده به آمد و جاي ما را خواهند گرفت، همه و

تواند اتفاق افتد. انگار هركدام از ما افتد، در اين كليت درهم تنيده نيز مييك فرد از تولد تا مرگ اتفاق مي

 يم كه از آغاِز حيات آمده و تا فرجام ادامه خواهد يافت. اي كوچك و گذرا از آن آدمي هستاي، يا نمونهذره

حال هاي سهمگيني است. ما يكديگر را دوست داريم در عيناما اين كليت درهم تنيده، در خود گرفتاِر تضاد

توانيم براي آشكار كردن دشمني خود هاي ما پنهان است و ما ميداشتنخصومتي جدي در اين دوست

 كنيم. هايي پيدا بهانه

                                                 
 32 يهي)اعراف( آ7 يسوره - 1
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ها هم آدم هستند. رهبران، پيروان خود را دوست دارند، اغنيا هم رهبران و پيشوايان آدم هستند، پيروان آن

پيروان، يا اند. اما هنگامي كه ن بستهفقيران و ذليلان را دوست دارند و همه كمر به خدمت براي زيردستا

شود. همين ماجرا در ها آغاز ميرسانند خصومتمحرومان بخواهند خود را به سطح رهبران و پيشوايان خود ب

 شود. زنان نيز ديده ميما براي شوهران نسبت به يجامعه

اي فردي، يا گروهي گونهها، هركدام بهآدم ها اين باشد كه ما، شايد يكي از عوامل اين نابسامانياين منظراز 

انگاريم و در چنين وضعيتي دشوار است كه بتوانيم مي شخص خود يهژيوهاي متعالي را و حزبي، نام

م که همان يکنيفراموش مرا  ينيد ين آموزهيام. ما يگران هم روا داشته باشيد يبراهاي متعالي را «اسم»

ن غفلت، از يده است. در ايمشان، همان خدا آفريپنداريرا هم که دشمن م يده، آنانيکه ما را آفر يخداوند

 ست. ين يگرانه راه چندانسلطه يانه تا برتريستعلاجوا يطلب يبرتر

 


