اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧطﺑﻖ
ﺑﺎ
ﻋﻘل و ﺑرھﺎن
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ﻓﮭرﺳت ﻣﻧدرﺟﺎت

ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم
ﺑﺧش اول

آﯾﺎ ﺧداﺋﯽ وﺟود دارد؟

ﺑﺧش دوم

آﯾﺎ ﻣﻌﺟزه اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟

ﺑﺧش ﺳوم

ﭼرا ﺧدا اﺟﺎزه ﻣﯾدھد رﻧﺞ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ داﻣﻧﮕﯾر اﻧﺳﺎن ﺷود؟

ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم

آﯾﺎ ﻋﻠم ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣﻐﺎﯾر اﺳت؟

ﺑﺧش ﭘﻧﺟم

آﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﮐﻼم ﺧدا اﺳت؟

ﺑﺧش ﺷﺷم

آﯾﺎ اﺳﻧﺎد ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ،ﻣﻌﺗﺑر ھﺳﺗﻧد؟

ﺑﺧش ھﻔﺗم

ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺧﺻوص ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد؟

ﺑﺧش ھﺷﺗم

آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت؟

ﺑﺧش ﻧﮭم

آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺢ از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳت؟

ﺑﺧش دھم

آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداﺳت؟

ﺑﺧش ﯾﺎزدھم

آﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻌﺗﺑر اﺳت؟

ﺑﺧش دوازدھم

آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن ﻓرق دارد ؟

ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب » ﭼرا ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳﺗم « ﻓﯾﻠﺳوف ﻓﻘﯾد » ﺑرﺗراﻧدر اﺳل « را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده اﻧد ،و ﻧﯾز ﻋده ای
ھم ﮐﮫ ﻓﻘط درﺑﺎره اش ﺷﻧﯾده اﻧد ،ﺷﺎﯾد ﺑﺧﯾﺎل اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ در ﻗﺿﺎوت ﺧود دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻋﻘﺎﯾد وی را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم
وﺟود ﺧدا ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .ﻟﮑن ﺑررﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧدﮔﯽ ﻓﻼﺳﻔﮫ ،از ﺳﻘراط ﺗﺎ راﺳل ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻋﻘﺎﯾد آﻧﺎن ھﻣواره ﺑﺎ ظﮭور
ﻓﯾﻠﺳوف ﺑﻌدب دﺳﺗﺧوش ،ﺗﮑﺎﻣل دﮔرﮔوﻧﯽ و ﮔﺎھﯽ ھم ﺑطﻼن ﮐﺎﻣل ﮔردﯾده اﺳت .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣﻧﮑر وﺟود ﺧدا ﺑوده اﻧد
و ﺑﻘﯾﮫ ﻧﯾز وﺟود او را اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر و ﻻزم داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .ﺑدﯾﮕر ﺳﺧن اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارد.
در اﯾن ﮐﺗﺎب ،ﻧوﯾﺳﻧده ﺻﺎﺣب ﻧظر » ﭘﺎول ،ای  .ﻟﯾﺗل « ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣدارک ﻣﺳﺗﻧد از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮔوﻧﺎﮔون
رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﮐوﺷﯾده اﺳت ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی ژرف در ﻣورد ﻣﺳﯾﺣﯾت و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت
ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ارزش اﯾن ﮐﺗﺎب را در ﻧوع ﺧود ﻧﺷﺎن دھد.
ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﻐرﻧﺞ و ﻣﺷﮑوک روﺑرو ﻣﯾﺷوﻧد ﻻزم اﺳت اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﺧواﻧﻧد
ﺗﺎ روزﻧﮫ ھﺎی اﯾﻣﺎن و ﺑﺻﯾرت در ﻗﻠب آﻧﮭﺎ ﮔﺷوده ﺷده ﺣﻖ را از دروغ ﺗﻣﯾز دھﻧد .و ﻧﯾز اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
ﮐﮫ در ﺗﮑﺎﭘوی ﯾﺎﻓﺗن دﻻﯾل ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭت ﻣﻌﺗﻘدات ﺧود ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺳﺑب اﻣﯾد ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد  .... » :ﭘﯾوﺳﺗﮫ
ﻣﺳﺗﻌد ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ھر ﮐﮫ ﺳﺑب اﻣﯾدی را ﮐﮫ دارﯾد از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳد او را ﺟواب دھﯾد  ) « .....اﻧﺟﯾل ﺷرﯾف ،رﺳﺎﻟﮫ اول ﭘطرس
رﺳول ﺑﺎب ﺳوم آﯾﮫ .( ١۵

ﺑﺧش اول
آﯾﺎ ﺧداﺋﯽ وﺟود دارد؟
ﺗﺎ ﮐﻧون در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﭘرﺳﺷﯽ ژرف ﺗر از اﯾن ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺟواب ﺑﺎﺷد ﻋﻧوان ﻧﮕردﯾده اﺳت » :آﯾﺎ ﺧداﺋﯽ
وﺟود دارد؟ « اﯾن ﺳﺋواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرای آن ﺟواﺑﯽ ﺑﯾﺎﺑد ،و اﯾن ﺟواب ﺑر ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾزھﺎ دﻻﻟت ﺧواھد ﻧﻣود.
ﻣﺎرﺗﯾﻣر آدﻟر )  (١) ( Mortimer . Adlerراﺟﻊ ﺑﮫ ﺧدا در ﮐﺗﺎب » ﻋﻘﺎﯾد ﻋﺎﻟﯽ « ﻣﺑﺣﺛﯽ دارد و ﺧودش در
ﻣورد اﯾن ﻣﺑﺣث ﻣﻌﺗﻘد اﺳت در آن ﻣﺣﺑت ،ﺗﻣﺎم ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣﻌروف ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎی ﺑرﺧﯽ از رﯾﺎﺿﯾداﻧﺎن و ﻓﯾزﮐداﻧﺎن،
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد .اﯾن ﻗﺳﻣت ﭼﮫ از ﻧظر ﺗﻌداد ﻣﺄﺧذ و ﭼﮫ از ﻧظر ﺗﻧوع ) ﻣطﺎﻟب ( طوﻻﻧﯽ ﺗرﯾن ﻓﺻل ﮐﺗﺎب ﻣﯾﺑﺎﺷد .دﻟﯾل اﯾن
اﻣر ﺑﺳﯾﺎر روﺷن اﺳت .اﻏﻠب ﺑرداﺷﺗﮭﺎی ﻓﮑری و ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻗﺑول ﯾﺎ رد وﺟود ﺧدا دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت
دﯾﮕر .وی ﺳﭘس ﺑﮫ ﺷرح ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ آن ﻣﯾﭘردازد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) M . A (١ﯾﮑﻧﻔر ﯾﮭودی ﻣﯾﺑﺎﺷد .در اﯾن ﮐﺗﺎب از ﻧﮕﺎرﺷﮭﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.

» ﻣﺳﺎﻟﮫ ﮐﻠﯽ ﺣﯾﺎت ﺑﺷر از اﯾن اﻣر ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﺧود را وﺟود ﺑرﺗر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﯾداﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ وﺟودی ﮐﮫ ﻣﺎﻓوق
او ھﺳت اﻋﺗﻘﺎد دارد و او را ﻣورد ﺗﮑرﯾم ﯾﺎ ﻣﺣﺑت ﻗرار ﻣﯾدھد؟ و اﮔر وﺟودی ﻣﺎﻓوق اﺳت آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ او درآﻣد ﯾﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻠش ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓرود آورد؟ در اﯾن ﺑﯾن ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﺎﻓوق اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ،اﯾن اﻣر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻧﯾروی
ﺑرﺗر ﻓﻘط اﺳﻣش ﺧداﺳت ــ وﺟود ﻓﻠﺳﻔس ــ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدای زﻧده ای اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن او را ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﭘرھﯾزﮐﺎراﻧﮫ و رﺳوﻣﺎت
ﻣذھﺑﯽ ﻣﯾﭘرﺳﺗد(١) « .
ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺧدا را ﺑﺎ روﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ » ﺛﺎﺑت « ﮐرد .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺎﭘﻠﺋون را
ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺷﯾوه ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد .دﻟﯾﻠش ﺳرﺷت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی روش ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗوان اﻣری
را ﺑﺎ روﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ » ﺛﺎﺑت « ﮐرد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ آن اﻣر ﻗﺎﺑل ﺗﮑرار ﺑﺎﺷد ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺷف ﺗﺎزه ای را ﺑر اﺳﺎس ﻓﻘط
ﯾﮑﺑﺎر آزﻣﺎﯾش ﻋرﺿﮫ دارد ،وﻟﯽ طﺑﯾﻌت ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣواد آن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﮑرار ﻣﯾﺑﺎﺷد؛ ﺑطورﯾﮑﮫ ھﯾﭼﮑس ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت
اﺑﺗدای آﻓرﯾﻧش ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﺑرﮔرداﻧد ،ﯾﺎ ظﮭور ﻧﺎﭘﻠﺋون را ﻣوﺟب ﺷود ،ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﮑرار ﻗﺗل ﻟﯾﻧﮑﻠن ﮔردد ،ﯾﺎ ﻣﺻﻠوب ﺷدن ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ را ﻓراھم آورد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ » ﺛﺎﺑت « ﻧﺷدن اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﻌﻠت ﻋدم ﺗﮑرار آﻧﮭﺎ ،ﺑﺎﻋث ﻧﻣﯾﺷود
واﻗﻌﯾت آﻧﮭﺎ را ﺗﮑذﯾب ﺷود.
در ﺧﺎرج از ﺣوزه اﺛﺑﺎﺗﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺳﺎﺋل واﻗﻌﯽ ﺑﺳﯾﺎری وﺟود دارﻧد ،روﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل
ﻗﯾﺎﺳﯽ ﺻﺎدﻗﻧد .ﻣﺛﻼ ھﯾﭼﮑس ھرﮔز وزﻧﯽ ﺑرای ﻣﯾزان ﻣﺣﺑت و ﻋداﻟت ﺗﻌﯾﯾن ﻧﮑرده ،وﻟﯽ اﻧﮑﺎر وﺟود اﯾن ﻋواﻣل ﮐﺎر اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ
ای اﺳت .اﮔر در ﺻدد ﺑﺎﺷﯾم ﺧدا را از طرﯾﻖ روﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾم درﺳت ﻣﺛل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری را
دﯾو اﮐﺗﯾوﯾﺗﮫ .از ﺗﻠﻔن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﺑزﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﯾن دو ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد .ﭘژوھش ھﺎی اﺧﯾر ﻋﻠم اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه در ﺑﯾن دورﺗرﯾن و ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﺗرﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﺑدوی ﯾﮏ اﯾﻣﺎن ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺧدا وﺟود دارد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮭن و
اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﻠل دﻧﯾﺎ ﻋﻘﯾده اﺻﻠﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧدا وﺟود داﺷت و او آﻓرﯾﻧﻧده ھﻣﮫ ﺑود .ﭼﻧﯾن ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در
ﺿﻣﯾر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروزه اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﺧدا دارﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺧدای اﺻﻠﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘژوھﺷﮭﺎی ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل اﺧﯾر
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﻣﻧﺳوخ ﺷدن ﻣوﺿوع ﺗﮑﺎﻣل دﯾن اﺳت .ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﺗﮑﺎﻣل دﯾن ،ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻓﻘط اوج ﺗﮑﺎﻣل ﻣذھب اﺳت ﮐﮫ در
اﺑﺗدا ﺑﺻورت ﭘرﺳﺗش ﺧداﯾﺎن ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن در ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺧدای ﻣﺟﯾد ﯾﮑﺗﺎ اﻋﺗﻘﺎد
داﺷﺗﮫ اﻧد( ٢) .
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(١) Adler , mortimer. Volume 2 . P . 561 . Great Booksof the western world
(٢) Zwemer samuel . The Origin of Religion

ﻓﻌﻼ ﺑرای ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ھﻣﯾﻧﻘدر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم در ﺗﻣﺎم زﻣﺎﻧﮭﺎ و ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوع
ﺧدا ﯾﺎ ﺧداﯾﺎﻧﯽ اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﮫ اﻧد ،اﮔر ﭼﮫ اﯾن اﻣر ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﯾﮏ دﻟﯾل ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳش ﻣورد ﻧظر طرح
آن ﺑﯾﻣورد ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
در ﺿﻣن ﻧﺑﺎﯾد از راﺑطﮫ ﻋﻠﯾت ﻧﯾز ﻏﺎﻓل ﻣﺎﻧد ،ھﯾﭻ ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﺑدون ﻋﻠت ﻧﯾﺳت .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﺣﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﮐﺎﺋﻧﺎت
ﻣﻌﻠول ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾد ﻋﻠﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻋﻠت ﻏﺎﺋﯽ ھﺎ ﻋﻠﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠول دﯾﮕری ﻧﯾﺳت و آن ﺧداﺳت .ﺑراﺗراﻧد راﺳل )
 ،( Berteand Russellدر ﮐﺗﺎب ﺧود » ﭼرا ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳﺗم « ﺣرف ﺟﺎﻟﺑﯽ زده اﺳت .او ﻣﯾﮕوﯾد وﻗﺗﯽ ﺑﭼﮫ ﺑود در ﻣﻘﺎﺑل
ﺳؤاﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ھﺳﺗﯽ ﻣﯾﮑرد ،ﺟواب ﻣﯽ ﺷﻧﯾد » ﺧدا « .و او ﺑﺎ درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻣﯾﭘرﺳﯾد » ﺧوب ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺧدا را ﺑوﺟود
آورده اﺳت؟ « و وﻗﺗﯽ ﺟواﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﯾد ﺑﻘول ﺧودش ﻣﯾﮕوﯾد » ﺗﻣﺎم اﯾﻣﺎن ﻣن ﻓرو ﻣﯾرﯾﺧت ! « ﭼﮫ ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ .ﺧدا اﺑدی اﺳت و
از ﮐﺳﯽ زاده ﻧﺷده اﺳت .اﮔر او ﻣﺧﻠوق ﺑود ،دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺧدا ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﮔﺳﺗرش اﯾن ﻣﺑﺣث ﻻزم اﺳت ﻧظم و ﺗرﺗﯾب ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻧﯾز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ھﯾﭼﮑس ﻗﺑول ﻧﻣﯾﮑﻧد
ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺟﯾﺑﯽ ﺑدون دﺧﺎﻟت ﺳﺎزﻧده ای ﺑﺎﺷﻌور ﺑوﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد ،و ﭼﻘدر ﻣﺷﮑﻠﺗر اﺳت اﻧﺳﺎن ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﺎ
ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر ﺧود ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑوﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد؟ ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺑدن اﻧﺳﺎن ﺑدون ﺷﮏ ارﮔﺎﻧﯾﺳم ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز و ﭘﯾﭼﯾده ای اﺳت
ــ ﺗﺷﮑﯾﻼت ،طرح ،و ﮐﺎرآﺋﯽ آن ﺑس ﻋﺟﯾب اﺳت .آﻟﺑرت اﻧﺷﺗﯾن )  ( Albert Einsteinﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً او را ﺑﻌﻧوان ﺑزرﮔﺗرﯾن
داﻧﺷﻣﻧد زﻣﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد آﻧﻘدر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ارﮔﺎﻧﯾﺳم ﺑدن اﻧﺳﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷده ﺑود ﮐﮫ اظﮭﺎر داﺷت » :دﯾن ﻣن ﻋﺑﺎرت از ﺳﺗﺎﯾﺷﯽ
ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﮫ در ﺑراﺑر روﺣﯽ ﺑرﺗر و ﻧﺎﻣﺣدودی اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺧود را در ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ اﻧدک ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم آﻧرا ﺑﺎ ﻓﮑر ﻣﺣدود ﺧود درک
ﮐﻧﯾم آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .وﺟود ﻧﯾروﺋﯽ ﮐﺎﻣل و ﻣﺳﺗدل ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﭘﯾﭼﯾده آﺷﮑﺎر ﺷده ،داﯾره ﻋﻘﯾده ﻣرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد(١) « .
ﺷواھد ﺑﺳﯾﺎری وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺻﺣﺑت از طرح ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻧﻣﯾﺗوان ﻗﺑول ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ در ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺗواﻧد ﺣروف ﮐﺗﺎب را ﺑﭼﯾﻧد .اﮔر ﻧﺳﺧﮫ ای از اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻓورا ً ﻗﺿﺎوت ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﮑر ﻣﺗﻔﮑری ﻣﺑﺎدرت
ﺑﮫ ﭼﺎپ آن ﮐرده اﺳت .ﺑﮭﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن وﯾژﮔﯾﮭﺎی آب ﻧﻣﺑﺗوان اﯾن ﻣﺎﯾﻊ ﺣﯾﺎت را اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺑدون ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺗﻔﮑر
داﻧﺳت .ﺑرﻧﺎرد رو )  ( Bernard Rammدر ﻧﻘل از ﮐﻠﻣﺎت  L . J . Henderﺑرﺧﯽ از اﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎ را ﺑر ﻣﯾﺷﻣﺎرد :
» درﺟﮫ ﮔرﻣﺎی وﯾژه آب ﺑﺎﻻ اﺳت .ﺑﮭﻣﺑن دﻟﯾل واﮐﻧﺷﮭﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ در ﺑدن ) اﻧﺳﺎن ( ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺛﺎﺑت ﻣﯾﻣﺎﻧد ،اﮔر
ﮔرﻣﺎی وﯾژه آب ﮐﻣﺗر ﺑود ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﮑردﯾم » ﺑﺟوش ﻣﯾﺂﻣدﯾم « .اﮔر ﺣرارت ﻣﺣﻠوﻟﯽ را  ١٠درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ
ﮔراد ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾم ،واﮐﻧش آن دو ﺑراﺑر ﺧواھد ﺷد .در ﺻورت ﻓﻘدان اﯾن وﯾژﮔﯽ آب ،زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧطر ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷد.
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(١) Barnett, Lincoln, The universe and Dr. Einstein. Page 95

اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ﺑﻣﻧزﻟﮫ ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ) دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻌدﯾل ﮔرﻣﺎ ( دﻧﯾﺎ ھﺳﺗﻧد .وﻗﺗﯽ آب از ﺣﺎﻟت ﻣﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﯾﺦ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود،
ﻣﻘداری زﯾﺎد از دﻣﺎی ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد ،و ﺑرای ﺑﺧﺎر ﺷدن ﺑﮫ اﻧرژی زﯾﺎدی ﻣﺣﺗﺎج اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ﮔرﻣﺎی
آﻓﺗﺎب و ﺳرﻣﺎی ﯾﺧﺑﻧدان زﻣﺳﺗﺎن را ﻣﮭﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﮔر ﺣرارت ﺳطﺢ ﮐره زﻣﯾن ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ﺑﺣﺎﻟت ﺗﻌدﯾل و در ﯾﮏ ﺣد
ﻣﻌﯾن ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷد ،اﻧﺳﺎن در اﺛر ﺳرﻣﺎی زﯾﺎد ﯾﺎ ﮔرﻣﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده ھﻼک ﻣﯾﺷد.
» آب ﻣﺣﻠل ﮐﻠﯽ اﺳت اﺳﯾد ،ﺑﺎز و ﻧﻣﮏ را ﺣل ﻣﯾﮑﻧد .در ﺳﯾﻣﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت اﺳت ﺑطوری ﮐﮫ ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ در ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ دﺧﺎﻟت ﮐﻧد ﺑﺻورت ﮐﺎﺗﺎﻟﯾزر ) واﺳطﮫ ( در آن ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد .درﺧون ﺣداﻗل  ۶۴ﻣﺎده را
ﺑﺣﺎﻟت ﻣﺣﻠول ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد .ﺷﺎﯾد اﮔر ﺗﻌداد واﻗﻌﯽ اﯾن ﻣواد را ﻣﯾداﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎورﻣﺎن ﻧﻣﯾﺷد .اﮔر ﺑﺟﺎی آب ﺣﻼل دﯾﮕری در ﮐﺎر
ﺑود ،از اﯾن ﻣواد ﺧون ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻟﺟن ﺗﻣﯾزی ﺑوﺟود ﻣﯾﺎورد ! ﺑدون وﺟود اﯾن وﯾژﮔﯽ آب ،زﻧدﮔﯽ آﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎ از آن ﺑرﺧوردارﯾم
وﺟود ﻧﻣﯾداﺷت(١) « .
آ  .رﻧدل ﺷورت )  ( A . Rendle Shortدر ﻣورد آب ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر ﻧظر ﻣﯾﮑﻧد » :ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﻣﯾﺷود؛
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواد را ﺣل ﮐﻧد؛ ﻣواد ﺧﺷﮏ را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗرﮐﯾب ﻣﯾﮑﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻧرم ﻣﯾﺳﺎزد ،در ﻣﺣﻠول ﻧﻣﮑﮭﺎ ھﺎدی
اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ اﺳت .آب در ﺑدن ﺟﺎﻧداران ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧد .در ﺑﯾن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻓﻘط آب اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ
ﺳردش ﮐﻧﻧد ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ اﻧﺟﻣﺎد ﺑرﺳد ،در  ۴درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﯾرﺳد .اﯾن اﻣر از دو ﻧظر ﻣﮭم
اﺳت ،ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻣوﺟب آن درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ و ﮔودال ھﺎی آب در ﺳطﺢ ﯾﺦ ﻣﯾزﻧﻧد ﻧﮫ از ﭘﺎﺋﯾن ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در
زﻣﺳﺗﺎن ﺳرد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد .دوم اﯾﻧﮑﮫ اﯾن وﯾژﮔﯽ در آﺑﮭﺎی ﯾﺦ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺗرﮐﯾدن ﺳﻧﮕﮭﺎ ﻣﯾﮕردد ) ،و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ﻟوﻟﮫ ھﺎی ﺷﮭر ﻣﺎ ھم از اﯾن ﻧﻌﻣت ﺑﯽ ﺑﮭره ﻧﻣﯾﻣﺎﻧﻧد ! ( و در ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد ،ﺻﺧره ھﺎ و دره ھﺎی را
ﺻﯾﻘﻠﯽ ﻣﯾدھد ،و ﺑﺎﻋث رﺷد ﮔﯾﺎھﺎن ﻣﯾﮕردد .ﺣرارت ﺗﺑﺧﯾر آب در ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﯽ ﻧظﯾر اﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳطﺢ آب در اﺛر
ﺗﺎﺑش اﺷﻌﮫ آﻓﺗﺎب ﮔرم ﻣﯾﺷود ،اﯾن ﺧواص وﯾژه آب از ازدﯾﺎد دﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﮑﻧﻧد(٢) « .
در ﺧود زﻣﯾن اﺛر طراﺣﯽ ﻣﺷﮭود اﺳت » .اﮔر ﮐوﭼﮑﺗر از اﯾن ﺑود ،ھوا در آن وﺟود ﻧﻣﯾداﺷت ) ﻣﺎﻧﻧد ﻣرﯾﺦ
و ﻣﺎه (؛ اﮔر ﺑزرﮔﺗر ﺑود ،ھﯾدروژن در ﺧوا ﺑﺣﺎﻟت آزاد وﺟود ﻣﯾداﺷت ) ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺷﺗری و زﺣل ( .در ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎ ﺧورﺷﯾد
دارد اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻧﯾﺳت ــ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﺟزﺋﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷد ھواﯾﯽ اﻧدازه ﮔرم ﯾﺎ ﺳرد ﺑﺷود .ﻣﺎه ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﺎﻋث ﺗﺷﮑﯾل ﺑرآﻣدﮔﯽ
ھﺎ و ﭘﺳﺗﯽ ھﺎی روی زﻣﯾن ﺷده اﺳت ،در ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ ،ﻣﺎ ﺑﯽ ﻧظﯾر اﺳت و اﺳﺎس آن ﺑﺎ اﺳﺎس ﺳﺎﯾر اﻗﻣﺎر ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐوﭼﮑﺗر
ﻓرق دارد .ﻣﺎﯾل ﺑودن ﻣﺣور ) زﻣﯾن ( ﺳﺑب ﺑرﻗراری ﻓﺻول ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ﺷده و ﻗس اﻟﻌﮭذا «.
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)Ramm Bernard The Christian view of Schence and Scriptwe ( page 148, 1955 ) (١
)Short, A . Rendle Modera Discorery and the Bible ( page 39 , 1949 ) (٢

دوﻧﺎی )  ( Du Nouyﻣﯾﮕوﯾد » اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺷﮑﯾل ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﯾﮏ ﻣوﻟﮑول ﭘروﺗﺋﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﮫ از  ٣٠٠٠اﺗم ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده ،ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﯾﮏ ﺑر  )١٠× ٢/٠٢ﺑﮫ ﺗوان  ( ٢٣١اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ﺻﻔر ﻣﯾﺷود .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻧﺎﺻر ﻻزم را ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻧور
ﺑﺣرﮐت درآورﯾم ﺑﺎز  ١٠ﺑﮫ ﺗوان  ٢٣۴ﻣﻠﯾﺎرد ﺳﺎل ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻟﮑول ﭘروﺗﺋﯾن ) ﻣورد اﺣﺗﯾﺎج ( زﻧدﮔﯽ ﺑدﺳت آﯾد ،و دوران
زﻧدﮔﯽ روی ﮐره زﻣﯾن در ﺣدود  ٢ﻣﻠﯾﺎرد ﺳﺎل اﺳت (١) .
ﺑرای اراﺋﮫ ﻣدارک ﺑﯾﺷﺗر ﺟﮭت اﺛﺑﺎت طراﺣﯽ زﻣﯾن ،ﻗﺎﻧون دوم ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ را ﻣﺛﺎل ﻣﯾزﻧﯾم.
رم )  ( Rammدر اﯾن ﻣورد ﭼﻧﯾن ﺷرح ﻣﯾدھد » :در دﻧﯾﺎ ،ﺑرﺧﯽ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ ﮔرﻣﺗر از ﺳﺎﯾر ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﻧﺗﻘﺎل ﮔرﻣﺎ ھﻣواره از ﻣﻧﺎطﻖ ﮔرﻣﺗر ) ﭘﺎﺋﯾن ( ﺑطرف ﻣﻧﺎطﻖ ﺳردﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد ھﻧﮕﺎم ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﮔرﻣﺎ از ﻣﻧﺎطﻖ ﮔرم ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ
ﺳردﺗر ،ھوا ﺑطور ﻣﻌﺗدل در دﻧﯾﺎ ﭘﺧش ﻣﯾﺷود .اﮔر از ﺳن دﻧﯾﺎ زﯾﺎد ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً اﻻن ﺑﺎﯾد اﻧرژی ﺑطور ﯾﮑﻧواﺧت در
دﻧﯾﺎ ﭘﺧش ﺷده ﺑﺎﺷد وﺟود اﺟﺳﺎم داغ در دﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ زﻣﯾن در ﮔذﺷﺗﮫ ،در زﻣﺎن ﻣﻌﯾن ﺑﺂﺗش ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت .اﯾن
اﻣر ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم آﻓرﯾﻧش ﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ﺑرﺧﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت آﻓرﯾﻧش اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد« .
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ  Rammھم ﻋﻘﯾده ﺷد و اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را اﺗﺧﺎذ ﮐرد ﮐﮫ  ١١ﺑﺎب اول ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش
) ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺗﺎب ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ( ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺎﯾن اﻧدازه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠوم ﺷﮭرت ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣروزه از ﻣدارﮐﯽ ﺑرﺧوردارﯾم ﮐﮫ
ﺗوﺳط آن ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ای از زﻣﺎن و ﺑرﺧﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﻗدﻣت دﻧﯾﺎی ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد اﺷﺎره ﮐﻧﯾم .ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت
ذﯾﻘﯾﻣت ﻣوﺟود ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﯾش دﻧﯾﺎ را در ﺣدود ﭼﮭﺎر اﻟﯽ ﭘﻧﺞ ﻣﻠﯾﺎرد ﺳﺎل ﻗﺑل ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯾزﻧﻧد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻧﯾز ﺑﮫ
ھﻣﯾن رﻗم ﺧﺗم ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﭼﯾز ﺣﺎﺿر ،ﻧﻣﯾﺗوان از داﻧﺷﻣﻧدان ﺗوﻗﻊ داﺷت ﺳﻧد ﻗطﻌﯽ در ﻣورد آﻓرﯾﻧش اراﺋﮫ دھﻧد.
وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن اﻣر را ﻣﺣﺎل داﻧﺳت .ﭼﮫ ﺷﺎﯾد روزی ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻣﺎ از ﻓﯾزﯾﮏ ،ﻧﺟوم ،و ﻓﯾزﯾﮏ ﻧﺟوﻣﯽ ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭت
اﺳﺗدﻻل ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯾﻖ ﭘﯾداﯾش دﻧﯾﺎ از داﻧﺷﻣﻧدان ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾم .در ﺿﻣن ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎب اول ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ
ﻣوازﯾن ﻋﻠﻣﯽ ﻧﯾﺳت(٢) « .
ﭘوﻟس رﺳول در اﯾن ﻣورد ﻣﯾﻧوﯾﺳد » :ﭼوﻧﮑﮫ آﻧﭼﮫ از ﺧدا ﻣﯾﺗوان ﺷﻧﺎﺧت در اﯾﺷﺎن ظﺎھر اﺳت ،زﯾرا ﺧدا
آﻧرا ﺑراﯾﺷﺎن ظﺎھر ﮐرده اﺳت ،زﯾرا ﮐﮫ ﭼﯾزھﺎی ﻧﺎدﯾده او ﯾﻌﻧﯽ ﻗوت ﺳرﻣدی و اﻟوھﯾﺗش از ﺣﯾن آﻓرﯾﻧش ﻋﺎﻟم ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎرھﺎی
او ﻓﮭﻣﯾده و دﯾده ﻣﯾﺷود ﺗﺎ اﯾﺷﺎن را ﻋذری ﻧﺑﺎﺷد « ) رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ روﻣﯾﺎن  ١٩ : ١و  .( ٢٠داود ﭘﯾﺎﻣﺑر در ﺳﮫ ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت » آﺳﻣﺎن ﺟﻼل ﺧدا را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد و ﻓﻠﮏ از ﻋﻣل دﺳﺗﮭﺎﯾش ﺧﺑر ﻣﯾدھد ) « .ﻣزﻣور .( ١ : ١٩
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﻌﺻب اﻏﻠب اوﻗﺎت روﺷن ﺗرﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﻧﺎدﯾده ﻣﯾﮕﯾرد .ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧص از ﺗﻌﺻﺑﯽ ﮐﮫ
اﺳﺎس ﻋﻠﻣﯽ ﻧدارد ،اظﮭﺎر ﻧظر
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)Clark , R . E . D . , Creation ( page 20 , 1946 ) (١
)Ramm (٢

 J . W . N . Sullivanاﺳت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟوھر ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﺟﻠﮫ ﺗﺎﯾم ،ھﻧﮕﺎم ﻓوت ﻧﺎﻣﺑرده
ﻧوﺷت ﮐﮫ او ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﺞ ﺗن از ﻣﻔﺳرﯾن ﻋﻠﻣﯽ ﻓﯾزﯾﮏ ﺑرای ﻣردم ﮐم ﺳواد دﻧﯾﺎ ﺑود .او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آﻏﺎز ﺟرﯾﺎن
ﺗﮑﺎﻣل ﺳﺋواﻟﯽ را ﻣطرح ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺑﯽ ﺟواب ﻣﺎﻧده اﺳت  :ﺟوھر ﺣﯾﺎت در اﯾن ﮐره ﺧﺎﮐﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﺗﺎ ھﻣﯾن اواﺧر اﮐﺛر
ﻣردم ﺑﮫ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺳﺎﻋﮫ ) ﺑوﺟود آﻣدن ﻣوﺟود زﻧده از ﻏﯾر زﻧده ( ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﻼ از ﮔوﺷت ﮔﻧدﯾده،
ﺟﺎﻧوراﻧﯽ ﺳﺎده ﺧود ﺑﺧود ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﻣدﻧد .وﻟﯽ آزﻣﺎﯾﺷﺎت دﻗﯾﻖ ،ﺑوﯾژه آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﭘﺎﺳﺗور ،ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﯾن ﺑرداﺷت ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﺷﺎھدات ﻧﺎدرﺳت ﺑوده اﺳت .و اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﻓﻘط ﺣﯾﺎت ﻣﯾﺗواﻧد ﺣﯾﺎت ﺑﺑﺧﺷد ،ﺻورت ﻗﺎﻧون ﮐﻠﯽ درآﻣد ،و ﻋﻣﻼ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺛﺎﺑت
ﺷده ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺿﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﯾﺑﺎﺷد .وﻟﯽ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوع ﻋﻣل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده آﻓرﯾﻧﻧدﮔﯽ ﻣﯾﺷود
ﺑرﺧﯽ داﻧﺷﻣﻧدان در ﻗﺑول آن ﺑﺎﺷﮑﺎل ﺑرﻣﯾورﻧد .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻓﮑری ﺣﺎﺿر ،ﯾﮑﻧوع اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻓﻠﺳﻔﯽ اﯾﺟﺎد
ﻣﯾﮑﻧد ،و ﻣﺧﺎﻟف ﮔراﯾﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑرای ﻓرض دوام ھﺳﺗﯽ دارد .ﻗﺿﯾﮫ ﻣزﺑور ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل و ﺻﻔﯽ را در ﺗﺳﻠﺳل
ﻋﻠﯾت اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﮭﻣﯾن ﺧﺎطر ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺟزو ﻣوازﯾن ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل رد و ﻧﺎﭼﺎر از ﻗﺑول آن ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﮭﻣﯾن
دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب داﻧﺷﻣﻧدان ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد ﭘﯾرو اﯾن ﻋﻘﯾده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ،ﺑطرﯾﻖ ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن
ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺷﯾﻣﯽ ،از ﻣﺎده ﻏﯾر آﻟﯽ ﺑوﺟود آﻣده اﺳت(١) « .
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻣواردی روﺑر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرای اﻧﮑﺎر وﺟود ﺧدا ﻧﯾز اﯾﻣﺎن ﻻزم اﺳت .اﯾﻣﺎن
ﻓرﺿﯽ ﻻزم ﺑرای اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ وﺟود ﺧدا و ﻧﯾز اﻧﮑﺎر وﺟود او ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺟﺎﻟب ﺗر آﻧﮑﮫ ﺷواھدی ﮐﮫ راھﻧﻣﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺑوده اﻧد اﻻن ﻣﺳﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ را طﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،و ﻋﻠم ﻗﺿﯾﮫ ﻣورد ﺑﺣث
را ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت رد ﻣﯾﮑﻧد !
در اﯾﻧﺟﺎ ﺗذﮐر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ در طﺑﯾﻌت آﺛﺎر ﺑﺳﯾﺎری از ﺧدا وﺟود دارد ،ﻣﻌذاﻟﮏ از طﺑﯾﻌت
ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗوان ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ واﻗﻌﯾت وﺟود ﺧدا و ﮐﯾﻔﯾت وﺟود او ﭘﯽ ﺑرد.
ﻗرﻧﮭﺎ ﭘﯾش اﯾن ﺳﺋوال ﻣطرح ﺷده ﺑود ﮐﮫ » :آﯾﺎ ﻋﻣﻖ ھﺎی ﺧدا را ﻣﯾﺗوان درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ،ﺑﮫ ﮐﻧﮫ ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ
ﺗواﻧﯽ رﺳﯾد ) « .اﯾوب  .( ٧ : ١١ﺟواﺑش ﺧﯾر اﺳت ! ﭼﮫ اﮔر ﺧدا ﺧود را ﺑر ﻣﺎ ﻣﮑﺷوف ﻧﺳﺎزد ﻣﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺳرﮔرداﻧﯽ و
ﺷﮏ ھﺳﺗﯾم.
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه در ﺑﯾن اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﮫ ﺧدا ﻋﻘﺎﯾد ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ درﺑﺎره ﮐﯾﻔﯾت وﺟود او ھﺳت .ﻣﺛﻼ ﺑرﺧﯽ
ﺧدا را ﻣزاﺣم آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﺎدی ﻣردم را ﺑﮫ ﻣﺎﺗم ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد ،آﻧﮭﺎ او را ﮐﺳﯽ ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ از ﮐرﺳﯽ آﺳﻣﺎن ﻣردم را دﯾد
ﻣﯾزﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از زﻧدﮔﯽ ﻟذت ﻣﯾﺑرد .و وﻗﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ را ﭘﯾدا ﮐرد داد ﻣﯾزﻧد » ﻗطﻌش ﮐن ! «
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)Sullivan (١

ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺧدا ﭘدر ﺑزرگ آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺧت ﺧود ﻟم داده و دﺳت ﺑﮫ رﯾش ﺧود ﻣﯾﮑﺷد و
ﻣﯾﮕوﯾد » :ﺑﭼﮫ ھﺳﺗﻧد ﭼﮑﺎر ﻣﯾﺷود ﮐرد؟ « اﯾن ﻋده ﺗﺻور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎ در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧود ﺑﺧود ﺟور ﺧواھد ﺷد ،و ھرﮐﺎری
ﮐﮫ اﻻن ﺑﮑﻧﻧد ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ،و ﺧدا ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﯾن روﯾﮫ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم داﺷﺗﮫ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋده دﯾﮕری او را ﺗوپ
آﺗﺷﯾن ﻣﯾداﻧﻧد و ﻣﺎ را ﺟرﻗﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺗوپ ﻣﻠﺣﻖ ﺧواھﻧد ﺷد .و ﺑﺎﻻﺧره ﻋده ای ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺷﺗﯾن ﺧدا را ﯾﮏ
ﻧﯾرو و ﯾﺎ ﻋﻘل ﻣﯾداﻧﻧد.
ھرﺑرت اﺳﭘﻧﺳر )  ( Herbert Spencerﯾﮑﯽ از ﻣﺑﻠﻐﯾن » ﻣذھب ﭘوﭼﯽ « ﮔذﺷﺗﮫ ﭘس از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دﻗﯾﻖ
ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘرﻧده ای ﺗﺎ ﺑﺣﺎل از ﺟو زﻣﯾن ﺧﺎرج ﻧﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻗﯾﺎس از ﻣﺷﺎھدات ﺧود ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن
ﻧدارد وﺟود ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺑدﯾت راه ﯾﺎﺑد .ﻣﺷﺎھدات او درﺳت ﺑود .اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﮐﮫ ﮔرﻓت دور از ﺣﻘﯾﻘت ﺑود .او از ﯾﮏ اﻣﮑﺎن دﯾﮕر
ﻗﺿﯾﮫ ﻏﺎﻓل ﻣﺎﻧد  :اﺑدﯾت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻓﺎﻧﯽ راه ﯾﺎﺑد .و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺟﺎم داد.
ﺑطوری ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده رﺳﺎﻟﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد » ﺧدا ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺳﻠف ﺑﮫ اﻗﺳﺎم ﻣﺗﻌدد و طرﯾﻘﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑوﺳﺎطت اﻧﺑﯾﺎء ﺑﭘدران ﻣﺎ ﺗﮑﻠم ﻧﻣود ،در اﯾن اﯾﺎم آﺧر ﺑﻣﺎ ﺑوﺳﺎطت ﭘﺳر ﺧود ﻣﺗﮑﻠم ﺷد ) « .ﻋﺑراﻧﯾﺎن  ١ : ١و ( ٢
ﺳرﺗﺎﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت روﺷﻧﮕر ﭘﯾﺷﻘدم ﺷدن ﺧدا ﺑرای اﯾﺟﺎد راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن اﺳت .ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﮐﺎﻣل او ﻋﺑﺎرت
ﺑود از ﺗﺟﻠﯽ او در ﺷﺧص ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ .در اﯾﻧﺟﺎ او ﺑﺷﮑل ﺷﺧﺻﯾت ﺑﺷری ﮐﮫ ﻗﺎﺑل درک ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،در ﺑﯾن ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرد .اﮔر
ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد ﻣﺣﺑت ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺳﺗﮫ ای از ﻣورﭼﮕﺎن اﺑراز دارﯾد ،ﭼﮫ راھﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھﯾد ﮐرد؟ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺑﮭﺗرﯾن راه
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛل آﻧﮭﺎ ﻣورﭼﮫ ﺑﺷوﯾد .ﻓﻘط از اﯾن طرﯾﻖ ﻣﯾﺗواﻧﯾد وﺟود و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺧود را ﺑطرز ﮐﺎﻣل و ﻣؤﺛر اﺑراز دارﯾد.
درﺳت ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺟﺎم داد.
ﺑﮭﺗرﯾن و روﺷن ﺗرﯾن ﺟواب ﺑرای اﯾن ﺳﺋوال ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﺧداﺋﯽ وﺟود دارد .اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮑره
ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ وارد ﺷده اﺳت ،ﺟواﺑﮭﺎی دﯾﮕر ﺑﻣﻧزﻟﮫ اﺛر و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗوﻟد ،زﻧدﮔﯽ ،ﻣرگ و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
ﺗﺄﺋﯾد ﻣﯾﮕردﻧد.
دﻟﯾل دﯾﮕر واﻗﻌﯾت وﺟود ﺧدا ،ﺣﺿور روﺷن او در زﻧدﮔﯽ ﻣردان و زﻧﺎن اﻣروز اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد ،در وﺟودش ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود .و اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ً در اﺟﺗﻣﺎع او ﻧﯾز ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد .ﯾﮑﯽ از
ﺟﺎﻟﺑﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﯾن اﻣر را ارﻧﺳت ﮔﺎردن )  ( Ernest Gordonﮐﮫ اﮐﻧون ﮐﺷﯾش داﻧﺷﮕﺎه  Princetonﻣﯾﺑﺎﺷد ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ
اﺳت در ﮐﺗﺎب ﺧود )  ( Valley of the Kwaiاو ﺷرح ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،زﻧداﻧﯾﺎن ژاﭘﻧﯽ ھﺎ در
ﺷﺑﮫ ﺟزﯾره ﻣﺎﻟﯽ ﺣﯾوان ﺻﻔت ﺷده ،ﺧوراﮐﯽ ھﺎ را از دﺳت رﻓﻘﺎی ﺧود ﮐﮫ از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﯾﻣردﻧد ﻣﯽ ﻗﺎﭘﯾدﻧد .در ﭼﻧﯾن وﺿﻊ
درﻣﺎﻧده ای ،زﻧداﻧﯾﺎن ﻓﮑر ﮐردﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﭘردازﻧد.
از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ )  ( Gordonﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑود ،از او ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧد .ﺑر اﺳﺎس
ﮔﻔﺗﮫ ﺧودش ،او ﯾﮏ ﺷﺎک ﺑود .و ﻧﯾز ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﺑرھﺑری اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧد ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﺑودﻧد .ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣطﺎﻟب ﺑﯽ آﻻﯾش و
ﺳﺎده ﻋﮭد ﺟدﯾد ،او و دوﺳﺗﺎﻧش ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را در زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻗدرﺗش ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺑﺎو اﯾﻣﺎن آوردﻧد .ﺗﻐﯾﯾر زﻧدﮔﯽ اﯾن ﮔروه ﺣﯾوان
ﺻﻔت ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔروه ﻣﮭرﺑﺎن ﺳرﮔذﺷت ﺷﮕرف و ﻧﯾروﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر واﻗﻌﯾت ﺗﺟﻠﯽ ﺧدا در ﺷﺧﺻﯾت ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
اﺳت .اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎی ﺳﺎده ﺗری ھﻣﯾن واﻗﻌﯾت را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد.

ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺷواھدی از ﻗﺑﯾل آﻓرﯾﻧش ،ﺗﺎرﯾﺦ ،و دوران ﻓﻌﻠﯽ زﻧدﮔﯽ دﻻﻟت ﺑر وﺟود ﺧدا و ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ او ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ
ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯾﮑﻧد.

ﺑﺧش دوم
آﯾﺎ ﻣﻌﺟزه اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟
» آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎور ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﺑزرگ ،ﯾوﻧس ﻧﺑﯽ را زﻧده ﺑﻠﻌﯾده ﺑﺎﺷد؟ و آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻣﺳﯾﺢ واﻗﻌﺎ ً
ﭘﻧﺞ ھزار ﻧﻔر را ﻓﻘط ﺑﺎ ﭘﻧﺞ ﻧﺎن و دو ﻣﺎھﯽ ﺳﯾر ﮐرده ﺑﺎﺷد؟ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ﺳؤاﻻﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣردم اﯾن دوره و زﻣﺎﻧﮫ ﻣﯾﭘرﺳﻧد آﻧﺎن
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت از » ﻣﻌﺟزه « ﺷده ،ﺑﺎﯾد ﺷﯾوه ھﺎی ﺟﺎﻟﺑﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯾﺎن و
ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻔﺎھﯾم روﺣﺎﻧﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد ،و ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﻌﺟزات را واﻗﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد.
ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای ﺟواﺑﮕوﺋﯽ ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳؤاﻻت آﻧﺳت ﮐﮫ از ﺑﺣث درﺑﺎره ﺟزﺋﯾﺎت دوری ﮐرده ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﺻﻠﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐرد .اﯾن ﻣطﻠب درﺑﺎره ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻌﺟزات ﻧﯾز ﺑوﯾژه ﺻﺎدق اﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺟزات ﺑراﯾش ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ ﺷده
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺟزه وﯾژه ای ﺳر و ﮐﺎر ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ اﺷﮑﺎل او ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺧود ﻣﻌﺟزه اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ.
ﺑطوری ﮐﮫ ﺑﺎ روﺷن ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺷﮑل وﯾژه وی ،ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣل ﻧﺧواھد ﺷد .ﭼون ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ﺑﺣث ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ اﺻل ﮐﻠﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ
اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺟزات.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﺟزات اﻋﺗﻘﺎد ﭘﯾدا ﮐﻧد ،اﺻوﻻ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ اﻧﺑﯾﺎء را ﻧﯾز ﺑﯽ اﺳﺎس ﻣﯾداﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺳﺎﺋل
از ﺿﻌف اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺧود ﻣﻌﺟزات ﯾﺎ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ اﻧﺑﯾﺎء ﮔره ﮐور ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ﻋﻘﯾده
ﺑﮫ وﺟود ﺧداﺳت ،اﮔر وﺟود ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣل ﺷده ای ﺑﺎﺷد ﻗﺑول ﻣﻌﺟزات ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳت ،زﯾرا ﺧدا را ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ
ﻣﯾداﻧﯾم ،وﻟﯽ اﮔر ﺑﮫ وﺟود ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﻧﺑﺎﺷﯾم از ﭘذﯾرش ﻣﻌﺟزات ﻋﺎﺟز ﺧواھﯾم ﺑود و ﺷﺎﯾد ھﯾﭼوﻗت ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم آن ﭘﯽ
ﻧﺑرﯾم.
ﺗﺄﺛﯾر اﯾن ﻣوﺿوع را وﻗﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺗﺎد ژاﭘوﻧﯽ در ﻣورد اﻟوھﯾت ﻣﺳﯾﺢ ﮔﻔﺗﮕو
ﻣﯾﮑردﯾم .دوﺳت ژاﭘوﻧﯽ ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔت » :ﺑرای ﻣن ﻗﺑول اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺗواﻧد ﺧدا ﺷود ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﺷﮑل اﺳت « .ﺑﮫ
اﺷﺗﺑﺎه او ﭘﯽ ﺑرده ﮔﻔﺗم » :ھﻣﯾﻧطور اﺳت » ﮐﯾﻧﯾﭼﯽ « ،ﻣن ھم ﻧﻣﯾﺗواﻧم اﯾن اﻣر را ﺑﭘذﯾرم ،وﻟﯽ ﻣﯾﺗواﻧم ﻗﺑول ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺳﺎن
ﺷده ﺑﺎﺷد « .دوﺳﺗم ﻓورا ً ﻣﺗوﺟﮫ اﺧﺗﻼف ﻣوﺿوع ﺷد و دﯾری ﻧﭘﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن آورد.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ » آﯾﺎ ﺧدای ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﻧده ھﺳﺗﯽ اﺳت وﺟود دارد؟ « اﮔر ﻣﻌﺗرف
ﺑوﺟود ﺧدا ﺑﺎﺷﯾم ،ﭼﻧدان اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑرای ﻗﺑول ﻣﻌﺟزات ﮐﮫ از ﺧدا ،واﺿﺢ ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ،ﺳرﻣﯾزﻧد ﻧﺧواھﯾم داﺷت .ﺑرای ﺑﺣث
ﭘﯾراﻣون ﻣﻌﺟزات ﻻزم اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗوﺟﮫ ﺷود.

ﺑﮫ ﻧظر داوﯾد ھﯾوم )  ( David Humeو دﯾﮕران ،ﻣﻌﺟزات ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺗﺟﺎوز از ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ و ﺑس .اﮔر
اﯾن ﻧظر درﺳت ﺑﺎﺷد ﻣﻌﻧﯽ آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ﺧداﺳت و اﮔر ﺧدای دﯾﮕری ھم ھﺳت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .در اﯾن
ﺻورت ﺧدای ﻣﺎﻓوق طﺑﯾﻌت وﺟود ﻧدارد.
در اﯾن ﻋﺻر ﻣﺗﺣول ﻋﻠﻣﯽ ،ﻣردم ﻣﯾﮑوﺷﻧد ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ﺟﻧﺑﮫ ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ دھﻧد ،ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠم و
ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻣﺷﺎھدات و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﺣﺗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ــ ﺑدﯾن ﺻورت
ﮐﮫ ﻣوﺟودات ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .وﻟﯽ اﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺎﻧﻊ دﺧﺎﻟت ﺣﻖ و ﻗدرت ﺧدا در ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ﻧﻣﯾﮕردد،
ﺑطوری ﮐﮫ ھر وﻗت و ھر طور ﮐﮫ ﺧدا اراده ﮐﻧد در آن دﺧﺎﻟت ﺧواھد ﮐرد .ﺧدا در ﻣﺎوراء و ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ اﺳت و
ھﯾﭼوﻗت ﺧدا ﻣﻘﯾد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ﻧﻣﯾﺷود.
ﺧدا ﻋﻠت اﻟﻌﻠل اﺳت .و ﻗواﻧﯾن ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻋﻠت ﻏﺎﺋﯽ ﻣوﺟودات ﺑﺎﺷﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑراﺳﺗﯽ » ﻣﻌﺟزه « ﭼﯾﺳت؟ اﯾن واژه را اﻣروز ﺑطرز ﺳﺑﮑﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﮔر ﺷﺎﮔرد ﺗﻧﺑﻠﯽ در اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻣدرﺳﮫ ﻗﺑول ﺷود ﻣﯾﮕوﯾد » ﻣﻌﺟزه ﺷد « ﯾﺎ اﮔر ﺗﯾم ﻓوﺗﺑﺎل ﺿﻌﯾﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﯾم ﻗوی دﯾﮕری ﺑﺎزی ﮐﻧد و ﺑﺎ زدن ﭼﻧد ﮔل ﺑﺎزی را
ﺑﺑرد ﻣﯾﮕوﺋﯾم » واﻗﻌﺎ ً ﻣﻌﺟزه ﮐردﻧد ! « اﯾن اﺻطﻼح را وﻗﺗﯽ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯾراﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ﯾﮏ اﻣر ﻏﯾر ﻋﺎدی و ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره
ای را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم .و ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﺎن آن ﻗﺻد ﻧدارﯾم اﺷﺎره ﺑﮫ ﻗدرت ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ ﺑﻧﻣﺎﺋﯾم.
در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس واژه » ﻣﻌﺟزه « ﺑﻣﻌﻧﯽ دﯾﮕری آﻣده اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﺟزه ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ از ﺧدا
ﺻﺎدر ﻣﯾﺷود و در ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ ﻣوﺟودات دﺧﺎﻟت ﮐرده در آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد.
در ﺿﻣن در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﻌﺟزات ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﺗوان از ﻟﺣﺎظ » طﺑﯾﻌﯽ «
ﻧﯾز ﺑﯾﺎن ﮐرد .ﻣﺛﻼ ﮐﻧﺎر رﻓﺗن آﺑﮭﺎی درﯾﺎی ﺳرخ ﺑﻌﻠت » طﺑﯾﻌﯽ « ﺑﺎدھﺎی ﺷدﯾد ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺗوده آﺑﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧده
اﺳت .ﺷﺎﯾد اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑدون دﺧﺎﻟت ﺧدا ﻧﯾز ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺑود؛ وﻟﯽ ﻣﻌﺟزه واﻗﻌﯽ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﺑﮭﺎ درﺳت در ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ ﻗوم
اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﮐﻧﺎره درﯾﺎ رﺳﯾدﻧد از ھم ﺟدا ﺷدﻧد ،و وﻗﺗﯽ ﺑﮭم آﻣدﻧد ﮐﮫ ﻣﺻرﯾﺎن وارد آب ﺷده و اﺳراﺋﻠﯽ ھﺎ از آن ﺑﯾرون آﻣده
ﺑودﻧد .اﯾن اﺳت دﺧﺎﻟت اﻋﺟﺎز آور ﺧدا !
از طرف دﯾﮕر ،ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺟزات دﯾﮕر ﻧﯾز ﻧﻣﯾﺗوان ﻋﻠت » طﺑﯾﻌﯽ « ﻗﺎﺋل ﺷد .ھﯾﭻ ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﭼﮕوﻧﮕﯽ زﻧده ﺷدن اﯾﻠﻌﺎزر و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧد .در ﻣورد ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻌﺟزات ﺷﻔﺎ ﻧﯾز
ھﻣﯾﻧطور اﺳت .ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑردﻧد ﻋﻠت اﯾن ﻧوع ﺷﻔﺎھﺎ را ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻋﻠم رواﻧﭘزﺷﮑﯽ ) ﺑﺳﯾﮑو ﺳوﻣﺎﺗﯾﮏ ( ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد.
اﻣروزه ﻣﯾداﻧﯾم ﺑﺳﯾﺎری از اﻣراض از ﻓﮑر ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؛ ﺑطوری ﮐﮫ ھرﮔﺎه اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑرطرف ﺷود ﻣرض
ﺟﺳﻣﯽ او ﻧﯾز ﺑﮭﺑود ﻣﯾﺎﺑد .ﺑرﺧﯽ از ﺻﺎﺣب ﻧظران ﻋﻠم طب ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯾزﻧﻧد ﮐﮫ ھﺷﺗﺎد درﺻد اﻣراض اﺟﺗﻣﺎع ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ،ﻋﻠل
ﻓﮑری و رواﻧﯽ دارﻧد.
ﺑدون ﺗردﯾد ،در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ﻋﻠت ﻣزﺑور ﺻدق ﻣﯾﮑرد؛ وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ﮐﺎﻣﻼ از اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺑودﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻔﺎی ﻣﺑروص .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻧﻣﯾﺗوان ﺑرای اﯾن ﻣرض ﻧﯾز ﻋﻠت رواﻧﯽ ﻗﺎﺋل ﺷد .ﺟذاﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻟﺗﯾﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺻرﻓﺎ ً از ﻗدرت ﺧدا ﻓﯾض ﻣﯾﺑردﻧد .ﻣورد دﯾﮕر ﺷﻔﺎی اﻣراض ﻣوروﺛﯽ ﺑود ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻔﺎی ﮐور ﻣﺎدر زاد ) ﺑﮫ

اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ ﺑﺎب  ٩ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ( اﯾن ﺷﺧص ﮐور زاده ﺷده ﺑود ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻧﮫ ﻧﻘص او ﻓﮑری و رواﻧﯽ ﺑود و ﻧﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ
وی !
ﻣورد ﻓوق ﻣﺑﯾن اﺷﺗﺑﺎه و اﺳﺗدﻻل ﻏﻠط ﻧظرﯾﮫ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺗﻔﮑران ﺟدﯾد راﯾﺞ اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﺷده
ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن آدﻣﯾﺎﻧﯽ ﺟﺎھل ،زود ﺑﺎور و ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﺑوده اﻧد .آﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺟزء ﻣﻌﺟزات ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺟزات ﻧﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣردم آن زﻣﺎن از درﮐﺷﺎن ﻋﺎﺟز ﺑوده اﻧد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﺳوار ﺟت ﺷوﯾم و در ﺑﺎﻻی ﺳر ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺑدوی ﺑﮫ ﭘرواز درآﺋﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣردم ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑزﻣﯾن اﻓﺗﺎده اﯾن ﺧدای ﭘرﻧده
ﻓﻠزی آﺳﻣﺎن را ﭘرﺳﺗش ﮐﻧﻧد ،و اﯾن ﭘدﯾده را ﮐﮫ ﻧﺎظر آن ھﺳﺗﻧد ﻣﻌﺟزه ای ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ً اﺧﺗراﻋﯽ
اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﻣﻧدان اﺑداع ﮔردﯾده اﺳت و ھﯾﭻ ﻣﻌﺟزه ای در ﺳﺎﺧﺗن آن دﺧﺎﻟت ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﺟزات ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳﺗﻧد ،در وھﻠﮫ اول ظﺎھرا ً ﺣﻖ ﺑﺟﺎﻧب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد،
وﻟﯽ ﭘس از اﻧدک ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗوان آﻧرا در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺟزات ﺻﺎدق داﻧﺳت .ﻣﺛﻼ در ﻣورد ﮐور ﻣﺎدر زاد
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺷﻔﺎی او ﺑودﻧد اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮭﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷﻧﯾده ﻧﺷده ﮐﮫ ﮐور ﻣﺎدر زادی ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﺑد .ﻣﺎ ھم
اﻣروزه ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم دﻟﯾل » طﺑﯾﻌﯽ « ﻣﻌﺟزه ﻣزﺑور را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﯾم .آﯾﺎ اﻣروزه ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ
را از ﻧظر ﻗﺎﻧون » طﺑﯾﻌﯽ « ،ﺑﮭﺗر از ﻣردم آن زﻣﺎن ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﺑودﻧد ﺑﯾﺎن ﮐﻧد؟ ﺧﯾر !  ....ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﺋﯾد
ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗوان از ﺟﻧﺑﮫ ی ﻣﺎﻓوق اﻟطﺑﯾﻌﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭼﺷم ﭘوﺷﯾد.
ﻻزم ﺑﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺟزات ﺑﺎ ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺗﺿﺎد ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺟزات ﭘﯾش آﻣدھﺎی ﻏﯾر ﻋﺎدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
از ﺧدا ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷوﻧد .ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺎدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز از ﺧدا ﺻﺎدر ﻣﯾﺷوﻧد «(١) .
ﺑﯾن ﻣﺗﻔﮑران ﻣﺳﯾﺣﯽ دو ﻧظرﯾﮫ در ﻣورد راﺑطﮫ ﻣﻌﺟزات ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ وﺟود دارد .ﮔروه اول ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ
ﻣﻌﺟزات از ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ » ﻋﺎﻟﯽ ﺗر « ﺑرﺧورد دارﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺷر ﺑﺂن دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود
اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺟدﯾد ﻋﻠﻣﯽ ،ھﻧوز ﺑﺷر در ﮐراﻧﮫ اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ از اﺑﮭﺎم و اﺳرار ﻋﻠﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ،وﻗﺗﯽ داﻧش
ﺑﺷر اﻓزون ﺗر ﺷود ،آﻧﮕﺎه او ﺧواھد داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺟزات در واﻗﻊ ﭘدﯾده ھﺎی ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗری ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑرای
او ﭘوﺷﯾده ﺑود.
ﺑر اﺳﺎس ﻓرھﻧﮓ ﻋﻠﻣﯽ ﻧوﯾن ،در » ﻗﺎﻧون « ﺗرﺗﯾب وﺟود دارد ،و ﻗﺎﻧون ﺑطور ﯾﮏ ﻧواﺧت ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد.
اﮔر ﻣﻌﺟزات را ﻧﺗﯾﺟﮫ » ﻗﺎﻧون « ﻋﺎﻟﯽ ﺗر ﺑداﻧﯾم ،در آن ﺻورت واژه » ﻗﺎﻧون « در ﺗﻌرﯾف ﻓوق ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد.
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ﺑﻧظر ﮔروه دوم ﻣﺗﻔﮑران ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻣﻌﺟزه ﻋﺑﺎرﺗﺳت از آﻓرﯾﻧش ﻋﻣل ﻋﻣﻠﯽ ﻣؤﺛر و ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﻗدرت ﻣﺎﻓوق
اﻟطﺑﯾﻌﮫ ﺧدا ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود .اﯾن ﻋﻘﯾده از ﻧظرﯾﮫ اوﻟﯽ ﺻﺣﯾﺣﺗر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ذﮐر ﺷده اﻧد ،ﺑرﺧﻼف داﺷﺗﺎﻧﮭﺎی اﻋﺟﺎز آوری ﮐﮫ در ﮐﺗب ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر
ادﯾﺎن ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ و ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،و در آﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﺑﯽ رﺑط و ﭘراﮐﻧده و ﺑﯽ دﻟﯾل ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯾﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ در
آﻧﮭﺎ ھﺳت ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ روﺷن و ھدﻓﯽ ﻣﻌﯾن در آﻧﮭﺎ ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد.
ﻣﻌﺟزات ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ ﺳﮫ دوره ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﺷوﻧد  :ﺧروج ) ﻣﮭﺎﺟرت ﻗوم اﺳراﺋﯾل (؛ اﻧﺑﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل را
ھداﯾت ﻣﯾﮑردﻧد؛ زﻣﺎن ﻣﺳﯾﺢ و ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ھدﻓﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺟزات داﺷﺗﮫ اﻧد ھﻣواره ﻋﺑﺎرت ﺑوده از ﺗﺣﮑﯾم اﯾﻣﺎن و ﺗﺄﺋﯾد
ﭘﯾﺎم و ﭘﯾﺎﻣﺑر ،و ﯾﺎ ظﺎھر ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﺳﮑﯾن و درﻣﺎن درد و ﻣرض .ﻻزم ﺑﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺟزات ﻣﺎﻧﻧد
ﻧﻣﺎﯾش ﺟﺎدوﮔران ﺟﮭت ﺳرﮔرم ﺳﺎﺧﺗن ﻣردم ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯾرﻓﺗﻧد .ﻣﻌﺟزات ھﯾﭼﮕﺎه ﺟﮭت اﺣراز ﺷﮭرت ،ﺳود و ﻗدرت اﻧﺟﺎم
ﻧﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد .طوری ﮐﮫ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻣﺳﯾﺢ در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﺷود .ﺷﯾطﺎن ﮐوﺷش ﻣﯾﮑرد ﻣﺳﯾﺢ را وادارد ﺗﺎ ﻗدرﺗش را
ﺑرای اﺣراز اﯾن ﻋواﻣل ﺑﮑﺎر ﺑرد ،وﻟﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎ ﺻراﺣت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد او را رد ﮐرد .ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎرھﺎ ﺑرای ﺗﺎﺋﯾد ﭘﯾﺎم ﺧود از ﻣﻌﺟزات
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﯾﮭودﯾﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ او ﻣﺳﯾﺢ ﻣوﻋود ﺑود ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺟواب داد ﮐﮫ » ﺑﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم و اﯾﻣﺎن
ﻧﯾﺎوردﯾد .اﻋﻣﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﺳم ﭘدر ﺧود ﺑﺟﺎ ﻣﯽ آورم آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣن ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھﻧد ) « .ﯾوﺣﻧﺎ  ( ٢۵ : ١٠ﺑﺎز او ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد اﮔر
در ﻣورد ادﻋﺎھﺎی وی ﺷﮏ دارﻧد ﻻاﻗل » ﺑﺳﺑب آن اﻋﻣﺎل « ﺑوی اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ) ﯾوﺣﻧﺎ .( ١١ : ١۴
ﺧدا ﭘﯾﺎم رﺳوﻻن ﺗﺎزه ﮐﺎر را ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﻌﺟزات ﺗﺄﺋﯾد ﻣﯾﮑرد.
اﻏﻠب اﯾن ﺳﺋوال ﭘﯾش آﻣده ﮐﮫ » اﮔر ﺧدا در آن زﻣﺎن ﻣﻌﺟزات اﻧﺟﺎم ﻣﯾداد ،ﭼرا ﺣﺎﻻ اﯾن ﮐﺎر را ﻧﻣﯾﮑﻧد؟ اﮔر
ﻣن ﻣﻌﺟزه ﻣﯽ دﯾدم ﺣﺗﻣﺎ ً اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آوردم « ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺟواب داده اﺳت .ﻣرد ﺛروﺗﻣﻧدی ﮐﮫ در ﺟﮭﻧم ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﺷﯾد
ﺑﮫ اﺑراھﯾم اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﺗﺎ وی را رﺧﺻت دھد ﺗﺎ ﻧزد ﭘﻧﺞ ﺑرادر ﺧود رﻓﺗﮫ آﻧﺎن را از ﻋذاب ﺟﮭﻧم آﮔﺎه ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد او ﮔرﻓﺗﺎر
آن ﻧﺷوﻧد .اﺑراھﯾم ﺑوی ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرادراﻧش ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را دارﻧد .وﻟﯽ آن ﺷﺧص اﺻرار ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ از ﻣردﮔﺎن زﻧده
ﺷود ﺑرادراﻧش در اﺛر اﯾن ﻣﻌﺟزه اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد .اﺑراھﯾم ﺟواﺑﯽ ﺑﺎﯾن ﺧواھش وی داد ﮐﮫ اﻣروز ھم ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوی
ﺑﺳﯾﺎری از ﺳؤاﻻت در اﯾن ﻣورد ﺑﺎﺷد » :ﻣوﺳﯽ و اﻧﺑﯾﺎء را دارﻧد ....ھرﮔﺎه ﻣوﺳﯽ و اﻧﺑﯾﺎء را ﻧﺷﻧوﻧد اﮔر ﮐﺳﯽ از ﻣردﮔﺎن ﻧﯾز
ﺑرﺧﯾزد ھداﯾت ﻧﺧواھﻧد ﭘذﯾرﻓت ) ﺑﺎور ﻧﺧواھﻧد ﮐرد ( ) .اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ﺑﺎب  ( ١۶اﻣروزه ھم ﺑﺳﯾﺎری ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺗدﻻل ﺧود را آﻧﭼﻧﺎن
ﺑر ﻣﻧطﻖ ﺧﺷﮏ ﻗرار داده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺟزات را ﻗﺑول ﻧدارﻧد .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﻧد ﻣﻌﺟزات وﺟود ﻧدارد ،ھﯾﭻ
ﻧوع ﺷﮭﺎدت و ﻣدرﮐﯽ ،وﻟو ھر اﻧدازه ﺑزرگ ﺑﺎﺷد ،آﻧﮭﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺟزه اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .زﯾرا ﻓﻘط
دﻟﯾل طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ ﺣﺟت ﻣﯾﭘذﯾرﻧد.
اﻣروزه ﻣﺷﺎھده ﻣﻌﺟزات ﺑرای ﻣﺎ ﺿروری ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﻣدرک ﻣﻌﺗﺑر وﻗوع ﻣﻌﺟزات ﮔذﺷﺗﮫ در دﺳت اﺳت.
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ » رام « اظﮭﺎر ﻣﯾدارد » :اﮔر ﻣﻌﺟزات ﻗﺎﺑل ﻟﻣس ﯾﺎ درک ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣورد ﺷﮭﺎدت ﻗرار ﮔﯾرﻧد .اﮔر ﺑﺎﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺄﺋﯾد ﺷوﻧد ،ﺷﮭﺎدت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ھﻣﺎن اﺻﺎﻟت ﻣدرﮐﯽ را دارد ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺷﺎھده واﻗﻌﮫ دارا اﺳت« .

ھردادﮔﺎھﯽ در دﻧﯾﺎ ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﺷﮭﺎدت ﻣﻌﺗﺑر ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﮐﺗﺑﯽ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد » .اﮔر ﯾوﺣﻧﺎ ﺑرزﻧده ﺷدن اﯾﻠﻌﺎزر ﮔواه
ﺑوده ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻓظﮫ اش ﺟﮭت ﯾﺎدآوری ﻣوﺿوع آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺻداﻗت ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش واﻗﻌﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻧوﺷﺗﮫ او
را طوری ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﺎ ﺧود ﺷﺎھد واﻗﻌﮫ ﺑوده اﯾم (١) « .ﺳﭘس  Rammﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺟزات از ﺷواھد
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردارﻧد دﻟﯾﻠﯽ ﭼﻧد ﺑر ﻣﯾﺷﻣﺎرد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧﯾم :
ﻧﺧﺳت ،ﻣﻌﺟزات ﺑﺳﯾﺎری در ﺣﺿور ﻣردم اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻣﻌﺟزات در ﺧﻠوت و ﻓﻘط در ﺣﺿور دو
ﺳﮫ ﻧﻔر ﮐﮫ ﺧﺑرﮔزاران آﻧﮭﺎ ﺑودﻧد ،ﺑوﻗوع ﻧﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ھﻣﯾﺷﮫ ﻓرﺻت ﭘژوھش و ﺳﻧﺟش ﻣﻌﺟزات وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت
و ﻋﺟﯾب اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﺳﯾﺢ ھرﮔز واﻗﻌﯾت ﻣﻌﺟزات او را اﻧﮑﺎر ﻧﮑردﻧد ،آﻧﺎن ﻣﻌﺟزات وی را ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻧﺳﺑت ﻣﯾدادﻧد و
ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﺻدد از ﺑﯾن ﺑردن ﺷواھد ﺑرﻣﯽ آﻣدﻧد ،ﺑرطوری ﮐﮫ در ﻣورد زﻧده ﺷدن اﯾﻠﻌﺎزر ﻣﯾﺧواﻧﯾم » :آﻧﮕﺎه روﺳﺎی ﮐﮭﻧﮫ
ﺷورا ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾﻠﻌﺎزر را ﻧﯾز ﺑﮑﺷﻧد زﯾرا ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﯾﮭود ﺑﺳﺑب او ﻣﯾرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آوردﻧد « ) ﯾوﺣﻧﺎ : ١٢
 ١٠و .( ١١
دوم ،ﺑرﺧﯽ از ﻣﻌﺟزات در ﺣﺿور ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕرﻓت .ﻣﻌﻣوﻻ در ﻣورد ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ
ﮔروھﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﻏﯾره ﺑوﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ اﮔر در ﺟﻣﻊ آﻧﮭﺎ اﺷﺧﺎص ﺷﮑﺎک و ﮐﺎﻓر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﻌﺟزه
اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾﮕﯾرد ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﻣورد ﻣﺳﯾﺢ اﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﺑود.
ﺳوم ،ﻣﻌﺟزات ﻋﯾﺳﯽ از اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف و از زﻣﺎﻧﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد .ﺗﺳﻠط او ﺑر ﻋﻧﺎﺻر طﺑﯾﻌت
را در ﻣﻌﺟزه ﺗﺑدﯾل آب ﺑﮫ ﺷراب ،ﻗدرﺗش ﺑر ﻣرض در ﺷﻔﺎی اﺷﺧﺎص ﺟذاﻣﯽ و ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ،ﻗدرت وی ﺑر دﯾوھﺎ را در اﺧراج آﻧﮭﺎ
از اﻓراد ،ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺳﯾﺢ از ﻗدرت داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻓوق طﺑﯾﻌت ﻧﯾز ﺑرﺧوردار ﺑود ،ﺑطوری ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾد ﻧﺗﻧﺎﺋﯾل در زﯾر درﺧت
اﻧﺟﯾر ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ) ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ او را دﯾده ﺑﺎﺷد ( ) رﺟوع ﺷود ﺑﮫ اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ ﺑﺎب اول آﯾﺎت  ۴٣اﻟﯽ  ( ۵١ﻗدرت آﻓرﯾﻧﻧدﮔﯽ
وی ﺗواﻧﺳت ﭘﻧﺞ ھزار ﻧﻔر را ﺑﺎ ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﻧﺎن ﺳﯾر ﮐﻧد ،و ﺑﺎ زﻧده ﺳﺎﺧﺗن اﯾﻠﻌﺎزر و دﯾﮕران ﻗدرت ﺧود را ﺑر ﻣرگ ﻧﯾز ﻧﺷﺎن
داد.
ﭼﮭﺎرم ،ﺷﮭﺎدت ﻣﻌﺗﺑر اﺷﺧﺎص ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ در دﺳﺗرس ﻣﺎﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷد در ﻣورد اﯾﻠﻌﺎزر
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺗﻣﺎل درﻣﺎن از طرﯾﻖ » ﭘﺳﯾﮑوﺳوﻣﺎﺗﯾﮏ « ﯾﺎ ھر ﻧوع درﻣﺎن دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد.
ﭘﻧﺟم ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر ﻣﻌﺟزات اﻓراطﯽ ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ،از اھﻣﯾت ﻣﻌﺟزات ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷود» در ادﯾﺎن ﻏﯾر
ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻣﻌﺟزات ھر دﯾن ﻣورد ﻗﺑول ﭘﯾروان آن دﯾن اﺳت ،ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺧود دﯾن ﺑوﺳﯾﻠﮫ آﻧﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﺎ در
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﻌﺟزات ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ دﯾن ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑطوری ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺷرح ﻣﯾدھد ﻗوم اﺳراﺋﯾل در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﭼﻧد
در ﺻﺣﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ظﺎھر ﺷد ،اﻋطﺎی ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ از ﻋﺟﺎﯾب ﻣﺎﻓوق اﻟطﺑﯾﻌﮫ ﺑود و اﻏﻠب اﻧﺑﯾﺎء ﺑﮫ دﻟﯾل داﺷﺗن ﻗدرت ﻣﻌﺟزه
ﺑﻌﻧوان ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷدﻧد .ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣوﻋظﮫ ﻣﯾﮑرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺟزات ﻧﯾز ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آورد؛ و رﺳوﻻن وی ﻧﯾز از
اﻧﺟﺎم دادن ﻣﻌﺟزات ﻏﺎﻓل ﻧﺑودﻧد .در ھر ﺻورت ﻣﻌﺟزه ﺻﺣت دﯾن ﻣﺳﯾﺢ را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯾﮑرد « )(٢
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)Ramm, pp 140. 141 (١
)Ramm, p . 142 . 143 (٢

ﺳﯽ  .اس ﻟوﺋﯾس )  ( C . S . Lewisاظﮭﺎر ﻣﯾدارد » :ﺑﻧظر ﻣن اﮔر ﻣﻌﺟزات از اﺻول آﺋﯾن ھﻧدو و ﺗﺎ اﻧدازه
ای از اﺻول اﺳﻼم ﺣذف ﺷود ﻟطﻣﮫ ای ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وارد ﻧﺧواھد ﺷد ،وﻟﯽ اﮔر ﭼﻧﯾن اﻣری در ﻣورد ﻣﺳﯾﺣﯾت ﮐﮫ ﺧود ﺳرﮔذﺷت
ﻣﻌﺟزه ﺑزرگ اﺳت اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ،دﯾﮕر ﭼﯾزی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد و ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ﺧود را از دﺳت ﺧواھد داد « )(١
ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐر ﺷد ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾر ﮐﺗب ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،از ﺗرﺗﯾب وﺷﺄن و اﻧﮕﯾزه ای ﮐﮫ در ﻣﻌﺟزات
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ،و ﺑوﯾژه اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻌﺟزات ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣدارک ﻣوﺛﻘﯽ ﻧدارﻧد .ﺗﺎ اﻧدازه ای در
ﻣورد ﻣدارک ﻣﻌﺗﺑر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﻌدا ً ﺻﺣﺑت ﺧواھد ﺷد .اﮔر اﯾن ﭘژوھﺷﮭﺎ ﺑرای ﮐﺷف ﻣدارک ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﮐﮫ
در ﮐﺗب ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﻌﻣل آﯾد ،دﯾری ﻧﺧواھد ﭘﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺑودن آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوم ﺧواھد ﺷد ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﺛﺑﺎت
ﺑدل ﺑودن ﺳﺎﯾر ﻣﻌﺟزات ﺗﺄﺛﯾری در ﻣﻌﺟزات ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻧدارد ،و ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑودن ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻌﺟزات ﻧﻣﯾﺗواﻧد دﻟﯾل ﻗﻼﺑﯽ ﺑودن
ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺟزات ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﮐﺷف ﭼﻧد ﺳﮑﮫ ﺑدل دﻟﯾل ﺑر ﻗﻠب ﺑودن ﺗﻣﺎم ﺳﮑﮫ ھﺎی دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺳت.
ﺑرﺧﯽ ﮐوﺷﯾده اﻧد ﻣﻌﺟزات را ﺑﻌﻧوان داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی اﻏراق آﻣﯾز ﺟﻠوه دھﻧد .ﭼون ﻣﻘﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺗﻌرﯾف
ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﮐﮫ ﺧود از آن ﻣﺗﺄﺛر اﺳت ﻣﻌﻣوﻻ دﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺧرج ﻧﻣﯾدھﻧد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن واﻗﻌﮫ ای را ﮐﮫ از ﻧظر ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻧﺎظر ﻣﻌﺗﺑر
ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯾﺂﯾد ﻧﻣﯾﺗوان ﻣﺻون از ﺧطﺎ داﻧﺳت ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺟزات ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻧﺎظران واﻗﻌﮫ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺗﮫ از دﻗت
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧطﺎی ﺑﺎﺻره ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﭘس آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﺗوان از ﺳﺎﯾر ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺣذف ﮐرد.
طرز اﺳﺗدﻻل ﻓوق ﺑﺎ ذﮐر ﻣﺛﺎﻟﯽ از طرز ﮐﺎر دادﮔﺎه ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﮑذﯾب ﻣﯾﺷود .در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﺎوﺟود ﺟﺎﯾز
اﻟﺧطﺎ ﺑودن اﻧﺳﺎن ،ھﻧوز ھم ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ در اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت رل اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد .و ﮔرﭼﮫ ) ﻣﺛﻼ در ﻣورد ﺗﺻﺎدف (
ﺷﺎھدان ﺣﺎدﺛﮫ در ﺗﻌرﯾف ﭼزﺋﯾﺎت ﺻﺣﻧﮫ ﺗﺻﺎدف از ﻧظر ﺳرﻋت ﺧودرو ،زﻣﺎن ﺗﺻﺎدف و ﻏﯾره ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺧﺗﻼف ﻧظر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،وﻟﯽ ﻧﻣﯾﺷود ﺑﺧﺎطر اﯾن اﺧﺗﻼف ﻧظرھﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺻﺎدف را ﻣﻧﮑر ﺷد .ﺑطوری ﮐﮫ  Rammاظﮭﺎر ﻣﯾدارد،
ﺧودروھﺎی آﺳﯾب دﯾده و ﺳرﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣﺻدوم ،دﻟﯾل اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آﻧﮭﺎ ھﻣﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدن ﺗﺻﺎدف را ﺗﺻدﯾﻖ
ﻣﯾﮑﻧﻧد(٢) .
در ﺑﺣﺛﮭﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﻣوﺿوع ﻣﻌﺗﺑر ﻧﺑودن ﺷﮭﺎدات ﺷﺎھدات ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ،ﺑﺎﯾد از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﺣث ﺑرای
ﺗﮑذﯾب آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑطوری ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﭼﻧﯾن ﺑﺣﺛﮭﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺧود ﻧظرﯾﺎت ﺧودﺷﺎن را رد ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻣﺛﻼ ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﮑوﺷﻧد
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﭘژوھﺷﮭﺎی ﺧود ﻣﻌﺗﺑر ﻧﺑودن ﺷﮭﺎدت اﻧﺳﺎن را ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ،ﻣﺟﺑورﻧد ھﻣﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺧود را ﻧﯾز ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر و ﺑﯽ ارزش
ﺑداﻧﻧد ،ﭼون اﯾن ﻧظرﯾﮫ را از طرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺷﺎت و ﺷﮭﺎدات اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺳب ﮐرده اﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧظر آﻧﮭﺎ
ﻣطرود اﺳت.
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)Lewis, C . S – Miracles P . 83. New York (١
)Ramm. P . 160(٢

ﻋﻘﯾده ﻏﻠط دﯾﮕری ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ رواج ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺟزات اﻧﺟﯾل را ﺑﺎﯾد از ﮐﺗﺎب ﺣذف ﮐرد ،ﺑﺧﺎطر
اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن داﺷﺗﻧد ﺑﯾﺎن ﺷده اﻧد ،ﻧﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﺷﺧﺎص » ﺧﺎرﺟﯽ « ! وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾن ﺷﺎﮔردان
ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ ﺷﺎھد ﻋﯾﻧﯽ ﺻﺣﻧﮫ ﻣﻌﺟزات ﺑودﻧد؟ ﺑﺣث ﺑر ﺳر اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﮕﺎرﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺟزات ﺷﺎﮔرد ﻣﺳﯾﺢ ﺑوده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
آﯾﺎ آﻧﺎن واﻗﻌﯾت را ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد؟ ﺑطوری ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد ﺷﮭﺎدت ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣدرک ھﺳﺗﻧد اﺳت ،و ﺷﺎﮔردان ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﺎی
ﻣرگ ﻧﯾز ﮐﺷﺎﻧده ﺷدﻧد وﻟﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑرﺧﻼف آﻧﭼﮫ دﯾده ﺑودﻧد ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗﻧد.
اﻣروزه در ﯾﮏ ھﯾﭼوﻗت واﻗﻌﯾت اﻣر را ﺗﻧﮭﺎ از ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺳب ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ،و ﻧﯾز از ﮔوش دادن ﺑﮫ
ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣﺻدوﻣﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﻌﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭﺎدﺗﺷﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت از روی » ﺗﻌﺻب « ﺑﺎﺷد ﺧودداری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در
ھر ﻣورد ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺻﻠﯽ ﺻداﻗت اﺳت ﻧﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ و داﺷﺗن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﮫ.
از ﻣطﺎﻟب ﻓوق ﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر ﻣﯾﺂﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ وﺟود ﻣﻌﺟزات ﺑﺣﺛﯽ اﺳت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﮫ ﻋﻣﻠﯽ ،زﯾرا ﻋﻠم ﻓﻘط
ﻣﯾﺗواﻧد ﻣدﻋﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﺟزات در ﮔﺳﺗرش ﻣﻌﻣول طﺑﯾﻌت اﺗﻔﺎق ﻧﻣﯽ اﻓﺗد ،وﻟﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را » ﻧﮭﯽ ﮐﻧد « ،زﯾرا
ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ ھﯾﭻ ﭼﯾز را ﺳﺑب ﻧﻣﯾﺷوﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﯾزی را ﻧﯾز ﻧﮭﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺷرح واﻗﻌﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺣﺗﯽ
ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﯽ را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد » .ﻧظﻣﯽ و ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ در اﻣور روزاﻧﮫ طﺑﯾﻌت ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود ﺟزأ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﻣﻌﺟزات اﻟﮭﯽ
ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾروﻧد .اﮔر ﻧظم طﺑﯾﻌﯽ وﺟود ﻧﻣﯾداﺷت آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﺟزات ﻣﺎﻧﻧد وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺑود « )(١
اﯾن ﻋﻠم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺟزات را اﻧﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﻣﺎﻧﻧد ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ﻓﻘط
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﭘرﺳد » آﯾﺎ ﻣدارک ﻣﻌﺟزات از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻌﺗﺑرﻧد؟ «
ﺑطوری ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد ،ﻣﻌﺟزات ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ راﺑطﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﻧﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ای ﮐﮫ اھﻣﯾت
ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد .ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﻌﺟزات ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻗﺑول وﺟود ﺧدا ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ،ﺑطوری ﮐﮫ اﮔر دوﻣﯽ ﻣورد ﻗﺑول ﺑﺎﺷد اوﻟﯽ ﻧﯾز
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻧﺎظم ﻧظم ﺟﮭﺎن ،واﺿﺢ ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺿﻣن ﻗدرت ﺧود را ﺑﺎ اﻧﺟﺎم دادن ﮐﺎرھﺎی
ﻣﺎﻓوق اﻟطﺑﯾﻌﮫ ﻧﯾز آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺳﺎزد.
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ﺑﺧش ﺳوم
ﭼرا ﺧدا اﺟﺎزه ﻣﯾدھد رﻧﺞ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ داﻣﻧﮕﯾر اﻧﺳﺎن ﺷود؟
در اﯾن ﻓﺻل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾﭼﯾده ﻋﺻر ﺧود ﻣﯾﭘردازﯾم .ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭﻣﺗر و ﺑﻐرﻧﺞ ﺗر از ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻌﺟزات
ﻧﯾز وﺟود دارﻧد ﻣﺎﻧﻧد  :ﭼرا ﻣردم ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﺑﺎﯾد رﻧﺞ ﺑﮑﺷﻧد؟ ﭼرا ﺑرﺧﯽ اطﻔﺎل ﻣﻌﺻوم ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺑدﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد؟ و ﯾﺎ ﭼرا اﻣﯾدھﺎی
زﻧدﮔﯽ اﯾﻧﻘدر زود از ﺑﯾن ﻣﯾروﻧد؟ ﭼرا اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣردم ﺑﯽ ﮔﻧﺎه و اطﻔﺎل ﻣﻌﺻوم ﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺷوﻧد؟
ظﺎھرا ً ﻗﺿﯾﮫ از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت  :ﯾﺎ ﺧدا ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ اﺳت وﻟﯽ ﻧﯾﮑوی ﻣطﺎق ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ او ﻧﯾﮑوی ﻣطﻠﻖ
اﺳت ،وﻟﯽ آﻧﻘدر ﻗدرت ﻧدارد ﮐﮫ ﺟﻠوب ﺑدﺑﺧﺗﯽ را ﺑﮕﯾرد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ ﻧﯾﺳت.
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣردم ﺧدا را ﻣﺳﺑب و ﻣﺳﺋول ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ ﻣﯾداﻧﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﻣﯾﺗوان ﺟواب ﺳﺎده ای داد ،و ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اظﮭﺎر ﻧظری آﻧرا ﺣل ﮐرد.
» ﻏم دل ﺳوﺧﺗﮫ را ﺳوﺧﺗﮫ دل داﻧد و ﺑس « وﻟﯽ ﺑﮭﺗر ﺗﻘدﯾر ﻻزم اﺳت ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﺧﺎطر ﺳﭘرد.
ھﯾﭼوﻗت ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺳﺎن را ﺑطور ﮐﺎﻣل آﻓرﯾد ،و در او ﺑدی وﺟود ﻧداﺷت .اﻧﺳﺎن ﻗدرت
اﻧﺗﺧﺎب داﺷت ﮐﮫ ﺧدا را اطﺎﻋت ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ اراده او ﻣﺧﺎﻟﻔت ورزد .اﮔر اﻧﺳﺎن از ﻓرﻣﺎن ﺧدا ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﻧﻣﯾﮑرد ،ھﯾﭼوﻗت
ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾش ﻧﻣﯾﺂﻣد ،و او در ﺟوار ﺧدا زﻧدﮔﯽ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ را ﻣﯾﮕذراﻧد ،و از وﺟود ﺧدا و آﻓرﯾﻧش او ﻟذت ﻣﯾﺑرد .ﻧﻘﺷﮫ ﺧدا در
اﺑﺗدای آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ،ھﻣﯾن ﺑود .در واﻗﻊ ﻧﺳل آدم ﻧﯾز ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾورزد » .ﺑوﺳﺎطت ﯾﮏ آدم ﮔﻧﺎه داﺧل ﺟﮭﺎن ﮔردﯾد و ﺑﮕﻧﺎه
ﻣوت .و ﺑﺎ ﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣوت ﺑر ھﻣﮫ ﻣردم طﺎری ﮔﺷت از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮔﻧﺎه ﮐرده اﻧد ) « .روﻣﯾﺎن  .( ١٢ : ۵ﻧﮑﺗﮫ ﻻزم ﺑﺗﺄﮐﯾد
اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺋول ﮔﻧﺎھش اﺳت ﻧﮫ ﺧدا !
اﻏﻠب ﻣﯾﭘرﺳﻧد ،ﭼرا ﺧدا ﻣﺎ را طوری ﻧﯾﺎﻓرﯾد ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﻧﮑﻧﯾم؟ در ﺟواب ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻣﺎ را
آﻧﭼﻧﺎن ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ،اﻣﺎ در آﻧﺻورت ،اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯾﺷدﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﺷﯾن .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺧوﺷﺗﺎن ﻣﯽ آﻣد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋروﺳﮏ ﮐوﮐﯽ ازدواج ﺑﮑﻧﯾد؟
ھرﺻﺑﺢ و ھرﺷب ﮐوﮐش ﻣﯾﮑردﯾد و ﺻداﺋﯽ از آن ﺑﯾرون ﻣﯽ آﻣد ﮐﮫ » دوﺳﺗت دارم « و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ھرﮔز ﻣﺷﺎﺟره ،دﻋوا ،و
ﺣرﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻧﺎراﺣت ﺑﮑﻧد وﺟود ﻧﻣﯾداﺷت ! ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎﭼﻧﯾن ﻣوﺟودی زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد؟ زﻧدﮔﯽ ﺑدون
ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت !؟ ﻣﺣﺑت ارادی اﺳت ﺧدا ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻣﺎ را اﻧﺳﺎن ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ،و آﻧوﻗت ﻣﺎ اﻧﺳﺎن واﻗﻌﯽ آزاد ﻧﻣﯽ ﺷدﯾم .ﺑﮭر
ﺗﻘدﯾر ﺧدا ﺻﻼح دﯾد ﻣﺎ را ھﻣﯾﻧطور ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم ﺧﻠﻖ ﮐﻧد ،و ﻣﺎ ھم ﺑﺎﯾد واﻗﻌﯾت را ﺑﭘذﯾرﯾم.
در ﺿﻣن ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا اﮔر ﺑﺧواھد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑدی را رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎزد .ارﻣﯾﺎی ﻧﺑﯽ ﻣﯾﮕوﯾد » :از رأﻓﺗﮭﺎی
ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺗﻠف ﻧﺷدﯾم زﯾرا ﮐﮫ رﺣﻣﺗﮭﺎی او ﺑﯽ زوال اﺳت « ) ﻣراﺛﯽ ارﻣﯾﺎء .( ٢٢ : ٣
زﻣﺎﻧﯽ ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ او ﺑدی را از ﺑﯾن ﺧواھد ﺑرد .ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎﯾش ﺗﺎ اﺑد ﻣﺣﮑوم ﺧواھد ﺷد .در
ﺿﻣن ﻣﺣﺑت ﺧدا و ﻓﯾض او در دﻧﯾﺎ ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت و ھﻧوز ﻓرﺻت ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎھﺎن و رﺣﻣت اﻟﮭﯽ وﺟود دارد.

اﮔر ﺧدا اﻗدام ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﮐردن ﺑدی ﺑﻧﻣﺎﯾد ،آﻧرا ﺑطور ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺟﻧﮓ ﻧﺎﺑود ﺷود،
وﻟﯽ ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗﯾم ﺧود ﻣﺎھم ﻧﺎﺑود ﺷوﯾم .اﮔر ﺧدا ﺑﺧواھد ﺑدی را ھم اﮐﻧون رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐﻧد ،آﻧرا ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺑﻌﻣل ﺧواھد آورد ،ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ دروﻏﮭﺎ و ﮔﻧﺎھﺎن ﺷﺧص ،ﮐﻣﯽ ﻣﺣﺑت ،ﻏﻔﻠت ﻣﺎ از اﻧﺟﺎم دادن ﮐﺎر ﻧﯾﮏ ،ﻧﯾز ﺷﺎﻣل آن ﺧواھد ﺑود .ﻓرض ﮐﻧﯾد
ﺧدا دﺳﺗور ﺑدھد ﮐﮫ اﻣﺷب ،ﻧﯾﻣﮫ ھﺎی ﺷب ،ﺗﻣﺎم ﺑدی ھﺎ را از ﺑﯾن ﺑرود ــ ﺟﻧد ﻧﻔر از ﻣﺎ ﺑﻌد از ﻧﺻف ﺷب زﻧده ﺧواھﯾم ﻣﺎﻧد؟
اﻟﺑﺗﮫ ﭼﺎره ای ﺑرای ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑدی اﻧدﯾﺷده اﺳت .او ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﺎرزﺷﺗرﯾن و ﻣؤﺛر ﺗرﯾن ﺷﯾوه را در اﯾن ﻣورد ﺑﮑﺎر
ﺑرده ،ﻓرزﻧد ﺧود را داده ﺗﺎ ﺑﺧﺎطر ﻣردم ﺑدﮐﺎر ﺑﻣﯾرد .ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺗﺎ از ﻗﺻﺎص ﺣﺗﻣﯽ
ﺧدا ﺑﻌﻠت ﮔﻧﺎه و ﺷرارﺗش رﺳﺗﮕﺎر ﺷود .و ﺑﺎز ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ،وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ راﺑطﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد ،ﻗدرت
ﺑدی درھم ﺧواھد ﺷﮑﺳت .ﻣرگ ﻓداﮐﺎراﻧﮫ ﻣﺳﯾﺢ ،ﺟواب ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑدی در ﻗﯾﺎس اﻧﻔرادی.
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ھﺳﺗﯽ ،ﺣرﮐﺎت و اﻋﻣﺎل اﻓراد ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻘﺎﺑل دارﻧد .ھﯾﭼﮑس ﻣﺳﺗﻘل وﺟدا از دﯾﮕران
ﻧﯾﺳت .در ﺑﺎزی ﺷطرﻧﺞ ،اﮔر ﭘس از ھر ﺣرﮐت ﻣﮭره ﻗﺎﻧون ﺑﺎزی ﻋوض ﺷود ،ﻣﻔﮭوم ﺑﺎزی از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت و ﺷطرﻧﺞ،
ﺑﺎزی ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﺧواھد ﺑود .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ اﮔر رواﺑط ﻣوﺟود ﺑﯾن اﻓراد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،زﻧدﮔﯽ ﻣﻔﮭوم ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد.
ﺑﺣث در ﻣورد ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺑدی ھﺎ اﻧﺗﮭﺎ ﻧدارد؛ و ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺟواﺑﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﺎﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑدھد .اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺟزء
» ﭼﯾزھﺎی ﻣﺧﻔﯽ ) اﺳت ﮐﮫ ( از آن ﺑﮭره ﺧدای ﻣﺎ اﺳت « ) ﺗﺛﻧﯾﮫ ( ٢٩ : ٢٩
ﺑدی واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﻣﺣض ﮐﮫ ﺑﺎ آن روﺑرو ھﺳﺗﯾم ،و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن دﺳت ﺑﮕرﯾﺑﺎن ﺷوﯾم.
ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از اﺷﮑﺎل ﮐﺎر در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﺎﻣل واژه ﺧوب را ﻧﻣﯾداﻧﯾم و وﻗﺗﯽ آﻧرا ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯾدھﯾم
ﻣرﺗﮑب اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯾﺷوﯾم ھﯾو اون ھﺎﭘﮑﯾﻧس )  ( Hugh Evan Hopkinsاظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ ﺟﺎن اﺳﺗﺎرت ﻣﯾل ) John Stuart
 ( Millدر ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻌروﻓش ﺑﻧﺎم » طﺑﯾﻌت «ﺑطور روﺷن ،ﻣﺳﺄﻟﮫ ای را ﭘﯾش ﻣﯾﮑﺷد ﮐﮫ ﻣﺗﻔﮑران ھر دوران اﺳت ﺑﮕرﯾﺑﺎن آن
ﺑوده اﻧد  :اﮔر در ﻗﺎﻧون آﻓرﯾﻧش ﻋداﻟت ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎ ﻣﯽ ﺑود و آﻓرﯾﻧﻧده ﻧﯾز ﻗدرت ﺗﺎم ﻣﯾداﺷت ،ﺑﺎﯾد ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﻧدازه ﺑدﮐﺎری و
ﻧﯾﮑوﮐﺎری ﺧود ،از ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ وﺟود دارد ﺑرﺧوردار ﮔردد ،ﯾﮑﯽ ﺑدﺷﺎﻧس و دﯾﮕری ﺧوش ﺷﺎﻧس ﻧﻣﯾﺷد،
ﺷﺎﻧس و اﺳﺗﺛﻧﺎ در ﭼﻧﯾن دﻧﯾﺎﯾﯽ وﺟود ﻧﻣﯾداﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓراد ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻘش آﻓرﯾﻧﺎن تءاﺗر ﺳوژه اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﻋرﺿﮫ ﻣﯾداﺷﺗﻧد.
ﺑﺎ وﺟود ﮐﻠﯾﮫ ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل اﻓراطﯾون ﻣذھب و ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﻣورد » ﺧوﺑﯽ « اﺑراز داﺷﺗﮫ اﻧد ،ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ در
طﺑﯾﻌت ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت در ﯾﮏ زﻣﺎن ھم ﻧﯾﮑو ﺑﺎﺷد و ھم ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ.
اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ در اﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺧدای » ﻧﯾﮏ « ھرﮐس را ﺑر اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اش ﭘﺎداش ﻣﯾدھد و
ﺑرای ﺧدا » ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ « ھﯾﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾن ﻣورد وﺟود ﻧدارد ،اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﭘﺎداش و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑﻣﻌﻧﯽ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ،
ﺑطور ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯾرﺳد ،ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ را ﺑر آن ﻣﯾدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻗدرت ﺧدا ﺷﮏ ﮐﻧﻧد.
وﻟﯽ اﮔر ﺧدا ﺑر اﺳﺎس ﮐردار ھر ﺷﺧص ﺑﺎوی رﻓﺗﺎر ﻣﯾﮑرد ﺧدای ﻧﯾﮑﯽ ﻣﯾﺷد؟ اﮔر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﯾﻧطور رﻓﺗﺎر
ﻣﯾﮑرد ﭼﮫ؟ اﻧﺟﯾل آﻧطور ﮐﮫ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ راﺟﻊ ﺑﺂن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺷده و در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود ،ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﺧدا را ﻧﮫ ﻓﻘط در
ﻋداﻟت او ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﺣﺑت ،رﺣﻣت و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ وی ﻧﯾز ظﺎھر ﻣﯾﺳﺎزد .ﭼﻘدر ﺑﺎﯾد ﻣﺗﺷﮑر ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ » ﺑﺎ ﻣﺎ واﻓﻖ ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﻋﻣل
ﻧﻧﻣوده و ﺑﻣﺎ ﺑﺣﺳب ﺧطﺎﯾﺎی ﻣﺎ ﺟزا ﻧداده اﺳت .زﯾرا آﻧﻘدر ﮐﮫ آﺳﻣﺎن از زﻣﯾن ﺑﻠﻧدﺗر اﺳت ،ﺑﮭﻣﺎن ﻗدر رﺣﻣت او ﺑر
ﺗرﺳﻧدﮔﺎﻧش ﻋظﯾم اﺳت ) « .ﻣزﻣور  ١٠ : ١٠٣و ( ١١

ﮔﺎھﯽ ﻣﻔﮭوم ﻧﯾﮏ ﺑودن ﺧدا ﺑر ﻋﻘﯾده ﻏﻠطﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧوﺑﯽ زﻧدﮔﯽ اﺳت ،ﭘﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺷده اﺳت .در اﯾن ﻣورد ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ را راﺣﺗﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ واﻗﻌﯽ و اﺻﻠﯽ و ژرف ،ﺑﺎﻻﺗر
از ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺧوﺷﯽ و ﻟذت زودﮔذر اﺳت .زﺣﻣت ﺑﺎﻋث ﺳﻠب ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﻣﯾﮕردد .ﺧدای داﻧﺎی ﻣطﻠﻖ ،ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ
ﺑرای اﺻﻼح ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺎ ﻻزم اﺳت زﺣﻣﺎﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺷود ،و اﮔر از اﯾن زﺣﻣﺎت ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺧوﺷﯽ
ﺑزرﮔﺗری را از دﺳت ﺧواھﯾم داد .ﭘطرس در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﯾﮕوﯾد » و ﺧدای ھﻣﮫ ﻓﯾﺿﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﺟﻼل اﺑدی ﺧود در ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﺧواﻧده اﺳت .ﺷﻣﺎ را ﺑﻌد از ﮐﺷﯾدن زﺣﻣﺗﯽ ﻗﻠﯾل و ﮐﺎﻣل و اﺳﺗوار و ﺗواﻧﺎ ﺧواھد ﺳﺎﺧت « )  ١ﭘطرس .( ١٠ : ۵
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻣظور » ﻣﯾل «  Millاز » ﭘﺎداش ﻋﺎدﻻﻧﮫ « ﺧدا را ﺑﻔﮭﻣﯾم ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣذھب ھﻧدو
ﺑﯾﺎﻓﮑﻧﯾم .ﻗﺎﻧون » ﮐﺎرﻣﺎ «  Karmaﻣﯾﮕوﯾد ھرﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ اﻣروز اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد ،در واﻗﻊ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻋﻣﺎل زﻧدﮔﯽ ﻗﺑﻠﯽ
اﺳت .ﮐوری ،ﻓﻘر ،ﮔرﺳﻧﮕﯽ ،ﻧﻘص ﻋﺿو ،طرد از ﻓرﻗﮫ ﺧود ،و ﺳﺎﯾر ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐﺎرھﺎی زﺷﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺷﺧص در زﻧدﮔﯽ ﻗﺑﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﻌﻣل آورده اﺳت .و در ﺿﻣن ،ھر ﻧوع ﮐوﺷش ﺟﮭت ﮐﺎﺳﺗن و از ﺑﯾن ﺑردن اﯾن دردھﺎ و
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ ،ﺑﻣﻧزﻟﮫ دﺧﺎﻟت ﺑﯾﺟﺎ و ﺗوھﯾن ﺑﮫ روش ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺧدا ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﻋﻘﯾده ھﻧدوھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ آﻧﺎن در
طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت .ﮔرﭼﮫ ﻋده ای از ھﻧدوھﺎی روﺷﻧﻔﮑر در ﺻدد ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗﺣول اﺟﺗﻣﺎع ﺧود ﺑرآﻣده اﻧد ،ﻣﻌﮭذا ﺑرای
آﻧﺎن ﺧﯾﻠﯽ دﺷوار اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﯾده ﺟدﯾد را ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗدﯾﻣﯽ » ﮐﺎرﻣﺎ «  Karmaﮐﮫ اﺳﺎس اﻓﮑﺎر و زﻧدﮔﯽ ھﻧدوھﺎ را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯾدھد ،وﻓﻖ دھﻧد.
ﮐﺎرﻣﺎ  Karmaﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ و وﺿوح رﻧﺞ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ را ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎرھﺎی زﺷت ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺧص ﻣﯾداﻧد.
آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻧﯾز رﻧﺞ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ را ﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﮭﯽ ﻣﯾداﻧد؟
ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳؤاﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﻌذب و ﺑدﺑﺧت از ﺧود ﻣﯾﮑﻧد اﯾن اﺳت » ﭼﮫ ﺑدی ﺑﮫ ﻣردم ﮐرده ام ﮐﮫ ﺑﺎﯾن
روز اﻓﺗﺎده ام؟ « و اﻏﻠب ﻋﮑس اﻟﻌﻣل دوﺳﺗﺎن ﺷﺧص ،آﺷﮑﺎرا ﯾﺎ در ﻧﮭﺎن ،ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ آﻧﺎن ﻧﯾز دوﺳت ﻣﻌذب ﺧود را
ﻣﺳﺗﺣﻖ اﯾن ﺗﯾره روزی ﻣﯾداﻧﻧد .رﻓﺗﺎر دوﺳﺗﺎن اﯾوب ﺑﺎوی ،روﺷﻧﮕر اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت .درد اﯾوب ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اظﮭﺎرات
دوﺳﺗﺎﻧش دو ﭼﻧدان ﺷد.
از ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋﮭد ﺟدﯾد و ﻋﺗﯾﻖ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯾﺂﯾﻧد ﮐﮫ ﮔر ﭼﮫ درد و رﻧﺞ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺧدا ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﻣواردی
ﻧﯾز ﭘﯾش ﻣﯾﺂﯾد ﮐﮫ درد و رﻧﺞ ھﯾﭻ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺷﺧص ﻧدارد .ﺑطوری ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺳر
ﻣﯾزﻧد ﻓورا ً ﺑﺎﯾن ﺻورت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺷود.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺧدا اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻟطﯾﻔﯽ دارد و ﭘدری اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼوﻗت ﺑﭼﮫ ھﺎﯾش را ﻣﺟﺎزات ﻧﻣﯾﮑﻧد،
ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ اﯾن آﯾﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد » ،آﻧﭼﮫ آدﻣﯽ ﺑﮑﺎرد ھﻣﺎﻧرا درو ﺧواھد ﮐرد ) « .ﻏﻼطﯾﺎن  ،( ٧ : ۶ﺑﯾﮭوده ﻋﻘﺎﯾد
ﻏﻠط و ﻣﺗﮑﺑراﻧﮫ در ﻣورد ﺧدا اﺗﺧﺎذ ﻧﮑﻧﻧد .ﺧدا ﻣرﯾم را ﺑﺧﺎطر ﺷﮏ ﮐردن ﺑﮫ ﻗدرت رھﺑری ﺑرادرش ﻣوﺳﯽ ،ﮐﮫ ﺧدا او را
رھﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﺟذام ﻣﺑﺗﻼ ﺳﺎﺧت .ﺧدا ﺟﺎن ﭘﺳر داود را ﮐﮫ ﺛﻣره راﺑطﮫ ﻧﺎﻣﺷروع وی ﺑﺎ ﺑﺗﺷﺑﻊ ﺑود ﮔرﻓت .در اﯾن ﻣورد
ﺑﺎزھم ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣرگ ﺣﻧﺎﻧﯾﺎ و ﺳﻔﯾره ﺑﻌﻠت دروﻏﮕوﺋﯽ و ﻓرﯾب و رﯾﺎﮐﺎری ،ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﮑﺎن دھﻧده
اﺳت .در اﯾن ﻣوارد ﻋﻠل ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﮔﻧﺎه اﺳت ،وﻟﯽ ﻧﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣوارد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧود ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺑﺎﯾن ﻣطﻠب اﺷﺎره ﮐرد.
ﺷﺎﮔردان ﻣﺳﯾﺢ آﺷﮑﺎرا از ﻓﻠﺳﻔﮫ » ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﻌﻠت ﮔﻧﺎه « دﻓﺎع ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺑطوری ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﻣردی ﮐﮫ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده
ﺑود روﺑرو ﺷدﻧد ﻓورا ً در ﺻدد ﮐﺷف ﺟرم ﺑرآﻣدﻧد ﮐﮫ ﺑداﻧﻧد ﺧود ﺷﺧص ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﮔﻧﺎه ﮐرده اﺳت ﯾﺎ واﻟدﯾﻧش ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾن درد ﻣﺑﺗﻼ

ﺷده اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺂﻧﺎن ﮔﻔت ھﯾﭼﮑدام ﻣﺳﺋول اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد » .ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ اﻋﻣﺎل ﺧدا در وی ظﺎھر ﺷود « ) ﯾوﺣﻧﺎ : ٩
.( ٣١
وﻗﺗﯽ ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑدﺳﺗور ﭘﯾﻼطس ﻋده ای از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺟﻠﯾل ﺑﻘﺗل رﺳﯾده اﻧد ﻣﺳﯾﺢ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﮔﻧﺎه
ﺟﻠﯾﻠﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد از ﮔﻧﺎه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧده ﻣﺎﻧدﻧد ﺑزرﮔﺗر ﻧﺑود .و ﺑﺎز در ﻣورد  ١٨ﻧﻔری ﮐﮫ در اﺛر ﺳﻘوط ﺑرج ﺳﯾﻠوآم ﺑر
آﻧﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد ﻓرﻣود ﮔﻧﺎه آﻧﺎن ﺑزرﮔﺗر از ﮔﻧﺎه ﺳﺎﯾر ﺳﺎﮐﻧﺎن اورﺷﻠﯾم ﻧﺑود .در ھر دو ﻣورد ﻣﺳﯾﺢ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺷﻧوﻧدﮔﺎﻧش
ﮔﻔت » اﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧﯾد ھﻣﮕﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ھﻼک ﺧواھﯾد ﺷد « ) ﻟوﻗﺎ  ١ : ١٣ــ ( ٣
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺗراژدی و دردھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕری را ﺻرﻓﺎ ً ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺧدا ﺑداﻧﯾم
ﻗﺿﺎوت ﻋﺟوﻻﻧﮫ و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﮐرده اﯾم .ﺑﻌﻼوه ﺑر اﺳﺎس اظﮭﺎرات ھپ ﮐﯾﻧس )  ( Hopkinsاز وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯾداﺳت
ﮐﮫ در ﻣوردی ﮐﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﻌﻠت ﮔﻧﺎه ﺑروز ﻣﯾﮑرد ،ﺑرای ﺷﺧص ﻣﻌذب ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐﺎﻣﻼ روﺷن ﺑود ﮐﮫ درد او در واﻗﻊ ﺗﻧﺑﯾﮫ ای
اﺳت.
در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﮐﻠﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﺧدا ﺑﻌد از دادن اﺧطﺎر ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد .در ﺳراﺳر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺧدا ﺷﻔﺎﻋت ﮐرده ،ﻣردم را از ﺗﻧﺑﯾﮫ آﮔﺎه ﻣﯾﺳﺎزد .و ﻣردم ﻓﻘط ﻣوﻗﻌﯽ ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺷﻧﯾدن
اﺧطﺎر ،ﺑﺂن ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯾﮑردﻧد .ﺧدا ﺑطور ﻗﺎطﻊ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد » :ﻣن از ﻣردن ﻣرد ﺷرﯾر ﺧوش ﻧﯾﺳﺗم  ...ای ﺧﺎﻧدان اﺳراﺋﯾل ﺑﺎزﮔﺷت
ﻧﻣﺎﺋﯾد .از طرﯾﻖ ھﺎی ﺑد ﺧوﯾش ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﭼرا ﺑﻣﯾرد ) « .ﺣزﻗﯾﺎل ( ١١ : ٣٣
ھﻣﯾن ﻣطﻠب در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﯾز ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد ،ﭼﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺗﮑﺎن دھﻧده ای از ﻣﺣﺑت و ﺻﺑر ﺧدا ! ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای
اورﺷﻠﯾم ﮔرﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد » .ای اورﺷﻠﯾم ،اورﺷﻠﯾم  ...ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﺧواﺳﺗم ﻓرزﻧدان ﺗرا ﺟﻣﻊ ﮐﻧم ﻣﺛل ﻣرﻏﯽ ﮐﮫ ﺟوﺟﮫ ھﺎی ﺧود را
زﯾر ﺑﺎل ﺧود ﺟﻣﻊ ﻣﯾﮑﻧد و ﻧﺧواﺳﺗﯾد ) « .ﻣﺗﯽ  .( ٣٧ : ٢٣ﭘطرس ﻧﯾز ﺑطور واﺿﺢ ﻣﯾﮕوﯾد » ،ﺧداوﻧد  ...ﻧﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
ھﻼک ﮔردد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﺑﺗوﺑﮫ ﮔراﯾﻧد ٢ ) « .ﭘطرس ( ٩ : ٣
در ﻣﻘﺎﺑل ﺳؤال » ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧدای ﻧﯾﮑو ﻣردم را ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺑﻔرﺳﺗد؟ « ﺑﺎﯾد ﺟواب داد ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻧظر
ﺧدا ھﯾﭼﮑس را ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻧﻣﯾﻔرﺳﺗد .ﺑﻠﮑﮫ ھرﮐس ﺧودش ،ﺧودش را رواﻧﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯾﮑﻧد .ﺧدا ﻣﻧﮭﺎی ﮐوﺷش را ﻧﻣوده و ھرﭼﮫ
ﺑرای ﺑﺧﺷﯾده ﺷدن ،رﺳﺗﮕﺎری ،ﭘﺎﮐﯽ ،و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭﺷت ﻻزم ﺑود ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺎﻧده و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎ اﯾن ھدﯾﮫ را ﺑﭘذﯾرﯾم .ﺣﺎل اﮔر ھدﯾﮫ را رد ﮐﻧﯾم ﺧدا ھم ﻣطﺎﺑﻖ اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﺧواھد ﮐرد .ﺑﮭﺷت ﺑرای
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺧواھد در آن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد دوزخ اﺳت.
ﮔرﭼﮫ ﮔﺎھﯽ ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺧدا ھﻣراه ﺑﺎ درد و ﻧﺎراﺣﺗﯽ اﺳت ،وﻟﯽ ﻣوارد اﺣﺗﻣﺎل دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾن اﻣر
دﺧﯾل ﺑﺎﺷﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد ،اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋث ﺑروز ﮔﻧﺎه و ﻣرگ در دﻧﯾﺎ اﺳت؛ و ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ،درد و رﻧﺟﯽ ﮐﮫ
اﻣروزه در دﻧﯾﺎ ھﺳت ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﺳﺑب ﮔﻧﺎه اﻧﺳﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت در ﺑﻧﺎی ﻋﻣﺎرت ﺑﺎﻋث ﻓرو
رﯾﺧﺗن آن ھﻧﮕﺎم طوﻓﺎن ﺷدﯾد ﻣﯾﮕردد ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧﺳﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد .ﭼﻧد ﻧﻔر ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾت
راﻧﻧدﮔﯽ اﻓراد ﻣﺳت ﺷده اﻧد؟ ﺧﯾﺎﻧت ،دروغ؛ دزدی ،ﻧﻔس ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ روﺷﻧﮕر وﯾژﮔﯾﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎع اﻣروزی ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺣﺻﺎد ﺗﻠﺦ
درد و رﻧﺞ را درو ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻧﻣﯾﺗوان در اﯾن ﻣورد ﺧدا را ﻣﻘﺻر داﻧﺳت ! ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﮔﻧﺎه اﻧﺳﺎن ﺳرﭼﺷﻣﮫ
ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ـــ ﭼﻘدر زﯾﺎد ھﺳﺗﻧد !

اﻧﺳﺎن در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺧدا ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ دﺷﻣن ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی زﻣﺎن ،ﺑﮫ
ﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت و ھدﻓﯽ ﮐﮫ دارد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺻورت ﻓرﺷﺗﮫ ﻧو ،ﯾﺎ ﺷﯾر ﻏران ﺧود را
ظﺎھر ﺳﺎزد .اﺳم اﯾن دﺷﻣن ﺷﯾطﺎن اﺳت او ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث درﻣﺎﻧدﮔﯽ اﯾوب ﺷد .ﻣﺳﯾﺢ در ﻣﺛﺎل ﺑذر ﺧوب و ﮐرﮐﺎس اﺷﺎره
ﮐرد ﮐﮫ » ﮐﺎر دﺷﻣن اﺳت ) « .ﻣﺗﯽ  .( ٢٨ : ١٣ﺷﯾطﺎن از ﺧراب ﮐردن ﺧﻠﻘت ﺧدا و اﯾﺟﺎد ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻟذت ﻓراوان ﻣﯾﺑرد .ﮔرﭼﮫ
ﺧدا ﺑﺎو اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣدودی داده اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺷﯾطﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺧدا دارد ﻟطﻣﮫ ای وارد ﮐﻧد.
» ﺑﺎ اﺑﻠﯾس ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﺷﻣﺎ ﺑﮕرﯾزد « ) ﯾﻌﻘوب  .( ٧ : ۴اﯾن آﯾﮫ ﺑﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز ﻣﺳﺑب
ﺑرﺧﯽ اﻣراض و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ در دﻧﯾﺎی اﻣروی ﻣﺎ اﺳت.
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺟواب » ﺳؤال ﭼرا ﺧدا ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﭼﻧﯾن ﻣﺻﯾﺑت ھﺎﺋﯽ را ﻋﺎرض اﻧﺳﺎن ﺳﺎزد؟ «
ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺟواﺑﯽ ﮐﮫ » راﺑﯾﻧﺳون ﮐروﺳو « ﺑﮫ » ﻓراﯾدی « داد ،دﻗت ﮐﻧﯾد .آﻗﺎی ﻓراﯾدی ﻣﯾﮕوﯾد » :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ،ﺗو ﻣﯾﮕوﺋﯽ
ﺧدا ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﻗدرت دارد و اﯾﻧﻘدر ﻋظﯾم اﺳت آﯾﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻗوی ﺗر از ﺷﯾطﺎن ﺑﺎﺷد؟ « راﺑﯾﻧﺳون ﮐروﺳو در ﺟواب ﻣﯾﮕوﯾد» :
ﺑﻠﮫ ،ﺑﻠﮫ آﻗﺎی ﻓراﯾدی ،ﺧدا ﺧﯾﻠﯽ ﻗوی ﺗر از ﺷﯾطﺎن اﺳت « آﻗﺎی ﻓراﯾدی ﺑﺎز ﻣﯾﭘرﺳد » :اﮔر اﯾﻧطور اﺳت ﭘس ﭼرا ﺧدا ﺷﯾطﺎن
را ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷرارت اداﻣﮫ دھد؟ « ﮐروﺳو ﺟواب ﻣﯾدھد » :ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن را ھم ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣن و
ﺗو ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﭼرا ﺧدا ﻣﺎ را ﻧﻣﯾﮑﺷد؟ «
وﻗﺗﯽ ﭘﯾراﻣون دردھﺎ و آﻻم وارده ﺗﻌﻣﻖ ﻣﯾﮑﻧﯾم ،ﺧواه ﻣﺎدی و ﺧواه ﻣﻌﻧوی ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم را ﺑﺧﺎطر
ﺑﺳﭘﺎرﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻗدرت دور دﺳت و ﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﺳﺎن و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ھﺎی او ﺗوﺟﮭﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او ﻧﮫ ﻓﻘط از درد اﻧﺳﺎن
ﺧﺑر دارد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد .ھﯾﭻ درد ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ داﻣﻧﮕﯾر ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از ﻗﻠب و دﺳﺗﮭﺎی ﺧدا ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھر
ﻗدر ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﺎ دردﻧﺎک ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺎ دردا اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد .ﺳﺧﻧﺎن اﺷﻌﯾﺎء ﻧﺑﯽ وﻗﺗﯽ
زﺣﻣﺎت ﻣﺳﯾﺢ را ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺳﻠﯽ آﻣﯾز اﺳت » .ﺧوار و ﻧزد ﻣردﻣﺎن ﻣردود و ﺻﺎﺣب ﻏﻣﮭﺎ و رﻧﺞ دﯾده « )
اﺷﻌﯾﺎء  .( ٣ : ۵٣و ﻧوﯾﺳﻧده ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻣﯽ اﻓزاﯾد » زﯾرا ﮐﮫ ﭼون ﺧود ﻋذاب ﮐﺷﯾده ﺗﺟرﺑﮫ دﯾد اﺳﺗطﺎﻋت دارد ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺷدﮔﺎن
را اﻋﺎﻧت ﻓرﻣﺎﯾد « ) ﻋﺑراﻧﯾﺎن  .( ١٨ : ٢و » رﺋﯾس ﮐﮭﻧﮫ ای ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد ھﻣدرد ﺿﻌﻔﮭﺎی ﻣﺎ ﺑﺷود ﺑﻠﮑﮫ آزﻣوده ﺷده در
ھرﭼﯾز ﺑﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﺑدون ﮔﻧﺎه « ) ﻋﺑراﻧﯾﺎن .( ١۵ : ۴
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺷﯾطﺎن و ﺑدﺑﺧﺗﯽ از ﻣﺳﺎﺋل راﯾﺞ ﻣﺎ اﺳت .ﺑوﯾژه ﺑﺎظﮭور ﺑﻣﺑﮭﺎی اﺗﻣﯽ و ھﯾدروژﻧﯽ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺻورت
ﺣﺎدی درآﻣده اﺳت .ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺟواب ﻗطﻌﯽ و ﺳﺎده ای ﻧدارﯾم ،وﻟﯽ اﺻوﻟﯽ ﭼﻧد وﺟود دارﻧد.
ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ ،ﺑر اﺳﺎس اظﮭﺎرات ج  .ﺑﯽ ﻓﯾﻠﯾﭘس )  ( J . B . Phillipsﺑدی ﺟزء ﻻزم اراده آزاد اﻧﺳﺎن ،ﮐﮫ
ﻋطﺎی ﺧطﯾر ﺧدا اﺳت ،ﻣﯾﺑﺎﺷد « ﺧدا ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻣﺎ را ﺑﺷﮑل ﻣﺎﺷﯾن ﺑﯾﺂﻓرﯾﻧد ،اﻣﺎ در آن ﺻورت از آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣروم
ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت دﯾﮕر اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺑودﯾم .ﺑﮑﺎر ﺑردن آزادی اﻧﺗﺧﺎب در ﻣﺳﯾر ﺑدی ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧرا » ﺳﻘوط « اﻧﺳﺎن ﻣﯾﻧﺎﻣﯾم ،دﻟﯾل
اﺻﻠﯽ وﺟود ﺑﻼ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ در دﻧﯾﺎ اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺋول آن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺧدا .ﺧدا ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺟﻠوی ﮔﻧﺎه را ﺑﮕﯾرد ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل
ھﻣﮫ ﻣﺎر ا از ﺑﯾن ﻣﯾﺑرد .ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻣﺳﯾﺣﯾت واﻗﻌﯽ دﺧﺎﻟت در ﻗدرت اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﻣﺎﯾل و
رﺿﺎﯾت ﺧﺎطر ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﺧوﺑﯽ و اﺟﺗﻧﺎب از ﺑدی.
دوم ،ﺑﯾﺷﺗر دردھﺎی دﻧﯾﺎ در اﺛر ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺷرﯾراﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣردم اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟﻧﺎﯾت آدﻣﯾﺎن ،روﺷﻧﮕر
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .ﭼﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻏﻠطﯽ ﮐﮫ در اﻣور دوﻟﺗﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود داﻣﻧﮕﯾر اﺷﺧﺎﺻﯽ

ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ھوﯾﺗﺷﺎن ﺑرای ﺷﺧص ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺣﺗﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﻼھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻧﯾز در اﺛر ﺧطﺎی اﻧﺳﺎن
ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧطﺎر ﺧطر ﺟزر و ﻣد ،آﺗﺷﻔﺷﺎن ،طوﻓﺎن و ﻏﯾره ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧد.
ﺳوم ،ﺑرﺧﯽ از زﺣﻣﺎت ـــ ﻧﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ـــ ﺑﻣﺷﯾت ﺧدا ﺟﮭت ﻗﺻﺎص و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻋﺎرض ﻣﯾﺷود .اﯾن ﻣورد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
را ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ در ﻧظر داﺷت .ﺧدا اﻏﻠب اﯾن زﺣﻣﺎت را ﺑﻣﻧظور اﺻﻼح و اﯾﺟﺎد ﺷﺧﺻﯾت واﻗﻌﯽ در اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺎز ﻣﯾداﻧد ،و
ﺧود ﺷﺧص ﮐﮫ در زﺣﻣت اﺳت ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻋﻣﻠش اﯾن زﺣﻣﺎت را ﻣﯽ ﮐﺷد.
ﭼﮭﺎرم ،ﺧدا دﺷﻣن ﺳﻧﮕدﻟﯽ ﭼون ﺷﯾطﺎن دارد .ﮔرﭼﮫ ﺷﯾطﺎن در ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ ﺷﮑﺳت ﺧورده اﺳت ،وﻟﯽ
اﺟﺎزه دارد ﺗﺎ روز داوری ﺑﮫ ﺧراﺑﮑﺎری ﺧود اداﻣﮫ دھد ،از ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ ﻧﯾروی ﺷﯾطﺎﻧﯽ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﻗوی ﺗر از ﻧﯾروی اﻧﺳﺎن اﺳت.
ﭘﻧﺟم ،ﺧدا ﺧود ﻣﺗﺣﻣل دردﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺷده اﺳت و ﺑﺎﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺳﻧﮕﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ دادن ﭘﺳر ﺧود ،ﺗﻠﺧﯽ
درد را ﭼﺷﯾده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﺎ آﻏوش ﺑﺎز ﻗﺑول ﮐﻧﯾم آﻧﮕﺎه ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدی و ﻣﺻﯾﺑت ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از ﻣﺎ رﺧت
ﺑرﻣﯾﺑﻧدد .ﮔﻧﺎه ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده ﻣﯾﺷود و ﻣﺎ از زﻧدﮔﯽ ﺗﺎزه ای ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺷوﯾم ،و وﻗﺗﯽ روح اﻟﻘدس ﺻورت ﻣﺳﯾﺢ را در ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﻧدد ،آﻧﮕﺎه ﻧﯾروﺋﯽ ﮐﺳب ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ درﺳت اﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم.
ﺷﺎﯾد ﻣﺷﮑل ﺗرﯾن آزﻣﺎﯾش اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺑول ﮐﻧﻧد ﺧدا ﻧﯾﮑوﺳت .ﭼون اﻏﻠب ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﭘﯾش ﻣﯾﺂﯾﻧد
ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﺧﻼف اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد .ھﻠﻣوت ﺛﻠﮏ )  ( Helmut Thieleckeاھل ھﺎﻣﺑورگ ﺑﺎﯾن ﻣطﻠب اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد
ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ذره ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ای ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﯾم ،ﻗﺳﻣﺗس از ﭘﺎرﭼﮫ ﮐﮫ در وﺳط ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد روﺷن ﺗر و ﻗﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ در
اطراف ﭘﺎرﭼﮫ ﻗرار دارد ﺗﺎر ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روﺷن ﺑودن اطراف ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ داﺧل ﭘﺎرﭼﮫ دارد ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧرا
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .او ﻣﯾﮕوﯾد زﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾن ﭘﺎرﭼﮫ اﺳت ﮐﮫ اطراف آن ﺑﻌﻠت ﺣوادث و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺳردر ﻧﻣﯽ آورﯾم،
ﺗﯾره و ﺗﺎر اﺳت .وﻟﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣرﮐز ــ ﺻﻠﯾب ﻣﺳﯾﺢ ـــ ﭼﺷم ﺑدوزﯾم .ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺷﮑﻼت
ﺑطور ﻣﺟزا ،در ﻣورد ﻧﯾﮑوﺋﯽ ﺧدا ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﯾم .او ﺑطور آﺷﮑﺎر ﺷﺧﺻﯾت ﺧودش را ﺑر ﺻﻠﯾب ﺑﻣﺎ ﺗﺟﻠﯽ ﻧﻣوده اﺳت » .او
ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧود را درﯾﺦ ﻧداﺷت ﺑﻠﮑﮫ او را در راه ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣود ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎوی ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﻣﺎ ﻧﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد « ) روﻣﯾﺎن
.( ٣٢ : ٨
ﺧدا ھرﮔز از ﻣﺎ اﻧﺗظﺎر ﻧدارد ھرﭼﯾز را ﺑﻔﮭﻣﯾم ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﺎو اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺗﯾم؛ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺗظﺎر دارﯾم ﺑﭼﮫ
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﺑت ﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،وﻟو اﯾﻧﮑﮫ ﻧداﻧد ﭼرا او را ﻧزد دﮐﺗر ﻣﯽ ﺑرﯾم و از ﻣﺎ ﻗدرداﻧﯽ ﻧﮑﻧد.
ھﻧﮕﺎﻧﻣﯽ وﺟود ﻣﺎ از آراﻣش ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺷود ﮐﮫ درک ﮐﻧﯾم از ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی زﻧدﮔﯽ واراده ﺧدا ﻓﻘط ﻗﺎدرﯾم
ﭼﻧد ﺗﺎر ﻧﺦ را ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾم ﻧﮫ ﺗﻣﺎم آﻧرا.
آن ﻣوﻗﻊ ﻧﻔﺳﯽ ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯾﮑﺷﯾم و ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺳر تءﺋﯾد ﻓرود ﻣﯽ آورﯾم ﮐﮫ » ﺑﺟﮭت آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا را دوﺳت
دارﻧد و ﺑﺣﺳب اراده او ﺧواﻧده ﺷده اﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرای ﺧﯾرﯾت اﯾﺷﺎن ﺑﺎھم در ﮐﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد « ) روﻣﯾﺎن ( ٨ : ٨
در ھﻧﮕﺎم زﺣﻣﺎت ﮔﺎھﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗد ﮐﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﺎ ــ ﻧﮫ ﺧود زﺣﻣﺎت ــ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﺑرﮐت ﺑﯾﺎﺑﯾم و ﯾﺎ
ﻧﯾﺎﺑﯾم .ھﻣﺎن آﻓﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﮐره را آب ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎﻋث ﺳﻔت ﺷدن ﮔل ھم ﻣﯾﺷود.

ھرﮔﺎه ﺑﺎ ﻓﯾض ﺧدا ﺑﺗواﻧﯾم ﺻﺣﻧﮫ ﮐﺎﻣل زﻧدﮔﯽ را از طرﯾﻖ ﻋدﺳﯽ ھﺎی اﯾﻣﺎن ﺑﺧدا ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ
ﺣﺑﻘوق ﻧﺑﯽ ھﻣﺻدا ﺷده ﻣﯾﮕوﺋﯾم » :اﮔرﭼﮫ اﻧﺟﯾر ﺷﮑوﻓﮫ ﻧﯾﺎورد و ﻣﯾوه در ﻣوھﺎ ﯾﺎﻓت ﻧﺷود و ﺣﺎﺻل زﯾﺗون ﺿﺎﯾﻊ ﮔردد و
ﻣزرﻋﮫ ھﺎ آذوﻗﮫ ﻧدھد ،و ﮔﻠﮫ ھﺎ از آﻏل ﻣﻧﻘطﻊ ﺷود ،و رﻣﮫ ھﺎ در طوﯾﻠﮫ ھﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻟﯾﮑن ﻣن در ﺧداوﻧد ﺷﺎدﻣﺎن ﺧواھم ﺷد ،و
در ﺧدای ﻧﺟﺎت ﺧوﯾش وﺟد ﺧواھم ﻧﻣود ) « .ﺣﺑﻘوق  ١٧ : ٣و .( ١٨

ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم
آﯾﺎ ﻋﻠم ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣﻐﺎﯾر اﺳت؟
ﺟواﺑﮭﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺳؤال ﻓوق داده ﺷده ،ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺿوع را روﺷن ﮐﻧد آﻧرا ﻣﺷﮑﻠﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﺿﺎدھﺎی ظﺎھری ﺑﯾن ﻋﻠم و ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﮐﮫ اوﻻ از ﻗول ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ
در آن ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯾﺷود ،ﺛﺎﻧﯾﺎ ً وﻗﺎﯾﻊ را از ﻧظر ﻓﻠﺳﻔس ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﺧود واﻗﻌﯾت ﻣﺟزا ھﺳﺗﻧد.
ﯾم ﻗﺳﻣت اﺷﮑﺎل ﻣﺳﺄﻟﮫ را ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺧوش ﻗﻠب اﻣﺎ ﺳﺎده ﻟوح ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد .ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس را اﺷﺗﺑﺎه ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ،زﻣﺎن ﺳﻧﺟﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑود ﮐﮫ طﯽ آن اﺳﻘف ﺟﯾﻣس آﺷر ) James Ussher
( )  ١۵٨١ـــ  ( ١۶۵۶از ﻣﻌﺎﺻران ﺷﮑﺳﭘﯾر ،ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺳب ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﻧﺟﺎم داد و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ در
ﺳﺎل  ۴٠٠۴ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺑوﺟود آﻣده اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﻌروف » ﻟرد ﺑرﺗراﻧد راﺳل « ﺧﯾﺎل ﮐرده اﻧد ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن واﻗﻌﺎ ً
ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم در ﺳﺎل  ۴٠٠۴ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ھﺳﺗﻧد ،ﭼﻧد وﻗت ﭘﯾش ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ از اردوی داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻼت ﻏرﺑﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ دﯾدن ﻣﯾﮑردم ﺑﮫ ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑرﺧوردم .او داﺷت ﺑﮫ ورﻗﮫ ﺳؤاﻻت ﺗﺳﺗﯽ درس ﺟواب ﻣﯾداد ﮐﮫ درﺑﺎره
ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ ﺑود .ﯾﮑﯽ از ﺳؤاﻻت اﯾن ﺑود » آﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس دﻧﯾﺎ در ﺳﺎل  ۴٠٠۴ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺑوﺟود آﻣده ! «
ﺑﺎو ﮔﻔﺗم » ﺣدس ﻣﯾزﻧم اﺳﺗﺎد ﺷﻣﺎ ﻣﺎﯾل اﺳت ﺟواب ﺑﻠﮫ را ﺑرای اﯾن ﺳؤال اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد « ﺟواب داد » ھﻣﯾﻧطور اﺳت « از
ﺟﯾﺑم ﯾﮏ ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس درآوردم و ﮔﻔﺗم » ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﺋﯾد در ﮐﺟﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﯾن ﻣطﻠب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت؟ « ﺟوان
از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻘت را در ﺻﻔﺣﮫ اول ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﺑﯾﺎﺑد ﺗﻌﺟب ﮐرد .دوﺳت ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﻣراھم ﺳﻌﯽ ﮐرد او
را ﯾﺎری دھد و ﮔﻔت » در ﺻﻔﺣﮫ  ٣اﺳت « ھردوی آﻧﮭﺎ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻘف آﺷر )  ( Ussherﮐﮫ در
ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ) وﻟﯽ ﻧﮫ در ﺗﻣﺎم ﭼﺎﭘﮭﺎی آن ( ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود ،ﺟزء ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻧﯾﺳت.

از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑرﺧﯽ داﻧﺷﻣﻧدان ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ﻣطﺎﻟﺑﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ای زﯾﺎد دارد ،اﯾن ﻣطﺎﻟب
ﺑﯾﺎن ﺷده در واﻗﻊ ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ از اطﻼﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ھﯾﭼوﻗت ﺑﺎﻧدازه ﺧود اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
ﺷﻧوﻧده ﯾﺎ ﺧواﻧﻧده اﯾن ﻣطﺎﻟب در ﻓﮑر ﺧود ﺑﻧدرت ﻣﯾﺗواﻧد واﻗﻌﯾﺗﯽ را از ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ) ﻋﻘﺎﯾد ﻓﻠﺳﻔﯽ ( ﺗﻣﯾز دھد.
ﻣﻌﻣوﻻ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد ﻣورد ﻗﺑول ﻣﯾﺎﻓﺗد؛ ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺧﺎرج از ﺗﺧﺻص ﺧود ﺑﮕوﯾد ،ﺑﺎز ﻣردم
ﺑﮕﻔﺗﺎرھﺎی وی ھﻣﺎن اﺣﺗراﻣﯽ را ﻗﺎﺋل ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اظﮭﺎرات وی در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺧﺻص وی ﻗﺎﺋل ﺑودﻧد .ﻣﺛﻼ آﻧﺗوﻧﯽ
اﺳﺗﺎﻧدن )  ( Anthony Standenاظﮭﺎرات ر  .س ﻟول )  ( R . S . Lullاﺳﺗﺎد دﯾرﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﯾﺎل )  ( Yaleرا ﭼﻧﯾن
ﺑﺎزﮔو ﻣﯾﮑﻧد » :از زﻣﺎن داروﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺑطور روزاﻓزوﻧﯽ ﻣورد ﺗﺄﺋﯾد ﻋﻣوم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،و ﺻﺎﺣﺑﻧظران
و روﺷﻧﻔﮑران ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل راه ﺣل ﻣﻧطﻘﯽ و ﻗﺎﺑل درک ﻣﺄﻟﮫ ﺧﻠﻘت اﺳت .ﮔرﭼﮫ از روش و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣل
اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﻧدارﯾم ،وﻟﯽ ﻣﯾﺗوان ﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل ﻧﻣود ﮐﮫ ﻋﻣل ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺑزرگ طﺑﯾﻌﯽ ﺗطﺎﺑﻖ داﺷﺗﮫ ،ﮐﮫ ھﻧوز ﺑرﺧﯽ از
اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑرای ﺑﺷر ﭘوﺷﯾده اﺳت ،و ﺷﺎﯾد ھم اﺻﻼ ﻗﺎﺑل درک ﻧﺑﺎﺷد(١) « .
ﻣطﻠب ﻓوق اﯾن ﺳؤال را ﻣطرح ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ » اﮔر ﺑرﺧﯽ از ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ ھﻧوز ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ھﺳﺗﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺻﻼ ﭼﻧﯾن ﻗواﻧﯾﻧﯽ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧد؟ و اﮔر ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑﺷر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﭼطور ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻧطﻖ ﺳﺎزﮔﺎر ھﺳﺗﻧد؟ «
اﮔر ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس و وﻗﺎﯾﻊ ﻋﻠﻣﯽ را آﻧطور ﮐﮫ ھﺳت ﻗﺑول ﮐﻧد از ﺑﺣث وﺟدال ﻣﺻون ﺧواھد
ﻣﺎﻧد.
ﻣورد دﯾﮕری ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﺎﻋث اﺧﺗﻼف ﺷده اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ روﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و واﻗﻌﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﺑرﺧﯽ داﻧﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻧداﻧﺳﺗﮫ ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ اﮔر اﺛﺑﺎت ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ روﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ در
ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد ،آن ﻗﺿﯾﮫ درﺳت ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﯾﺗوان آﻧرا ﻣﻌﺗﺑر ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد » .ﮐﺷﻔﯾﺎت ﻋﻠم « در واﻗﻊ » ھدف «
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎﻣل و ﺑﯽ ﻋﯾب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷوﻧد؛ و ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾﻣﺎن آﻧﮭﺎ را ﭘذﯾرﻓت ﻣورد ﺳوء ظن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
وﻟﯽ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻋﻼوه ﺑر روﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ و آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ،ﺷﯾوه ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آﻧﮭﺎ
ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ واﻗﻌﯾت و داﻧش اﺻﯾل دﺳت ﯾﺎﻓت .ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن ﭘﺳر و دﺧﺗری را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ در
ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑرق ﯾﺎ ﺑﺎطری ﺗﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾﮕﯾرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را داﺷﺗﮫ اﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن
واﻗﻌﯾت دارد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺑطوری ﮐﮫ ﻗﺑﻼ اﺷﺎره ﺷد ،روﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﻔﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ دارﻧد .ﺧدا
واﻗﻌﯽ اﺳت ،ﺳوا از دﻧﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم آﻧرا ﻣورد ﭘژوھش ﻗرار داده اﺳت .ﭘژوھش ھﺎی ﺗﺟرﺑﯽ اﻧﺳﺎن ﺷﺎﻣل ﺧدا ﻧﻣﯾﺷود .او
وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺧود را در ﻣﺣﺑت ظﺎھر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد او را ﺑﺷﻧﺎﺳد.
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New York : EP . Dutton , 1962

اﯾﻣﺎن زﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ درک واﻗﻌﯾت وارد ﻧﻣﯾﺳﺎزد .در واﻗﻊ ﺧود ﻋﻠم ﺑر ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎﺋﯽ اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ھر
ﻧوع ﺗﺣﻘﯾﻖ ،ﻗﺑول آن ﻓرﺿﯾﺎت ﻣﺳﺗﻠزم داﺷﺗن اﯾﻣﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻓرﺿﯾﺎت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از ﻧظم و
ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻋﻣل آن ﺣﺳﺎب ﺷده اﺳت.
ﻻزم ﺑﺗذﮐر اﺳت ،روﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ اﻣروز در دﻧﯾﺎ راﯾﺞ اﺳت ،در ﻗرن ﺷﺎﻧزدھم وﺳﯾﻠﮫ ﺟﻣﻌﯽ از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
اﺑداع ﮔردﯾد .آﻧﺎن ﻣﺑﺎﻧﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷرک ﺑوده و ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﺑﯽ ﻧظم ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد رد ﮐردﻧد و اذﻋﺎن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟم
ھﺳﺗﯽ از ﻧظم ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻣﯾﺗوان آﻧرا ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار داد زﯾرا ﺧﺎﻟﻘﯽ داﻧﺎ آﻧرا ﺑوﺟود آورده اﺳت .آﻧﮭﺎ ﭘژوھﺷﮭﺎی
ﺧود را اداﻣﮫ دادﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺑودﻧد از اﻓﮑﺎر ﺧدا ﭘﯾروی ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻓرض ﺗﺄﺋﯾد ﻧﺷده دﯾﮕری ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﺎﯾد آﻧرا ﭘذﯾرﻓت ﻋﺑﺎرت اﺳت از اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺣس درک ﺑﺷر،
ﺑطوری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﻗﺑول ﮐرد ﮐﮫ ﺣواس ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﮕﯽ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اﻧﺗﻘﺎل واﻗﻌﯾت ھﺳﺗﯽ را دارﻧد و ﻣﺎ را ﻣﺳﺗﻌد درک
واﻗﻌﯾت ﻣﺷﺎھدات ﺧودﻣﺎن ﻣﯾﮕرداﻧﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻋﻠم وﺳﯾﻠﮫ اﯾﺳت ﺟﮭت درک اﺻﺎﻟت ﭼﯾزھﺎی ﻣﺎدی و ﻧﯾز واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻣﻌﻧوی،
وﻟﯽ راھﮭﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑرای ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت وﺟود دارﻧد .ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و ﻓرض ﺳرو ﮐﺎر دارد .ﺑطوری
ﮐﮫ اﯾن روﯾﮫ او ﺑﺎ ﻋﻘل و ﻣﻧطﻖ ھﯾﭻ ﻣﻧﺎﻓﺎت ﻧدارد .ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن داﻧﺷﻣﻧد ﺑﺳﯾﺎری در دﻧﯾﺎ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧﺎن
ﺧود را ﻣﺗﻔﮑرﯾن اﺳﮑﺗﺳوﻓرﻧﯾﮏ ) ﻧوﻋﯽ اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ ( ﺑﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آورﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺗﻘدان ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزار ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻋﻠم ﺟدﯾد.
ﻻزم ﺑﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﭼﯾزھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣورد ﺳﻧﺟش آن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از
ﭘﯾﺷروان ﻋﻠم ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ در ﺧود ﻋﻠم ﭼﯾز ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را در اﺟرای ﻣﻘﺎﺻدﺷﺎن ﯾﺎری دھد .ﻋﻠم ھﯾﭼﮕﺎه
ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧرژی ھﺳﺗﮫ ای در راه ﺗﺧرﯾب ﺷﮭرھﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯾرود ﯾﺎ ﺑرای رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ ﺳرطﺎن .ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺷﺧﯾص از
ﻗدرت ﻋﻠم ﺧﺎرج اﺳت.
ﺑﻌﻼوه ﻋﻠم ﻓﻘط ﻗﺎدر اﺳت ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻋﻣل را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﻧﮫ ﭼرای آن را ،و ﺑﮭﻣﯾن ﺟﮭت ھﯾﭼﮕﺎه ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻋﻠم
ﻧﻣﯾﺗوان ﻓﮭﻣﯾد در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻣﻧظوری ھﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﻣﻘدار زﯾﺎدی از اطﻼﻋﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻣوﺟود ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ اﺳت ،ﺑطوری ﮐﮫ ﺑدون ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ
ﻧﺎﻗص ﺧواھﻧد ﺑود .ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﻏﻠب ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣطﺎﻟب را ﺷرح ﻧﻣﯾدھد وﻟﯽ ﺑوﺿوح ﭼرای آﻧﮭﺎ را ذﮐر ﻣﯾﮑﻧد .و اﯾن ﺑدان
ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ درﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اھﻣﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﻋﻠﻣﯽ ﻧﯾز دارد.
ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً ﻋﻘﯾده ﺑﺧداﺋﯽ را ﺟﮭت ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﻔﮭوم زﻧدﮔﯽ و اﺳرار ﺣﯾﺎت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑرای ﺑﺷر ﭘوﺷﯾده
اﺳت ﻻزم داﻧﺳﺗﮫ اﻧد؛ و داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﻧﯾز در ﺟواب ﺑﺎﯾن ﻋﻘﯾده اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً اظﮭﺎر ﻣﯾدارﻧد » ﺻﺑر ﮐﻧﯾد و ﮐﻣﯽ دﯾﮕر ﺑﻣﺎ وﻗت
ﺑدھﯾد ﺗﺎ از طرﯾﻖ ﻋﻠم و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣل دﻧﯾﺎی ھﺳﺗﯽ را ﺑراﯾﺗﺎن رﺷن ﺳﺎزﯾم« .
ﭘﯾروان ﻋﻘﯾده ﻓوق ﻧﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ آﻓرﯾﻧﻧده اﺳت ،ﻧﮕﮭدارﻧده و ﮔرداﻧﻧده ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد » او ﻗﺑل از
ھﻣﮫ اﺳت و دروی ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻗﯾﺎم دارد ) ﻗﺎﺋم اﺳت ( ) « .ﮐوﻟﺳﯾﺎن  .( ١٧ : ١ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از ھم ﺧواھد ﭘﺎﺷﯾد اﮔر ﺧدا آﻧرا ﻧﮕﮫ
ﻧدارد .داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷود ﺑﺎ ﺧود ﻋﻣل ﻧﮕﮭداری آن ﻓرق دارد.

اﻣروزه درﺑﺎره اﻣﮑﺎن ﺑوﺟود آوردن ﻣوﺟود زﻧده در ﻟوﻟﮫ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺻﺣﺑت زﯾﺎدی ﻣﯾﺷود ) ﻻزم
ﺑﺗذﮐر اﺳت ،ﺗﺻوری ﮐﮫ ﺷﺧص در زﻧدﮔﯽ دارد در ﺗواﻧﺎﺋﯽ او ﺑرای آﻓرﯾﻧش زﻧدﮔﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳزاﺋﯽ دارد ( .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
ﺳﺎده ﻟوح ﻣﯾﺗرﺳﻧد اﮔر اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد ﺧدا از ﺗﺧت ﺧود ﺑزﯾر ﺧواھد اﻓﺗﺎد .وﻟﯽ اﮔر ھم ﭼﻧﯾن ﭘﯾش آﻣدی
ﺑوﻗوع ﺑﭘﯾوﻧدد ﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻋﺎﯾد ﻣﯾﺷود؟ ﭼﮫ ﻣطﻠﺑﯽ ﺛﺎﺑت ﺧواھد ﺷد ﺟز اﯾﻧﮑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﺧود ظﺎھر ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﻐز
ﻣﺗﻔﮑری اﺳت .و ﺣﺗﯽ ﺳﺎده ﻟوح ﺗرﯾن ﺷﺧص ﻧﯾز ﺧواھد ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﯾن » زﻧدﮔﯽ « ﻧوﯾن ﺑطور اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻋواﻣل
ﺑوﺟود ﻧﯾﺎﻣده ﺑﻠﮑﮫ زاده ﻓﮑر و ﺗﻼش ﻓرﺳﺎﯾﻧده در ﻣﺣﯾطﯽ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺟدی ﺑوده اﺳت .و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑوﺟود ﺧدا ﻣﻌﺗرف
ﻣﯾﺷود .ﺣﺗﯽ ﺑﺎ وﺟود ﭼﻧﯾن زﻧدﮔﯽ ﻧوﯾن آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺎز اﯾن ﺳؤال ﭘﯾش ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ در ﻣوﺟود زﻧده
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ از ﮐﺟﺎ آﻣده اﻧد؟ ﻣﻌﻘول ﺗرﯾن ﺟواب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا آﻧﮭﺎ را آﻓرﯾده اﺳت .اﮔر اﻧﺳﺎن واﻗﻌﺎ ً ﺑﺗواﻧد ﻣﺛل ﺧدا ﻓﮑر ﮐﻧد
ﻧﺑﺎﯾد آﻓرﯾﻧش ﻣوﺟود زﻧده آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ را ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯽ ﺑداﻧد ـــ وﻟﯽ در اﯾن ﺻورت ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺳﺎن را ﺧدا ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد.
در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ھﯾﭻ ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﺑﯾﺷﺗر از ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻣورد ﺑﺣث و ﺟدل ﻗرار ﻧﻣﯾﮕﯾرد.
ﻋده ای ﻣﻌﺗﻘدﻧد اﮔر ﺷﺧص ﻧظرﯾﮫ آﻓرﯾﻧش را ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻧﭘذﯾرد ،ﮐﺎﻓر و ﭘﯾرو ﺗﺋوری ﺗﮑﺎﻣل اﺳت .ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻧﭘذﯾرد ،ﮐﺎﻓر و
ﭘﯾرو ﺗﺋوری ﺗﮑﺎﻣل اﺳت.
ھرﮔﺎه واژه » ﺗﮑﺎﻣل « ﺑﮑﺎر ﻣﯾرود ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﻣﻧظور ﭼﯾﺳت .ﭼون ﺗﮑﺎﻣل ﺧود از ﭼﻧدﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده
اﺳت.
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧظرﯾﮫ ،ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺿد ﻣﺳﯾﺣﯽ و طﺑﯾﻌﯽ ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﺳت ،ﺗﮑﺎﻣل ﺑﻌﻧوان ﻓرﺿﯾﮫ ،از رﺷﺗﮫ زﯾﺳت
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر رﺷﺗﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﺳراﯾت ﮐرده اﺳت ،ﺑطوری ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺻورت ﻓﻠﺳﻔﮫ زﻧدﮔﯽ درآﻣده ﮐﮫ از آن ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ و اﺟﺗﻣﺎع و دﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد .ھﯾﭼﯾﮏ از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل را ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﯾدا ﮐرده ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ زﻧدﮔﯽ ﺗﺑدﯾل
ﺷده اﺳت ﻗﺑول ﻧدارﻧد و آﻧرا ﮐﺎﻣﻼ رد ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﻧﺣوی ﺑﮫ ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ،از اﯾن دﺳﺗﮫ ﻧﺧﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ را ﺑﺷﮑل روﺣﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻧوﯾن ﺗﺎﻣﯾﺳﺗﯾﮏ )  ( Thomistﺗﮑﺎﻣل روش ﮐﺎر ﺧدا
اﺳت و ﺑدون وﺟود ﺧدا ،ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾز وﺟود ﻧدارد.
ﭘﯾروان ﻧظرﯾﮫ ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ طﯽ آن زﻧدﮔﯽ و ﻋﻘل ﺑطور ﻣﻌﺟزه آﺳﺎ ظﺎھر ﺷده اﻧد ،و زﻧدﮔﯽ از
ﺑدو ﭘﯾداﯾش ﺑﮫ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺗر رﺳﯾده اﻧد ،ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺗر در اﺛر ﺗﮑﺎﻣل اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑوﺟود ﻧﯾﺎﻣده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﭘدﯾده ای ﻧو
ظﮭور و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد.
ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﭘﯾرو طرﯾﻖ ﺗﮑﺎﻣل اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﭼون ﺑﻧظر آﻧﺎن ﺑﯾن ﺗﮑﺎﻣل و اﻋﺗﻘﺎدات ﻣذھﺑﯽ اﺧﺗﻼﻓﯽ وﺟود
ﻧدارد.
ﻏرض از اراﺋﮫ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ وﺟود ﺧدا را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد
ﻧﯾﺳﺗﻧد.
در ﺑﺣث ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺎﯾد از دو ﻣطﻠب اﻓراطﯽ ﺑر ﺣذر ﺑود .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ ﻓرض ﺗﮑﺎﻣل ﻗطﻌﺎ ً ﺑﺎ ﺛﺑﺎت رﺳﯾده و ﺑﺎﯾد
ﺗﻌﺑدا ً آﻧرا ﭘذﯾرﻓت و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻓﻘط ﻓرﺿﯽ اﺳت ﻓﺎﻗد ﺷواھد و ﻣدارک اﺛﺑﺎت.

ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن درﺟﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود ﭘﺎﯾﮫ ﮔزاری ﺷده اﻧد و
ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﻣطﻠﻖ و ﻗطﻌﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻋﻠم ھﻣﭼون ﻗطﺎری اﺳت ﮐﮫ داﺋم در ﺣرﮐت ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑطوری ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎی
دﯾروز آن ،اﻣروزه از ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی طرد ﺷده ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺑﺎﯾد ھرﻧوع ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل را ﺷﻧﺎﺧت ﻧﮭﺎﯾﯽ زﯾﺳت
ﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺳت .و ﺑﺎز ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل » اﺛﺑﺎت « ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻋﻠم ﮐﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت .اﮔر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑﺎ ﻋﻠم اﻣروزه
وﻓﻖ ﺑدھﯾم ،ﭘس از ده ﺳﺎل دﯾﮕر وﻗﺗﯽ ﻋﻠم ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭼﮫ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﺧواھد داﺷت؟ ﭘس ﺑﺎﯾد ﻋﮑﺳﯽ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ اﻧﺟﺎم
ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم را ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس وﻓﻖ داد.
داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺗﻔﮑر ﺗﮑﺎﻣل ،ﭘﯾﭼﯾده ﺑودن ﻣوﺿوع را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد وﻟﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎوﺟود ﺑرﺧﯽ اﺧﺗﻼﻓﺎت ظﺎھری
و ﻣطﺎﻟب ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﺑﺎﯾد » ﺗﮑﺎﻣل « را ﻗﺑول ﮐرد.
ﺑرای ﺑﯾﺎن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎﻻ ﻻزم ﻣﯾداﻧم اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺟﺎﻟب را ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم ﮐرﮐوت )  ( G . A . Kerkutداﻧﺷﻣﻧد ﻓرﺿﯾﮫ
ﺗﮑﺎﻣل ،ﻋﻘﯾده دارد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻣروزی ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ زﺣﻣت ﭘژوھش ﺑﺧود ﺑدھﻧد ﺗﺳﻠﯾم ﻣطﺎﻟب درﺳﯽ ﺧود ،ﺑوﯾژه
ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل در زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯾﺷوﻧد .داﻧﺷﻣﻧد ﻧﺎﻣﺑرده ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر ﻣﯾدارد » :ﮐﺎرﻣن در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﺗدرﯾس داﻧﺷﺟوﯾﺎن
در ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑوده اﺳت .ﻣﻌﻣوﻻ در ﮐﻼی از آﻧﺎن درﺑﺎره ﺷواھد ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺳؤال ﻣﯾﮑﻧم و اﻏﻠب
ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ دﯾﮕران ﺟواب ﻣﯾدھد ﮐﮫ  » ...ﺑﻠﮫ اﺳﺗﺎد ،ﺷواھد آﻧرا ﻣﯾﺗوان در دﯾرﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ ،آﻧﺎﺗوﻣﯽ ،روﯾﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ) ﺟﻧﯾن
ﺷﻧﺎﺳﯽ ( ،اﺻول طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ،و ﺟﻐراﻓﯽ ﭘﯾدا ﮐرد « .داﻧﺷﺟوی ﻣذﮐور ﺟواب ﮐﻠﻣﺎت را ﭘﺷت ﺳرھم طوطﯽ وار ﺑر زﺑﺎن ﻣﯾراﻧد
و ﺳﭘس ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ ﺑﮫ اطراف ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای ﺳؤاﻟﯽ ﻣﺷﮑﻠﺗری اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﺛﻼ ﺳؤاﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد »
ﻣﺎھﯾت ﺷواھد اﻧﺗﺧﺎب طﺑﯾﻌﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭼﯾﺳت؟ « وﻟﯽ در ﻋوض ﻣن ﺑﮫ ﺳؤال ﺧود در ﻣورد ﺗﮑﺎﻣل اداﻣﮫ ﻣﯾدھم.
از او ﻣﯾﭘرﺳم » ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯽ ﺑﮭﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺟواب ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺣﯾواﻧﺎت ،ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺎﺷد؟
« ﺟواب ﻣﯾدھد » اﻟﺑﺗﮫ ! ﭼرا ﮐﮫ ﻧﮫ ! ھﯾﭻ ﺟواب دﯾﮕری وﺟود ﻧدارد ﻣﮕر ﺟواب دﯾﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑطوری ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾده ام ﺧداﭘرﺳﺗﺎن
اﻣروزی ﻗﺑوﻟش ﻧدارﻧد« .
» ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻋﻠت ﺑﮫ ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﻋﺗﻘﺎد داری ﭼون ﻓرﺿﯾﮫ دﯾﮕری در اﯾن ﻣورد وﺟود ﻧدارد؟ « » اوه ﻧﮫ
اﺳﺗﺎد  ...ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﺑﻌﻠت ﺷواھد ﻣوﺟود آﻧرا ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧم « .از او ﻣﯾﭘرﺳم » :آﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﻣورد ﻣدارک ﺗﮑﺎﻣل
ﺧواﻧده ای؟ «
» ﺑﻠﮫ آﻗﺎ « و ﺳﭘس ﺷروع ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﺑر ﺷﻣردن اﺳﺎﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻌروف ﮐﺗب درﺳﯽ » .و اﻟﺑﺗﮫ داروﯾن ﺟﺎی
ﺧود دارد« .
» آﯾﺎ ﮐﺗﺎب داروﯾن را ﺧواﻧده ای؟ «
» ﺑﻠﮫ آﻗﺎ ،وﻟﯽ ﻧﮫ ھﻣﮫ اش را «
»  ۵٠ﺻﻔﺣﮫ اول را ﭼطور؟ «
» ﺑﻠﮫ ﺷﺎﯾد ﮐﻣﯽ ھم ﮐﻣﺗر از آن «
» ﺻﺣﯾﺢ ،ﭘس ﺑﺎ ھﻣﯾن اﻧدازه ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷواھد ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮑﺎﻣل را ﺑدﺳت آورده ای؟ «

» ﺑﻠﮫ اﺳﺗﺎد «
» ﺧوب ﺣﺎﻻ اﮔر ﺑﺧواھﯽ واﻗﻌﺎ ً وارد ﯾﮏ ﺑﺣث ﺑﺷوی ،ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑر ﻟﮫ ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث
ھﺳﺗﻧد ﺑداﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف آن ﻧﯾز اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ« .
» ﺑﻠﮫ اﺳﺗﺎد ھﻣﯾﻧطور اﺳت« .
» ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب .ﭘس ﻟطﻔﺎ ً ﭼﻧد ﻣورد از ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل ھﺳﺗﻧد ذﮐر ﮐن« .
» وﻟﯽ اﺳﺗﺎد ﭼﻧﯾن ﻣدارﮐﯽ وﺟود ﻧدارﻧد« .
ﺑﺎﯾﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯾرﺳﯾم ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﻣﯾﺷود .داﻧﺷﺟو طوری ﺑﻣن ﺧﯾره ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣﯾﺧواھد ﻣرا ﺑﮫ
ﺑﯽ اﻧﺻﺎﻓﯽ ﻣﺗﮭم ﮐﻧد .ﻧﺎراﺣﺗﯽ او وﻗﺗﯽ اوج ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑوی ﻣﯾﻔﮭﻣﺎﻧم ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺣﻔظ ﮐردن و ﺑﺎزﮔو ﮐردن ﺟدﯾد ﺗرﯾن ﻣطﺎﻟب
ﻋﻠﻣﯽ ﻧﻣﯾﺗوان داﻧﺷﻣﻧد ﺷد؛ و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﯾن رﻓﺗﺎر ﺧود ،او ھم ﻣﺎﻧﻧد داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣورد ﺗﻣﺳﺧر واﻗﻊ ﻣﯾﺷوﻧد،
ﺑﺎﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ ھر ﻣطﻠﺑﯽ را ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﻧطﻖ درک ﮐﻧﻧد ﺑﺎ اﯾﻣﺎن آﻧرا ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧﻧد ،و ھرﮔﺎه از آﻧﺎن ﺳؤال ﺷود ﻓورا ً ﺑﮫ
ﯾﮏ » ﮐﺗﺎب ﺧوب « اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺗﺎب داروﯾن ) ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب ﻓﻘط ﻋﻧوان اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ را ﺧواﻧده اﻧد .ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،اﺻل اﻧواع ،و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﯾﺎ ﻟﮑﺗﯾﮏ و ﯾﺎ ) ( Das Kapital
ﺑﮫ داﻧﺷﺟو ﺗوﺻﯾﮫ ﮐردم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷواھدی ﮐﮫ ﺑر ﻟﮫ و ﻋﻠﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل ھﺳﺗﻧد ﺑﭘردازﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺻورت
ﻣﻘﺎﻟﮫ ای درآورد .ﭘس از ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ اش ﻧزد ﻣن آﻣد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻘﺎﻻت ﺧوﺑﯽ ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ﭼون ﻣﯽ داﻧﻧد
ﻣن ﺑﺂﺳﺎﻧﯽ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻧﻣﯾﺷوم .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣزﺑور در ﮐﻼس ﺧواﻧده ﺷد از او ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ ﭼرا ﺷواھدی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل ذﮐر
ﻧﮑرده اﺳت ،ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﺟواب داد » :اﺳﺗﺎد ،ﭼﻧدﯾن ﮐﺗﺎب را زﯾرورو ﮐردم ،وﻟﯽ ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ
ﭘﯾدا ﻧﮑردم .اﻟﺑﺗﮫ ﺳراغ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻧرﻓﺗم ﭼون ﻣﯾداﻧم آﻧﮭﺎ ﻣورد ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻧﺑودﻧد » « .ﺑﻠﮫ ھﻣﯾﻧطور اﺳت ،ﻣن ﻣدارک ﻋﻠﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﮫ ﺑودم » « ،وﻟﯽ اﺳﺗﺎد ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣورد ھم ﭘﯾدا ﻧﮑردم ،و اﯾن ﺧود اﻣﺗﯾﺎزی اﺳت ﺑرای ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل« .
ﺑﺎو ﻣﺗذﮐر ﺷدم ﮐﮫ ﻓرﺿﯾﮫ ﺟدﯾدی ﻧﯾﺳت و او ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ از  Radiزﯾر ﻋﻧوان » ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی
زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ « رﺟوع ﮐﻧد .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﺳم ﮐﺗﺎب را ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﯾﺎدداﺷت ﮐردﻧد ،ﺑﮫ آﻧﺎن ﮔﻔﺗم:
» ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﻓرﺿﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل را ﺑﻌﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن روش ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺣﯾﺎت ﻣوﺟودات زﻧده ﻋﺻر ﺟدﯾد
ﺑﭘذﯾرد ،ﻻزم اﺳت ﻗﺑﻼ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻘﯾده ای را ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧد اﻏﻠب اوﻗﺎت اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﻣﺛﻼ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﺳﺑﮭﺎ ﻣﯾﮑﻧد و ﭼون در اﯾن
ﻣورد وﯾژه ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮭﺦ دﻟﯾﻠﯽ اراﺋﮫ دھﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﻓرﺿﯾﮫ ﻓوق در ﻣورد ﺳﺎﯾر ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾز
ﺻﺎدق و ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت.
ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ،در ﺑﺣث ﺗﮑﺎﻣل  ٧ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓت ،ﮐﮫ اﻏﻠب ﻋﻠﻣﺎی ﺗﮑﺎﻣل ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫ آﺧری ﺗوﺟﮫ
دارﻧد و ﺑﻘﯾﮫ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آورﻧد.
» ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟودات ﺑﯾﺟﺎن ،ﻣوﺟودات ﺟﺎﻧدار را ﺗوﻟﯾد ﮐرده اﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻖ اﻟﺳﺎﻋﮫ واﻗﻌﯾت
دارد.

» دوم ،ﺧﻠﻖ اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻗﺗﺎده اﺳت.
» ﺳوم  ...وﯾروﺳﮭﺎ ،ﺑﺎﮐﺗرﯾﮭﺎ ،ﮔﯾﺎھﺎن ،و ﺣﯾواﻧﺎت راﺑطﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر دارﻧد.
» ﭼﮭﺎرم  ...ﺟﺎﻧوران ﺗﮏ ﺳﻠوﻟﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺟﺎﻧوران ﭼﻧد ﺳﻠوﻟﯽ ﺑوده ﻧد.
» ﭘﻧﺟم  ...ﺗﯾره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯽ ﻣﮭرﮔﺎن راﺑطﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر دارﻧد.
» ﺷﺷم  ...ﻣﮭره داران از ﺑﯽ ﻣﮭرﮔﺎن ﺑوﺟود آﻣده اﻧد.
» ھﻔﺗم  ....ﻣﮭره داران و ﻣﺎھﯾﮭﺎ ،دو زﯾﺳﺗﺎن را ﺑوﺟود آوردﻧد؛ و دو زﯾﺳﺗﺎن ﺧزﻧدﮔﺎن؛ و ﺧزﻧدﮔﺎن ،ﭘرﻧدﮔﺎن
و ﭘﺳﺗﺎﻧداران را ﺗوﻟﯾد ﮐردﻧد .ﮔﺎھﯽ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺻورت دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﯾﺎن ﻣﯾﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺳﺗﺎﻧداران ﺟدﯾد و ﺧزﻧدﮔﺎن از ﯾﮏ
دﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد .وﻗس ﻋﻠﯾﮭذا ...
» ﺑﻧظر ﻣن ،طرﻓداران ﺗﺋوری ﺗﮑﺎﻣل ،اﯾن ھﻔت ﻓرض را ﺑرای ﺷروع ﺑﺣث ﺗﮑﺎﻣل ﻻزم و ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯾداﻧﻧد ،و
در واﻗﻊ ﺗﺋوری ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﮑﺎﻣل از اﯾن ﻓرﺿﯾﺎت ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
» اوﻟﯾن ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾم ﯾﺎدآور ﺷوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ) اﯾن ھﻔت ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺧودی ﺧود ارزش ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺟرﺑﯽ
ﻧدارﻧد ( آﻧﮭﺎ ﻓﻘط روﺷﻧﮕر ﯾﮏ ﺳری ﺣوادﺛﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد در ﮔذﺷﺗﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﮔرﭼﮫ ﻣﯾﺗوان ﺷﺑﺎھﺗﯽ
ﺑﯾن آﻧﮭﺎ و ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ اﻣروزی ﯾﺎﻓت ،وﻟﯽ اﯾن ﺷﺑﺎھت دﻟﯾل ﺑر اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓرﺿﯾﺎت ﺑﺎﯾد در ﮔذﺷﺗﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻣدارک اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﺟودات ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺑطوری ﮐﮫ ﻧﺳﺑت دادن اﺻل ﺧزﻧدﮔﺎن اﻣروزی ﺑﮫ ﭘﺳﺗﺎﻧداران،
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﮑﺎﻣل ﭘﺳﺗﺎﻧداران را روﺷن ﻧﻣﯾﺳﺎزد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺧود ﻧﯾز ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم اﯾن ﺗﻐﯾﯾر را ﻓراھم آورﯾم؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای
ﻓرﺿﯾﺎت ﺧود ﺑﺎﯾد از ﻗراﺋن و اﻣﺎره ﻣﺣدود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و ﻣن اﻵن ﻗﺻد دارم اﯾن ﻗراﺋن را ﺑرﺳﯽ ﮐﻧم« .
ﺑر اﺳﺎس اظﮭﺎرات  Rammھﻧوز ﻣﻧﺷﺎء ﻏﯾر آﻟﯽ زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت .ﺷﺎﯾد اﯾن ﻣﻧﺷﺎء ﻓرض ﺷده ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ
ھﻧوز درﺳﺗﯽ آن ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﻧرﺳﯾده اﺳت .و ھﻧوز ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﻧواع ،ﮐﮫ ﭘس از ﮔذﺷت ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺳﺎل ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﻣﺎﻧده
اﻧد .ﺑﻘدرت ﺧود ﺑﺎﻗﯾﺳت .ﮐﺷﻔﯾﺎت ﻧوﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑدﺳت آﻣده ﻣﺷﮑل دﯾﮕری را ﭘﯾش آورده اﺳت «.
اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺟﮭوﻻت در ﺑﺣث ﺗﮑﺎﻣل را ﻧﻣﯾﺗوان ﻧﺎﭼﯾز اﻧﮕﺎﺷت.
ﻣﺳﺄﻟﮫ دﯾﮕری ﻧﯾز ﮐﮫ در ﺗﮑﺎﻣل وﺟود دارد ،اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن اﯾن ﺗﺋوری و ﻗﺎﻧون دوم ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ
ﺟرﯾﺎن دارد .ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣزﺑور » در ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ارژی ھﺎ ،ﮔرﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻘدار اﻧرژی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد ،وﻟﯽ ﻣﻘدار ﮐﺎرآﺋﯽ و
ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧرژی رو ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯾرود « .ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺎ ﻗﺎﻧون دوم ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻧظر ﻧﻣﯾرﺳد .ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ رو ﺑﮫ زوال اﺳت
ﻧﮫ رو ﺑﮫ ﺑﻧﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ  Rammﻣﯾﮕوﯾد » :ﻣﺎ ﺑطور آﺷﮑﺎر ﺑﺎ دو ﺗﺋوری ) (١ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻧرژی و ) (٢ﻋدم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻧرژی ﻣواﺟﮫ
ھﺳﺗﯾم .اﮔر اﻧرژی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل وﺻول ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺗﮑﺎﻣل روﺑرو ﻣﯾﺷوﯾم .ﺗﺎ اﯾن ﻟﺣظﮫ ھﯾﭻ ﻣرﺣﻠﮫ ای از ﺗﺋوری ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
اﻧرژی ﺛﺎﺑت ﻧﺷده اﺳت« .
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)Kerkut, G . A . Implications of Evolotion Pergamon Press, 1960 (١

ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﺎﺋل و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗﮑﺎﻣل ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﻌرﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ از » اﻧواع « ﻣﯾﺷود .اﮔر واژه » ﻧوع « را ﮐﮫ
اﻣروزه در ﻋﻠم ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرﯾم ﺑﺎ واژه » ﺟﻧس « در ﭘﯾداﯾش ﺑﺎب اول ﯾﮑﯽ ﺑداﻧﯾم ،در آن ﺻورن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺛﺎﺑت ﺑودن اواع ﭘﯾش
ﻣﯾﺂﯾد ،و ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل » اﻧواع « آﻧطور ﮐﮫ آﻧرا ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎ » ﺟﻧس « ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت .ﺣﺗﯽ ھﻧری  .م .ﻣﺎرﯾس
 Henry M . Morrisﮐﮫ از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺳر ﺳﺧت ﺗﮑﺎﻣل اﺳت ﻣﯾﮕوﯾد » ﻻزم ﺑﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ  ...ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺛﺎﺑت ﺑودن اﻧواع
را ذﮐر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ﺳﺎده ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾداﻧد ﻣﻌﻧﯽ اﺻﻠﯽ » اﻧواع « ﭼﯾﺳت.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣورد ﺑﺣث زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﺎن اﻣروزه اﯾﻧﺳت ﮐﮫ » اﻧواع « از ﭼﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﺷوﻧد ) ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑر
اﺳﺎس ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری ﮐﮫ از » ﻧوع « ﻣﯾﮑﻧﻧد » .اﻧواع « زﯾﺎدی از ﺑدو ﺧﻠﻘت ﺗﺎﮐﻧون ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت( .
ﺑر اﺳﺎ ﭘژوھﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ژن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﻌﻣل آﻣده ،ﺑطور ﻗطﻊ ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﮐروﻣوزوﻣﯽ،
ﺗﻐﯾﯾرات ژﻧﯽ ،ﺟﻔت ﮔﯾری دو ﺟﻧس ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻋث ﭘﯾداﯾش دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺟدﯾدی در ﮔﯾﺎھﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت ﮔردﯾده اﺳت،
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در اﻏﻠب رده ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﺟدﯾد ،از آﻧﮭﺎ ﺑﻌﻧوان » اﻧواع ﺟدﯾد « ﻧﺎم ﺑده ﻣﯾﺷود.
» ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ﺗﻣﺎم ﻗراﺋﺗﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ژن وﺟود دارد ،ﺑطور ﻗطﻊ ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺣدود ھﺳﺗﻧد
و ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ھﻣواره » ﻧوع « ﺟدﯾدی را ﻋرﺿﮫ دارﻧد .ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﺻرﻓﺎ ً اظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ ھر دﺳﺗﮫ » ﻣواﻓﻖ ﺟﻧس ﺧود «
ﺗﮑﺛﯾر ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد ،و ھﯾﭻ ﺗﻌرﯾﻔﯽ از ﺧود » ﺟﻧس « ﻧﻣﯾﮑﻧد ،ﻓﻘط ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﮐﮫ ﺟﻧس ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھم ﭘﯾوﻧد داده ﺷوﻧد )
ﭼون در اﯾن ﺻورت دﯾﮕر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﺟﻧس ﺧود ﺧود ﻧﺧواھﻧد ﺑود ( .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در ﻣورد ﺛﺎﺑت ﺑودن
ﮔروھﮭﺎی ﺑزرگ ،و ﺗﻐﯾﯾرات ﮔروھﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗر آﻧطور ﮐﮫ ﮐﺷﻔﯾﺎت ﻧوﯾن اﺑراز ﻣﯾدارﻧد ،ﻧظری ﻧدارد« .
در ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ  Russell Mixterاظﮭﺎر ﻣﯾدارد » ﻣن ﮐﮫ ﭘﯾرو آﻓرﯾﻧش ﻣوﺟودات ھﺳﺗم ،اﺻل اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف
را ﯾﮏ ﻧﻣﯾداﻧم « .او ﻣﺧﺎﻟف ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ھﻣﮫ ﭼﯾز از ﯾﮏ ﻣﻧﺷﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد Carnell .ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﻣﺑرده ﻣﻌﺗﻘد
اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺧدا آﻓرﯾده ﺷدﻧد ،دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾرات ﮔردﯾدﻧد .اﻟﺑﺗﮫ داﻣﻧﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺣدود اﺳتCarnell .
ﻣﯾﮕوﯾد » ﯾﮑﻧﻔر ﮐﮫ ﭘﯾرو » ﺑﻘﺎ « اﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ اﺻل اﻋﺗﻘﺎد ﺧود را از دﺳت ﺑدھد ،اﺻول » ﺑﻘﺎی اﻧواع « را
رد ﮐﻧد« .
ﻣﺟددا ً ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻧﺎھﻣﮭﺂﻧﮕﯽ ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﺑﯾن ﻋﻠم و ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس وﺟود دارد ،در واﻗﻊ اﺧﺗﻼﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻌﻠت ﺑرداﺷت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون از واﻗﻌﮫ اﺻﻠﯽ ﺑوﺟود آﻣده اﺳت.
ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﻣﻧزﻟﮫ ﻓرض واﻗﻌﮫ از طرف ﺷﺧﺻﯽ ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﺷود ،اﻏﻠب ﺑﻌﻧوان ﺧود واﻗﻌﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد .ﻣﺛﻼ
ﻣردی اطﻼع ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺳرش ﺑﺎ ﻣرد دﯾﮕری ﺑﺎ اﺗوﻣوﺑﯾل در ﺷﮭر ﮔردش ﻣﯾﮑردﻧد .ﺑرداﺷت ﻣرد ﻣزﺑور ،ﮐﮫ
ھﻣﺳرش را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد از اﯾن ﺧﺑر ،ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻣردم درﺑﺎره آن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن اﺧﺗﻼﻓﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑوﺟود ﻣﯽ
آﯾﻧد ﺑﺎﯾن ﺧﺎطر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ھﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧظرﯾﺎت و ﺑرداﺷﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﺻل واﻗﻌﮫ ﺑﻌﻣل آﻣده
اﺳت.
در ﻣورد ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواﻧﯾم و ﻣﯾﺷﻧوﯾم ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾم » ﻧظر اﯾن ﺷﺧص ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؟ « و آﻧﮕﺎه ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔﯾری ﮐﻧﯾم .در ﻋﻠم ،و ھرﭼﯾز دﯾﮕر دﯾﮕر ﻗﺎطﻌﯾت ﻣطﻠﻖ وﺟود ﻧدارد.

ﻧظر ﺑﺎﯾﻧﮑﮫ ھﻧوز ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣطرح اﺳت ﮐﮫ راه ﺣﻠﯽ ﺑر آﻧﮭﺎ ﻋرﺿﮫ ﻧﺷده ﻧﻣﯾﺗون ھﯾﭻ اﺧﺗﻼف اﺳﺎس ﺑﯾن ﻋﻠم و
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻗﺎﺋل ﺷد.

ﺑﺧش ﭘﻧﺟم
آﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﻼم ﺧدا اﺳت؟
ﺳؤال ﻓوق ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه اﻏﻠب ﻣورد ﺑﺣث و ﻣﺷﺎﺟره ﻣﺣﺎﻓل ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﻼم
ﺧدا اﺳت ،و در اﯾن ﻣورد ﻋﻘﯾده ﺷﺧص ﻧﻣﯾﺗواﻧد از اﻋﺗﺑﺎر آن ﺑﮑﺎھد .ﻣﻌذاﻟﮏ ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ در رﺳﺗﮕﺎری ﺷﺧص ﺗوﺳل ﺑﮫ
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت ﻧﮫ ﻧظر او ﭘﯾراﻣون ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس.
ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺧص ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد ،ﺳؤال ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯾﭘرﺳد اﯾن اﺳت» ،
ﻧظر ﻣﺳﯾﺢ در ﻣورد اﯾن ﮐﺗﺎب ﭼﮫ ﺑود؟ « ﺑطوری ﮐﮫ ﺑﻌدا ً ﻣﻼﺣظﮫ ﺧواھﯾد ﮐرد ،ﮐﺎﻣﻼ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس را ﮐﻼم ﻣﻘﺗدر ﺧدا ﻣﯾداﻧﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﯾرو ﻣﺳﯾﺢ اﺳت ،ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﺑﺎﯾد از او اطﺎﻋت ﮐرده ،ﻧظرﯾﮫ او را در ﻣورد ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس ﺗﻘﺑل ﻧﻣﺎﯾد.
وﻟﯽ ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑرای ﺳؤال ژرف ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﯾﺎﺑﯾم؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب و ادﻋﺎھﺎی ﺧود ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در اﯾن ﻣورد ﺟزء دﻻﺋل ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯾﺷوﻧد ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود آﻧﮭﺎ
ﺟزء اطﻼﻋﺎت ﭘر ارزﺷﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗوان از آن ﺻرف ﻧظر ﮐرد.
در رﺳﺎﻟﮫ دوم ﺑﮫ ﺗﯾﻣوﺗﺎوس  ١۶ : ٣ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ » :ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺗب از اﻟﮭﺎم ﺧداﺳت و ﺑﺟﮭت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻧﺑﯾﮫ و
اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت در ﻋداﻟت ﻣﻔﯾد اﺳت ﺗﺎ ﻣرد ﺧدا ﮐﺎﻣل و ﺑﺟﮭت ھر ﻋﻣل ﻧﯾﮑو آراﺳﺗﮫ ﺷود « .واژه » اﻟﮭﺎم « در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻣﻌﻧﯽ
ﻋﺎم ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮑﺎر ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣﯾﮕوﺋﯾم ﺷﮑﺳﭘﯾر ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﺧود ،و ﺑﺗﮭوون ﺟﮭت ﺗﺻﻧﯾف ﺳﻧﻔوﻧﯽ
ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧود » اﻟﮭﺎم « ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد ،ﻣﻧظور ﭼﯾز دﯾﮕر اﺳت.
وﻟﯽ واژه ای ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ )  ٢ﺗﯾﻣوﺗﺎوس  » ( ١۶ : ٣اﻟﮭﺎم « ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ،در اﺻل ﺑﻣﻌﻧﯽ » ) ﻧﺎﺷﯽ ( از
ﻧﻔس ﺧدا « ﻣﯾﺑﺎﺷد ،و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾد ھﻣواره در ﻧظر داﺷت.
در رﺳﺎﻟﮫ دوم ﭘطرس  ٢٠ : ١و  ٢١ﮔﻔﺗﮫ ﻣﮭم دﯾﮕری ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم » :ھﯾﭻ ﻧﺑوت ﮐﺗﺎب از ﺗﻔﺳﯾر ﺧود ﻧﺑﯽ ﻧﯾﺳت،
زﯾرا ﮐﮫ ﻧﺑوت ﺑﮫ اراده اﻧﺳﺎن ھرﮔز آورده ﻧﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ روح اﻟﻘدس ﻣﺟذوب ﺷده از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻧد« .
ﺑطوری ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﺋﯾد در اﯾن آﯾﺎت ﻧﯾز ﺗﺄﮐﯾد ﺷده اﺳس ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس از ﺧدا ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.

ﻻزم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺗﺣرﯾر ﻧﺑوده اﻧد؛ ﮐﮫ ﺧدا ﮐﻠﯾدھﺎی آﻧﺎن را زده ﺗﺎ
ﭘﯾﻐﺎم ﺧود را ﺗﺣرﯾر ﮐرده ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﻟﮭﺎم در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﮐﻼم ﺧود را دﯾﮑﺗﮫ
ﮐرده اﺳت .در اﯾﻧﮑﮫ ھر ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺑرای ﺧود ﺳﺑﮏ وﯾژه ای داﺷﺗﮫ ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑطوری ﮐﮫ ﺷﯾوه ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ارﻣﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺑﮏ
اﺷﻌﯾﺎ ﻓرق دارد ،و ھﻣﯾﻧطور ﺷﯾوه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﯾوﺣﻧﺎ و ﭘوﻟس ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﻣﺎﯾز اﺳت .درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
را ﺑﻌﻧوان ﻋﺎﻣل ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ را آن ﭼﻧﺎن ھداﯾت و ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ او ﻣﯾﺧواﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود .آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﻧد.
ﺳﺎﯾر ادﻋﺎھﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯾﺑﺎﺷد ،در ﻻﺑﻼی ﻣﺗون آن ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد .اﻧﺑﯾﺎء ﺳﺧﻧﺎن
دھﺎن ﺧدا ﺑودﻧد ،و وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺳﺧن ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد از اﯾن اﻣر آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل داﺷﺗﻧد .در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﮐﮫ از ﻗول آﻧﮭﺎ
ﻧﻘل ﺷده ﺑر ﻣﯾﺧورﯾم » .ﮐﻼم ﺧدا ﺑر ﻣن ﻧﺎزل ﺷد « .داود ﻧﺑﯽ ﻣﯾﮕوﯾد » روح ﺧداوﻧد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣن ﻣﺗﮑﻠم ﺷد و ﮐﻼم او ﺑر زﺑﺎﻧم
ﺟﺎری ﮔردﯾد ) « .دوم ﺳﻣوﺋﯾل  .( ٢ : ٢٣ارﻣﯾﺎ ﻣﯾﮕوﯾد » :آﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد دﺳت ﺧود را دراز ﮐرده ،دھﺎن ﻣرا ﻟﻣس ﮐرد و
ﺧداوﻧد ﺑﻣن ﮔﻔت اﯾﻧﮏ ﮐﻼم ﺧود را در دھﺎن ﺗو ﻧﮭﺎدم ) « .ارﻣﯾﺎ  .( ٩ : ١ﻋﺎﻣوس ﻓرﯾﺎد ﺑر ﻣﯽ آورد ﮐﮫ » ﺧداوﻧد ﯾﮭوه ﺗﮑﻠم
ﻧﻣوده اﺳت ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺑوت ﻧﻧﻣﺎﯾد) « .ﻋﺎﻣوس ( ٨ : ٣
ﺑﺳﯾﺎری ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎت ﻋﮭد ﺟدﯾد از ﻋﺑﺎرات ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﻌﻧوان ﮐﻼم ﺧدا ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﺳﺧﻧﺎن
ﯾﮏ ﻧﺑﯽ .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﭘوﻟس ﻣﯾﻧوﯾﺳد » ﮐﺗﺎب ) ﻣﻘدس ( ﭼون ﭘﯾش دﯾد ﮐﮫ ﺧدا اﻣﺗﮭﺎ را از اﯾﻣﺎن ﻋﺎدل ﺧواھد ﺷﻣرد ﺑﮫ اﺑراھﯾم
ﺷﮭﺎدت داد ﮐﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻣﺗﮭﺎ از ﺗو ﺑرﮐت ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت ) « .ﻏﻼطﯾﺎن ( ٨ : ٣
در ﻣواردی دﯾﮕر ،از ﺧدا ﺑﻌﻧوان ﺧود ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت .ﻣﺛﻼ » ﺗو آن ﺧدا ھﺳﺗﯽ  ...ﮐﮫ ﺑزﺑﺎن
ﭘدر ﻣﺎ وﺑﻧده ﺧود داود ﮔﻔﺗﯽ ﭼرا اﻣﺗﮭﺎ ھﻧﮕﺎﻣﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻗوﻣﮭﺎ ﺑﺑﺎطل ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد؟ « ) اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن  ٢۴ : ۴و  ٢۵و ﻣزﻣور
 .( ١ : ٢ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن وارﻓﯾﻠد )  ( Benjamin Warfieldﻣﺗذﮐر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻓوق ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ﭼﮕوﻧﮫ از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
ﺑﻌﻧوان ﺧود ﺧدا ﺻﺣﺑت ﻣﯾﺷود ،و ﺑﺎﻟﻌﮑس از ﺧدا ﺑﻌﻧوان ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺳﺧن ﺑﻣﯾﺎن ﻣﯾﺂﯾد ،ﻓﻘط ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﻓﮑر ﻧﮕﺎرﻧده
ای ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑراﺑر ﺑودن ﻣﺗن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﺧدا ﺑراﯾش ﻣطﻠﺑﯽ ﻋﺎدی اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮑﺎر ﺑردن اﺻطﻼح » ﮐﺗﺎب
ﻣﯾﮕوﯾد « و » ﺧدا ﻣﯾﮕوﯾد « ﺑﺟﺎی » ﮐﺗﺎی ﻣﻘدس ،ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯾﮕوﯾد  « ...اﻣری ﻋﺎدی ﺷد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن وﺟود دو ﻋﺑﺎرت ﻣزﺑور
در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ،روﺷﻧﮕر ﺑراﺑری ﮐﺎﻣل » ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس « ﺑﺎ » ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺧدا « ﻣﯾﺑﺎﺷد(١) « .
ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ادﻋﺎی ﻧﺑوت ﮐرده اﻧد .ﻣﺳﯾﺢ ﻓرﻣود
ﯾﺣﯾﯽ ﺗﻌﻣﯾد دھﻧده ﻧﺑﯽ ﺑود و ﺣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﻧﺑﯽ ) ﻣﺗﯽ  ٩ : ١١ــ  .( ١۵ﺑطوری ﮐﮫ ﮔوردن ﮐﻼرک ) ( Gordon Clark
اظﮭﺎر ﻣﯾدارد » او ﺑرﺗر از اﺗﻣﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑود .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻧﺑﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑزرﮔﺗر از ﯾﺣﯾﯽ ﺑود .ﻣﮕر
اﻧﺑﯾﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﻣﺗر از ﭘﯾﺷﻧﯾﺎن از ﺧدا اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﻧد؟ « )(٢
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)Warfield , B . B . The inspiration and Authority of The Bible , PP 299 ff. New York : (١
Oxford University, press 1927
)Clark, Gordon. can I Trust My Bible, PP 15 – 16 Chicago : Moody press 1963 (٢

ﭘوﻟس ادﻋﺎی رﺳﺎﻟت ﮐرد » ،اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧود را ﻧﺑﯽ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﻧدارد اﻗرار ﺑﮑﻧد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﺷﻣﺎ ﻣﯾﻧوﯾﺳم اﺣﮑﺎم
ﺧداوﻧد اﺳت ) « .اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن ( ٣٧ : ١۴
ﭘطرس در ﻣورد ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﭘوﻟس ﻣﯾﮕوﯾد » ،و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺳﺎﯾر رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧود اﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾزھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدن آﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑل اﺳت و ﻣردﻣﺎن ﺑﯽ ﻋﻠم و ﻧﺎﭘدار آﻧﮭﺎ را ﻣﺛل ﺳﺎﯾر ﮐﺗب ) ﻣﻘدس ( ﺗﺣرﯾف
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮭﻼﮐت ﺧود ﺑرﺳﻧد ) « .رﺳﺎﻟﮫ دوم ﭘطرس رﺳول  .( ١۶ : ٣از اﯾﻧﮑﮫ او ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘوﻟس را در ﺳطﺢ » ﺳﺎﯾر ﮐﺗب
) ﻣﻘدس ( « ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟت را ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس دارا اﺳت ﺑرای اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﺳت.
وﻟﯽ ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧظرﯾﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در ﻣورد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اراﺋﮫ داده اﺳت .او راﺟﻊ ﺑﺂن ﭼﮫ
ﻋﻘﺎﯾده ای داﺷت؟ و ﭼﮕوﻧﮫ آﻧرا ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد؟ ﺟواب اﯾن ﺳؤاﻻت در واﻗﻊ ﺟواﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻼم ﻣﺟﺳم ﺷده ﺧدا ــ ﻣﺳﯾﺢ ــ ﺑﺂن ھﺎ
ﻣﯾدھد .ﺑدون ﺷﮏ ﺳﺧن او در اﯾن ﺑﺎره ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺳﻧد ﻣطﻣﺋﻧﯽ اﺳت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﭼون ﺧداوﻧد ﺧود ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧد در ﻣورد ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﭼﮫ ﻧظری داﺷت؟ او ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد اظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ » ھر آﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾم ﺗﺎ
آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن زاﯾل ﺷود ،ھﻣزه ای ﯾﺎ ﻧﻘطﮫ ای از ﺗورات ھرﮔز زاﯾل ﻧﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ھﻣﮫ واﻗﻊ ﺷود « ) ﻣﺗﯽ  .( ١٨ : ۵او
اﻏﻠب ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑردن ﻋﺑﺎرت » ﻣﮑﺗوب اﺳت « از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﻌﻧوان آﺧرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻣؤﺛﻖ ﻧﻘل ﻗول ﻣﯾﮑرد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﮐﺷﻣﮑش او
ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود ) ﻣﺗﯽ  .( ۴ﻣﺳﯾﺢ ،ﺧود و ﺣوادث ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اش را ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗن ) ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎی (
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﯾﮑﯽ ﻣﯾداﻧﺳت ) ﻣﺗﯽ  ۵۴ : ٢۶و .( ۵۶
ﻣﺣﺗﻣﻼ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎﯾﻣﺎن اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﭘذﯾرش و ﺗﺄﺋﯾد ﻗطﻌﯽ ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺑراز داﺷت » ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت
ﮐﺗﺎب ﻣﺣو ﮔردد ) « .ﯾوﺣﻧﺎ ( ٣۵ : ١٠
ﭘذﯾرﻓﺗن ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻌﻧوان ﻧﺟﺎت دھﻧده و ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧد ،ﺑﺎ ﻧﭘذﯾرﻓﺗن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﻌﻧوان ﮐﻼم ﺧدا ﻣﺗﺿﺎد و ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷد ،و ﻧﯾز اﯾن اﻣر ﺑﻣﻧزﻟﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ او را ﺧدای اﺑدی و ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯾداﻧﯾم.
ﺑرﺧﯽ را ﻋﻘﯾده ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺧﺎطر ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻋﻘﯾده ﻣردم زﻣﺎن ﺧود ﭼﻧﯾن ﻧظری را در ﻣورد ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﺑﯾﺎن ﻓرﻣود .ﻣردم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﮐﺗﺎب ﻣﻌﺗﺑری ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن اﮔر ﭼﮫ ﻣﺳﯾﺢ از ﻋﻘﯾده ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾروی ﻧﻣﯾﮑرد وﻟﯽ ﺑﺧﺎطر
اﯾﻧﮑﮫ ﺟﺎی وﺳﯾﻊ ﺗری ﺑرای ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗش در ﺑﯾن ﻣردم ﺑﺎز ﮐﻧد از آن ﺗﻣﺟﯾد ﻣﯾﮑرد.
ﻗﺑول اﯾن ﻓرض ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻓراوان ﻧﯾﺳت .ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺳﯾﺢ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺳطﺣﯽ و ﻏﯾر ﺿروری
ﻧﺑود ،زﯾرا ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺗﺑﺎر آﻧرا ﺗﺄﺋﯾد و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣوده آﻧرا اﺳﺎس ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧوﯾش در ﻣورد ﺷﺧﺻﯾت و رﺳﺎﻟﺗش ﻗرار داده اﺳت.
اﮔر او ﭼﻧﯾن اﻋﺗﻘﺎدی ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻣزﺑور ﻧﻣﯾداﺷت ،ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﻣﯾﺷد و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗش اﮐﺛرا ً ﺑر ﭘوﭼﯽ و ﺧﯾﺎل ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﻣﯾﺷدﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﭼرا او ﮐﮫ در ﻣوارد ﺟزﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺻب ﻣردم زﻣﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯾﭘرداﺧت ،در اﯾن
ﻣورد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ از در ﺳﺎزش درآﻣده اﺳت .ﻣﺧﺎﻟﻔت او در ﻣورد روز ﺳﺑت ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎرزی از اﯾن اﻣر اﺳت .و ﺣﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺳؤال
اﺳﺎﺳﯽ ﺗری را ﻣطرح ﮐرد ،ﺑﺎﯾن ﻋﻧوان ﮐﮫ اﮔر اﺳﺎس ﮐﺎر او ﺑر ﺳﺎزش ﻧﮭﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان درﯾﺎﻓت ﭼﮫ وﻗت او ﺑﺎ
ﺟﮭﺎﻟت و ﺗﻌﺻب ﻣردم ﺳﺎزش ﻣﯾﮑﻧد و ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻧﻣﯾﮑﻧد؟

در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺷرح ﭼﻧد ﻣورد ﻣﯾﭘردازﯾم ﮐﮫ در ﭘذﯾرش ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﻌﻧوان ﮐﻼم ﺧدا ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯾداﻧﻧد اﻏﻠب ﻣورد ﺗﮭﻣت ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را » ﺑدون ﺗﻌﺑﯾر
و ﺳر ﺑﺳﺗﮫ « ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻣﻌﻣوﻻ اﯾن ﺳؤال را از آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ » آﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑدون ﺗﻌﺑﯾر و ﺑطور ﺗﺣت اﻟﺣﻔظ ﻗﺑول
دارﯾد؟ « و اﯾن ﺳؤال ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﺎﯾن ﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ » آﯾﺎ دﯾﮕر زﻧﺗﺎن را ﮐﺗﮏ ﻧﻣﯾزﻧﯾد؟ « ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻗﺑول ﮐﻧد
ﯾﮏ ﺟواب ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﯾر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ھرﮔﺎه ﺳؤال ﻣزﺑور ﭘرﺳﯾده ﻣﯾﺷود ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﻣﻧظور از ﻣطﺎﻟب واﻗﻌﯽ ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس ﮐﮫ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﻣﺛﯾل ﻧدارﻧد ﭼﯾﺳت؟ وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑدون ﺗﻌﺑﯾر ،آﻧطور ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده اﻧد ،ﻗﺑول ﮐرد ﻣﻧظور اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠف ﮐﻠﻣﮫ ) ﮐﻧﺎﯾﮫ ،ﺗﻣﺛﯾل وﻗس ﻋﻠﯾﮭذا ( را در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﻧﮑﺎر
ﮐرد .وﻗﺗﯽ اﺷﻌﯾﺎء ﻣﯾﮕوﯾد » درﺧﺗﺎن ﺻﺣرا دﺳﺗﮏ ﺧواھﻧد زد « ) اﺷﻌﯾﺎ  ( ١٢ : ۵۵و ﯾﺎ ﺳراﯾﻧده ﻣزاﻣﯾر ﮐﮫ » ﮐوھﮭﺎ ﻣﺛل
ﻗوﭼﮭﺎ ﺑﺟﺳﺗن درآﻣدﻧد ) « .ﻣزﻣور  ۴ : ١١۴و  ،( ۶ﻏرض اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را آﻧطور ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
واﻗﻌﯽ ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد .آﯾﺎت ﻣزﺑور را ﻧﯾز » ﺑدون ﺗﻌﺑﯾر « و واﻗﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮑﻧد .در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻧظم ،ﻧﺛر ،و ﺳﺑﮑﮭﺎی ادﺑﯽ
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد .ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺎﯾد طوری ﺗﻔﺳﯾر ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن را ﺑرای ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد .در ﻣطﺎﻟﻌﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز اﯾن اﺻل وﺟود دارد ،و ﺗﻣﯾز ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻧﺎﯾﮫ ﺗﻣﺛﯾل و اﺳﺗﻌﺎره و  ....ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ از
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑطور واﻗﻌﯽ ) ﻏﯾره اﺳﺗﻌﺎره ( ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد ،ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻘﯾده ﻓوق ھﺳﺗﻧد ،و
ﺑﺎرھﺎ ﮐوﺷش ﻧﻣوده اﻧد ﻗﺻد روﺷن ﻣطﺎﻟب را ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾری دﯾﮕر ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد ،ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻌﯽ را ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ
ﺷده اﻧد ) ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺳﻘراط ﻣﻘﺎم آدم و ﻣﻌﺟزات ( ﺻرﻓﺎ ً داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾر واﻗﻌﯽ ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ و ﺑﯾﺎن اﻣور ژرف
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﻧد.
ﭘﯾروان ﻋﻘﯾده ﻣزﺑور ﻣﻌﺗﻘدﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت » ﻏﺎزی را ﮐﮫ ﺗﺧم طﻼﺋﯽ ﻣﯾﮕذارد ﻧﮑش « را در اﻓﺳﺎﻧﮫ
ھﺎی اﯾﺳوپ  Aesopﻧﻣﯾﺗوان ﺑطور ﻋﻣﻠﯽ و ﺑدون اﺳﺗﻌﺎره ﭘذﯾرﻓت ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾز ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن و ﻟذت ﺑردن از ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺣﺗﻣﺎ ً آﻧﮭﺎ را وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑداﻧﯾم.
ﺑرﺧﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﺣﺗﯽ در ﻣورد ﺻﻠﯾب و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻧظرﯾﮫ را دارا ھﺳﺗﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻧظور از ﻋﻣﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﺑودن ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭼﯾﺳت ،ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ از ارﺗﮑﺎب اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻓﺎﺣش
ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑطور روﺷن ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود » ﻣﺻون از ﺧطﺎ ﺑودن « ) ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ( اﺳت.
ﻣﻧظور از اﯾن ﻋﺑﺎرت ﭼﮫ ھﺳت و ﭼﮫ ﻧﯾﺳت؟ ﺑﺎ دادن ﺗوﺿﯾﺢ روﺷن در اﯾن ﻣورد ،ﻣﯾﺗوان از اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑﺳﯾﺎری دوری ﺟﺳت.
از ﺗﺣﻣﯾل ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﻗﯾﻖ و ﺻﺣﯾﺢ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺎﯾد ﺧودداری ﮐرد.
ﺑرای اﻣﺛﺎل ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس وﻗﺎﯾﻌﯽ را از ﻧظر ﻋﻠم ﻣﺷﺎھده )  ( Phenomenalogicallyــ ﯾﻌﻧﯽ آﻧطور ﮐﮫ دﯾده ﻣﯾﺷوﻧد ــ ﺑﯾﺎن
ﻣﯾﮑﻧد .از طﻠوع و ﻏروب ﺧورﺷﯾد ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ﺑراﺳﺗﯽ طﻠوع و ﻏروب
ﻧﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑدو ﺧود ﻣﯽ ﭼرﺧد .وﻟﯽ ﺣﺗﯽ ﺧود ﻣﺎ اﯾن واژه ھﺎی » طﻠوع « و » ﻏروب « را در ﻗرن
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺧود ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﯾم ،زﯾرا ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺷﯾوه ﺑرای ﺑﯾﺎن اﻣری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻟذا ﻧﺑﺎﯾد از ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﯾراد

ﺑﮕﯾرﯾم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد .اﯾن ﺷﯾوه ﺑﯾﺎن ﺑرای ﻣردم ﺗﻣﺎم دوره ھﺎ و ﻓرھﻧﮕﮭﺎ روﺷن و ﻗﺎﺑل
ﻓﮭم ﺑوده اﺳت.
در ادوار ﭘﯾﺷﯾن ﺗﺎ اﯾن ﺣد در ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﻗت ﻧﻣﯾﺷد .اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋوض ارﻗﺎم دﻗﯾﻖ ،اﻋداد روﻧد ﻋرﺿﮫ
ﻣﯾﮕردﯾد .وﻗﺗﯽ ﻣﺄﻣور ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌداد اﻓرادی را در ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑرآورد ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ آﻣﺎر او ﺗﻘرﯾﺑﯽ اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن وﺟود
ﺑرای ﻣﻘﺻودی ﮐﮫ او دارد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
ﺑرﺧﯽ از اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود ھﻧﮕﺎم ﻧﮕﺎرش ﻧﺳﺧﮫ ھﺎ ﺑوﺟود آﻣده اﺳت ،ﺑﮭﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ
ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر دﻗﯾﻘﯽ دارﯾم ،راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع در ﻓﺻل ﺑﻌد ﻣﻔﺻﻼ ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮐرد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾم ﻣدارک
ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﺻﺎﻟت دارﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕری ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻧوز ﺟواب آﻣﺎده ای ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧدارﯾم .ﺑﺎﯾد ﺻرﯾﺣﺎ ً اﯾن ﻣطﻠب را اﻋﺗراف
ﮐﻧﯾم ،و در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺎرھﺎ ﺑﻣﺟرد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﺎﺋل ﺣل ﺷده اﻧد .ﻟذا ﻣﻧطﻘﯽ ﺗرﯾن ﮐﺎر
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑرﺧورد ﻣﯾﮑﻧﯾم آﻧﮭﺎ را ﺑﺣﺎل ﺧود ﺑﮕذارﯾم و ﺑﺎ اﻋﺗراف ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺧود
ﻣﻧﺗظر ﻣدارک ﺟدﯾد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ اﯾن ﮔره ﮐور را ﺑﺎز ﮐﻧد .وﺟود ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻧﻊ ﭘذﯾرﻓﺗن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﻌﻧوان ﮐﻼم ﺧدا ﻧﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.
ﮐﺎرﻧل )  ( Carnellﻟب ﻣطﻠب را ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد » .ﺑﯾن ﻋﻠم و ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗواﻓﻘﯽ وﺟود دارد و ﻋﺟﯾب اﺳت
ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﺑﺂن ﺗوﺟﮫ دارد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗﻣﺎم ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را اﻟﮭﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯾداﻧد ،ﻋﻠم ھم ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ
ﻣﻧطﻖ و ﻧظم در طﺑﯾﻌت ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت .ھردوی آﻧﮭﺎ ﻓرﺿﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ــ ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣت ھﺎی اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ از ﻣدارک ﺑرﺧوردار
ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺧود ﺷواھدھﺎی دارﻧد .ﻋﻠم ﺑﮫ ﻓرﺿﯾﮫ ای ﻣﺗﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﺗﻣﺎم طﺑﯾﻌت
ﺣﺎﻟت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ دارد ،وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑر اﺳﺎس اﺻل » ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ « ھﺎﯾزﻧﺑرگ اﻟﮑﺗروﻧﮭﺎی اﺳرار آﻣﯾز داﺋم ﺑﺎطراف ﭘرﺗﺎب
ﻣﯾﺷوﻧد ) .ﺑﻧﺎﺑر اﺻل ﻧﺎﻣﻌﻠوم ھﺎﯾزﻧﺑرگ ،ﺳﻧﺟش وﺿﻌﯾت و ﻧﯾروی ﺣرﮐت آﻧﯽ اﻟﮑﺗرون ﺑطور ھﻣزﻣﺎن و دﻗﯾﻖ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت ــ
ﻣﺗرﺟم ( .ﺣﺎﻻ ﻋﻠم ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرﺿﯾﮫ ﻣزﺑور را ﮐﮫ ﺻﺣﺑت از ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑودن ﮐل طﺑﯾﻌت ﻣﯾﮑﻧد ﺛﺎﺑت ﺧواھد ﮐرد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺻدق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺟواب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼون در ﺑﯾﺷﺗر ﭘدﯾده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻧظم و
ﺗرﺗﯾب ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد ،ﺻﻼح ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرض ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ طﺑﯾﻌت از ﻧظم و ﺗرﺗﯾب ﺑرﺧوردار اﺳت(١) « .
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)Carnell , E . J . A Introduction of Christian Apologetics, P. 208. Grand Rapids : wm. (١
B Eerdmans , 1950

از ﺟﻣﻠﮫ ﺷواھدی ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﮐﻼم ﺧدا اﺳت ،ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎی اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ای
اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد .اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎ ﻏﯾر از ﺳﺧﻧﺎن ﭘوچ و ﮐﻠﯽ طﺎﻟﻊ ﺑﯾﻧﺎن ﺟدﯾد اﺳت ــ » ﺑﺧت ﺑﻠﻧد اﺳت ،ﯾﮏ
ﻣرد ﺧوﺷﮕل ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺗو وارد ﻣﯾﺷود « .اﯾن ﻧوع ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ھﺎ را ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗوان ﺳوء ﺗﻌﺑﯾر ﮐرد .وﻟﯽ اﻏﻠب ﻣطﺎﻟب
ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺷده ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑطور ﻗطﻌﯽ و ﻣﻌﯾن ﻋرﺿﮫ ﺷده و از ﺗﺻدﯾﻖ و راﺳﺗﮕوﺋﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻧﯾز ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺧود
ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻧﯾز ﻣﯾﮕوﯾد اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎ ﮔواھﯽ ﻣﯾدھد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﺎت اﻧﺑﯾﺎی ﺧدا ھﺳﺗﻧد ) ارﻣﯾﺎ  .( ٩ : ٢٨اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺎﻓﺗن
ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ،روﺷﻧﮕر ﻧﺎدرﺳت ﺑودن آن اﺳت » ،و اﮔر در دل ﺧودﮔوﺋﯽ ﺳﺧﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﺎﺋﯾم،
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﯽ ﺑﺎﺳم ﺧداوﻧد ﺳﺧن ﮔوﯾد اﮔر آن ﭼﯾز واﻗﻊ ﻧﺷود و ﺑﺎﻧﺟﺎم ﻧرﺳد اﯾن اﻣرﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ آن ﻧﺑﯽ
آﻧرا از روی ﺗﮑﺑر ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﭘس از او ﻧﺗرس ) « .ﺗﺛﻧﯾﮫ  ٢١ : ١٨و .( ٢٢
اﺷﻌﯾﺎ ھوﯾت اﻧﺑﯾﺎی ﮐﺎذب را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺎﻓﺗن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھد » ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ واﻗﻊ ﺧواھد
ﺷد ﻧزدﯾﮏ آورده ﺑرای ﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﭼﯾزھﺎی ﭘﯾﺷﯾن را و ﮐﯾﻔﯾت آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧﻔﮑر ﻧﻣوده آﺧر آﻧﮭﺎ را ﺑداﻧﯾم ﯾﺎ
ﭼﯾزھﺎی آﯾﻧده را ﺑﻣﺎ ﺑﺷﻧواﻧﯾد ،و ﭼﯾزھﺎ را ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾن واﻗﻊ ﺧواھد ﺷد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺧداﯾﺎﻧﯾد ،ﺑﺎری ﻧﯾﮑوﺋﯽ ﯾﺎ
ﺑدی را ﺑﺟﺎ آوردﯾد ﺗﺎ ﻣﻠﺗﻔت ﺷده ﺑﺎھم ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾم ) « .اﺷﻌﯾﺎ  ٢٢ : ۴١و ( ٢٣
ﻧﺑوﺗﮭﺎ ) ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎ ( ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧوع ھﺳﺗﻧد .ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از آﻧﮭﺎ از آﻣدن ﻣﺳﯾﺢ ﺧﺑر ﻣﯾدھﻧد .ﮔروه دﯾﮕر در ﻣورد
وﻗﺎﯾﻊ وﯾژه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺳوﻣﯾن ﮔروه از ﯾﮭودﯾﺎن ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد .ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﮔردان ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎرھﺎ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎی
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻧﻘل ﻣﯾﮑردﻧد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎی ﺻدھﺎ ﺳﺎل ﻗﺑل را دﻗﯾﻘﺎ ً اﻧﺟﺎم داده اﺳت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ذﮐر ﭼﻧد ﻣورد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﮐﮫ ﮔﻠﭼﯾﻧﯽ اﺳت از اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ھﺎ ﻣﯾﭘردازﯾم.
ﯾﮑﯽ از ﻣطﺎﻟب ﺟﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس آن ﻗﺳﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ذﮐر ﻧﺑوﺗﮭﺎﺋﯽ در ﻣورد ﺧود ﺑﻌﻣل آﻣده
ﻣﯾﭘردازد .ﭘس از ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ دو ﺷﺎﮔرد در راه ﻋﻣواس ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت » :ای ﺑﯾﻔﮭﻣﺎن و ﺳﺳت دﻻن از اﯾﻣﺎن آوردن ﺑﮫ آﻧﭼﮫ اﻧﺑﯾﺎء
ﮔﻔﺗﮫ اﻧد  ...و ﭘس از ﻣوﺳﯽ و ﺳﺎﺋر اﻧﺑﯾﺎ ﺷروع ﮐرده اﺧﺑﺎر ﺧود را در ﺗﻣﺎم ﮐﺗب ﺑرای اﯾﺷﺎن ﺷرح ﻓرﻣود ) « .ﻟوﻗﺎ ٢۵ : ٢۴
و .( ٢٧
اﺷﻌﯾﺎ  ١٣ : ۵٢ﺗﺎ  ١٢ : ۵٣ﻧﻣوﻧﮫ ﻋﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺳﯾﺢ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺷده اﺳت.
در اﯾن ﻧﺑوت اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع و ﻋدم وﻗوع ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﺧص دﯾﮕری ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت اﻧﺟﺎم ﺑﮕﯾرد.
ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ،طرد ﺷدن رﺳﺎﻟت ،ﻣرگ ،ﺗدﻓﯾن ،و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﻏﯾر ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ دادﮔﺎه را در ﺑر
ﻣﯾﮕﯾرد.
ﻣﯾﮑﺎ  ٢ : ۵ﻧﻣوﻧﮫ ﺟﺎﻟﺑﯽ اﺳت از ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ و ﻧﯾز از ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ :
» ﺗو ای ﺑﯾت ﻟﺣم اﻓراﻧﮫ ،اﮔرﭼﮫ در ھزارھﮭﺎی ﯾﮭود ﮐوﭼﮏ ھﺳﺗﯽ از ﺗو ﺑرای ﻣن ﮐﺳﯽ ﺑﯾرون ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ
ﺑر ﻗوم ﻣن اﺳراﺋﯾل ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧواھد ﻧﻣود و طﻠوﻋﮭﺎی او از ﻗدﯾم و از اﯾﺎم ازل ﺑوده اﺳت « ) ﻣﯾﮑﺎ  ( ٢ : ۵ﺑﻣوﺟب ﻓرﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻗﯾﺻر ﻣﻘﺗدر ،اﻏﺳطوس ﺻﺎدر ﮐرد اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت ) .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻟوﻗﺎ  ١ : ٢ــ  ٧ﻣراﺟﻌﮫ
ﻓرﻣﺎﺋﯾد (.

ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ھﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط در ﻣورد ﻣﺳﯾﺢ ﻣوﻋود ﺑوده .،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﻣﻠل دﻧﯾﺎ ،و ﺷﮭرھﺎ ﻧﯾز ﺳرو ﮐﺎر داﺷﺗﮫ
اﻧد .ﺷﺎﯾد ﺟﺎﻟﺑﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ،ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺻدر ﺑﺎﺷد ) ،ﺣزﻗﯾﺎل  .( ٢۶در اﯾن ﻗﺳﻣت از ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ،ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺟزﺋﯾﺎت
ﺧراﺑﯽ ﺻور ،ﻧﺎﺑودی ﮐﺎﻣل آن ،و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﮭر دﯾﮕر ھرﮔز ﺑﻧﺎ ﻧﺧواھد ﺷد ﺷرح داده ﺷده اﺳت ) آﯾﮫ  .( ۴ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺗرﺗﯾب اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗن ﺗدرﯾﺟﯽ اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺑوﮐدﻧﺻر و ﯾورش ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ اﺳﮑﻧدر ﮐﺑﯾر ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘدﯾده ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
روﺷﻧﮕر دﻗت و درﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﺎﻻﺧره ﻧوﺑت ﻣﯾرﺳد ﺑﮫ ﻧﺑوﺗﮭﺎی ﺷﮕرﻓت در ﻣورد ﻗوم اﺳراﺋﯾل .ﻣﺟددا ً
ﺑﮫ ذﮐر ﭘﺎره ای از اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎ اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯾﺷود.
ﭘراﮐﻧده ﺷدن ﻣﻠت ﯾﮭود ﺑوﺳﯾﺳﻠﮫ ﻣوﺳﯽ و ھوﺷﻊ ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺷده ﺑود » :ﺧداوﻧد ﺗرا ﭘﯾش روی دﺷﻣﻧﺎﻧت ﻣﻧﮭزم
ﺧواھد ﺳﺎﺧت  ...و در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟﮭﺎن ﺑﺗﻼطم ﺧواھﯽ اﻓﺗﺎد ) « .ﺗﺛﻧﯾﮫ  » .( ٢۵ : ٢٨ﺧدای ﻣن در اﯾﺷﺎن را ﺗرک ﺧواھد
ﻧﻣود ﭼوﻧﮑﮫ او را ﻧﺷﻧﯾدﻧد ﭘس در ﻣﯾﺎن اﻣﺗﮭﺎ آواره ﺧواھﻧد ﺷد ) « .ھوﺷﻊ  ( ١٧ : ٩ﻧﻣود ﭼوﻧﮑﮫ او را ﻧﺷﻧﯾدﻧد ﭘس در ﻣﯾﺎن
اﻣﺗﮭﺎ آواره ﺧواھﻧد ﺷد ) « .ھوﺷﻊ  ( ١٧ : ٩زﺟر و ﺧﻔت ﻗوم ﻧﯾز ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺷده ﺑود :
» اﯾﺷﺎن را در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن ﻣﺎﯾﮫ ﺗﺷوﯾش و ﺑﻼ و در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎن ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن را راﻧده ام ﻋﺎر و
ﺿرب اﻟﻣﺛل و ﻣﺳﺧره و ﻟﻌﻧت ﺧواھم ﺳﺎﺧت ) « .ارﻣﯾﺎ  .( ٩ : ٢۴ارﻣﯾﺎ  ٣١در ﻣورد اﺣﯾﺎی ﻗوﻣﯾت اﺳراﺋﯾل ﺑطرز ﺷﮕﻔت
اﻧﮕﯾزی ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺑرای ﻗرﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷده ﺑود .ﺑﮭرﺣﺎل ﺑرﺧﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺻرﻣﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯾﮭﺎ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﻻاﻗل ﻗﺳﻣﺗﯽ از آﻧﮭﺎ.
ﺗﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﻧظران ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺟدد ﻗوم اﺳراﺋﯾل در ﺳﺎل  ١٩۴٨از وﻗﺎﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﮕرﻓت
ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯾﺂﯾد.
ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧﮑر ﺗﺄﺛﯾر ﻧﯾروی ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت .اﻏﻠب ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ھﺎ ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭘس از وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﻘدر ﮐﺎﻓﯽ ﻣدارک وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﺧص ﺑﺗواﻧد ﺑراﺳﺎس آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﻋﺗﻘﺎد ﭘﯾدا ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻼم
ﺧدا ھﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن اﺳﻧﺎد ﻣﻔﯾد ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺷﮭﺎدت روح اﻟﻘدس ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﺷﺧص ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﻌﻧوان ﮐﻼم ﺧدا اﻋﺗﻘﺎد
ﭘﯾدا ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣدارک ﻣﯾﭘردازد و ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯾﮑﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔﺎردن ﮐﻼرک )( Gordon Clark
ﻣﯾﮕوﯾد ،ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻼم ﺧدا ﺑودن ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس » ﺑر او طﻠوع ﻣﯾﮑﻧد « .اﯾن درک و ﺷﻧﺎﺧت ﺑوﺳﯾﻠﮫ روح اﻟﻘدس ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد .وﻟﯽ
ﻣﻧظور روح اﻟﻘدس از اﯾن ﮐﺎر اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑرای اﯾﻣﺎن آوردن اراﺋﮫ ﺑدھد و ﻧﯾز ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
دو ﺷﺎﮔردی ﮐﮫ در راه ﻋواس ﺑودﻧد ﮔﻔﺗﻧد » آﯾﺎ دل در درون ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺳوﺧت؟ « اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط
روح اﻟﻘدس ﻣﺎ ﻧﯾز از آن ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺷوﯾم و اﻋﺗﻘﺎد ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﻼم ﺧدا اﺳت؛ ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎ از آن ﺗﻐذﯾﮫ
ﻣﯾﺷود ،و دﯾﮕران را ﻧﯾز ﺷرﯾﮏ ﻓﯾض آن ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﺑﺧش ﺷﺷم
آﯾﺎ اﺳﻧﺎد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﻣﻌﺗﺑر ھﺳﺗﻧد؟
ﭼﻧدی ﭘﯾش ﻣﺟﻠﮫ ﻣﻌﺗﺑری ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻣﻧﺗﺷر ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑﯾﺷﻣﺎری وﺟود
دارد.
از ﮐﺟﺎ ﺑداﻧﯾم ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﮫ ﭘس از ﻗرﻧﮭﺎ و ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﮔوﻧﺎﮔون ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت ،ﻓﻘط
ﺳﺎﯾﮫ ای ﮐﻣرﻧﮓ از اﺻل آن ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد؟
ﭼﮫ ﻣدرﮐﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﭘﯾﻐﺎم اﺻﻠﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در اﺛر ﺣذﻓﯾﺎت و آراﯾش ھﺎی ﺗرﺟﻣﮫ از ﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫ
اﺳت؟ آﯾﺎ دﻗﯾﻖ ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟ ﺑدون ﺷﮏ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ،ﭘﯾﻐﺎم و
رﺳﺎﻟت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺳت.
ﺑﮭر ﺻورت ﻣﺳﯾﺣﯾت در اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺷﮫ دواﻧﯾده اﺳت.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺟزء ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ روﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ را ﺳرﺷﻣﺎری ﮐردﻧد .اﮔر وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس درﺳت
ﻧﺑﺎﺷﻧد ،درﺳﺗﯽ ﺳﺎﯾر ﻣطﺎﻟب آن ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑر اﯾن وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺗوارﻧد ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻت ﺟدی روﺑرو ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻻزم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ
اﻣروز واﻗﻌﺎ ً از ﻣدارﮐﯽ ﺑرﺧوردارﯾم ﮐﮫ ﻣردم دو ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش از آن اطﻼع داﺷﺗﻧد .ﭼطور ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ھﻣﺎن
ﮐﺗﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻟﮭﺎم ﺧدا ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده اﻧد و ﮐﺗب دﯾﮕری ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷوﻧد؟ اﯾن ﺳؤاﻻت دارای ارزش واﻗﻌﯽ اﺳت.
اﮔر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﮐﻼم اﻟﮭﺎم ﺷده ﺧدا ﻣﯾداﻧﯾم در اﯾن ﺻورت اﺛﺑﺎت درﺳﺗﯽ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی آن ﻋﻣﻠﯽ در ﺧور
اھﻣﯾت اﺳت ،ﺑﻣوﺟب اﯾن ﻋﻣل ﮐﮫ » ﻧﻘد ﻧﺳﺧﮫ ای « ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود ،درﺳﺗﯽ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮕردد؛ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﺳﺧﮫ
ﺣﺎﺿر ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس را ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﻧﺟد و ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺧطﯽ ﮐﮭن ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه دﻗﯾﻖ روﻧوﯾﺳﯽ ﺷده اﻧد.
ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﺧﺗﺻر اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و ﺟدﯾد دارﯾم ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداران ﻧﮫ ﻓﻘط در ﮐﺎر ﺧود ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ ﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗدﯾن ھم ﺑوده اﻧد .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداران ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧدا ﺳر و ﮐﺎر دارﻧد ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗوﺟﮫ و دﻗت زﯾﺎدی در اﯾن ﻣورد ﺑﺧرج ﻣﯾدادﻧد .اﮔر ﭼﮫ ﻗدﯾﻣﯽ
ﺗرﯾن روﻧوﺷت ﮐﺎﻣل ﻋﺑری ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣوﺟود در ﺣدود  ٩٠٠ﻣﯾﻼدی ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده ،وﻟﯽ از ﻗراﺋن ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ آن ﻻاﻗل
ارﺳﺎل  ١٠٠ﯾﺎ  ٢٠ﻣﯾﻼدی ﺑﺎ دﻗت و اﻣﺎﻧت ﻧﮕﮭداری ﺷده اﺳت.
ﻣﻘﺎرن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣزﺑور ،ﻣﺗن ﻋﺑری ﺑﮫ زﺑﺎن ﻻﺗﯾن و ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در روﻧوﯾس ﮐردن ﻣﺗن ﻋﺑری ،در اﯾن زﻣﺎن ،دﻗت زﯾﺎدی ﺑﻌﻣل آورده
اﻧد .ﻧﺳﺧﮫ ای ﮐﮫ ﻗدﻣت آﻧرا ﺑﮫ ﺳﺎل  ٩٠٠ﻣﯾﻼدی اﺳﻧﺎد ﻣﯾدھﻧد ،ﺑﮫ » ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺻور ﺗﮏ « )  ( Massoretic Textﻣﻌروف
اﺳت زﯾرا ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر ﮐﺎﺗﺑﺎن ﯾﮭودی اﺳت ﮐﮫ » ﻣﺻورﺗﯽ ھﺎ « ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷدﻧد .ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺣﺎﺿر ﮐﮫ از ﻣﺗن ﻋﺑری اﯾن
دوره ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده ،ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗواﻓﻖ ﮐﺎﻣل دارﻧد ،و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﻣﻣﺎرﺳت و ﻣﮭﺎرت ﮐﺎﺗﺑﺎن ھﺳﺗﻧد.

اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ دﻗت و درﺳﺗﯽ اﯾن ﻣﺗن در ﻗﺑل از دوره » ﻣﺻورﺗﯽ « ﭘﯽ ﺑرد .زﯾرا ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮭود در اﯾن
زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر آﺷﻔﺗﮫ ﺑود .ﺑﮭﻣﯾن ﺧﺎطر ﻣﺷﮑل ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﮐﺎﺗﺑﺎن در اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ ﺑﺎ دﻗت ﮐﺎر ﺧود اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﻧد؟
در ﺳﺎل  ١٩۴٧دﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺷف ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرن روﺑرو ﺷد .در ﻏﺎرھﺎی وادی درﯾﺎی ﻣرده ﮐوزه
ھﺎی ﮐﮭن ﭘﯾدا ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺣﺎوی طوﻣﺎرھﺎﺋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طوﻣﺎرھﺎی درﯾﺎی ﻣرده ﻣﻌروف ﺷدﻧد .ﺑر اﺳﺎس ﻧوﺷﺗﮫ اﯾن طوﻣﺎرھﺎ،
ﮔروھﯽ از ﯾﮭودﯾﺎن در ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١۵٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد اﻟﯽ  ٧٠ﻣﯾﻼدی در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم ﻗوﻣران زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑردﻧد .آﻧﮭﺎ از اﻧﺟﻣن
ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺻوﻣﻌﮫ اداره ﻣﯾﺷد .ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺎر در ﻣزارع ،آﻧﮭﺎ وﻗت ﺧود را ﺻرف ﻣطﺎﻟﻌﮫ و
روﻧوﯾﺳﯽ ﮐﺗب ﻣﻘدس ﻣﯾﮑردﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ طوﻣﺎرھﺎی ﭼرﻣﯽ ﺧود را در ﮐوزه ھﺎﺋﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ آﻧﮭﺎ را در ﻏﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در
ﻣﺟﺎورت ﭘرﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺟﻧوﺑﯽ درﯾﺎی ﻣرده ﺑود ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﻧد.
اﯾن ﻧﺷﺧﮫ ھﺎ ﺗﺣت ﺗوﺟﮭﺎت اﻟﮭﯽ ﺑﯽ ﮔرﻧد ﻣﺎﻧدﻧد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺎرس ﺳﺎل  ١٩۴٧ﺗﺻﺎدﻓﺎ ً ﺑوﺳﯾﻠﮫ
ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﺻﺣرا ﮔرد ﮐﺷف ﺷدﻧد .ﺑدﻧﺑﺎل اﯾن ﮐﺷف ﺗﺻﺎدﻓﯽ ،ﯾﮏ ﺳری ﺟﺳﺗﺟوھﺎی داﻣﮫ دار آﻏﺎز ﺷد ،ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷف
ﻏﺎرھﺎی دﯾﮕری ﮔردﯾد .در اﯾن ﻏﺎرھﺎ ﻧﯾز طوﻣﺎرھﺎﺋﯽ ﭼﻧد وﺟود داﺷت .ﮐﺷف اﺧﯾر ﺷﺎﻣل ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎﻣل ﺧطﯽ از
ﮐﺗﺎب اﺷﻌﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑدﺳت آﻣده ،ﺑﻌﻼوه ﻗطﻌﺎﺗﯽ از اﻏﻠب ﮐﺗب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ .ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻧﯾز ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﺷﻌﯾﺎ
ﺑﺎب  ٣٨اﻟﯽ  ۶۶اﺳت ﭘﯾدا ﺷده اﺳت .ﮐﺗب ﺳﻣوﺋﯾل ﻧﯾز ﺑﺻورت ﻧﺳﺧﮫ ﭘﺎره ،ﺑﺎ دو ﻓﺻل ﮐﺎﻣل از ﮐﺗﺎب ﺣﺑﻘوق ﺑدﺳت آﻣده
اﺳت .و ﻧﯾز ﺗﻌدادی ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﺷف ﺷده ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻗواﻧﯾن ﺟواﻣﻊ ﮐﮭن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﮐﺷف ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﺗن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺷﮏ دارﻧد ،ارزش ﻓراوان دارد .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣرﮐت
ﺳوق اﻟﺟﯾﺷﯽ ،ﭘرده از اﺳرار دوران ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺧطﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ طوﻣﺎرھﺎی درﯾﺎی ﻣرده ﺑﺎ
ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺻورﺗﯾﮏ ،اطﻼع ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد دﻗت ،ﯾﺎ ﻋدم دﻗت اﻧﺗﻘﺎل ﻣطﺎﻟب در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ١٠٠٠ﺳﺎل ﮐﺳب ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻔﯾد اﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ ﻗوﻣران ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺷﻌﯾﺎ  ٣٨ــ  ۶۶ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ
ﻣﺻورﺗﯾﮏ ،ﭘژوھﺷﮕران ﺑﺎﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺻورﺗﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﯽ ﺣدی دارد .ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﺷﻌﯾﺎ  ۵٣ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﻓﻘط  ١٧ﺣرف از ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺻورﺗﯾﮏ ﺗﻔﺎوت دارد ﮐﮫ از ﺑﯾن آﻧﮭﺎ  ١٠ﺣرف ﺑﺧﺎطر اﺧﺗﻼف اﻣﻼء اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد
واژه »  « hunorدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ »  « honourﻧﯾز ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،و در اﺻل ﻣﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری ﺑوﺟود ﻧﻣﯾﺂرﻧد۴ .
ﻣورد دﯾﮕر اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺟزﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﭼون اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣروف رﺑط ،ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯾﺷود .ﺳﮫ ﺣرف
دﯾﮕر ﮐﻠﻣﮫ ای را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ در ﻋﺑری ﺑﻣﻌﻧﯽ » ﻧور « اﺳت و در آﯾﮫ  ١١آﻣده اﺳت .از  ۶۶ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب از
ﮐﺗﺎب اﺷﻌﯾﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل روﺑرو ﺷده ،ﮐﮫ آﻧﮭم ﻣﻌﻧﯽ ﻋﺑﺎرت را ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯾدھد .اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ
اﯾﺳت از ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ ﮐﺎﻣل آن )(١
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124 . Chicago : Moody Press, 1963

ﺷواھد ﮐﮭن دﯾﮕری ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر دﻗت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺻورﺗﯽ ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھﻧد .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺗرﺟﻣﮫ
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﺗﯾوﺟﻧت )  ( Septuagintﻣﻌروف اﺳت .ﮔﺎھﯽ از آن ﺑﻌﻧوان  (٧٠) LXXﻧﯾز ﯾﺎد ﺷده ،زﯾرا
ﺷﺎﯾﻊ ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط  ٧٠ﻧﻔر از ﻋﻠﻣﺎی ﯾﮭود در ﺷﮭر اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد .ﺻﺣﯾﺢ ﺗرﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣرﯾر اﯾن ﻧﺳﺧﮫ در ﺣدود ٢٠٠
ﻣﯾﻼدی ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯾﺷود.
ﺗﺎ ﻗﺑل از ﮐﺷف طوﻣﺎرھﺎی درﯾﺎی ﻣرده ،اﯾن ﺳﺋوال ﺑﺎﻗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ وﻗت و ﭼرا ﻧﺳﺧﮫ  LXXﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ
ﻣﺻورﺗﯾﮏ اﺧﺗﻼف ﭘﯾدا ﮐرد .وﻟﯽ اﻻن ﺟﺎی ھﯾﭻ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺻورﺗﯾﮏ از ﺳﺎل  ٢٠٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺑﮫ ﺑﻌد
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮭﻣﯽ ﻧﮑرده اﺳت .در ﺑﯾن طوﻣﺎرھﺎی ﮐﺷف ﺷده ،طوﻣﺎرھﺎﺋﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﯾﮏ ﻧوع ﻋﺑری ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺷﺑﺎھت زﯾﺎدی ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ دارد ﮐﮫ در ﺗرﺟﻣﮫ  LXXﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد .ﺑوﯾژه طوﻣﺎر ﮐﺗﺎب ﺳﻣوﺋﯾل ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺑﯾﮫ ﻣﺗن  LXXاﺳت.
اﯾﻧطور ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ  LXXﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺣت اﻟﻔظﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺧطﯽ ،ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی اﺻﯾل ھﺳﺗﻧد.
ﻣدرک ﻗدﯾﻣﯽ دﯾﮕر ،ﯾﮏ ﻧوع ﻧﺳﺧﮫ ای اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺳﺎﻣرﯾﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑردﻧد .ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﺋﯽ از
طوﻣﺎرھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﭘﻧﺞ ﮐﺗﺎب ﻣوﺳﯽ اﻣروزه در ﻧﺎﭘﻠوس ﻓﻠﺳطﯾن ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷوﻧد.
طوﻣﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد وﺟود داﺷﺗﻧد ،از ﺳﮫ ﺳﺑﮏ ﻣﺧﺗﻠف ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد .ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﮐﮫ
ﺑرای ﻣﺎ ﭘﯾش آﻣده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺟزو ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن ﺳﺑﮑﮭﺎ ﺑوده اﺳت؟
ﻣﯾﺗوان در اﯾن ﻣوارد ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ر  .ﻟردھﺎرﯾس  Harris R . Lairdﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ » اﯾﻧﮏ ﻣﯾﺗواﻧم
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺳﺎل  ٢٢۵ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را روﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯾﮑردﻧد در ﮐﺎر ﺧود دﻗت ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺧرج داده اﻧد .در آن زﻣﺎن ﺑﯾش از دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺑﮏ ﻧﮕﺎرش ﺟﮭت روﻧوﯾﺳﯽ وﺟود ﻧداﺷت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود اﺧﺗﻼف اﯾن ﺳﺑﮑﮭﺎی
ﻧﮕﺎرش آﻧﻘدر ﺳطﺣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ روﻧوﯾﺳﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر ﻧﯾز در ﻧﮕﺎرش ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ،
ﺑﺎوﻓﺎداری و دﻗت ﮐﺎر ﺧود را اﻧﺟﺎم داده اﻧد .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﻔر ﻣﺣض اﺳت اﮔر ﻧﺧواھﯾم ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﻣروزی ﺑﺎ ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﮐﮫ ﻋزرا ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﺳﺎرت ﺑﺎﺑل ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد ﺷﺑﺎھت ﮐﺎﻣل ﻧدارد(١) « .
در ﻣورد ﻋﮭد ﺟدﯾد ﭼطور؟ ﺑﺎز ھم ﺑر اﺳﺎس ﻗراﺋن ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻣﯾﺷوﯾم ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ای ﮐﮫ در دﺳت دارﯾم ھﯾﭻ
اﺧﺗﻼف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﺗب ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﻧدارد.
داﻧﺷﻣﻧدان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ف  .ﺟﯽ  .ا  .ھﺎرت  F . J . Hortاظﮭﺎر داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﻐﯾر از اﺧﺗﻼف ﺟزﺋﯽ دﺳﺗوری ﯾﺎ
اﻣﻼﺋﯽ ﺳﺑﮏ ﻧﮕﺎرش ،ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻣﺗن ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﻘط در ﯾﮏ ھزارم ﺗﻣﺎم ﻋﮭد ﺟدﯾد
ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓت .ﺑﯾش از  ۴٠٠٠ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ ﮐﮫ ﺟﻧس آﻧﮭﺎ از ﻣواد ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑوده ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣروز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد .در اﺑﺗدای دوره ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای ﻧوﺷﺗن از ﭘﺎﭘﯾروس اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑردﻧد .ﭘﺎﭘﯾروس از ﺟﻧس ﻧﯽ ﺑود و
دوام ﺑﺳﯾﺎر داﺷت .در  ۵٠ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﺑرروی ﭘﺎﭘﯾروس ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﺷف ﮔردﯾد ،از اﯾن زﻣره ھﺳﺗﻧد
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد.
دوﻣﯾن وﺳﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮕﺎرش ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓت ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﭘوﺳت ﺣﯾواﻧﺎت ،ﭼون ﭘوﺳت ﮔوﺳﻔﻧد
و ﺑز ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﭘﺎ ﺻﯾﻘل داده ﻣﯾﺷدﻧد .از اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺎ اواﺧر ﻗرون وﺳطﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻏذ ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﮔردﯾد.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻧﺎد ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎرن زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻣﺳﯾﺢ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾن
اﺳﻧﺎد ،اﻓرادی ﻣﯾزﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ﺳﺧﻧﺎن ﻣﺳﯾﺢ در ﮔوش آﻧﮭﺎ طﻧﯾن اﻧداز ﺑود .ﺣﺗﯽ اﻏﻠب رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﭘوﻟس از ﺑرﺧﯽ اﻧﺎﺟﯾل
ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﻧد(١) .
ﺷواھد روﺷﻧﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﻋﮭد ﺟدﯾد در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻗدﯾم دﻻﻟت ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ھرﮔﺎه اﺳﻧﺎد ﻋﮭد ﺟدﯾد
را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣدارک ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون ھﯾﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم ،ﺑر ارزش ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯽ ﻣﯾﺑرﯾم .ﺑروس )
 ( Bruceاظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ  ٩ﯾﺎ  ١٠ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ ﺧوب از ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﺑﺎره » ﻧﺑرد ﮔﻠﯾﮏ « )  ( Gallic Warﻗﯾﺻر ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب در ﺣدود  ٩٠٠ﺳﺎل ﭘس از زﻣﺎن ﻗﯾﺻر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده » .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺳﯾدﯾدس « ) در
ﺣدود  ۴۶٠ــ  ۴٠٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ( ﺑوﺳﯾﻠﮫ  ٨ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ ﮐﮫ ﻗدﯾﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ از  ٩٠٠ﻣﯾﻼدی ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣﻘداری ﭘﺎﭘﯾروس
ﮐﮫ ﺑﮫ آﻏﺎز ﻋﺻر ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﻣﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت .اﯾن اﻣر در ﻣورد » ﺗﺎرﯾﺦ ھرودت « ) در ﺣدود  ۴٨٠ــ ۴٢۵
ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ( ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ھﯾﭻ داﻧﺷﻣﻧد ﻣﺣﻘﻖ ادﺑﯾﺎت ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺣﺛﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺳﻧدﯾت ھرودت و
ﺗوﺳﯾدﯾدس ﻣﺑﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺧواھد ﮐرد .ﻓﻘط ﺑﺎﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺧطﯽ ﮐﺗب اﯾن دو ﻣورخ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
ﺑﯾش از  ١٣٠٠ﺳﺎل ﭘس از ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد(٢) « .
ﺑر ﺧﻼف ﻣدارک ﻓوق دو ﻧﺳﺧﮫ ﻋﺎﻟﯽ از ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗرن ﭼﮭﺎرم ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻣﮭﻣﺗر از اﯾن
دو ﻧﺳﺧﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭘﺎﭘﯾروس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ  ١٠اﻟﯽ  ٢٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل از آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺷﺎﯾد ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻣدرک ﻣوﺟود ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﭘﺎﭘﯾروس دﺳﺗﺧطﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾوﺣﻧﺎ  ٣١ : ٨ــ  ٣٣و  ٣٧اﺳت .ﻗدﻣت آﻧرا در ﺣدود  ١٣٠ﻣﯾﻼدی ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯾزﻧﻧد.
ﺳﺎﯾر ﺷواھد و ﻗراﺋن ﻋﮭد ﺟدﯾد را ﻣﯾﺗوان در ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣل ﻧﻘل ﻋﺑﺎرات اﻧﺟﯾل و
اﺷﺎراﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭘﯾروان وﭼﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﻌﻣل آورده اﻧد .ﭘدران ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٩٠و  ١٠٠ﻣﯾﻼدی ﻗﻠم
ﻓرﺳﺎﺋﯽ ﻣﯾﮑرده اﻧد ،ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺗب ﻋﮭد ﺟدﯾد آﺷﻧﺎﺋﯽ داﺷﺗﻧد.
از ﭘژوھﺷﮭﺎی اﺧﯾر آﺷﮑﺎر ﮔردﯾده ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﮔروه ﻧﺎﺳﺗﯾﮑﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وﻟﻧﯾﺗﻧوس ﻧﯾز ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻋﮭد
ﺟدﯾد آﺷﻧﺎﺋﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت(٣) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (٢) see p.43 (١ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ  ١۶و  (٣) ١٧ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ﺻﻔﺣﮫ ١٩

ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮭﺎ دو ﻣدرک دﯾﮕر ﻧﯾز ﺟﮭت ﺳﻧدﯾت ﮐﺗب ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣوﺟود اﺳت .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣدرک ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی
ﺧطﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﻧد .در اﯾن ﺑﯾن ،ﺳﮫ ﮔروه ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد  :ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﺳرﯾﺎﻧﯽ،
ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﻣﺻری ﯾﺎ ﻗﺑطﯽ ،و ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﻻﺗﯾﻧﯽ .ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾﻖ اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺳرار ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺧطﯽ اﺻﻠﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣرﺟﮫ اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ ﺑوده اﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.
ﺳراﻧﺟﺎم ﻧوﺑت ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻧﻣﺎز ﻣﯾرﺳد .در آﻧﮭﺎ درﺳﮭﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺟﺎﻟس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻗراﺋت ﻣﯽ
ﺷد .در اواﺳط ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﯾش از  ١٨٠٠ﺗﺎ از اﯾن دروس طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده اﻧد .درﺳﮭﺎﺋﯽ از اﻧﺎﺟﯾل ،اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن و رﺳﺎﻻت
در آﻧﮭﺎ وﺟود دارﻧد .ﮔرﭼﮫ اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ در ﻗرن ﺷﺷم ﭘدﯾدار ﺷدﻧد ،وﻟﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر و ﺑﺎ ارزش ﺗر ﺑوده
اﺳت.
اﮔر ﭼﮫ در اﺛر ﭼﻧد ﺑﺎر روﻧوﯾس ﮐردن ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺳﯾﺎری در آن ﺑوﺟود آﻣده ،ﻟﯾﮑن ﺑﯾﺷﺗر اﯾن
ﺗﻐﯾﯾرات ﺟزﺋﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻋﻠم اﻧﺗﻘﺎد ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ اﺳت ،ﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣطﻣﺋن ﻣﯾﺳﺎزد.
ﺳر ﻓردرﯾﮏ ﮐﻧﯾﺎن )  ( Sir Frederic Kenyonﻣﺗﺧﺻص ﺷﮭﯾر دﺳﺗﺧطﮭﺎی ﻗدﯾﻣﯽ اظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ »
ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺷﺎی ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ و ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﻣوﺟود ،ﺑﻘدری ﻧﺎﭼﯾز اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺷود آﻧرا ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت و
دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺷﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺑﻣرور زﻣﺎن ﺑﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت ،اﺻﺎﻟت و ﺗﻣﺎﻣﯾت
ﮐﻠﯽ ﮐﺗب ﻋﮭد ﺟدﯾد را ﻣﯾﺗوان ﺛﺎﺑت ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد« .
ﺳؤال دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﺑودن ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ھﻣﺎﻧﻧد اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ » ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان داﻧﺳت
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟزء ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯾﺷدﻧد ھﻣﯾن ﮐﺗﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ در ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺧود دارﯾم؟ « اﯾن ﯾﮏ ﭘرﺳش ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺷرﻋﯽ ﺑودن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدﺳﺎﺳت .در ﻣورد ھرﯾﮏ از ﮐﺗب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺳؤاﻻت ﻋﻠﯾﺣده ای ﻧﯾز ﻣطرح ﺷده اﻧد.
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﭘرﺗﺳﺗﺎن ھﻣﺎن ﮐﺗب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﮐﮫ ﯾﮭودﯾﺎن دارﻧد ،ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻗﺑول دارد ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺳﯾﺢ و ﺷﺎﮔردان ﻧﯾز
آﻧرا ﭘذﯾرﻓﺗﻧد .ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ روﻣﯽ ﭘس از ﺷورای » ﺗرﻧت « در ﺳﺎل  ١۴ ، ١۵۴۶ﮐﺗﺎب » آﭘو ﮐرﯾﻔﺎ « را ﺑﮫ آن ﮐﺗب
اﻓزود .ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾب  Septuagintرا داراﺳت ) ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺗن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ( .ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
ﻋﺑری ﺑر ﺧﻼف طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت  :ﺗورات ( ﭘﯾداﯾش ﺗﺎ ﺗﺛﻧﯾﮫ ( ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺗﯾوخ )
( pentateuchﻧﯾز ﻣﻌروف اﺳت؛ اﻧﺑﯾﺎء ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻧﺑﯾﺎء ﭘﯾﺷﯾن ) ﯾوﺷﻊ ،داوران ،ﺳﻣوﺋﯾل و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ( و اﻧﺑﯾﺎء ﺑﻌدی ) اﺷﻌﯾﺎء
ارﻣﯾﺎ ،ﺣزﻗﯾﺎل و  ١٢ﮐﺗﺎب دﯾﮕر از ھوﺷﻊ ﺗﺎ ﻣﻼﮐﯽ (؛ و ﺳﺎﯾر ﻧﮕﺎرﺷﮭﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺗب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗب :
اﺷﻌﺎر ) ،اﯾوب زﺑور داود ،اﻣﺛﺎل ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻏﯾره (.
ﮐﺗب ﻓوق ھﻧﮕﺎﻣﯽ از اﺣﺗرام ﺧﺎص ﺑرﺧوردار ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣردم آﻧﮭﺎ را ﺑﻌﻧوان ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧدا
اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺑطوری ﮐﮫ ای  .ﺟﯽ  .ﯾﺎﻧﮓ ) ( E . J . Youngﻣﯾﮕوﯾد » :وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد،
ﺑﺻورت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس درآﻣد و از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺧدا ﺑودﻧد ،از اﺣﺗرام ﻣطﻠﻖ ﺑرﺧوردار ﮔﺷﺗﻧد .ﭼون ﮐﻼم ﺧدا ﺑود در ﻧﺳﺧﮫ
ﮐﺗﺎب ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﻧﯾز ﺷد .ﻣوﺿوع ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑودن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﺧود ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر اﻟﮭﺎﻣﯽ ﺑودن آن اﺳت ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻓرﻗﯽ اﺳت ﺑﯾن
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﻌﻠت اﻟﮭﺎﻣﯽ ﺑودﻧش از آن ﺑرﺧوردار اﺳت و اﺣﺗراﻣﯽ ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﻧﺳﺑت ﺑﺂن ﻗﺎﺋل اﺳت« .

اﯾن اﻣر را ﻣﯾﺗوان در ﻣورد ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣوﺳﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐرد .ﺷرﯾﻌت ﺑوﺳﯾﻠﮫ او اراﺋﮫ ﺷد و ﺳﭘس اﻧﺑﯾﺎء ﺑﻌد از
او آﻧرا ﺑﻌﻧوان ﻓراﻣﯾن ﺧود ﺧدا ﻣﺣﺗرم داﺷﺗﻧد .از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد اﯾن ﮐﺗب ﻧزد ﻣردم ﻣﺣﺗرم ﺑوده اﺳت .ﻣردم از ﺷرﯾﻌت ﻏﺎﻓل
ﺑودﻧد ،وﻟﯽ رھﺑران اﺳراﺋﯾل ﻣﻘﺎم آﻧرا ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺷد ﻋزﯾﺎ ﺑﻔﮭﻣﻧد ﺷرﯾﻌت ﭼﻘدر ﻣورد ﻏﻔﻠت ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺧود ﺑﻠرزد ٢ ) .ﭘﺎدﺷﺎھﺎن .( ١١ : ٢٢
از ﺑرﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﻧﺑﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ از
ﻗدرﺗﯽ ﺑرﺧوردار ﺑوده اﻧد .ﻋﺑﺎرات » ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮕوﯾد « و » ﮐﻼم ﺧدا ﺑر ﻣن ﻧﺎزل ﺷده ﮔﻔت « در ﭘﯾﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺗدوال ﺑود.
ﮔرﭼﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﺑر ﭼﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻗدر و ﻣﻧزﻟت اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده وﻟﯽ ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر در ﭘذﯾرش آن ھﯾﭻ
ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت .در ﻗرن اول ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﺗدوال ﺑود ﮐﮫ ﻻاﻗل ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ را از ﺑﯾﺎﻧﺎت روح اﻟﻘدس ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﻧد.
در اﺑﺗدای ﻋﺻر ﻣﺳﯾﺣﯾت واژه » ﮐﺗب « ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﻟﮭﺎﻣﯽ از ﺧدا اطﻼق ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم آن
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﻣﺳﯾﺢ اﯾن واژه را در ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد و وﻗﺗﯽ ﻣﯾﮕﻔت » ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﺣو
ﮔردد « ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻼم او را ﮐﺎﻣﻼ درک ﻣﯾﮑردﻧد ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ و ﻓرﯾﺳﯾﺎن در ﻣورد ﻣﻘﺎم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﯾﭻ اﺧﺗﻼﻓﯽ
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧداﺷﺗﻧد .ﻣﺷﺎﺟره آﻧﮭﺎ ﺑر ﺳر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻓرﺳﯾﯾﺎن رﺳوم و ﻋﻘﺎﯾد ﺧود را ﺑر آن اﻓزوده ﺑودﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز ﺟزء ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس ﻣﺣﺳوب ﻣﯾداﺷﺗﻧد.
در ﺷورای ژاﻣﻧﯾﺎ )  ( Jamniaﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩٠ﻣﯾﻼدی ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ،ﺑﺣث ﻏﯾر رﺳﻣﯽ در ﻣورد ﺷرﻋﯽ ﺑودن
ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس در ﮔرﻓت ،ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺷورا ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻗطﻌﯽ اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ .وﻟﯽ اﯾﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾداﺳت ﺑﺣث ﺑر ﺳر اﯾن
ﻧﺑود ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﻌﻧوان اﻟﮭﺎم ﺧدا ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده ﺑودﻧد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺣذف ﮐﻧﻧد
ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ،آﻧﮭﺎ ﮐﺗب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﻌﻧوان ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﻻزم ﺑﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗب » آﭘوﮐرﯾﻔﺎ « ھﯾﭼوﻗت ﺟزء ﮐﺗب اﻟﮭﺎﻣﯽ ﯾﮭود ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷده و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻗرﻧﮭﺎی
ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﯾﮭودﯾﺎن ھرﮔز آﻧرا ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﻟﮭﺎم ﺷده ﻣﺣﺳوب ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﮕﺎرﺷﮭﺎی ﯾوﺳﻔوس
ﻣورخ ﯾﮭودی و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی آﮔوﺳﺗﯾن اﺳﻘف اﻋظم آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ در » ھﯾﭘو « آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود.
ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺣﺗﯽ ﯾﮑﺑﺎر ھم ﻣطﻠﺑﯽ را از آﭘو ﮐرﯾﻔﺎ در ﮐﺗب ﺧود ﻧﻘل ﻧﮑرده اﻧد.
ﮐﺗب آﭘوﮐرﯾﻔﺎ ادﻋﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﯾﺎ ﻧﮕﺎرﺷﮭﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ارزش و ﻣﻧدرﺟﺎت آﻧﮭﺎ از ﻧوع
دﯾﮕری اﺳت ،ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺛل ﻣﮑﺎﺑﯾس اول )  ،( I Maccabeesﻣﺣﺗﻣﻼ در ﺣدود ﺻد ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺗﮫ
و ارزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﮐﺗب آن از وﯾژﮔﯾﮭﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺑرﺧوردارﻧد و ارزش ﮐﻣﺗری دارﻧد .ﮔرﭼﮫ اﯾن
ﮐﺗب در اﺑﺗدا ﺟز  Lxxﺗرﺟﻣﮫ ﺗورات ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻧﺑودﻧد وﻟﯽ ﺑﻌدا ً ﺑﺂن اﺿﺎﻓﮫ ﺷدﻧد ،و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺗوﺳط ژروم  Jerumeﺟزء
 ) Vulgateﺗرﺟﻣﮫ ﻻﺗﯾﻧﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ( درآﻣدﻧد .وﻟﯽ ﺧود ژروم ﻓﻘط ﮐﺗﺑﯽ را ﺑرﮔزﯾد ﮐﮫ در ﺷرﯾﻌت ﻋﺑری ﺑودﻧد ،و ﺑﻘﯾﮫ را
ﮐﺗﺑﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ارزش ﮐﻠﯾﺳﺎﺋﯽ داﺷﺗﻧد .ﺑﻌدا ً ھﻣﯾن ﺷﺧص در زﻣﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ آﺧرﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺷورای ﺗرﻧت ) ( Trent
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻗﺎﺋل ﺷدن ﻣﻘﺎم ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑرای » آﭘو ﮐرﯾﻔﺎ « ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﺎﺳت.

ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ﻣﺳﯾﺢ  ٣٩ﮐﺗﺎب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﻌﻧوان ﮐﻼم اﻟﮭﺎم ﺷده ﺧدا ﻗﺑول داﺷت .وﻟﯽ ﮐﺗب ﻋﮭد ﺟدﯾد
ﭼطور؟
ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ در ﻣورد ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﯾز ﺑﻌﻠت اﻟﮭﺎﻣﯽ ﺑودﻧﺷﺎن در ﺷﻣﺎر ﮐﺗب
ﺷرﻋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻋده ای ﺑﺂن » رای « داده اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﯾن ﻣﻘﺎم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ﺳرﮔذﺷت ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﻌﻧوان ﮐﺗﺎب ﺷرﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب اﺳت .ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﻋﮭد ﺟدﯾد دارای ﯾﮏ ﻣرﺟﻊ اﻗﺗدار ھﺳﺗﻧد .ﭘوﻟس و ﭘطرس ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑﺎﯾن ﺣﻘﯾﻘت رﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد .ﭘطرس ﺑطر وﯾژه ای از رﺳﺎﻟﮫ
ﭘوﻟس ﺑﻌﻧوان ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد ٢ ) .ﭘطرس  ١۵ : ٣و .( ١۶
ﯾﮭودا ) آﯾﮫ  ( ٨ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ  ٢ﭘطرس  ٣ : ٣از ﺳﺧﻧﺎن رﺳوﻻن ھﺳﺗﻧد .ﭘدران اوﻟﯾﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﭼون ﭘوﻟﯾﮑﺎرپ،
اﯾﮕﻧﺎﺗوس ،و ﮐﻠﻣﻧت ﻣﻘﺎم رﺳﻣﯽ ﺗﻌدادی از ﮐﺗب ﻋﮭد ﺟدﯾد را ﺗﺄﺋﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾورش ﻋﻘﺎﯾد ﻏﻠط ﺿد ﻣذھﺑﯽ در اواﺳط ﺳده دوم ﻣوﺟب ﺷد ﻣﻔﮭوم اﺻﺎﻟت ﮐﺗب ﻣﻘدس در ﻓﮑر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن زﻧده
ﺷود ،ﺗﺎ ﮐﺗب رﺳﻣﯽ را از ﮐﺗﺑﯽ ﮐﮫ ھوﯾت ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ﺗﻣﯾز دھﻧد » .اﯾرﯾﻧوس « و ﺳﭘس » اوﺳﺑﯾوس « در ﺳده ﺳوم ،در
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود ﻣوﺿوع را روﺷن ﺗر ﮐرده اﻧد .ﺑﮫ ﻗرار اطﻼع ،اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻧظﯾم ﮐﺗب ﻣﻘدس در ﺳده ﭼﮭﺎرم ﺻورت ﮔرﻓت.
در ﻣﺷرق ﺑر اﺳﺎس رﺳﺎﻟﮫ » آﺗﺎﻧﺎﺳﯾوس « )  ٣۶٧ﻣﯾﻼدی ( ﻓرق ﻣﺣﺳوﺳﯽ ﺑﯾن ﻣﻧدرﺟﺎت ﮐﺗب ﻣﻘدس ،ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣذھﺑﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓﺗﻧد و ﺳﺎﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ،ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧداران اﺟﺎزه ﺧواﻧدن آﻧﮭﺎ را داﺷﺗﻧد ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد ،در ﻏرب در ﺳﺎل ٣٩٧
ﻣﯾﻼدی ،ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻﻣﯾم ﺷورای ﮐﻠﯾﺳﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎرﺗﺎژ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ،ﮐﺗب ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﻧظﯾم و ﺗدوﯾن ﮔردﯾد.
در آن زﻣﺎن ﺳﮫ ﻣﻌﯾﺎر ﮐﻠﯽ ﺟﮭت ﺳﻧﺟش ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ وﺟود داﺷت ،ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﮑردﻧد ﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﺋﯽ ﭘﯾﺎم واﻗﻌﯽ
رﺳوﻻن ھﺳﺗﻧد و ﮐدام ﻧﮕﺎرﺷﮭﺎی ﺷرﻋﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻧﺧﺳت ،آﯾﺎ ﻣﯾﺗوان ﻧوﺷﺗﮫ ای را ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾﮏ رﺳول ﻧﺳﺑت داد؟ اﻧﺎﺟﯾل
ﻣرﻗس و ﻟوﻗﺎ از اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺑودﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﺋﯽ ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ رﺳوﻻن ﺑﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﺑودﻧد.
ﻣوﺿوع دوم ﺟﻧﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎﺋﯽ آن ﺑود ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻌروف و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﯾﺎ اﮐﺛرﯾت
ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ .ﺳوم ﺳﻧﺟﯾدن آن ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﻌﺎﻟﯾم ﺻﺣﯾﺢ.
اطﻼﻋﺎت ﻓوق ﻣﻔﯾد و ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ،وﻟﯽ آﺧرﯾن آزﻣﺎﯾش ﺷرﻋﯽ ﺑودن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﺎﻧﻧد اﻟﮭﺎﻣﯽ ﺑودن آن،
ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت روح اﻟﻘدس در ﻗﻠب اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
در دوران ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﻣﺎ ،ﭼﮫ ﻋﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑر ﺻﺧره ای ﭼون ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺎﯾﺳﺗد ! ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾد »
آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن زاﯾل ﺧواھد ﺷد ﻟﯾﮑن ﺳﺧﻧﺎن ﻣن ھرﮔز زاﯾل ﻧﺧواھد ﺷد؟ «

ﺑﺧش ھﻔﺗم
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺧﺻوص ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد؟
ﺑﺎوﺟود اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣدارک ﻣﻌﺗﺑر ﮐﮫ ﭘﯾش از ﭘﯾش ﺑرای ﺻﺣت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود ،ﻣﻌذاﻟﮏ ﺑﯾن ﻣردم ﺷﺎﯾﻊ
اﺳت ﮐﮫ ﻋده ای زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺗردﯾد دارﻧد .ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺳده ﻧوزدھم ،ﻣﻧﺗﻘدﯾن در ﻣورد درﺳﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﺳﻧﺎد
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﺷﮑوک ﺑودﻧد ﺑﻌﻘﯾده آﻧﺎن ،واﻗﺎﯾﻊ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻏﯾر واﻗﻌﯽ و زاده ﺗﺧﯾل ﺑوده اﻧد .وﻟﯽ ﺳده ﺣﺎﺿر از ﮐﺷﻔﯾﺎت
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑرﺧوردار اﺳت و اﯾن اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ،در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،ﭘﯾش آﻣدھﺎی ﻣذﮐور در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺄﺋﯾد ﻣﯾﮑﻧﻧد.
اظﮭﺎر ﻧظر داﻧﺷﻣﻧدان در اﯾن ﺧﺻوص ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت .دﮐﺗر آﻟﺑراﯾت )  ( W . F . Albrightاﺳﺗﺎد ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎﭘﮑﯾﻧز
)  ( Johns Hopkinsاظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ » ﺑدون ﺷﮏ ﻋﻠم ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺗﺑر و ﻗدﯾﻣﯽ را ﻣورد ﺗﺄﺋﯾد ﻗرار داده اﺳت« .
)(١
ﻣﯾﻠر ﺑروز )  ،( Millar Burrowsاز داﻧﺷﮕﺎه ﯾل )  ( Yaleﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ » ﺑطور ﮐﻠﯽ اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺑﯽ ﺗردﯾد اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎ را ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣﯽ اﻓزاﯾد .ﻋده ای از ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳرزﻣﯾن ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﮫ
ﮐﺎوش ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ،اﻻن ﺑﺎﻧظر اﺣﺗرام ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد(٢) « .
و ﻧﯾز ﻣﯽ اﻓزاﯾد » ﻋﻠم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﭼﻧدﯾن ﻣورد ﻧظرﯾﺎت ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﺟدﯾد را رد ﻧﻣوده ،ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در
ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد اﯾن ﻧظرﯾﺎت زاده ﻓرﺿﯾﺎت ﻧﺎدرﺳت و ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت .اﯾن ﻣطﻠب ،ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﯽ اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد آﻧرا
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت(٣) « .
ﻓردرﯾﮏ ﮐﻧﯾون )  ( Sir Frederic Kenyonرﺋﯾس ﺳﺎﺑﻖ ﻣوزه ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﯾﻧوﯾﺳد » ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﻧﺗﻘﺎدات ﺧورد ﮐﻧﻧده ای ﮐﮫ در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳده ﻧوزدھم از ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آﻣد ،ﺑرﺣﻖ اﺳت ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ
ﻣدارک ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻣﺟددا ً ﺑﺎﻻ ﺑرده ،و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت وﺳﯾﻌﺗری از ﺳﺎﺑﻘﮫ آن ،ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻣﻧطﻘﯽ
ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ارزش آن اﻓزوده اﺳت .ﮔرﭼﮫ ھﻧوز ﻋﻠم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧظرﯾﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود را اﺑراز ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
وﻟﯾﮑن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدﺳت آﻣده اﻋﺗﻘﺎدات ﻣذھﺑﯽ را ﻣورد ﺗﺄﺋﯾد ﻗرار ﻣﯾدھد ــ ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻧﻣﯾﺗواﻧد از ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠم ﺳود
ﻧﺑرد(۴) « .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Vos, Howard F. An Introduction To Bible Archaeology P.121, guoting from (١
W.F.Albrights, Archaeology and the Religion of Israel. Chicago : Moody Press, n. d
)Burtows, Millar, What Mean These Stones? P.1. New Haven: American Schools of (٢
Orietal Research, 1941
)Kenyon, Sir Frederic The Bible and Archaeology, P.279 (٣

) (۴ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب

ﺷﮭﯾر ﯾﮭودی ،اظﮭﺎر ﻧظر ﺟﺎﻟﺑﯽ ﻧﻣوده اﺳت » :ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ھﯾﭼﯾﮏ از ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس را رد ﻧﮑرده اﺳت(١) « .
ﺑطوری ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﺋﯾد ،ﻋﻠم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ارزش ﺑﺳﯾﺎر دارد ،ﭼون ﻣﻌرﻓت روﺷن ﺗری از وﻗﺎﯾﻊ و
رﺳﺎﻟت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﻋرﺿﮫ ﻣﯾدارد؛ ﻻزم ﺑﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی ظﺎھری ﮐﮫ ﺑﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس و داﻧﺳﺗﻧﯾﮭﺎی ﭘﯾﺷﯾن وﺟود
داﺷﺗﮫ ،اﯾﻧﮏ ﺑﺎ ﺑدﺳت آﻣدن اطﻼﻋﺎت وﺳﯾﻌﺗر ،از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣواردی ﮐﮫ ھﻧوز ظﺎھرا ً ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس
ﻣﻐﺎﯾرت دارﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﻓوری اﺗﺧﺎذ ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧطﻘﯽ ﺗر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ روﺷن ﺷدن ﻣوﺿوع از اﺧذ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم و ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔﯾری آﻧﯽ اﻣﺗﻧﺎع ورزﯾد .ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻓورا ً ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ،ﻣﻌﻘوﻟﺗر آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺣل ﺷدن ﻣﺳﺄﻟﮫ،
ﻣﻧﺗظر ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷﯾم .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺟدﯾد ھﻣواره درﺳﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس را ﺗﺄﺋﯾد ﮐرده اﻧد ،ﻣﻧطﻘﯽ ﺗرﯾن
روﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر ﮐﺷﻔﯾﺎت ﻧوﯾن ﺑﺎﺷﯾم.
ﻣﻘﺻود از ﺑﯾﺎن ﻣطﺎﻟب ﻓوق اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻋﻠم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ » ﺛﺎﺑت ﮐرد « ،و
ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﻻﯾل ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ را ﭘﺎﯾﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻗرار داد .اﯾن روح اﻟﻘدس اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﺣﻘﺎﻧﯾت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻣطﻣﺋن
ﻣﯾﺳﺎزد .ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ ھرﮔز ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﺑت ﻧﻣﯾﺷود .وﻟﯽ ﺑﮭرﺗﻘدﯾر ،ﺑﺎوﺟود ﺗﺿﺎدھﺎی ظﺎھری ﺑﺎزﻣﺎﻧده ،ﺑﺎز ﺟﺎی
ﺧوﺷوﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣورد ﺗﺄﺋﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﭼﮫ ﻣورد وﯾژه ای ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﺷده اﺳت؟
از ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺣوی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ دوره ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺑﯾش از  ٢۵ھزار ﻣﺣل در ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﭘﯾدا ﺷده اﺳت .ﻣﻌذاﻟﮏ ھﻧوز اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻧﺎدری در اﯾن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ﺑﻌﻣل آﻣده ،و ﺑﺎﯾد ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺑﯾﺷﺗری ﻣورد ﭘژوھش و ﮐﺎوش ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
ﺑﮭﺗرﯾن اﺳﻧﺎد ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺑﮑﺎر ﺑرد ،در ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﻗدﯾم ﺷرق ﯾﺎﻓت
ﻣﯾﺷوﻧد .ﻣدارک ﻣﻌﺎﺻر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﺑﻧدرت از ﺧود ﻓﻠﺳطﯾن ﺑدﺳت آﻣده ،و ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾد از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻣﺎﻟﮏ ھﻣﺟوار ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ دﯾﮕر ،ﺟﮭت ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ رواﯾﺎت ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ،ﮐﺎوﺷﮭﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ از ﻧﻘﺎط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس
اﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ اطﻼﻋﺎت و ﻓرﺿﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ اﺳت ،ﻓﻘط ﺑﮫ ذﮐر ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ از ﺟﻧﺑﮫ
ھﺎی اﺻﻠﯽ اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯾﺷود.
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دوران زﻧدﮔﯽ اﺑراھﯾم ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎس ﮐﻣﮏ ارزﻧده ای ﺑرای ﺗﺄﺋﯾد آن ﻧﻣوده اﺳت .ﻣﻧﺗﻘدﯾن
ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳده ﻧوزدھم ،و ﺣﺗﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اول ﺳده ﺣﺎﺿر ،ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس راﺟﻊ ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﻗﺎﺋل ﺑود ،ﻏﯾر
واﻗﻌﯽ ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ،ﭼون اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺷﯾن ،ﺟﺎھل و ﺑﯽ ﺳواد ﺑوده ،از ﻋﻠم ﺣﻘوق ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺟﺎرت و ﺟﻐراﻓب
ﺑﯾش از ﺷﯾﺧﯽ ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺷﯾن در ﺻﺣرای ﻋرﺑﺳﺗﺎن اطﻼﻋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .و ﻣﮭﺎرت او از » اور « ﺑﮫ » ﺣران « را ﻧﻣﯾﺗوان
ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﮐوچ ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺷﯾن داﻧﺳت .وﻟﯽ ﭘژوھﺷﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻟﺋو ﻧﺎرد ووﻟﯽ )  ( Sir C . Leonard Woollyاز اور ﮐﻠداﻧﯾﺎن
ﺑﻌﻣل آورده ﻓرﺿﯾﮫ ﻓوق را ﻣﻧﺗﻔﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
از ﻗرار اطﻼع » ،اور « ی ﮐﮫ در زﻣﺎن اﺑراھﯾم وﺟود داﺷﺗﮫ ،ﺷﮭر ﺑﺳﯾﺎر آﺑﺎدی ﺑوده اﺳت .ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن
طﯽ ﺣﻔﺎری در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺟﮭز و اﻟواح ﮔﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻣﻧزﻟﮫ ﮐﺗﺎب ﺑوده اﻧد ،دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .اﯾن اﻟواح ﻋﺑﺎرت
ﺑودﻧد از ﻓرﻣﮭﺎی رﺳﯾد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎری ،ﺳرودﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺗﮑده و ﺟدول رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺎﻣل ﻓرﻣوﻟﮭﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت رﯾﺷﮫ ﺟذر و ﮐﮭب
اﻋداد و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺳﺎده ﺗر .از داﺧل اﻧﺑﺎر ﺑﺗﮑده ﻓرﻣﮭﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری ﺑدﺳت آﻣده .اﯾن ﻓرﻣﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از رﺳﯾدھﺎی اﺟﻧﺎس ﭼون
ﮔوﺳﻔﻧد ،ﭘﻧﯾر ،ﭘﺷم ،ﻣس ،روﻏن ﻟوﻻی در و ﻏﯾره؛ و ﻧﯾز ﻓﮭرﺳت ﺣﻘوق ﮐﺎرﻣﻧدان زن .ھﻣﮫ اﯾن ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎ ارزش و ﺑطور
ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ ﻣوازﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣروزی ھﺳﺗﻧد(١) .
» ﻣﻌﻠوم ﺷد اﺑراھﯾم از ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ای ﺑرﺧوردار ﺑوده ،و ﺗرک ﻣوطن ﺑرای ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻗطﻌﺎ ً ﺑر اﺳﺎس اﯾﻣﺎن و ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑزرگ ﺑوده اﺳت(٢) .
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯾﻘﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺗﺧﻣﯾن زد؟ « اﯾن ﺷﮭرھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺑﺎرھﺎ در ھﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﻠﯽ
ﺑﻧﺎ ﺷده اﻧد؛ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ در آﻧﺟﺎ ﭘﯾدا ﺷده اﻧد .طﺑﯾﻌﺗﺎ ً ﻻﯾﮫ ای ﮐﮫ زﯾر ﻻﯾﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻗدﯾﻣﯽ
ﺗرﯾن آﻧﮭﺎﺳت .ﺷﮑل ظروف ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯾدا ﺷده ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻓرق دارﻧد ،و اﮔر در دو ﺣوزه ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﺳﻣﯽ ،ظروف ﻣﺷﺎﺑﮫ ﯾﺎﻓت
ﺷوﻧد ،ﺑدون ﺷﮏ دو ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﺎﯾد ھﻣزﻣﺎن داﻧﺳت .ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﻌﻣوﻻ اﺳﺎﻣﯽ ﺧود را ﺑر ﮔودی ﻟوﻻی در ﺑﺗﮑده ﺣﮏ ﻣﯾﮑردﻧد،
و ﻧﺎم ﺑت آﻧﺎن ﻧﯾز ھﻣراه اﺳﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد .ﺳﻧﮕﮭﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷده اﻏﻠب زﯾر ﻗﺻر ﭘﺎدﺷﺎه ،و ﯾﺎ زﯾر دﯾوارھﺎی ﺑﺗﮑده ،ﺑﮫ
ﯾﺎد ﺑود ﺑﺎﻧﯽ آن ،ﻣدﻓون ﻣﯾﺷد .ﻣﻘﺑره ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ را ﻧﯾز ﺑﮭﻣﯾن ﺷﯾوه ﻣﯾﺗوان ﺗﺷﺧﯾص داد .ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗدﻣت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ٢٠٠٠
ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﯾرﺳد ،ﺑدﺳت آﻣد .اﯾن ﻧﺳﺧﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣل ﻓﮭرﺳت اﺳﺎﻣﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺗرﺗﯾب روی ﮐﺎر آﻣده
اﻧد .ﺑﺎ ذﮐر ﻣدت ﺳﻠطﻧت ھرﯾﮏ ،ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣزﺑور را ﮐﺎﺗﺑﺎن ﺳوﻣری ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد .در ﻧزدﯾﮑﯽ » اور « ﺳﻧﮓ ﺑﻧﯾﺎد ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷده
ای ﯾﺎﻓت ﺷده ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ » اور « ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت ،ﮐﮫ ﮐﺎﺗﺑﺎن ﻧﺎﻣﺑرده او را ﺟزو
ﺳوﻣﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻌد از » طوﻓﺎن ﻧوح « ﻣﯾداﻧﻧد.
اﺣﺗﻣﺎل دارد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣزﺑور در ﺳﺎل  ٣١٠٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺳﻠطﻧت ﻣﯾﮑرده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾش از  ١٠٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل
از اﺑراھﯾم(٣) .
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ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اطﻼﻋﺎت وﺳﯾﻌﯽ ﭘﯾراﻣون ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣذﮐور در ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻣﯾﮕذارد ،ﻣﻌﮭذا ﻣﻧﺗﻘدﯾن
ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﮑوک ھﺳﺗﻧد .ﻣﺛﻼ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﮑوه ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را ﺷﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس از ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﺑﻌﻧوان ﺻﺎﺣب ﮐﺷﺗﯾﮭﺎ ) اول ﭘﺎدﺷﺎھﺎن  ( ٢۶ : ٩ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﮐراﻧﮫ ھﺎی ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﻧدرﮔﺎه ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﮐﺷﺗﯽ
وﺟود ﻧدارد .ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس از ﺛروت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و اﺳﺑﺎن و اراﺑﮫ ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر او ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد ) اول ﭘﺎدﺷﺎھﺎن  .( ٢۶ : ١٠ﺑﺎز ﺑر
اﺳﺎس ﮔﻔﺗﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘروژه ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ وﺳﯾﻊ و ﻣﺗﻌددی ﭘﯾﺎده ﮐرده و ﺷﮭرھﺎی اورﺷﻠﯾم ،ﺣﺎﺻور ،ﻣﺟدو و ﺟﺎز را ﺑﺎ
اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت ﻣﺟﮭز ﮐرده اﺳت ) ( ١۵: ٩ﺣﻔﺎرﯾﮭﺎی داﻣﻧﮫ دری ﮐﮫ در ﻣﺟدو ﺑﻌﻣل آﻣده ﭘرده از وﺟود اﯾن اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑوﯾژه اﺻطﺑﻠﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت ) .ﺑﮫ ﮔزارش اﯾن ﭘژوھﺷﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد( .
» ﺧﯾﺎﺑﺎن وﺳﯾﻌﯽ از دروازه ﺷﮭر ﻣﺟدو ﺗﺎ اﺻطﺑﻠﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻧﮓ ﻓرش ﺷده ﺑود .اﺻطﺑل ﺟﻧوﺑﯽ اﺑﻌﺎدی در
ﺣدود  ۶۴ﻣﺗر در  ٨٢ﻣﺗر داﺷت .ﯾﮏ ردﯾف اﺻطﺑل ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺣﯾﺎط ﯾﺎ ﻣﯾدان ﺳﺎن ﺑﺎز ﻣﯾﺷد ﮐﮫ طول
ھر طرف ﻣﯾدان در ﺣدود  ٣۶ﻣﺗر ﺑود .دﯾواری ﮐﮫ ﺿﺧﺎﻣﺗش در ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗر ﻣﯾرﺳﯾد دور ﺗﺎ دور ﻣﯾداﻧﮭﺎی
اﺻطﺑل ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود ﺗﺎ از ھﺟوم ﺷن و ﻣﺎﺳﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .آب اﻧﺑﺎری در ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎی وﺳط ﺣﯾﺎط ،در داﺧل زﻣﯾن ﻗرار
داﺷﺗﮫ و اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯾرود ﺑﻌﻧوان ﻣﺧزن آب ﺑرای اﺳﺑﮭﺎ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑرده اﻧد .اﯾن ﻣﺧزن ﮔﻧﺟﺎﯾش  ٢٧٧۵ﮔﺎﻟن آب داﺷﺗﮫ .دو
اطﺎق ﻣﺳﺗطﯾل ﺷﮑل ﮐﮫ در ﯾﮏ طرف ﻣﺣوطﮫ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺗوﻗﻔﮕﺎه اراﺑﮫ ھﺎ ﺑوده اﻧد.
ھر ﯾﮏ از اﺻطﺑﻠﮭﺎ ،در وﺳط دارای ﮔذرﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﮭﻧﺎی  ١٠ﻓوت ) در ﺣدود ﺳﮫ ﻣﺗر ( ﺑوده ﮐﮫ ﮐف آن از
ﮔل و آھﮏ ﻓرش ﺷده .در طرﻓﯾن ﮔذرﮔﺎه دو راھرو ﺑﮫ ﭘﮭﻠوی ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﮔذرﮔﺎه وﺳطﯽ را از راھروھﺎی
ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺟزا ﻣﯾﺳﺎﺧت .آﺧورھﺎی ﻣزﺑور آﺑﺷﺧورھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﮭﻧﺎی  ١.۵ﻣﺗر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻗﻠوه ﺳﻧﮓ ﻣﻔروش ﺷده ﺑود .طول
ھر راھرو ﺑﮫ ﺣدود  ۴٢ﻣﺗر ﻣﯾرﺳﯾد ،ﺑطوری ﮐﮫ ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ  ١۵اﺳب را در ﺧود ﺟﺎی ﻣﯾداد ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ  ١۵٠اﺳب ﻓﻘط
در ﻣﺣوطﮫ ﺟﻧوﺑﯽ ﺟﺎ ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد « )(١
در ﮐﺗﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،از ﻗﺎﻟﺑﮭﺎی ﻓﻠز رﯾزی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺻﺣﺑت ﺷده اﺳت .ﺟﺎﻟﺑﺗرﯾن اﺛری ﮐﮫ در » ﻋﺻﯾون
ﺟﺎﺑر « ﭘﯾدا ﺷده ﯾﮏ ﮐوزه ﻗﺎﻟب ﮔﯾری اﺳت .ﻧﻠﺳون ﮔﻠوک )  ( Nelson Glueckﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ » ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑزرﮔﺗرﯾن
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻗﻠﺑﮕﯾری ﻓﻠزات ﮐﮫ از ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑدﺳت آﻣده ﮐوره ای اﺳت ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣزﺑور )
ﻋﺻﯾﺎن ﺟﺎﺑر ( از زﯾر ﺧﺎک ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷده .دودﮐش ھﺎ و ﻟوﻟﮫ ھﺎی ھوای اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘﯾﭼﯾده و ﻣﺟﮭزی داﺷت .ﺑطوری
ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان آﻧرا از ﻧظر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و طرز ﮐﺎر ،در ﺷﻣﺎر دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻧوﯾن داﻧﺳت (٢) « .ﺑﺎد ﺷدﯾدی ﮐﮫ از » ﻋرﺑﮫ « ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺷﻣﺎل ﻣﯾوزﯾد ،در واﻗﻊ ﮐﺎر دم آھﻧﮕری اﻣروز را اﻧﺟﺎم ﻣﯾداد .ﺳﻧﮕﮭﺎی ﻣﻌدﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از آﻧﮭﺎ را در ﮐوره ھﺎی » ﻋرﺑﮫ
ﺟﻧوﺑﯽ « ) دره ای ﮐﮫ از ﮐراﻧﮫ ﺟﻧوﺑﯽ درﯾﺎی ﻣرده ﺗﺎ درﯾﺎی ﺳرخ ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت ( ﻋﻣل آورده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ در
ﺑﻧدر ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣل ﻣﯾﺷد .اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون از ﻣﮑﺎن ﻣﻌدﻧﮭﺎی » ﻋرﺑﮫ « ﻣوﺟود اﺳت ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻣدﯾون ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﮔﻠوک
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻧﺎﻣﺑرده در  ٢١ﻣﯾﻠﯽ ﺟﻧوب درﯾﺎی ﻣرده ﺑﮫ ﺑراده ھﺎی ﻣس ﻧﯾز دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؛ ﺳﻧﮕﮭﺎی ﻣﻌدﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﺑدﺳت آﻣده آﺛﺎر ﺻﯾﻘﻠﯽ و ﺣرارت ﮐوره ای در آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود.
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)Vos Howard F. An introduction to Bible Archaeology P75 Chicago: Moody press 1956 (١
)Glueck, Nelson Fzion – Gober , Bnlletin of The Ameerican Sc ools of Oriental Research (٢

» اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺷﮑل دوﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺗﮭﺎی آن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﻣﺎل و دﯾﮕری ﺑﺳﻣت ﺟﻧوب ﮐﺷﯾده ﺷده و رﺷﺗﮫ
ﺗﭘﮫ ھﺎی ﻣﺎﺳﮫ ای ،اطراﻓش را ﺑﮫ ﺷﮑل داﯾره اﺣﺎطﮫ ﮐرده اﻧد .در ﺳﻣت ﺷرق ،وادی ﮐوﭼﮑﯽ وﺟود دارد ) .اﯾن وادی ﺷﺎﻣل
ﻧﮭری اﺳت ﮐﮫ در ﻓﺻول ﺧﺷﮏ آب ﻧدارد ( .ﻣﯾﺎن ﺗﭘﮫ ھﺎی ﺟﻧوب و ﻣﻐرب و وادی در ﺳﻣت ﻣﺷرق و ﺷﻣﺎل ،ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺳطﺢ
وﺳﯾﻌﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ در آن ﺧراﺑﮫ ھﺎی دﯾوارھﺎ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑزرگ ،ﮐﻠﺑﮫ ھﺎی ﻣﻌدﻧﭼﯾﺎن ،ﮐوره ھﺎی ﻗﺎﻟﺑﮕﯾری ،و ﺗوده ھﺎﯾﯽ
ﻋظﯾم از ﺑراده ھﺎی ﻣس ﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت .دو ﮐوره ،ﯾﮑﯽ ﻣرﺑﻊ و دﯾﮕری ﻣدور ،ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺳﺎﻟم و دﺳت ﻧﺧورده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد ،اوﻟﯽ
از ﺳﻧﮕﮭﺎی ﺧﺷن ﺗراﺷﯾده ﺷده ای ﮐﮫ  ٣ﯾﺎرد ﻣرﺑﻊ ﻣﺳﺎﺣت دارﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ ،و ﺷﺎﻣل دو ﻗﺳﻣت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ و ﻓوﻗﺎﻧﯽ اﺳت« .
)(١
ﯾﺎدﺑود ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﯾز ﺑﺟﺎی ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎره ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوآب را ﮐﮫ ﭼﻧدان ﻣدرﮐﯽ از آن در دﺳت
ﻧﯾﺳت ،در ﺧﺎطره ھﺎ زﻧده ﻣﯾﺳﺎزد .ﭘس از ﻣرگ اﺧﺎب ،ﻣﯾﺷﻊ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣوآب ،ﺑر ﭘﺳر اﺧﺎب ﯾﮭورام ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﭘدر ﺷده ﺑود
ﻋﺎﺻﯽ ﺷده از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯾورزﯾد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﺷون اﺳراﺋﯾل ﯾﮭودا ،وادوم ،ﻣوآب را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرده ﺳﺧت ﺗﺣت
ﻓﺷﺎر ﻗرار دادﻧد ﺑطوری ﮐﮫ ﻣﯾﺷﻊ ﻣﺟﺑور ﺷد ﭘﺳر ارﺷد ﺧود را ﺑر ﺣﺻﺎر ﺑﺟﮭت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳوﺧﺗﻧﯽ ﺑرای ﺧدای ﺧود ﺳوزاﻧﯾد.
از آﻧﭼﮫ ﺑﻌدا ً ﻣوآب ﮔذﺷت ﭼﻧدان اطﻼﻋﯽ در دﺳت ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺣﺗﻣل اﺳت ﺳﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺣﺎﺻره ﺧود را ﺷﮑﺳﺗﮫ و آﻧﺟﺎ را
ﺗرک ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺳﺎل  ١٨۶٨ﺷﺧﺻﯽ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﮐﻠن )  ( Kleinدر » دﯾﺑون « ﻣوآب ،ﺳﻧﮓ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷده ای ﯾﺎﻓت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وی ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺑرای ﺧرﯾد ﺳﻧﮓ ﭘوﻟﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد ،در ﻏﯾﺎب او ،ﻋرﺑﮭﺎی آن ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﻧﮓ را ﺑﺎ آﺗش داغ
ﮐردﻧد و ﺳﭘس آب ﺳرد روی آن رﯾﺧﺗﻧد ﺗﺎ آﻧرا ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﭘول ﺑﯾﺷﺗری از ﻓروش آن ﻋﺎﯾد ﺧود ﺳﺎزﻧد.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﭼون از ﺳﻧﮓ دﺳت ﻧﺧورده ﻧﻘﺷﯽ ﻣوﺟود ﺑود ،ﺑزودی ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻗطﻌﺎت ﺧورده ﺷده آﻧرا ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار دھﻧد و
ﻧوﺷﺗﮫ روی آﻧرا ﺑﺧواﻧﻧد .ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ ﻣزﺑور اﯾﻧﮏ در ﻣوزه ﻟوور ﭘﺎرﯾس ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷود .ﻧوﺷﺗﮫ روی ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ اﻟﻔﺑﺎی
ﻗدﯾﻣﯽ ﻓﯾﻧﯾﻘﯽ اﺳت و ﺷرح ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺷﻊ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣوآب ،اﯾن ﺳﻧﮓ را ﺑر ﭘﺎ داﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺧدای ﺧود
» ﭼﻣوش « ﯾوغ اﺳﺎرت اﺳراﺋﯾل را از ﮔردن او ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن از ﭼﻧد ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ھﺳت ﻧﺎم ﺑرده
ﺷده ،و ﻧﯾز از ﺧدای اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ اﺳﻣش ﯾﮭوه اﺳت(٢) .
ﭘژوھﺷﮭﺎ و ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻣورد ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﺻورت دﯾﮕری اﺳت .زﯾرا ﮐﺷﻔﯾﺎت در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﻔﺎری و
دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﺧراﺑﮫ ھﺎ و اﻟواح ﺳﻧﮕﯽ ﺣﻼﮐﯽ ﺷده ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺧطﯽ ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻋﻠم
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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» اﯾن اﻧﺎد ﺧطﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ روی ﺳﻧﮓ ،ﯾﺎ ﻣواد اﺳﺗوار ھﻣﺎﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑر
ﭘﺎﭘﯾروﺳﮭﺎ ﮐﮫ از ﻣﺎﺳﮫ ھﺎی ﻣﺻر ﭘﯾدا ﺷده ،ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .اﺳﻧﺎد ﺷﺎﻣل ﻣﺗون ادﺑﯽ ،ﺻورت ﺧرﯾد ﺧﺎﻧﻣﮭﺎی ﺧﺎﻧﮫ دار،
ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﻔﺎﻟﮭﺎ ﮐﻧده ﺷده؛ و ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن اﺳﻧﺎد ﻧﻘﺷﮭﺎ و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺳﮑﮫ
ﺣﮏ ﺷده اﻧد و ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت از ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﮔﻣﻧﺎم آن زﻣﺎن و ﯾﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرده اﻧد.
اﺳﻧﺎد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎﭘﯾروس ھﺎی ﭼﺳﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮔﺎﻣران )  ( Chester Beattyﻣدارﮐﯽ از ﮐﺗب ﻣﻘدس ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ آﻧﮭﺎ
را ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﮑردﻧد؛ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد طوﻣﺎرھﺎ ﯾﺎ ﻣﺗون ﻋرﻓﺎﻧﯽ از ھﻣدی )  ،( Nag Hammadiﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﻣن ﻣذھﺑﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ،ھر ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣدارک داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﻻزم ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد،
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﯾﺧﯽ ﺑر اﻟواح ﺳﻧﮕﯽ ،ﺑرای ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد(١) « .
اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﭘﯾروس ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،اطﻼﻋﺎت وﺳﯾﻌﯽ اراﺋﮫ داده اﻧد .ﻣردم ﻋﺎدی ،ﺑر روی ﭘﺎﭘﯾروس ﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯾﻧوﺷﺗﻧد و ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑر آن ﯾﺎدداﺷت ﻣﯾﮑردﻧد .وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺣرﯾر ارزاﻧﺗر دﯾﮕر ﺗﮑﮫ ھﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺳﺗراﮐﺎ )  ( Ostracaﻣﻌروف اﺳت و ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﻣطﺎﻟب ﻣﺗﻔرﻗﮫ ﺑﮑﺎر ﻣﯾرﻓت؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﮐﮫ از ﺗوده ھﺎی ﺧراﺑﮫ
ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺑدﺳت آﻣده ﺳﻔﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﺎﺑﮫ و راﺑطﮫ زﺑﺎن ﻣﺣﺎوره ای ﻣردم را ﺑﺎ زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾد آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺳﺎزد .ﺗﺎ ﻗﺑل
از اﯾن ﮐﺷف ،ﻋﮭد ﺟدﯾد ،اﺧﺗﻼف ﻓﺎﺣﺷﯽ وﺟود دارد ،ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ ﭘژوھﺷﮕران ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾد زﺑﺎﻧﯽ اﺳت
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت ﻧﮕﺎرش اﻣور روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻋطﺎ ﺷده ،وﻟﯽ ﮐﺷف ﭘﺎﭘﯾروس ﺛﺎﺑت ﮐرد ﮐﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﺷﺎﺑﮫ زﯾﺎدی ﺑﺎ
زﺑﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم داﺷﺗﮫ اﺳت.
در ﺳﺎل  ١٩٣١ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﭘﺎﭘﯾروﺳﮭﺎی ﺑرﺧﯽ ار ﻧﺳﺦ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑدﺳت آﻣد و ﺑﮫ ﭘﺎﭘﯾروﺳﮭﺎی
ﭼﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻣﻌروف ﺷد .ﺑروس )  ( F . F . Bruceاظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﮫ ﭘﺎﭘﯾروﺳﮭﺎ ﺑدون ﺷﮏ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺑرﺧﯽ از ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی
دور اﻓﺗﺎده ﻣﺻر ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷده اﺳت .زﯾرا ﺣﺎوی ﯾﺎزده ﻗﺳﻣت ﺧطﯽ از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺳﮫ ﻗﺳﻣت آن در ﺷﮑل ﮐﺎﻣل
ﺧود ﺷﺎﻣل ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺳت ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎر اﻧﺟﯾل و اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ،دوﻣﯽ ٩و رﺳﺎﻟﮫ ﭘوﻟس ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ
و رﺳﺎﻟﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن و ﺳوﻣﯽ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد .ھر ﺳﮫ ﻗﺳﻣت در ﺳده ﺳوم ﺑﺗﺣرﯾر رﺳﯾده اﻧد .ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
رﺳﺎﻻت ﭘوﻟس اﺳت ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر از ھﻣﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد و در اواﯾل ﺳده ﻣزﺑور ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده .ﺣﺗﯽ ﺑﺎوﺟود ﻧﺎﻗص ﺑودن اﯾن ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی
ﭘﺎﭘﯾروس ،آﻧﮭﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮔواه ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﺟدﯾد و ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن ﻣدرک ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﺳﺧﮫ )  ( Caesaveanﺑﺣﺳﺎب ﻣﯾﺂﯾﻧد.
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻓوق اھﻣﯾت اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﭘﺎﭘﯾروس را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد.
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)Bruce, F . F Archaeological Confirmation of The New Testament. (١

ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش اطﻼﻋﺎت ،ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯽ اﺳت .ﻓرﻣﺎن ﮐﻠودﯾوس ﮐﮫ ﺑر ﺳﻧﮓ آھﮑﯽ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده
ﻧﻣوﻧﮫ ای اﺳت از اﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎ ،ﮐﺗﯾﺑﮫ ﻣزﺑور در ﻣﺎه اول ﺳﺎل  ۵٢ﻣﯾﻼدی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،و در آن از ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ ﺑﻌﻧوان ﻓرﻣﺎﻧدار روﻣﯽ
در اﺧﺎﺋﯾﮫ ﻧﺎم ﺑرده ﺷده .در ﺿﻣن از دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧداری ﮔﺎﻟﯾﻠو ﺑﯾش از ﯾﮑﺳﺎل دوام ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻓرﻣﺎﻧداران در اول ﻣﺎه ژوﺋﯾﮫ ﺑﮑﺎر ﺧود ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷدﻧد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﮔﺎﻟﯾﻠو در ﺳﺎل  ۵١ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧداری رﺳﯾده اﺳت؛
و ﭼون ﻓرﻣﺎﻧداری ﮔﺎﻟﯾﻠو در اﺧﺎﺋﯾﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯾم ﺧدﻣت ﭘوﻟس در ﻗرﻧﺗس ﺑوده ) اﻋﻣﺎل  ١١ : ١٨و  ،( ١٢ﻣﯾﺗوان
از روی ﮐﺗﯾﺑﮫ ﮐﻠودﯾوس زﻣﺎن ﺧدﻣت ﭘوﻟس را ﺑطور دﻗﯾﻖ داﻧﺳت(١) .
ﻟوﻗﺎ در ﻧوﺷﺗﮫ ﺧود اﺷﺎره وﯾژه ای ﺑﮫ اﺷﺧﺎص و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﮐﺷف آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی او را
ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺎﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﺄﺋﯾد ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑطوری ﮐﮫ در دﻗت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻟوﻗﺎ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده .ھروﻗت ﺑﮫ
ﺻداﻗت ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻟوﻗﺎ ﻣﺷﮑوک ﺷده اﻧد ،آﺛﺎری ﺟدﯾد ﮐﺷف ﺷده ﮐﮫ ﺑر درﺳﺗﯽ و ﺣﻘﺎﻧﯾت او ﻣﮭر ﺗﺄﺋﯾد زده .ﺑروس اظﮭﺎر
ﻣﯾدارد ﮐﮫ » ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻟوﻗﺎ  ١ : ٣را ﮐﮫ ﻟﯾﺳﺎﻧﯾوس ﺗﯾﺗر ارک آﺑﻠﯾﮫ را ﺑﺎ ﯾﺣﯾﯽ ﺗﻌﻣﯾد دھﻧده ھﻣزﻣﺎن ﻣﯾداﻧﺳت ) ٢٧م ( اﺷﺗﺑﺎه
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮑردﻧد ،زﯾرا ﺑطوری ﮐﮫ ﻣورﺧﺎن ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﮑرده و ﻟﯾﺳﺎﻧﯾوس
ﻧﺎم داﺷﺗﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ آﻧﺗوﻧﯽ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻠﺋوﭘﺎﺗرا در ﺳﺎل  ٣۶ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد او را ﺑﺎﯾن ﻣﻘﺎم ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺑود.
ﻟﯾﮑن ﮐﺗﯾﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﺑﯾﻼ )  ١٨ﻣﯾﻠﯽ ﻣﻐرب ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ دﻣﺷﻖ ( ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم آﺑﯾﻠﮫ از آن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﭘﯾدا ﺷده اﺳت
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم ﻟﯾﺳﺎﻧﯾوس را ﺗﯾﺗرارک ) ﻓرﻣﺎﻧداری ﮐﮫ از طرف ﻗﯾﺻر روم ﻣﻧﺻوب ﻣﯾﺷد ــ ﻣﺗرﺟم ( ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ،و زﻣﺎن
ﻓرﻣﺎﻧداری او را ﺑﯾن  ١۴ــ  ٢٩ﻣﯾﻼدی ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟوﻗﺎ ﺑﺂن اﺷﺎره ﮐرده ﺑراﺑر اﺳت.
در ﺳﺎل  ١٩۴۵ﻣﺷﺗﯽ ﻣدارک ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑدﺳت آﻣد .ﺳو ﮐﯾﻧﮏ )  ( Eleazar L . Sukenikدر ﻧزدﯾﮑﯽ
ﺗﺎﻟﯾﭘوت ،از ﺣوﻣﮫ ھﺎی اورﺷﻠﯾم ،دو ظرف ﮐﺷف ﮐرد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎی ﻣرده ﺑود .ظرﻓﮭﺎ در داﺧل ﮔوداﻟﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ از
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش از  ۵٠ﻣﯾﻼدی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓﺗﮫ اﺳت Bruce .ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد » در اﯾن ﻧﻘطﮫ آﺛﺎری از
اﺟﺗﻣﺎع  ٢٠ﺳﺎل اول ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اورﺷﻠﯾم ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد(٢) « .
ﮐﺷف ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻧﯾز در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﺟدﯾد ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋرﺿﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل
در ﺗﻌﯾﯾن زﻧدﮔﯽ ﭘوﻟس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺧﻼﻓت رﺳﯾدن ﻓﺳﺗوس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻗﺑﻠﯽ ،ﻓﻠﯾﮑس ﺑﮫ ﺗﺧت ﻧﺷﺳت ) .اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن
 ( ٢٧ : ٢۴در ﺳﺎل ﭘﻧﺟم ﺣﮑوﻣت ﻧرون ،ﻗﺑل از اﮐﺗﺑر  ۵٩ﻣﯾﻼدی ،ﺳﮑﮫ ﺟدﯾدی ﺿرب ﺧورده ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر آﻏﺎز ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﮔری ﻓﺗﺳوس اﺳت.
ھوﯾت ﺑرﺧﯽ اﻣﺎﮐن ﻣﻘدس ﺑطور ﻗطﻌﯽ آﺷﮑﺎر ﺷده ،و از ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﻌﻣل آﻣده اﺳت.
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ آﺳﺎن ﺗر از ﮐﺷف ھوﯾت ﻧﻘﺎطﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن وﻗﺎﯾﻊ ﺑزرگ ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .اورﺷﻠﯾم در
ﺳﺎل  ٧٠ﻣﯾﻼدی ﻧﺎﺑود ﮔردﯾد ،و در ﺳﺎل  ١٣۵ﻣﯾﻼدی ﺷﮭر دﯾﮕری ﺑﺟﺎی آن ﺑﻧﺎ ﮔردﯾد؛ ھﻣﯾن اﻣر ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺣﻠﮭﺎی اورﺷﻠﯾم را
ﮐﮫ اﻧﺎﺟﯾل و اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن از آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﻣﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،ﻟﯾﮑن ﺑرﺧﯽ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ را ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗوان ﺗﺷﺧﯾص داد ،ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺣوطﮫ ھﯾﮑل ) ﻣﻌﺑد ( و ﺣوض ﺳﯾﻠوﺣﺎ ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣرد ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ را ﺑرای ﺷﻔﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎد ) ﯾوﺣﻧﺎ .( ١ : ٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١و ) (٢ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب

ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ در اﻣر درک ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﻣﮏ ﻣؤﺛری اﺳت ،ﺑطورﯾﮑﮫ ﺑدون وﺟود اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟب آن،
ﺑرﺧﯽ ﻣطﺎﻟب ﻣﺑﮭم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد ،و ﺣﺗﯽ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد اﮔر اﯾن اطﻼﻋﺎت ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯾﮑردﻧد ،ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑوک ﯾﺎ
ﻧﺎدرﺳت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷدﻧد.
ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﮐﻧﯾون )  ( Sir Fredric Kenyonھم ﻋﻘﯾده ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ » ﺑﻧظ ﻣن ،ارزش واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻣطﺎﻟب ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس را ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس را روﺷن ﻣﯾﮑﻧد  ...ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﻧﻣوده ،ﺑﺎﻋث ﺷده داﻧش ﻣﺎ در ﻣورد داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی اﯾن ﮐﺗﺎب ،ﺑوﯾژه ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ وﺳﯾﻌﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﮔردد« ....
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ آﻧﮑﮫ ﺿﻣن اﺛﺑﺎت ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧرا ﻧﯾز روﺷن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﻧﺗﻘﺎدات
ﻣﺧرب ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس داده اﺳت ،و ھر ﺷﺧص ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس ﺧود را ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺧواﻧد،
زﯾرا ھرﭼﮫ ﭘژوھﺷﮭﺎی ﺟدﯾد اﺑراز دارﻧد ،ﺑﺎز ﮐﻼم ﺧدای ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎﻗﯽ اﺳت« .

ﺑﺧش ھﺷﺗم
آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت؟
در ﺟواب ﻣﻌﻠم دﯾﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﮐﮫ ﺳؤال ﮐرده ﺑود » اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت؟ « ،ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ای ﭼﻧﯾن ﺟواب داد » :اﯾﻣﺎن
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور ﮐردن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﯾم راﺳت ﻧﯾﺳت ! «.
ﭼﻧدان ﺑﻌﯾد ﺑﻧظر ﻧﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﭼﻧﯾن ﻧظری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .وﻟﯽ ﻗﺑول اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻋﻘﯾده
را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺷﮑل و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺗﺄﺳف اﻧﮕﯾز اﺳت.
ﮔﺎھﯽ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑراﯾم ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺣث آزاد ﺷرﮐت ﮐرده ،اﻧﺟﯾل را ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﮔﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم.
ﻣﻌﻣوﻻ ﭘس از ﺳﺧﻧراﻧس ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﺳؤاﻻﺗﯽ ﻣطرح ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﺣﺛﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑدﻧﺑﺎل ﺳؤاﻻت ﭘﯾش ﻣﯾﺂﯾد ﮔﺎھﯽ ﻣرا ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯾﺳﺎزﻧد
و ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ ﻧﯾز ﻣﺄﯾوس .ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻔﯾدی اﺳت ﭼون در آن ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﭼﯾزی ﻣﻌﻧﯽ دار ﻣﯾﺷﻧوﻧد.
اظﮭﺎر ﻧظر آﻧﺎن ﻣرا ﺷﺎد ﻣﯾﺳﺎزد .وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﯾﺷﻧوم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻋﻘﯾده را دارﻧد ،ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣن ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺗرس
و ﯾﺄس ﻣﯾدھد ! ﭼرا اﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺧود زﺣﻣت ﭘژوھش در اﻧﺟﯾل را ﻧﻣﯾدھﻧد ﺗﺎ درک ﮐﻧﻧد ھرﮔﺎه اﻧﺟﯾل ﻧﯾز در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﯾﮕر
ﻣﺳﻠﮑﮭﺎ و ﻋﻘﺎﯾد ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣت و اﺛﺑﺎت درﺳﺗﯽ ﺧود را ﺧواھد داﺷت؟ اﯾﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎﻓﮑر و ﻣﻧطﻖ
ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.

ﻣﺎ در دﻧﯾﺎی ﻋﻠم و ﻣﻧطﻖ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم .دﯾﮕر داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ اﯾﻣﺎن دارﯾم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد دﻟﯾل
ﭼرای اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻘﺎدات ﺧود را ﻧﯾز ﺑداﻧﯾم .ﺗﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﯾزی ،دﻟﯾل درﺳﺗﯽ آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت ،و درﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ آن ﺑﺳﺗﮕﯽ
ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد و اﯾﻣﺎن ﻣردم ﻧدارد .ھﻣﯾن ﻣوﺿوع در ﻣورد ﻣﺳﯾﺣﯾت و ھرﭼﯾز دﯾﮕر ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد.
اﻣروزه در ﺑﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن دو ﻋﻘﯾده ﻏﻠط در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،راﯾﺞ ﺷده .اوﻟﯽ
ﻋﺑﺎرﺗﺳت از دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺷﯾوه ای ﻧﺎ ﻣﻌﻘول .اﻏﻠب اﯾن ﻗﺳﻣت از ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس را ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد » ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
ﺷﻣﺎ را ﻧرﺑﺎﯾد ﺑﻔﻠﺳﻔﮫ و ﻓﮑر ﺑﺎطل ﺑر ﺣﺳب ﺗﻘﻠﯾد ﻣردم و ﺑر ﺣﺳب اﺻول دﻧﯾوی ﻧﮫ ﺑر ﺣﺳب ﻣﺳﯾﺢ « ) ﮐوﻟﺳﯾﺎن  ( ٨ : ٢اﺷﺗﺑﺎه
ﻣﯾﻔﮭﻣﻧد .ﺑرداﺷت آﻧﺎن از اﯾن آﯾﮫ طورﯾﺳت ﮐﮫ ﻓورا ً اﯾن ﺗﺻور را ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت اﮔر ھم ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻧطﻖ ﻧﺑﺎﺷد
ﻻاﻗل ﻋﺎری از ﻣﻧطﻖ اﺳت .ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ اراﺋﮫ ﻣﻌﻘول اﻧﺟﯾل ﻻزم اﺳت ــ ﻧﮫ ﺑطرزﯾﮑﮫ ﻣﻧطﻖ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧدﻣت روح ﺧدا ﺷود،
ﺑﻠﮑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑﺎﺷد ﺟﮭت روﺷن ﺳﺎﺧﺗن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﯾﻧﯽ ﮐﻼم ﺧدا ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم ﻣﻧطﻖ را وﺳﯾﻠﮫ ای در اﺧﺗﯾﺎر روح اﻟﻘدس ﺑداﻧﻧد،
زﯾرا اﯾن روح اﻟﻘدس اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ را ﺑﺎ دادن ﭘﯾﺎم ﺧود ،ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻣﯾﺳﺎزد(١) « .
» آﻧﺗوﻧﯽ ﻓﻠو ،داﻧﺷﻣﻧد ﭘژوھﺷﮕر ،در ﺑﯾﺎن ﻣﺛﺎﻟﯽ ﮐﮫ از داﺳﺗﺎن » ﺟﺎن وﯾزدم « اﻗﺗﺑﺎس ﺷده ،ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ
در ﻧظر ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،اﻋﺗﻘﺎدات ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﺗوان از آن آزﻣﺎﯾش ﻋﯾﻧﯽ ﺑﻌﻣل آورد ،ﭘوچ اﺳت :
» روزی دو ﺳﯾﺎح ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺑﯾدرﺧت در ﺟﻧﮕل ﭘﺎ ﻧﮭﺎدﻧد ﮐﮫ در آن ﻋﻠﻔﮭﺎی ھرزه و ﮔﻠﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری روﺋﯾده ﺑود.
ﯾﮑﯽ از ﺳﯾﺎﺣﺎن ﺑدﯾﮕری ﮔﻔت » :ﭼﻧﯾن ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻗطﻌﮫ زﻣﯾن در دﺳت ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت « .وﻟﯽ دوﺳﺗش ﻣﺧﺎﻟﻔت
ورزﯾده اظﮭﺎر داﺷت » ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ در اﯾن ﻣﮑﺎن ﻧﺑوده اﺳت « .ﭘس از آن ﭼﺎدرھﺎی ﺧود را ﺑرﭘﺎداﺷﺗﮫ ﺑﻣراﻗﺑت ﭘرداﺧﺗﻧد ،ﻣﻌﮭذا
از ﺑﺎﻏﺑﺎن ﺧﺑری ﻧﺷد » .ﺷﺎﯾد ﺑﺎﻏﺑﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت ! « ﺑﮫ ﭘﯾروی از اﯾن ﻓﮑر ،زﻣﯾن را ﺑﺎ ﺳﯾم ﺧﺎردار ﻣﺣﺻور ﻧﻣوده،
ﺟرﯾﺎن ﺑرق از آن ﻋﺑور دادﻧد و ﺧود ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺳﮕﮭﺎی ﺷﮑﺎری ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد ) .زﯾرا ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﺧص
ﻧﺎﻣرﺋﯽ داﺳﺗﺎن اچ  .ﺟﯽ  .وﻟز )  ( H . G . Wellsﻗﺎﺑل ﻟﻣس ﮐردن و ﺑوﺋﯾدن ﺑود ( .وﻟﯽ ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﮐﺳﯽ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﻧﮑرد.
ﺣرﮐﺗﯽ ﻧﯾز در ﺳﯾﻣﮭﺎ ﻣﺷﺎھده ﻧﺷد ،و ﺳﮕﮭﺎی ﺷﮑﺎری ھم ﺑرای ﮐﺳﯽ ﭘﺎرس ﻧﮑردﻧد .ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن اﺣوال ﺳﯾﺎح اوﻟﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺷد .ﺑﯽ
ﺷﮏ ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ وﺟود دارد ،ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣرﺋﯽ و ﻣﺻون از ﻧﯾروی ﺑرق ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺑﺎﻏﭼﮫ ای ﮐﮫ ﺑدان دل ﺑﺳﺗﮫ اﺳت،
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯾرود .ﺑﺎﻻﺧره ﺳﯾﺎح ﺷﮑﺎک ﻟب ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔﺷود » ﭘس ﮐﺟﺎﺳت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟودش ﻣﻌﺗﻘد ﺑودی ،ﮐﺟﺎﺳت آن
ﺷﺧص ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻣس و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ،آن ﺑﺎﻏﺑﺎن ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ؟ ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت وﺟود ﭼﻧﯾن ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ « )(٢
» ﻣﺛﺎل ﻓوق ﺑر ﺗﻣﺎم ﻣذاھب ﮐﮫ دﻋوی ﺣﻘﺎﻧﯾت دارﻧد ﺧط ﺑطﻼن ﻣﯾﮑﺷد ،ﺟز ﺑر ﻣﺳﯾﺣﯾت ،زﯾرا ادﻋﺎی
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗﻧﮭﺎ آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻏﺑﺎن دﻟﺳوزی از دﻧﯾﺎ ﻣواظﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺑﺎﻏﺑﺎن ﺑﺷﮑل واﻗﻌﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ در ﺷﺧص ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ وارد ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﯾﺷود ) ،ﯾوﺣﻧﺎ  ١۴ : ٢٠و  ( ١۵و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ دﻟﯾل روﺷﻧﯽ اﺳت از ورود وی« .
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)Montgomery, J . W The Place of Reason, His March 1966, p . 16 (١
)Flew Anthony. Theology and Falsification (٢

ﻋده ای دﯾﮕر از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺧوﺷﺑﯾن ﻧﯾز ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﺳؤاﻻت و ﺑﺣث ﮐردن
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣردم را ﺑﻣﻠﮑوت ﺧدا رھﻧﻣون ﮔردﻧد .ھﻣﭼﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮏ ﺑﺎدی ﻧﻣﯾﺗوان در دﯾوار آﺟری ﺳوراﺧﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از اﯾن روش ﻧﯾز ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﻋﺎﯾد ﻧﺧواھد ﺷد و ﺳراﻧﺟﺎم آن ﻣﺣﮑوم ﺑﻔﺎﻧﺳت .ﮔرﭼﮫ ﮐﺗﺎﺑﻣﻘدس از ﺟﻧﺑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯾز ﺑرﺧوردار
اﺳت ،وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺟﻧﺑﮫ اﺧﻼﻗﯽ آﻧرا دﯾده اﻧﮕﺎﺷت » .اﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ اﻣور روح ﺧدا را ﻧﻣﯾﭘذﯾرد زﯾرا ﮐﮫ ﻧزد او ﺟﮭﺎﻟت اﺳت و آﻧﮭﺎ
را ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻓﮭﻣﯾد زﯾرا ﺣﮑم آﻧﮭﺎ از روح ﻣﯾﺷود « ) .اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ( ١۴ : ٢اﮔر روح اﻟﻘدس ﯾﺎری ﻧﮑﻧد ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯾﺗواﻧد اﯾﻣﺎن
ﺑﯾﺎورد ،و ﯾﮑﯽ از ﺳﯾوه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ روح اﻟﻘدس ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﻣوﺿوع ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد ،ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﺷرح دادن اﻧﺟﯾل و ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﮫ
ﺧدا در ﻣورد اﻧﺳﺎن دارد ،ﺑطرزی ﻣﻧطﻘﯽ.
از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻧﺟﯾل ﺑطرز ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای اراﺋﮫ ﻧﻣﯾﺷود ،اﻏﻠب ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،اﯾﻣﺎن واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳﺗوار اﺳت درھم ﻣﯽ آﻣﯾزﻧد ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﻗﺑول اﻧﺟﯾل اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯾورزﻧد.
ﮔﻔﺗﺎر ﻣﺳﯾﺢ در اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ  ٣٧ : ٢٢دﻟﯾل دﯾﮕری اﺳت ﺑر ﻣﻧطﻘﯽ ﺑودن اﻧﺟﯾل » .ﺧداوﻧد ﺧدای ﺧود را ،ﺑﮭﻣﮫ
دل و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﻔس و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﮑر ﺧود ﻣﺣﺑت ﻧﻣﺎ « .ﺗﻣﺎم وﺟود اﻧﺳﺎن اﻋم از ﻋﻘل و اﺣﺳﺎﺳﺎت و اراده ،در اﻣر ﺗوﺑﮫ دﺧﺎﻟت دارد.
ﭘوﻟس رﺳول ﻣﯾﮕوﯾد » ﻣن ﺑﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت اﻧﺟﯾل ﻣﻌﯾن ﺷده ام « ) ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  .( ١٧ : ١اظﮭﺎرات ﻓوق دﻻﻟت ﺑر ﮐﺗﺎﺑﯽ روﺷن و
ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻘل ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان آﻧرا درﯾﺎﻓت و از آن دﻓﺎع ﮐرد.
آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر ﻧﺎ آﮔﺎه ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت و ﺣﻘﯾﻘت اﻟﮭﯽ ﭘﯽ ﺑﺑرد؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای درک ﻣﻧطﻘﯽ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
آﮔﺎھﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻻزم اﺳت.
اﻧﺟﯾل ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺗرادف اﺳت؛ و ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾز ھﻣواره ﺑﺎ ﺧطﺎ ﻣﺗﺿﺎد اﺳت ٢ ) .ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﮑﯾﺎن  ١١ : ٢و
.( ١٢
ﭘوﻟس رﺳول در رﺳﺎﻟﮫ ﺧود ﺑروﻣﯾﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم از داﻧش و ﻣﻌرﻓت ﮐﺎﻓﯽ ،ﺟﮭت ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ وﺟود
ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮫ طﺑﯾﻌت ،ﺑرﺧوردارﻧد ) .روﻣﯾﺎن  .( ٢٠ : ١و ﺳﭘس ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﮐﮫ طﻐﯾﺎن ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻓرﯾدﮔﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻧﺎﺧﺗن
ﺧداﺳت ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا وﺟود ﻏﯾر ﻗﺎﺑل درک و ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد » « .ھرﭼﻧد ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد وﻟﯽ او را ﭼون ﺧدا ﺗﻣﺟﯾد و ﺷﮑر
ﻧﮑردﻧد » ( ٢١ : ١) « .اﯾﺷﺎن ﺣﻖ ﺧدا را ﺑدروغ ﻣﺑدل ﮐردﻧد و ﻋﺑﺎدت و ﺧدﻣت ﻧﻣودﻧد ﻣﺧﻠوق را ﺑﮫ ﻋوض ﺧﺎﻟﻖ « ) : ١
 .( ٢۵و » روا ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا را در داﻧش ﺧود ﻧﮕﺎه دارﻧد « ) ( ٢٨ : ١
ﺟﻧﺑﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت ،در ﺗﻣﺎم ﻣوارد ،ﺟﻧﺑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺧود را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯾدھد .ﺑرای اﯾﻣﺎن آوردن
ﺧواﺳﺗن ﺷرط اﺳت ﻧﮫ ﺗواﻧﺳﺗن وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻓرﯾﺳﯾﺎن را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯾداد ،ﺑﺎﯾن ﻣطﻠب اﺷﺎره ﮐرد » :ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﻧزد ﻣن آﺋﯾد
ﺗﺎ ﺣﯾﺎت ﯾﺎﺑﯾد « ) ﯾوﺣﻧﺎ . ( ٣٩ : ۵ﻣﺳﯾﺢ ﮐﺎﻣﻼ اﯾن ﻣطﻠب را روﺷن ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﻓﻊ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت
ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯾﺷود » .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد اراده او را ﺑﻌﻣل آورد درﺑﺎره ﺗﻌﻠﯾم ﺧواھد داﻧﺳت ﮐﮫ از ﺧدا اﺳت ﯾﺎ آﻧﮑﮫ ﻣن از ﺧود ﺳﺧن
ﻣﯾراﻧم « ) ﯾوﺣﻧﺎ  ( ١٧ : ٧اﻏﻠب اوﻗﺎت ،ﻣﺷﮑﻼت ﻓﮑری و ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﭼون ﻗﺷری از دود ،ﺳرﮐﺷﯽ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﯾﭘوﺷﺎﻧد.
ﯾﮑروز ،داﻧﺷﺟوﯾﯽ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺟواﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳؤاﻻﺗش داده ﺑودم ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﺑوده اﺳت .از او
ﭘرﺳﯾدم » :ﺣﺎﻻ ﻣﯾﺧواھﯾد ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺷوﯾد؟ « ﺟواب داد » ﺧﯾر « .ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔﺗم » ﭼرا؟ « ﭘﺎﺳﺦ داد » :راﺳﺗش را ﺑﺧواھﯾد
ﻧﻣﯾﺧواھم ﺷﯾوه زﻧدﮔﯾم ﺑﮭم ﺑﺧورد « .او درک ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻧﮑﺗﮫ ی اﺻﻠﯽ ﻣوﺿوع ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻘل ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺧﻼق اﺳت.

ﻣردم اﻏﻠب ﻣﯾﭘرﺳﻧد » :اﮔر ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﻧطﻘﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ،ﭼرا اﮐﺛر ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ھﺎ آﻧرا ﻗﺑول ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد؟ «
ﺟواب ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت  :ﺑﮭﻣﺎن دﻟﯾل ﮐﮫ اﮐﺛر اﻓراد ﺗﺣﺻﯾل ﻧﮑرده ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت اﯾﻣﺎن ﻧﯾﻣﺂورﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯾﺧواھﻧد .اﯾن اﻣر
ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓﮑری ﻧدارد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎوﺟود ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودن در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھﻧری و ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺑﺣر
دارﻧد .اﯾﻣﺎن آوردن ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ اراده اﻧﺳﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳؤاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣل ﻧﻣﯾدھد ،زﯾرا ھﻧوز ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺢ ،ﻣﻌرﻓت ﺧود را در ﻣورد ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﺑﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت » .ﭼﯾزھﺎی ﻣﺧﻔﯽ از آن ﯾﮭوه ﺧدای ﻣﺎ اﺳت و اﻣﺎ ﭼﯾزھﺎی ﻣﮑﺷوف ﺗﺎ ﺑﺎﺑد از آن ﻣﺎ و ﻓرزﻧدان
ﻣﺎ اﺳت ) « .ﺗﺛﻧﯾﮫ  .( ٢٩ : ٢٩وﻟﯽ ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ از اطﻼﻋﺎت ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردارﯾم ﺗﺎ زﯾر ﺑﻧﺎی ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑرای اﯾﻣﺎن و
اﻋﺗﻘﺎدات ﺧود ﺑﮕذارﯾم .اﯾﻣﺎن در ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﺷﮭﺎدت اﺳﺗوار اﺳت و اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺎ دﻟﯾل ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎوراء دﻟﯾل و
ﻣﻧطﻖ ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ھرﮔز ﻣﺧﺎﻟف آن ﻧﯾﺳت.
ھدف از ﻧﮕﺎرش اﯾن ﮐﺗﺎب ،ﺗﺷرﯾﺢ ﺳؤاﻻﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب ﻋﻧوان ﻣﯾﺷود ،ﺳﻌﯽ ﺷده ﺟواﺑﮭﺎﺋﯽ ،وﻟو ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ،
ﺑرای اﯾن ﺳؤاﻻت اراﺋﮫ ﺷود.

ﺑﺧش ﻧﮭم
آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺢ از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳت؟
طرﻓداران و دﺷﻣﻧﺎن آﺋﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت ھر دو ﺑﺧوﺑﯽ درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯾدھد .ﭘوﻟس ،آن رﺳول ﺑزرگ ،ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻗرﻧﺗس ﮐﮫ ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﻧﮑر رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺑودﻧد ﻧوﺷت » اﮔر ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﻧﺧﺎﺳت ﺑﺎطﻠﺳت
وﻋظ ﻣﺎ و ﺑﺎطﻠﺳت اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ « ،ﺗﻣﺎم ﺑﺣث ﭘوﻟس ﺑر اﺳﺎس رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ ﺑود .ﯾﺎ او از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ
اﺳت .اﮔر ﻣﺳﯾﺢ از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد اﯾن اﻣر را ﺑزرﮔﺗرﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد ،زﯾرا ﺑﻣوﺟب آن ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن
ﺳؤاﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣورد » وﺟود « ﺧود دارﯾم ﺑطور ﻗطﻌﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯾﺷود  :از ﮐﺟﺎ آﻣده اﯾم؟ ﻣﻘﺻود زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ
ﻣﯾروﯾم؟ اﮔر ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ھﺳت .او ﮐﯾﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم؛
ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ از ﻣﻔﮭوم و ﻣﻘﺻودی ﺑرﺧوردار ﻣﯾﮕردﻧد ،و ﻣﯾﺗوان ﺧدای زﻧده را در اﻣور زﻧدﮔﯽ ﺧود دﺧﺎﻟت داد ،اﮔر ﻣﺳﯾﺢ
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت .اﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺎﺻری از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﻣﺎم اﯾن وﻗﺎﯾﻊ و ﺳﺎﯾر وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺣﻘﯾﻘت دارﻧد.
از طرف دﯾﮕر اﮔر ﻣﺳﯾﺢ زﻧده ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﻣﺳﯾﺣﯾت ﭼﯾزی ﺟز ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻋﺗﯾﻘﮫ ﮐﮫ در ﻣوزه ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷود
ﻧﯾﺳت؛ ھﯾﭻ اﻋﺗﺑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد و واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳت .ﮔرﭼﮫ ﯾﮏ ﻓﮑر اﯾده آﻟﯽ اﺳت ،ﻟﯾﮑن ارزش اﯾن را ﻧدارد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺎطرش
ﻣﺗﺣﻣل اﯾﻧﮭﻣﮫ زﺣﻣت ﺷود .ﺷﮭداﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳراﺋﯾدن ﺳرود ﺟﻠوی ﺷﯾرھﺎ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ،و ﻣﯾﺳﯾوﻧرھﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧود را
در » اﮐوادور « و » ﮐﻧﮕو « در راه ﺑﺷﺎرت ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻓدا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ،اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮔﻣراه و ﺳﺎده ای ﺑوده اﻧد.

دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﯾﺷﺗر رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ را ھدف ﺣﻣﻠﮫ ﺧود ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ،زﯾرا دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ دﺷوار و
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ھﺿم ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﻣورد ﻗﺎﺑل ذﮐر ،ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮏ وﮐﯾل اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﻧﺎم ﻣﺎرﯾﺳن  Frank Morrisonدر
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد از  ١٩٣٠ﺑود .ﻧﺎﻣﺑرده ﻣطﻣﺋن ﺑود ﮐﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ اﻓﺳﺎﻧﮫ و ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ او ﻓﮭﻣﯾده ﺑود اﯾن
ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت زا ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺑﺎ ﺑرﻣﻼ ﮐردن اﯾن ﺣﻘﮫ و ﺧراﻓﺎت ،ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ دﻧﯾﺎ را از ﺷر آن راﺣت
ﺳﺎزد .او ﻓﮑر ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﭼون وﮐﯾل اﺳت و از ﺻﻼﺣﯾت اﻧﺗﻘﺎدی ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﺑررﺳﯽ ﺷواھد ﺳﺧﺗﮕﯾری ﺑﺧرج ﺧواھد
داد ،و ھﯾﭻ ﺷﺎھدی را ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای ورود ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻧﺑﺎﺷد ﻗﺑول ﻧﺧواھد ﮐرد.
ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ،ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود ﻣﺷﻐول ﺑود ،ﺣﺎدﺛﮫ ﺟﺎﻟﺑﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ﺟرﯾﺎن دادﮔﺎه آﻧطور ﮐﮫ او اﻧﺗظﺎر
داﺷت ﭼﻧدان ھم ﺑﯽ درد ﺳر ﻧﺑود .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻣورد ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺷد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ھﻣﯾن وﮐﯾل ﮐﮫ ﻓﺻل اول آن ﺑﻧﺎم » ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺧواﺳت
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود « ﻣﯾﺑﺎﺷد .در اﯾن ﮐﺗﺎب او ﺷرح ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﺷواھد و ﻣدارک ،ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل ﺧود ،ﺑﺎﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﯾد ﮐﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ واﻗﻌﺎ ً اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﮐﺗﺎب او ﺑﻧﺎم » ﺳﻧﮓ را ﮐﮫ ﻏﻠطﺎﻧﯾد « ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﭼﮫ ﻗراﺋﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺟواب دادن ﺑﮫ ﺳؤال » آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺢ از ﻣرگ ﺑرﺧﺎﺳت ؟ « وﺟود دارد؟
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺎھد ،ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﺳت ،ﮐﮫ ﮔﺳﺗرش آن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ،و در ﺳﺎل  ٣٢ﻣﯾﻼدی در ﻓﻠﺳطﯾن آﻏﺎز
ﺷد .آﯾﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺧود ﺑﺧود ﺑوﺟود آﻣد ﯾﺎ ﻋﻠﺗﯽ ﺑﺎﻋث ﭘﯾداﯾش آن ﺷد؟ اﯾن ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در اﻧطﺎﮐﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻟﻘب
ﮔرﻓﺗﻧد ،دﻧﯾﺎی زﻣﺎن ﺧود را زﯾر ورو ﮐردﻧد .ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ،ﻣوﻋظﮫ ،زﻧدﮔﯽ و ﺣﺗﯽ ﻣرگ آﻧﺎن ﺑر اﺳﺎس ﻗﯾﺎم ﻣﺳﯾﺢ اﺳﺗوار ﺑود.
دوﻣﯾن ﺷﺎھد ،روز ﭘرﺳﺗش ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ) ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ( اﺳت ،ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ آن ﺑﺎز ﺑﮫ ﺳﺎل  ٣٢ﻣﯾﻼدی ﺑرﻣﯾﮕردد .ﭼﻧﯾن
ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻘوﯾم آن زﻣﺎن ،ﺣﮑﺎﯾت از واﻗﻌﮫ ﺑزرگ و ﻣﮭﻣﯽ ﻣﯾﮑﻧد .واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر روز ﻋﺑﺎدت از روز ھﻔﺗم
ﺳﺑت ﯾﮭودﯾﺎن ،ﺑﮫ روز اول ،ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﮔردﯾد .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﻗﯾﺎم ﻣﺳﯾﺢ روز ﭘرﺳﺗش را ﺗﻐﯾﯾر داده ﺑودﻧد .ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﺎﯾﻧﮑﮫ اﯾن
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﯾﮭودی ﺑودﻧد ،ﺗﻐﯾﯾر روز ﺷﻧﺑﮫ اﻣر ﻣﮭﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻏﯾر از ﻗﯾﺎم ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑﺎﻋث اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﮔردد.
ﺳوﻣﯾن ﺷﺎھد ،ﮐﺗﺎب ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺳت .در ﺻﻔﺣﺎت اﯾن ﮐﺗﺎب ﺷش ﻧوﯾﺳﻧده ﺟدا از ھم ﯾﺎﻓت
ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑر واﻗﻌﯾت رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھﻧد .ﺳﮫ ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  :ﯾوﺣﻧﺎ ،ﭘطرس و ﻣﺗﯽ .ﭘوﻟس در
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺧود ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ﻣﯾﻔرﺳﺗد ،از رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻌﻧوان اﻣری ﮐﮫ ﺑرای ﺧود و ﺧواﻧﻧدﮔﺎﻧش ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و
ﺛﺎﺑت ﺷده ﺑود ﯾﺎد ﻣﯾﮑرد .آﯾﺎ اﯾن اﺷﺧﺎص ﮐﮫ در ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﮭم ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ داﺷﺗﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت دروﻏﮕو ﯾﺎ
دﯾواﻧﮫ ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد؟ ﻗﺑول ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ از ﭘذﯾرﻓﺗن ﺧود ﻣطﻠب رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺷﮑﻠﺗر اﺳت ،ﺑوﯾژه آﻧﮑﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻣدرﮐﯽ ھم ﺑرای
اﺛﺑﺎت آن وﺟود ﻧدارد.
در ﺑﯾن اﯾن ﻣدارک دو ﻣورد وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرای اﯾﻣﺎﻧداران و ﭼﮫ ﺑرای ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﯾد روﺷن ﮔردد و
آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻗﺑر ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺳﯾﺢ و ظﮭور وی ﺑﻌد از ﻣرﮔش.
آﯾﺎ ﻣﯾﺗوان ﻗﺑر ﺧﺎﻟﯽ را ﻣدرﮐﯽ ﺑرای واﻗﻌﯾت ﻗﯾﺎم ﻣﺳﯾﺢ داﻧﺳت؟

ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺎﯾﻌﮫ ای ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ذﮐر ﺷده اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ را از ﻗﺑر دزدﯾده اﻧد .در ﻣﺗﯽ
 ١١ : ٢٨ــ  ١۵ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ روﺳﺎی ﮐﮭﻧﮫ و ﻣﺷﺎﯾﺦ وﻗﺗﯽ ﺧﺑر ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ را ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد ﭼﮫ ﻋﮑس
اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﭘول داده ﮔﻔﺗﻧد اﯾن ﺧﺑر را ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ،وﻗﺗﯽ ﺧواب ﺑودﻧد ﺷﺎﮔردان ﻣﺳﯾﺢ ﺑدن او را
دزدﯾده اﻧد .ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑودن اﯾن داﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن روﺷن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗﯽ ﺣﺗﯽ زﺣﻣت ﺗﮑذﯾب آﻧرا ﺑر ﺧود ھﻣوار ﻧﮑرد ! اﮔر ﺷﻣﺎ از
ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺗﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺷب وﻗﺗﯽ ﺧواب ﺑوده اﯾد ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﺗﺎن آﻣده و ﺗﻠوزﯾون ﺷﻣﺎ را دزدﯾﮫ اﺳت ،ھﯾﭻ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮫ
ﺷﮑﺎﯾﺗﺗﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﺧواھد ﮐرد .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده؟ ھر دادﮔﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﺷﮑﺎﯾت ﺧواھد
ﺧﻧدﯾد .ﺑﻌﻼوه از ﻧظر رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﻠم اﺧﻼق ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد .دزدﯾدن ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ دور از ﺷﺄن
ﺣوارﯾون اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم .و اﮔر آﻧﮭﺎ ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ را دزدﯾده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻋﻣدا ً ﺑﮫ ﻣردم دروغ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد و ﻣﺳﺋول ﮔﻣراھﯽ و ﻣرگ
ھزاران ﻧﻔر ھﺳﺗﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﻌﺿﯽ از ﺷﺎﮔردان ھم ﻣرﺗﮑب اﯾن ﻋﻣل ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﺣﺗﻣﺎ ً ﺳﺎﯾر ﺷﺎﮔردان ا ﻣوﺿوع اطﻼع ﭘﯾدا
ﻣﯾﮑردﻧد.
ھر ﯾﮏ از ﺣوارﯾون ﺑﺧﺎطر اﻋﺗﻘﺎد و اﯾﻣﺎن ﺧود ﻋذاب ﮐﺷﯾدﻧد و ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد .اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺎطر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﺑودﻧش اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺟﺎﻧش را ﻓدا ﺧواھد ﮐرد ،وﻟو اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻘﯾده اش در واﻗﻊ دور از ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﺷد .و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت
ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﺧﺎطر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯾداﻧد دروغ اﺳت ﺧودش را ﺑﮑﺷﺗن ﻧﺧواھد داد .اﻧﺳﺎن ھرﭼﮫ ھم دروﻏﮕو ﺑﺎﺷد ،در ﺑﺳﺗر ﻣرگ
راﺳت ﻣﯾﮕوﯾد .ﺑﻌﻼوه ظﮭور ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻌد از ﻣرﮔش ،ﻗﺿﯾﮫ دزدﯾده ﺷدن ﺑدن وی را ﺗﮑذﯾب ﻣﯾﮑﻧد.
ﻓرض دﯾﮕر در ﻣورد ﻗﺑر ﺧﺎﻟﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ رؤﺳﺎی ﯾﮭود و روم ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده
ﺑﺎﺷﻧد .وﻟﯽ ﭼرا؟ آﮔر آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را ﺑﮑﻧﻧد دﯾﮕرﭼرا ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻗﺑر ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻣﯽ ﮔﻣﺎﺷﺗﻧد؟ اﻣﺎ ﺟواب ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻧﻧده دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ رؤﺳﺎی ﯾﮭود در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﻋظﮫ ﺷﺎﮔردان ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟرأت از رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ در اورﺷﻠﯾم ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑردﻧد
ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﮐردﻧد .رھﺑران ﺷورا ﻏﺿﺑﻧﺎک ﺷدﻧد و ﺟﮭت ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﺧﺑر از ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣﺿﺎﯾﻘﮫ ﻧﮑردﻧد) .
اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﺑﺎب  .( ۴آ»ان ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﺳﺗن دھﺎن ﭘطرس و ﯾوﺣﻧﺎ ،آﻧﮭﺎ را زدﻧد و ﺗﮭدﯾدﺷﺎن ﮐردﻧد.
راه ﺣﻠﯽ ﺑﮭﺗر از اﯾن وﺟود داﺷت .اﮔر اﯾن رؤﺳﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﻧد ،آﻧرا در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی
اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در ﻣﯾﺂوردﻧد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾورش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت را در ﮔﮭواره اش ﺧﻔﮫ ﻣﯾﮑردﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ
ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ ﻧزد آﻧﮭﺎ ﻧﺑوده اﺳت.
ﺷﺎﯾﻌﮫ دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳر ﻗﺑر ﻣﯾرﻓﺗﻧد ،ﺑﻌﻠت ﻏم و اﻧدوھﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﻧد ،در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھوا اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً ﺑﮫ
ﺳر ﻗﺑر دﯾﮕری رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و از ﺷدت ﻧﺎراﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺧﺑر ﺧﺎﻟﯽ را دﯾدﻧد ﺧﯾﺎل ﮐردﻧد ﻣﺳﯾﺢ زﻧده ﺷده اﺳت .اﯾن اﺷﮑﺎل ﻧﯾز ﺑﺎ
دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻗﺑل اراﺋﮫ ﺷد ،رﻓﻊ ﻣﯾﺷود .اﮔر زﻧﺎن ﺳراغ ﻗﺑر دﯾﮕری رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭘس ﭼرا رؤﺳﺎی ﮐﮭﻧﮫ و دﺷﻣﻧﺎن دﯾﮕر
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ ﻗﺑر ﻣﺳﯾﺢ ﻧرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑدن او را ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷﺎن دھﻧد؟ ﺑﻌﻼوه ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﭘطرس و ﯾوﺣﻧﺎ ﻧﯾز ﻣرﺗﮑب ھﻣﺎن
اﺷﺗﺑﺎه ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .از طرف دﯾﮕر ﯾوﺳف ،ﺻﺎﺣب ﻗﺑر ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﺳت آﻧﮭﺎ را از اﺷﺗﺑﺎه در آورد .در ﺿﻣن ﻻزم ﺑﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ
ﻗﺑر ﻣﺳﯾﺢ در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ او را ﻗﺑر ﺷﺧﺻﯽ ﮔذاردﻧد .ﻗﺑر دﯾﮕری در آن ﺣواﻟﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺷود.
ﻓرﺿﯾﮫ ﺳﺳت دﯾﮕری ﻧﯾز در ﻣورد ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻋرﺿﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾن ﻋﻧوان ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ واﻗﻌﺎ ً ﻧﻣرد ،ﺑﻠﮑﮫ در
اﺛر ﺧﺳﺗﮕﯽ ،درد ،و از دﺳت دادن ﺧون زﯾﺎد ﻏش ﮐرد و ﻣردم ﻓﮑر ﮐردﻧد او ﻣرده اﺳت .وﻗﺗﯽ او را در ﻗﺑر ﺳرد ﻧﮭﺎدﻧد
ﺑﮭوش آﻣد ،و ﺑﺎﻻﺧره از ﻗﺑر ﺑﯾرون آﻣده ﻧزد ﺷﺎﮔرداﻧش رﻓت و آﻧﮭﺎ ﮔﻣﺎن ﺑردﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ از ﻣرگ زﻧده ﺷده اﺳت.

داﺳﺗﺎن ﻓوق از ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی ﻧوﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در اواﺧر ﻗرن ھﯾﺟدھم ﺷﺎﯾﻊ ﺷد .ﺟﺎﻟب اﺳت
ﭼطور در ﺑﯾن ﺣﻣﻼت ﺷدﯾدی ﮐﮫ در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﯾﺷد ،اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﺎﯾن ﺷﮑل دﯾده ﻧﺷده اﺳت .ﺗﻣﺎم ﻗراﺋن ﻧﺧﺳﺗﯾن،
ﻣرگ ﻣﺳﯾﺢ را ﺗﺄﺋﯾد ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ﺑرای ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در ﺣﺎل ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،زﻧده ﺑﮫ ﻗﺑر ﺳﭘرده ﺷد .آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ او ﺳﮫ روز ﺑدون ﻏذا و آب و ﺗوﺷﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﻗﺑری ﻣرطوب زﻧده ﺑﻣﺎﻧد؟ ﭼطور او ﺗواﻧﺳﺗﮫ در زﯾر ﮐﺗﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑدﻧش را ﺑﺎ آن ﭘﯾﭼﯾده ﺑودﻧد زﻧده ﺑﻣﺎﻧد؟ آﯾﺎ او اﯾﻧﻘدر ﻗدرت داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺧود را از ﺑﻧدھﺎی ﮐﻔن آزاد ﮐرده ،در ﺳﻧﮕﯽ ﻗﺑر را
ﮐﻧﺎر زده ،ﺑر ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن روﻣﯽ ﻏﻠﺑﮫ ﮐرده ،ﺑﺎ ﭘﺎھﺎی ﺳوراخ ﺷده ﺧود ﮐﯾﻠوﻣﺗرھﺎ راه رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﻗﺑول ﭼﻧﯾن ﻋﻘﯾده واھﯽ ﺑﻣراﺗب
ﻣﺷﮑﻠﺗر از ﻗﺑول واﻗﻌﮫ روﺷن رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ اﺳت.
ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘد آﻟﻣﺎﻧﯽ داوﯾد اﺳﺗرواس )  ( David Straussﮐﮫ ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﺑﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن ﻧدارد ،ﻋﻘﯾده
ﻓوق را ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯾداﻧد و آﻧرا رد ﻣﯾﮑﻧد .او ﻣﯾﮕوﯾد » ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن ،ﺗﺎزه از ﻗﺑر ﺑﯾرون آﻣده ،ﺑﺎ ﺑدﻧﯽ ﺿﻌﯾف و رﻧﺟور
راه رﻓﺗﮫ ،و ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ درﻣﺎن و ﺑﺎﻧداژ و ﺗﻘوﯾت و ﭘرﺳﺗﺎری دﻗﯾﻖ ﺑوده ،و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ زﺣﻣﺎت و آﻻم دﭼﺎر ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻣﺣﺎل اﺳت
ھرﮔز ﺑﺗواﻧد در ﻧظر ﺷﺎﮔرداﻧش ﻓﺎﺗﺢ ﻣرگ و ﻗﺑر ،و ﺳرور ﺣﯾﺎت ﺟﻠوه ﮔر ﺑﺷود .اﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﮐﺎر ﺑﺷﺎرﺗﯽ آﯾﻧده
آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳزاﺋﯽ داﺷت ،رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻣزﺑور ،ﺗﺄﺛﯾری را ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ و ﻣرگ ﻣﺳﯾﺢ ﺑر ﺷﺎﮔردان داﺷت ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯾﮑرد ــ
ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﺛﯾﮫ ای در ﻣﯾﺂﯾد ــ وﻟﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻏم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﺎدی ﻣﯾدل ﮐﻧد و اﺣﺗراﻣﯽ را ﮐﮫ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻗﺎﺋل ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺣد ﭘرﺳﺗش اوج دھد(١) « .
ﺑﺎﻻﺧره ،اﮔر اﯾن ﻓرض درﺳت ﺑﺎﺷد ﺧود ﻣﺳﯾﺢ دروغ آﺷﮑﺎر ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .ﺷﺎﮔرداﻧش ﺑﮫ زﻧده ﺷدن او ﺑﻌد از
ﻣرگ اﯾﻣﺎن داﺷﺗﻧد و آﻧرا ﻣوﻋظﮫ ﻣﯾﮑردﻧد ،و ﻣﺳﯾﺢ در ﺻدد ﺑرﻧﯾﺎﻣد ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺗﻘﺎد آﻧﮭﺎ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس از آن ﺣﻣﺎﯾت ﻧﯾز
ﮐرد.
ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺋوری ﻗﺎﺑل ﻗﺑول در ﻣورد ﻗﺑر ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑواﻗﻊ از ﻣرگ ﻗﯾﺎم ﮐرد.
ﻧﮑﺗﮫ دوم ﮐﮫ ھر اﯾﻣﺎﻧدار و ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد آﻧرا ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار دھد ،ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ظﮭور
ﻣﺳﯾﺢ ﭘس از ﻣرگ دﻻﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد .دوره ظﮭور ﻣﺳﯾﺢ ،از ﻗﯾﺎم او از ﻣرگ ﺷروع ﻣﯾﺷود و ﺗﺎ ﺻﻌود او ﺑﻌد از  ۴٠روز اداﻣﮫ
دارد .درﺑﺎره ظﮭور او دﺳت ﮐم ده ﻣورد ﻣﺟزا ذﮐر ﺷده اﺳت ،ﮐﮫ در زﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و در ﺣﺿور ﻣردم ﮔوﻧﺎﮔون
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺳﮫ ﻣورد ،ﭘطرس و ﯾﻌﻘوب و ﻣرﯾم ﻣﺟدﻟﯾﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑر آﻧﮭﺎ ظﺎھر ﺷد .ﺳﭘس ظﮭور ﭼﻧد ﺑﺎرﮔﯽ ﻣﺳﯾﺢ
اﺳت ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﺷﺎﮔردان ،و ﺑﺎز ظﮭورش ﺑﮫ  ۵٠٠ﺗن از ﺑرادراﻧﯽ ﮐﮫ دور ھم ﺟﻣﻊ ﺑودﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺟﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧود را
ﻧﺷﺎن داد ،ﭼﻧد ﺑﺎر در داﺧل ﺑﺎغ ﻧزدﯾﮏ ﻗﺑر ﺧود؛ ﭼﻧد ﺑﺎر در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮫ ای؛ ﯾﮏ ﺑﺎر در راه اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ ﻋﻣواس؛ و ﭼﻧدﺑﺎر دﯾﮕر
در ﺟﻠﯾل ﮐﮫ از اورﺷﻠﯾم ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی داﺷت .ھرﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺧود را ظﺎھر ﻣﯾﮑرد .ﺳﺧﻧﺎن و رﻓﺗﺎرش ﺑﺎ دﻓﻌﺎت ﻗﺑل ﻓرق
داﺷت.
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)Strauss, David. The Life of Jesus for The People Vor. I London 1979, p. 412 (١

ﺑر اﺳﺎس ھﻣﺎن دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮑرد ﻗﺑر ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺳﯾﺢ دروغ و اﻓﺳﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ،ﻗﺿﯾﮫ ظﮭور ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻌد از ﻣرگ
ھم ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷد .زﯾرا از ﺷﮭﺎدﺗﮭﺎی ﺑر ﺣﻖ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ﺑودﻧد و از درﺳﺗﯽ ﻧظرﯾﺎت ﺧود اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل
داﺷﺗﻧد ،ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﻣﻧظور ﺗﮑذﯾب وﻗﺎﯾﻊ ظﮭور ﻣﺳﯾﺢ اراﺋﮫ ﺷده اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ وھم و ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑﯾش
ﻧﺑوده اﻧد .در وھﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﯾﮏ ﻧوع ﺗﻌرﯾف دﯾﮕری اﺳت از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻓوق اﻟطﺑﯾﻌﮫ .وﻟﯽ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ
ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯽ درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﭘزﺷﮑﯽ اﺧﯾر اراﺋﮫ ﺷده ،ﺑﯽ اطﻼع ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑر ﭘدﯾده
ھﺎی رواﻧﯽ ﻧظﯾر ﻣورد ﻓوق دﻻﻟت ﻣﯾﮑﻧد .وﻗﺗﯽ اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﮫ ﺷواھد ﻣوﺟود رﺑط داده ﺷود ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﻓرﺿﯾﮫ ای ﮐﮫ
در اﺑﺗدا ﻣﻧطﻘﯽ و دﺳت ﺑﻧظر ﻣﯽ آﻣد اﯾﻧﮏ ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻣﻣﮑن در ﻣﯽ آﯾد.
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وھم و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﯾﮭوده دﭼﺎر ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﮔراﯾﺷﯽ ﻣﺣﺳوس ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﮐردن و در ﺧود
ﻓرورﻓﺗن دارﻧد ،و دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت ﻋﺻﺑﯽ ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .درﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾن ﮔروه زﻧﺎن ﺷﺎھد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋده ای اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ اﻧد ،وﻟﯽ ﻣرداﻧﯽ ﭼون ﭘطرس ﻣﺎھﮕﯾر و دﯾﮕران ﻧﯾز ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗن ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﻣﯾدادﻧد و ﻓﻘط ﺳﺧن ﺣﺳﺎﺑﯽ و
ﻋﻣﻠﯽ را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﻧد.
وھم و ﺧﯾﺎل ﭘدﯾده ای اﺳت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎطﻧﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ،ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ھﯾﭼوﻗت دو ﻧﻔر دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧوع وھم و ﺧﯾﺎل
ﻧﻣﯾﺷوﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﻣورد رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ ،ﻧﮫ ﻓﻘط او ﺑﻊ اﺷﺧﺎص ﺑطور اﻧﻔرادی ظﺎھر ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎ ﻧﯾز؛ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﺟﺎوز از  ۵٠٠ﺗن آﺷﮑﺎر ﺷد .ﺑطوری ﮐﮫ ﭘوﻟس اظﮭﺎر ﻣﯾداﺷت ھﻧوز ﻋده ای از آن ﮔروه زﻧده ﺑودﻧد و
ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑر آن واﻗﻌﮫ ﺷﮭﺎدت دھﻧد )  ١ﻗرﻧﺗﯾﺎن ( ١۵
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﻣوﻻ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺧﺻوﺻﯽ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﮫ وھم و ﺧﯾﺎل ﻣﯾﺷوﻧد ،و اﯾن ﻋﺎرﺿﮫ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺻوراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد واﻗﻌﮫ ﺋﯽ ﺑر ذھن آﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود .وﻟﯽ ظﮭور ﻣﺳﯾﺢ ھم در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ھم در ﻣﺣﯾط ﺑﺎز ،ھم
در ﺻﺑﺢ و ھم در ﺑﻌد از ظﮭور و ھم در ﺷب اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد.
ﻋﻣوﻣﺎ ً اﯾن ﻋوارض رواﻧﯽ ﺑطور طوﯾل اﻟﻣدت و ﻣرﺗب اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗﻧد .وﻟﯽ ظﮭور ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻣدت ﭼﮭل روز اداﻣﮫ
داﺷت ،و ﺳﭘس ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻗطﻊ ﺷد .ﭘس از آن ھﯾﭼﮑس ادﻋﺎ ﻧﮑرد ﮐﮫ او را ﻣﺟددا ً ﺑﮭﻣﺎن ھﯾﺋت دﯾده ﺑﺎﺷد.
اﻏﻠب ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﻗطﻌﯽ ﺗﺋوری ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑودن واﻗﻌﮫ ظﮭور ﻣﺳﯾﺢ را ﺗﮑذﯾب ﻣﯾﮑﻧد ،ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺧﯾﺎﻻﺗﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﮔراﯾﺷﯽ ﺷدﯾد ﺑﮫ ﻧﻘﺷﮫ ای دارد ﮐﮫ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد و ﻣﯾﺧواھد ﺑﺂن اﻋﺗﻘﺎد ﭘﯾدا ﮐﻧد
و ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎ ﺗﺻورات ﺧود وﻓﻖ دھد .ﻣﺛﻼ ،ﻣﺎدری ﮐﮫ ﭘﺳرش را در ﺟﻧﮓ از دﺳت داده اﺳت ﺑﺧﺎطر ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ او
ھر روز ﺳﺎﻋت ﭘﻧﺞ و ﻧﯾم ﺑﻌد از ظﮭر از ﺳر ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻣﯽ آﻣد .اﯾن ﻣﺎدر ﮐﺎرش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر روز در ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﺗﺣرک
ﺧود ﺑﻧﺷﯾﻧد و در اﻓﮑﺎر و ﺧﯾﺎﻻﺗش ﻓرو رود ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺧﯾﺎل ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﭘﺳرش از در وارد ﻣﯾﺷود و ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﭘردازد.
در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ او از واﻗﻌﯾت ﺧﺎرج ﺷده ﺑﮫ ﺧﯾﺎﻻت ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﻓﮑر ﮐﻧد ﺷﺎﮔردان ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز در ﻣورد رﺳﺗﺎﺧﯾز وی ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد .واﻗﻌﯾت درﺳت ﺑرﻋﮑس
اﯾن اﺳت ــ آﻧﮭﺎ ﺑرﺧﻼف اراده و اﻧﺗظﺎر ﺧود درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ از ﻣردﮔﺎن زﻧده ﺷده اﺳت.

ﻣرﯾم ﺻﺑﺢ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ) اوﻟﯾن ﻋﯾد ﭘﺎک ( ﺑﺎ ﺷﯾﺷﮫ ﻋطری در دﺳت ،ﺑر ﺳر ﻗﺑر آﻣد .ﭼرا؟ ﺑرای ﺗدھﯾن ﺑدن ﻣرده
ﻣوﻻی ﻣﺣﺑوب ﺧود .آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ او اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷت ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻗﯾﺎم ﮐرده روﺑرو ﺷود .در واﻗﻊ وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ را دﯾد او را ﺑﺎ
ﺑﺎﻏﺑﺎن اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓت ! ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ﮐرد و ﺧود را ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد ،ﻣرﯾم ﺗواﻧﺳت او را ﺑﺷﻧﺎﺳد.
ﺳﺎﯾر ﺷﺎﮔردان وﻗﺗﯽ از ﻣوﺿوع ﺧﺑردار ﺷدﻧد آﻧرا ﺑﺎور ﻧﮑردﻧد .اﯾن ﺧﺑر را » اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﭘوچ « ﭘﻧداﺷﺗﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺳﯾﺢ ﺧود را ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش آﺷﮑﺎر ﮐرد ،آﻧﮭﺎ ﺗرﺳﯾدﻧد و ﻓﮑر ﮐردﻧد روﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ! آﻧﮭﺎ
ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﺧﯾﺎﻻﺗﯽ ﺷده اﻧد و ﺑﺧود ﻟرزﯾدﻧد ،ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺟﺑور ﺷد ﺑﮕوﯾد » ،ﺑر ﻣن دﺳت ﮔذارده ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾد زﯾرا ﮐﮫ روح
ﮔوﺷت و اﺳﺗﺧوان ﻧدارد ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﯾﻧﮕرﯾد ﮐﮫ درﻣن اﺳت « .و از آﻧﮭﺎ ﭘرﺳﯾد ﻏذا دارﻧد ،و ﺷﺎﮔردان ﺗﮑﮫ ای ﻣﺎھﯽ ﺑرﯾﺎن ﺑوی
دادﻧد .ﻟوﻗﺎ ﺗذﮐر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ آﺷﮑﺎر را ﻻزم ﻧﻣﯾداﻧد ﮐﮫ اﺷﺑﺎح ﻣﺎھﯽ ﻧﻣﯾﺧورﻧد ! ) ﻟوﻗﺎ  ٣۶ : ٢۴ــ ( ۴٣
ﺑﺎﻻﺧره ﻧوﺑت ﻣﯾرﺳد ﺑﮫ ﺗوﻣﺎی ﺷﮑﺎک ﮐﮫ ھﻧوز ھم از او ﺻﺣﺑت ﻣﯾﻧﻣود .وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ
ﺷﺎﮔردان ظﺎھر ﺷد ﺗوﻣﺎ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﺑود .وﻗﺗﯽ ﺷﺎﮔردان واﻗﻌﮫ را ﺑرای او ﺗﻌرﯾف ﮐردﻧد آﻧرا ﺑﺎور ﻧﮑرد و ﺷﺎﮔردان را اﺳﺗﮭزا
ﻧﻣود .در واﻗﻊ او ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﮕوﯾد » ﻣن آدم ﻣﻧطﻘﯽ ھﺳﺗم .ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧودم ﻧﺑﯾﻧم ﺑﺎور ﻧﺧواھم ﮐرد .ﻣن ھر ﭼﯾز را از طرﯾﻖ
ﺗﺟرﺑﮫ ﻗﺑول دارم .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐم اﻧﮕﺷﺗم را در ﺟﺎی زﺧﻣﮭﺎی ﻣﯾﺦ دﺳﺗﮭﺎﯾش ﻧﮕذارم و ﺑﺎ دﺳﺗم ﭘﮭﻠوﯾش را ﻟﻣس ﻧﮑﻧم ،ﺑﺎور ﻧﺧواھم
ﮐرد « .او ﺧﯾﺎﻻﺗﯽ ﻧﺷده ﺑود !
ﯾوﺣﻧﺎ داﺳﺗﺎن ﻣﺻور ) ﯾوﺣﻧﺎ ﺑﺎب  ( ٢٠ظﮭور ﻣﺟدد ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺑﻌد از  ٨روز را ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺳﯾﺢ از
ﺗوﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ دﺳﺗﮭﺎ و ﭘﮭﻠوﯾش ﺑﭘرداز .وﻟﯽ ﺗوﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﭼﺷم دوﺧﺗﺑﮫ زﻣﯾن اﻓﺗﺎد و او را ﭘرﺳﺗش ﻧﻣوده ﮔﻔت
» ای ﺧداوﻧد و ﺧدای ﻣن« .
در ﺻورﺗﯽ ﻣﯾﺗوان ظﮭور ﻣﺳﯾﺢ را ﺧطﺎی اﺣﺳﺎس ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ از ﺷواھد ﻣوﺟود ﮐﺎﻣﻼ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﺷود.
ﭼﮫ اﻣری ﺑﺎﻋث ﺷد ﻣﺷﺗﯽ ﺷﺎﮔرد وﺣﺷﺗزده و ﺗرﺳو ﺑﮫ ﻣرداﻧﯽ ﺑﺎﺟرأت و راﺳﺦ در اﻋﺗﻘﺎد ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد؟
ﭼﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭘطرس را ﮐﮫ ﺷب ﻗﺑل از ﻣﺻﻠوب ﺷدن ﻣﺳﯾﺢ از ﺗرس ﺟﺎﻧش ﺳﮫ ﺑﺎر ﻋﯾﺳﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ او را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳد،
ﺑﮫ ﺷﯾر ژﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗﺑدﯾل ﮐرد؟ در ﺣدود  ۵٠روز ﺑﻌد از اﯾن واﻗﻌﮫ ﭘطرس ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ادﻋﺎ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ زﻧده را
دﯾده اﺳت ﺟﺎﻧش ﺑﺧطر اﻓﺗﺎد .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ ﭘطرس وﻋظ ﺗﮑﺎن دھﻧده ی روز ﭘﻧطﯾﮑﺎﺳت ﺧود را در اورﺷﻠﯾم اﯾراد
ﮐرد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ در آن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑود ،و ﺑﮭﻣﯾن ﺟﮭت زﻧدﮔﯽ اش در ﺧطر ﺑود .او در ﺟﻠﯾل ﮐﮫ ﻓرﺳﻧﮕﮭﺎ از آﻧﺟﺎ
ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت ﻧﺑود ،ﺗﺎ ھﯾﭼﮑس ﻧﺗواﻧد درﺳﺗﯽ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﺳﻧﺟد و ﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن طﻧﯾن اﻧداز او ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.
ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺗواﻧﺳت اﯾن ﺗﻐﯾﯾر را ﺑوﺟود آورد.
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻣدرﮐﯽ از رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺧود ﺷﺧﺻﺎ ً از آن ﺑرﺧوردارﯾم .اﮔر
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ از ﻣردﮔﺎن زﻧده ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﻣروز ھم زﻧده اﺳت ،و اﯾن ﻗدرت را دارد ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧودﺷﺎن
دﻋوت ﻣﯾﮑﻧﻧد دﮔرﮔون ﺳﺎزد ،اﻣروزه ھزاران ﻧﻔر ﻣﺗﻔﻘﺎ ً ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ دﺳﺗﺧوش اﻧﻘﻼب
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺳﯾﺢ ﻣواﻓﻖ ﻗول ﺧود ﺑﺎ آﻧﮭﺎ رﻓﺗﺎر ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ ﺣﻠوا ﺣﻠوا ﮔﻔﺗن دھﺎن ﺷﯾرﯾن ﻧﻣﯾﺷود ! ھﻧوز ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾد » ﺑﭼﺷﯾد
و ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﯾﮑوﺳت ! « در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑرای ھرﮐس ﮐﮫ ﺑﺧواھد آزﻣﺎﯾش ﮐﻧد ﺑﺎز اﺳت.

در ﺧﺎﺗﻣﮫ ،ﻣﺎھم ﺑﺎ ﮐﺎﺋن وﺳت ﮐﺎت )  ( Canon Westcottﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺳﺗﺎد ﺑﯽ ﻧظﯾر » ﮐﻣﺑرﯾﺞ « ﺑوده
ﻣﯾﮕوﺋﯾم » واﻗﻌﺎ ً اﮔر ﺗﻣﺎم ﺷواھد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﯾﺎم ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﺎ ھم ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ ﺟرأت ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺗﻔﺎق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﻧدازه
اﯾن واﻗﻌﮫ از ﻣدارک ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﮭﺗر ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت .ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﻣﯾﺗواﻧد در اﺛﺑﺎت و درﺳﺗﯽ اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﻘﺻﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد.
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺑر دروغ ﺑودن آن ﺷﮭﺎدت دھﻧد« .

ﺑﺧش دھم
آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداﺳت؟
ﺷﻧﺎﺧت ﻗطﻌﯽ وﺟود ﺧدا و ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ ذات اﻟﮭﯽ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا اراده ﮐرده ﺧود را ﺑر ﻣﺎ
آﺷﮑﺎر اﺳت .ﺑﺎﯾد از ﮐﯾﻔﯾت وﺟودی ﺧدا آﮔﺎه ﺷده ،و ﺧواﺳت او را درﺑﺎره ﺧود ﺑداﻧﯾم .ﺷﺎﯾد ﻣﻌﺗرف ﺑﮫ وﺟود ﺧدا ﺑﺎﺷﯾم ﻟﯾﮑن او
را ﭼون آدﻟف ھﯾﺗﻠر دﻣدﻣﯽ ﻣزاج ،ﺷرﯾر ،ﺑدﺑﯾن و ﺳﺗﻣﮕر ﺑداﻧﯾم .ﭼﮫ ﺑرداﺷت وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ !
ﺑرای داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ اﺛر و ﻣدرﮐﯽ در ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ی ﺧدا وﺟود دارد ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺦ را دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑررﺳﯽ ﻧﻣود .اﮔر
اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﯾم ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷوﯾم ﮐﮫ اﺛری روﺷن از ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺧدا وﺟود دارد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﮕوﯾد  :در دھﮑده ای ﮔﻣﻧﺎم از ﻓﻠﺳطﯾن،
در ﺣدود  ٢٠٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل ،طﻔﻠﯽ در آﺧوری زاده ﺷد .ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدن او در دل ھﯾرودﯾس ﭘﺎدﺷﺎه وﻗت ،ھراﺳﯽ ﺑوﺟود آورد ،اﻗدام
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﮭت از ﺑﯾن ﺑردن طﻔﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﻊ ﺑود ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮭود ﺧواھد ﺷد ،ﺳﺑب ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﮐودﮐﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﮔردﯾد ،ﺑطوری ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
از آن واﻗﻌﮫ ﺑﻌﻧوان » ﮐﺷﺗﺎر ﻣﻌﺻوﻣﺎن « ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧد.
واﻟدﯾن طﻔل ،او را ﺑﮫ ﻧﺎﺻره ﺑردﻧد و در آﻧﺟﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺣرﻓﮫ ی ﻧﺎﭘدرش را ﮐﮫ ﻧﺟﺎری ﺑود ،ﻓرا ﮔرﻓت .او ﺑﭼﮫ
ی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﺑود .وﻗﺗﯽ  ١٢ﺳﺎل ﺑﯾش ﻧداﺷت ،در اورﺷﻠﯾم ﺑﺎ داﻧﺷﻣﻧدان و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘرداﺧت و آﻧﺎن از ﻧﺑوغ و
ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻓﮑری او ﻣﺎت و ﻣﺑﮭوت ﺷدﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون اطﻼع واﻟدﯾﻧش در ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﺑﺎز ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﭘدر و ﻣﺎدرش وی را
ﻣورد ﺳرزﻧش ﻗرار دادﻧد ﮐﮫ ﭼرا ھﻣراه آﻧﺎن ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .او ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻋﺟﯾب دادو ﮔﻔت » آﯾﺎ ﻧﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در اﻣور ﭘدرم
ﺑﺎﺷم؟ « اﯾن ﺟواب ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر راﺑطﮫ ی ﺑﯽ ﻧظﯾر ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎ ﺧداﺳت.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎ ﺳن  ٣٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﮭرﺗﯽ ﻧداﺷت ،وﻟﯽ از آن ﺑﺑﻌد ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود را ﮐﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑطول
اﻧﺟﺎﻣﯾد ،آﻏﺎز ﻧﻣود .ﺳرﻧوﺷت ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ او ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ را دﮔرﮔون ﺳﺎزد.
او ﺷﺧﺻﯽ ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود و ﮔﻔﺗﮫ ﺷده » ﻣردم اﻣﯽ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎو ﮔوش ﻣﯾدادﻧد « ﺑرﺧﻼف ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣذھﺑﯽ
زﻣﺎن ﺧود او ﺑﺎ ﻗدرت ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯾداد ،ﻧﮫ ﻣﺛل ﮐﺎﺗﺑﺎن و ﻓرﯾﺳﯾﺎن« .

ﺑزودی ﻣﺳﻠم ﺷد ﻣﺳﯾﺢ ادﻋﺎھﺎی ﺟﺎﻟب و ﺗﮑﺎن دھﻧده ای در ﻣورد ﺧود داﺷت .او ﻣدﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣش ﺑرﺗر
از ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت .ﺑﺎ ﺻراﺣت اﻋﻼم ﻣﯾداﺷت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم او اﻟﮭﯽ دارد .ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧود را ﻣﺣور اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗش ﻗرار
داده ﺑود .ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺳؤاﻟﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾرواﻧش ﺑﻌﻣل آورد اﯾن ﺑود » :ﺷﻣﺎ ﻣرا ﮐﮫ ﭘﺳر اﻧﺳﺎﻧم ﮐﯽ ﻣﯾداﻧﯾد؟ « از ﺟواب ﭘطرس ﮐﮫ
ﮔﻔت » ﺗوﺋﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭘﺳر ﺧدای زﻧده « ) ﻣﺗﯽ  ١۵ : ١۶و  ( ١۶ﻋﯾﺳﯽ ﻧﮫ ﺗﻌﺟب ﮐرد وﻧﮫ ﭘطرس را ﺑﺧﺎطر آن ﺟواﺑش ﺳرزﻧش
ﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ وی را ﺗﺄﺋﯾد ﮐرد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺻرﯾﺣﺎ ً ادﻋﺎی ﺧود را اظﮭﺎر داﺷت ،ﺷﻧوﻧدﮔﺎﻧش ﻣﻘﺻود او را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﮭﻣﯾدﻧد .و در اﯾن
ﻣورد ﭼﻧﯾن ﻣﯾﺧواﻧﯾم » :ﭘس ،از اﯾن ﺳﺑب ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺻد ﻗﺗل او ﮐردﻧد زﯾرا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺑت را ﻣﯾﺷﮑﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا را ﻧﯾز
ﭘدر ﺧود ﮔﻔﺗﮫ ،ﺧود را ﻣﺳﺎوی ﺧدا ﻣﯾﺳﺎﺧت ) « .ﯾوﺣﻧﺎ .( ١٧ : ۵
در ﻣوردی دﯾﮕر وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺢ اظﮭﺎر داﺷت » :ﻣن و ﭘدر ﯾﮏ ھﺳﺗﯾم ،ﯾﮭودﯾﺎن ﻓورا ً ﺧود را آﻣﺎده ﺳﻧﮕﺳﺎر
ﮐردن وی ﻧﻣودﻧد .در ﺟواب ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺑود ﺑﺧﺎطر ﮐدام ﯾﮏ از ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮑش ﻣﯾﺧواھﻧد وی را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد ﮔﻔﺗﻧد» :
ﺑﺳﺑب ﻋﻣل ﻧﯾﮏ ﺗرا ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﺑب ﮐﻔر .زﯾرا ﺗو اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﯽ و ﺧود را ﺧدا ﻣﯾﺧواﻧﯽ « ) ﯾوﺣﻧﺎ  ٣٠ : ١٠ــ
.( ٣١
ﻋﯾﺳﯽ ﺻﻔﺎت ﺧدا را ﺑﺧود ﻧﺳﺑت ﻣﯾداد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﻠوﺟﯽ را از ﭘﺷت ﺑﺎم ﻣﻧزﻟﯽ ﺑداﺧل اطﺎق ،ﻧزد ﭘﺎھﺎی
ﻋﯾﺳﯽ ﻓرود آوردﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻔﻠوج ﮔﻔت » :ای ﻓرزﻧد ﮔﻧﺎھﺎن ﺗو آﻣرزﯾده ﺷد « در آن ﻣوﻗﻊ ﮐﺎﺗﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد از
ﺳﺧﻧﺎن ﻣﺳﯾﺢ دﭼﺎر ﺗﺷوﯾش ﺷدﻧد و ﺑﺧود اﻧدﯾﺷﯾدﻧد » ﭼرا اﯾن ﺷﺧص ﭼﻧﯾن ﮐﻔر ﻣﯾﮕوﯾد؟ ﻏﯾر از ﺧدای واﺣد ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
ﮔﻧﺎھﺎن را ﺑﯾﺎﻣرزد؟ « ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﺳت در اﻓﮑﺎر آﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﯾﮕذرد ﮔﻔت » :ﮐدام ﺳﮭل ﺗر اﺳت ،ﻣﻔﻠوج را ﮔﻔﺗن ﮔﻧﺎھﺎن ﺗو
آﻣرزﯾده ﺷده ﯾﺎ ﮔﻔﺗن ﺑرﺧﯾز و ﺑﺳﺗر ﺧود را ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺑﺧرام؟ و ﺳﭘس ﺑدﯾن ﻣﻧوال اﻓزود » ﻟﯾﮑن ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﺳر اﻧﺳﺎن را
اﺳطﺎﻋت آﻣرزﯾدن ﮔﻧﺎھﺎن ﺑرروی زﻣﯾن ھﺳت ) در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮕوﺋﯾد ﻓﻘط ﺧدا ﻣﯾﺗواﻧد ﮔﻧﺎه را ﺑﺑﺧﺷد و ﺣﻘﯾﻘت ھم ﺟز اﯾن
ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﻋﻣل ﺑﺧﺷﯾدن ﮔﻧﺎه را ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﯾﻧد ،ﺣﺎﻻ ﻣن ﮐﺎری ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾد ( ﺑﮫ ﻣﻔﻠوج رو ﮐرده
دﺳﺗور داده ﺑرﺧﯾز و ﺑﺳﺗر ﺧود را ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑرو « ) ﻣرﻗس  ٧ : ٢ــ ( ١١
ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻟﻘب » ﭘﺳر ﺧدا « اوﻟوھﯾت ﻣﺳﯾﺢ را ﻣﺧدوش ﮐرده او را در ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺟز اﯾن اﺳت .زﯾرا از ﺻﻔﺎت وی ﺑﻌﻧوان ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯾﺗوان ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﻣﻘﺎم
اﻟوھﯾت اوﺳت .ﭼون ﺻﻔﺎت او ﻓﻘط در ﻣورد ﺧدا ﺻﺎدق اﺳت.
در ﻟﺣظﺎت ﺑﺣراﻧﯽ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر دﻋوی ﻣﻘﺎم ﺧداﯾﯽ ،زﻧدﮔﯾش در ﻣﺧﺎطره ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ رﺋﯾس
ﮐﮭﻧﮫ ) ﮐﺎھن ﺑزرگ ( ﮐﮫ ﺳؤال ﮐرده ﺑود » آﯾﺎ ﺗو ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳر ﺧدای ﻣﺗﺑﺎرک ھﺳﺗﯽ؟ « ﺑﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﺟواب داد » ﻣن ھﺳﺗم و
ﭘﺳر اﻧﺳﺎن را ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺑر دﺳت راﺳت ﻗوت ﻧﺷﺳﺗﮫ در اﺑرھﺎی آﺳﻣﺎن ﻣﯾﺂﯾد « .رﺋﯾس ﮐﮭﻧﮫ ﺑﻣﺟرد ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺳﺧن ﻟﺑﺎس
ﺧود را درﯾده ﭼﻧﯾن ﮔﻔت » :دﯾﭘر ﭼﮫ ﺣﺎﺟت ﺑﮫ ﺷﺎھدان دارﯾم؟ ﮐﻔر او را ﺷﻧﯾدﯾد ) « .ﻣرﻗس  ۶١ : ١۴ــ ( ۶۴
» او ) ﻣﺳﯾﺢ ( ﭼﻧﺎن ﭘﯾوﻧد ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺧدا داﺷت ﮐﮫ طرز ﻓﮑر ﻣردم را در ﻣورد ﺧدا ،ﺑﺎ روﯾﮫ ای ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در
ﻣورد ﺧود او داﺷﺗﻧد ،ﯾﮑﯽ ﻣﯾداﻧﺳت ﺑطوری ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗن وی ﺑﻣﻧزﻟﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺧدا ﺑود ) ،ﯾوﺣﻧﺎ  ١٩ : ٨و  .( ٧ : ١۴دﯾدن او در
واﻗﻊ دﯾدن ﺧدا ) ﯾوﺣﻧﺎ  ١٢:۴۵و ( ١۴:٩و اﯾﻣﺎن آوردن ﺑﺎو اﯾﻣﺎن آوردن ﺑﺧدا ﺑود ) ﯾوﺣﻧﺎ  ۴۴ : ١٢و  ( ١ : ١۴ﭘذﯾرﻓﺗن او

ﭘذﯾرش ﺧدا ) ﻣرﻗس  .( ٣٧ : ٩ﻧﻔرت از او ،ﺗﻧﻔر از ﺧدا ) ﯾوﺣﻧﺎ  ( ٢٣ : ١۵و ﺑﺎﻻﺧره اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺟﻠﯾل از ﺧدا ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯾﺷد ) ﯾوﺣﻧﺎ (١) ( ٢٢ : ۵
از ﺑررﺳﯽ ادﻋﺎھﺎی ﻣﺳﯾﺢ ،ﺑﯾﮑﯽ از اﯾن ﭼﮭﺎر ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد :ﻣﺳﯾﺢ دروﻏﮕو ﯾﺎ دﯾواﻧﮫ ﯾﺎ اﻓﺳﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﺑود.
اﻧﮑﺎر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﮭﺎرم ) ﺣﻘﯾﻘت ( ﺧودﺑﺧود ﻗﺑول ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی دﯾﮕر را ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود.
ﻣورد اول اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑدروغ دﻋوی ﺧداﯾﯽ ﻣﯾﮑرده اﺳت ــ ﯾﻌﻧﯽ او ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ
ﺧدا ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﻋﻣدا ً ﻣردم را ﻓرﯾب ﻣﯾداد ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و دﺳﺗوراﺗش روﻧﻘﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑﮫ ﺟرأت ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت
ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن ﻧظرﯾﮫ ای راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭼﮫ ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اوﻟوھﯾت او را ﻗﺑول ﻧدارﻧد ﻣﻧﮑر
اﯾﻧﮑﮫ او ﻣﻌﻠم اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯽ ﻧظﯾری ﺑوده ﻧﯾﺳﺗﻧد .وﻟﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ،و آن ﺗﻧﺎﻗض اﻋﺗﻘﺎد اﯾن اﻓراد اﺳت ،زﯾرا
ﻣﺳﯾﺢ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻣﻌﻠم اﺧﻼق ﺑزرﮔﯽ ﺑﺎﺷد و در ﻋﯾن ﺣﺎل در ﻣورد ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗش ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧود ﺑﻣردم !
ﻣرﺗﮑب دروﻏﯽ اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑزرگ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻣورد دوم ﮐﻣﯽ ﻣﻼﯾﻣﺗر اﺳت وﻟﯽ دﺳت ﮐﻣﯽ از اوﻟﯽ ﻧدارد ،و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺷﺧص ﺑﯽ رﯾﺎ وﻟﯽ ﻓرﯾب
ﺧورده ای ﺑوده اﺳت .اﻣروزه اﮔر ﺷﺧص ﺧﯾﺎل ﮐﻧد ﺧداﺳت ،او را ﺑﮫ » ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن « ﻣﯾﻔرﺳﺗﻧد .اﮔر ﻣﺳﯾﺢ ھم ﻓﻘط ﺧﯾﺎل
ﻣﯾﮑرده ﮐﮫ ﺧداﺳت ﻧﻣﯾﺗوان در ﺳﻼﻣت ﻓﮑر او ﺷﮏ ﻧﮑرد.
ﻟﮑن ھرﮔﺎه زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ،ھﯾﭻ ﻣوردی و اﺛری از ﺣﺎﻟت ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ و اﺧﺗﻼل
ﺣواس ،ﮐﮫ در ﺷﺧص دﯾواﻧﮫ ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود ،دروی ﻣﺷﺎھده ﻧﺧواھد ﺷد؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ﺷﺧﺻﯾت ﺑردﺑﺎری ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ
ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت او را ﺑزاﻧو در آﻣرد .وﻗﺗﯽ ﭘﯾﻼطس او را ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯾﮑرد ،ﻣرگ را در ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑرد ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﮐت و آرام ﺑود .ﺑطوری ﮐﮫ ﺳﯽ .اس .ﻟوﺋﯾس )  ( C . S . Lewisﻣﯾﻧوﯾﺳد » :ﺑﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ژرف و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ی او،
ﻓرض دﯾواﻧﮕﯽ وی ﭼﻧﺎن ﺗﺿﺎدی وﺟود دارد ،ﮐﮫ ﺑﮭﯾﭻ وﺟﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای ﺑرطرف ﻧﻣﯾﺷود ،ﺟز ﺑﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ  :ﻗﺑول اﯾﻧﮑﮫ او )
ﻣﺳﯾﺢ ( ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺧدا ﺑود « )(٢
ﺳوﻣﯾن اﺣﺗﻣﺎل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎھﺎی او ،در ﻣورد ﺧدا ﺑودﻧش ،اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و اﺻل ﻗﺿﯾﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﻣرﯾدان ﻣﺗﻌﺻب او ﮐﮫ در ﺳﻧﮫ ی ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﻣﯾزﯾﺳﺗﻧد داﺳﺗﺎﻧﯽ دروغ ﺑرای ﻣﺳﯾﺢ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺳﯾﺢ اﮔر آن را ﻣﯽ
ﺷﻧﯾد ﻣﺗﺄﺳف و ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺧط ﺑطﻼن ﺑر آن ﻣﯽ ﮐﺷﯾد.
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)Stott, John. R. W. Basic Christianity, p. 26. Chicago : intet. Varsity press, 1944 (١
)Stott. Ibid, P.32, Quoting C. S. Lewis, Miracles (٢

ﻓرﺿﯾﮫ ﻓوق ،ﺑﺎ وﺟود ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ،ﻣردود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .از ﺷواھد ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺑطور ﯾﻘﯾن ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ﻧﮕﺎرش اﻧﺎﺟﯾل ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ ھﻣزﻣﺎن ﺑوده اﻧد .ﭼﻧدی ﭘﯾش
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎس ﺷﮭﯾر دﻧﯾﺎ  ، Dr. William F. Albrightﮐﮫ اﮐﻧون از داﻧﺷﮕﺎه  Gohns Hopkinsﺑﺎزﻧﺷﺳت ﺷده اﺳت ،اظﮭﺎر
داﺷت ﮐﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ دﻟﯾﻠﯽ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺎﺟﯾل ﺑﻌد از ﺳﻧﮫ  ٧٠ﻣﯾﻼدی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن رواج و
ﺗﺄﺛﯾری ﮐﮫ اﻧﺟﯾل در طﯽ ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی داﺷت ،ﻗﺑول اﯾن ﻣطﻠب ﺑﯽ اﺳﺎس ﮐﮫ اﻧﺟﯾل اﻓﺳﺎﻧﮫ اﺳت ،ﺑﻧظر ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯾﺂﯾد.
ﻓرض ﮐﻧﯾد ،در اﯾن زﻣﺎن ،ﺷﺧص ﺷرح ﺣﺎل روزوﻟت ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻓﻘﯾد اﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﻧوﯾﺳد و در آن ﻣﺗذﮐر
ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺑرده ادﻋﺎ ﮐرده ﮐﮫ ﺧداﺳت و ﮔﻧﺎھﺎن ﻣردم را ﭘﺎک ﻣﯾﺳﺎزد و ﭘس از ﻣرﮔش ﻧﯾز زﻧده ﺷده اﺳت .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن
داﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑﺎور ﺧواھد ﮐرد؟ ھﯾﭼﮑس ،ﭼون ھﻧوز ھم ﻋده ای زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ روزوﻟت را از ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .ﻓرﺿﯾﮫ
واﻗﻌﯽ ﻧﺑودن دواﻋﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎوﺟود ﻧﺳﺦ ﻗدﯾﻣﯽ اﻧﺟﯾل ،ﺑﯽ ارزش و ﺑﺎطل اﺳت.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣورد ﭼﮭﺎرم ﻓﻘط ﻗﺑول اﺳت  :ﻣﺳﯾﺢ ﺣﻘﯾﻘت را ﮔﻔﺗﮫ اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺻرف ادﻋﺎی ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر ﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷود ،ﺑﺎﺻطﻼح ﻓﻘط » ﺣرف « اﺳت ! ھرﮐﺳﯽ ﻗﺎدر اﺳت ادﻋﺎﺋﯽ
ﺑﮑﻧد .ﮐﺳﺎن دﯾﮕری ﻧﯾز دﻋوی ﺧداﺋﯽ ﮐرده اﻧد ،آﺧرﯾن آﻧﺎن » ﭘدر اﻟﮭﯽ « از اھﺎﻟﯽ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش
ﺑرﺣﻣت اﯾزدی ﭘﯾوﺳت ! ﻣن و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﯾم ادﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداﺋﯾم؛ وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣدرﮐﯽ ﺑرای اﺛﺑﺎت ادﻋﺎی
ﺧود اراﺋﮫ ﻣﯾدھﯾم؟ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در ﻋرض ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ادﻋﺎی ﻣرا ﺑﺎطل ﮐﻧﯾد ،ﻣن ھم ﻣﯾﺗواﻧم در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﺎدرﺳت
ﺑودن ادﻋﺎﯾﺗﺎن را ﺛﺎﺑت ﮐﻧم .اﺛﺑﺎت دروﻏﮕو ﺑودن ﭘدر اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﭼﻧدان دﺷوار ﻧﺑود ،وﻟﯽ در ﻣورد ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺎﺻری اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار اﺳت ،ﭼون وی ﺑر ﺗﺄﺋﯾد ادﻋﺎھﺎﯾش از ﻣدارک ﻣﻌﺗﺑری ﺑرﺧوردار اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧود ﻓرﻣود »  ....ھرﮔﺎه ﺑﻣن اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ
آورﯾد ،ﺑﺎﻋﻣﺎل ) ﻣن ( اﯾﻣﺎن آورﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد و ﯾﻘﯾن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭘدر در ﻣن اﺳت و ﻣن در او « ) ﯾوﺣﻧﺎ ( ٣٨ : ١٠
ﻣدارک او ﭼﮫ ﺑود؟
ﻧﺧﺳت ،ﺷﺧﺻﯾت او ،ﮐﮫ ﺑﺎ ادﻋﺎھﺎﯾش ﺳﺎزش داﺷت .ﺑطوری ﮐﮫ ﻗﺑﻼ از ﻧظر ﮔذﺷت ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾز ادﻋﺎی ﻓﻼن ﮐس ﺑودن ﮐرده اﻧد ،ﻟﮑن ادﻋﺎھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﺷﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺑوده اﺳت .در ﻣورد ﻣﺳﯾﺢ ﭼﻧﯾن
ﻧﯾﺳت .او را ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ھﯾﭼﮑس ﺳﻧﺟﯾد .ﭼون ﻣﺳﯾﺢ ﻏﯾر از دﯾﮕران اﺳت .او ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد اﺳت ــ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا ﻧﯾز ﭼﻧﺎن
اﺳت.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻋﺎری از ﮔﻧﺎه ﺑود .ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ او از ﭼﻧﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑرﺧوردار ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺟرأت
از دﺷﻣﻧﺎﻧش ﻣﯾﭘرﺳﯾد » ،ﮐﯾﺳت از ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮕﻧﺎه ﻣﻠزم ﺳﺎزد؟ « ) ﯾوﺣﻧﺎ  ( ۴۶ : ٨ھﻣﮫ ﺳﮑوت ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ در
ﺻدد ﺑودﻧد ﻋﯾﺑﯽ در او ﺑﯾﺎﺑﻧد.
ﮔرﭼﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﻣﺳﯾﺢ ﻣورد وﺳوﺳﮫ و آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔرﻓت .وﻟﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﭼﯾزی درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ از درﮔﺎه ﺧدا ﺑرای
ﮔﻧﺎھﺎﻧش طﻠب ﻣﻐﻔرت ﮐرده ﺑﺎﺷد ﻧﺷﻧﯾده اﯾم .ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش ﯾﺎد داد ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ﺧود ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻧﮑرد.
ﺗﺿﺎد ﻓﺎﺣﺷﯽ ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،و زﻧدﮔﯽ ﻣﻘدﺳﯾن و ﺻوﻓﯾﺎن وﺟود دارد ،زﯾرا ﻣﺳﯾﺢ ﺑر ﺧﻼف آﻧﺎن ھﯾﭼوﻗت
ﺣس ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯾﮑرد .ﺑﺷر ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺷود ،ﺧطﺎھﺎ ،ﻓﺳﺎد و ﺗﻘﺻﯾراﺗش را آﺷﮑﺎر ﺗر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .اﻧﺳﺎن در
روﺷﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺛﺎﻓت ﺑدﻧش را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧود را ﺷﺳﺗﺷو ﻣﯾدھد و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳت روح او در ﻣﻘﺎﺑل ﻧور ﺧدا.

ﯾوﺣﻧﺎ ،ﭘوﻟس و ﭘطرس از دوران ﮐودﮐﯽ آﻣوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﺷده اﻧد ،وﻟﯽ ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ
ﭼطور ھﻣﯾن اﻓراد رأی ﺑﮫ ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد » :در وی ھﯾﭻ ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت « ) اول ﯾوﺣﻧﺎ  » ،( ۵ : ٣ھﯾﭻ ﮔﻧﺎه ﻧﮑرد و ﻣﮑر
در زﺑﺎﻧش ﯾﺎﻓت ﻧﺷد « ) اول ﭘطرس  ،( ٢٢ : ٢ﻣﺳﯾﺢ » ﮔﻧﺎه ﻧﺷﻧﺎﺧت « ) دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن .( ٢١ : ۵
ﺣﺗﯽ ﭘﯾﻼطس ،ﮐﮫ از دوﺳﺗﺎن ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺑود ،ﮔﻔت » او ) ﻣﺳﯾﺢ ( ﭼﮫ ﺑدی ﮐرده اﺳت؟ « وی ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ
ﺑﯽ ﮔﻧﺎه اﺳت .اﻓﺳر روﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھد ﻣرگ ﻣﺳﯾﺢ ﺑر روی ﺻﻠﯾب ﺑود ﺷﮭﺎدت داد ﮐﮫ » ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ اﯾن ﺷﺧص ﭘﺳر ﺧدا ﺑود) « .
ﻣﺗﯽ .( ۵۴ : ٢٧
ﺷﺧﺻﯾت ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺳﯾﺢ ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود .ﭘرﻓﺳور )  ( Bernard Rammﻣﯾﮕوﯾد » :اﮔر ﺧدا ﻧﯾز ﻣﺛل ﻣﺎ
اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺑود ،ﻻﺑد ﺗوﻗﻊ ﻣﯾداﺷﺗﯾم ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻣل ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد .ﻓﻘط ﺧدا ﻣﯾﺗواﻧد ﺧﺻوﺻﯾﺎت
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل را ﺑرای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﮐﻧد .در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﯾز از وﯾژﮔﯾﮭﺎی اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﻧﻣوﻧﮫ ،اﺷﺎره ﺷده اﺳت .در رأس اﯾن
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ادراک ﮐﻠﯽ از ﺧدا ﺗوأم ﺑﺎ ارﺷﺎد ﻧﻔس و ﺗﺳﻠﯾم ﮐﺎﻣل ﺑﮫ او ﻗرار دارد؛ و ﺳﭘس ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺳﻧﺎت و ﺧﺻﻠت ھﺎی
ﭘﺳﻧدﯾده و ﺻﻔﺎت ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورﻧد ﮐﮫ ﺳﺎزﻧده ﺷﺧﺻﯾت ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻋﻘل ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻊ دﯾﻧداری ﺑﺎﺷد ،و ﻧﮫ دﻋﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﮐﺎر؛ ﻏﯾرت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻌﺻب ﺧﺷﮏ و ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷود ،و ﻧﮫ ﭘرھﯾز و ﺧودداری ﺑﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ و ﺧﺷﮑﯽ .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺻﻔﺎت
ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎن در ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑطور ﮐﺎﻣل ،ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﺳت ،زﯾرا اوﺳت ﺧدای ﻣﺟﺳم ﺷده ای ﮐﮫ از اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﮐﺎﻣل ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺷﺎف )  ( Schaffﻣورخ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺣث ﻣذﮐور ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﭼﻧﯾن ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯾﮑﻧد» :
ﻏﯾرت او ھرﮔز ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭘﺳﺗﯽ ﭼون ﺧﺷم و ﺷﮭوت ﺗﻧزل ﻧﮑرد ،و ﻧﮫ ﭘﺎﯾداری او ﺑﮫ ﺳرﺳﺧﺗﯽ و ﻟﺟﺎﺟت ،ﻧﮫ ﻧﯾﮑو ﮐﺎرﯾش
ﺑﮫ ﺿﻌف ﺷﺧﺻﯾت ،ﻧﮫ دﻟﺳوزی او ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭘوچ و آﻧﯽ .ﮔرﭼﮫ او دﻧﯾوی ﻧﺑود وﻟﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت
ﻧﺑود و ﺧود را از اﺟﺗﻣﺎع ﺟدا ﻧﻣﯾﮑرد .اﻧﮑﺎر ﻧﻔس وی ﺑﺎﻋث ﺗرﺷروﯾﯽ او ﻧﻣﯾﺷد ،و ﭘرھﯾز ﮐﺎری وی ﻣﺳﺗﻠزم رﯾﺎﺿت ﺑدﻧﯽ
ﻧﺑود .ﻣﻌﺻوﻣﯾت ﮐودﮐﺎﻧﮫ را ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻣرداﻧﮫ ،اﺷﺗﯾﺎق ﭘرﺳﺗش ﺧدا را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت ﺑﺷر ،ﻣﺣﺑت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎران را
ﺑﺎ ﻋدم ﺳﺎزش ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ،ﺷﺧﺻﯾت آﻣراﻧﮫ را ﺑﺎ ﺗواﺿﻊ ﮔﯾرا ،ﺟرأت را ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ،ﺳﺧﺗﮕﯾری و ﺛﺑﺎت را ﺑﺎ ﻧﺟﺎﺑت و ﻟطﺎﻓت ،درھم
آﻣﯾﺧت(١) « .
ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای رام ﮐردن ﻧﯾروھﺎی طﺑﯾﻌت آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺳﺎﺧت ،ﻓﻘط ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ آﻓرﯾﻧﻧده اﯾن
ﻧﯾروھﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﺑﺎﺷد.
او ﺑﺎد و طوﻓﺎن ﺷدﯾد درﯾﺎی ﺟﻠﯾل را ﺳﺎﮐت ﮐرد .اﯾن ﻋﻣل وی ﺑﺎﻋث ﺷد ﺳرﻧﺷﯾﻧﺎن ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﺗرس و ھﯾﺑت از
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﭘرﺳﻧد » اﯾن ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎد و درﯾﺎ ھم او را اطﺎﻋت ﻣﯾﮑﻧﻧد؟ « ) ﻣرﻗس  .( ۴١ : ۴او آب را ﺷراب ﺗﺑدﯾل ﮐرد ،و ﺑﺎ
ﭘﻧﺞ ﻧﺎن و دو ﻣﺎھﯽ ﭘﻧﺟﮭزار ﻧﻔر را ﺳﯾر ﮐرد ﭘﺳر ﻣرده ای را زﻧده ﮐرده ،ﺑﮫ ﻣﺎدر ﻣﺎﺗم زده اش ﺑﺧﺷﯾد؛ ﺟﺎن دﺧﺗری را ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣرگ ﺧود ﭘدرش را داﻏدار ﮐرده ﺑود ،اﺣﯾﺎ ﮐرد .دوﺳت دﯾرﯾﻧﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﮔﻔﺗن » ای اﯾﻠﻌﺎزر ﺑﯾرون ﺑﯾﺎ « ﺑطرز ﺷﮕﻔت
اﻧﮕﯾزی از ﻣرگ رھﺎﻧﯾده .زﻧده ﮐرد و دﺷﻣﻧﺎﻧش ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﻧﮑر اﯾن ﻣﻌﺟزات ﺷوﻧد در ﺻدد ﮐﺷﺗن ﻣﺳﯾﺢ ﺑرآﻣده ﮔﻔﺗﻧد »
اﮔر او را ﭼﻧﯾن واﮔذارﯾم ھﻣﮫ ﺑﺎو اﯾﻣﺎن ﺧواھﻧد آورد ) « .ﯾوﺣﻧﺎ .( ۴٨ : ١١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Ramm, Bernard. Protestant Christian Evidences. P. 177 (١

ﻣﺳﯾﺢ ﻗدرت آﻓرﯾدﮔﺎر را ﺟﮭت درﻣﺎن درد و ﻣرض ﻧﯾز ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد .ﺷﻼن را ﺗواﻧﺎﺋﯽ راه ﯾﺎﻓﺗن ﻣﯾﺑﺧﺷﯾد،
ﻻﻟﮭﺎ را ﻗدرت ﺗﮑﻠم ﻋطﺎ ﻣﯾﮑرد و ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن را ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯾﺳﺎﺧت .اﻏﻠب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ او ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد اﻣراض و ﻧواﻗص
ﻣﺎدرزادی داﺷﺗﻧد ﮐﮫ درﻣﺎن آﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ )  ( Psychosomaticرواﻧﯽ و ﺑدﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﺑود .ﯾﮏ ﻣورد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻧظﯾر ﭼﻧﯾن
ﺷﻔﺎ ،ﻣﻌﺟزه ﺷﻔﺎی ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ در اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ ﺑﺎب  ٩ﺷرح واﻗﻌﮫ آن آﻣده اﺳت .ﮔرﭼﮫ ﺷﺧص ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ
ﺳﺋواﻻت اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻔﺎ ﺷﮏ داﺷﺗﻧد ﻋﺎﺟز ﺑود ،وﻟﯽ ھﻣﯾن ﺑراﯾش ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﺳت دﯾﮕر ﮐور ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ﺟواب
او ﺗوﺟﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد » ﯾﮏ ﭼﯾز ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﮐور ﺑودم و اﻻن ﺑﯾﻧﺎ ﺷده ام « .و ﺑﮫ دوﺳﺗﺎﻧش ﮐﮫ ﺷﻔﺎ دھﻧده او را ﺑﻌﻧوان ﭘﺳر ﺧدا ﻗﺑول
ﻧداﺷﺗﻧد اظﮭﺎر داﺷت » از اﺑﺗدای ﻋﺎﻟم ﺷﻧﯾده ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﺷﻣﺎن ﮐور ﻣﺎدرزاد را ﺑﺎز ﮐرده ﺑﺎﺷد ! « در او ھﯾﭻ ﺷﮑﯽ
در ﻣورد ﭘﺳر ﺧدا ﺑودن ﻣﺳﯾﺢ وﺟود ﻧداﺷت.
ﺑرﺗرﯾن ﻣدرک دﯾﮕر ﺑرای ادﻋﺎﺋﯽ ﺧداﺋﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،رﺳﺗﺎﺧﯾز اوﺳت .در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش ﭘﻧﺞ ﺑﺎر ﻣرگ ﺧود را
ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﮐرد ،و ﺳﭘس ﺷرح داد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﻣرد و ﭘس از ﺳﮫ روز ﭼطور از ﻣرگ ﺑرﺧواھد ﺧواﺳت و ﺧود را ﺑﮫ
ﺷﺎﮔرداﻧش ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد.
ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ادﻋﺎ آزﻣﺎﯾش ﺧطﯾری ﺑود ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدن ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﻣﻣﮑن ﺑود درﺳت از آب درآﯾد .ﭼون
رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ اﻣرﯾﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﺟﯾﺢ دادﯾم ﯾﮏ ﻓﺻل ﮐﺎﻣل از اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘﯾراﻣون آن اﺧﺗﺻﺎص
ﺑدھﯾم .اﮔر رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ واﻗﻌﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻌﺟزات وی ﻧﯾز ﺑدون ﺷﮏ واﻗﻌﯽ ﺑوده اﻧد .و اﮔر ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز
ﺑرای ﻣﺎ ﺣل ﺷود ،ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدا ،ﺻﻔﺎت وی ،و ﭼﮕوﻧﮕﯽ رواﺑط ﻣﺧﻠوق ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺣل ﺷده
اﻧﮕﺎﺷت.
ﺟواب دادن ﺑﺎﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺻﻠﯽ راه را ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻓرﻋﯽ ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد.
ﻣﺳﯾﺢ ﺗواﻧﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر را ﺑداﻧﮕوﻧﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار دھد ﮐﮫ ﺟز از ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾﺳت Schaff .اﯾن
ﻣوﺿوع را ﭼﻧﯾن ﻣﺟﺳم ﻣﯾﮑﻧد » اﯾن ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺎﺻری ﺑﺎ دﺳﺗﯽ ﺗﮭﯽ از ﻣﺎل و اﺳﻠﺣﮫ ﺗواﻧﺳت ﻋده ﺑﯾﺷﻣﺎری را ﺑﺧود ﺟذب ﮐﻧد،
ﺑطوری ﮐﮫ ﭘﯾروان او ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﺎﺑﻌﯾن اﺳﮑﻧدر ،ﻗﯾﺻر ،ﷴ و ﻧﺎﭘﻠﺋون ﺑودﻧد .و ﺑدون ﺗﺟﮭﯾزات ﻋﻠﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮭﺗر
از ﮐﻠﯾﮫ داﻧﺷﻣﻧدان و ﻓﻼﺳﻔﮫ ،ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷری و اﻟﮭﯽ را روﺷن ﺳﺎزد .و ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻓن ﺳﺧﻧراﻧﯽ را در آﻣوزﺷﮕﺎھﯽ آﻣوﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﭼﻧﺎن ﮐﻠﻣﺎت ﺣﯾﺎت ﺑﺧﺷﯽ را ﺑر زﺑﺎن ﻣﯾراﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ھﯾﭼﮑس ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮔﻔﺗن آﻧﮭﺎ ﻧﺑوده اﺳت ،و ھﯾﭻ ﻧﺎطﻖ و ﺷﺎﻋری ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ
اﺳت آﻧﭼﻧﺎن ﺗﺄﺛﯾری در ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺑﺧﺷد؛ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ او ﺧود اﻗدام ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ،ﻣوﺿوﻋﮭﺎی
ﺧطﺎﺑﮫ ،ﻧطﻘﮭﺎ ،ﺑﺣﺛﮭﺎ ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ،ھﻧرھﺎ و ﺳرودھﺎی ﺳﺗﺎﯾش ﭼﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل در وﺻف او ﺑوده اﺳت« .
ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺧدا اﺳت زﯾرا ﻣﯾﺗواﻧﯾم در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم او را در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﺗﺟرﺑﮫ
ﺑﺧودی ﺧود دﻟﯾﻠﯽ ﻗﺎطﻊ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺑﮭﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﯾﺎم ﻣﺳﯾﺢ ﺗوام ﻧﻣﺎﺋﯾم ،اﺳﺎس اﯾﻣﺎن ﻣﺎ را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑرای ﺑﯾﺎن ﻧﮭﺎد ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ھﯾﭻ ﻓرﺿﯾﮫ ای ژرﻓﺗر از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺧدای ﭘﺳر اﺳت وﺟود ﻧدارد.

ﺑﺧش ﯾﺎزدھم
آﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻌﺗﺑر اﺳت؟
ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی رﺷﺗﮫ ﺣﻘوق ﻣﯽ ﮔﻔت » :اﮔر ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ آن ﭼراغ روی ﻣﯾز دارای ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت،
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھﻣﺎن ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﮐﮫ از ﺧدا اﻧﺗظﺎر دارﯾد ،از آن ﭼراغ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد« .
اﯾن داﻧﺷﺟوی ﺑﺎ ﺷﻌور و ﺷﮑﺎک در واﻗﻊ ﻧﻣوﻧﮫ اﯾﺳت از ھزاران ﻧﻔر دﯾﮕر ﮐﮫ ﻋﻘﯾده دارﻧد ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﮫ
ﺧودﺷﺎن اﺳت و ارزش ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺑدب ،و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧدارد.
ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺗﻔﺳﯾر ﯾﮏ ﻣطﻠب اﺳﺗدﻻﻟﮭﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری را اراﺋﮫ دھد .ﻣردم ﻓﮑر
ﻣﯾﮑﻧﻧد اﯾﻣﺎن ﺑﺧدا ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ آرزوھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻧﯾﺗﮭﺎی ﻗﻠب اﺳت ،و اﮔر ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻐﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷود ﻣﯾﮕوﯾﻧد او
دوﺑﺎره ﺑﮫ دوران ﺑﭼﮕﯽ ﺧود ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﺑرای راھﻧﻣﺎﺋﯽ و ﺗﺄﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﻧﯾﺎز دارد ﺑﮫ ﭘدری ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد.
ﻋﻘﯾده ﻣردم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﻔﻠوج ھﺳﺗﻧد .و ﺑدون ﭼوب ﺑﻐﻠﯽ ﻗﺎدر
ﺑﮫ اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﺷﺎﯾﻊ ﺷده ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻠﻘﯾن ﺷده رواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ » ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐز « ﺑﮫ ﺷﺧص ﺗﻠﻘﯾن
ﻣﯾﮕردد .اﯾن روش ﻣورد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﮭﺎ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓت .واﻋظ ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺳﺗﺎد ﺣﻘﮫ ھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .او ﺑﺎ
ﺳﺧﻧﺎن ﺧود از ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺑر ،ﻣردم را آﻧﻘدر ﻣﯾﮑوﺑد ﺗﺎ آﻧﺎن در دﺳﺗش ﻣوم ﻣﯾﺷوﻧد .آﻧﮕﺎه دﯾﮕر ھرطور و ھر وﻗت ﮐﮫ ﺑﺧواھد
ﻣردم را ﺑﮫ اﺗﺧﺎذ » ﺗﺻﻣﯾم « وادار ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺣﺗﯽ ﻗدﻣﯽ ﻓراﺗر ﻧﮭﺎده ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺿر ﻣﯾداﻧﻧد .در ﻣورد داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن
آورده اﻧد ،ﮔﺎھﯽ دﯾده ﺷده ﮐﮫ واﻟدﯾﻧﺷﺎن آﻧﺎن را ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻧزد رواﻧﭘزﺷﮏ ﺑرده اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﯾﮕوﯾﻧد » ﺑﺎﯾن دﯾواﻧﮕﺎن
ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ در ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ،ﻣذھﺑﺷﺎن ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑﺎﯾن روز ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد « .اﻓرادی ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣرﺗﮑب ھﻣﺎن
اﺷﺗﺑﺎه » ﻋﺎﻣل ﻣﺷﺗرک « ﮐﮫ » آ»ﺗوﻧﯽ ﺳﺗﻧدن « )  ( Anthony Standenآﻧرا ذﮐر ﮐرده ﻣﯾﺷوﻧد .ﻧﺎﻣﺑرده داﺳﺗﺎن ﺷﺧﺻﯽ را
ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ وﯾﺳﮑﯽ را ﺑﺎ ﺳودا ﻣﯾﺧورد ،روزھﺎی ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺑراﻧدی را ﺑﺎ ﺳودا ﻣﯾﻧوﺷد ،روزھﺎی ﭼﮭﺎر
ﺷﻧﺑﮫ ﺟﯾن وﺳودا ﻣﯾﺧورد ،و ھر ﺳﮫ ﺷب ﺑﺎ ﺧوردن آﻧﮭﺎ ﻣﺳت ﻣﯾﮑرد .ﺳﭘس ﺳﺗﻧدن در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﭘرﺳد ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﺳﺗﯽ او
ﻣﯾﺷد؟ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻋﺎﻣل ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻣﺷروﺑﮭﺎ ﺑود ــ ﺳودا ! )(١
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ﺑﺳﯾﺎری ﮐﻠﯾﺳﺎ را اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎ ﻗﺑل ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯾداﻧﻧد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ دﻗﯾﻖ از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﻼل ﺣواس دارد
ﻣﻌﻠوم ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ او ﻓﻘط در زﻣﯾﻧﮫ ﻣذھب ﺑروز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻣﺎم زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﻧﯾز دﺧﺎﻟت دارد.
در واﻗﻊ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻟطف ﺑزرﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﻧوع اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣﯾﮑﻧد .در ﺛﺎﻧﯽ ،ﺑرﺧﯽ از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ﻋﻠت رواﻧﯽ دارﻧد ،و وﻗﺗﯽ
اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﺎران ﺗوﺳط ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ راﺑطﮫ درﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد ،از ﻧﺎراﺣﺗﯽ ھﺎی ﺧود رﺳﺗﮑﺎر ﻣﯾﺷوﻧد.
در ﺑﻌﺿﯽ داﻧﺷﮑده ھﺎ ،ﭼﻧﺎن ﺗﻌﺻﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از اﻋطﺎی ﻣدارک
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺧودداری ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم ﮐﮫ داﻧﺷﺟوی ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻣﻌروف ﻣﺎ ﺑود ،از اﺧذ داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ
دﮐﺗرا در رﺷﺗﮫ ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣروم ﺷد ،ﺑﺎو ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد » ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺑرای ﺧدا ﻣﯾﮑﻧﯽ دﯾواﻧﮕﯽ ﺗرا ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮑﻧد« .
ﺑرﺧﯽ از ﺷﮑﺎﮐﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را ﺑر اﺳﺎس » اﻧﻌﮑﺎس ﺷرطﯽ « داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .اﻧﻌﮑﺎس ﺷرطﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ
آزﻣﺎﯾش ﭘﺎوﻟو ،داﻧﺷﻣﻧد روﺳﯽ اﺑداع ﮔردﯾد .ﻧﺎﻣﺑرده دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻌده ﺳﮕﯽ ﻧﺻب ﮐرد ﺗﺎ ﺗرﺷﺣﺎت ﻣﻌدی او را اﻧدازه ﺑﮕﯾرد.
ﺳﭘس ھر وﻗت ﺑﮫ ﺳﮓ ﻏذا ﻣﯾداد ،زﻧﮕﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻدا درﻣﯾﺂورد .ﭼﻧد روز ﺑﮭﻣﯾن ﻧﺣو ﻋﻣل ﻧﻣود .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ روز ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ ﻏذاﺋﯽ ﺑﮫ ﺳﮓ ﺑدھد .زﻧﮓ را ﺑﺻدا درآورد .دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻌده ﺳﮓ ﻣﺎﻧﻧد دﻓﻌﺎت ﻗﺑل ﺗرﺷﺢ ﻣﯾﮑﻧد .ﺑر اﺳﺎس
ھﻣﯾن آزﻣﺎﯾش ﻋده ای ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﻓﮑر را ھم ﻋﺎدت داد ﺗﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﺣﺳﺎب ﺷده ای را در ﺑدن ﺑوﺟود آورد .و ﺑﺎز
ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮔراﯾش ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد.
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓوق در واﻗﻊ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺟدی ،ﻋﻣﯾﻖ و ﺗﺎ اﻧدازه ای ﻣوﺟﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
اراﺋﮫ ﺷده اﻧد.
ﻗﺑل از ﺷروع ﺑﺣث ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣردم وﺟود دارد.
وﻟﯽ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣردم را ﺑرای ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺑﺎﻧﻘل داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾر واﻗﻌﯽ و ﺣرﮐﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺧود ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﯾم و ﭘس از
ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺗﺄﺛﯾر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺷﻧﯾدﻧد از ﺑﯾن ﺑرود ،ﺑﮭﺗر اﺳت آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت دارد و در ﻋﻣﻖ وﺟود اﻧﺳﺎن ﺟﺎی ﻣﯾﮕﯾرد و
ﺑرای ﺳﻌﺎدت و رﺳﺗﮕﺎری آﻧﮭﺎ ﻻزم اﺳت ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﻣﺳﯾﺢ در ﺿﻣن ﻧﻘل ﻣﺛل ﺑرزﮔر ،ﺧطر ﻣوﻋظﮫ ای را ﮐﮫ ﻓﻘط اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﻣردم را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧد ،ﮔوﺷزد ﻧﻣود .او ﺷرح ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺧم ﮐﻼم را در ﺳﻧﮕﻼخ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد اﺷﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﮐﻼم ﺧدا را ﺷﻧﯾده و ﺑﺎ ﺷﺎدی آﻧرا ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﻣﺎ رﯾﺷﮫ ای در ﺧود ﻧدارﻧد .آﻧﺎن ﺑﻣﺟرد ﻣﻘﺎﺑل ﺷدن ﺑﺎزﺣﻣﺎت و ﻣﺷﮑﻼت
طﺎﻗﺗﺷﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود و ﺑزودی از اﯾﻣﺎن ﻣﻧﺣرف ﻣﯾﺷوﻧد .ھﻣﮫ ﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﺑطرز ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی دﻋوت
اﻧﺟﯾل را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد ،وﻟﯽ در واﻗﻊ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر راه اﻓﺗﺎده اﻧد .اﯾن ﻣورد اﻏﻠب درﺑﺎره ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ
ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷدن » ﺻرف ﻣﯾﮑﻧد « وﻟﯽ ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﻣت آﻧرا ﺑﭘردازﻧد .اﺣﺳﺎﺳﺎت آﻧﺎن ﺗﺣرﯾﮏ ﺷده ،وﻟﯽ اراده ﺷﺎن
ﺑﮫ اطﺎﻋت ﺧداوﻧد درﻧﯾﺎﻣده اﺳت.
دﮐﺗر واﻟﺗرز )  ( Orville S. Waltersﺳرﭘرﺳت ﺑﮭداﺷت داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه » اﯾﻠﯾﻧوﯾز « ،ﮐﮫ در ﺿﻣن
رواﻧﭘزﺷﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد ،اراده اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اراﺑﮫ ای ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐرده ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ دو اﺳب ﮐﺷﯾده ﻣﯾﺷود ،ﯾﮑﯽ از اﺳﺑﮭﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎت و دﯾﮕری ﻣﻧطﻖ اﺳت .اراده ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﻧطﻖ زودﺗر ﻣﺗﺄﺛر ﻣﯾﺷود ،و اراده ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﻗرار دارد وﻟﯽ در ھر دو ﻣورد وﻗﺗﯽ ﺗوﺑﮫ و ﺗﺳﻠﯾم واﻗﻌﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ اراده در آن دﺧﺎﻟت ﮐﻧد.

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺛرات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺗﺣرﯾﮑﺎت اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ،وﻟو ﺳﮭوا ً ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﮐﺎر ﺑﺷﺎرت ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﯾﺎ
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺳﮭﻣﯽ دارﻧد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ از ﺑﮑﺎر ﺑردن ھر ﻋﺎﻣل ﯾﺎ ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧوﺑﯽ در ﺑر ﻧدارد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در
ﻗدرﺗﺷﺎن ھﺳت ﺑﭘرھﯾزﻧد .از طرف دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد ﺳﻌس ﮐرد ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از طرﯾﻖ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐرد .در اﯾﻧﺟﺎ
ﺗذﮐر اﯾن اﺻل را ﻻزم ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دادن ﯾﮏ ﻣطﻠب ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ و ﺑﯾﺎن ﮐﻠﯽ آن ﻓرق دارد .ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
را ﻣﯾﺗوان از طرﯾﻖ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرد ،وﻟﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧد دﻟﯾل وﺟود آﻧرا ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﯾﺎ واﻗﻌﯾت وﺟود آﻧرا
رد ﻧﻣﺎﯾد.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑودن ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﺗﺟرﺑﮫ واﻗﻌﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن آورده اﻧد .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺟرأت
ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﺎن ﻣﯾﮕوﯾﻧد » ﺑﭼﺷﯾد و ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﯾﮑو اﺳت ) « .ﻣزﻣور  .( ٨ : ٣۴در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه زﻧدﮔﯽ ،ﻓرﺿﯾﮫ
ھﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭘﺳر ﺧدای زﻧده را ﺑرای ﺧود آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد .واﻗﻌﯾت ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن دﻟﯾل ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑودن ﻣﺳﯾﺣﯾت اﺳت.
در ﻣورد ﻣﺳﺄﻟﮫ اﻧﻌﮑﺎس ﺷرطﯽ ،ﻣﺳﯾﺣﯾت ﭼﮫ ﺟواﺑﯽ دارد؟ ﻧﺧﺳت از روش دﮐﺗر دی .ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﯾد ﺟوﻧز
)  ( D. Martyn Lioyd – Jonesدر ﻣورد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻌروف وﯾﻠﯾﺎم ﺳﺎرﺟﻧت )ٌ  ( William Sargantﺑﻧﺎم » ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﻓﮑر « )  ( Batlle for The Mindﭘﯾروی ﮐرده ،ﻣﺎ ھم ﺳﺋوال ﻣﯾﮑﻧﯾم آﯾﺎ اﯾن ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺣﯾوان ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﮐﻧﯾم؟ اﻧﺳﺎن از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﭼون ﻣﻧطﻖ و ﻗدرت اﻧﺗﻘﺎد ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻔﺗﯾش وﺟود ﺧود ﺑﭘردازد در اﻧدﯾﺷﮫ ﻓرو
رود ،از ﺧود اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧد .ھﻣﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎ او را از ﺣﯾوان ﺗﻣﯾز ﻣﯾدھد » .ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ،اﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣوردی ) ﻣﺎﻧﻧد زﻣﺎن
ﺟﻧﮓ ( ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ارزش اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺎطر ﺟﺑر و ﻓﺷﺎر ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻘﺎم ﺣﯾواﻧﯽ ﺗﻧزل ﮐرده ﺑﺎﺷد « )(١
دوم ،اﮔر ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ً ﻣوﺟودات ﺗﺎﺑﻊ اﻧﻌﮑﺎس ﺷرطﯽ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﺎﯾد اﻋﻣﺎل ﻓداﮐﺎراﻧﮫ و ﺷﺟﺎﻋﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن از آﻧﮭﺎ ﻣﻔﺗﺧر اﺳت ﻧﯾز ﺗﺎﺑﻊ اﯾن ﭘدﯾده ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن اﻋﻣﺎل ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﺣﺳﺎب ﺷده ای ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر رﻓﺗﺎر اﻧﺳﺎن ﺻرﻓﺎ ً ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺎﺧود آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد دﯾﮕر
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ او ﻣﻌﻧﯽ ﻧﺧواھد داﺷت.
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾرو ﻗﺎﻧون اﻧﻌﮑﺎس ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻓوق ھﺳﺗﻧد ،ﺧود ﻋﻣﻼ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره
ﺷﺎن ﺑر ﺧﻼف آن رﻓﺗﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد  :آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھرﮐس دﯾﮕر ﺟﯾب ﺑری را ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﭘوﻟﮭﺎی آﻧﺎن را ﺑدزدد ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
!
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)Lioyed – Jones, D. Martyn. Conversions: Psychological or Spiritual P.13 (١

ﻗﺿﯾﮫ اﻧﻌﮑﺎس ﺷرطﯽ در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت ،ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﻓرادی ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھرﮔز ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﻣﯾﺷوﻧد ،در واﻗﻊ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن ﻣﯾﺂورﻧد ﺻرﻓﺎ ً در اﺛر ﺳواﺑﻖ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﻣﯾﺷوﻧد .ﮔرﭼﮫ ﺗﻧﮭﺎ دری ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را وارد ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﯾﺳﺎزد اﯾﻣﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت .وﻟﯾﮑن راھﮭﺎی ﻣﺗﻌددی
وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن در ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯾﺷوﻧد .ﻣﯾﺗوان اذﻋﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻌداد اﯾن راھﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ
اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آوردﻧد .اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﺑﺎﯾﮑﺑﺎر ﺷﻧﯾدن اﻧﺟﯾل ،ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷده اﻧد؛ ﭼﻘدر ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف طرز ﻋﻣل
ﺷﺗﺷوی ﻣﻐزی در ﺳﯾﺎﺳت ،و آزﻣﺎﯾش ﭘﺎوﻟو ﮐﮫ ﺑﻣوﺟب آن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠوب ﺑﺎﯾد در دﻓﻌﺎت ﻣﮑرر ﺷﺧص را ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داد ،در اﯾﻧﺟﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺑﺎر ﺷﻧﯾدن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرد.
ﭼﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣذھﺑﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد و ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣذھﺑﯽ ﻧﺑوده اﻧد ،وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯾﺷوﻧد ،ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧوع ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑدﺳت آورده اﻧد ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھﻧد .زﻧدﮔﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺗﺟرﺑﮫ
آﻧﮭﺎ اﺳت.
وﻟﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن از ﮐﺟﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ھﯾﭘﻧوﺗﯾزم ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﯾم؟ از ﮐﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﮐﮫ ﻣﺎ » اﻟﮑﯽ ﺧوش «
ﻧﺑﺎﺷﯾم؟ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣل داﺧﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﺳﯾﺎری در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود ادﻋﺎی ﺣﻘﺎﻧﯾت
ﮐرده اﻧد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ادﻋﺎی آﻧﮭﺎ را رد ﮐﻧﯾم .ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑرای اﻋﺗﻘﺎدات ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،و اﮔر ﭘﺎﯾﮫ دﯾﮕری
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم در زﺣﻣت ﺧواھﯾم اﻓﺗﺎد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻓرض ﮐﻧﯾد ﻣردی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روی ﮔوش ﭼﭘش ﻧﯾﻣروی ﺗﺧم ﻣرغ رﯾﺧﺗﮫ وارد ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷود و ﺑﺎ
ھﯾﺟﺎن داد ﺑزﻧد » آه ،اﯾن ﺗﺧم ﻣرغ ﺑﮫ ﻣن ﺷﺎدی ،آراﻣش و ھدف زﻧدﮔﯽ ﻋطﺎ ﮐرده ،ﺑﮫ ﻣن ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎھﺎن و ﻗدرت ﺑرای اداﻣﮫ
زﻧدﮔﯽ ﻋﻧﺎﯾت ﮐرده ! « ﺑﮫ او ﭼﮫ ﺧواھﯾد ﮔﻔت؟ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﺋﯾد اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت را ﮐﮫ اﺳم ﺑرد ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﺳن ﺷﮭﺎدت
اﻧﻔرادی اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣرد ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎب ﻧﮭم اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ ﺳرﮔذﺷﺗش آﻣده اﺳت ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟواب دادن ﺑﺗﻣﺎم ﺳؤاﻻﺗﯽ ﮐﮫ در
ﻣورد ﺷﻔﺎﯾش ﻣﯾﮑردﻧد ﻧﺑود .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن وﺟود از واﻗﻌﯾت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺧود اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل داﺷت .ﺷﮭﺎدت او ﺑﮫ ﻗدرت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑود.
اﻣﺎ اﻻن ﻣﯾﺗواﻧﯾم از رﻓﯾﻖ ﺧود درﺑﺎره ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺧم ﻣرﻏﯽ اش ﺳﺋواﻻﺗﯽ ﺑﮑﻧﯾم :
ﺳؤال اول  :آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺷﺧص دﯾﮕری ھم ھﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ او را داﺷﺗﮫ اﺳت؟ اﺣﺗﻣﺎﻻ دوﺳت ﻣﺎ از ﮐس دﯾﮕری ﺑﺎ
اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت اطﻼﻋﯽ ﻧدارد ھری آﯾروﻧﺳﺎﯾد )  ،( Harry Ironsideواﻋظ ﻓﻘﯾد ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش وﻗﺗﯽ ﻣﺷﻐول ﻣوﻋظﮫ ﺑود،
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮑﻧﻔر ﻣزاﺣم داد زد » ﺑﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﯾش از دﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺧدﻣت ﮐرده اﺳت Ironside « .ﺟواب داد » ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب،
ﻓردا ﺷب ﺻد ﺗن از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﮐردن ﺑﯽ دﯾﻧﯽ ﺑﮭﺗر ﺷده ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﯾﺎور ،ﻣن ھم ﺻد ﻧﻔر را ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﻣﯽ
آورم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﻋوض ﮐرده اﺳت « .ﻻزم ﺑﮕﻔﺗن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷب ﺑﻌد اﺛری از اﯾن ﺷﺧص ﻧﺑود .در ﻣﺳﯾﺣﯾت از ھر
ﻧژاد ،ھر ﮐﺷور ،و ھر طﺑﻘﮫ ،اﺷﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ای ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑدﺳت آورده اﻧد ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھﻧد.
ﺳؤال دوم  :اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ داﺧﻠﯽ ﮐﮫ او دارد ﺑﮫ ﭼﮫ واﻗﻌﯾت ﺑروﻧﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯾﺷود؟ ﭼطور ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﮔول
ﻧزده؟ ﺑﺎز ھم دوﺳت ﻣﺎ ﺟواﺑﯽ ﻧﺧواھد داﺷت در ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺗﺟرﺑﮫ داﺧﻠﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑروﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ

رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ اﺳت ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .اﮔر ﻣﺳﯾﺢ از ﻣردﮔﺎن زﻧده ﻧﻣﯾﺷد ،ﻣﺎ ﻧﯾز او را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﯾﮑردﯾم .ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ او
از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳت و اﻣروز زﻧده اﺳت .او را واﻗﻌﺎ ً ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم.
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻏﯾر واﻗﻌﯾت ھﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺿﯾﮫ
آن ﭘﺳری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷب ﻣﮫ آﻟود وﻗﺗﯽ او را ﺑﮫ راه آھن ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد از ﺗرس ﺟﺎن داد .ﺑﮫ ﭘﺳرک ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘس از ۵
دﻗﯾﻘﮫ ﻗطﺎری از آﻧﺟﺎ ﻋﺑور ﺧواھد ﮐرد ،وﻟﯽ دﯾﮕر ﺑوی ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻗطﺎر از روی رﯾل دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﻣوازات آن رﯾل ﻗرار
داﺷت ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧد .ﭘﺳرک ﻓﮑر ﻣﯾﮑرد ﻓﻘط ﯾﮏ رﯾل وﺟود دارد .وﻗﺗﯽ او ﺻدای ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﻗطﺎر را ﺷﻧﯾد از ﺗرس ﻗﺎﻟب
ﺗﮭﯽ ﮐرد .وﻟﯽ در ﻣورد ﻣﺳﯾﺣﯾت اﮔر ﺗﺟرﺑﮫ واﻗﻌﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ ﺣﺎدﺛﮫ ای اﺗﻔﺎق ﻧﺧواھد اﻓﺗﺎد.
ﭼون ﻣﺳﯾﺢ وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ دارد ،ﺑﮭﻣﯾن ﺟﮭت ﺣﯾﺎت او را در ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾم .وﻗﺗﯽ در ﺳرودﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯾﺧواﻧﯾم » او در ﻗﺎﻟب ﻣن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد « ،در واﻗﻊ ﻧﺻف داﺳﺗﺎن را ﺗﻌرﯾف ﮐرده ام ،ﻧﺻف دﯾﮕر ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭﻣﺗر اﺳت اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم او زﻧده اﺳت ،زﯾرا ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﮕوﯾد او زﻧده ﺷده اﺳت .ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑروﻧﯽ ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣردم اﯾراد ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼرا آﻧﮭﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻣﺷﮑﻼت ﺑﻘدرت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﯾدوارﻧد و
ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ج  .ب  .ﻓﯾﻠﯾﭘس )  ( J. B. Phillipsاظﮭﺎر ﻣﯾدارد » ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﻓﻘط از ﭘدﯾدھﮭﺎی ﺑروﻧﯽ و ﻋﯾﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺟرأت ،اﯾﻣﺎن ،اﻣﯾد ،ﺷﺎدی ،و ﺻﺑر ــ ﺑﭘردازم زﯾرا اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ ﺑطرﯾﻘﯽ ظﺎھر ﻣﯾﺷوﻧد و ھرﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗوﻗﻊ دارد ھر ﻣطﻠﺑﯽ را ﺑﺎ وﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯽ ﺑراﯾش ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﯾز را ﻧﻣﯾﺗوان در » آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه « آزﻣﺎﯾش
ﮐرد .اﮔر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت او در ﻣورد اﺣﺿﺎر ارواح و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﻧﯾﺎی ﻧﺎدﯾده و ﻏﯾره ﺑﺎﺷد او ﺣﻖ دارد ﺑﮫ وﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺗوﺳل ﺷود.
وﻟﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻖ در زﻣﯾﻧﮫ روح اﻧﺳﺎن اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ » آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه « ﻧﯾﺳت ،ﭼون در واﻗﻊ زﻧدﮔﯽ ﺧود اﻧﺳﺎن اﯾن » آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه «
را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾری را ﮐﮫ در وی اﯾﺟﺎد ﺷده ،ﻋﻣﻼ ﻧﺷﺎن دھد ،و ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در او ھﺳت
زﻧدﮔﯽ ــ ﮐﺎرھﺎی واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ ــ او را رھﺑری ﻣﯾﮑﻧد «
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ظﺎھر ﻣﯾﺷود ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺗﺄﺛﯾر ﻗدرت ﻣﺳﯾﺢ در زﻧدﮔﯽ اﺷﺧﺎص اﺳت .ﻣﺳﯾﺢ
اﻧﺳﺎن را در ﻋﻣﻖ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗش در ﻣﯾﯾﺎﺑد.
ﻣﺳﯾﺢ ﻣﻘﺻودی ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﺑﺧﺷد و آﻧرا ھداﯾت ﻣﯾﮑﻧد .او ﻣﯾﮕوﯾد » ﻣن ﻧور ﻋﺎﻟم ھﺳﺗم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﻣﺗﺎﺑﻌت
ﮐﻧد در ظﻠﻣت ﺳﺎﻟﮏ ﻧﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻧور ﺣﯾﺎت را ﯾﺎﺑد « ) ﯾوﺣﻧﺎ .( ١٢ : ٨
ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ھدف ﮐﻠﯽ زﻧدﮔﯽ ﺗﯾره و ﺗﺎر اﺳت ،ﺑوﯾژه ھدف زﻧدﮔﯽ ﺧودﺷﺎن .آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اطﺎق دﻧﺑﺎل
ﮐﻠﯾد ﺑرق ﻣﯾﮕردﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺗﺎﻗﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﺎ آﺷﻧﺎ ﺑوده اﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﭼﮫ اﺣﺳﺎس ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺑﺎﻧﺳﺎن دﺳت ﻣﯾدھد ،وﻟﯽ وﻗﺗﯽ
ﭼراغ روﺷن ﻣﯾﺷود اﻧﺳﺎن اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯾﮑﻧد؛ ھﻣﯾن اﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﮐﺳﯽ دﺳت ﻣﯾدھد ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧور ﻣﺳﯾﺢ رھﻧﻣون ﺷده
ﺑﺎﺷد.
ﺧدا ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ در ﻣﺳﯾﺢ ،ﯾﮏ ھدف ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،و آﻧرا در زﻣﺎن و اﺑدﯾت ﺑﺎ ھدف ﺧودش درھم ﻣﯽ
آﻣﯾزد .زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﺣدود ﺑﮫ زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای اﺑدﯾت زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ در اراده و ھدف ﺧدا
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم و او را اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﯾﺎﺑد » .ﭘس ﺧواه ﺑﺧورﯾد ،ﺧواه ﺑﻧوﺷﯾد ،ﺧواه ھرﭼﮫ

ﮐﻧﯾد ،ھﻣﮫ را ﺑرای ﺟﻼل ﺧدا ﺑﮑﻧﯾد ) « .اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ( ٣١ : ١٠اﯾن ھدف ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود؛ در ﺿﻣن
ھدﻓﯽ اﺳت ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ و اﺑدی .ﺑدون ﺷﮏ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﺷده اﻧد ،ھدف ﻣوﻗﺗﯽ ﭼون ﺧﺎﻧواده ،ﺷﻐل ،و ﭘول دارﻧد .اﯾن
ھدﻓﮭﺎ ﺗﺎ اﻧدازه ای آﻧﮭﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯾﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ھر ﻗدر ھم ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،زود ﮔذرﻧد ،و دوام آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺧﯽ ﺑﻧد اﺳت ،ﮐﮫ ھر
آن اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺷود.
در ﻋﺻری ﮐﮫ ﻓﻼﺳﻔﮫ اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟزم زﻧدﮔﯽ را ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ و ﭘوچ ﻣﯾداﻧﻧد ،ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑﺎﻧدازه اﯾن ادﻋﺎی ﺑﺛﺑﺎت
ﻣﺳﯾﺢ ﻗوی ﺗر و ﻣﻌﻧﯽ دارﺗر ﻧﯾﺳت.
ﮐﺎرل ﮔوﺳﺗﺎوﯾﺎﻧﮓ )  ( Carl Gustav Yungﮔﻔﺗﮫ ﺑود » در زﻣﺎن ﻣﺎ ﭘوﭼﯽ ﺳﺑب اﺻﻠﯽ اﺧﺗﻼل اﻋﺻﺎب
اﺳت « .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﭘول ،ﺷﮭرت ،ﻣوﻓﻘﯾت ،ﻗدرت و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﺋل ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧدارﯾم ،ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾم ھرﮔﺎه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳت ﯾﺎﺑﯾم ﺑﮫ
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ رﺳﯾده اﯾم .ﺑﺳﯾﺎری ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن وﺳﺎﺋل را ﺑﭼﻧﮓ آورده اﻧد ،ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺧود ﭘﯽ ﺑرده ،اﻋﺗراف ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺷﺧص ﺑدﺑﺧت ﺳﺎﺑﻖ ھﺳﺗﻧد .روح ﺑﺷر ھرﮔز » ﻣﺣض ﻧﺎن « ــ ﭼﯾزھﺎی ﻣﺎدی ــ ارﺿﺎ ﻧﻣﯾﺷود .ﻣﺎ ﺑرای ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﯾم ،و
ھرﮔز ﺧﺎرج از او آﺳﺎﯾش ﻧﺧواھﯾم داﺷت.
ﯾﮏ اﺗوﻣﺑﯾل ھرﭼﻧد زﯾﺑﺎ ،ﻗوی ،و ﻣﺟﮭز ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ آب ﮐﺎر ﮐﻧد .ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آن اﯾﺟﺎب ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﻧزﯾن
ﺑﺳوزاﻧد .ھﻣﺎﻧطور اﻧﺳﺎن ھم ﺑﮫ ﺧدا اﺣﺗﯾﺎج دارد .وﺟود اﻧﺳﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺧدا طوری آﻓرﯾده ﺷده ﮐﮫ او ﻣﺣﺗﺎج ﺧدا ﺑﺎﺷد .ﺑر اﺳﺎس
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،اﯾن اﺣﺗﯾﺎج اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﯾﺟﺎد راﺑطﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرآورده ﻣﯾﺷود .ﻣﺳﯾﺢ ﻓرﻣود » ﻣن ﻧﺎن ﺣﯾﺎت ھﺳﺗم ،ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﻧزد ﻣن آﯾد ھرﮔز ﮔرﺳﻧﮫ ﻧﺷود و ھرﮐﮫ ﺑﻣن اﯾﻣﺎن آرد ھرﮔز ﺗﺷﻧﮫ ﻧﮕردد ) « .ﯾوﺣﻧﺎ  ،( ٣۵ : ۶وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﻗﺑول
ﻣﯽ ﮐﻧد ،از رﺿﺎﯾت ﺧﺎطر ،ﺷﺎدی ،و ﺗﺎزﮔﯽ روح ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺷود ،و ھﻣﯾن اﻣر ﭘوﻟس را ﺑر آن داﺷت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد » آ«وﺧﺗﮫ
ام ﮐﮫ در ھر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷم ﻗﻧﺎﻋت ﮐﻧم ) راﺿﯽ ﺑﺎﺷم (« ) » .ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  ( ١١ : ۴اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎﻓوق اﻟطﺑﯾﻌﮫ ﺷﺧص ﻣﺳﯾﺣﯽ را
در ﻣﯾﺎن ﻣﺷﮑﻼت و ﭘﯾش آﻣده ھﺎی ﻧﺎﮔوار ﺑﮫ ﺷﺎدی و اﻣﯾدارد.
ﺷﻌﺎر » ﺻﻠﺢ در زﻣﺎن ﻣﺎ « ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر اﺷﺗﯾﺎق ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﮔﯾﺗﯽ ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎ ﻧﺎ اﻣﯾدی
اﻣﯾدوارﯾم ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺑردھﺎی وﺧﯾم ﺗر ﻣﻧﺟر ﻧﮕردﻧد.
ﻗﻠب ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی آراﻣش اﺳت .اﮔر اﯾن آراﻣش ﻗﺎﺑل اﺑﺗﯾﺎع ﻣﯾﺑود ،ﻣردم ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد ﻣﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﺗوﻣﺎن ﺑدھﻧد و آﻧرا ﺑﺧرﻧد .ﻓروش ﺳرﺳﺎم آور ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ آراﻣش ﻓﮑر و روح ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺗﮫ روﺷﻧﮕر اﯾن واﻗﻌﯾت
اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺑرم ﻣردم ﺑﺣث ﻣﯾﮑﻧد .ﻣطب روان ﭘزﺷﮑﺎن ﭘر اﺳت.
ﻣﺳﯾﺢ ﻓرﻣود » ﺑﯾﺎﺋﯾد ﻧزد ﻣن ای ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﮔران ﺑﺎران و ﻣن ﺷﻣﺎ را آراﻣﯽ ﺧواھم ﺑﺧﺷﯾد « ) ﻣﺗﯽ
 .( ٢٨ : ١١ﻓﻘط ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺗواﻧد آراﻣﺷﯽ را ﮐﮫ » ﻓوق از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻘل « اﺳت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑدھد ،و اﯾن آراﻣﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﮫ
ﻣﯾﺗواﻧد آﻧرا ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻋطﺎ ﮐﻧد و ﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧد از ﮐﺳﯽ ﺑﮕﯾرد .ﺷﻧﯾدن ﺳرﮔذﺷت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﯾﻘراری در ﺟﺳﺗﺟوی آراﻣش
ﺑوده اﻧد و ﻋﺎﻗﺑت آﻧرا در ﻣﺳﯾﺢ ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد ،اﻧﺳﺎن را ﻣﺗﺄﺛر ﻣﯾﺳﺎزد .آراﻣش ﻓﻘط در ﻣﺳﯾﺢ وﺟود دارد ،و اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ ﻣواد
ﻣﺧدر ،اﻟﮑل ،و رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺟﺎری ،ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﺑﯽ ﺛﻣری ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن آراﻣش ھﺳﺗﻧد.
» او ﺳﻼﻣﺗﯽ ) آراﻣش ( ﻣﺎ اﺳت ) .ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن .( ١۴ : ٢

ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣروز ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد ــ ﻗدرت اﺧﻼﻗﯽ را .واﻟدﯾن ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ
اﺣﺗﯾﺎج ﺧودﺷﺎن و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﭼﯾﺳت ،وﻟﯽ ﺑﻌﻠت ﺿﻌف ﺷﺧﺻﯾت ،ﺻﻼح ﻣﯽ داﻧﻧد ھﻣرﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷوﻧد .ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﻧﯾز
ﻓورا ً از ﺧط ﻣﺷﯽ واﻟدﯾن ﭘﯾروی ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﭘﻧد دادن ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ ،ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﯾد زدن ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﻧﯾﺳت .اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻗدرت اﺳﺎﺳﯽ اﺳت.
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻟﺑﺎس ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺷﺧص ﻧﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺷﺧص را ﻋوض ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ در ﺧور ﻟﺑﺎﺳش ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﯾﺢ ﻓرﻣود » ﻣن آﻣده
ام ﺗﺎ اﯾﺷﺎن ﺣﯾﺎت ﯾﺎﺑﻧد و آﻧرا زﯾﺎدﺗر ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ) « .ﯾوﺣﻧﺎ  ( ١٠ : ١٠او ﻗدرت ﺧود را ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .اﯾن ﻗدرت ﻧﮫ ﻓﻘط
ﺑرای آزادی از ﻣوادی ﭼون اﻟﮑل و ﻧﺎرﮐوﺗﯾن ﻣﻔﯾد اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺑﺧﺷﯾدن ﮐﺳﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑدی ﮐرده اﻧد ،و ﻧﯾز ﺟﮭت
ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎ وﺳوﺳﮫ و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل دوﺳت داﺷﺗن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﻟدی دﯾﮕر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،از اﺷﺗﮭﺎی
ﺟدﯾد ،ﻋﻼﻗﮫ ﺟدﯾد ،و ﻣﺣﺑت ﺟدﯾد ﺑرﺧوردار ﻣﯾﮕردﻧد .آﻧﮭﺎ در واﻗﻊ » ﺧﻠﻘت ﺗﺎزه « ھﺳﺗﻧد )  ٢ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ( ١٧ : ۵ﻧﺟﺎت ﺑﻣﻌﻧﯽ
اﻧﺗﻘﺎل از ﻣرگ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت.
وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯾﺷود ،از اﺣﺳﺎس ﺧطﺎ رھﺎﺋﯽ ﻣﯾﺎﯾد .ھر ﺷﺧص طﺑﯾﻌﯽ اﺣﺳﺎس ﺧطﺎ دارد .ﻋﻘده ﺧطﺎ
ﯾﮏ ﻧوع اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣوردی اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧدارد .وﻟﯽ اﺣﺳﺎس ﺧطﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺛر اﻧﺟﺎم دادن ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳت و ﺗﺟﺎوز
از ﻗﺎﻧون اﺧﻼﻗﯽ ذاﺗﯽ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂﯾد ،اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت طﺑﯾﻌﯽ .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧداﺷﺗن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﺧطﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳت ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ.
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﭘس از ارﺗﮑﺎب ﻗﺗل ﯾﺎ آزار ﻓرد ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ در آن ﻣورد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺳﺎن ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .ﮔﻧﺎه را
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻻﯾل ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرطرف ﮐرد .ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺻﯾب ﺷﺧص ﻣﯾﺷود ،ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺷﺧﺻﯽ دارد .ﻣﺳﯾﺢ
ﺑرای ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﻣرد؛ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻣﺎ ﮐﮫ ﻣرگ ﺑود ﺑوﺳﯾﻠﮫ او ﺑر طرف ﺷد » .ﭘس ھﯾﭻ ﻗﺻﺎص ﻧﯾﺳت ﺑر آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ در ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ
ھﺳﺗﻧد ) « .روﻣﯾﺎن  ( ١ : ٨ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎھﺎن در ﻗﯾﺎس ﻓردی ،اﻣری اﺳت واﻗﻌﯽ.
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻣﺎ ،اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ،زﯾﺎد ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود ،و ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣوﻧس اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ اﺳت .ﺟﺎی ﺑﺳﯽ ﺗﻌﺟب اﺳت
ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از دﯾﺎر ﺟﻣﻌﯾت دﻧﯾﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد ،اﻧﺳﺎن ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺳﯾﺢ
ﺷﺑﺎن ﻧﯾﮑوﯾﯽ اﺳت ) ﯾوﺣﻧﺎ  ،( ١۴ : ١٠ﮐﮫ ﻣﺎ را ھرﮔز ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯾﮕذارد و ﺗرک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .او ﻣﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺟﮭﺎﻧﯽ آﺷﻧﺎ
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺎرﮐت اﻓراد آن ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﺑﻣراﺗب ﮔرﻣﺗر و ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺗر از ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻗوام و آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺑﯽ اﯾﻣﺎن ﺧود دارﯾم.
ﺑﺎﻻﺧره ،ﺑرای ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر و ارزش ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﮐﮫ از ﻧظر رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ در اﯾن
ﻣورد اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود ﻧﯾز ﻣﻌﺗﺑر اﺳت .ﺑطورﯾﮑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﺷود رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓﻘط آﻧرا ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻋﻠت وﺟود آن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﮔراﺋﯾده اﺳت ،از زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎطﻧﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .اﯾن زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد ﺑر ﺷﺧﺻﯾت او ﺗﺄﺛﯾر
ﮐﺎﻣل ﻣﯾﮕذارد .وﻗﺗﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از طﺑﯾﻌت اﻧﺳﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﻧﺎﭼﺎر دﺳﺗﺧوش اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮕردد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﻠب و ﮐﻠﯾﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ،ﻣﻐز و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ را ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش
ﮐﻧﻧد .ﺑدن و روح اﻧﺳﺎن ﺑطرز ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ ﺑﮭﻣدﯾﮕر ﭘﯾوﻧد دارﻧد و اﻧﺳﺎن ﺗﻣﺎﻣﯾﺗﯽ اﺳت از اﯾن ﭘﯾوﻧد .او ﺻرﻓﺎ ً روح ﻧﯾﺳن ﮐﮫ در
ﺑدن اﻧدود ﺷده ﺑﺎﺷد .از طرف دﯾﮕر ﻓﮑر او وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ دارد .ﺟﻧﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ﺟﻧﺑﮫ روﺣﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﮑﻣل ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .دﮐﺗر
داﻧﻠد  .ام  .ﻣﮏ ﮐﯽ )  ( Donald M . Mackayﺑطرز روﺷن ﺗری اﯾن ﻣطﻠب را ﺷرح ﻣﯾدھد:

» ﺑرای روﺷن ﺷدن ﻣوﺿوع ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﭼراغ ﮐﺷﺗﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در درﯾﺎ ھﺳﺗﻧد ﻣﯾزﻧﯾم .ﭘﯾﻐﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﭼراغ
راھﻧﻣﺎ از داﺧل ﮐﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺣل ﻣﯾﻔرﺳﺗﻧد ،از ﯾﮏ ﻧظر دﺳﺗﮫ ﻧوری ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ ﻣﻠواﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﺣل ﻧﺷﺳﺗﮫ ،ﺑﻣﺟرد دﯾدن
اﯾن ﻧور ﻣﯾﮕوﯾد » ﻋﻼﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﻼن ﺟﺎ ﺑرود .ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ،ﻧﮕﺎه ﮐن ،آﻧﮭﺎ در ﺧطر
اﻓﺗﺎده اﻧد ! ﭼرا اﯾن را ﻣﯾﮕوﯾد؟ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ او دﯾده ﺑود ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﯾﮏ دﺳﺗﮫ اﺷﻌﮫ ﻧو ! ﯾﮏ ﻓﯾزﯾﮑدان ﻗﺎدر اﺳت
ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾن ﻋﻣل را ﺑطور دﻗﯾﻖ ﮔزارش ﮐﻧد و ﭼﻧﺎن ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺎﻣﻠﯽ اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﺑﺗواﻧد ھرﻣوﻗﻊ ﮐﮫ از او
ﺑﺧواھﻧد ﻣﺷﺎھدات ﻣﻠوان را ﻋﯾﻧﺎ ً ﺑوﺟود آورد .اﯾن ﻓﯾزﯾﮑدان » ﭘﯾﻐﺎم « را ﺑﻌﻧوان » ﺟزء اظﺎﻓﯽ « ﺑﮫ ﮔزارش ﺧود ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد،
و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺧره اﺳت ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ » ﭘﯾﻐﺎم درﯾﺎﺋﯽ را از ﮔزارش ﺧود ﻣﻧﻔﮏ ﻣﯾﮑﻧد « ﻋﻣل ﻓﯾزﯾﮑدان ﻓﻘط طرﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ او
ﺑرای دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ وﺣدت ﻣرﮐب اﺗﺧﺎذ ﮐرده اﺳت .اﻣر » ارﺳﺎل ﭘﯾﻐﺎم از ﮐﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﻧدر « وﺣدت ﻣرﮐﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺟﻧﺑﮫ آن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ اﯾن ام را از ﻧﻘطﮫ ﻧظر طول ﻣوج ﻧور و زﻣﺎن ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮑﻧد .از طرف دﯾﮕر اﮔر ﻓﯾزﯾﮑدان
آﻧرا ﺑﺻورت ﭘﯾﻐﺎﻣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧد ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﺑﮫ اﺳراری در ﻧور ﭘﯽ ﺑرده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﺟرﯾﺎن ﮐﮫ او ﺧواﺳﺗﮫ از طرﯾﻖ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑرای او ﺗﻔﮭﯾم ﺷود ،از طرف دﯾﮕر ﻣﯾﺗواﻧد از طرﯾﻖ ﻏﯾر ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل درک و
ﺧواﻧدﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
در اﯾﻧﺟﺎ راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﭘﯾﻐﺎم درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﮫ ﻧور دارد ،ﺑﺎ راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﺑﯾن ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﺑرﻗرار اﺳت ﻓرق
ﻣﯾﮑﻧد .ﭘﯾﻐﺎم درﯾﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ از ﯾﮏ وﺣدت ﻣرﮐب اﺳت ﮐﮫ در ﺿﻣن اﯾن ﺟﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ی دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣرﺑوط ﻣﯾﺷود.
» ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺛﺎل دﯾﮕر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .دو رﯾﺎﺿﯽ دان ﺑر ﺳر ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫ ھﻧدﺳﯽ ﺑﺣث ﻣﯾﮑﻧﻧد ،آ»ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮔﭻ،
ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن ﻧﻘطﮫ ھﺎ و ﺧطﮭﺎﺋﯽ روی ﺗﺧﺗﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎﯾﯽ رﺳم ﻣﯾﮑﻧﻧد؛ و ﺑﺣث آﻧﮭﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺟدی ﺗر ﻣﯾﺷود ،ﺣﺎﻻ ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﯾﮑﻧﻔر ﮐﮫ
از رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑوﺋﯽ ﻧﺑرده وارد ﺑﺣث ﺷود و ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﺑﮕوﯾد » ﻧﻣﯾداﻧم ﺷﻣﺎ ﺑر ﺳر ﭼﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﺣث ﻣﯾﮑﻧﯾد ــ ﻣن ﮐﮫ روی
ﺗﺧﺗﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﮔﭻ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم؟ « ﻋﮑس اﻟﻌﻣل اﯾن ﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر اﺳﺗدﻻل ﻏﻠطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣوﺟب آن وﻗﺗﯽ ﻗﺿﯾﮫ ای را از
ﯾﮏ زاوﯾﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﺎ از ﯾﮏ ﻧظر ﺑﺂن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﯾﮏ ﺳطﺢ آن را ﻣﯽ ﺳﻧﺟﻧد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز
ﮔﭻ در آن وﺟود ﻧدارد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﺣث ﺑر ﺳر آن ﻗﺿﯾﮫ دﯾﮕر ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد .آﮔر در اﯾن ﻣوﻗﻊ ﯾﮑﯽ از رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن اﻋﺗراض
ﮐﻧد ﮐﮫ » ﻣﮕر ﺷﮑل ھﻧدﺳﯽ را روی ﺗﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ؟ در ﻣورد اﯾن زاوﯾﮫ ھﺎ ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟ «ﻣﻧظور اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﺧص
ﺑﯽ اطﻼع ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﺷﮑﺎل روی ﺗﺧﺗﮫ ﺳﯾﺎه را ﺑﮫ ﺑﯾﻧد .اﻣواج ﻧور در ﭼﺷﻣﺎن ھردوی آﻧﮭﺎ اﺛر ﻣﯾﮕذارد .در ﺿﻣن رﯾﺎﺿﯽ
داﻧﺎن ھم از ﺣس ﺷﺷم و ﯾﺎ ﻗدرت ﻣﺷﺎﺑﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ آﻧﺎن را از ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺑرﺗر ﻣﯾﺳﺎزد ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻘط ﯾﮏ
ﻣﺳﺎﻟﮫ ھﺳت ﮐﮫ ﭼون آﻧﮭﺎ از دﯾده ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺗﺧﺗﮫ ﻣﯾﻧﮕرﻧد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﯾﺎ ﻣﻘﺻودی را در آن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ دﯾﮕری آﻧرا
ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﻣورد اﻣﮑﺎن اﯾن ھﺳت ﮐﮫ آن ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ھم ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﻓراﮔرﻓﺗن اﺻول رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﮫ وﺟود ﻗﺿﯾﮫ
ﭘﯽ ﺑﺑرد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن اﻣﮑﺎن ﺗواﻓﻖ ﻧﮭﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﭼﻧدان دور ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺗواﻓﻖ وﻗﺗﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺷﺧص درک ﮐﻧد ﮐﮫ
راﺑطﮫ ای ﺑﯾن ﮔﭻ روی ﺗﺧﺗﮫ ﺳﯾﺎه و ﻗﺿﯾﮫ ھﻧدﺳﯽ وﺟود دارد ،راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﻧﯾز ﻧزدﯾﮑﺗر
اﺳت.
» ﻣﯾﺧواھﯾم ﻓرق اﯾن راﺑطﮫ را ﺑﺎ » ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول « روﺷن ﮐﻧم .زﯾرا اﯾن اﻣر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳؤاﻟﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ
اﻏﻠب در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺑدﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی رواﻧﯽ ) ﻓﮑری ( ھﺳت ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺂﯾد .اﮔر ﺑﺣﺛﯽ درﮔﯾرد
ﮐﮫ آن ﻧور در ﮐﺷﺗﯽ ﻋﻠت ﭘﯾﻐﺎم درﯾﺎﺋﯽ ﺑوده اﺳت ﯾﺎ ﭘﯾﻐﺎم ﻋﻠت ﻧور؟ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺛر ﮔﭻ روی ﺗﺧﺗﮫ ﻋﻠت ﺷﮑل ھﻧدﺳﯽ اﺳت ﯾﺎ
اﺷﮑﺎل ھﻧدﺳﯽ ﻋﻠت ﮔﭻ؟ ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ اﺻوﻻ اﺳﺗﻌﻣﺎل واژه » ﻋﻠت « از ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﻣوردی ﻧدارد .در ﻋﻠم،

ﺑﺣث » ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول « ﺑر دو ﯾﺎ ﭼﻧد واﻗﻌﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دﻻﻟت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻋﻠت و دﯾﮕری ﻣﻌﻠول واﻗﻊ ﺷود .وﻟﯽ ﺑطوری ﮐﮫ
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﺷود در اﯾن ﺑﺣث ،ﻣﺎ ﺑﺎ دو واﻗﻌﮫ ﯾﺎ دو ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺧﺗﻠف روﺑرو ﻧﯾﺳﺗﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ در ﺑﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد
اﺷﻌﮫ ﻧور را از ﭘﯾﻐﺎم ﮐﺷﺗﯽ ﺟدا ﮐﻧﯾد  :آﻧﮭﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ھﺳﺗﻧد ،و ھﻣﯾﻧطور اﺛر ﮔﭻ و ﺷﮑل ھﻧدﺳﯽ ﺑﮭم ﻣرﺑوطﻧد .از طرف
دﯾﮕر ،اﯾن دو ﻣﺳﺗﻘل و ﺟدا از ھم ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭘﯾﻐﺎم ﯾﺎ ﺷﮑل را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دﯾﮕر ﻣﺟﺳم ﮐرد ﻣﺛﻼً ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺟوھر
ﯾﺎ ﻣداد .ﺑﮭﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕری را ﻣﺟﺳم ﻣﯾﮑﻧد ،ﯾﺎ ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود(١) .
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﺑﺎﯾد واھﻣﮫ ای از ﻧظرﯾﺎت رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻣورد ﻣﺳﯾﺣﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼون اﯾن ﻧظرﯾﺎت ﻣﻔﮭوم
اﺻﻠﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯾدھﻧد .ﻧﺑﺎﯾد از اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﻣﯾﺗوان از طرق دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑدﺳت آورد ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎن را ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺳﺗن ﺗداﺑﯾر ﻧﯾز اﺻﻼح ﮐرد .اﯾن اﻣر ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯽ ﺗزﻟزل ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن از ﻓﮑر ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﺎﻟم ﺑرﺧوردار اﺳت ،ﭘﺷﺗواﻧﮫ و دﻟﯾﻠﯽ اﺳت ﺑرای ﻣﻌﺗﺑر ﺑودن اﻧﺟﯾل ﻣﺳﯾﺢ.

ﺑﺧش دوازدھم
آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن ﻓرق دارد؟
در دﻧﯾﺎی ﻧوﯾن ﻣﺎ ،اﻏﻠب ﺳؤال ﻓوق اﻟذﮐر ﻣطرح اﺳت .اﻣروزه ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ،ﻣﻠﺗﮭﺎ ،ﻧژادھﺎ ،و ادﯾﺎن دﻧﯾﺎ ﺑطوری
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﻧد .در ﻋﺻر ھواﭘﯾﻣﺎی ﺟت ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ای در دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻋرض  ٢۴ﺳﺎﻋت
ﭘﯾﻣوده ﻧﺷود .ﺗﻠوزﯾون از ﺗﺎج ﮔذاری ﭘﺎپ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ آﺗش ﻣﻌﺑد ﺑودا ،و ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﭘﯾﺷواﯾﺎن دﯾن اﻧﺟﺎم
ﻣﯾﮕﯾرد ،ھﻣﮫ را ﺑﮫ ﻣﻧﺎزل ﻣﺎ ﻣﯽ آورد.
ھر ﺳﺎل ﻣﺗﺟﺎوز از ﯾﮏ ﺻد ھزار داﻧﺷﺟو ،از ﺑﯾش از  ١۵٠ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ھﺟوم ﻣﯾﺂورﻧد ﺗﺎ در
ﺑﯾش از  ٢٠٠٠داﻧﺷﮑده و داﻧﺷﮕﺎه در  ۵٠اﯾﺎﻟت اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺧود اداﻣﮫ ﺑدھﻧد .رﻧﮕﮭﺎی درﺧﺷﺎن ﺳﺎری ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن
ھﻧدی ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد و ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺳﯾﮑﮭﺎ ،دﯾﮕر در ﺷﮭرھﺎ و داﻧﺷﮑده ھﺎی ﻣﺎ ﻧﺎ آﺷﻧﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻌﻼوه ھر ﺳﺎل ﭼﻧدﯾن ھزار دﯾﭘﻠﻣﺎت،
ﺗﺎﺟر ،و ﺗورﯾﺳت ﺑﺎﯾن ﮐﺷور ﺳﻔر ﻣﯾﮑﻧﻧد.
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اﻏﻠب اﯾن ﻣﺳﺎﻓران ﺑﮫ اﻧﺟﻣﻧﮭﺎی ﺧﺎﻧﮫ و ﻣدرﺳﮫ ،ﮐﻠوﭘﮭﺎ ،و ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺗﺎ ﻓرھﻧﮓ و دﯾن ﺧود را ﺑﮫ
ﻣردم ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻧد .اﯾﻧﺎن اﺷﺧﺎص ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ،و ﺑﺎھوﺷﯽ ھﺳﺗﻧد ،و اﮐﺛر ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدﻧد درﺑﺎره ﻣﺳﯾﺣﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺳب
ﮐﻧﻧد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯾﮑﻧﻧد و از دﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺑر ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺧودﺑﺧود ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ
روﺑرو ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت در ﺑﯾن ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن ﺑﯽ ﻧظﯾر اﺳت ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺻورت دﯾﮕری اﺳت از ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ادﯾﺎن ﻧﯾز از آن ﺑرﺧوردارﻧد؟ ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر » ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﺑوداﺋﯾﮭﺎ ،ھﻧدوان ،و ﯾﮭودﯾﺎن ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾن ﺧود ﺻﻣﯾﻣﯽ ھﺳﺗﻧد
ھﻣﺎن ﺧدای ﻣﺎ را ﺑﺻورﺗﯽ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد؟ « ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ » ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑﺳوی ﺧدا اﺳت؟ «
ﺟواب دادن ﺑﺎﯾن ﺳؤال ﻣﺳﺗﻠزم ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ھر ﻧوع ﺗﻌﺻﺑﺎت ﺷدﯾد و ﺑﯽ ﺟﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ادﻋﺎ
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﺑﺳوی ﺧداﺳت و ﺑدون او رﺳﺗﮕﺎری وﺟود ﻧدارد ،ﻣﻧظورش اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﺷﺧﺻﺎ ً و ﯾﺎ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر از دﯾﮕراﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺑﺎﺷﺗﺑﺎه ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را اﻓرادی ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ دﺳﺗﮫ ﻣﺗﻌﺻﺑﯽ را ﺗﺷﮑﯾل داده
اﻧد ،و ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﮔروھﮭﺎی ﻣﺗﻌﺻب ﻣذھﺑﯽ ﺧود را از دﯾﮕران ﻣﺟزا ﻣﯾﮑﻧﻧد .و اﯾن ﻋده ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن ﮔروھﮭﺎی
ﻣﺗﻌﺻب و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﺗﻌﺻب ﮐﻣﺗری ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد و ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺷراﯾط ﻋﺿوﯾت دﺳﺗﮫ ﺧود ،اﺟﺎزه دھﻧد ھر ﮐﮫ ﺑﺧدا اﯾﻣﺎن
دارد ﺑﺂﻧﺎن ﻣﻠﺣﻖ ﺷود .اﻏﻠب از ﻣﺎ ﻣﯾﭘرﺳﻧد » ،ﭼرا ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را در اﯾن ﮐﺎر ﭘﯾش ﻣﯾﮑﺷﯾد؟ ﭼرا ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﮏ ﺧدا
ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷﯾم؟ « و ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﺑﺳوی ﺧدا اﺳت ،زﯾرا ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮕوﯾد » :زﯾرا ﮐﮫ
اﺳﻣﯽ دﯾﮕر زﯾر آﺳﻣﺎن ﺑﻣردم ﻋطﺎ ﻧﺷده ﮐﮫ ﺑدان ﺑﺎﯾد ﻣﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯾم « ) اﻋﻣﺎل  .( ١۴ : ۴ﺧود ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﯾن ﻋﻘﯾده را ﺑرای
ﺧودﺷﺎن اﺗﺧﺎذ ﻧﮑرده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﯾن ﭼﻧﯾن ﻓرﻣوده اﺳت ) ﯾوﺣﻧﺎ  .( ۶ : ١۴ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ اﮔر ﺑﺧواھد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧداوﻧدش وﻓﺎدار ﺑﻣﺎﻧد ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻋﻘﯾده دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣﻘﯾﻘت روﺑرو اﺳت .اﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ واﻗﻌﺎ ً آن ﺷﺧﺻﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺧود ادﻋﺎ ﻣﯾﮑرد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﺎ ﮐﻼم ﻣﻘﺗدر ﺧدا ﺳرو ﮐﺎر دارﯾم ،اﮔر ﻣﺳﯾﺢ ﺧدا اﺳت و ﻏﯾر از او ﻧﺟﺎت دھﻧده ای وﺟود
ﻧدارد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺣﺗﻣﺎ ً او ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﺑﺳوی ﺧداﺳت .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ رأی دادن ﯾﺎ ھر روش دﯾﮕری اﯾن واﻗﻌﯾت را ﻋوض
ﮐﻧﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ ﻗواﻧﯾن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣردم وﺿﻊ ﻣﯾﺷوﻧد ،وﻟﯽ ﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن .ﻣﺛﻼ ﺟرﯾﻣﮫ ﻋﺑور از ﭼراغ ﻗرﻣز راھﻧﻣﺎﺋﯽ
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣردم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﺷود و در ﺧود ﻋﻣل دﺧﺎﻟﺗﯽ ﻧدارد .ﺑﻧﺎﺑر ﺗﺻﻣﯾم ﻣردم ﺟرﯾﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧد  ٢٠٠﷼ ﯾﺎ  ١٠٠٠﷼ ﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ
اﺻﻼ ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
وﻟﯽ در ﻣورد ﺗﺧطﯽ از ﻗﺎﻧون ﺟﺎذﺑﮫ زﻣﯾن ﻣردم ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺟرﯾﻣﮫ ای ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد .ﺷﺎﯾد ﻋده ای ﺑﺎﺗﻔﺎق آراء
ﺑﺧواھﻧد ﺑرای ﯾﮑﺳﺎﻋت از ﻗﺎﻧون ﺟﺎذﺑﮫ زﻣﯾن ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐرده ،آﻧرا ﻟﻐو ﮐﻧﻧد ،ھﯾﭻ ﺷﺧص ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺣﺎﺿر ﻧﺧواھد ﺷد ﻣﺣض
اﻣﺗﺣﺎن از ﺑﺎﻻی ﭘﺷت ﺑﺎم ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺑﭘرد ! ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻗﺎﻧون ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧد ﺷزاﯾش را در ﺧود ﻋﻣﻠش ﺧواھد دﯾد ،ھرﭼﻧد از
اﺗﻔﺎق آراء ﻣردم ﻧﯾز ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺳﻠﻣﯽ وﺟود دارﻧد ،در اﻣور روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻗواﻧﯾن ﻣﺳﻠﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن
ﻗواﻧﯾن ،ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺧدا از ﺧود در ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻌﻣل آورده اﺳت و دﯾﮕری ﻣرگ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت ﺑﻌﻧوان ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﻔﺎره ﮔﻧﺎه.

وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ از ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧد ،ﻗﺻد ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧدارد؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻋﮑس
ﻣﯾﺧواھد ﺑﮕوﯾد ﺷﺧص ﮔﻧﺎھﮑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﯾض ﻣﺳﯾﺢ رﺳﺗﮕﺎر ﺷده اﺳت.
د  .ت  .ﻧﺎﯾﻠس )  ،( D. T. Nilesاھل ﺳﯾﻼن اﯾن ﻣطﻠب را ﺑطرز ﺟﺎﻟﺑﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد » .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﯾل را
ﺑﺷﺎرت ﻣﯾدھد ،ﮔرﺳﻧﮫ ﺳﯾر ﺷده اﯾﺳت ﮐﮫ ﮔرﺳﻧﮕﺎن دﯾﮕری را ﺑﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧوراک ھﺳت راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯾﮑﻧد « .اﯾﻣﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
داﺷﺗن ﺑﮫ ﭼﯾزی ،دﻟﯾل راﺳت ﺑودن آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن اﮔر ﮐﺳﯽ ﺷﯾﺷﮫ ای را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه دارو ﺑردارد ﻧﻣﯾﺗواﻧد
ﺻد در ﺻد از ﻣﺎھﯾت آن ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷد .اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﮭﻣﺗر از ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣورد اﯾﻣﺎن واﻗﻊ ﺷده اﺳت ،وﻟو اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ
ﺑﯽ آﻻﯾش و ﺑﯽ ﻏش ﺑﺎﺷد .ﭘرﺳﺗﺎری ﺑﺎ ﺧﻠوص ﻧﯾت داروی ﻋوﺿﯽ در ﭼﺷم ﻧوزادی رﯾﺧت و او را ﮐور ﺳﺎﺧت .ﺧﻠوص ﻧﯾت
وی ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﮐودک را ﻧﺟﺎت دھد.
اﯾن واﻗﻌﯾﺗﮭﺎ در ﻣورد ﻣطﺎﻟب روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾﻣﺎن داﺷﺗن ﺑﮫ ﭼﯾزی دﻟﯾل راﺳت ﺑودن
آن ﻧﯾﺳت ،اﯾﻣﺎن ﻧداﺷﺗن ﻧﯾز دﻟﯾل دروغ ﺑودن ﭼﯾزی ﻧﻣﯾﺷود .واﻗﻌﯾﺗﮭﺎ را ﻧﻣﯾﺗوان اﻧﮑﺎر ﮐرد .در اﻣور دﯾﻧﯽ ﺳؤاﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣواره
ﭘﯾش ﻣﯾﺂﯾد اﯾن اﺳت آﯾﺎ اﯾن راه درﺳت اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ؟
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻣوﺿوع اﻟوھﯾت ،ﻣرگ و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺳﯾﺣﯾت آﻧﮭﺎ را ﺟوھر
رﺳﺎﻟت ﺧود ﻣﯾداﻧد .اﺳﻼم در ﻣﻘﺎﺑل ،اﻟوھﯾت ،ﻣرگ و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ را اﻧﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد .در اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺣﺳﺎس ،ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧظرﯾﮫ
ھﺎ ﺑﺎﯾد ﻏﻠط ﺑﺎﺷد .ھرﭼﻧد ﻧﻧﮑن اﺳت ﻋده ی زﯾﺎدی ﺑﮫ ھر دو ﻧظرﯾﮫ ﺑطور ﺻﻣﯾﻣﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻧﻣﯾﺗوان ھردوی
آﻧﮭﺎ را درﺳت ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد.
در ﻣورد ﺗواﻓﻖ ادﯾﺎن دﻧﯾﺎ ﺳﺧن زﯾﺎد ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن در اﺻل ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد،
ادﻋﺎھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ دارﻧد ،ھﻣﮫ ﯾﮑﺟور ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد ،و ﺗﻧﮭﺎ از ﻧظر ظﺎھر اﺧﺗﻼف ﺟزﺋﯽ ﺑﺎ ھم دارﻧد .اﯾن ﻧوع ﻗﺿﺎوت ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﻧﺎ
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ادﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف اﺳت.
ﮔرﭼﮫ در ادﯾﺎن دﻧﯾﺎ ﮐم و ﺑﯾش وﺟﮫ ﺗﺷﺎﺑﮭﯽ وﺟود دارد ،وﻟﯽ اﺧﺗﻼف ﺑﻔدری زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎ را
ﺗﺣت اﻟﺷﺎع ﻗرار داده اﺳت.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت ،اﺻل ﻗﺎﻧون طﻼﺋﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ادﯾﺎن از آن ﺑرﺧوردارﻧد ،از زﻣﺎن ﮐﻧﻔوﺳﯾوس
ﺑﺑﻌد ،ﺷﻌﺎر » ھرﭼﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد ﻣردم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻧﻧد ،ﺷﻣﺎ ھم ﺑدﯾﺷﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﻧﯾد « ﺑﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری
ﺑﺎﺷﺗﺑﺎه ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺳﺢ ،اﺻل ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .وﻟﯽ اﮔر ﮐﺎر ﻣﺳﯾﺢ ھﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ وﻋظ ﺳر ﮐوه و ﻗﺎﻧون
طﻼﺋﯽ را ﺑﻣﺎ ﺑدھد ،ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﺎ دو ﭼﻧدان ﻣﯾﺷد .ﺑطوری ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد ﻗﺎﻧون طﻼﺋﯽ از زﻣﺎن ﮐﻧﻔوﺳﯾوس ﻣﺗداول ﺑوده اﺳت.
ﻣﺷﮑل اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ از ﻓرﺿﯾﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺑوده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘدان ﻧﯾروی ﻻزم ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﻟﯾن وظﯾﻔﮫ او را درﻣﺎﻧده
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺳﯾﺢ ﺳطﺢ ﻗواﻧﯾن اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑرد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻘررات آن ﻧﯾز ﺳﺧت ﺗر ﺷد .ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﻧﺳﺎن در ﻣﻘﺎﺑل
ﺑﯾﺷﺗر ﺷد .وﻟﯽ ﺗﻣﺎم ﮐﺎر ﻣﺳﯾﺢ اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن را ﺗﺷدﯾد ﮐﻧد .و در ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓرق ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن
ﻣﯾﺷود .ﻣﺳﯾﺢ ﻗدرت ﺧود را ﺑﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﻣطﺎﺑﻖ ﻗواﻧﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .او ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ﭘﺎک ﻣﯾﺳﺎزد ،و ﻋداﻟت ﺧود را

ﺑﻣﺎ ﻣﯾدھد ،و ھﻣﮫ اﯾن ﺑﺧﺷﺷﮭﺎ را ﺑﮫ راﯾﮕﺎن ﻋطﺎ ﻣﯾﮑﻧد .او ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧدا آﺷﺗﯽ ﻣﯾدھد .او ﺑرای ﻣﺎ ﮐﺎری ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧود از
اﻧﺟﺎم دادن آن ﻋﺎﺟزﯾم.
روش ادﯾﺎن دﯾﮕر ﺑراﺳﺎس ﮐﺎرھﺎی ﺧود ﺷﺧص اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕوﯾﻧد اﯾن راه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧظر ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺟﻠب ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﯾد .ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕر ،روش ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن آﻣﻣزش ﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﻏرﯾﻖ اﺳت .ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻏرﯾﻖ را ﻧﺟﺎت
ﻣﯾدھد.
د  .ت  .ﻧﺎﯾﻠس )  ( D. T. Nilesدر اﯾن ﻣورد اظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﺣﺳﻧﮫ ای ﮐﮫ در ادﯾﺎن دﯾﮕر ﻣﻌﻣول
اﺳت وﺳﯾﻠﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﯾد ﻧﺟﺎت و رﺳﺗﮕﺎری ﺷﺧص ﺑﺂن ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ در ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻧﺟﺎت ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣﺳﯾﺢ،
ﺑﻌﻧوان ھدﯾﮫ ای راﯾﮕﺎن ﺑدﺳت ﻣﯾﺂﯾد » .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن « ﮐﺎرھﺎی ﺧوب در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺣﺑت اﻟزام آور اﻟﮭﯽ ﻣﯾﺷود .ﯾﺎ ﺑﻘول ﮐﺳﯽ
دﯾﮕر ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن » اﻧﺟﺎم ﺑده « ھﺳﺗﻧد؛ ﻣﺳﯾﺣﯾت » اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ « ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻋﺑﺎرﺗﺳت از آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑرای اﻧﺳﺎن ﮐرده اﺳت .ﺧدا ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻧﺳﺎن ﺑوده ﺗﺎ او را ﭘﯾدا ﮐﻧد ،و ﯾﺎری
دھد .ﺑراﺳﺎس اﻋﺗﻘﺎدات ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن ،اﻧﺳﺎن در ﺟﺳﺗﺟو و ﺗﻼش ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﺧدا اﺳت.
ﺑر اﺳﺎس اﯾن اﺧﺗﻼف ﻓﺎﺣش ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اطﻣﯾﻧﺎن ﺗﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻧﺟﺎت ﻣﺎ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﺎھﻣﺎن اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘوﻟس رﺳول داﺷت ﻣﯾﮕوﺋﯾم » ﭘس ﺧﺎطر ﺟﻣﻊ
ھﺳﺗﯾم و اﯾن را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﭘﺳﻧدﯾم ﮐﮫ از ﺑدن ﻏذﺑت ﮐﻧﯾم و ﻧزد ﺧداوﻧد ﻣﺗوطن ﺷوﯾم « ) دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن .( ٨ : ۵
ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ » ﮐﺎرھﺎی ﺧوب « ﺷﺧص ﻣﺗﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ،ھﯾﭼوﻗت ﺑﺎﻧﺳﺎن اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﻣﯾدھﻧد .ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﺑﻔﮭﻣﯾد ﺑﺎﻧدازه ﻻزم ﮐﺎر ﺧوب اﻧﺟﺎم داده اﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﻔﮭﻣﯾد ﺑﺧﺎطر ﻧﺑودن اطﻣﯾﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗرس ﺑر اﻧﺳﺎن ﻏﻠﺑﮫ
ﻣﯾﮑﻧد.
رﺳﺗﮕﺎری ،آﻧطور ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت آﻧرا ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯾﮑﻧد ،و ﻣﺎ ﺑﺂن اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧﯾم در ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن دﻧﯾﺎ ﻣﻌﻧﯽ دﯾﮕری
دارد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در دﯾن ﺑودا ،ھدف ﻧﮭﺎﺋﯾﯽ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس ) ﻧﯾرواﻧﺎ ( ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐﺷﺗن ھوﺳﮭﺎس ﻧﻔس.
ﺑراﺳﺎس ﺗﻌﻠﯾم ﺑودا ،ﺗﻣﺎم اﻣراض و دردھﺎ ﺑﺧﺎطر ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻧﻔس اﺳت .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﭘﯾروی از راه ھﺷﺗﮕﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑر
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻧﻔس ﭘﯾروز ﺷود ،آﻧﮕﺎه ﺑﮫ رﺳﺗﮕﺎری رﺳﯾده اﺳت ،رﺳﺗﮕﺎرﯾﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓوت ﮐردن ﺷﻣﻊ ! اﯾن اﺳت
ﻣﻌﻧﯽ رﺳﺗﮕﺎری در دﯾن ﺑودا.
در ھﻧدوﺋﯾزم ﻧﯾز ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ » ﻧﯾرواﻧﺎ « اﺳت .ﻟﯾﮑن در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ دﯾﮕر دارد » .ﻧﯾرواﻧﺎ
« ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﺑﺎزﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺑرھﻣﺎ ،ﺧدای ھﻧدو ،ﮐﮫ ﻗدرت ﻣطﻠﻖ ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر ھﺳﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣر را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺑرﮔﺷﺗن ﯾﮏ
ﻗطره آب ﺑﮫ اﻗﯾﺎﻧوس ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐرد .در ھﻧدوﺋﯾزم ﺷﺧص در وﺟود ﺧدا ﮔم ﻣﯾﺷود ،وﻟﯽ ﻧﻔس او ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯾﺷود ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در دﯾن
ﺑودا ﻣﯾﺷد .در ھﻧدوﺋﯾزم ﺷﺧص طﯽ ﯾﮏ دوره ﻣﺗﺻل ﺗوﻟد زﻧدﮔﯽ ،ﻣرگ ،و ﺗوﻟد ﺛﺎﻧوی ﺑﮫ ﻧﯾرواﻧﺎ دﺳت ﻣﯽ ﺑﺎزد ،ھرﺣﯾواﻧﯽ،
ﺣﺷره ای ،ﯾﺎ ﺑﺷری ﮐﮫ ﺑﻣﯾرد ،ﻓورا ً ﺑﺻورت دﯾﮕری دوﺑﺎره ﻣﺗوﻟد ﻣﯾﺷود ،زﻧدﮔﯽ ﭘﺳت ﯾﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺧص ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ
ﭼﮕوﻧﮕﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻧوی ﮔذﺷﺗﮫ او .اﮔر در دﻧﯾﺎی ﻗﺑل زﻧدﮔﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ،در اﯾﻧﺟﺎ ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ او ﺑﺎﻻﺗر رﻓﺗﮫ ،از
راﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر و درد ﮐﻣﺗر ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺷود .و ﺑرﻋﮑس ،اﮔر ﺷﺧص ﺷروری ﺑوده ،زﻧدﮔﯽ ﭘر درد و رﻧﺟﯽ ﻧﺻﯾب او

ﻣﯾﮕردد .وﻟﯽ اﮔر ﺷﺧص ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑدﮐﺎری ﺑوده ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر اﯾن ﺑﺎر در ﺷﮑل اﻧﺳﺎن ﻣﺗوﻟد ﻧﻣﯾﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﯾوان ﯾﺎ ﺣﺷره
ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮕردد .اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ھرﮐس ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎرھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود را در زﻧدﮔﯽ آﯾﻧده ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﺑﮫ ﻗﺎﻧون » ﮐرﻣﮫ «
ﻣﻌروف اﺳت ،و ﺑﺎز ﺑر اﺳﺎس ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون اﺳت ﮐﮫ ھﻧدوھﺎ ﺣﺗﯽ از ﮐﺷﺗن ﺣﺷرات ﻧﯾز دوری ﻣﯾﮑﻧﻧد ﭼﮫ ﺑرﺳد ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﮔﺎو،
وﻟو اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﻣر ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﻣﺧﺎطره ﺑﯾﺎﻧدازد .آﻧﭼﮫ ﺑﻧظر ﻣﺎ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب و ﺣﺗﯽ ﺧﻧده آور ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد،
ﺑرای ھﻧدوھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت و ھرﮔﺎه ﻣﺎھم ﺑﺗواﻧﯾم طرز ﺗﻔﮑر آﻧﺎن را ﺑداﻧﯾم ،ﺑرای ﻣﺎھم ﺟﺎﻟب ﺧواھد ﺑود.
در اﺳﻼم راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮑو و ﭘرھﯾز از ﺑدﯾﮭﺎﺳت .ﺑﺎوﺟود اﯾن ،ﺑﺎز ھم از اطﻣﯾﻧﺎن
ﻧﺟﺎت ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .ﺑﺎرھﺎ از ھﺗدوھﺎ ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،و ﺑوداﺋﯾﺎن ﭘرﺳﯾده ام ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣرگ ﺑﮫ ﻧﯾرواﻧﺎ ﯾﺎ ﺑﮭﺷت
ﺧواھﻧد رﻓت؟ وﻟﯽ ھﻧوز ﺟواب ﻣﺛﺑت ﻧﺷﻧﯾده ام ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺟواب ﻓﻘط اظﮭﺎر داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻗص و ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ از
اﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن اظﮭﺎر ﻧظر ﮐﻧد .در روش دﯾﻧﯽ آﻧﺎن اطﻣﯾﻧﺎن وﺟود ﻧدارد .زﯾرا از ﮐﻔﺎره ﮔﻧﺎھﺎن
ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد و رﺳﺗﮕﺎری را در ﻟﯾﺎﻗت ﻓردی ﻣﯾداﻧﻧد.
ﺣﺗﯽ ﺑرداﺷت آﻧﺎن از واژه » ﺧدا « ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،ﮔرﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده در اﯾن ﻣورد ﺑﺎﯾد ھﻣﻌﻘﯾده ﺑود .اﮔر
ﺑﮕوﺋﯾم ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن دارﻧد ﻣﺗﻔﻖ ھﺳﺗﯾم ،و اھﻣﯾت ﻧدھﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺧدا ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت .در آن ﺻورت در ﺷﻧﺎﺧت
ﺧدای واﻗﻌﯽ در ﺧواھﯾم ﻣﺎﻧد.
ﺑرﺧﻼف ﻋﻘﯾده ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑودا ھرﮔز ادﻋﺎی اﻟوھﯾت ﻧﮑرده اﺳت .در واﻗﻊ او ﻣﻧﮑر دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺧدا ﺑود.
ﺑودا ﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ اﮔر ھم ﺧدا وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را در رﺳﯾدن ﺑﮫ رﺳﺗﮕﺎری ﯾﺎری دھد .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﮐوﺷش ﺧود رﺳﺗﮕﺎر ﺷود.
ھﻧدوھﺎ ﭘﯾرو وﺣدت وﺟود ) ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧداﺳت ( ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺧدا و ﮐﺎﺋﻧﺎت را
ﻧﻣﯾﺗوان درک ﮐرد .ﻓﮑر آﻧﮭﺎ ﺑر واژه » ﻣﺎﯾﺎ « )  ( Mayaﻣﺗﻣرﮐز اﺳت .ﻣﻔﮭوم ﻣﺎﯾﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﻣﺎدی ﺧﯾﺎﻟﯽ اﺳت و
واﻗﻌﯾت ﺗﻧﮭﺎ در دﻧﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎدﯾﮫ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﺑرھﻣﺎ ،ﻗدرت ﻏﯾر ﺷﺧﺻﯽ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﺎﺿر اﺳت ،و ھدف
ﻏﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن ،ﺑﺎز ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ اﯾن » ﺧدای « ﻧﯾرواﻧﺎ اﺳت ،آﺋﯾن ﺑودا ﻧﯾز ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﻏﯾر واﻗﻌﯽ ﺑودن دﻧﯾﺎی ﻣﺎدی را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯾدھد.
از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﭼرا ﻋﻠم ﻧوﯾن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﭘدﯾدار ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﺷﺧﺻﯾت اﺳت و ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ از
ﻧظم ﺑرﺧوردار اﺳت اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﻧد ،و ﻋﻘﯾده ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺷرق را ﻗﺑول ﻧﮑردﻧد .و ﺑﺎز ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ
در ﻏرب ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﻧﮫ در ﺷرق .ﭼرا اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧد ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﻋﺗﻣﺎد دارد وھم ﺧﯾﺎل اﺳت ) ﻧﮫ ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت
«؟
ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﻼم و ﯾﮭود ﺑدان ﻣﻌﺗﻘدﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺧدای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺷﺑﺎھت دارد ﺗﺎ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ھﻧدوﺋﯾزم و ﺑوداﺋﯾزم
ﺑدان ﻣﻌﺗﻘدﻧد .اﺳﻼم و ﯾﮭود ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺎﻓوق ھﻣﮫ و از ﺧﻠﻘت ﺧود ﺟداﺳت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻣﺳﯾﺣﯾت ھم اﯾن را ﻗﺑول
دارد.
وﻟﯽ اﮔر ﻣﻔﮭوم ﺧدا را در اﺳﻼم ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾم ﺷد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺧدا ،ﭘدر ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
ﻓرق دارد .اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ درﺑﺎره ﷲ از ﻗرآن و ﷴ اﺳت .ﷴ ﻣﺎﻧﻧد ﺑودا ،و ﺑرﺧﻼف ﻣﺳﯾﺢ ،ادﻋﺎی اﻟوھﯾت ﻧﮑرد .او ﺧود را ﻓﻘط
ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺧدا ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .ﺻﻔﺣﺎت ﻗرآن ﺧداﺋﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ از اﻧﺳﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ،و ﻣﺳﻠﻣﺎ ً اﯾن ﭼﻧﯾن ﺧدا ﺑﺎ ﺧداﺋﯽ
ﮐﮫ » ﺟﮭﺎن را اﯾﻧﻘدر ﻣﺣﺑت ﻧﻣود ﮐﮫ ﭘﺳر ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧود را داد ﺗﺎ ھر ﮐﮫ ﺑر او اﯾﻣﺎن آورد ھﻼک ﻧﮕردد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﺎﺑد

« ﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن اﺧﺗﻼف ﻋﻘﯾده در ﻣورد ﺧدا ،ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣوﺿوع ﺗﺟﻠﯽ ) ﺗﺟﺳم ( ﺧدا را اﻣری ﻏﯾر
ﻣﻣﮑن ﺑداﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧدای ﻋزوﺟل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﮔﻧﺎھﮑﺎر ،ﺑﯾﭼﺎره و ﻓﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﻣرگ ﺧدای ﭘﺳر ﺑر
روی ﺻﻠﯾب ﻧﯾز ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﻔر اﺳت ،ﭼون اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧود ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺑﺎﺷد؟
ﺑﻌﻘﯾده ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺧدای ﯾﮭود ھﻣﺎن ﺧداﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑدان ﻣﻌﺗﻘدﻧد ،ﺑﺎوﺟود اﯾن ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ دﻗﯾﻖ ،روﺷن
ﺧواھد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﯾﮭودﯾﺎن ﻗﺑول ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺧدای آﻧﺎن ،ﭘدر ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑوده ﺑﺎﺷد .در واﻗﻊ ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد اﺧﺗﻼف در
زﻣﺎن ﻣﺳﯾﺢ ﮔردﯾد .ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﻣﺎ ﺧدا را ﻗﺑول دارﯾم ،وﻟﯽ ﺗو را ﻗﺑول ﻧدارﯾم ،ﭼون ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﯽ،
ﺧودت را ﺧدا ﻣﯾداﻧﯽ ،واﯾن ﮐﻔر اﺳت.
در ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮭودﯾﺎن ،ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﺑﺣث در اﯾن ﻣورد ﭘرداﺧت .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد » ﯾﮏ ﭘدر دارﯾم ﮐﮫ ﺧداﺳت « ﻣﺳﯾﺞ
ﮔﻔت » اﮔر ﺧدا ﭘدر ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑود ﻣرا دوﺳت ﻣﯾداﺷﺗﯾد زﯾرا ﮐﮫ ﻣن از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺻﺎدر ﺷده و آﻣده ام « .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺧدا اﺳت از
ﮐﻼم ﺧدا را ﻣﯾﺷﻧود و از اﯾن ﺳﺑب ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺷﻧوﯾد ﮐﮫ از ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﯾد « .و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻟﺣن ﺷدﯾدﺗری اﻓزود » ﺷﻣﺎ از ﭘدر ﺧود اﺑﻠﯾس
ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد ) « .ﯾوﺣﻧﺎ  ۴٢ : ٨ــ ( ۴٣
در اﯾﻧﺟﺎ از ﮔﻔﺗﺎر ﺧود ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷوﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ روﯾﮫ ای ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟدﯾت در طﻠب » ﺧدا
« ھﺳﺗﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .اﮔر آﻧﮭﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧدای ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺻداﻗت آﻧﮭﺎ از آﻧﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺳﯾﺢ
ﺑﺷﻧوﻧد او را ﻗﺑول ﮐﻧﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﺳﯾوﻧری روﺷﻧﮕر اﯾن واﻗﻌﯾت ھﺳت ،ﮐﮫ ﭼطور ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﭘﯾرو ﺧداﯾﺎن دﯾﮕری ﯾﺎ ﺧدای
ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای ﺑوده اﻧد ،ﺑﻣﺟرد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ آﺷﻧﺎ ﺷده اﻧد او را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد؛ و ﻓورا ً درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اوﺳت ﺧدای
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوﯾش ﺑوده اﻧد.
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﭼﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد و ﭼﮫ ﻋﺗﯾﻖ ،ﺑوﺿوح اظﮭﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ اﺳﺎس ﭘرﺳﺗش ﺧداﯾﺎن دﯾﮕر ﻏﯾر از ﺧدای
ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺷﯾطﺎن ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده اﺳت » .ﺑﻌد از اﯾن ذﺑﺎﯾﺢ ﺧود را ﺑرای دﯾوھﺎ ذﺑﺢ ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد ) « .ﻻوﯾﺎن  ( ٧ : ١٧و
ھﻣﭼﻧﯾن » آﻧﭼﮫ اﻣﺗﮭﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑرای دﯾوھﺎ ﻣﯾﮕذراﻧﻧد ،ﻧﮫ ﺑرای ﺧدا « ) اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن .( ٢٠ : ١٠
در ﺑﯾن ﺗﻣﺎم رھﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ دﻧﯾﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎی اﻟوھﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺷﺧﺻﯾت ﷴ ،ﺑودا ،و
ﮐﻧﻔوﺳﯾوس ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه ﻣﮭم ﻧﯾﺳﺗﻧد ،و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﺑر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت آﻧﺎن ﺗﺄﮐﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ در ﻣورد ﻣﺳﯾﺢ اﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت،
ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺳﯾﺢ ﺷﺧص ﺧودش ﺑود .اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺳؤاﻟﯽ ﮐﮫ از ﺷﺎﮔردان ﮐرد اﯾن ﺑود » ﺷﻣﺎ ﻣرا ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﯾد؟ « و ﺑﺎز
وﻗﺗﯽ از او ﺳؤال ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ اﻋﻣﺎل ﺧدا را ﺑﺟﺎ آورﯾم ،ﻣﺳﯾﺢ ﺟواب داد » ﻋﻣل ﺧدا اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ او
ﻓرﺳﺗﺎد اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﯾد ) « .ﯾوﺣﻧﺎ .( ٢٩ : ۶
ﺑدون ﺷﮏ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ وﺟود ﺧدا ،رﺳﺗﮕﺎری و راه رﺳﯾدن ﺑﺂن ،ﺑﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت و دﯾﮕر ادﯾﺎن دﻧﯾﺎ
اﺧﺗﻼف ﺷدﯾد وﺟود دارد .ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺧودی ﺧود ﻣﺻون از ﺧطﺎ اﺳت .اﮔر دو ﺑﻌﻼوه دو ﻣﯾﺷود ﭼﮭﺎر .دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺗواﻧد در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﺑﺷود  ! ٢٣وﻟﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ھم ﻋﻘﯾده اش اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾن ﺷﺧص دﺷﻣن ﺷد ،زﯾرا ﻋﻘﯾده
ھرﮐس ﻣﺣﺗرم اﺳت.

در اﻣور ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺻول ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود .ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﻋﻘﺎﯾد دﯾﮕران را ﺑﺷﻧود و ﺑﺂﻧﮭﺎ اﺣﺗرام ﺑﮕذارد.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻋﻘﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺑﭘذﯾرد و ﻧﺳﺑت ﺑﺂﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ارزش را ﻗﺎﺋل ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد ﺧود
ﻗﺎﺋل اﺳت ،ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت« .
اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑﮭﯾﭻ وﺟﮫ درﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ » ﮐﺎﻓﯽ اﺳت اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﭼﯾزی اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد « .ﮐﺷﺗﺎر  ۵ﻣﯾﻠﯾون
ﯾﮭودی ﺑدﺳت ھﯾﺗﻠر ،ﺑر اﺳﺎس ﺑرﺗری ﻧژادی ﺑود .او ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﺎر درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب اﺷﺗﺑﺎه
ﺑزرﮔﯽ ﻣﯾﺷد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺂن اﻋﺗﻘﺎد دارﯾم ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ واﻗﻌﯽ ﺷود .ﻣﺳﯾﺢ ﮔﻔت » ﻣن راه و راﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺎت ھﺳﺗﻧم.
ھﯾﭼﮑس ﻧزد ﭘدر ﺟزء ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣن ﻧﻣﯾﺂﯾد ) « .ﯾوﺣﻧﺎ  .( ۶ : ١۴ﻣظﺎھر ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن راه رﺳﯾدن ﺑﺧدا را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ،وﻟﯽ اﮔر
ﺑﺧواھﯾم ﺧدای ﺣﻘﯾﻘﯽ و زﻧده را ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم ،ﺗﻧﮭﺎ راھش ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت.
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