
 
 نام خداوند را به عبث بر زبان نیاور

  
امروز  انگلیسی معاصر. ـ اتریشی روز پیش بیست و دومین سالگرد وفات کارل پوپر بود، فیلسوف علم مشهور چند

عزیز،  که توسط دوست "انگارچونان فیلسوفی ندانم"با پوپر تحت عنوان  نگار یهودي مصاحبۀ پوپر ادوارد زرین، تاریخ
را خواندم و لذت بردم. با خواندن آن،  منتشر شده» ایران وایر«در سایت  میردامادي به فارسی برگردانده شده و اخیراً یاسر

 حدسها و«، »منطق اکتشاف علمی«، »جامعه باز و دشمنان آن«با ولع آثاري چون  به یاد دهۀ هفتاد شمسی هم افتادم که
کردیم؛ یاد باد آن و دربارة آنها با دوستان همدل بحث و گفتگو می خواندیممیپوپر را » اسطوره چارچوبِ«و » هاابطال

دانم وي از مرگش منتشر شود؛ نمی ... برایم جالب بود که پوپر شرط گذاشته بود که این مصاحبه باید پسیاد باد روزگاران
 ي.وپا داشته؛ دهۀ هفتمِ سدة بیستم میالدخود در آن روزگارِ ار  (agnostic)عقاید ندانم انگارانه اي در نشرچه مالحظه

 :درجایی ازاین گفتگو، پوپر می گوید

گوید: که میفرمان یهودي وجود دارد  که که حکمت سرشاري در اینام گرچه من یهودي نیستم، به این نتیجه رسیده"
  ".فرمان سوم از ده فرمان موسی؛ »نام خداوند را به عبث بر زبان نیاور«

رش یابم، فارغ از نگمی این فقره از مصاحبه را خواندم، سخن حکیمانۀ فوق سخت به دلم نشست. چنانکه در چندین بار
بی  جهت خرج کرد ومثابۀ امر رازآلود و مهیب، بینباید از خداوند، به ندانم انگارانه، پوپر در مقام توضیح این امر است که

موجودي با اوصاف زمخت و درشت  ی کرد؛ نباید او را به شیی واز او نام برد و ساحت قدسیِ هستی را دستمال سبب
 کند، تنزل داد ونگرد و امر و نهی میپادشاه و سلطانی نشسته و ما را می انسانی که تو گویی در آسمان، جایی، به سان

گاه چز خود را هیخصلت و خصوصیت رازآمی ، به تعبیر گابریل مارسل از جنس راز است، رازي که»امر متعالی«فروکاست. 
نشان بی ران وکرنگ و بیتعین و بیگردد؛ که، بیسان عنقاي گریزپایی که شکار کس نمینهد، بهاي فرو نمیو به هیچ بهانه

اش سخن گفت. این قرائت موجودات رفتار کرد و درباره است. نباید با او به مثابۀ امري عادي و موجودي در عداد سایر
 از ساحت قدسیِ به نیکی تقریر و تبیین شده، خوانشی  (apophatic theology) یـهیات تنزیهاال ر متعالی درــــاز ام

ست، فرایند تنزیه او مترتب نیاست و حد یقفی بر» سلب سلبِ«، به قول مایستر اکهارت از جنس هستی که در آن، خداوند
نفکري االهیات روش« همدلم و در جستارهایی چون میقاًع» امر متعالی«با این تلقی از ». این بارگاه نهایت حضرت استبی«که 

 م:اهاي آن به روایت خویش پرده برگرفته، از مؤلفه»دینی دینی: نسبت سنجیِ میان تجربه دینی، معرفت دینی و کنش

  
  مـــکی ببینی مرا چنان که من    آه چه بی رنگ و بی نشان که منم

  مـمن ست آنکه در زبان نامده     هاي خموش گفتم آنی بگفت
  مـزبان که مناینت گویاي بی     دـــگفتم اندر زبان چو درنام

 مـدر چنین ظاهر نهان که من    رـبانگ آمد چه می دوي بنگ

 


