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 دهكيچ

ـ مربـوط بـه د   يهـا  ل و نقـد داده یـ ف، تحلیبه توصروش تحلیلی و نظري ق با یتحق نیا  ین نـوئر در حـوزه خداشناسـ   ی

رد و صـفات  کارکمفهوم،  یضمن بررس ،چاردیپر اوانس یشناخت ه با استفاده از مطالعات انسانکن است یهدف ا .پردازد یم

ـ اثبـات  نـوئر   یین ابتـدا یرا در د یو ذات يفطر يخدا، اعتقاد به خدا ـ در ادرا مفهـوم خـدا    ياریبسـ گذشـته،  د. در کن ان ی

ان یـ سه آن با ادین نوئر و مقایدر د يات فطریبا طرح الهچارد، ی. اما پراند ترس دانسته يآور و از رو ، وهمیخراف يا شهیاند

 یاتیـ ت نـوئر اله ایـ چـارد، اله یپر يهـا  افتهیست. براساس یموهوم ن يان امریدر اد »اتیاله«ه مفهوم کنشان داد  ،متمدن

ـ اخـورده اسـت. بـر     نوئرها گـره  ینید یه با زندگکامل و متمدن است کان متیده، منحصر به فرد و همسان با ادیچیپ ن ی

نـا، شـنوا،   یو رسـوم، ب  هـا  ننده، خالق سـنت یبه مانند دلسوز، آفر یصفات يه داراکاست  یاخالق یینوئر، خدا يخدا اساس،

ه وجود آن در عـرش آسـمان و   کحیات است ة رندیبخش و گجاحاضر، عطا مطلق، همه ، قادرها انحافظ، دوست و پدر انس

  است. »ئوثک«با نام  یآسمان یدر قالب روح

  .رد خداکارکن نوئر، مفهوم خدا، صفات خدا، ید :ها دواژهیلک
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 مقدمه

 اسـت از ن کـ خودشـان مم  یستند و حتین یخ روشنیتار يدارا ،ییان اقوام ابتدایادجمله  زان، ایاد یبرخ

ۀ ایـن ادیـان   ه بـه مطالعـ  ک یپژوهان نینداشته باشند. د یاطالع چندان باشند، ینیبعد و منشأ د يه داراکنیا

دین وجود دارد یا نـه؟ امـا    ،ي بدويها انه آیا در میان این انسکاند  مطرح کردهاین پرسش را پردازند،  یم

هـاي روشـنی    پاسـخ بـه  آنهـا   ین ادیان، پرسـش در ا افتهی املکش عقاید دینی و تیبه مرور زمان و با پیدا

ه (در مورد توجـ شناسی و انسان ينگار قوم يها ین جوامع، بررسیمطالعه ا يها از راه یکیتبدیل شده است. 

ـ اسـت. ا  )9ـ8، ص 1962ریچارد، پادیان ابتدائی ر.ك: مطالعه  شناسان به انسان در اي  سـهم عمـده   ،ن نـوع مطالعـه  ی

ـ نـد. اله ک یمـ  فـا یان ایـ ن ادیرد آن در اکارک ن ویمنشأ د ةدربارژه وی بررسی مسائل دینی، به از  یکـی ات ی

ن یـ د به آن توجه داشـته باشـد. در ا  یبا پژوهی دینهر . ن گره خورده استیه با مفهوم دکاست  یمیمفاه

ة ربـار درده اسـت.  کان را به خود جلب شناس انسان قا توجهیدر قاره آفرژه یو ، بهییان ابتدای، مطالعه ادانیم

  ه وجود دارد:یسه نظر ،قایآفر یاعتقاد به خدا در مذاهب سنت ینیدأ منش

 ،قـادر مطلـق   یکه کنند کتصور  ين جوامع بدویشده اموجب ه کعالم  یگستردگ عظمت وة مشاهد. 1

  د آورده است.یوه را پدکن عظمت و شیا

شـده ذهـن انسـان    موجـب  ه کـ ره یغ و ، طوفانبرق و رعد ،شب مثل روز و یعیطب يها دهیوجود پد. 2

  ببرد. یقدرت خداوند پهاي  به نشانه يبدو

  .  و... ها انطوف ا،یبال مثل مرگ، ینترل حوادثکدر آنها  یناتوان. 3

 یبـه قربـان   ا،ین بالیا در امان ماندن از شرّ يها برا ییقایشد تا آفرموجب ن عوامل یاۀ ه همین نظریطبق ا

 »خداونـد «به نـام   یوجود متعال یکبه ترس،  يرو ازا ی ن ودن عظمت جهایبا د آورند و يش رویایو ن

همچـون   یان الهـ یـ ت ادیاهمن است، یاز د یج غربیدگاه راید یکه کدگاه فوق، یمتأسفانه د نند.کاذعان 

رده کـ خدا در بشر غفلت  يحضور فطرمسئله  و از ،ده گرفتهیقا نادیفرآم آن را در قاره ین اسالم و تعالید

اوانـس  ه کـ شـد  موجـب  املی و مثبـت در آن  کـ ش مفـاهیم ت یه پیداک ،جوامع بدويی از این یکاست. 

ی یابتـدا  دیـن  که گرچه به عنوان یکاست  نوئرآیینی در آفریقا با نام دقیق آن بپردازد، ۀ به مطالع ریچاردپ

یـن  ا .داراي آداب و شعائري مثل اعتقاد به خدا، گناه، قربـانی، نیـایش و غیـره اسـت    شود، اما  خوانده می

ح یف و تشـر ی، توصـ كدهد. در هاي خاص و منحصر به فرد بودن این دین را نشان می مفاهیم، پیچیدگی

ـ   چـارد یپرن یموجـب تحسـ   ،دهیـ چیپ یاتیـ ن نظـام اله یا  یـک شـده و او را بـه عنـوان     یدر جامعـه غرب

ـ ااز ملحـد  ياریه بسکموده یرا پ یراه ،چاردیپررده است. در واقع ک یشناس برجسته معرف انسان  ین غرب
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ـ با مطالعـه د وي دانند.  یم یخراف يرا امر ینید يها زهیرا آنان انگیز؛ آن غافلند كاز در ضـمن   ،نـوئر ن ی

بـا   يدارد. و يه جـا یـ در فطرت بشر اول ینیو د یخداشناس يها زهیه انگکمعتقد است  ،اتین نظریا ینف

گونـه مطالعـه از    نی. نظر به اردمطرح کرا  ین و فطرت انسانین، شعار بازگشت به دیمنصفانه از د ینگاه

ـ بـه چنـد پرسـش اساسـی در ا     ،نین دیات ای، ضمن بررسی الهدارداین نوشتار سعی  ،چاردیپر يسو ن ی

  :دهدنه پاسخ یزم

 ا نه؟  یوجود دارد  ،ان بزرگ مطرح استیه در ادکامل آن کمت یبه معن »خدا«مفهوم  ،نین دیا در ایآ. 1

  ن چگونه است؟ین دیارتباط با افراد ادر  ،ن خدایا ردها و صفاتکارک. 2

  قيتحق ةنيشيپ

، بـر وجـود   »قـا یارواح در آفر ت ویخدا، الوه«تحت عنوان  يا مقاله در )ch, Ekeopara(وپاراکا یکچا ترکد

، ص 2010(اکوپـارا،  نـد ک یمـ  دکیـ أتن نـوئر  یـی مثل آقا یآفر یدر مذاهب سنت »خدا«نام  اب یقدرت متعال یک

حـس و   یـک  يدارا ي، بشر را به طور فطـر یه حس الوهیان نظریبا ب الونکجان ، دچاریپرش از یپ. )209

ـ امعتقد اسـت:   يش نسبت به خدا دانسته است. ویگرا ه کـ دارد شـه  ین حـس چنـان در قلـب بشـر ر    ی

ـ را بـا د یـ زد؛ تواند خـود را بشناسـ   ینم ،ست. انسان بدون شناخت خداین یشدن نک شهیر ه کـ  ،دن خـدا ی

ملهـم   هـا  انانس ۀهممعتقد است؛  الونکبرد.  یم یخود پ یبه نقص و تباه ،ستماالت اکۀ سرچشمه هم

 یـک دائمـاً   ،از تمـدن ندارنـد   يا ه بهرهکیی ها انانس یوجود دارد و حت ییه خداکن اعتقاد راسخند یبه ا

  .)1394، يو احمد ی: قربانك(ر.نندک ین را در خود ابراز میاز د یحس

  نند.ک یرا در وجودشان احساس م یالوه یحسآنها  صداق دارد ون نوئر میدر د الونک يها دگاهید

رده است و اعتقـاد  کد کیتأ ید مذهبید یکیآسمان به عنوان  ییگرا ق بر نمادیتحق یک، در )Eliade(الیاده«

ـ (ال» زي حیات مـذهبی ادیـان دانسـته اسـت    کبه موجودات برتر آسمانی را در گذشته هسته مر ، ص 1372اده،ی

داند و همان مشاهدة طاق آسـمان   اده آسمان را نمایانگر استعال، قدرت و قداست مییال... )67ـ57

تـرین دعـاي    ینویسـد: مردمـ   داند و می را برانگیزندة تجربه مذهبی در وجدان انسان ابتدایی می

  .)57ـ58ص همان، (شود می ه ازآن تعبیر به پدرک دعایی است خطاب به آسمان،جهان، 

نوئرها اعتقـاد بـه موجـودات آسـمانی را بـه عنـوان       دین نوئر هم مصداق دارد. در  هالیادهاي  دیدگاه

بصـیرت و دلسـوز   خـدایی با  يدارادیـن،  ایـن  اند.  ا روح آسمان، اساس مذهب خود قرار دادهیخداوند 

 اي پدر بشر و حامی و دوست آن است. ل استعارهکه در شکهستند 
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 يده و از محتـوا یرسـ  پدر قوم نوئر به چـا  یقربان، با عنوان نقش چاردیپر اوانسمقاالتی هم توسط 

    .شده است استفادهق ین تحقیآن، در ا

 ن نوئريد

... ، نـوئر و )Azand(بـا نـام آزنـد    يبـدو  یآن، مردمـان  یابانیه در مناطق بکاست  ییقایآفر ي شورکسودان 

ـ از ا یکیتند. هس ییابتدا يها شهیاند ان ویاد يدارا به ظاهرنان، ینش ين بدوینند. اک یم یزندگ  ،ن منـاطق ی

ن اسـت  کـ مم ،يظاهر یشناس در نگاه نید یکاست.  یخاص ینید دیو عقا کمناس يدارا »نوئر«با نام 

 يظـاهر  يگرداننـد و دارا  يگـران رو یشتر اوقات از ارتبـاط بـا د  یه در بکنوئرها،  يل ظاهرکدن شیبا د

هـوده  ی... بن، فرهنـگ، خـدا و  یـ صحبت از د ،ين مناطقِ بدویا ه درکند ک میان یبو ساده هستند،  يا لهیقب

 د.یخواهد رس يج ارزشمندین نوع جوامع، به نتایاما با مراجعه به عمق ااست، 

. دارد يجـا  سـودان  تختیپا، خارطوم یغرب جنوب در هک است سودان شورک در يا منطقه نوئر

لـه  یقب بـا  شـرق  از و )Shilluk(كلـه شـیال  یقب بـا  شـمال  از ،)Dinka(اکله دینیقب با جنوب و غرب از

ـ  و همـوار  يهـا  دشـت  يدارا ینیسرزم، نوئر. است هیهمسا )anuax(سکآنوآ . باشـد  یمـ  درخـت  یب

 نـوئر  نیـ د در لـه یقب انـدازه  بـه  يگـر ید بخش چیه و است لهیقب نوئرها، یاسیس بخش نیتر بزرگ

ـ  باشد داشته ییشورا ها، نوئر از دفاع يبرا هک است نیا، لهیقبۀ فیوظ ست.ین قدرتمند  یمـواقع  در ای

ـ ا رسـد،  یم ها نوئر به يا صدمه و خسارت هک ـ برآ آن جبـران  درصـدد  لـه یقب نی  بـه  لـه یقب یـک . دی

 شود یم میتقس »دهکده« نام به ییها بخش به هم قلمرو یک. شود یم میتقس قلمرو نام با ییها بخش

 لکشـ  یلیمسـتط  است يا منطقه، نوئر. هستند نوئر نیسرزم در یاسیس کوچکهاي  بخش شامل هک

 هیا شـب کـ دین یعنی، شان هیهمسا مردمان به اریبسآنها  .است شده میترس قایآفر قاره يها نقشه در هک

 بـه  را قایآفر شرق از ییها بخش هک هستند لین رود به وابسته يها شاخه جزء، لهیقب دو نیا. هستند

 یشـرق  یفرهنگـ  يهـا  روهگ درآنها  ،يبند  طبقه یک در. نندک یم یزندگ آن در و اند درآورده تصرف

  .)7ـ1، ص 1940(پریچارد، رندیگ یم يجا قایآفر

 راخـود   یاجتمـاع  و ارتباطات ندهایفراۀ هم دارند لیتما. مشغولند یشبان به هک هستند یمردم ها نوئر

ـ  ،باشـد  گلـه  هکـ  هرجـا ، اصـطالح  یـک در  ننـد. ک فیگاو تعر گله و احشام اصطالح در  هـا  نـوئر ۀ خان

  .)160ص  ،2000 ،موهان(است مهاجرت بر ضرورتنها آ یو زندگ همانجاست

 ؛شـود  مـی  تعیـین  گـاو ۀ گل و احشام بهآنان ۀ عالق براساس، همسایه لیبا قبا ارتباط برايآنها  نگرش
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 ۀگلـ  اهمیـت . است گاوۀ گل آوردن دست به دیگران با ارتباط درآنان،  هاي انگیزه ترین مهم از یکی یعنی

ـ  و زننـد  مـی  صـدا  »احشـام « نـام  را با همدیگرآنها  هک است زیاد قدرآن، نوئر دین در احشام و گاو  یحت

  .)21ـ16، ص 1940، د(پریچارنندک می انتخاب خود براي راآنها  نام بازي هنگام کوچک فرزندان

 هـا  نیزه. دهد می او به گاو کی و دفاعیة نیز خانواده پدر، است شدن مرد حال در پسر کی هک زمانی

قبیلـه بـه پیشـگاه     لّکـ  براي نمادي عنوان به ها نیزه این و شوند می برافراشته قربانی يها نیایش مواقع در

  .)245ـ238، ص 1956، پریچارد(شود می خدا نشان داده

نی ان، مردمـا یـ ج ادیبر طبق استانداردهاي را کها بدون ش نوئر: «سدینو یمآنها  درباره چاردیاوانس پر

یافتـه و   حسـاس، پـاالیش   يبـه قـدر  آنهـا   هـاي مـذهبی و دینـی    ها اندیشآیند. ام ابتدائی به حساب می

  .)311(همان، ص »هاي بسیاري است ه داراي پیچیدگیکهوشمندانه است 

  مفهوم خدا

در کـه   طـوري  به ،است برخوردار يا ژهیگاه ویجا از، ن نوئرییمثل آ، قایآفر یسنتدر مذاهب  »خدا«مفهوم 

 يزیـ چ چیبـه هـ   ه قائم به خود است وکدانند  یبخش م یندگز و يابد يوجود راآن ، یمذاهب سنتن یا

ـ یـ و همـه چ  دار نگه داشـته یپا را جهان، يقدرت و ست.یوابسته ن مـدرن   لهیوسـ  یـک بـدون   یز را حت

، بـه  روح ای )kwoth(ووثک صورت اسم بهن نوئر، ییدر آ خدا .)210ـ209، ص 2010، اکوپارا(ندک یمالحظه م

دن یـ ر دمیـ ها نظ تیفعال یبرخ يبراواژه ن یا، یاللفظ تحتمعناي در  .ودش یم ترجمه یآسمان روح يمعنا

ـ امـ رود.  یم ارکدن در رحم گاو به یا دمیردن آن کسرد  يدن در غذا برایاز آتش، دم يسترکدر خا  یا وقت

 ئـوث اسـتفاده  کا همـان  یـ روح آسـمان  ة دربـار  را آن قطـع  طور به، نندک یم صحبت آن از نوئر مردم هک

رو، هر آنچـه   نیا. ازدانند یم رعد و برق باران، نور، زشیر را عامل ن خدایا اوقات اغلب، هاوئرن نند.ک یم

 امـا ، رنـد یگ یدر نظـر نمـ   را بـه عنـوان خـدا    دیخورشـ گـاه   چیهآنها  دارد. دونیپ خدابا در آسمان است، 

بـه   متعلـق  هکـ  نـد یگو یمـ آنهـا   ،دارد شـما  در مذهب یگاهیجا د چهیه خورشکبپرسد آنها  از یسکاگر

آن  از دیخورشـ  هستند. درخشش يوة دیآفر و دارند تعلق خدا به هم ستاره و ماه هکطورهمان؛ خداست

، اسـت  آسـمان  در خـدا ، است حاضر جا همه اما، است ینامرئ خدا. وزد یباد م در هک خداست و اوست

ـ  خود مـردم  .باشدن رگیان دکدر هر م ای نیزم همزمان در هک شود ینم لیدل آسمان در ياما وجود و وئر ن

 هـر  دهنـده  جنبش و دارد. خدا خالق یم باد و هوا را دوست و است رضجا حا همه خداوند هک ندیگو یم

  .)5ـ1، ص 1956 ،د(پریچاراست يزیچ

۱۲۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 یـک در آنهـا  . رود یار مکن نوئر به ین در دیبه طور نمادان، کدر هر م يحاضر بودن و وجود خدا و

ـ یب  یه ما بـاد و هـوا را نمـ   کطور  همان یعنی؛ دانند یباد و هوا مرا همچون خدا حضور استعاره،  ـ م، ین  یول

ه کـ مان، وت آسـ کـ ن ملیبۀ ان بندگان وجود دارد. اگر چه فاصلیدر م زیم، خدا نینک یم وجود آن را حس

ـ تـوان از طر  یا ماماد است، یار زیبسفاصله ن یبا زمبراي برقراري ارتباط ست، گاه خدایهمان جا ق دعـا،  ی

بـا  اسـت،   يو اطاعت از و یبه دستورات اخالق يبندیق پایه از طرک نوع خاص از تماس، یکو  یانقرب

رنـد و آن را بـه   یگ ین در نظـر مـ  یاز زم یانکمۀ فاصل یکنوئرها غالباً خدا را در  .ردکخدا ارتباط برقرار 

ـ اما انند، کن است ماه را خطاب کممآنها  نند.ک یم یدر باال تلق يعنوان وجود ه مـورد  کـ سـت  یمـاه ن ن ی

 هکـ سـت  ها انپدر انسـ  نیه مورد طلب واقع شده است. خدا همچنکه خداست کبل ،گیرد قرار میخطاب 

 يورود،  یمـ  و راه شما حاضـر اسـت   شیدر پ، دیرو یم راه شما هکطور همان ست.هاآن و دوست یحام

 عنـوان  را بـه خـدا   شـتر اوقـات  یدر ب ،هـا نوئر .نـد ک یم کمک التکرا در مشآنها  و ستها انانس دست

ه به انسـان  یشب ییر و اجزایکپ یعنیستند؛ یقائل ن یل انسانکخداوند ش يبراآنها  نند.ک یم خطاب دوست

نـد و  یب یهـا را مـ   دادیروۀ هم .است یخدا همه جا حاضر و نامرئا معتقدند: ، امنندک یفرض نم خدا يبرا

انجام دهد و پـاداش   يریخ ارک فردياست ن کعشق بورزد. مم یا حتی ،شود یتواند عصبان یشنود، م یم

دو گـروه   ،ن حالـت یدر ااما وي انجام دهد و به مجازاتش نرسد،  يار بدک یسکیا و  ندکافت نیرا درآن 

ه کـ  يریـ خار کـ طر به خا .ندک یرا مشاهده م نآناه خدا عمل کبدانند  و ارخود باشندکد منتظر عواقب یبا

ه در کـ  ينشـان خواهـد داد. مـرد    ار بد را همکداد و عواقب خواهد  یبه شخص عمر طوالن ،انجام شده

ـ تما ياگر مـرد  .ندکش یخداوند را نم يها ینه گاه چیه ،دارد یر درست گام برمیمس ر یل دارد تـا در مسـ  ی

 ،عمد انجـام دهـد   ياز رو يعمل بدکه  یسکبندگان خدا روراست باشد.  د در ابتدا بایبا يو ،حق باشد

انجـام   يرعمدیبزرگ غ يخطا یک یسک رگا اام ،شود یخداوند در نظرگرفته م از قانون یبه عنوان تخط

خداونـد  شـود.   یدر نظـر گرفتـه نمـ    از خدا یبه عنوان تخط اامشود،  یغلط فرض م يار وکاگرچه  ،داد

  .)10ـ2همان، ص (ببخشد را عمدرین عمل غین است اکمم

ه وجود خـدا در تمـام   ک يبه نحو، ه استندکاف هیها سا نیتمام سرزم وجود خدا درنوئرها معتقدند: 

ن یـ ه در دکـ  ییبا خـدا ت وجود دارد، یحیا مسیه در اسالم ک ییخدا یعنی ؛است یکیان یها و اد نیسرزم

مسـئله   نیتـر  مهـم . ر آن مشـغول اسـت  یده و به تـدب یخدا آفر یکجهان را  یعنیاست؛  یکینوئر است، 

نـام  گر به ید ینینام و در د یکآن را با ن، ید یکدر ه، نمون يان است. برایخداوند در اد يها اختالف نام

گونـاگون   يها مختلف به اسم يها نیه در سرزمک، شیء یکمثل نام دهند،  میمورد خطاب قرار  يگرید
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ـ تمامسئله  نیها در ا است. نگرش نوئر یکیا در اصل امرد، یگ یمورد خطاب قرار م را در  یتاپرسـت یکل ی

 ،میخداوند هسـت  يچند نام برا يه ما داراکند یگو یدهد و به صراحت م یان مآنان نش یمذهب يها شهیاند

  .)50ـ48(همان، ص است یکیخدا م، یستیچند خدا ن ياما دارا

  صفات خدا

  روح مثابه خدا به

اگرچـه  ، باشد یم ، با خداییهمنوانوع  یک يشود و دارا یم روح به عنوان خالق، داور، پدر در نظر گرفته

 ،ارواح هـوا . نییارواح در پـا و شوند. ارواح هـوا   یم میها به دو دسته تقس . روحدیرا خدا نامآن  توان ینم

ـ ۀ واسط یها به خدا هستند و به نوع ن روحیتر یکرا نزدیزها هستند؛  ر روحیقدرتمندتر از سا ن عـرش  یب

خـدا، پـدر    ،اسـتعاره  یکاند. در  یکاند و به آسمان نزد وند داده شدهیه با ابرها پکن هستند یوت و زمکمل

ـ پل يهـا  ، روحکوچـ کان ین است به فرشته، خداکمم ،ها ن روحیفرزندان او هستند. اها  ارواح و روح د ی

آسـمان   ياند و تنها خدا روح(خدا) بوده یکدر گذشته صاحب آنها  هکمعتقدند ها  ر شوند. نوئری... تفسو

آنهـا   گانشـان، یق همسایـ ردند و از طرکهبوط آنها  ۀیهمسا يشورهاکه دو روح به کنیدند تا ایپرست یرا م

ـ از ا یردند. بعضـ کن یشروع به هبوط از آسمان به سمت زمها،  ن روحیاند. ا ن دو روح آشنا شدهیبا ا ن ی

  .)29ـ27(همان، ص ها شدند يماریاز ب ياریبسموجب ه ک بودند يدیمنشأ پل يداراها،  روح

  تيمثابه مش خدا به

را بـا   یبـداقبال آنهـا   م هستند.یدانند و در برابر امر پروردگار تسل یم یت الهیمش امالً تابعکها خود را  نوئر

هـا را   یاقبال ن بدیا. ع محض امر خداوند باشندید تابع و مطیه باک نندک یرند و اعالم میپذ یم میت تسلینها

ت یاکنـج شـ  و ر یاز بـداقبال گـاه   چیهـ آنهـا   داننـد.  اسـت، مـی   یت الهیه همان مشکخداة خواسته و اراد

ـ نبابت شـده،  یه دچـار مصـ  کـ  یننـد شخصـ  ک یاعالم مـ ، بلکه نندک ینم ـ بر کد اشـ ی ت یرا مشـ یـ ززد؛ ی

  .)13ـ12(همان، ص خداست

  وتكعرش مل

ـ بارنـد.  یگ یرا به عنوان خدا در نظر نمـ  یآسمانة دیپدنوع  ا هریها آسمان و  ينوئربه یقین باید گفت:  د ی

قائل شد؛ یعنی جایگـاه  ه در آسمان است، ک، یبا روح یسمانآ يها دهین آسمان و پدیار بکز آشیتما یک

  .)5ـ1(همان، ص شود یم »وت آسمانکمل«ر به یه از آن تعبک وت استکخدا در عرش مل

۱۲۸      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  مثابه توتم خدا به

گونـاگونی و   ،ظرفیـت محـدود  همـین  هـا تقریبـاً نامحـدود اسـت.      باورداشتت انسان براي پذیرش ظرفی

شناسـان و غیـره را    شناسان، مردم وي بسیاري از نویسندگان از جمله جامعهاکنجک ه توجه وکهاست  شگفتی

 یـک  :معتقـد اسـت   چاردیپر اوانسل، ین دلیبه هم .)9، ص 1377 ،(همیلتونبه خود جلب کرددر مطالعۀ ادیان 

ح و ثابـت  یصـح  كد دریباپردازد،  یان میه به مطالعه ادک يگریا هر شخص دیشناس و  شناس، جامعه انسان

 یلمـه بـوم  ک یکد از یهمه محققان باکه ند ک یشنهاد میپ يوخود داشته باشد.  قاتیدر تحق »خدا«مفهوم از 

ف یـ دربـاره تعر خود  قاتیدر تحق اي شبیه به یهوه در دین یهود براي نامیدن خدا) کلمه( )Nhil(ثابت مثل نهیل

نمونـه،   يبـرا  .)7، ص 1965پریچارد، (و اشتباه نشوند یفهم جکدچار ن موضوع یا كنند تا در درکخدا استفاده 

احتـرام   یعـ یطب يهـا  به گونـه  نآنارد، توتم نوئر است. کد به آن اشاره یه باکة نوئر، از موارد مهم دربار یکی

ن اسـت بـه   کـ گـر مم  مشاهده یکهستند. آنان مثل مار و تمساح مورد احترام  یواناتیگذارند. درختان، ح یم

ه مـردم نـوئر   کـ اندیشـی شـود    جکـ دچـار   ،له نـوئر ینفر از قب یکا ردن بکاز پرسش و صبحت پس  یراحت

سـت،  یهـا خـدا ن   ن تـوتم یه اکد به او گفت یه باک یدرحالنند. ک یشان پرستش میها را به عنوان خدا گونه نیا

گذارنـد و بـه آن    یبه آن احترام مدلیل، ن یبه هم. دانند ین میدر زمها  روح يرا داراآنها  ه مردم نوئر فقطکبل

  .)77، ص 1956(پریچارد، ها ندارد ن گونهیبه پرستش ا یچ ربطیهمسئله  نیبخشند. ا یقداست م

  بخشنده گناهان

 يننـد. بـرا  یب یمـ  الت را در خودشانکاز مش ياریعلت بسنوئرها نسبت به حوادث حساس هستند. آنان 

ـ نک یم یر قربانینظ یمبادرت به اقداماتخود،  از خشم خدا و بخشش گناهان يدور  ،نـوع قربـانی   کند. ی

هدف اصلی آن، دلجـویی و اسـتمالت از   گناهان است، ة فارک يقربانی براشود،  ئر انجام می   ه در دین نوک

 یانسـان قربـان   یـک  يوان، بـه جـا  یـ ن حیگاو است. درواقع ا یکق ذبح یخداوند در برابر گناهان از طر

ـ ننـد. ا ک یاستفاده م ینیگزیاجة دیاز اردن خودشان، ک یقربان يبه جاآنها  یعنیشود؛  یم در هـا،   ین قربـان ی

ز اجـراي  نیایش قبل ا شامل مراحلی مثل وقف، تقدیس و گیرد و مواقع خطر مثل شیوع بیماري انجام می

ه عالمت قربـانی  کگذارند  بر پشت گاو نر می ،ستري را با دست راستکخامراسم است. در این مراسم، 

ننـد. در  ک ین مـ یـی تع ،ه شخص انجام داده اسـت ک یاساس گناهرا بر  یاوقات ارزش قربان یبعض؛ است

 ،تـر  ییـ جز مـوارد  امـا در ننـد.  ک یرا قربـان  ل دارند تا گاو نریها تما يماریا بیمثل گناهان بزرگ،  يموارد

هـا را  نیاۀ نند. خداوند همک یم یقربانارزش کمتري است،  يه داراکل را، کش ياریخة ویم یکا یگوسفند 
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ه از شـرّ  کنند ک یدعا م یدر قربانآنها  ند.ک یم یقربانه دارد، ک یطیهر شخص بر طبق شراچون رد؛ یپذ یم

ـ نـد. ا ک یمـ  کمـ ک يشود و از او تقاضـا  یم یکبه خدا نزد یق قربانیابند. انسان از طریطان نجات یش ن ی

  .)283ـ272ص  (همان،ندارد يازیبشر ن یرا خداوند به قربانیز؛ نه خدابرد،  یسود م یه از قربانکبشر است 

  ت خدايحقان

در نظـر آنـان    یو ناسپاسـ  يوه، زارکدانند و هـر گونـه شـ    یم خدا را صاحب حقموارد،  ۀهمنوئرها در 

 لحظـه  یـک  يبـرا  فقـط  زنـان رد، یـ م یم بچه یک هک یزماننمونه،  يبرات است. ین حقانیبه ا یتوجه یب

ـ و نبا گرفتـه آنهـا   از او را اخد هکند یگو یمآنها  هستند. تکسا نند و مردانک یم يزار هیگر  يزار هیـ د گری

  .)18ـ12(همان، ص دلسوز است و حق در موضع شهیخدا هم رایز؛ باشند یراضآنان  بهتر است. نندک

  ها درخواست يشنوا

اجـرا   هـا  مراسـم  و در یجمع صورت شتر بهیب، ها شیاین نیا. با خداوند هستند ییها شیاین ينوئر دارا مردم

 ياجـرا  يبرا یروز مشخصهرچند به طور قطع، نند، ک یاجرا م را  مراسم نیا زین خلوت درآنان  اماشود.  یم

ـ ن درآنهـا   ش مشغول شـوند. یاین است به دعا و نکمم یانکدر هر زمان و مش ندارند؛ یایدعا و ن دعـا   شیای

 شـتباه و گنـاه  ا ۀجـ یو شـر را نت  يمـار یبدهد. آنان  نجات يماریو ب طانیش از شر راآنان  خداوند هکنند ک یم

ـ ا اند. نبوده روراست و خداوند در برابر مردم هکدانند  یم خود ـ ی، دو اصـل  نی بـا   بـودن  راسـت  در راه یعن

ننـد  ک یح مـ یتصر ینوئرها به روشن. دهد یم لکینوئر را تش مذهب اساس، با مردم صادقانه خداوند و تعامل

 یزمـان معتقدنـد:  و  لـه اسـت  یقب يلّ اعضاک يراب یله، بداقبالیقب ياز اعضا یکی يبت برایو مص یه بداقبالک

 یدر آرامـش و راحتـ  هریـک   هکـ  یانـد و زمـان   همه دچار رنج و اندوه شدهشود،  ینفر دچار رنج م یکه ک

رهـا  کاغلـب در دعاهـا و ذ  بـودن،   یکـی ن احساس از یاد در آرامش باشند، یله هم بایقب ياعضاهمه  ،باشند

 »میه راحـت بخـواب  کـ ا به ما اجـازه ده  یخدا«شود:  ین جمله آغاز میتن ابا گفها،  شیایشود. دعا و ن یده مید

  .)27ـ22(همان، ص مینک یزندگ یراحت صلح و بده تا دراجازه ا یه خداکن است ین دعا ایمنظور ا

ه در نجـوا  کخود دارند  يهم با خدا يمختصرتر يها رک، ذیرسم يها نییرون از مراسم و آینوئرها ب

رو  هروبـ  یالت سـخت که بـا مشـ  کدهد  یم يرو ین دعا اغلب اوقات زمانیاست. ا اضرحخدا  ند یگو یم

ه کـ ست ین نینجا فقط منظور از دعا اینند. در اک ین دعا میغلبه بر آن شروع به خواندن ا يشوند و برا یم

 یدر برخـ  ه قدرت عمـل دارد. کاست  یگاهیه خداوند در جاکن است یه منظور اکبل جاست؛ نیهم خدا

هـم   یـک . شـود  یم در نظرگرفته است جهان خالق هک یاحساس جهان، با روح خدا به عنوان ،ها شیایاز ن 
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 جهـان  هکـ طور همـان ؛ توسـت  به متعلق نیزم هک است نیا و آن شود یم دهیشن ها شیایدر ن غالب یینوا

  .)10ـ1(همان، ص توست يبرا

  تيخالق

ز یـ ح همـه چ یتوضـ  ننـده اسـت و  یآفر ن روح خـالق و یهمچنـ  يون نوئر، یدر د »خدا«مفهوم  یدر تلق

ۀ لیبـه وسـ  ره، یو غ یجانوران وحش ،پرنده ،نیزم ،یماه ،ایند. درک یدا میربط پ يدرباره منشأ خلقت به و

 و احشـام  شود. مـردم نـوئر   یم و آداب و رسوم در نظر گرفتهها  ساخته شده است. خدا خالق سنتخدا 

ـ ا خداونـد  هکـ  ننـد ک یم نند و اعالمک یم استفاده يریگیماه زهیناز و  زراعت. نندک یم را جمع گاو گله  نی

 بـه  خداونـد ، يزیفراتر از هر چ نند.ک معاش امرار، آنۀ لیوس به تا است داده قرار ارشانیاخت در را لیوسا

مرد بـه   یکخواه . اوست دست به همه مرگ. شود یم گرفته در نظر یزندگة دارند و نگه نندهکعطا عنوان

  .)8ـ5(همان، ص همه ابزار خداوند استها نیا، ردیبم يماریا بی ینور وحشا جایزه ینۀ لیوس

  رد خداكارك

شـود   یمـ موجب  یه گاهکست خدا يبرا يانگار مفهوم انسانن، ین دیمهم خدا در اهاي  ردکارکاز  یکی

ـ از انسان و... بـه او نسـبت داده شـود. ا    ی، راضكمثل پدر انسان، دست انسان، خشمنا يصفات بشر ن ی

ه یوت سـا کـ عـرش مل  ه برک ییخدان متناقض است. در واقع، ین دیت خدا در ایبا عدم جسمانات، صف

ـ انـد.  ک یم ياریه او را با دستانش کن آمده ییشده و از مقامش پا یکن قدر به نوع انسان نزدینده، اکاف ن ی

ـ ا ین اسـت. در بررسـ  یـ ن دیـ رد خـدا در ا کارکـ  یده در بررسـ یـ چیم پیاز مفاه یکی  یـک  ،ردکارکـ ن ی

خـدا را   یوجود متعـال  ،نوزاد متولد شده یکس به کچ یقا هیدر آفر« :گوید می ییقایآفرج یراالمثل  ضرب

، اکوپـارا (شـناخته شـده اسـت   هـا   بچه یهمه حت يخداوند برا یه وجود متعالک ان معنیبه ا؛ دهد ینشان نم

  .)212ـ210، ص 2010

مور خداونـد  أه واسطه و مـ کاست  یموجودات صحبت از، مثل نوئر یمذاهب قا ویآفر دراوقات،  یگاه

ـ اد فرشـتگان در  به هیشب یمقام يدارا، نامند یم »الهگان«را آنها  خودشان، هکن موجودات را یا. هستند ان ی

 ،ننـد ک یخـدمت مـ   يه بـه و کـ  اسـت  يارینـدگان بسـ  ینما يدارا، (خـدا)  یوجود متعـال . بزرگ هستند

ه کـ بل، ستندین یا وجود مطلقیقدرت  يداراآنها  .دهند یم ماست انجاکم و کاوامرش را بدون که  طوري به

 یوابسته بـه قـدرت متعـال   آنها  و جان یه زندگکن است یل آن ایدل. ثابت و مجرد هستند يوجود يدارا

  .)218(همان، ص خداوند است
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 یینـوئر خـدا   يخـدا تقابل خدا و بنـدگان اسـت. در واقـع،    خدا، ارتباط م يردهاکارکگر از ید یکی

ه کـ ام، کـ ن و احین قوانینند. وجود اکام و اوامرش را اطاعت که دوست دارد بندگان، احکاست  یقاخال

بـه  نوئرها شده است،  یوه زندگیدر ش یاخالق ییایپورد، موجب یگ یم به خود ینید یتیشتر اوقات ماهیب

ـ    یو گروه يفرد ین قادر است زندگین قوانیه اک ينحو ـ بـه ا  ییاعتنـا  ینوئرها را دگرگـون سـازد. ب ن ی

 ،آنـان مـرتبط اسـت. در واقـع     یگروه یه به جامعه و زندگکبلست، ین یشخص یگر موضوعیدن، یقوان

  خداست. از قانون ی، تخطینیو د ین اخالقیبه قوان ییاعتنا یهرگونه ب

ه کـ بازدارنده اسـت   یعاملنوئرها،  يخود در مقابل خداوند برا یستگیصادقانه فرد از فقدان شا كدر

ن گـام  ینخستن، یین آیدر ا یشود. در واقع خداترس یم در نزد خداآنها  ن آمدن شأن و تواضعییموجب پا

تـرس و در   ینـوع موجب م و قهار، کحا ين خدایه وجود اک يبه نحواست،  ینیسب معرفت دک يبرا

 یو اخالقـ  ینـ یم دیه با مفـاه کاست  یاخالق ییمقتدر، خدا ين خدایشود. ا یم اتیت اخالقیرعاجه، ینت

ـ از ا یاخالقـ  ینییآو بیانگر ن گره خورده است یین آیا ـ ا یاصـل  يهـا  افتـه یاز  یکـی اسـت.  ن یـ ن دی ن ی

 هکـ ت اسـت  یحیا مسیمثل اسالم  یان ناب الهیادوارث ن در عصر حاضر، ین دیه اکن است یا ،پژوهش

گرچـه بـه   باشـد.  ت داده یـ ر ماهییتغ ...، استعمار ویطیط محیها، شرا مثل جنگ یلین است بنا به دالکمم

قابـل   یمختلفهاي  هیفرض یولرد، کدا یآن پ يبرا یتوان منشأ مشخص یم یبه سختن، ین دیا یل سادگیدل

 یـک ن بر ین دیرا خود ایزن قائل شد؛ ین دیا يبرا يمنشأ فرد یکتوان  ینمز، یاز هرچپیش طرح است. 

ل کمد و مشـ اشیپ یکه ک اي هگون بهند، ک یم دکیتأ یو اخالق ینیدهاي  در رفتار یاجتماع و وحدت گروه

د بـه دنبـال منشـأ    یجه بایدر نتشود.  یم گروه در نظر گرفته همۀ يبرا یلکشخص، مش یک يبرا کوچک

ونـد داشـته   یجامعـه پ  یاجتمـاع  يازهـا یقادر است با نن ین دیا، یعد اجتماعآن بود. در ب يبرا یاجتماع

 يبـرا  یمنشـأ اجتمـاع   يجـو و جست ينحوبه وند دهد، یمنسجم به هم پ یلکگروه را به ش یکباشد و 

ت یـ و رعا یز وابسـته بـه امـور اخالقـ    ین منشأ نیاما همدرست باشد،  يتواند تا حد یم گرچهن نوئر، ییآ

  دستورات خداوند است.

 ؛ه باشـد ین فرضـ یتـر  امـل کرسد،  یم ه به نظرکن است ین دیا يبرا یمنشأ اخالقداشتن گر یدۀ یفرض

 ین بـر راسـت  ین دیا يبناکه  طوري به است، ینیو د یم اخالقیمفاه يدارا، زیش از هر چین پیین آیرا ایز

م یبـه مفـاه  ند. با توجه ک یم فایاآنان  یخانوادگ ین جامعه و زندگیا را در یسهم مهمات، یاست و اخالق

ـ منشـأ جد  یـک توان  یم، ن وجود داردیین آیه در اکقابل توجه،  ياعتقاد آن  يف نشـده بـرا  یـ د و تعری

ت یحیماننـد اسـالم و مسـ    یالههاي  نیدوارث تواند  ین میین آی، ادین فرض جدیرد. در اکجو و جست
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مسـلمانان را   یاتیـ م الهیاز مفـاه  ياریبسـ هـا   یل ارتباط بـا سـودان  یبه دلن است نوئرها، کمم یعنی؛ باشد

آن را  دچـار یپره کـ است  يا هین همان فرضیاار برده باشند؛ کخود به  یگروه یافت و آن را در زندگیدر

  ده گرفته است.یناد

  يابينقد و ارز

 يا ژهیـ گـاه و یاز جان نـوئر،  یـی در آ »خـدا «ه مفهـوم  کـ رسـیم   به این نتیجه میآنچه گذشت، از مجموع 

نـوئر، شـناخت خـدا وجـود دارد.     مثـل   ییهـا  نیـی آ قا ویآفر یان سنتیاد، در یلکطور به است.ر برخوردا

ایـن   ه به طـور مطلـق  کنظر اندیشمندانی را . با خرافات نیست به دست آمده، آمیختهآنها  ه ازکاطالعاتی 

ن نـوئر آداب و  یـ در دمثال،  يتوان پذیرفت. برا نمیگیرند،  امل در نظر میکمتادیان را به عنوان دینی غیر

ـ اله. ه به اسالم اسـت ین نوئر شبید در یقربانة دیز وجود دارد. ایه در ادیان بزرگ نکت هس يشعائر ات ی

محـافظ و  جا حاضر اسـت و   همهخدا ه کنیان ایحس وجود خدا و ب. است یحیات مسیبه الهه یشبنوئر، 

 و ه عامـل خداونـد  کـ  يوجود موجـودات مجـرد   ان بزرگ وجود دارد.یشتر ادیدر بخالق بندگان است، 

ـ ن انـدازد.  یان بزرگ مـ یاد در اد فرشتگان،یرا به  شخص، هستند يوع محض یمط  يهـا  ش و اسـتغاثه یای

امـل اسـت. خـدا    کان متیاد بزرگ در یجمع يها شیایه به نیشبن نوئر وجود دارد، یه در دک یجمع دسته

ه خـود را بـه   کنیو ا یت الهیبه مش يبندیت است. پایحیمس هود وین ییه به آیشبدن، یرا به عنوان پدر نام

ـ ان را بـه  انسنند، ک ینم یتیاکو ش چ وجه جزعیبه هبت، یهنگام مصبه سپارند و  یامل به خدا مکطور  اد ی

بـا  آنهـا   یزنـدگ نوئرها به وجود خدا اعتقـاد دارنـد.   ه کند ک یها اثبات منیاۀ هم اندازد. ین میراست يعرفا

ـ اد يهـا  شـه یاند ،یه بدون مطالعه و بررسکاست  ينگر ین سطحیادارد.  یمفهوم خدا ارتباط تنگاتنگ ان ی

ـ اکـرد،  ها توان به نوئر یم هکرا  ییها از نقد یکیرد. کفرض  یرا خراف م یمفـاه  يداراآنهـا   هکـ ن اسـت  ی

 ين جامعـه، اثـر  یا در ایه آکاندازد  ینگر را به اشتباه م یمحقق سطح یکم، ین گونه مفاهیاهستند.  يرمز

گـر  ینقـد د . ننـد ک یپرست فرض م عتیرا طبآنها  شناسان، نیجه، دیا نه؟ در نتی، ن و خدا وجود داردیاز د

بـه   ،نشـان یگـاه ارواح در د یننـد و جا ک ین ارواح و خداوند را روشـن نمـ  یبۀ رابط یراحت نوئرها به هکنیا

ـ ا منبـع شـر؟! آ  یـ ر هسـتند،  یـ ن ارواح منبع خیا ایه آکست یمشخص ن یعنیت؛ یز نسییقابل تم یراحت ا ی

هـاي   شـه یاند ،تـه کن نیئوث هسـتند؟! متأسـفانه همـ   کاز خود  ییا جزیئوث دارند، کمستقل از  يوجود

  ند.ک یم تین تقوین دیا ث را دریت و تثلیثنو

 يدر واقع، ارتبـاط و ست. آنها نیدر بخدا با بشر،  یهیو تشب یهیتنزۀ ، مشخص نبودن رابطدیگرنقد 

چ یه بـه هـ  یشبه، یخدا در مقام تنز یعنی؛ هانه استیتنزۀ رابط یکوارانه و هم  ارتباط انسان یکبا بشر هم 
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ـ آنهـا   هـا بـه   یرد و در سختیگ یرا مآنها  ته دسکست ها انه، پدر انسیست و در مقام تشبین يبشر  ياری

ـ  یشخصـ ۀ ات نوئر، محسوس نبودن رابطیوارد بر اله يگر از نقدهاید یکیرساند.  یم ـ  یب  کن خـدا و ت

لـه در نظـر   یل قبکـ  يبـرا  یشخص، گنـاه  یک، خطا و لغزش نمونه ين است. براین دیبندگان در ا کت

 .مندین گنـاه سـه  یـ همـه در ا را معتقدنـد:  یـ زدانند؛  یم یکن لغزش شریهمه خود را در اشود،  یگرفته م

ظـالم   ییل بـه خـدا  یئـوث تبـد  کن اوصـاف،  یـ رند. بـا ا یله مورد خشم خدا قرار گیقبهمۀ ن است کمم

ـ  یبندگانش حتهمه درصدد مجازات  ییگو .شود یم از مسـئله   نیـ رش ایو پـذ  كگناهـان اسـت. در   یب

ن یهمـ  كدردلیـل  شـود. متأسـفانه بـه     ین مین دیا ر سؤال رفتن عدالت خدا دریموجب زنوئرها،  يسو

 يا دهیـ ه عقکـ خـالق،   يبشر در برابر خـدا  یه گناه دائمیدانند و روح ینوئرها خود را دائماً مقصر مته، کن

     رده است.کدا یپ يشتریبة ن جلوین دیدر ااست،  یحیمس

اگـر از  نمونـه،   يستند. برادر شناخت خدا ه یجنبه استدالل یکفاقد ، ییقایان آفرینوئرها و غالب اد

در ؛ هرجاسـت . جاسـت آن. جاسـت  نیخدا همدهند:  یپاسخ مآنها  جاست؟کخدا که  ده شودینوئرها پرس

از  یکـی نـد. در واقـع،   ک یمحقـق را سـخت مـ    یـک ار کها،  گونه استدالل نیا .  ن است و...یآسمان و زم

ن، یـ ن دیشف مفهوم خدا در اک ق، ضمنیعم يدیه با سعه صدر و دکن است یهم، چاردیپر يارهاکشاه

  ... پرداخته است.، هوا، ارواح ومانند باد، یعیطب يها دهیر پدیآن از سا یز اساسیبه تما

س را در کپـارادو  یه نـوع کـ دلسـوز اسـت    يش از حد آنان از خدایگر نوئرها، ترس بیرادات دیاز ا

ه بـه خـدا عشـق    کـ اند  دهیو فهم نرس كرن مرتبه از دینوئرها به اند. در واقع، ک یم جادین این دیات ایاله

از پژوهشـگران   يارین اسـت بسـ  کممته، کن نیهم، بورزند و او را به خاطر خودش دوست داشته باشند

امـل  کل متکبـه شـ   »خـدا «ن، ترس است و مفهوم ین دیات در ایالهۀ شیرنند که کان یرا وا دارد تا ب ینید

ن یـ ه مفهـوم خـدا در ا  کـ کنـد  ان یبدارد عمیقاً  یسع چاردیپرن مورد، ین وجود ندارد. در ایین آیآن، در ا

 گرفته است. يه خدا در فطرت نوئرها جاکبلست، ین یعیطبهاي  دهیا ترس از پدی یعت پرستیطبن، ید

روشـن در  تـه  کتنهـا ن اسـت.   یو روحـان  یشناسـ  ه نجاتینظر یکات نوئر فاقد یالهدیگر اینکه نقد 

در و...  پـاداش ۀ یـ خداست و صـحبت از مجـازات، تنب   يسو ه مرگ شتافتن بهکن است یابحث نجات، 

  مبهم است.   يامرن جهان، یگر و ایجهان د

ـ اسـت. از د  یقلبـ  ياعتقاد به خـداباور ات مثبت نوئرها، کاز ن یکی دگاه آنـان، خـدا در همـه    ی

دوردسـت   يخـدا تـه،  کن نینـد. بـاور بـه همـ    ک یم یدگیرسبندگان هر لحظه به امور  در جاست و

ن یـ ن دیـ در ا يفطـر  یحس خداشناسـ  تیتقوموجب ند و ک یل میتبد یکنزد ییبه خداآسمان را 
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از تعامـل بـا خداسـت،     یه بـه نـوع  کـ گـران،  یو تعامل صادقانه بـا د  یشود. قرار دادن راه راست یم

  نوئرهاست. یبارز و اخالق يها یژگیو

ن است با کرچه ممه گکد نوئرهاست ین عقایتر املکاز مت یکیان، یواحد در اد ياعتقاد به خدا

آنان است.  يو هوشمند یدگیچیذهن، پة ن امر گستریا یولده باشند، یانگارانه به آن رس ساده يدید

ـ بـر طبـق اسـتانداردهاي را    کشـ  یبها  د: نوئریگو یمآنها ة دربار چاردیپرل، ین دلیبه هم ان، یـ ج ادی

حسـاس،   يبـه قـدر  نهـا،  آ هـاي مـذهبی و دینـی    آینـد. امـا اندیشـه    مردمانی ابتدائی به حساب می

ه دربـاره  ک یاتیرغم نظر یهاي بسیاري است. عل ه داراي پیچیدگیکیافته و هوشمندانه است  پاالیش

ـ داده شـده اسـت، مطالعـه د    ینیمطالعه د يبرا ییان ابتدایساده بودن اد ات نـوئر توسـط   یـ ن و الهی

امل، کن متید یک يپا به پاتواند  یم ست وین مشخصه نیا يدارادین ن یه اککند  میثابت ، چاردیپر

    گر سازد. را در خود جلوه یشناسم خدایمفاه

 يت اسـت، بـرا  یحیآن از اسالم و مسـ  يریرپذیتأثن گفته شود، ین دید درباره ایه باک یات مهمکاز ن

ن اسـالم  ین مبید دیبرگرفته از عقان وجود دارد، ین دیا ه درکمان به خدا، یه ایم و روحیحس تسلنمونه، 

بـه عنـوان    چـارد یپررسـد،   یم رواج دارد. به نظر یاسالم شورک یکبه عنوان شور سودان، کدر  هکاست 

چ ین بـوده و متأسـفانه در هـ   یـ ن دیـ ات ایـ وارانه از اله حیمس يریان به دنبال تفسکتا حد ام ،یحیمس یک

 يخـدا  چـارد یپرمثـال،   ياورده است. براین نیین آین اسالم بر اید يرگذاریثأاز ت یناماز اثر خود،  ییجا

فـر  کیح مجـازات گنـاه و   یبـه تشـر  ان، کبا محبت، دلسوز و مهربان جلوه داده و تا حد ام یینوئر را خدا

ح جنبـه  یدرصدد بوده با تشـر  يوتوان گفت:  یم، ن موضوعیا كبا در، اعمال توسط خدا نپرداخته است

نـوئر را  ات یـ مجـازات، اله  ت ویمانند جبار یم جلوه دادن صفاتکان، کمحبت و رحمت خدا و تا حد ام

ـ با بسط مفهـوم تثل  يوگر، ید يا نشان دهد. در نمونه یحیات مسیه به الهیشب ن، یـ ن دیـ ات ایـ ث در الهی

ـ تثلمسـئله   را بـه  یوت، ارواح باال(فرشـتگان) و ارواح هبـوط  کمانند عرش مل یمیمفاهکند  می یسع ث ی

 ،چـارد یاوانـس پر ن قائل گردد. در مجموع یدن یا يبرا یحیمس يها هیما بنق، ین طریسازد تا از ا یکنزد

 ،ن نـوئر یـ در د يقـات و یش اسـت. تحق یگرفته در خور ستا نیه نسبت به دک یرد متعادل و مثبتیکبا رو

  دهد. یم را نشان ییبر جوامع ابتدا یآن حت يرگذارین و تأثیاستقالل دۀ از وجه یبازتاب



   ۱۳۵ نوئر مفهوم خدا دردين
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