
 

 

 
 

 های آن امر قدسی، و صورت رودلف اتو، مادة
 یهادی وکیل  
 آبادی هادی جعفری امان  

 

  ی کهست؛ امر دینی از دیدگاه رودلف اتو، نومینوس یا امر قدسی بنیاد تجربة چکیده:

امر   ایده ست. او در بخشی از کتابا  پیشینیحال،  عینناگفتنی و نافهمیدنی، و در
یی درونی و معنوی از دین نداشته است یا  گوید هرکسی که هیچ تجربه می قدسی

جاکه امر آناین کتاب بکشد. و از ته باشد، بهتر است دست از خواندنتواند داش نمی

امر قدسی  تجلیات خویش دربارة کند با توصیفات میگونه است، اتو تالش  این قدسی

چیزی بگوید که گفتنی نیست!  یعنی دربارة  کاری کارستان کند؛ها،  در درون انسان

ر این مقاله چه دآن همةاما  ،یی پراکنده گفته است البته اتو این توصیفات را به گونه

امر  ةپراکنده دربار از این توصیفات  تازه و منسجمی بندی تفسیری ، صورتآمده

صورت است، برای  ت آن است. امر قدسی ازآنجاکه ماده و مایه و بیقدسی و تجلیا

و اگر چنین  های گوناگونی درآید باید به صورتتجلی کند،   اینکه در درون انسان

 نشود، در روح انسان، تجربه نخواهد شد. 
کلیدواژه حیرت، احساس قدسی )نومینوس(، ماده، صورت، خشیت دینی،  امرها:

 اریس مخلوقیت و خاک
                                                 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دانشیار                      e-mail:drhvakily@yahoo.com    

)دانشجوی دکترای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )نویسندة مسئول 
e-mail: jafariimail@yahoo.com 

 14/9/1394: ؛ پذیرش مقاله17/6/1394 دریافت مقاله: 
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 مقدمه:
الهیات، بیش از هر چیز با ذات دین بود. کانت دین  و کاراز زمان شالیرماخر و حتی پیش از او، سر 

 هستیاو آورد. در و دین را از چنبرة متافیزیک  را به اخالق فروکاست و ذات آن را اخالق دانست

« ست ا اخالقی، ضروری پذیرفتن هستی خدا، از دیدگاه»بر آن بود که  اما ،خدا را ضروری دانست

(Kant, 1889, p. 222) .احساس وابستگی»آن را  تشالیرماخر دین را به احساس فروکاست و ذا »

دینی  ، بلکه تجربةایمانی کسی بود که گوهر دین را نه عقل برهانی و نه اخالق دانست. او نخستین

وار بود،  به شدت نظام رت، متصل به ]منبعِ[ ضرو(ethics)تا زمانی که ]شیرِ[ اخالق »دانست: 

 .Schleiermacher, 1893, p)« نبود (morals)در اخالقیات ( feeling)جایی برای احساس  هیچ

109). 

 گرایان نفی کردند. تحویلهای روشنگری، ذات دین را  تحت تأثیر اندیشه  زمانه خداناباوران

شناختی و  های روان پذیر دانستند و به تبیین ه علتبلک پذیر پوزیتیویست، ذات دین را نه دلیل

 به الک دینی، سخت اقتدار گفتمانشناختی و تاریخی روآوردند. درنتیجه، ایمان دینی و  جامعه

گرا در این دوران بود که پا به میدان  هیوم شک (.Raphael, 1997, p. 2رفته بود )فرودفاعی 

شک، حیران رها کرد. در این بیابان، نه از خدا  ن هولناکدر بیاباداران را بسیاری از دینگذاشت و 

رودلف اتو، در این میان،  .(Hume, 1963, p. 50)خبری بود و نه از مسیحیت و اعتقاد به تثلیث 

 ها ویی با این دیدگاهاردر روی 19۰4را در سال  (Naturalism and Religion) گرایی و دین طبیعت

چیز حتی دین را، با معیارهای مدرن خویش  مدرن، جهانی بود که داشت همه نوشت. جهان صنعتی

مدرن ایستاد و اساس دین را امری  دربرابر این سنجش فراگیر علم و صنعتسنجید. رودلف اتو  می

دینی  بتواند تبیین شود، دیگر، تجربة دینی گفت که اگر تجربةناپذیر دانست. او  پیشینی و تبیین

 دینی های آغازین زندگانی صورت رست پنج سال پس از انتشارو لذا د. (Otto, 1923, p.2)نیست 

(Elementary Forms of the Religious Life The) که امیل دورکیم در آن، ذات دین را ،

دورکیم رفت.  راه وارونة دانست، رودلف اتو راهی یی و گروهی می نمادین، و معلول هویت قبیله

ی دیگرگونه ارائه آن، توصیف یی دربارة رفت، تا با طرح تازه اتو، در این راستا، به سراغ ذات دین

 بود. (Nominous)اتو، امر قدسی  کند. طرح تازة
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 امر قدسی
منطقی  اش سخنی دقیق و توان درباره ست که نمی ا سخن اتو، و شگفتی سخن او، همان چیزی

داران سخن بگوید؛ اما این تجربه چیست؟! چه تعریفی  درونیِ دین خواهد دربارة تجربة گفت! او می

توان دورنمایی از آن را  ست!... البته اتو بر آن است که می دارد؟! مرزش کجاست؟ پاسخ، ناگفتنی

 بحث ز همان آغاز. به سخن دیگر، اتو ادقیق و منطقی از آن داد توان تعریف نمی اما ،نشان داد

کند، و هم  ناگفتنی، هم کار را سخت و پیچیده می سخت و مشکل است. آغازکردن از چیزکارش 

همین روست که اتو خود نیز در آغاز کتاب، از 1ممکن است بسیاری را از همان آغاز، گریزان کند.

است ند داشته باشند، خوب توان یا نمی اند،  دینی نداشته خواهد که اگر پیشینة تجربة وانندگان میاز خ

(holy)خواهد از یک امر مقدس  که او می این کتاب، خودداری کنند! چرا که از خواندن
بگوید  2

کار، گزیری نیست. امر قدسی  اما نکته این است که او را از اینکه راه به ذهن و زبان ندارد؛ 

که شایستة خود ، تعبیرِ گوینده استشود، فقط  اش گفته می ست. آنچه دربارها  نافهمیدنی و ناگفتنی

 شنونده را آمادة فیضخود،  با نوشتارخواهد  امر قدسی. گذشته از این، اتو فقط می اوست نه سزاوار

 ست.  ا امر قدسی ة تجربةعلت عمدامر قدسی، فقط  ةالهی کند. یعنی تعبیرهای اتو دربار

 سه گام اتو برای رمزگشایی از امر قدسی
 تازه؛  طرح واژةدارد: گام نخست:  میبتواند از این گفتة ناگفتنی بگوید، سه گام براتو برای اینکه 

 .های امر قدسی گام دوم: طرح مفهوم اخالقی و مفهوم فلسفی؛ گام سوم: بیان صورت

 تازه گام نخست: طرح واژة

کم  ی کند و کمآورد تا بتواند به روشِ خودش با آن باز میان می یی را به تازه او در گام نخست، واژة

ش آن را برای این ست که او با خالقیت ا یی وس، واژهامر قدسی را برای مخاطب جا بیندازد. نومین

درازنای تاریخ و  های آن، در خانواده مقدس و هم ؛ چرا که معنای واژةآفریند  معنای ویژه می

ن بر این بار معنایی تأکید دارها چنا اما دین اخالقی و فلسفی و عقلی پیدا کرده است، درستی بار به

غیراخالقی و غیرفلسفی  اند که معنای اصلی و اولیة خود را )که معنای قدسی کردهاندازه  بیش از

تر، معنای  برد، فقط یا بیش کار می دست داده است. اکنون هرکس واژة مقدس را بهبوده است( از 

امر »، فقط یعنی «مقدس» ویی واژةرا در ذهن خود دارد. گ فلسفی )امر متعالی( و اخالقی )خوب(
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مقدس را از معنای  اتو در این کتاب، بر آن است که معنای نخستین و اصلی«! خوب»یا « متعالی

رو،  اینست. ازا  فرااخالقی و فراعقالنی آن جدا کند تا خواننده بتواند به چیزی برسد که فرعی

بار،  کافی، رسا و رساننده نبودند، پس کوشید تا برای نخستین اندازة های دیگر به جا که واژهآناز

 نده کند. او این واژه را از واژة التینیشده و اصلی و بنیادی را ز یی بسازد تا آن معنای فراموش واژه

(Numen)نومن 
ساخته است. معناهای این واژه در التین، عبارت هستند از: فریبا و فریبنده  3

(fascinating،) آلود راز(mysterious)، آور  خشیت(terrifying / (التینی)teremendum)  و

   (.Inexpressible)ناگفتنی 

ه نتوان و دلیلی وجود ندارد ک اند را گرفته (ominous)اومینوس  ، واژة(omen) اُمِن از واژة»

 (.Otto, 1923, p. 7) «نومن گرفت صفتِ نومینوس را از واژة

یافتنی  ست و هرگز دست که گوهر هر دینی است؛ چیزی «مقدس»همان   نومینوس )امر قدسی(،

ها نیست اما برتر  دارد و ناساز با آنبعدی، عقل و اخالق را نیز دربر های که در مرحله نیست؛ چیزی

 هاست. نشیند و چیزی فراتر از آن دو می  از آن

عبری، یونانی،  که در سه زبان هایی هستند ، واژهدانست ها را نارسا می های دیگر که اتو آن واژه

معنای  (qadosh)قدوس  واژة عبری (The Bible)و التینی کاربرد داشتند: در کتاب مقدس 

Numen  .آن، یونانی معادلدارد (ayios) آن، ینیالت معادل و (sanctus) ها به غلط،  واژه این .است

عقلی و فلسفی دارد( معنا شده است. درست  )که بار« امر متعالی»ی دارد( یا اخالق )که بار« خیر»

این واژه، معنایی فراتر از اخالق و  گیرد، اما اصل و ریشة می دو را نیز دربر  ت که این واژه، ایناس

 عقل دارد.

 گام دوم: طرح مفهوم اخالقی و مفهوم عقالنی 

کند:  تر کند، دو مفهوم را مطرح می تازه نزدیک که خواننده را به این واژةاتو در گام دوم، برای این

دو   خود را در سنجش با این اخالقی. سپس معنای تازة  مفهوم فلسفی، و دیگری،  یکی مفهوم

امر قدسی به میان بر معنای تازة کند. و از بُن و بنیاد، این بحث را برای نورافشانی  مفهوم، تحلیل می

، اما در فرایند خود، عقل و اخالق نیست قدسی، در اصل و ذاتبگوید که امر خواهد  و میتآورد. ا

اخالقی و  د باراتو این است که نبای کند. هشدار و عقالنی نیز پیدا میاخالقی  بار خود تکاملی
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آن است که بنیاد  اموش شود. او برامر قدسی چیره شود و امر قدسی فر بنیادیعقالنی، بر محتوای 

ست. عقل و اخالق، رُویة بایسته و  ا مر قدسیا ه امر قدسی و تجربةدین، نه اخالق و عقل، بلک

یی دارد، که بنیادش است،  دین غفلت شود. دین اگر تُویه اما هرگز نباید از تُویة ،هستند دین شایستة

 گمان نیاز به رُویه نیز دارد تا از آن محافظت کند.  بی

عقالنی:.الف های  های قادر مطلق، عالم مطلق، حکیم، یگانه، و ... همگی آموزه مفهوممفهوم

 (the sublime) فراسو و واال و متعالی شان امر دینی هستند که عنوان کلیناپذیر  عقالنی اما اثبات

ها  ر، این آموزهشوند. به سخن دیگ امر قدسی، بخشی از آن می ها در فرایند تکاملی است. این آموزه

ست. ا  تر، امر قدسی، دارای ماهیت عقالنی امر قدسی هستند. به سنجیده ی عقالنیتعبیرها

اش  های ذهنی درباره گوری ها و کاته توان با مفهوم آید و می از یک سو به اندیشه می
شود: خدا حکیم است؛ در  گونه گفته می اش این چیزی گفت؛ برای نمونه درباره

یی دارد  سُویهست و  ا ر سو، چیزی غیرعقالنیکارش هدف دارد؛ و تواناست. از دیگ
.(Almond, 1988, P. 56)آید  نمیهای فهم در که به چنگ و چنگال فهم و مفهوم

و  قدسی و الهی و فرااخالقی و فراعقالنی دارد اما کمابیش، امر قدسی در آغاز، بار معنایی

. (Otto, 1923, p. 1)کند  تن می فهم به کند و لباس قی و عقالنی پیدا میاخال درنگ، بار معنایی بی

وابستگی به امر  احساسست( همان  ا اینکه جهان، معلول و مخلوق خداست )که موضوعی عقالنی

و با امر قدسی کسی که تماسی رودرر ست(.ا  ست )که موضوعی احساسی و قلبی و درونی  ا قدسی

 ةتجرب  بیند و نه خیرخواه مطلق. آنجا تجربه، واسطه، خدا را نه قادر مطلق می بی دارد، در آن لحظة

نام، باید نام یابد و  مبهم و خام و بی ةاست، که فرااخالق و فراعقل است؛ اما این تجرب« تو»با « تو»

 ایمانی، چنان شدید شود تا مبادا جوشش شورتن کند و شفاف  و زبان بهپخته گردد و لباس فهم 

اش نیز نمایان   نمادین و استعاری، رُویه ورزی باید با عقلناب،  به خشونت گراید. این تجربةشود که 

رُویه و سطح، کمابیش  اند اما از دید تُویه و عمق، ناگفتنی فقط از دیدهای ناگفتنی،  شود. موضوع

 دریافت و درک کند؛ اما برای د میند. درست است که غفلت از امر قدسی، دین را نابوا گفتنی

 ماخالق ببینیم و بفهمیم و بپذیری عقالنیت و مر قدسی نیز باید آن را سرشار ازمعنای کامل ا

(Almond, 1988, p. 113.)  توان با عقل و عقالنیت  امر قدسی را هرگز نمی مایة درونتُویه و

توان یافت  ا با احساس میآن را تنهمایة  فهمیدنی نیست. تُویه و درونفهمید؛ چرا که از بُن و بنیاد، 
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(Almond, 1988, p. 5)دیگر، یعنی ]امر قدسی[ با گذر به قلمرو» گوید: گونه می . اتو، خود، این 

 ,Otto, 1923) «آن ]امر قدسی[ ریشه در این قلمرو ندارد کند؛ اما خود کاربرد پیدا می اخالق قلمرو

p. 5.) 
 ی پا گذارد که از جنسآمدن، باید به قلمروین است که امر قدسی، برای به زبان ای سخن بر سر

نیایش و...(. و دو قلمرو عقل و  و معماری و مراسم جمعی و نقاشی زبان و نشانه است )گفتار

ست که تجربة  ا آمدن امر قدسی، یگانه روزنة بسیار کوچکی از جنس زبان هستند. به زباناخالق، 

بر پرداختن به  روست که اتو، افزون اینکند. از« دیگری»ا بتواند گذر به بس ی چهدینی امر قدس

نوعی، به زبان آمدن است(، بر رفتن به کلیساها و  د قادر مطلق و حکیم و ... )که بههایی مانن مفهوم

 .Otto, 1923, p) کند ها نیز تأکید می مراسم ها و دیدن های مذهبی و تماشای آن معبدها و مکان

12.) 
شناخت، محدود  توان خدای نامحدود را با عقل بشر نمیهرگز  از دیدگاه اتو، درست است که

 ها هرگز کاری خُرد و کوچک نیست:  صفت اما شناخت خدا از راه
 «ذاتی»های   صفتهای الهی مانند علم و قدرت و ...[،  صفتیعنی ها ] این صفت

(essential آن موجود هستند ) یضنه فقط عر)و (accidental) نکته . و البته به این
( synthetic essential) ترکیبی های ذاتی ها صفت کرد که این صفت نیز باید توجه

را توصیف  آن نسبت بدهیم که یها را به موجود خدا هستند؛ یعنی باید این صفت
و شود  درک نمیها  صفت این بااو ( deeper essence) تر ژرف کنند؛ اما ذات می

 (.Otto, 1923, p. 2)بشود  تواند نمی
  های عقلی گونه بحث ز اینویژه، افتخار دین مسیحیت است که سرشار ا از نظر اتو افتخار دین، به

 ست: ا  عقالنی خداست. این، همان خدا و دین دربارة ذات مفهومی
... ما «است  همه چیز، احساس»مسیحیت، نادرست است که بگوییم:  همچنین دربارة

د دانیم که دین نبای یک دین می رارزش برت واال و مقام این نکته را نشانة واقعی
را بپذیرد که از  خدا نباشد، و باید شناختی های ]عقالنی[ دربارة برخوردار از مفهوم

 ست ا مفهومی ورزی اندیشه دست بیاید؛ ایمانی که برحسب ایمان به امر استعالیی به
(Otto, 1923, p. 1.) 
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دین و خدا  های عقلی و مفهومی دربارة بررسیگونه  اتو بر آن است که گریزی و گزیری از این

توان انتظار داشت که  ست. میورزی نیز نی توان گفت که گریزی از لغزش در عقل نیست؛ و حتی می

صدر د و عقل را چنان بر دا و دین، آدمی را به لغزش بیفکنخ امان واژگان و گزاره دربارة هجوم بی

بسا  چه روی، این لغزش هر  اما به .(Otto, 1923, p. 2)د نمان  از احساس و عاطفهنشاند که اثری 

ترین راه رسیدن به شناخت و  راه یا بنیادی ه یگانهْگریزناپذیر، نباید روی بدهد. نباید گمان کرد ک

 صلیا است و راز خدا را، که همان نومن عقل و فهم است؛ اگرچه ذات و کُنه درک خدا، راه

 امر قدسی، در آغاز و در هنگام 4های عقالنی شناخت. توان با مفهوم ست، هرگز نمی ا ورزی دین

 و نه گرفتنی  زند. یعنی نه دادنی خداست که هرگونه مفهومی را پس می ة دینی، ذات و کُنهتجرب

ی کرد و حرفی زد و شدن از آن، تنها باید خود را آماده کرد. باید کار ست. برای برخوردار ا

 5.فیض شد یایشی کرد و دعایی خواند تا آمادةن
 آید. خبر می نومینوس، ناگهانی و بی فیض الهی

 دارد. راز چیزی« احساس»و راز، پیوندی بسیار نزدیک با  بزرگ است اینچنین فیضی، یک راز

سره گشوده را  کی رازسره، گشوده نخواهد شد و کمابیش راز خواهد ماند.  ست که چندان و یک ا

باید در آغوش آغوشی با آن است. راز را  توان با راز کرد، همْ کاری که می توان راز نامید. یگانه نمی

رازآمیز، همان نومینوس  این ذات نافهمیدنیآدمیان است.  جایگاه احساسگرفت. و آغوش، یگانه 

ی، فقط هنگامی به دین و ی عقلها و برهان گوید. عقل  و عقالنیت ست که اتو از آن سخن می ا

سیار حرمت دارند اما اگر زند که از نومینوس، غفلت شود. عقل و عقالنیت، ب داران آسیب می دین

 راستین نخواهد بود.  دار دینی نداشته باشد، دین دار عاقل، حیات دین

چگونه گوییم و  ناپذیری سخن می فهم ها دربارة چنین ذات چگونه ما انساناما یک پرسش: 

 شود؟! پاسخ اتو این است:  فهم می وضوعم

هر صورت[ کند، اما ]در  فهم، دوری می مفهومی اگرچه ]امر قدسی یا خدا[ از مسیر
توانستیم  او نمی چیزی دربارةباشد، وگرنه هیچ و هرگز فهم  نحوی، در درون باید، به

هیچ  نیست کهراستی چنین  گفتار، ناگفتنی است، به که در امرنیز  بگوییم. حتی عرفان
این بود، عرفان، فقط در  دینی گفت. اگر جز و هرگز نتوان چیزی دربارة ابژة آگاهی

های آشکار و پیدای عارفان،   ه از ویژگیک حالیهمیشگی بود؛ در یک سکوت
 .[Otto, 1923, p. 2]های فراوان ایشان است  پردازی سخن
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و جدا دیدن آن از فلسفه و اخالق دادن به سُویة قدسی دین،   همة تالش اتو شخصیت مستقل

اش بر   النی. او در مقدمهاست و نه ضد عق (supra-rational)نزد او دینی فراعقالنی  ست. دین ا

نی از دین است نه معنوی و روحا ربة نابدین، به تج استواریگوید که  کتاب، می ترجمة انگلیسی

خدای »گوید.  خدا می بودن دارترین کتابش سخن از فراعقلی نام در آغازلذا   آن. کردن به مفهومی

است.  ست که سر و کارش فقط فهم و فاهمه ا ست؛ و خدای ذهنی، خدایی ا ، خدای ذهنی«تعریفی

بیاید. و البته در« مفهوم»هر روی، به کالم و به شکل اخالقی، باید به اما همین خدای فراعقلی و فرا

  دینی امر قدسی سازی پس از تجربة ورزی، مفهوم ظور اتو از عقلاشد که منشاید نیازی به تکرار نب

آن است که اگر  آن را نازا دانسته بود(. اتو بر خدا )که کانت ی و عقالنیفلسف نه اثبات ،ستا

نجامد. به ورزی بیا داری به تعصب و خشونت دینبسا  چهعقلی و اخالقی رخ ندهد،  سازی مفهوم

سویة غیرعقالنی. سویة غیرعقالنی  عقالنی، ست از دو سُویه: سُویةا  ی ترکیبیسخن دیگر، امر قدس

 آن، در ادامه و پس از تجربه.  دهد؛ و سویة عقالنی تجربه، رخ نشان می آن، در آغاز و در هنگام

اتو معتقد است که اگر کسی  امر قدسی، سودمند است؟ بدون تجربةورزی،  آیا عقل پرسش:

های عقالنی، چندان  را تجربه نکرده باشد، دیگر برای او پرداختن به مفهومپیشاپیش امر قدسی 

 سودی ندارد: 

 شود که متعلق یی نمی یی ایجابی برای باشنده های سلبی، هرگز نشانه بردن از مفهوم بهره
های  حال، با باشنده یی هستند که درعین باشنده ها فقط نشانگر ست. آنا  آگاهی دینی

، «متعالی»، «فراطبیعی» ،«سرمدی»، «نادیدنی»ست ا  یی ت... یعنی باشندهدیگر، متضاد اس
همتای احساس  محتوای بیای توضیح هایی بر پردازی ها فقط ایده گونه مفهوم و یا این

، آن را تجربه پیشاپیش ه انسان بایداینک یی که برای فهمیدنها پردازی هستند؛ ایده
 ر قدسی چیست، هنگامی که فصل ششمام کرده باشد ... اگر کسی احساس نکند که

تواند به  لوتر، دیگر هیچ پندی و گفت و سخنی نمی خواند، به گفتة کتاب اشعیا را می
 .(Otto, 1923, p. 62-63) او سودی برساند

های عقالنی برای کسی که  حثگوید که ب یی سخن می گونه   البته اتو در جای دیگر از کتاب، به

 جا و ناسودمند نیست: سره بی ست، یکدینی نداشته ا تجربة
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خودش  است که باید او با ذهن یگانه راه فهماندن آن ]نومینوس[ به دیگری، این
ناچار،  ، به«امر قدسی»یی برسد که  این موضوع، بررسی کند تا جایی که به نقطه ةدربار

 (.Otto, 1923, p. 7) و آگاهی  وارد شود  او را بلرزاند و به زندگی

امر قدسی نی و پیوندش با جایگاه مفهوم عقال نکتة نخست اینکه هرچه دربارة مفهوماخالقی:.ب

نیز درست است. مفهوم اخالقی، همان پیوندی را با امر قدسی دارد « مفهوم اخالقی»گفته شد، در 

 شود: هایی آورده می باره نیز نکته حال، دراین که مفهوم عقالنی. بااین

به سخن دیگر،  .«سره خوب یک»ست  ا فهمیم، چیزی می« مقدس» واژة ها از آنچه ما انسان

ر اوج را د رسد، ما این صفت یک فردی به اوج نهایی خودش می هنگامی که صفت خوب اخالقی

 گمان و فقط در دایرة ی باشد، بیعادی و عرف شماریم. یک صفت اخالقی اگر در اندازة مقدس می

ها او را مقدس  اخالق است؛ اما اگر برای نمونه، کسی صفتی را در اوج داشته باشد، ما انسان

با اخالقی دارد؛  ها، بیشتر بار س، نزد ما انسانمقد دهندة این است که واژة نشان شماریم. این نکته می

ی را که بخشنده ها کس ست. برای نمونه، ما انسانا  معنای اخالقی این تفاوت که معنای مقدس، اوج

 . و اینشماریم ست، مقدس می ا نامیم؛ اما، کسی را که در اوج بخشندگی می« انسانی اخالقی»است، 

نون اخالقی پیروی یی را که راسخانه و از روی وظیفه، از قا کانت اراده»ست:  ا کانتی همان اخالق

 .(Otto, 1923, p. 5) «خواند مقدس می کند، ارادة می

دانستن  را به این معنا گرفت. یکیمقدس  ةتوان و نباید واژ  تو این است که نمیسخن ا اما همة

. تالش اتو این است شود منجر میخشک و ماشینی  قست که به اخال ا مقدس، لغزشی اخالق و امر

، به «خالقا»توان با  ست و هرگز نمی ا اخالقی تر از قانون قدسی، بسیار شیرین که نشان بدهد شورِ

 توان سخن تباین باشد. می بت قدسیت و اخالق، نسبتاو این نیست که نس رسید. البته حرفقدسیت 

 مطلق است:  گونه تفسیر کرد که نسبت قدسیت و اخالق، نسبت عموم و خصوص و را اینا
های اخالقی،  های اخالقی را دربردارد؛ اما افزون بر ارزش ارزش ةمقدس، هم ةواژ

 .(Otto, 1923, p. 5)توان آن را احساس کرد  ه فقط مینیز دارد؛ ک  معنایی افزوده

و کاست، از کم  سره و بی خواهد اخالق را یک سخن اتو، درست همین افزوده است. او نمی

کردنی نیست. امر قدسی بدون مفهوم اخالقی و مفهوم  طورکلی، بیرون و به قدسیت بیرون کند

اران، از بیابان د ه را روشن کند تا دینزوداف آن است که همین چراغعقالنی کامل نیست. او بر
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دین را  کهست ا   هر دینی و هستة  زیرا این افزوده، پایه زمانه، رهایی پیدا کنند؛ تاریک شکاکیت

 رودلف اتو، نومینوس.  همان معنای واژة تازةچیزی نیست مگر  وکند  شورانگیز و شیرین می

های سامی و یونانی  های دیگر در زبان با معادلکم  اخالقی، دستفرا ی قدسیتاین واژه در معنا

ست که بعدها رخ داده است.   ا قدسیت به اخالق، کاری ... کاربرد داشته است. فروکاستن و التین و

را مانند یک نیروی بس بزرگ و  فرااخالقی ویژه در آغاز پیدایش، معنای قدسیت ها به همة دین

گونه  است. قدوس را، آنآمده  6قدوس واژةدر کتاب مقدس اند.  خود داشته گیزاننده، در درونانبر

( rashnalization)« کردن عقلی»یا  (moralization)« کردن اخالقی»این گفته شد، نباید به از که پیش

ق جداست؛ اما کاربرد عقل و اخال ترجمه کرد. سخن این است که ماهیت امر قدسی، از ماهیت

 ق است:عقل و اخال بیرونی امر قدسی، قلمرو
راستی و درستی، با گذرکردن به قلمروِ دیگر ــ یعنی قلمرو اخالق  ــ  امر قدسی به

 (Otto, 1923, p. 5)کند اما خودش برگرفته از این قلمرو نیست  کاربرد پیدا می

عقل و اخالق برود؛ اما باید  که به زبان بیاید، باید به قلمروبرای این به سخن دیگر، امر قدسی

 نیک و سنجیده بنگریم که امر قدسی را عقل یا اخالق ندانیم.

 های امر قدسی  . گام سوم: بیان صورت۳ 

یی که با حضورش در ذهن و  یهاست؛ ماده و ما ماده و مایه در حکماز دیدگاه اتو،  7امر قدسی

هایی  اتفاق میان، در درون انسان و در ایندهد.  لرزاند و تکان می شدت می انسان، او را به ضمیر

در  ها کند. این واکنش مانند می بسی نیرومند و بی های احساسی و درون را دچار واکنشافتد  می

ها هستند:  ها این های درونی و صورت این واکنش 8اند. آن ماده و مایه گوناگونها  صورت حکم

/ صورت دوم: حیرت و شگفتی و غربت و  (numinous dread)قدسی   صورت نخست: خشیت

صورت /  (inward shuddering)/ صورت سوم: لرزش درونی  (stupor)رازآمیزی و فریبندگی 

 صورت نخست و دوم، دو صورت ه اتوبودن. از دیدگا  مخلوقیت و بندگی و هیچ چهارم: احساس

 شوند. یان میکننده، نما  یی بسیار شگفت، در تجربه ناسازنما هستند که به گونه
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 صورت نخست: خشیت قدسی

  ار آورد. در انگلیسی،شم ست، به ا ، که احساسی طبیعی«ترس»معنای  را نباید به« خشیت»این واژة 

کار  را به «fear» ، که کم یا بیش در طبیعت هر انسان یا حیوانی هست، واژة«ترس»برای واژة 

 «dread»نزدیک است، « خشیت»یی که در انگلیسی، کم یا بیش، به این معنای  برند. اما واژه می

نیز تا  «awful»و « awe» دو واژة، «dread» بر واژة است. در زبان امروزی زبان انگلیسی، افزون

، شاید بتواند «او از ترس، مات و مبهوت شد» رود. عبارت کار می یی به همین معنای معنوی به اندازه

)که البته  erschauernها کمابیش به این معناست:  برای این معنا رسا باشد. در زبان آلمانی، این واژه

)لرزش=  «grausen ،schauer ،gruseln»خشیت دارد(،  معنای معنوی ترین نزدیکی را به مک

grue ،)grasen ،grasslich رساترند. اتو خودش واژة آلمانی آور( که این سه تای اخیر، )هراس 

نظر  و سرانجام اینکه از دیدگاه اتو، به (.dread ) بیم و هراس= «scheu»کند:  دیگری را پیشنهاد می

ژه شاید رساترین وا (،awe« )هراس»یا  (Religious dread« )دینی خشیت»رسد که واژه و تعبیر  می

دانستند که این واژه را نباید برای هیچ مخلوقی،  میخوبی  به نخستین گوید که مسیحیان باشد. اتو می

 بود.  یی الهی باشنده کار ببرند. این واژه، ویژة به رحتی امپراتو

 اتو بر آن است که احساس خشیت قدسی، چهار مرحله و چهار صورت تاریخی را گذرانده است:

بشر  سی نومینوساین صورت تاریخی، نخستین صورت خشیت قد:هایخاموابتدایی.صورت۱

خدا یا ش غیرِست. پرست ا آمیز و ابتدایی مهارناپذیر و جنون ت که هنوز بسیار خام و آشفته وس ا

های نخستین  انسان ست که به آن، دین ا تین، همان چیزیهای نخس انسان خدایان در میانغیرِ

ها همگی همان  . این ...و یی، و پرستش مردگان های اسطوره مهای شیطانی، الها گویند؛ مانند الهام می

« صورت»های نخستین، به  یی که در درون انسان یعنی ماده و مایه نومینوس و امر قدسی هستند؛

 daemonic)« شیطانی خشیت» این ماده و مایه را تاریخی صورتشده است. اتو  خاصی نمایان می

dread) ده است. و البته، نومینوس بو طانی نیز واکنشی احساسی دربرابر مادةنامد. این خشیت شی می

پس یک انسانی که در . (Otto, 1923, p. 16) رمقی بوده است بسیار کم این صورت، صورت

آن اسطوره یا مرده،  گمان دربرابر ، بیپرستیده طوره یا یک مرده را میهای نخستین، یک اس دوران

ام شیطانی ن یت را خشیته است؛ اما اتو این خشطبیعی نبود هرگز ترس و آن خشیت داشته خشیت
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بسیار خام  رود اما دین شمار می اتو، دین بهشیطانی نیز از دیدگاه  نهد. به سخن دیگر، آن خشیت می

 و ابتدایی و پنداری.  

خدایان۲ پرستش . ز یابد که این ماده، صورتی دیگر نی میصدها یا هزاران سال بعد، بشر در:

اهریمنی  آمیز است. صورت فته و خام و جنونامر قدسی، و کمتر آش تر به مادة پذیرد که نزدیک می

 خدایان نمودی و صورتی فراتر و و اصالت نداشته است. پرستش هو شیطانی، صورتی پنداری بود

مر قدسی را در خود دارند و در دل ست. این خدایان نیز ا ا شیطانی برتر از نمود و صورت پیشین

رود و واالتر  تر می روی، پیشهر آفرینند. بشر، به خشیتی ژرف میخود، هراس و هیبت و  مؤمنان

 گیرد خود می تری به رفته های واالتر و پیش امر قدسی، در او صورت شود و احساس و عاطفة می

(Otto, 1923, p. 16). 

، و (worship)پرستش  صورت به هراس ،تاریخی لةمرح نیا در:ترینصورتپرستشخدا.ناب۳

امر  رزش دربرابر هیبت و عظمتراه با لآمیز به صورت احساس دینی هم آشفته و جنونهای  احساس

احساسی پایْدار و مطلق  و نیز احساس وابستگی نسبی به امر قدسی، به صورتشود.  قدسی نمایان می

 کند میجلوه  خدا یعنی خود تاریخی صورت نیبرتر در ،یقدس امرگونه،  این وگردد.  نمایان می

(Otto, 1923, p. 16). 

شان امر قدسی )یعنی  شوند اما در همه تر و واالتر می ها، به ترتیب، رشدیافته این مرحله همة

پیشینی   ها به صورت ینوس، همیشه در انسانخواهد بگوید که نوم نومینوس( حضور دارد. اتو می

 و پرستش مردگان، همه ریشة ها، بتیی، پرستش  های اسطوره های شیطانی، الهام الهام 9بوده است.

یز دیگر های گوناگون، ترس یا چ دین ه پنداربافانه بگوییم که خاستگاهامر قدسی دارند نه اینک

 ،دینی را داشتند غازین و ابتدایی، درست همین حالت هراس و خشیتآ ها در روزگار است. انسان

 آمیز. اتو بر آن است که حتی اکنون کم و پایین و ابتدایی و خام و آشفته و جنون اما بسیار در سطح

های  خی انسانبر های نخستین، در میان رنگ و آشفتة انسان ِ هراس و خشیت کم نیز هنوز آن حالت

ح هستند، از اروا هایی که دربارة های ترسناک و دیدن نمایش امروزی هست. خواندن داستان

ها  ها و نمایش های نخستین است. ترسی که در این داستان انسان ن احساس هراسهای ای نمونه

گونه هراس،  دارند. اینماهوی  های طبیعی، تفاوت کند که با ترس هست، انسان را دچار هراسی می

 تر. ترس از یک حیوان درنده، تفاوت پایین بسیار اما با درجة ،همین هراس رازناک و خشیت است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            12 / 22

https://erfanmag.ir/article-1-616-fa.html


 221                                                                                                  های آن رودلف اتو، مادة امر قدسی، و صورت
 

 

دهد.  ه انسان دست میوحشت، ب ه از دیدن فیلم و نمایشیی ک دارد با هراس و دلهره ماهوی و ذاتی

ف. هرگز چنین نیست که هراس ماهوی و ذاتی، در سرشت است نه در شدت و ضع و این تفاوت

طبیعی  کند، سویة شدیدتر ترس مو را بر بدن راست میرود و  آدمی فرو می معنوی که در جان

سرشت و ماهیت و ذات، فرق دارد. این هراس و خشیت، هرگز احساسی باشد. این با آن، در 

ر است برای طبیعی، هراس و دلهره و خشیت نیست. و بهت مایه و مادی و طبیعی نیست. هراس کم

ست که  ا غریزی و عادی و طبیعی یک حس را برگزینیم. ترس (fear)« ترس» ها نام گونه هراس این

شوند.  های غریزی می ها، همگی، دچار ترس دینی، و نیز حیوانی و غیرِها هم دارند. انسان دین حیوان

تاریک و رازآمیز است و در  یی ویژه است. این احساس، احساسی نیمه اما هراس و خشیت گونه

هیچ پیوندی با دینی، های عادی و طبیعی و غیر و انسان درازای تاریخ، شدت و ضعف داشته است.

است. و حیوان و  ای عادی و عامی غیردینی، کمابیش مانند زیست حیوان ه راز ندارند. زندگی انسان

های عادی، نه زندگی، بلکه  ر، انسانعادی، هرگز سر و کارشان با راز نیست. به سخن دیگ انسان

دینی، دچار خشیت و هراس دینی نیز غیرِ های طبیعی و معمولی رو انسان کنند. ازاین زیست می

دینی، گوید، انسان طبیعی و معمولی غیر درستی می که لوتر بهگونه  آن شوند. به سخن دیگر، نمی

 و دینی  . خداترسی، که اوج خشیت و هراس معنوی(Otto, 1923, p. 15)ترسد  هرگز از خدا نمی

خدا غیرِ ست است: خداباوران هرگز دربرابردار است. ازآن سو نیز در های دین انسان ست، ویژگی ا

توان هراسید و خشیت داشت. معنای  چرا که فقط از خداوند است که می 1۰خشیت و هراس ندارند؛

طبیعی، هرگز خواستنی و  ازهمین روست که ترس 11خشیت در فرهنگ اسالمی نیز همین است.

  امر قدسی، بسی خواستنی و آرزوکردنی اما خشیت و هراس رازآمیز دربرابر ،یستآرزوکردنی ن

دینی  ها، که اگر نصیب هر کسی شود، به تجربة اال برای انسانوست ا  ست. خشیت و هراس، مقامیا

 دست یافته است. 

وجودی از  د که هراس و هیبت و خشیت، نشانة دوریشاید بتوان سخن اتو را چنین تفسیر کر

شود و دیدار  بیند و نزدیک او می دار، خود را در حضور خدا می دین سو، بندة ازیک 12خداست.

و « هیچ» چیز. و فاصلة داند و خدا را همه دیگر، خود را هیچ می ازسوییوخصوصی با او دارد؛ 

نزدیکی و  ، بسیار است. و گویی تجربة دینی، نوعی تجربة پارادوکسیال است: تجربة«چیز همه»
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 13دوری!
، هراس و هیبت و «دوری»آورد؛ اما  ، عشق و محبت می«نزدیکی»نماید که  گونه می و این

 آفریند.  ترس و لرز می

  صورت دوم: حیرت و شگفتی و غربت و افسون
سره و سراسر، تازه و ناآشنا و بیگانه و  هراسیده، یک ازآنجاکه احساس خشیت رازآمیز برای انسان

ینجاست شود. ا و حیرت و شگفتی می 14نماید، سخت دچار افسون مینافهمیدنی و غیرقابل انتظار 

گر امر قدسی  تجربه کند: خشیت و فریبندگی! انسان می ناسازنما جلوه که امر قدسی، به دو صورت

بیند!  آور می آور و خشیت اسرا هم فریبا و فریبنده و افسونگر و جذاب و رازآمیز، و هم هر

دهد و ذهن و ضمیرش را  سختی تکان می ود و این شگفتی او را بهش زده می رو، بسی شگفت ایناز

برگرفته از  است؛ یک مفهوم تمثیلیاین حیرت و شگفتی، خودش، فقط یک نماد »لرزاند. و  می

معنای دینی، یک به زبان و  .(Otto, 1923, p. 26) «جامع گر؛ اما ناتوان از تفسیر طبیعت؛ یک نمایان

 15؛است  «سره دیگری یک»بزرگ،  راز
ست که هرگز فهمیدنی نیست. و ا  آشنایی–یک غریبه

آور است  هراس انگیز. این، همان راز هم هراساند و  گونه است. رازها، هم جذاب راز، این سرشت

گر را قبض  تجربه ست که جان ا ریبایی، دو ناسازنماییگوید. این خشیت و ف که اتو از آن سخن می

یا « انگیز  فریبندة هراس» گونه گفت که امر قدسی، به صورت ترکیبی نتوان ای کند. می میو بسط 

گر، غم را در شادی، و شادی را در غم  تجربه شود. و گویی جان نمایان می« بندهفری انگیز هراس»

 16بینید. می
 

 صورت سوم: لرزش درونی 

حیرت و شگفتی و » و صورت« رازآمیز قدسی خشیت»ِ  امر قدسی، پس از صورت ماده و مایة

کند که دربرابر ذهن و ضمیر و  ازآمیز، آغاز میکند. امر ر ، از درون، آغاز به لرزیدن می«فریبایی

این . (Otto, 1923, p. 15)او را لمس کند  و احساسکننده، با هیبت نمایان شود  تجربه جان

ست. به سخن ا  با امر قدسیاحساسی  آغاز تماس و است  دینی صورت، آغاز تأثیر مستقیم تجربة

شود. شاید بتوان گفت که دو  دینی، با این صورت، باز می کلبة زیبا و خصوصی تجربة دیگر، درِ

 بة کوچک و زیبای تجربةورود به کل کننده را آمادة هستند که تجربه هایی پیشین، صورت صورت

 شوند معنوی و قدسی و درونی نمی ر این لرزشدار، هرگز دچا غیر دینهای  کنند. آدم دینی می
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(Otto, 1923, p. 15). رت و غریبگی و فریبندگی، و آمیخته از خشیت و حی  این لرزش، لرزشی

، «قدوس، قدوس، قدوس» ها با واژة یمسیح ست که هنگام نیایش ا لرزشیهاست.  حالت  این پیامد

نشیند و با سرود  کننده می نیایش جان و دلتازند و بر تن و  وان میمحکم و استوار به روح و ر

 (.Otto, 1923, p. 17) کند ( بروز میTersteegen)  ترستیگن

 خدا در همه جا هست»

 ای دل، در برابر او آرام باش

 .(Otto, 1923, p. 18) «سجده کن و از درون او را ستایش کن

  شیطانی حالت خشیتنخستین است. همان های  انسان این حالت، همان حالت خشیت و لرزش

در روح گذرد، همان است که  قدسی می بر روح الهی و عرفانی در خشیت چهست؛ یعنی آنا

با این تفاوت که در این حالت الهی و عرفانی، جای جنون گذرد؛  شیطانی در خشیت شیطانی می

ست  ا یتیخش ست نه شیطانی. ا ست. اینجا خشیت، خشیت عرفانیا  شیطانی خالی نابخردانه و آشفتة

 .(Otto, 1923, p. 18) کننده، النه کرده است تجربه که در خودآگاهی

 مخلوقیت و هیچی و خاکساری  احساسصورت چهارم: 
ست. شاید بتوان گفت که امر قدسی، در این  ا دینی نماید که اوج تجربة گونه می این صورت این

ست  ا احساس احساسیشود. این  های پیشین نمایان می شکل و صورت و احساس، بیش از صورت

بودن خویش   ست که با هیچ ا یی یک آفریده ست. احساسا  ونی و قدسیدر دهندة لرزش که تسکین

ست؛ احساسی ا  «نیستی» کنی درخودش شده است. احساسآفریننده، سرافکنده و کوچک  دربرابر

مسلط و مطلق است؛ قدرتی که همة چیزها وابسته به او و آفریدة  چیره و که دربرابر یک قدرت

است  خدا، همین احساس است و روشن اوست. به سخن دیگر، پایه و مایة تجربة دینی و پرستش

 گنجاند. سره در زبان  واال را یک توان این احساس درونی و روحی که هرگز نمی

 عبادت همتای بیویژگی 
نه و یکه و اش تک و یگا خدا اگر چندین و چند ویژگی داشته باشد، یک ویژگی عبادت

از دیدگاه  این ویژگیهای انسان، این ویژگی را ندارد.  دیگری از حالت همتاست و هیچ حالت بی

ه عبادت و نیایش هنگامی کدار  های دین ربودگی و جذبه است. شکی نیست که انسان اتو، ویژگی
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یی کار  و گونه یی مراقبه  گونه  روی، عبادت،رسند. به هر  کنند، به واالیی و تعالی اخالقی نیز می می

انگیز  ربودگی و جذبه، شگفت رساند؛ اما آن ویژگی نیک است که انسان را به تعالی اخالقی می

یی کسی او را با خود به جایی دیگر عبادت، گویی ربوده شده است؛ گو اوج است! انسان در حال

 شود. انسان در اوج عبادت و نیایش، چنان غرق خود می او از خود بی روست که برده است. ازاین

روست که اتو برای اینکه  اینگذرد. و از مد که پیرامونش چه میفه شود که چندان نمی عبادت می

گوید احساساتی مانند  . او میکند می ذکرهایی را  بتواند این ویژگی را بهتر بفهماند، نمونه

یکه و یکتا و  یی، مانند این ویژگی زهتا اندا عشق، اعتماد، پیروی فروتنانه و ایثار ،قدرشناسی

 انگیز را ندارند. آنان که اوج فتشگ باز هم آن ژرفای ربودگی و جذبة همتای عبادت هستند؛ اما بی

که پس پرسد  جا، اتو می گوید. در همین که اتو چه میفهمند  خوبی می اند، به عبادت را تجربه کرده

توان آورد تا این جذبه و  راستین، که این ویژگی را دارد، چیست و چه تعریف و تعبیری می عبادت

 شگفت را بنمایاند.  ربودگی

 گیرد. رد؛ و البته بر آن، خرده میآو بحث می شالیرماخر را به میانة همین جاست که اتو تعریف

 شالیرماخر و نقد آن  دیدگاه

 به میان آورد به نام خدا تجربی پرستشدین و  بنیاد دربارة بار دیدگاهی را ای نخستینبر رماخریشال

او بر . است مطلق یموجود به وابسته کاست، و کم یب و سره کی که یحساسا  .یوابستگ احساس

 یکس به عشق احساس ای ی،کس از یسپاسگزار احساس با مطلق، وابستگی  احساس نیاآن است که 

تفاوت  یزیچ ای یکس به نسبت یفروتن احساس ای یزیچ ای یکس به اعتماد احساس ای ی،زیچ ای

 . دارد

 اما رد؛یپذ یم شیکماب را آن و داند یم مهم اریبس و تازه یدگاهید را رماخریشال دگاهید نیا اتو

 در نجا،یا در. کند یم کامل را آن و دیافزا یم آن بر  افزوده کی و گیرد به آن می  اشکال و خُرده سه

 و هیچ تیمخلوق احساس» اتو، یعنی ة پیشنهاد تکمیلیدرباربیشتر  افزوده، کی و اشکال سه نیا پرتو

 :و تعریف اتو افزوده نخست،. گفت میخواه ،«بودن 
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 تعریف اتو

 از ه،یما و هیپا از احساس، نیا که است آن بر وتاتر گفته شد،  گونه که کمی پیش نخست اینکه، آن

عقلی یا  داران دین یها احساس تیماه با هرگز ،تجربی -دینی احساس تیماه. است گرید جنس

های دیگر در ماهیت  با احساس و اختالفش ستین یکی داران نید ریغهای  اخالقی، و یا احساس

: باشد تازه تیماهاین  ةندینما تا ردیگ یم کار به را یگرید ریتعب او رو، نیازا. است نه در رتبه و درجه

 قوم ةدربار میابراه که یهنگام ی و حقارت و خاکساری و خودشکنی.مخلوق و یدگیآفر احساس

 ستم،ین شیب یخاکستر و خاک که من اکنون: »گفت گونه نیا گفت، یم سخن خداوند با سدوم

 احساس» به متن، نیا در .(27 هیآ هجدهم، باب ش،یدایپ کتاب) «سخن بگویم خدا با که داشتم شهامت

 اگر. محض و صرف یوابستگ احساس کی با است متفاوت اریبس که شده اعتراف یی «یوابستگ

 «تیمخلوق احساس» را آن که است نیا اتو شنهادیپ م،یبگذار ژهیو احساس نیا یبرا ینام میبخواه

 یموجود برابردر کهی  «هیچ»؛ است چیه که ستا  یی دهیآفر کی احساس احساس، نیا. مینه نام

 .(Otto, 1923, p. 10) است گرفته قرار ینبرترمطلق و 

 آن، گرید یسو و است چیه آن، یسو کی که دیگو یم یاحساس از سخن اتو نکهیا دوم

 اتو، دگاهید از که ست ا یزیچ بودن،  یرونیب نیا (.objective and external)ی رونیب یی باشنده

 را خود که ست یانسان واقعی، ینید انسان. ستا  یخال رماخریشال «یوابستگ احساس» در شیجا

 چیه چِیه ،ینید انسان. ست ا یرونیب و کران یب و یناگفتن و ناشناخته که کند یم یتیقدس در محو

 دارد مطلق قدرت تنها نه که یی باشنده است؛ گرفته قرار یرونیب یی باشنده برابردر که یچیه است؛

 و یرونیب یخدا نیا و ندیاو ةدیآفر و او تیهو و وجود به وابسته سره، کی موجودات، ةهم بلکه

 با برتر، و یرونیب یخدا نیا 17.دیآ یدرنم انیآدم ذهن و زبان و لفظ به هرگز حاکم، و رهیچ و برتر

 یها حالت از یحالت در را خود تواند یم فقط گونه، نیا ییخدا. شود ینم شناخته یی واسطه چیه

 یی واسطه چیه و شود یم افتیدر خودش در و خودش با فقط که یحالت دهد؛ نشان یروح یشخص

 .است نیهم اتو، دگاهید از ن،ید گوهر و. ندارد
 اش درباره ن،یا از شیپ که ستا  یموجود همان ق،یدق ودرست  یرونیب موجودِ نیا

 در را یوابستگ احساس و «تیمخلوق احساس» میخواه یم اگرقدسی.  امر یعنی م؛یگفت
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 حضور کی چون را یقدس امر نیا دیبا داشته باشیم،« نومن» عنوان به خود، روح
 (.Otto, 1923, p. 11کنیم  ) تجربه[ فنومن نه و] نومن،

 های اتو به تعریف شالیرماخر: و اما خرده

 در دارد، خود ذهن در یراست به رماخریشال کهیی  عاطفه ای احساس که است آن بر او :نخستردةخ

 را مطلب حق رماخریشال یعنی. ستین کلمه قیدق یمعنا به یوابستگ احساس قش،یدق تیفیک مقام

 که است برآن رودلف اتو .(Otto, 1923, p. 10) تاس نکرده ادا یوابستگ احساس ریتعب ةدربار

 دربر زین ندارند دینی تجربة رنگ که را گرید یها تجربه که ست ا یی گونه به رماخریشال فیتعر

گزاری از ورزی به دیگران، احساس سپاس احساس دینی مردم عادی، احساس عشق مانند رد؛یگ یم

 یوابستگ احساس» از دیدگاه او .فقر و یدرماندگ حالت در گرانید به یوابستگ احساسدیگران، 

 مانع او فیتعر تر، دهیسنج سخن به. استه انسان یروح یها حالت هیشب اریبس رماخریشال «مطلق

 نیا به پاسخ تواند یم او «مطلق» دیق. است داشته اشکال نیا به توجه شالیرماخر البته. ستین اریاغ

  مطلق ها احساساز  یبرخ: است مرتبه و درجه در تفاوت دهندة نشان فقط د،یق نیا اما باشد؛ شکالا

 چه و مطلق چه رماخر،یشال یوابستگ یها احساس صورت، هر در یعنی. هستندی نسب گرید یبرخ و

 پس ندارند، یماهو تفاوت چون و. گوناگون یها مرتبه و درجه با اما ،دارند تیماه کی همه ،ینسب

. است تک و گانهی و کهی اتو، میتسل و یبندگ و تیمخلوق احساس که یدرحال ستند؛ین گانهی و کهی

 کنند یم لمس یکسان فقط را اوج نیا. است گانهی و کهی یاوج خدا با شیاین حالت اوج نمونه یبرا

 که ست ا کسی باشد داشته را یی تجربه نیچن تواند یمکه  یکس یگانه و. اند داشته را آن ةتجرب که

به سخن دیگر، اتو  ه خود را فقط وابسته بداند.، نه اینکزیچ همه را خدا و داند یم چیه را خود

گوید که هر  آورد. او می رسایی نیست و البته اتو دلیلی نمی گوید تعبیر وابستگی مطلق، تعبیر می

 یابد. میبه این موضوع بنگرد، تفاوت را دربینانه  کس درون

 با وندیپ در فقط که ستا  یحالت ،ینید یوابستگ احساس که است آن بر رماخریشال :دومةخرد

 یلیتحل ،یوابستگ احساس از او لیتحل گر،ید سخن به(. یخودآگاه) دهد یم رخ نفس

 نیا در خدا و داند یم یخودآگاه یی گونه را ینید احساس او. است ویسوبژکت و یشناخت روان

 (.Rowe, 1931, p. 56) انسان از رونیب یی باشنده نه ست،ا  یخودآگاه ندیبرآ ل،یتحل
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 گوهر آغاز، در خواهد یم رماخریشال اگر. دیآ یم دوم اشکال یپ در سوم، اشکال :سومخردة

 بار یاله ساحت به ،یخودآگاه نیا با بخواهد آن، از پس و بداند، «یخودآگاه» را ینید ةتجرب

 تیعل قانون و استنتاج راه از را خدا دارد یعنی کند؛ یم استنتاج دارد غافالنه که بداند دیبا ابد،ی

 راه از فقط را ینید ةابژ کی یآگاه[ رماخریشال] او» گر،ید سخن به 18.واسطه یب نه شناسد یم

 احساس از رماخریشال منظور... ست او یخودآگاه ةدییزا که یاستنباط موزد؛آ می ما به استنباط

. (Rowe, 1931, p.20) «است( بودن علت کی معلول عنوان به) بودن مشروط از یآگاه ،یوابستگ

. (Raphael, 1997, p. 10)آن  ست نه علت ا که طبیعت، فقط وضعیت و موقعیت امر قدسی درحالی

. ستا  یعقالن و یمفهوم پس است؛ واسطه با ن،ید ذات از رماخریشال ریتفس که است آن بر اتو

 ةدهند نشان که یبودن  مخلوق است؛ شیخو  بودن  مخلوق شناختن د،یگو یم رماخریشال آنچه

 استغراق نیع که یتیمخلوق است؛ تیمخلوق از یآگاه د،یگو یم اتو آنچه اما است؛ بودن  معلول

 و علت) داند یم خدا خالق فعل معلول را مخلوق رماخر،یشال! کار؟ چه تیعل با را استغراق و است

. شمارد یم یهست و کمال و ییتوانا دربرابر یستین و یکاست و یناتوان را تیمخلوق اتو اما ،(معلول

 با را خود مخاطب اتو اما کند یم رو روبه بودن  مخلوق تیواقع با را خود مخاطب رماخریشال

 کند یم مواجه است فقر و یستین و یندار و یزیچ یب و یبندگ سره، کی که مخلوق، تیوضع

(Rowe, 1931, p. 20). مخلوق و یوابستگ احساسِ» در نگاهش رماخریشال که است آن بر او 

 چیه نگاهش اتو اما گرداند، یبرم «تیعل» به را «یوابستگ» شالیرماخر. ست ا یعقالن ینگاه ،«بودن 

 گفت بتوان دیشا. ست ا یعرفان شیکماب ینگاه ،«ینید و یقدس احساس» به اتو نگاه. ستین تیعلبه 

 همه تو و هستم چیه من. »داند یم یقدس امر یتجل یی گونه به کهبل معلول، نه را مخلوق اتو که

 به فرارونده موجود و نفس، کمال نفس یفنا چون ییها دهیا جانیا. در(Rowe, 1931, p. 21) «یهست

 .نبود رماخریشال نگاه در که رود یم کار به «تیواقع همهْ» و «تیواقع گانهی» عنوان

 : نتیجه
د اما از دیدگاه وی، تجلی و دان مفهومی و غیرعقالنی میخود، امری غیر ذات دین را، به خودیاتو 

ست. یعنی آنچه در تجربة  ا ه شدنیست ک  ا های عقلی و اخالقی مفهوم تحقق ذات دین، از طریق

امر قدسی  آید، ذات ناگفتنی و نامفهوم دست می دار به واسطه و شخصی یک دین عرفانی و بی
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یی که  دار است؛ تجربه واسطة تجربة شخصی عارف دین دسی، متعلق بیرونی و بیاست؛ که این امر ق

دارد. درست پس از این ماهوی  داران، تفاوت غیر دین های شخصی لی دیگر است و با تجربهک به

و البته این  شود آغاز می سازی عقالنی و اخالقی درنگ، مفهوم ست که بی ا ناب امر قدسی تجربة

متافیزیکی )که کانت آن را ناشدنی دانست و اتو نیز سخن کانت را  سازی سازی، مفهوم هوممف

 پذیرفته بود( نیست. 

و  آورد های فلسفی و اخالقی بیرون می مفهوم دین را از چارچوب تنگ به هر رو، اتو ذات

های بایستة عقلی و اخالقی.  سازی داند نه به مفهوم امر قدسی می داران را به تجربة عرفانی اتکای دین

سازی دارد، اما باید بداند که  هیچ گمانی، نیاز به مفهوم  دین، بی دار البته برای درک و فهم دین

به  امر قدسیتر،  ست. به سخن سنجیده ا سازی ز مفهوم و مفهومآنچه بُن و بنیاد است، چیزی فراتر ا

 باراش، ناگزیر،  تکاملی روندست و نه مفهومی و ذهنی، اما در ا  کردنی خود، فقط تجربهْ خودی

بایسته، بر  د این بار اخالقی و عقالنیاین است که نبای سخن بر سرکند.  اخالقی و عقالنی نیز پیدا می

یی دارد )که  رنگ یا فراموش شود. دین اگر تُویه یره شود و امر قدسی کممحتوای امر قدسی چ

گمان نیاز به رُویه نیز دارد تا از آن محافظت کند. باطن، اصل است؛ اما ظاهر،  بنیادش است(، بی

 ست بایسته و شایسته.  ا فرعی

 ها: نوشت پی
 .(4751، بیت 3)مثنوی، د «عشق از اول چرا خونی بُوَد/ تا گریزد هر که بیرونی بُوَد» .1

این دو . sacredو  holyاست. این واژه در انگلیسی، دو ترجمه دارد:  Heilidآن در آلمانی،  ترجمة .2

 رخی کاربردها(. به هر روی، مترجمهای خیلی جزئی در ب انگلیسی، مترادف هستند )با تفاوت واژة

 را آورده است.   holy یی، واژة انگلیسی به هر انگیزه

 نومن کانتی اما ،ستو به معنای یادشده در متن ا  ، التینیاتو نومنکانتی یکی نیست.  نومناین واژه با  .3

(noumen)گوید شناختنی  و به معنای چیزهای عینی و بیرونی و ابژکتیو است که کانت می  ، یونانی

 نیستند.

 ای ولد  شیر  مادر بانگ زد/ که بیا من مادرم هان یا به طفل .4

 (.3597و  3596ای ه ، بیت2مثنوی، د )تا که با شیرت بگیرم من قرار  حجت بیار/ ید: مادراطفل گو 

 (.142  :137۰، )حافظ و مرجان نشود ؤلؤور نه هر سنگ و گلی ل /فیض گوهر پاک بباید که شود قابل .5
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یا به تعبیر  sanctusو معادل التینیِ آن  άγιοςمعادلِ یونانی آن،  (.qadosh)ست  ا عبری واژة قدوس .6

 است.  sacerتر  دقیق

توانند دین را تجربه  کسانی که نمی از اش است، که درواقع، آغاز بحث بنیادیاتو در آغاز این بخش،  .7

کند که دست از خواندنِ کتاب بکشند و خود  می درخواستاند،  یی نداشته ، یا تاکنون چنین تجربه کنند

 را خسته نکنند که سودی ندارد.

سره نو و تازه. اتو  ست یکا  ام، چیزی یی که در اینجا آورده بندی بندی و تقسیم بحث و صورت ةهندس .8

 های صورت و ماده را چند وار، واژه پراکنده و اشاره د و فقط به صورتبندی را ندار هرگز این صورت

 جا آورده است.

او دارد که  ریشه در این اندیشةدیدگاه اتو، این .۱ست:  اتو، گفتنی و شنیدنی سه نکته در این سخن .9

 .۲ ؛(Otto, 1923, p. 118)انسان همواره و در درازای تاریخ همین بوده است که اکنون هست 

اندازد؛ با این تفاوت جزئی که کانت آن  خن کانت میس ما را به یاد امر قدسی در انسان، بودن  پیشینی

۳ ؛امر قدسی ةگوید، و اتو، فقط دربار عرفت میهر گونه م را دربارة بودن از دیدگاه اتو، به  پیشینی.

گونه است که  ه اینکها آن را نزد خود داشته باشند بل انسان نیست که همة (Innate)بودن   معنای فطری

 .(Otto, 1923, p. 181) توانند آن را داشته باشند ها می انسان همة

 (.28)فاطر:  «ترسند از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می» .1۰

یی میان ما  خودت به ما بده که حجاب و پرده یی از خشیت خدایا؛ به اندازهفرمایند:  می )ص(پیامبر اسالم .11

فرمایند:  را مینیز همین سخن  )ع(. پیشوای سوم شیعیان (شعبان دعای روز نیمة مفاتیح الجنان،)« و گناه شود

خواهانه  پوشانی تا دربرابرت آمرزش های هراس و هیبت را می دوستانت لباس ای کسی که بر تن»

گمان اهل علم  بی )ع(حسین امام  مقصود از دوستان، در این سخن (.دعای عرفه مفاتیح الجنان،)« بایستند

 :گوید شدن است. شیخ بهایی چنین می  «او»ست؛ و البته مقصود از علم، غرق در  ا

 ه پرداختن/جمله را در داوِ اول، باختنعلم، چِبْود؟ از هم

 دلت افزون کندها از سرت بیرون کند/خوف و خشیت، در  این هوس

 . (9 :1369 )شیخ بهایی، انما یخشی، تو در قرآن بخوان  علم دان/ اهلل را نشانخشیة 

کسی  کند نه آن را حس می کند، عظمت و بزرگی ه را تماشا میبرای نمونه، فقط کسی که از دور، کو .12

 زند. کوه، گام می که در دل

 . (، دعای جوشن کبیرمفاتیح الجنان) «يَا مَنْ دَنَا فِي عُلُو ِّهِ يَا مَنْ عَال فِي دُنُو ِّهِ» .13
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خشیت، به این مفهوم  پرداخته است. جا داشت که در کنار مفهومبه نظر بنده، اتو به این مفهوم، چندان ن .14

 کافی بپردازد. ةنیز به انداز

روح، هم هست و هم نیست. هست؛ یعنی به آن است. « روح»این تعبیر،  ساده و خام و ابتدایی ةنمون .15

 یی محسوس نیست.  باور داریم. نیست؛ یعنی باشنده

 .(231: 137۰ ،)حافظچون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امّید غمت خاطرِ شادی طلبیم .16

 .(3112 بیت ،2 دی، ثنوم) «خداست او د،ینا شهیاند در که آن/فناست یرایپذ ،یشیاند چه هر» .17

 .(1342 بیت ،3 د ،یمثنو) یعلت چون نیقر یمعلول به ین/یفکرت کنار در ینگنج تو .18

 نامه: کتاب
 .، تهران: سروشدهماپ چ(، 1374)قرآن کریم، ترجمه عبدالمحمد آیتی،  –

  ، نسخه الکترونیکی:کتاب پیدایش –

http://files.tarikhema.org/pdf/story/bible/Gadim/01_genesis.pdf 
 زاده، تهران: انتشارات علمی (، ترجمه مصباح1369) ،الجنان  حمفاتی –

  الکترونیک:  نسخهمصطفوی،  تدوین: علینان و حلوا،  . حسین عاملی بهاءالدین محمدبنشیخ بهایی،  –

                                                                                              www.zoon.ir 

، براساس نسخة قونیه، تصحیح و پیشگفتار: مثنوی معنوی(، 1376. )الدین محمد بلخی جاللمولوی،  –

 عبدالکریم سروش، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی. 

 تهران: اقبال. چاپ ششم،تصحیح قاسم غنی، دیوان حافظ،  (137۰) .الدین شمسحافظ شیرازی،  –
– Almsond, Philip C. 1977, Rudolf Otto: An introduction to his philosophical 

theology. 

– Hume, David, 1963. Dialogues concerning natural religion. Hafner Publishing. 

– Kant Immanuel, 1889, Kant's critique of practical reason: and other works on 

the theory of ethics, Longmans, Green and Company. 

– Rowe William, 1931, Philosophy of Religion an introduction, wads worth, First 

Edition. 

– Otto, Rudolf, 1923, The idea of the holy: an inquiry into the non-rational factor 

in the idea of the divine and its relation to the rational, Translated by John 

W.Harvey, Revised with Additions Oxford University Press, London Milford. 

– Schleiermacher Friedrich, 1893, on religion: Speeches to its cultured despisers. 

K. Paul, Trench, Trübner & Company, Limited. 
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