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                                                                                                               فصل اول
  آیا خدایی وجود دارد؟

        
از این که مستلزم جواب باشد تر در تاریخ بشر پرسشی ژرف کنونتا
این سئوالی است که هر انسان   "آیا خدایی وجود دارد؟"است:  نشدهعنوان 

داللت  دیگري بسیار يباید براي آن جوابی بیاید و این جواب بر چیزها
راجع به خدا در کتاب «عقاید عالی» مبحثی دارد   ؛1خواهد نمود. مارتیمر آدلر

در آن مبحث، تمام نویسندگان که د است و خودش در مورد این بحث معتق
دانان معرفی دانان و فیزیکمعروف به استثناي برخی از ریاضیهاي کتاب
. این قسمت چه از نظر تعداد مأخذ و چه از نظر تنوع مطالب اندشده

باشد. دلیل این امر بسیار روشن است، اغلب می فصل کتابترین طوالنی
به موضوع قبول یا رد وجود خدا دارد تا   فکري و عملی بستگیهاي  برداشت

- پردازد. مسئلهمی  عملی آنهاي  با موضوعات دیگر. وي سپس به شرح جنبه
آیا انسان خود را وجود برتر : «شود کهمی  کلی حیات بشر از این امر ناشی  ي

داند یا به وجودي که مافوق او هست اعتقاد دارد و او را مورد می هستی
 باافوق است آیا باید به مقابله  م دهد؟ و اگر وجودي می رتکریم یا محبت قرا

قدرت  او درآمد یا در مقابلش سر تعظیم فرود آورد؟ در بین کسانی که به
مافوق اعتقاد دارند این امر حائز اهمیت است که آیا این نیروي برتر فقط 

 
1A.M. -  هاي نویسندگان غیرمسیحی نیز استفاده شده است.باشد. در این کتاب از نوشتهیک نفر یهودي می 
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است که انسان او را اي اسمش خداست، وجود فلسفی یا این که خداي زنده
  2پرسند.»می زکارانه و رسومات مذهبییاعمال پرهبا 

عملی «ثابت» هاي  نخست باید دانست که ممکن نیست خدا را با روش
ثابت کنید. دلیلش   روشتوانید به این  نمی  کرد. همان گونه که شما ناپلئون را

باشد. به عبارت دیگر براي می روش عملیهاي  سرنوشت تاریخ و محدودیت
عملی «ثابت» کرد، الزم است که آن هاي بتوان امري را با روشاین که 

اساس فقط یک   را براي تواند کشف تازهنمی  هیچ کس  .امر قابل تکرار باشد
بار آزمایش عرضه دارد، ولی طبیعت تاریخ این است که مواد آن غیرقابل 

 ابتداي آفرینش کائنات راتواند نمیباشد، به طوري که هیچ کس می تکرار
گردد یا  ؛برگرداند یا ظهور ناپلئون را موجب شود یا باعث تکرار قتل لینکلن

بینیم که می ي مسیح را فراهم آورد. ولی با این وجودامصلوب شدن عیس
شود نمی باعثها آن «ثابت» نشدن این وقایع تاریخی به علت عدم تکرار

سائل واقعی اثباتی عامی م  يتکذیب شود. در خارج از حوزهها آن واقعیت
علمی تنها در مورد مسائل قیاسی صادقند. هاي بسیاري وجود دارند، روش

مثالً هیچ کس هرگز وزنی براي میزان محبت و عدالت تعیین نکرده ولی 
است. اگر در صدد باشیم خدا را از طریق اي  کار وجود این عوامل کار ابلهانهنا

- خواهیم براي اندازهعلمی ثابت کنیم درست مثل این است که بهاي  روش
اکتیویته از تلفن استفاده کنیم. به زبان دیگر این دو براي یکدیگر وگیري رادی

. پس چه شواهدي براي اثبات وجود خدا هست؟ جالب توجه اندساخته نشده
شناسی نشان داده است که امروزه در اخیر علم انسانهاي است که پژوهش

بدوي یک ایمان کلی به خدا وجود  قبایلترین بین دورترین و عقب افتاده
که   هاصلی این بود  يعقیده ،تمام ملل دنیاهاي  دارد. در تاریخ کهن و افسانه

 
٢Alder,Mortimer. Volum2 , p561, Great Booksof the western word   
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رسد که حتی کسانی می  . چنین به نظراست  و او آفریننده  داردیک خدا وجود  
. پرستیدندرا میزمانی یک خداي اصلی    ،که امروزه اعتقاد به چندین خدا دارند

چند سال اخیر نمایشگر منسوخ شدن موضوع تکامل دین است. هاي  پژوهش
براساس اصول تکامل دین یکتاپرستی فقط اوج تکامل مذهب است که در 
ابتدا به صورت پرستش خدایان بوده است. ولی کامالً آشکارا است که 

  3.اندپیشینیان در هر کجا که بودند به خداي مجید یکتا اعتقاد داشته
ثریت مردم کگیري همین قدر کافی است بدانیم که انتیجه فعالً براي

 اندبه یک نوع خدا یا خدایانی اعتقاد داشتهها  مکان  يو همهها  در تمام زمان
ولی براي پاسخ به  ،دلیل نهایی نیست کاگر چه این امر به هیچ وجه ی

علیت   ينماید. در ضمن نباید از رابطهنمی  موردبی   پرسش مورد نظر طرح آن
و حتی تمام کائنات ها نیز غافل ماند، هیچ معلولی بدون علت نیست. انسان
علتی  ،هاي معلولهمه معلول هستند و باید علتی داشته باشند. علت غائی

به   در کتاب خود  ؛برتراند راسل  است که معلول دیگري نیست و آن خداست.
ید وقتی بچه بود گومی «چرا مسیحی نیستم» حرف جالبی زده است. او نام 
شنید «خدا» و می جواب پرسیدمی التی که در مورد هستیئوس پاسخ بهدر 

پرسید: «خوب چه کسی خدا را به وجود آورده است؟» و می او با درماندگی
 : تمام ایمان من فروفتگمی شنید به قول خودشنمی وقتی جوابی

ه است. اگر او ریخت!» چه حماقتی! خدا ابدي است و از کسی زاده نشدمی
توانست خدا باشد. براي گسترش این مبحث الزم است نمی  مخلوق بود دیگر

کند نمی یب عالم هستی نیز در نظر گرفته شود. هیچ کس قبولتنظم و تر
باشعور به وجود آمده باشد و اي که یک ساعت جیبی بدون دخالت سازنده

شمار بی  هايیچیدگیاست انسان باور کند که عالم هستی با پتر  چقدر مشکل

 
٣Zwemer Samuel.The Origin of Religion   
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براي مثال بدن انسان بدون شک ارگانیسم  .خود اتفاقی به وجود آمده باشد
آن بس عجیب هاي است، تشکیالت و پیچیدگیاي انگیز و پیچیدهحیرت

ترین دانشمند زمان که عمومًا او را به عنوان بزرگ ؛نشتینیاست. آلبرت ا
ارگانیسم بدن انسان واقع شده بود که اظهار آنقدر تحت تأثیر اند پذیرفته

داشت: «دین من عبارت از ستایش خاضعانه در برابر روحی برتر و نامحدودي 
توان آن را با فکر محدود خود می  که  یاست که حتی خود را در جزئیات اندک

درك کنیم آشکار ساخته است. وجود نیرویی کامل و مستدل که در جهان 
 4دهد»می  عقیده مرا نسبت به خدا تشکیل  يشده دایرههستی پیچیده آشکار  

 کنند.میصحبت  طرح عالم هستیدر مورد دارند که وجود شواهد بسیاري 
خانه بتواند حروف کتاب را بچیند. اگر توان قبول کرد میمونی در چاپنمی

 موجودقضاوت خواهیم کرد که یک  از این کتاب را ببینیم فوراً اي نسخه 
درت به چاپ آن کرده است. به همین ترتیب با در نظر گرفتن  متفکري مبا

توان این مایع حیات را اتفاقی و بدون خالق متفکر نمی آبهاي ویژگی
ها برخی از این ویژگی  L.J.Hender sonدر نقل از کتاب  ؛  دانست. برنارد رم 

  شمارد:می براین گونه را 
هاي گرماي آب باال است. به همین دلیل واکنش دماي يدرجه"

ماند، اگر گرماي ویژه آب کمتر بود ما می  ایی در بدن انسان نسبتاً ثابتیشیم
آمدیم» اگر حرارت می کردیم «به جوشمی با کوچکترین فعالیتی که

درجه سانتی گراد باال ببریم، واکنش آن دوبرابر خواهد شد.  10معمولی را 
 »شد.می این ویژگی آب زندگی انسان با خطر مواجه در صورت فقدان

عمل دنیا در ) دما کننده ترموستات (دستگاه تعدیل يبه منزلهها اقیانوس 
شود مقدار زیادي از دماي می . وقتی آب از حالت مایع به یخ تبدیلکنندمی

 
٤Bernett.Lincoln, The universe and Dr.Einstein.Oage 95  
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دهد و براي بخار شدن به انرژي زیادي محتاج است. می خود را از دست
 گرماي آفتاب و سرماي یخبندان زمستان را مهارها اقیانوس بنابراین 

به حالت ها اقیانوس يزمین به وسیله يکنند. اگر حرارت سطح کرهمی
شد، انسان در اثر سرماي زیاد یا نمی ه داشتهاتعدیل و در یک حد معین نگ

 شد. آب محلل کلی است؛ اسید و باز و نمک را حلمی هالك زیادگرماي 
است به طوري که بدون این که در فعل و انفعاالت   خنثیکند. در شیمی  می

کند. در خون حداقل می  شیمی دخالت کند به صورت کاتالیزر (واسطه) عمل
 دارد. شاید اگر تعداد واقعی این مواد رامی ماده را به صورت محلول نگه 64
ار بود، از شد. اگر به جاي آب حالل دیگري در کنمی باورمان ،دانستیممی

آورد! بدون وجود این ویژگی می  خون لجن تمیزي به وجود  عناصر موجود در
  ٥".داشتنمی وجود ،آب زندگی آن طور که ما از آن برخورداریم

کند: «بیش از نصف می در مورد آب چنین اظهار نظر؛ آ.رندل شورت
 شود،مین  دهد. به آسانی تجزیهمی  بدن اغلب حیوانات و نباتات را آب تشکیل

کند می  تواند بسیاري از مواد را حل کند، مواد خشک را با یکدیگر ترکیبمی
. آب در کندمیالکتریسیته  تولید  ها  سازد و در محلول نمکمی را نرم ها  آن  و

کند. در بین مایعات شناخته شده تقریبًا می بدن جانداران نقش مهمی را ایفا
د، ساز این که به نقطه انجماد برفقط آب است که وقتی سردش کنند قبل 

رسد. این امر از دو نظر مهم می گراد به حداکثر چگالیدرجه سانتی 4در 
 آب در سطح یخهاي و گودالها این که به موجب آن دریاچه اول؛است: 

توانند در زمستان سرد به ها میزنند نه از پایین به باال در نتیجه ماهیمی
یخ بسته باعث هاي این که ویژگی در آب ؛وم زندگی خود ادامه دهند. د

 شهر ما هم از این نعمتهاي گردد، (و متأسفانه لولهها میترکیدن سنگ 

 
٥Ramm Bernard, The christain view of Science and Scriptwe(page 148,1955)  
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و ها کند، صخرهمی را به خاك تبدیلها آن مانند!) و در نتیجهنمی بهرهبی
شود. حرارت تبخیر آب در می دهد و باعث رشد گیاهانمی را صلیقها دره
آفتاب  ينظیر است. هنگامی که سطح آب در اثر تابش اشعهبی عناصر بین
  6کنند»می شود، این خواص ویژه آب از ازدیاد دما جلوگیريمی گرم 

تر از این بود هوا در در خود زمین اثر طراحی مشهود است. اگر کوچک
تر بود هیدروژن در هوا به داشت (مانند مریخ و ماه)، اگر بزرگنمی آن وجود

که تا خورشید اي  داشت (مانند مشتري و زحل). در فاصلهمی  آزاد وجودحالت  
اندازه گرم بی شد هوامی دارد اشتباهی نیست، حتی یک تغییر جزیی باعث

روي هاي و پستیها . ماه که احتماالً باعث تشکیل برآمدگیشودیا سرد 
 سنظیر است و اساس آن با اسابی زمین شده است در منظومه شمسی ما

تر فرق دارد. مایل بودن محور (زمین) سبب برقراري سایر اقمار نسبتاً کوچک
  است.فصول چهارگونه شده 

گوید: «احتمال تشکیل تصادفی یک موکول پروتئین نمونه می  ؛دوناي
است  231به توان  10×02/2اتم ساخته شده به نسبت یک بر  3000که از 

را با سرعت نور به حرکت شود. حتی اگر عناصر الزم می که عمالً صفر
میلیارد سال الزم است که مولکول پروتئین  234به توان  10درآوریم باز 

ران زندگی روي کره زمین در حدود و(مورد احتیاج) زندگی به دست آید و د
  7میلیارد سال است» 2

مدارك بیشتر جهت اثبات طراحی زمین، قانون دوم  يبراي ارائه
دهد: «در دنیا می  نین شرحچدر این مورد  م؛  زنیم: رَ می  ترمودینامیک را مثال

باشد. انتقال گرما همواره از ها میتر از سایر قسمتگرم ها برخی از قسمت
باشد. هنگام جریان یافتن می تر (پایین) به طرف مناطق سردترمناطق گرم 

 
٦Short, A.Rendle.Modera Discorery and the Bible.(page 39,1949)  
٧Clark,R.E.D Creaion (page 20,1946) 
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گرما از مناطق گرم به مناطق سردتر هوا به طور معتدل در دنیا پخش شده 
زمین در گذشته در  يدهد که هستهمی  . وجود اجسام داغ در دنیا نشاناست

زمان معین به آتش کشیده شده است. این امر باید هنگام آفرینش یا هنگام 
توان با می  ایقباشد». با توجه به این حق افتادهبرخی عملیات آفرینش اتفاق 

باب اول کتاب پیدایش  11هم عقیده شد و این نتیجه را اتخاذ کرد که  رَم؛
مقدس) تاکنون به این اندازه در تاریخ علوم شهرت کتاب ؛(نخسیتن کتاب

توانیم به می نداشته است. امروزه از مدارکی برخورداریم که توسط آن
قدمت دنیاي ما هستند   يهنشان دهنداز زمان و برخی از وقایع که  اي  لحظه

اشاره کنیم. براساس اطالعات ذي قیمیت موجود، تاریخ پیدایش دنیا را در 
یک سلسه  يزنند؛ نتیجهمی سال قبل تخمین میلیاردالی پنچ  چهارحدود 

توان نمی  محاسبات نیز به همین رقم ختم شده است. با اطالعات ناچیز حاضر
ولی نباید  ،در مورد آفرینش ارائه دهندشمندان توقع داشت سند قطعی ناز دا

محال دانست. شاید روزي برسد که ما از فیزیک، نجوم و فیزیک را این امر 
نجومی مدارك کافی جهت استدالل تاریخ دقیق پیدایش دنیا حاصل نماییم. 
در ضمن باید در نظر داشت که باب اول کتاب پیدایش مغایر با موازین علمی 

  .نیست
توان «چون که آن چه از خدا مینویسد:  این مورد میپولس رسول در 

شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا این را بر ایشان ظاهر کرده است، زیرا 
که چیزهاي نادیده او یعنی قوت سرمدي و الوهیتش از حین آفرینش آدم 

شود تا ایشان را عذري نباشد.» ي کارهاي او فهمیده و دیده میبه وسیله
«آسمان  :داود نبی در سه هزار سال پیش گفته است ).20-19:1(رومیان 

دهد.» (مزمور کند و فلک از عمل دست هایش خبر میجالل خدا را بیان می
گیرد. یک ترین قضایا را نادیده میسفانه تعصب اغلب اوقات روشنأمت  )1:19
جی. ر که اساس علمی ندارد، اظهار نظکامالً مشخص از تعصبی  ينمونه
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 ياین که خداي یگانه جوهر اصلی نیست. مجله است مبنی بر سولیالن؛
تایم هنگام فوت نامبرده نوشت که او یکی از چهار یا پنج تن از مفسرین 
علمی فیزیک براي مردم کم سواد دنیا بود. او گفته است که آغاز جریان 

جوهر  .جواب مانده استبی کند که هنوز هممی تکامل سئوالی را مطرح
الساعه ین اواخر اکثر مردم به خلقمخاکی چیست؟ تا ه يحیات در این کره

کردند می فکرها آن (به وجود آمدن موجود زنده از غیر زنده) معتقد بودند.
 خود به خود به وجودحیوان جدیدي  ؛جانوران يکه مثالً از گوشت گندیده

ور نشان داد که این ولی آزمایشات دقیق به ویژه آزمایشات پاست ید،آمی
 مشاهدات نادرست بوده است. این امر که فقط حیات يبرداشت نتیجه

کلی درآمد و عمالً تا به حال ثابت  یتواند حیات ببخشد، به صورت قانونمی
باشد. ولی از آن جایی که این قضیه می  قابل قبول  يشده که این تنها قضیه

شود برخی از دانشمندان می یالعاده آفرینندگمنجر به یک نوع عمل خارق
خورند. این قضیه در قلمرو فکري حاضر یک می در قبول آن به اشکال بر

است که علم   یکند و مخالف گرایشمی نوع استنباط ناخوشایند فلسفی ایجاد
مزبور گسیختگی غیرقابل وصفی را  يبراي فرض دوام هستی دارد. قضیه

تواند جزء موازین علمی نمی  خاطر  کند و به همینمی  در تسلسل علیت ایجاد
باشد، مگر این که غیر قابل رد و ناچار از قبول آن باشیم. به همین دلیل 

دهند پیرو این عقیده باشند که زندگی می مندان ترجیحنشاست که اغلب دا
اساس قوانین فیزیکی و شیمی از  به طریقی که هنوز ناشناخته است بر

  .است غیر آلی به وجود آمده ايماده
دهد چگونه براي می در این جا با مواردي رو به رو هستیم که نشان

انکار وجود خدا نیز ایمان الزم است. ایمان فرضی الزم براي اعتقاد به وجود 
آن که شواهدي که راهنماي علمی تر  باشد. جالبمی  خدا و نیز انکار وجود او

کنند و علم قضیه مورد بحث را صرفًا می اند االن مسیر مخالفی را طیبوده
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موضوع کند! در این جا تذکر این می به خاطر این که ناخوشایند است رد
الزم است که گرچه در طبیعت آثار بسیاري از خدا وجود دارند با این وصف 

واقعیت وجود خدا و کیفیت وجود  بهتوان به طور کامل نمی از طبیعت هرگز
هاي خدا را «آیا عمقین سئوال مطرح شده بود که:  پیش اها  او پی برد. قرن

جوابش   )11:7توان دریافت نمود، به کنه قادر مطلق توانی رسید» (ایوب  می
خیر است! اگر خدا خود را بر ما مکشوف نسازد ما محکوم به سرگردانی و 
شک هستیم. واضح است که امروزه در بین ایمانداران به خدا، عقاید 

 آسمانی  یکیفیت وجود او هست. مثالً برخی خدا را مزاحم  یدرباره  یگوناگون
دانند می او را کسیها آن .کندمی دانند که شادي مردم را به ماتم تبدیلمی

 اش لذتزند تا ببیند چه کسی از زندگیمی  که از کرسی آسمان مردم را دید
برخی !» ید«قطعش کن :دگویمی ،بیندمی برد و وقتی چنین شخصی رامی

کنند خدا پدربزرگ آسمانی است که بر تخت خود لم داده و می دیگر فکر
شود کرد؟» می  گوید: «بچه هستند، چه کارمی  کشد ومی  دست به ریش خود

کنند که کارها در خاتمه خود به خود جور خواهد شد و هر می این عده تصور
سبت به عموم کاري که االن بکنند مهم نیست و خدا همیشه همین رویه را ن
دانند و ما را می مردم داشته است. در حالی که عده دیگري او را توپ آتشین

اي کوچکی که باالخره به توپ ملحق خواهند شد و باالخره عدههاي جرقه 
  دانند.می لنیشتن خدا را یک نیرو یا یک عقینیز مانند ا

ات » پس از تحقیقگرائیین «مذهب پوچغیکی از مبل ؛هربرت اسپنسر
که امکان ندارد وجود فانی به ابدیت راه یابد.  به این نتیجه رسیددقیق 

که گرفت دور از حقیقت بود. او از یک اي  مشاهدات او درست بود؛ اما نتیجه
فانی راه یابد و این دنیاي تواند به می ابدیت .امکان دیگر قضیه غافل ماند

عبرانیان  ينویسنده دهد. به طوري کهمی البته کاري است که خدا انجام 
هاي مختلف «خدا که در زمان سلف یه اقسام متعدد و طریقکند: می تشریح
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به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود در این ایام آخر به ما به وساطت پسر 
سرتاسر تاریخ بشر روشنگر پیش قدم  )2-1:1خود متکلم شد.» (عبرانیان 

ت بود از رشدن خدا براي ایجاد رابطه با انسان است. مکاشفه کامل او عبا
ي مسیح. در این جا او به شکل شخصیت بشري اتجلی او در شخص عیس

درك ما باشد، در بین ما زندگی کرد. اگر شما بخواهید محبت خود  قابلکه 
خواهید کرد؟ مسلمًا   انتخابد چه راهی را  یداررچگان ابراز  واز م اي  را به دسته

توانید می  چه شوید. فقط از این طریقرموها  آن  بهترین راه این است که مثل
وجود و چگونگی خود را به طرز کامل و مؤثر ابراز دارید. درست همین کار 

این سئوال که ما   برايجواب  ترین  را خدا براي ما انجام داد. بهترین و روشن
خاکی ما وارد   يبدانیم که خدایی وجود دارد این است که خدا به کره  چگونه

ي هباشند که به وسیلمی اثر و نشانی  يدیگر به منزلههاي  شده است؛ جواب
  گردند.می ي مسیح تأییداتولد، زندگی، مرگ و رستاخیز عیس

دلیل دیگر واقعیت وجود خدا حضور روشن او در زندگی مردان و زنان 
آورد در وجودش تغییرات می  ي مسیح ایمانااست. وقتی کسی به عیس  معاصر

خورد. می شود و این تغییر نتیجتاً در اجتماع او نیز به چشممی اساسی پیدا
یش که اکنون کش؛ این امر ارنست گاردنهاي نمونهترین یکی از جالب

 شرحچنین در کتاب خود او نگاشته است.  ،باشدمی پرینستون دانشگاه
ژاپنی در شبه  يهادهد که چگونه در زمان جنگ جهانی دوم زندانیمی

را از دست رفقاي خود که از ها مالی حیوان صفت شده، خوراکی يجزیره
ردند زندانیان فکر کاي قاپیدند. در چنین وضع درماندهمی  مردندمی گرسنگی

-فارغ "گاردن "عهدجدید بپردازند. از آن جایی که  يبهتر است به مطالعه
را راهنمایی کند. براساس ها آن التحصیل دانشگاه بود از او خواستند که

خودش او یک شکاك بود و نیز کسانی که او را به رهبري انتخاب  يگفته
آالیش عهدجدید او و بی مطالب ساده و يایمان بودند. با مطالعهبی کردند
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ي مسیح را در زیبایی و قدرتش شناختند و به او ایمان آوردند. ادوستانش عیس
رف تغییر زندگی این گروه حیوان صفت به یک گروه مهربان، سرگذشت شگ

ي اایشگر واقعیت تجلی وجود خدا در شخصیت عیسمو نیرومندي است که ن
تري این واقعیت را تجربه سادههاي مسیح است. امروزه بسیاري با حالت

. بنابراین شواهدي از قبیل آفرینش، تاریخ و دوران فعلی زندگی اندکرده
  کند.می داللت بر وجود خدا و شناسایی او با تجربه شخصی
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                                                                                                           فصل دوم
  پذیر است؟آیا معجزه امکان

  
کنید که یک ماهی بزرگ یونس نبی را زنده بلعیده می آیا واقعاً باور"

نفر را  5000پنچ نان و دو ماهی با کنید که مسیح واقعًا می باشد؟ و آیا فکر
 نمونه سئواالتی است که مردم این دوره و زمانهها این "سیر کرده باشد؟

صحبت ها آن را که درمقدس هاي کتابپرسند. آنان معتقدند که داستانمی
مفاهیم جالبی دانست که براي بیان و تعبیر  هاي  از «معجزه» شده باید شیوه

گیرند و هرگز نباید این معجزات را واقعی تلقی می  روحانی مورد استفاده قرار
گویی به بسیاري از سئواالت آن است که از کرد. بهترین راه براي جواب

جزئیات دوري کرده و به مسائل اصلی توجه کرد. به ویژه این ي  هبحث دربار
ه معجزات برایش مطلب درباره مسائل معجزات نیز صادق است. کسی ک

سر و کار ندارد اي  ویژه  يغیرقابل قبولی شده معموالً با یک معجزه  يمسئله
به  ؟!پذیر است یا نهبلکه به طور کلی اشکال او خود معجزه است که امکان

طوري که با روشن ساختن مشکل ویژه وي، مسئله حل نخواهد شد. چون 
 کان معجزات. کسی کهگردد به اصل کلی یعنی ام می به تقدیر بحث بر

 اساسبی  ، اصوالً پیش گویی انبیا را نیزباور داشته باشدتواند به معجزات  نمی
شود. بنابراین خود می داند. تمام این مسائل از ضعف ایمان به خدا ناشیمی

کور مسئله نیستند، بلکه مفهوم کلی عقیده  يگویی انبیا گرهمعجزه یا پیش
باشد قبول اي خدا براي ما مسئله حل شدهاگر وجود  .به وجود خداست

دانیم. ولی اگر به وجود می معجزات کار آسانی است؛ زیرا خدا را قادرمطلق
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چنین خدایی معتقد نباشیم از پذیرش معجزات عاجز خواهیم بود و شاید هیچ 
  وقت به مفهوم آن پی نبریم.

ژاپنی ثیر این موضوع را وقتی بیشتر احساس کردم که با یک استاد أت
گفت: «براي می کردیم. دوست ژاپنی منمی در مورد الوهیت مسیح گفتگو

تواند خدا شود فوق العاده مشکل می من قبول این مسئله که یک انسان
 من هم، کینیچی است»، به اشتباه او پی برده گفتم: «همین طور است

شده باشد.»   تواند قبول کنم که خدا انسانمی  توانم این امر را بپذیرم ولینمی
اختالف موضوع شد و دیري نپایید که به مسیح ایمان  يدوستم فوراً متوجه

آورد. بنابراین مسئله اصلی این است که: «آیا خداي قادر مطلق که آفریننده 
هستی است وجود دارد؟» اگر معترف به وجد خدا باشیم چنان اشکالی براي 

زند نخواهیم می قانون طبیعی سر يوضع کنندهقبول معجزات که از خدا 
داشت. براي بحث پیرامون معجزات الزم است به این مسئله اساسی توجه 

و دیگران معجزات عبارتند از تجاوز از قوانین ؛ شود. به نظر دیوید هیوم 
. اگر این نظر درست باشد معنی آن این است که قانون طبیعی سطبیعی و ب

تابع قانون طبیعی است. در این خداست و اگر خداي دیگري هم هست 
  صورت خداي مافوق طبیعیت وجود ندارد.
کوشند به علم و قانون طبیعی می در این عصر متحول علمی، مردم 

جنبه نفسانی دهند، غافل از این که علم و قانون طبیعی صرفاً نتایج غیر 
باشند، حتی مسیحیان نیز به قانون طبیعی می نفسانی مشاهدات و تجربیات

عتقدند؛ بدین صورت که موجودات تقریبًا همیشه علت و معلول یکدیگرند. م 
گردد، به نمی ولی این اعتقاد مانع دخالت حق و قدرت خدا در قانون طبیعی

طوري که هر وقت و هر طور خدا اراده کند در آن دخالت خواهد کرد. خدا 
قانون   ن طبیعی است و هیچ وقت خدا مقید بهیانودر ماوراء و خارج از ق

توانند علت غائی موجودات نمی  شود. خدا علت العلل است. قوانیننمی  طبیعی
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کنند. به راستی «معجزه» چیست؟ این واژه می باشند بلکه وقایع را بیان
کنند. اگر شاگرد تنبلی در امتحانات مدرسه می  استفادهامروزه به طرز سبکی  

ال ضعیفی با تیم قوي بازي  «معجزه شد» یا اگر تیم فوتب  :گویدمی  قبول شود
گوییم «واقعاً معجزه کردند!» این می کند و با زدن چند گل بازي را ببرد

عادي و غیر  رانیم که بخواهیم یک امر غیرمی اصطالح را وقتی بر زبان
آن قصد نداریم اشاره به  بیانرا بیان کنیم. پر واضح است که با اي منتظره

«معجزه» به معنی دیگري   يواژهمقدس  تابک  قدرت قادر مطلق بنماییم. در
شود می صادر آمده است. در این جا معجزه عبارت است از عملی که از خدا

تغییر و تحول ایجاد کرده ها  آن  و در حالت طبیعی موجودات دخالت کرده، در
  است.

شوند که برخی می معجزات گوناگونی یافتمقدس کتاب در ضمن در
هاي توان از لحاظ «طبیعی» نیز بیان کرد. مثالً کنار رفتن آبمی راها آن از

را ها  دریاي سرخ به علت «طبیعی» بادهاي شدید ارتفاعی بوده، که توده آب
بود؛ ولی می  به عقب رانده است. شاید این اتفاق بدون دخالت خدا هم ممکن

به  که قوم اسرائیلاي درست در لحظهها معجره واقعی در این است که آب
کناره دریا رسیدند از هم جدا شدند و وقتی به هم آمدند که مصریان وارد 

از آن بیرون آمده بودند. این است دخالت اعجازآور ها آب شده و اسرائیلی
توان علت «طبیعی» نمی خدا! از طرف دیگر براي برخی معجزات دیگر نیز

ونگی زنده شدن تواند چگنمی  شناسیممی قائل شد. هیچ قانون طبیعی که ما
ایلعازر و رستاخیز مسیح را تشریح کند. در مورد بسیاري از معجزات شفا نیز 

علم هاي  ها را با شیوهفعکردند علت این ضمی  همین طور است. سابقاً سعی
دانیم بسیاري از امراض می یکوسوماتیک) بشناسند. امروزهاپزشکی (سروان

گاه اختالل روانی بیمار برطرف   گیرند؛ به طوري که هرمی از فکر سرچشمه
یابد. برخی از صاحب نظران علم طب می شود، مرض جسمی او نیز بهبود
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زنند که هشتاد درصد امراض علل فکري و روانی دارند. بدین می تخمین
کرد؛ می بخشد، علت مزبور صدقمی ترتیب در مورد بیمارانی که مسیح شفا

قانون مستثنی بودند، مانند شفاي  از این نیز کامالًها آن ولی برخی از
توان براي این مرض نیز علت روانی قائل شد. جذامیانی نمی  . مسلماًصمبرو

 شفايبرند. مورد دیگر می یافتند صرفاً از قدرت خدا فیضمی که التیام 
مراجعه  9امراض موروثی بود مانند شفاي کور مادرزاد( به انجیل یوحنا باب 

شود) این شخص کور زاده شده بود، بنابراین نه نقص او فکري و روانی بود 
و نه بازیابی بینایی وي! مورد فوق مبین اشتباه و استدالل غلط نظریه دیگري 

یان آدمیانی جاهل، است که بین متفکران جدید رایج است. گفته شده پیشین
 . آنان بسیاري از اتفاقات را جزء معجزاتانداتی بودهفزود باور و خرا

ها آن دانیم کهمی در صورتی که با استفاده از علم جدید ما نستنددامی
. اندکه مردم آن زمان از درکشان عاجز بودههایی  بلکه پدیده  اندمعجزات نبوده

سر قبیله بدوي به پرواز درآییم، ممکن  براي مثال اگر سوار جت شویم و بر
است مردم قبیله بر زمین رفته این خداي پرنده فلزي آسمان را پرستش کنند 

دانیم که می تلقی کنند. ولی مااي  و این پدیده را که ناظر آن هستند معجزاه
لمی دانشمندان ابداع عهاي  هواپیما صرفاً اختراعی است که در نتیجه کوشش

در ساختن آن دخالت نداشته است. این فرضیه اي  و هیچ معجزهگردیده است  
 اول ظاهراً  يطبیعی بیش نیستند، در وهلهاي  پدیدهمقدس  کتاب  که معجزات

توان نمی شود کهمی مل معلوم أنماید، ولی پس از اندکی تمی حق به جانب
دمی مادرزاد مر  آن را در مورد تمام معجزات صادق دانست. مثالً در مورد کور

 که شاهد شفاي او بودند اظهار داشتند که تا آن زمان شنیده نشده که کور
توانیم دلیل نمی ما هم امروزه به هیچ وجه مادرزادي بینایی خود را بازیابد.

تواند چگونگی می «طبیعی» معجزه مزبور را تشریح کنیم. آیا امروزه کسی
آن زمان که هم زمان با   رستاخیز مسیح را از نظر قانون طبیعی بهتر از مردم 
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 يتوان از جنبهنمی  فرمایید کهمی  مالحظه  وقوع حادثه بودند بیان کند؟ خیر!
چشم پوشید. الزم به تذکر است که معجزات با مقدس کتاب الطبیعهمافوق

 ايقانون طبیعی متضاد نیستند، بلکه معجزات پیش آمدهاي غیر عادي
شوند. «قوانین طبیعی نتایج کلی وقایع عادي می هستند که از خدا ناشی

  8شوند.»می نیز از خدا صادرها آن هستند که
معجزات طبیعی وجود   يبین متفکران مسیحی دو نظریه در مورد رابطه

تري» برخوردارند دارد: گروه اول معتقدند که معجزات از قوانین طبیعی «عالی
واضح است که با وجود اکتشافات   است. پر  نیافتهآنان دست  که هنوز بشر به  

اقیانوسی از ابهام و اسرار علمی ایستاده  يجدید علمی هنوز بشر در کرانه
 خواهمی دانستتر شود، آن گاه  . براساس این فرضیه وقتی دانش افزوناست

اند که بودهتري هاي قوانین طبیعی عالیدر واقع پدیده "معجزات"که این 
ترتیب   قانوني  . اگر معجزات را نتیجهنددرکقبالً به طور یکنواخت عمل می

قانون  ياگر معجزات را نتیجه و کندبه طور یکنواخت عمل می بدانیم که
به گنجد. قانون در تعریف فوق نمی يدر آن صورت واژه بدانیدترین عالی

ت از آفرینش عملی مؤثر نظر گروه دوم متفکران مسیحی، معجزه عبارت اس
شود. این عقیده از نظریه می نشأتطبیعه خدا که از قدرت مافوق ايو عالی

خالف  بر اندذکر شدهمقدس کتاب نماید. معجزاتی که درتر میاولیه صحیح
 شوندمی رستان و سایر ادیان یافتپاعجازآوري که در کتب بتهاي داستان

دلیل بی ربط و پراکنده وبی کلماتها آن معنی و خیالی نیستند و دربی
هست که ترتیبی روشن و هدفی ها آن شود بلکه کلماتی درنمی مشاهده
 به سه دوره تقسیممقدس کتاب خورد. معجزاتمی به چشمها آن معین در

  شوند:می
 

٨Hawthorne, J.N. Questions of Sciens of Science, and Faith,P.55 London:Tyndale Press  
1960 

 



 21/ایمان منطبق با عقل و برهان

 ایتدانبیایی که اسرائیل را ه )2خروج (مهاجرت قوم اسرائیل)،  )1
معجزات  نهدفی که ای .یح و کلیساي نخستینزمان مس )3کردند، می

اهر  ظام و پیامبر و یا  غهمواره عبارت بوده از تحکیم ایمان و تأیید پیاند  داشته
ساختن محبت خدا به وسیله تسکین و درمان درد و مرض. الزم به ذکر است 
 که این معجزات مانند نمایش جادوگران جهت سرگرم ساختن مردم به کار

 رفتند. معجزات هیچ گاه در جهت احراز شهرت و سود و قدرت انجامنمی
شود. می  گرفتند. به طوري که در مورد آزمایش مسیح در بیابان مالحظهنمی

کرد مسیح را وا دارد تا قدرتش را براي احراز این عوامل می شیطان کوشش
براي حت پیشنهاد او را رد کرد. مسیح بارها ابه کار برد ولی مسیح با صر

کرد. هنگامی که با درخواست یهودیان می  تأیید پیام خود از معجزات استفاده
«به شما گفتم ایمان مبنی براین که او مسیح موعود بود یا نه جواب داد که: 

براي من ها آن آوردمنیاوردید. اعمالی را که به اسم پدر خود به جا می
ید اگر در مورد ادعاهاي او فرمامی باز او ).25:1(یوحنا » دهند.شهادت می

 شک دارند القل به سبب «آن اعمال» به وي ایمان داشته باشند.
 و معجزات تأییدها  ) خدا پیام رسوالن تازه کار را به وسیله نشانه11:14(یوحنا

 کرد. اغلب این سئوال پیش آمده که «اگر خدا در آن زمان معجزات نشانمی
 دیدم حتماً ایمانمی ند؟ اگر من معجزهکنمی داد چرا حاال این کار رامی
» مسیح به این مسئله جواب داده است؛ مرد ثروتمندي که در جهنم !آوردم می

عذاب جهنم آگاه سازد تا آنان مانند او گرفتار آن نشوند. ولی آن شخص 
کرد که اگر از مردگان کسی زنده شود، برادرانش بر اثر معجزه می اسرار
تواند می  اهیم جوابی به خواهش این مرد داد که امروز همآوردند. ابرمی  ایمان

«موسی و انبیا را دارند اگر از سئواالت در این مورد باشد:    بسیاريپاسخی بر  
کسی موسی و انبیا را نشنود اگر کسی هم از مردگان نیز برخیزند هدایت 

  )16نخواهند پذیرفت.(باور نخواهند کرد) (انجیل لوقا باب 
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یاري پایه استدالل خود را آن چنان بر منطق خشک قرار امروزه هم بس
 که به هیچ وجه امکان معجزات را قبول ندارد. از آن جایی کهاند داده

وجود ندارد، هیچ شهادت و مدرکی هر قدر هم که بزرگ  همعجز اندپذیرفته
را قانع نخواهد کرد که حتی یک معجزه اتفاق افتاده است. زیرا ها آن باشد
پذیرند. امروزه مشاهده معجزات براي می  دلیل طبیعی براي اقامه حجتفقط  

ما ضروري نیست، زیرا مدرك معتبر وقوع معجزات گذشته در دست است. 
 دارد: «اگر معجزات قابل لمس و درك مادي باشند،می اظهار ؛م رَ چنان که

هادت توانند مورد شهادت قرار گیرند. اگر به اندازه کافی تأیید شوند، شمی
همان اصالت مدرکی را دارد که تجربه مشاهده ها آن يهنوشته شده دربار

واقعی دارا است.» هر دادگاهی در دنیا بر مبناي شهادت معتبر شفاهی یا 
کند. «اگر یوحنا بر زنده شدن ایلعازر گواه بوده و در حالی که می کتبی عمل

به نگارش واقعه   حافظه اش جهت یادآوري موضوع آمادگی داشته با صداقت
پرداخته باشد باید نوشته او را طوري تلقی کرد که گویا ما خود شاهد واقعه 

براي این که ثابت کند معجزات از شواهد کافی  رم؛» سپس .ایمبوده
را ها آن شمارد که در این جا به طور خالصهمی برخوردارند دلیلی چند بر

  کنیم:می بیان

انجام گرفته است. این معجزات معجزات بسیاري در حضور مردم  )1
بودند  ها آن منتشر کنندگاندر خلوت و فقط در حضور دو سه نفر که فقط 

به وقوع نپیوسته است. بنابراین همیشه فرصت پژوهش و سنجش معجزات 
وجود داشته است و عجیب این که مخالفان مسیح هرگز واقعیت معجزات 

دادند و معجزات او را یا به شیطان نسبت میها آن بلکه انداو را انکار نکرده
آمدند، به طوري که در مورد یا این که درصدد از بین بردن شواهد برمی

«آن گاه رؤساي کهنه شورا کردند که ایلعازر خوانیم: زنده شدن ایلعازر می
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رفتند و به عیسی ایمان را نیز بکشند زیرا بسیاري از یهود به سبب او می
 )12 -10:12یوحنا .» (آوررندمی

گرفت. معموًال ایمانان انجام میبی برخی از معجزات در حضور )2
پیوندند گفته هاي مذهبی و غیره به وقوع میگروه  يمعجزاتی که به وسیله

اشخاص شکاك و کافر وجود داشته باشد معجزه ها  آن  شده که اگر در جمع
 گیرد در صورتی که در مورد این چنین نبود.نمی

هاي گوناگون برخوردار عیسی از انواع مختلف و از زمان معجزات )3
ند. تسلط او بر عناصر طبیعت را در معجزه تبدیل آب به شراب، قدرتش دبو

 امی و نابینا و قدرت وي بر دیوها در اخراجذاشخاص ج ايبر مرض در شف
کنیم. مسیح از قدرت دانایی مافوق طبیعت نیز از افراد مالحظه میها آن

ائیل بر زیر درخت انجیر نشسته بود. نر بود به طوري که فهمید نتبرخوردا
). قدرت آفرینندگی وي 51-43:1(یوحنا. بدون این که او را دیده باشد

توانست پنج هزار نفر را با چند ماهی و نان سیر کند و با زنده ساختن ایلعازر 
 و دیگران قدرت خود را بر مرگ نیز نشان داد.

در دسترس ماست. همان طور که در باال شهادت معتبر اشخاص  )4
اشاره شد در مورد ایلعازر هیچ گونه احتمال درمان از طریق 

 یکوسوماتیک» یا هر نوع درمان دیگر وجود ندارد.ا«س
پرستان از اهمیت معجزات نباید به خاطر معجزات افراطی بت )5
مقدس کاسته شود. «در ادیان غیر مسیحی معجزات هر دین مورد کتاب

ي آنان پذیرفته قبول همان دین است، به خاطر این که خود دین به وسیله
شود. . اما در مسیحیت معجزات جزء الینفک دین محسوب میتشده اس

معجزاتی  يدهد قوم اسرائیل در نتیجهمقدس شرح میبه طوري که کتاب
- سی از عجایب مافوقوچند در صحنه تاریخ ظاهر شد، اعطاي شریعت م 

د و اغلب انبیا به دلیل داشتن قدرت معجزه به عنوان پیامبران خدا الطبیه بو
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کرد بلکه معجزات نیز به عمل شدند. مسیح نه فقط موعظه میشناخته می
شفاي . در هر صورت معجزه  معجزاتی انجام دادندآورد و رسوالن وي نیز  می

 ».ردکمسیح را تصدیق می بیماري

ر من اگر معجزات از اصول آیین د: «به نظاردسی.اس.لوئیس اظهار می
وارد نخواهد ها آن اي بهاي از اصول اسالم حذف شود لطمههندو و تا اندازه

شد ولی اگر چنین امري در مورد مسیحیت که خود سرگذشت معجزه بزرگ 
است انجام گیرد دیگر چیزي از آن باقی نخواهد ماند و مفهوم کلی خود را 

ر شد معجزاتی که در سایر کتب نگارش » باید متذک.از دست خواهد داد
مقدس مشاهده اي که در معجزات کتابن و انگیزهأاند از ترتیب و شیافته
مقدس مدارك موثقی شود برخوردار نیستند و به ویژه مانند معجزات کتابمی
مقدس بعدا صحبت اي در مورد مدارك معتبر تاریخی کتابد. تا اندازهنندار

خی معجزاتی که در یها براي کشف مدارك تارژوهشخواهد شد. اگر این پ
اعتبار بی پرستان نگاشته شده به عمل آید، دیري نخواهد پایید کهکتب بت

معلوم خواهد شد. پر واضح است که که اثبات بدل بودن سایر ها آن  بودن
مقدس ندارد و ساختگی بودن بعضی معجزات، تأثیري در معجزات کتاب

یل قالبی بودن تمام معجزات باشد. همان طوري که تواند دلمعجزات نمی
هاي دنیا نیست. برخی کشف چند سکه بدل دلیل بر قالبی بودن تمام سکه

آمیز جلوه دهند. چون هاي اغراقاند معجزات را به عنوان داستانکوشیده
معتقدند که انسان در تعریف یک واقعه که خود از آن متأثر است معموًال 

اي را که از نظر یک انسان ناظر  دهد، بنابراین واقعهج نمیدقت کافی به خر
جه معجزات یتوان مصون از خطا دانست در نتآید نمیساب میحمعتبر به 

ناظران واقعه نگارش یافته از دقت کافی  يهلمقدس نیز که به وسیکتاب
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توان از میرا ها آن باشند، پسمی باصرهخطاي  يبرخوردار نیستند. نتیجه
  مقدس حذف کرد.سایر مطالب کتاب

طرز استدالل فوق با ذکر مثالی از طرز کار دادگاه به آسانی تکذیب 
شود. در یک دادگاه با وجود جایزالخطا بودن انسان هنوز هم شاهدان می

(مثالً در مورد  چه کنند و گراساسی ایفا می نقشیعینی در ارائه اطالعات 
در تعریف جزئیات صحنه تصادف از نظر سرعت  تصادف) شاهدان حادثه

خودرو، زمان تصادف و غیره با یکدیگر اختالف نظر داشته باشند، ولی 
شود به خاطر ین اختالف نظرها به کلی حادثه تصادف را منکر شد. به نمی

دارد خودروهاي آسیب دیده و سرنشینان مصدوم اظهار می ؛طوري که رم 
همگی اتفاق افتادن تصادف ها  آن  يکه به وسیلهدالیل انکارناپذیري هستند  

هاي نظیر موضوع معتبر نبودن شهادات شاهدان در بحث.  کنندرا تصدیق می
هاي بحث براي تکذیب آن استفاده کرد. به طوري عینی باید از محدودیت

کنند. مثًال هاي نادرست خود نظرات خودشان را رد میکه گاهی چنین بحث
هاي خود معتبر نبودن شهادت ي پژوهشد به وسیلهکوشنکسانی که می

ارزش بی اعتبار وبی ثابت کنند مجبورند همین نظریه خود را نیز انسان را
بدانند، چون این نظریه را از طریق آزمایشات و شهادت انسانی کسب 

 يمطرود است. عقیدهها آن اند، در صورتی که شهادت انسانی به نظرکرده
از  بایدکند آن است که معجزات انجیل اهی رواج پیدا میغلط دیگري که گ

شاگردانی که به مسیح  يبه وسیلهها آن به خاطر این که شوندکتاب حذف 
ایمان داشتند بیان شده است نه به وسیله اشخاص «خارجی»! ولی آیا این 

  معجزات بودند؟ يشاگردان نبودند که شاهد عینی صحنه

 اندنگارندگان معجزات شاگران مسیح بودهبحث بر سر این نیست که 
اند؟ به طوري که مالحظه که آیا آنان واقعیت را نوشتهاست این بحث بلکه 
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شد شهادت شاهدان عینی بهترین مدرك هستند و شاگردان حتی تا پاي 
مرگ نیز کشانده شدند ولی هیچ گاه برخالف آن چه دیده بودند سخن 
نگفتند. امروزه در یک دادگاه هیچ وقت واقعیت امر را تنها از عوامل خارجی 

کنند، و نیز از گوش دادن به شاهدان عینی از جمله مصدومین کسب نمی
شان از روي «تعصب» باشد شهادتممکن است ثه به علت این که حاد

وجود معجزات، بحثی است فلسفی   يکنند. در هر مورد مسئلهخودداري نمی
تواند مدعی شود که معجزات در گردش معمول و نه عملی، زیرا علم فقط می

را نهی کند زیرا قوانین ها آن تواندافتد ولی هرگز نمیطبیعت اتفاق نمی
کنند، شود و در نتجه چیزي را نیز نهی نمیبیعی هیچ چیز را سبب نمیط

 .شودشامل میبلکه فقط شرح واقعه هستند، مسیحیت حتی قانون طبیعی را  
ی سشود جزء اسادر امور روزانه طبیعت مشاهده می هنظمی و ترتیبی ک"

داشت آشکار روند. اگر نظم طبیعی وجود نمیمعجزات الهی به شمار می
این علم  "بود.ممکن میاختن معجزات مانند وضع قوانین طبیعی غیرس

بلکه فسلفه است. یک عالم مانند   ،کندنیست که امکان معجزات را انکار می
توان بپرسد آیا مدرك معجزات از نظر تاریخی هر شخص دیگري فقط می

   معتبرند؟

 يمقدس جزء الینفک رابطهمعجزات کتاب طور که مالحظه کردیم،آن
احتمال  يندانی ندارد. مسئلهچاي که اهمیت باشند نه ضمیمهما با خدا می

د خدا بستگی دارد، به طوري که اگر دومی مورد معجزات تماماً به قبول وجو
 و نظم جهانعامل قادر مطلق قبول باشد اولی نیز پذیرفته شده است. ناظم 

-قوانین طبیعی است که در ضمن قدرت خود را با انجام دادن کارهاي مافوق
  سازد.الطبیعه نیز آشکار می
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                                                                                                                                  فصل سوم
  دهد رنج و بدبختی دامنگیر انسان شود؟چرا خدا اجازه می

پردازیم. مسائل  می  عصر خود  يدر این فصل به یکی از مسائل پیچیده
گناه بی مانند: چرا مردم  .از مسائل معجزات نیز وجود دارندتر و بغرنجتر مهم

؟ و یا چرا شوندمتولد مینابینا  گناهبیباید رنج بکشند؟ چرا برخی اطفال 
گناه و بی روند؟ چرا این همه مردممی امیدهاي زندگی این قدر زود از بین

شوند؟ ظاهراً قضیه از دو حال خارج نیست: ها  باید قربانی جنگ   گناهبیاطفال  
ولی نیکوي مطلق نیست و یا او نیکوي مطلق است،   یا خدا قادر مطلق است

بدبختی را بگیرد و در نتیجه قادر مطلق  جلويولی آن قدر قدرت ندارد که 
دانند. به این ها مینیست. عموماً مردم خدا را سبب و مسئول تمام بدبختی

داد، و یا تنها با اظهارنظري آن را حل کرد. اي تواند جواب سادهنمی مسئله
ولی به هر تقدیر الزم است چند   "!و بس  سوخته دل دانددل سوخته را  غم  "

. هیچ وقت نباید فراموش کرد که خدا انسان را به بسپاریمنکته را به خاطر 
وجود نداشت. انسان قدرت انتخاب داشت  شرارتیطور کامل آفرید و در او 

او مخالفت ورزد. اگر انسان از فرمان  يکه خدا را اطاعت کند و یا با اراده
خدا  حضورآمد. او در نمی کرد، هیچ وقت مشکلی پیشنمی خدا سرپیچی

برد. می گذراند و از وجود خدا و آفرینش او لذتمی انتهایی رابی زندگی
خدا در ابتداي آفرینش انسان همین بود. در واقع نسل آدم نیز  ينقشه

چنانکه بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید لهذا هم«ورزد.  می  نافرمانی
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و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همه مردم طاري گشت، از آنجا که 
این است که انسان مسئول مهم  ينکته )12:5» (رومیان .همه گناه کردند

  !گناهش است نه خدا

پرسند چرا خدا ما را طوري نیافرید که گناه نکنیم؟ در می اغلب مردم
توانست ما را آن چنان بیافریند، اما در آن صورت می  جواب باید گفت که خدا

آمد که با یک عروسک می تانانسان. آیا شما خوش هشدیم نمی ما ماشین
  کردید و صدایی از آن بیرونمی  کوکی ازدواج کنید؟ هر صبح و شب کوکش

حرکتی که  ن وسیله دیگر مشاجره و دعوا ویو بد  "!دوستت دارم "آمد که  می
خواهد با می داشت! با این وجود چه کسینمی شما را ناراحت بکند وجود

چنین موجودي زندگی کند؟ زندگی بدون عشق و محبت!؟ محبت ارادي 
ي آزاد ارادهآن وقت    لیتوانست ما را انسان ماشینی بیافریند ومی  خدا  واست  

ن طور که به هر تقدیر خدا صالح دید ما را همی گشت.ما مخدوش می
واقعیت را بپذیریم. در ضمن باید دانست این  هستیم خلق کند و ما هم باید

گوید: می تواند بدي را ریشه کن سازد. ارمیاي نبیمی که خدا اگر بخواهد
زوال بی هاي اوهاي خداوند است که تلف نشدیم زیرا که رحمت«از رأفت

ا از بین خواهد بود. . زمانی خواهد رسید که او بدي ر)22:3است» (ارمیا
شیطان با تمام کارهایش تا ابد محکوم خواهد شد. در ضمن محبت خدا و 

و هنوز فرصت بخشش گناهان و رحمت الهی  حاکم استفیض او در دنیا 
آن را به طور  ،خدا اقدام به سرکوب نمودن بدي نمایدزمانی که وجود دارد. 

ایل نیستیم خود م خواهیم جنگ نابود شود ولی  می  کامل انجام خواهد داد. ما
ما هم نابود شویم. اگر خدا بخواهد بدي را هم اکنون ریشه کن کند، آن را 

هاي به طور کامل به عمل خواهد آورد به این ترتیب که گناهان و دروغ
اي نیک، نیز شامل آن محبت، غفلت ما از انجام دادن کاره عدمشخص، 

  خواهد شد.
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شب تمام هاي فرض کنید که خدا دستور بدهد که امشب در نیمه
د؛ چند نفر از ما نصف شب زنده خواهیم ماند؟ البته خدا ناز بین بروها بدي
ترین اندیشیده است. او بهترین و با ارزش "شرارات" موضوعبراي اي چاره

کار برده، فرزند خود را داده تا به خاطر و مؤثرترین شیوه را در این مورد به 
بمیرد. به این وسیله نجاتی براي انسان مهیا ساخته تا از  کارگناهمردم 

قصاص حتمی خدا به علت گناه و شرارتش رستگار شود. باز به این وسیله 
قدرت بدي  ،کندمی شخصی ایجاد ايمسیح رابطهايوقتی انسان با عسی

 يمسیح جواب نهایی است به مسئله  ياکارانهدرهم خواهد شکست. مرگ فد
، حرکات و اعمال افراد بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.  نوع خلقت ر بدي. بنا ب

بازي اگر روابطی وجود نداشت هیچ کس مستقل و جدا از دیگران نیست. 
افراد تغییر  نشد. همان گونه اگر روابط موجود بیمیي  امعنبی  شطرنج، بازي

 يدهد. بحث در مورد سرچشمهمی کند، زندگی مفهوم خود را از دست
به این مسئله بدهد.  یتواند جواب کاملنمی انتها ندارد، و هیچ کسها بدي

» (تثنیه .«چیزهاي مخفی(است که) از آن یهوه خداي ما استاین مسئله جزء  
29:29(  

به ناچار باید شویم و میاست که با آن رو به رو  یمحضبدي واقعیت 
ي کامل امعنما این است که  اولین اشکالبا آن دست به گریبان شویم. 

دهیم مرتکب می خدا نسبت هدانیم و وقتی آن را بنمی را "خوب"ي واژه
در   ؛دارد که جان استارت میلمی  اظهار  ؛هیو اون هاپکینس  شویم.می اشتباه
کشد می به طور روشن مسئله را پیش "طبیعت"نام ه ب خود معروف يمقاله

. اگر در قانون آفرینش اندکه متفکران هر دوران دست به گریبان آن بوده
داشت باید هر کسی به می بود و آفریننده نیز قدرت تام می فرماعدالت حکم

بدکاري و نیکوکاري خود از بدبختی و خوشبختی که در دنیا وجود  ياندازه
شد، شانس و نمی شانسس و دیگري خوشانیکی بدشدارد برخوردار گردد، 



 30/ایمان منطبق با عقل و برهان

آفرینان تئاتر داشت بلکه افراد مانند نقشنمی استثنا در چنین دنیایی وجود
هاي تئوري يداشتند. با وجود کلیهمی اخالقی کاملی را عرضه يسوژه

گوناگونی که تا به حال افراطیون مذهب و فلسفه در مورد «خوبی» ابراز 
و  هیچ قدرتی در طبیعت قادر نیست در یک زمان هم نیکو باشداند داشته

  هم قادر مطلق.

است که خداي «نیک» هر کس را این در این عقیده  ساسیاشکال ا
«قادر مطلق» هیچ  يدهد و براي خدامی اش پاداشاساس شایستگی بر

 اشکالی در این مورد وجود ندارد، این واقعیت که پاداش و تنبیه به معنی
 را بر آنها رسد، بعضیمی بختی و بدبختی به طور عادالنه به مردم خوش

دارد که به نیکی یا قدرت خدا شک کنند. ولی اگر خدا براساس کردار هر می
 شد؟ اگر با شما این طور رفتارمی کرد خداي نیکیمی شخص با وي رفتار

ی شده و گویکرد چه؟ انجیل آن طور که در عهدعتیق راجع به آن پیشمی
ی خدا را نه فقط در عدالت او بلکه در یشود نیکومی در عهدجدید مشاهده

سازد. چقدر باید متشکر باشیم می محبت، رحمت و مهربانی وي نیز ظاهر
«با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما به حسب خطایاي ما جزا نداده که  

ه همان قدر رحمت او بر است. زیرا آن قدر که آسمان از زمین بلندتر است ب 
گاهی مفهوم نیک بودن خدا    )11،  10:103» (مزمور  .ترسندگانش عظیم است

ترین خوبی زندگی است بختی بزرگغلطی که براساس آن خوش  يبر عقیده
ولی باید   ،اندتی دانستهحبختی را راگذاري شده است. در این مورد خوشپایه

ژرف باالتر از یک لحظه خوشی و بختی واقعی و اصلی و دانست که خوش
  لذت زودگذر است.

 گردد. خداي داناي مطلقنمی بختی واقعیزحمت باعث سلب خوش
داند که گاهی براي اصالح شخصیت ما الزم است زحماتی در زندگی ما می
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تري را از دست ایجاد شود و اگر از این زحمات شانه خالی کنیم خوشی بزرگ
ها که ما فیض ي«وخداي همهگوید: می خصوصخواهید داد. پطرس در این 

را به جالل ابدي خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن 
براي  )10:5زحمتی قلیل، کامل و استوارو توانا خواهد ساخت» (اول پطرس 

خدا را بفهمیم، کافی است  "يپاداش عادالنه"از  ؛ رااین که منظور میل
گوید هر عملی که در می "کاراما"نگاهی به مذهب هندو بیافکنیم. قانون 

اعمال زندگی قبلی است.  يگیرد، در واقع نتیجهمی زندگی امروز انجام 
 يهاکوري، فقر، گرسنگی، نقص عضو، طرد از فرقه خود و سایر بدبختی

را ها آن ص در زندگی قبلیزشتی است که شخهاي کار مجازاتاجتماعی، 
و از بین بردن   نبه عمل آورده است و در ضمن هر نوع کوشش جهت کاست

 يعادالنهجا و توهین به روش  بی  دخالت  يبه منزلهها  این دردها و بدبختی
ماندگی آنان در طول هندوها یکی از علل عقب  يخدا خواهد بود. این عقیده

فکر در صدد پیشرفت و هندوهاي روشن ازاي چه عده تاریخ بوده است. گر
، با این وصف براي آنان خیلی دشوار است که اندتحول اجتماع خود برآمده

که اساس افکار و زندگی هندوها   "کارما"این ایده جدید را با تعلیمات قدیمی  
دهد، وفق دهد. «کارما» به سادگی و وضوح رنج و بدبختی را می را تشکیل

  داند.می کارهاي زشت گذشته شخص ينتیجه

داند؟ معموًال اولین می الهی مجازاتآیا مسیحیت نیز رنج و بدبختی را 
کند این است که چه بدي به می  سئوالی که شخص معذب و بدبخت از خود

العمل دوستان شخص ام؟ و اغلب عکسام که به این روز افتادهمردم کرده
ه آنان نیز دوست معذب خود را مستحق دهد کمی آشکارا یا در نهان نشان

گر این موضوع است. بیاندانند. رفتار دوستان ایوب با وي  می بختیاین تیره
درد ایوب با شنیدن اظهارات دوستانش دوچندان شد. از تعلیمات عهدجدید 

خدا  مجازاتآید که گرچه درد و رنج ممکن است و عهدعتیق چنین برمی
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به گناه  ارتباطیآید که درد و رنج هیچ می ولی مواردي نیز پیش ،باشد
 به طوري که نباید انتظار داشت هر گناهی که از انسان سر ،شخص ندارد

کنند خدا می شود. کسانی که فکر مجازاتزند فورًا به این صورت می
 هایش را مجازاتاحساسات لطیفی دارد و پدري است که هیچ وقت بچه

«آن چه آدمی توجه کنند: مقدس کتاب يبهتر است به این آیه ،کندنمی
و اشتباهی بیهوده و عقاید  )7:6بکارد همان را دور خواهد کرد» (غالطیان 

. خدا مریم را به خاطر شک کردن به قدرت نسبت ندهندمتکبرانه به خدا را 
رهبري برادرش موسی که خدا او را رهبر ساخته بود، به جذام مبتال ساخت. 

گرفت. در این   ،رابطه نامشروع با بتشبع بود  يداود را که ثمرهخدا جان پسر  
  شود.می یافتهایی مورد باز هم نمونه

گویی و ریاکاري نمونه در عهدجدید مرگ حنانیا و سفیره به علت دورغ
است. در این موارد علل بدبختی گناه است ولی نه در تمام اي تکان دهنده

ب اشاره کرد. شاگردان لحاً به این مطچنان که خود مسیح نیز صری ،موارد
به طوري  ،کردندمی «بدبختی به علت گناه» دفاع يمسیح آشکارا از فلسفه

فورًا درصدد کشف جرم  ،رو به رو شدند کور مادرزادي اکه وقتی یک روز ب
ولی مسیح  .د خود شخص نابینا گناه کرده است یا والدینشنببین تابرآمدند 

«بلکه تا اعمال خدا در مسئول این بدبختی نیستند.  به آنان گفت هیچ کدام 
اي وقتی خبر رسید که به دستور پیالطوس عده  )31:9وي ظاهر شود» (یوحنا

هایی مسیح اظهار داشت که گناه جلیلی ،انداز ساکنان جلیل به قتل رسیده
 18بزرگتر نبود و باز در مورد  ،که کشته شدند از گناه کسانی که زنده ماندند

نفري که در اثر سقوط برج سیلوآم بر آنان کشته شده بودند فرمود گناه آنان 
بزرگتر از گناه سایر ساکنان اورشلیم نبود. در هر دو مورد مسیح خطاب به 

«اگر توبه نکنید همگی شما هم چنین هالك خواهید شد» شنوندگانش گفت: 
  )3-1:13(لوقا 
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کامالً واضح است که اگر تراژدي و دردهاي زندگی خود یا بنابراین  
ایم. به وت عجوالنه و نادرستی کردهاقض  ،خدا بدانیم  يدیگري را صرفاً تنبیه

کامالً پیداست مقدس کتاب از وقایع ؛عالوه بر اساس اظهارات هاپ کینس
 موضوعبراي شخص معذوب  ،کردمی اه بروزنکه بدبختی به علت گزمانی 
  مجازات اوست.ود که درد او در واقع خواهد بروشن ب کامالً

خدا بعد از دادن اخطار مقدس کتاب در حقیقت براساس اصول کلی
شود که بارها خدا شفاعت می کند. در سراسر عهدعتیق مشاهدهمی تنبیه

شدند که بعد می سازد. مردم فقط موقعی تنبیهمی کرده مردم را از تنبیه آگاه
«من فرماید: می کردند. خدا به طور قاطعنمی اخطار به آن توجهیاز شنیدن 

اي خاندان اسرائیل بازگشت نمایید. از  از مردن مرد شریر خوش نیستم...
همین  )11:33» (حزقیال .هاي بد خویش بازگشت نمایید چرا بمیریدطریق

از اي تکان دهنده يخورد، چه صحنهمی مطلب در عهدجدید نیز به چشم
اورشلیم،  !اي«وکند. می محبت و صبر خدا! مسیح براي اورشلیم گریه

اورشلیم... چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که 
 )37:23» (متی .کند و نخواستیدهاي خود را زیر بال خود جمع میجوجه

که کسی هالك  خواهد«خداوند... نمیگوید: می پطرس نیز به طور واضح
 گونهچه  "در مقابل سئوال    )3:9گرایند» (دوم پطرس    بهگردد بلکه همه به تو

باید جواب داد که از  "ممکن است خداي نیکو مردم را به جهنم بفرستد؟
د. بلکه هر کس خودش، خودش تفرسنمی  یک نظر خدا هیچ کس را به جهنم

براي بخشیده شدن، کند. خدا کوشش نموده و هر چه را می را روانه جهنم
رستگاري، پاکی و آمادگی ما براي بهشت الزم بود مهیا ساخته است و تنها 
یک کار مانده و آن این است که ما این هدیه را بپذیریم. حال اگر هدیه را 
رد کنیم خدا هم مطابق انتخاب و تصمیم ما با ما رفتار خواهد کرد. بهشت 

چه گاهی تنبیه   دوزخ است. گر  ،دد در آن زندگی کنهخوانمی   براي کسی که



 34/ایمان منطبق با عقل و برهان

دیگري ممکن است در  یخدا همراه درد و ناراحتی است ولی موارد احتمال
  د.ناین امر دخیل باش

چنان که قبًال مالحظه شد انسان باعث بروز گناه و مرگ در دنیا است 
و نباید فراموش کرد درد و رنجی که امروز در دنیا است به طور قابل  

سبب گناه انسان ایجاد شده است. بعضی اوقات غفلت در بناي به  اي  مالحظه
گردد و در نتیجه می هنگام طوفان شدیددر باعث فرو ریختن آن  یعمارت

آورد. چند نفر تا به حال قربانی جنایت رانندگی می  خسارت مالی و جانی به بار
 هاياز مشخصهکه  خودخواهی؟ خیانت، دورغ، دزدي، اندافراد مست شده

 .شود درد و رنج درو ی،تلخ شوند تا، باعث میامروزي ما هستند يمعهجا
که از گناه هایی توان در این مورد خدا را مقصر دانست. به تمام بدبختینمی

گیرند فکر کنید، چقدر زیاد هستند! انسان در این دنیا می انسان سرچشمه
ود دارد که بنا نیز وج یدانیم دشمنمی مکاشفه خدا يتنها نیست. به وسیله

. بسته به  سازدمی آشکاری خود را مختلفهاي به اقتضاي زمان به صورت
دارد ممکن است به صورت فرشته نور یا شیر غران خود که  موقعیت و هدفی  

او کسی است که باعث  !را ظاهر سازد. اسم این دشمن شیطان است
این د که درماندگی ایوب شد. مسیح در مثال بذر خوب و کرکاس اشاره کر

خدا و ایجاد  کار) شیطان از خراب کردن 28:13(متی . کار دشمن است
چه خدا به او اختیاري محدود داده است  برد. گرمی بدبختی لذت فراوانی

با خدا  ینزدیک يکسی که رابطه از کنارتواند نمی ولی با این وجود شیطان
از شما بگریزد» (یعقوب  «با ابلیس مقاومت کنید تا  .  بی تفاوت عبور کند  ،دارد
شیطان نیز مسبب برخی امراض  که بخشدمی این آیه به ما اطمینان ).7:4

  در دنیاي امروز ما است.ها و بدبختی
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دهد چنین می براي جواب سئوال «چرا خدا به شیطان اجازه
رابینسون  را عارض انسان سازد؟» بهتر است به جوابی کههایی مصیبت
 گوید: «خیلی خوب، تومی دقت گنید. آقاي فرایدي ،ددا ؛به فرایدي ؛کروسو

تر تواند قوينمی آیا ،گویی که خدا که این قدر قدرت دارد و عظیم استمی
پرسد: «اگر این طور است پس چطور می رایدي بازفاز شیطان باشد؟» آقاي  

 ؛کند که دیگر نتواند به شرارت ادامه دهد؟» کروسونمی خدا شیطان را نابود
کنیم می  دهد: «بهتر است این را هم بپرسید که وقتی من و تو گناهمی  بجوا

  کشد؟»نمی چرا خدا ما را

کنیم، خواه مادي و خواه معنوي می وقتی پیرامون دردها و آالم تعمق 
باید این نکته مهم را به خاطر بسپاریم که خدا قدرت دوردست و نامعینی 

توجهی نداشته باشد. او نه تنها از درد او هاي و ناراحتی نیست که به انسان
 کند. هیچ درد یا ناراحتی دامنگیر مامی انسان خبر دارد بلکه آن را احساس

خدا گذشته باشد. هر قدر ناراحتی هاي  شود، مگر این که از قلب و دستنمی
درد  ما دردناك باشد باید به خاطر داشته باشیم که خدا بیشتر از ما احساس

کند میتشریح  پیشگوییدر ن اشعیاي نبی وقتی مسیح را کند. سخنامی
ها و رنج «خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غماست.  بخشبسیار تسلی

«زیرا که چون عذاب افزاید: می عبرانیان يو نویسنده )3:35دیده» (اشعیا 
کشیده تجربه دید استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید» 

هاي ما اي نداریم که نتواند هم درد ضعف«رئیس کهنهو  )18:2(عبرانیان 
 )15:4بشود بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه» (عبرانیان 

هاي شیطان و بدبختی از مسائل رایج ما است. به ویژه با ظهور بمب  يمسئله
د این مسئله به صورت حادي درآمده است. باید اذعان کر یاتمی و هیدوژن

  اصولی وجود دارند. ، امانداریماي که جواب قطعی و ساده
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ي اراده  يهبدي الزم   ؛این که براساس اظهارات ج.بی.فیلیپس  ؛نخست
توانست ما را به شکل ماشین می  . خدابخشیده است  است که خدا  یانسانآزاد  

فریند، اما در آن صورت از آزادي و انتخاب محروم بودیم که بدیهی است ابی
بودیم. به کار بردن آزادي انتخاب در مسیر بدي که ما آن نمی دیگر انسان

نامیم، دلیل اصلی وجود بال و بدبختی در دنیا است و می را «سقوط انسان»
توانست جلوي گناه را بگیرد ولی می باشد نه خدا. خدامی انسان مسئول آن

ر مسیحیت . جالب توجه است که منظوگشتیماین گونه ما نیز هالك می
واقعی دخالت در قدرت اختیار انسان نیست، بلکه ایجاد تمایل و رضایت 

  است. خاطر جهت انجام خوبی و اجتناب از بدي

است که مردم اي اثر تصمیمات شریرانه بربیشتر دردهاي دنیا  ؛دوم 
هایی است. چه بدبختی جنابت آدمیان روشنگر این حقیقت .کنندمی اتخاذ

شود می میمات غلطی که در امور دولتی و شغلی گرفتهتص يکه در نتیجه
شان براي شخص تصمیم گیرنده کامالً گردد که هویتمی  دامنگیر اشخاصی

 ناشناخته است. حتی گاهی بالهاي طبیعی نیز در اثر خطاي انسان صورت
اخطار خطر جز و مد، آتشفشان و طوفان    در اعالن  برخیوقتی  مثالً    ند،گیرمی

  .ورزنداهمال میو ... 

به مشیت خدا به جهت قصاص ها  آن  يبرخی از زحمات نه همه؛  سوم 
شود. آن مورد احتمالی را باید همیشه در نظر داشت. خدا می و تنبیه عارض

اغلب این زحمات را به منظور اصالح و ایجاد شخصیت واقعی در انسان 
داند که به خاطر عملش می ند و خود شخص که در زحمت استدامی مجاز

  .شودمتحمل می این زحمات را

خدا دشمن سنگدلی چون شیطان دارد. گرچه شیطان در صلیب   ؛چهارم 
ولی اجازه دارد تا روز داوري به خراب کاري  ،مسیح شکست خورده است
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 ايوي شیطانیخود ادامه دهد. از مکاشفات و تجربیات پیداست که در دنیا نیر
  از نیروي انسان است.تر وجود دارد که قوي

 ترین فاجعه شده است و با قیمتیخدا خود متحمل دردناك ؛پنجم
نهایت سنگین یعنی با دادن پسر خود تلخی درد را چشید. وقتی مسیح را بی

باز قبول کنیم آن گاه نتایج بدي و مصیبت براي همیشه از ما  یبا آغوش
 برخورداراي شود و ما از زندگی تازهمی . گناه ما بخشیدهبنددرخت بر می

بندد، آن مینقش  در ما القدسبا قوت روحشویم و وقتی صورت مسیح می
  انتخاب کنیم. درست است را، کنیم تا آن چه می گاه نیرویی کسب

آزمایش ایمان مسیحیان این باشد که قبول کنند خدا ترین  شاید مشکل
آید که ظاهراً خالف این حقیقت را می اغلب مسائلی پیشنیکوست. چون 

 :کند کهمی رهااهل هامبورگ به این مطلب اش ؛کنند. هلموت ثلکمی ثابت
چه که در وسط رقسمتی از پا ،کنیممی نگاهاي بینی به تکه پاچهوقتی با ذره

 دارد تار به نظر قرارو قسمتی که در اطراف پارچه تر گیرد روشنمی قرار
 ايدر حالی که روشن بودن اطراف پارچه بستگی به اطراف پارچه ،رسدمی

گوید زندگی مانند این پارچه است می کنیم. اومی دارد که ما آن را تماشان
آوریم تیره و تار است. نمی سر درها آن  که به علت حوداث و اتفاقاتی که از

ما نباید  ،م بدوزیمباید به مرکز صلیب مسیح چشها آن  ولی براي مقابله به
مشکالت به طور مجزا در مورد نیکویی خدا قضاوت  تکتکبا توجه به 

شخصیت خودش را بر صلیب به ما تجلی نموده است.   آشکارکنیم. او به طور  
«او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع نا تسلیم نمود 

  )8:32بخشد» (رومیان چگونه با وي همه چیز را به ما نخواهد 

چیز را بفهمیم، کافی است به که ما همه خدا هرگز از ما انتظار ندارد 
او اعتماد کنیم؛ همان گونه که ما انتظار داریم بچه ما به محبت ما اعتماد 
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بریم و از ما قدردانی می چرا او را نزد دکترکه  نداند هر چند او ،داشته باشد
و ها که درك کنیم از پیچیدگی کشدوش میآرامش ما در آغهنگامی  نکند.
آن موقع به  !آن را يهمهچند تار نخ را ببینیم نه  قادریمخدا فقط  ياراده

«به جهت آوریم که می فرود تعظیمکشیم و با خوشحالی سر می راحتی نفس
همه چیز  اندآنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده

در هنگام زحمت  )8:8باشند» (رومیان ان با هم در کار میبراي خیریت ایش
 ،دنشومی (نه خود زحمات) باعثها العملافتد که عکسمی گاهی اتفاق

باعث سفت  ،کندمی آب رابرکت بیابیم و یا نیابیم. همان آفتابی که کره 
کامل زندگی را  يشود. هرگاه با فیض خدا بتوانیم صحنهمی شدن گل هم
آن گاه با حبقوق نبی هم صدا   کنیم،ایمان به خدا مشاهده  هاي  از راه عدسی

«اگر چه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و گوییم: می شده
ها از آغل منطبق ها آذوقه ندهد و گلهحاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه

در خداوندم شادمان خواهم شد و  ها نباشند لیکن منها در طویلهشود و رمه
  )18-17:3» (حبقوب .در خداي نجات خویش وجد خواهم نمود
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                                                                                                             فصل چهارم
  مقدس است؟کتاب در تضاد باآیا علم 

موضوع را که که به سئوال فوق داده شده به جاي این هایی جواب
تضادهاي ظاهري بین  ینساخته است. بیشترتر آن را مشکل ،روشن کند

 از قول ؛گیرند که اوالمی از آن جایی سرچشمهمقدس کتاب علم و
؛ ثانیاً و شودنمی در آن یافت اصالًکنند که می مطالبی را بیانمقدس کتاب
کامالً از خود نیز کنند که این تفسیرها می تفسیر دیدگاه فلسفهرا از  یتواقع

ل مسئله را مسیحیان خوش قلب واقعیت مجزا هستند. یک قسمت از اشکا
کنند. یکی می را اشتباه تعبیرمقدس کتاب دهند کهمی لوح تشکیلاما ساده

بود که طی آن مقدس کتاب سنجیاز اشتباهات تاریخی و نابخشودنی، زمان
هاي نامهاز معاصران شکسپیر محاسباتی با نسب؛ آشر زاسقف جیم

قبل از میالد  4004نیا در سال انجام داد و نتیجه گرفت که دمقدس کتاب
است. بسیاري از غیر مسیحیان از جمله فیلسوف معروف لرد برتراند  خلق
 4004مسیحیان واقعاً معتقدند به خلقت عالم در سال اند خیال کرده ؛راسل

  هستند.  قبل از میالد

چند وقت پیش هنگامی که از اردوي دانشگاهی یکی از ایاالت غربی 
جوي غیرمسیحی برخوردم. او داشت به نشبه یک دا ،کردم می مریکا دیدنآ

داد که در مورد تمدن غرب بود. یکی از می تستی جواب يسئوالت ورقه
قبل  4004دنیا در سال مقدس کتاب الیمسئواالت این بود: «آیا براساس تع
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زنم استاد شما مایل می ؟» به او گفتم حدساست از میالد به وجود آمده
واب داد همین طور است. جاست جواب بلی را براي این سئوال انتخاب کنید!  

 درآوردم و گفتم ممکن است بگویید در کجايمقدس کتاب از جیبم یک
این مطلب نوشته شده است؟ جوان از این که نتواست به سرعت مقدس  کتاب

عجب کرد. دوست ت ،تاریخ خلقت را در صفحه اول کتاب پیدایش بیابد
 "!است 3در صفحه ": و گفت کمک کندمسیحی همراهم سعی کرد او را 

براي اولین بار فهمیدند که تاریخ اسقف آشر که در بسیاري ها آن هر دوي
مقدس کتاب جزء متن اصلی ،شودمی انگلیسی یافتهاي مقدسکتاب از

  نیست.

لبی دارند که با ی دیگر برخی از دانشمندان تمایل به گفتن مطایاز سو 
فلسفی هاي این مطلب بیان شده در واقع تفسیر .دارد يواقعیت فاصله زیاد
خود اطالعات حائز  يباشند که هیچ وقت به اندازهمی از اطالعات اصلی
 این مطالب، در فکر خود کمتر يسفانه شنونده یا خوانندهتأاهمیت نیستند. م

یک دانشمند هاي د. معموًال گفتهندهیز ید واقعیت را از تفسیرها تمنتوانمی
هم افتد، حتی اگر مطالبی خارج از تخصص خود بگوید باز می مورد قبول

شوند که نسبت به می گفتارهاي وي همان احترامی را قائل برايمردم 
 ؛. مثًال آنتنی استاندنهستندتخصص وي قائل  ياظهارات وي در زمینه

کند: می  را چنین بازگو  یاله؛سی دانشگاه  شنااستاد دیرین  ؛اظهارات ر.اس.لول
موم عور روزافزونی مورد تأیید طاز زمان داروین به بعد فرضیه تکامل به "

فکران هیچ تردیدي ندارند که نظران و روشنقرار گرفته است و صاحب
خلقت است. گرچه از روش و  يتکامل راه حل منطقی و قابل درك مسئله

یقین حاصل او اطمینان کامل نداریم ولی  کرد این تئوريونگی عملگچ
نمود که عمل تکامل با قوانین بزرگ طبیعی تطابق داشته که هنوز برخی از 
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 ٩".این قوانین براي بشر پوشیده است، و شاید هم اصالً قابل درك نباشد
که اگر برخی از قوانین طبیعی هنوز  در پی دارداین مطلب این سئوال را 

توانیم اطمینان حاصل کنیم که اصالً چنین می هناشناخته هستند چگون
قابل فهم بشر نیستند ها آن قوانینی وجود خارجی دارند؟ و اگر بعضی از

هاي با منطق سازگار هستند؟اگر کسی گفتهها آن که پذیریممی چگونه
و وقایع عملی را آن طور که هست قبول کند از بحث و جدل مقدس کتاب

  مصون خواهد ماند. 

مورد دیگري که اغلب باعث اختالف شده این است که آیا آن چه که 
عملی قابل اثبات نیستند، قابل قبول و واقعی هستند ي هاشرو يبه وسیله

یک قضیه به  که اگر اثبات اندیا خیر؟ برخی دانسته یا نادانسته بر ان عقیده
پذیر نباشد آن قضیه عملی در یک آزمایشگاه امکانهاي روش يوسیله

توان آن را معتبر تلقی کرد. «کشفیات علم» در واقع نمی درست نیست و
شوند و مطالبی که می  عیب تلقیبی  «هدف» قرار گرفته و در نتیجه کامل و

تانه عالوه بر بخباشند. ولی خوشمی باید با ایمان پذیرفت مورد سؤظن
دیگري نیز وجود دارد که به هاي شیوه ،عملی و آزمایشگاهیهاي روش
توان به واقعیت و دانش اصیل دست یافت. چگونگی عاشق میها  آن  يوسیله

شدن دختر و پسري را در نظر بگیرید. مطمئناً این مرحله در یک آزمایشگاه 
نی که این تجربه را گیرد بلکه کسانمی و به وسیله برق و باطري انجام 

به طوري که قبًال   !توانند بگویند عاشق شدن واقعیت دارد یا خیرمی  اندداشته
فیزیکی   يعلمی صرفاً براي وقایعی مفید است که جنبههاي  روش  ،شاره شدا

دارند. خدا واقعی است، جدا از دنیاي طبیعی که علم آن را مورد پژوهش قرار 

 
٩Standen,Anthony.Sience is a Sacred Cow,p.106 NewYork:EP.Dutton,1962   
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شود. او موجودي است نمی  تجربی انسان شامل خداهاي  داده است. پژوهش
  که شخصیت خود را در محبت ظاهر ساخته تا انسان بتواند او را بشناسد.

خود علم بر سازد. در واقع نمی ایمان زیانی به درك واقعیت وارد
استوار است که قبل از هر نوع تحقیق قبول آن فرضیات مستلزم هایی  فرضیه

باشد. براي مثال یکی از این فرضیات این است که عالم می داشتن ایمان
برخوردار است و علم آن حساب شده است. الزم به  هستی از نظم و ترتیبی

  به  ر قرن شانزدهمعلمی که امروز در دنیا رایج است دهاي ذکر است روش
نی بر تجمعی از مسیحیان ابداع گردید. آنانی مبانی یونانی را که مب يوسیله

و اذعان داشتند   رد کردند  ،دانستندمی نظم و متغیربی  شرك بوده و کائنات را
توان آن را مورد مطالعه قرار داد می .که عالم هستی از نظم برخوردار است

خود را ادامه هاي پژهشها آن ود آورده است.زیرا خالقی دانا آن را به وج
کنند. فرض تأیید می دادند در حالی که مطمئن بودند از افکار خدا پیروي

فقط به وسیله ایمان باید آن را پذیرفت عبارت است از  که نشده دیگري
به طوري که باید با ایمان قبول کرد که   ي است.اطمینان به حس درك بشر

حواس ما بستگی و شایستگی انتقال واقعیت هستی را دارند و ما را مستعد 
گردانند. بنابراین مسیحیان معتقدند که می درك واقعیت مشاهدات خودمان

هاي است جهت درك اصالت چیزهاي مادي و نیز واقعیتاي علم وسیله
یز براي کشف وجود دارند. یک مسیحی مانند دیگري نهاي ولی راه !معنوي

 یک عالم، با ایمان و فرض سرو کار دارد. به طوري که این رویه او با عقل
ندارد. پر واضح است که مسیحیان دانشمند بسیاري  یو منطق هیچ منافات

سوفرنیک (نوعی اختالل یکنند و آنان خود را متفکرین اسکمی  در دنیا زیست
مسیحی   انارذگبنیانصاحب نظران آنان را  آوردند بلکه  ینم  روانی) به حساب

الزم به تذکر است که علم قادر نیست چیزهایی را که  دانند.می علم جدید
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ارزیابی کند. بسیاري از پیشروان علم  ،گیرندمین مورد سنجنش آن قرار
که در خود علم چیز قابل توجهی نیست که آنان را در اجراي  اندمتوجه شده

در اي کند که انرژي هستهنمی دشان یاري دهد. علم هیچ گاه تضمینمقاص
کنی سرطان. ارزیابی و رود یا براي ریشهمی راه تخریب شهرها به کار

  خارج است.علم تشخیص از قدرت 

ی یفقط قادر است چگونگی یک عمل را بیان کند نه چراعلم  به عالوه  
ن فهمید در عالم هستی توانمی علمي هآن را و به همین جهت به وسیل

 ،هست یا خیر. مقدار زیادي از اطالعات گوناگون موجود هدف مشخصی
 .استاطالعات ما ناقص  يمکاشفه و در نتیجهمبتنی بر مکاشفه است، 

 یدهد ولی به وضوح چراینمی اغلب چگونگی مطالب را شرحمقدس کتاب
از نظر مقدس کتاب کند. این بدان معنی نیست که مطالبمی آن را ذکر

مقدس کتاب این است که يتاریخی و علمی درست نیستند، بلکه نشانه
اشتباهاً عقیده به خدایی را جهت ها اهمیت تاریخی و علمی نیز دارد. بعضی

الزم  ،تشریح مفهوم زندگی و اسرار حیات که هنوز براي بشر پوشیده است
 ب به این عقیده اشتباهاً اظهارایمان نیز در جوابی و دانشمنداناند دانسته

صبر کنید و کمی دیگر به ما وقت بدهید تا از طریق علم و ": دارندمی
 عقیده نپیروان ای "!تان روشن سازیمچکونگی عمل دنیاي هستی را براي

 دارنده و گرداننده نیزدانند که خدا عالوه بر این که آفریننده است نگهنمی
). 17:1ت و در وي همه چیز قیام دارد» (کولسیان  «او قبل از همه اس  باشد.می

ه ندارد. دانستن این که اعالم هستی از هم خواهد پاشید اگر خدا آن را نگ
کند. می  داري آن فرقهاا خود عمل نگبشود  می  داريهاچگونه عالم هستی نگ

آزمایشگاه هاي امکان به وجود آمدن موجود زنده در لوله يامروزه درباره
سند اگر این واقعه رتمی لوحهشود. بعضی از مسیحیان سادمی  صحبت زیادي
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. ولی اگر کشیده خواهد شدخدا از تخت خود به زیر  ،  باورنکردنی اتفاق بیافتد
  شود؟می عایداي هم چنین پیش آمدي به وقوع بپیوندد چه نتیجه

ی ثابت خواهد شد جز این که زندگی خود به خود ظاهر نشده چه مطلب
شخص نیز خواهد فهمید ترین  لوحبلکه حاصل مغز متفکري است. حتی ساده

که این «زندگی» نوین به طور اتفاقی و با تأثیر متقابل عوامل به وجود نیامده 
فکر و تالش فرساینده در محیط تحت مراقبت جدي بوده است   يبلکه زاده

شود. حتی با وجود چنین زندگی نوین می  بدین وسیله به وجود خدا معترفو  
آزمایشگاهی باز این سئوال پیش خواهد آمد که عناصر به کار رفته در موجود 

 جواب این است که خداترین قولعجا آمده است؟ مکزنده آزمایشگاهی از 
فکر کند نباید آفرینش واقعًا بتواند مثل خدا  را آفریده است. اگر انسانها آن

 سانآزمایشگاهی را غیر عملی بداند ولی در این صورت نباید ان  يموجود زنده
بیشتر از اي  را خدا تلقی کند. در مجامع فرهنگی به احتمال قوي هیچ مسئله

معتقدند اگر اي گیرد. عدهنمی تکامل مورد بحث و جدل قرار يفرضیه
کافر و پیرو تئوري تکامل  ،پذیردشخص نظریه آفرینش را به طور کامل ن

رود باید دانست منظور چیست. چون می است. هرگاه واژه «تکامل» به کار
  :تکامل خود از چندین نظریه تشکیل شده است

 .مل استاحی و طبیعی فرضیه تکیضدمس ينظریه فلسفه ؛نخستین
ایت نیز سرها  شناسی به سایر رشتهاز رشته زیست  ايتکامل به عنوان فرضیه

زندگی درآمده که   يکرده است به طوري که براي بسیاري به صورت فلسفه
کنند. هیچ یک از می از آن براي توجیه تاریخ و اجتماع و دین استفاده

زندگی  يبه فلسفهو ه توسعه پیدا کرده کمسیحیان این فرضیه تکامل را 
باید دانست که تمام کنند.  می  و آن را کامالً رد  دنتبدیل شده است قبول ندار

تکامل اعتقاد دارند از این دسته نخست  يافرادي که به نحوي به فرضیه
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پذیرند می  ا به شکل روحانی آنرنیستند، چنان که برخی از آنان این فرضیه 
روش کار خدا است و بدون وجود خدا تکامل   ؛و بنا بر تفسیر نوین تامستیک

  نیز وجود ندارد.

تکامل معتقدند که طی آن زندگی و عقل به  هببعدي  يپیروان نظریه
و زندگی از بدو پیدایش به درجات عالی اند آسا ظاهر شدهطور معجزه

 ،انداتفاقی به وجود نیامده ی، منتهی آن درجات عالی در اثر تکاملاندرسیده
  اند.نو ظهور و ناگهانی بودهاي بلکه پدیده

نان بین آد چون به نظر  برخی مسیحیان پیرو طریق تکامل الهی هستن
  مل و اعتقادات مذهبی اختالفی وجود ندارد.آت

 انواع مختلف فرضیه تکامل این بود که بدانید تمام يغرض از ارائه
نیستند. در بحث تکامل   ،تکاملی که وجود خدا را انکار کنداعتقادي به  ها  آن

به اثبات   باید از دو مطلب افراطی برحذر بود. یکی آن که فرض تکامل قطعاً
رسیده و باید آن را پذیرفت و دیگر این که تکامل فقط فرضی است فاقد 

احتماالتی  ،عالی  يمبتنی بر درجه میِلعهاي  شواهد و مدارك اثبات. تئوري
و به هیچ وجه مطلق و  انداري شدهذگهستند که بر اطالعات موجود پایه

 که دائم در حرکتقطعی نیستند. عالوه بر آن علم هم چون قطاري است 
شده  ردهاي یهضدیروز آن امروزه از فرهاي به طوري که شناخت ،باشدمی

آیند. به همین دلیل نباید هر نوع فرضیه تکامل را شناخت نهایی می  به شمار
- به وسیلهمقدس  کتابشناسی دانست. باز هم به همین دلیل «اثبات»زیست

دهیم  تطبیقعلم امروزه  اب رامقدس کتاب و اگر علم کار خطرناکی است ي
چه سرنوشتی خواهد مقدس کتاب پس از ده سال دیگر وقتی علم تغییر کند

مقدس کتاب یعنی علم را با ،داشت؟ پس باید عکس این قضیه انجام شود
پذیرند ولی می  داد. دانشمندان متفکر تکامل، پیچیده بودن موضوع را تطبیق
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اهري و مطالب نامفهوم باید «تکامل» معتقدند که با وجود برخی اختالفات ظ
  را قبول کرد.

جالب را بازگو کنم که  يدانیم این مقالهمی براي بیان نکته باال الزم 
تکامل عقیده دارد که بسیاري از دانشمندان  يدانشمند فرضیه ؛کرکوت

امروزي بدون این که زحمت پژوهش به خود بدهند تسلیم مطالب درسی به 
شوند. دانشمندان نامبرده چنین می شناسیتکامل در زیست يویژه فرضیه

هاي دارد: «کار من در چند سال اخیر تدریس دانشجویان در جنبهمی اظهار
شواهد  يه است. معموًال در کالس از آنان دربارهشناسی بودمختلف زیست

 کنم و اغلب یکی به نمایندگی دیگران جوابمی تکامل سئوال يفرضیه
شناسی، آناتومی، توان در دیرینمی دهد که... بله استاد شواهد آن رامی

دانشجوي مذکور جواب »  پیدا کرد.  ابندي و جغرافیشناسی، اصول طبقهرویان
نشیند و با یم راند و سپس می وار بر زبانسرهم طوطی کلمات را پشت

تر مشکل  تسئواالپاسخ به  نگاهی پیروزمندانه به اطراف آمادگی خود را براي  
کند. سئوالی مانند: «ماهیت شواهد انتخاب طبیعی در این زمینه می اعالم 

دهم. از می چیست؟» ولی در عوض من به سئوال خود در مورد تکامل ادامه
بستگی چگونگی هم يکنی بهترین جواب به مسئلهمی پرسم: «فکرمی او

ري گدهد: «البته! چرا که نه! هیچ جواب دیمی  حیوانات تکامل باشد؟» جواب
ام خداپرستان وجود ندارد مگر جواب دینی که آن هم به طوري که فهمیده

 يفرضیهبنابراین به این علت به دهم: «ادامه می »!دنامروزي قبولش ندار
گري در این مورد وجود ندارد؟» «اوه ید يتکامل اعتقاد داري چون فرضیه

» !کنممی  همان طوري که گفتم به علت شواهد موجود آن را قبول!  نه استاد
» و !آقا !اي؟» «بلهپرسم: «آیا کتاب در مورد مدارك تکامل خواندهمی از او
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! از او وف کتب درسیکند بر شمردن اسامی نویسندگان معرمی سپس شروع
  پرسم: می

 اي؟آیا کتاب داروین را خوانده  

 اش راولی نه همه !بله آقا. 

 50 اول را چطور؟ يصفحه 

 بله شاید کمی هم کمتر از آن. 

 شواهد کامل تکامل را به دست  يپس به همین اندازه مطالعه !صحیح
 اي؟آورده

 بله استاد! 

 نه فقط باید نکاتی   يحاال اگر بخواهی واقعاً وارد یک بحث بشو  !خوب
هاي مخالف بلکه باید از جنبه ،را که علیه موضوع بحث هستند بدانی

 ی!آن نیز اطالع داشته باش

 بله استاد همین طور است! 

  را خیلی خوب. پس لطفاً چند مورد از مدارکی که علیه تکامل هستند
 بگو!

 ی وجود ندارندولی استاد چنین مدارک!  
دانشجو طوري   .شودمی  ما بسیار جدي  يرسیم گفتگومی  به این جا که

انصافی متهم کند. ناراحتی بی  خواهد مرا بهمی شود که انگارمی به من خیره
ردن کفهمانم فقط با حفظ کردن و بازگو  می به ويکه  گیرد  می او وقتی اوج

نیز توان دانشمند شد و این که با رفتار خود او نمی یمجدیدترین مطالب عل
شوند. به می مانند دانشجویان مذهبی خواهد شد که مورد تمسخر واقعهم

توانند با منطق درك کنند با ایمان آن را نمی این ترتیب هر مطلبی را که
 فوراً به یک «کتاب خوب» اشاره  ،سئوال شودها  آن  کنند و هرگاه ازمی  لقبو
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را ها  فقط عنوان این کتابها  آنجالب است که !  مانند کتاب داروینکنند می
گیرند عبارتند از می که بیشتر از همه مورد بحث قرارهایی . کتاباندخوانده
به دانشجویان  ها را که آنیالکتیک دالیسم و یمقدس، اصل انواع، ماترکتاب

 ،له و علیه تکامل هستند شواهدي که بر يهبه مطالع تا کنممیتوصیه 
د. پس از یک هفته دانشجو با  ندرآوراي را به صورت مقالهها آن بپردازند و

 نویسند چونیم  اش نزد من آمد. دانشجویان معموالً مقاالت خوبیمقاله
مزبور در  يشوم. پس از این که مقالهنمی دانند من به آسانی متقاعدمی

تکامل ذکر  يز او پرسیدم که چرا شواهدي بر علیها ،کالس خوانده شد
تم فمذهبی نرهاي  نکرده است؟ با لبخند جواب داد: «استاد، البته سراغ کتاب

همین طور است من مدارك   !» «بله!مورد نظر شما نبودندها  آن  مدانمی  چون
» «ولی استاد حتی یک مورد هم پیدا نکردم و این خود !علمی خواسته بودم 

  »!ي است براي فرضیه تکاملامتیاز

 تکامل فرضیه جدیدي نیست و او يبه او متذکر شدم که فرضیه
شناسی» زیستهاي تحت عنوان «تاریخ فرضیه رادي؛تواند به کتابی از می

رجوع کند. پس از این که دانشجویان اسم کتاب را براي مراجعه یادداشت 
فرضیه تکامل را به عنوان کردند، به آنان گفتم: «قبل از این که کسی 
عصر جدید بپذیرد، الزم  يبهترین روش براي توجیه حیات موجودات زنده

تحقیق کند. اغلب اوقات این فرضیه اي عقیده ينتیجهدر مورد است قبالً 
کند و چون در این مورد میاشاره ها مثالً اشاره به تکامل به تکامل اسب
گیرند می  نتیجه  ،ن که دلیلی ارائه دهندویژه قابل قبول شناخته شده بدون ای

ق در مورد سایر حیوانات نیز صادق و قابل قبول است». به وف يکه فرضیه
نکته را باید در نظر گرفت که اغلب علماي  7هر تقدیر، در بحث تکامل 

  آورند.نمی آخري توجه دارند و بقیه را به حساب يتکامل فقط به نکته
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 انددار تولید کردهجان، موجودات جانبی این که موجودات ؛نخست
  الساعه واقعیت دارد.یعنی خلق
  خلق الساعه فقط یک بار اتفاق افتاده است. ؛دوم 

متقابل با  ايها، گیاهان و حیوانات رابطهها، باکتريویروس ؛سوم 
  یکدیگر دارد.
  .اندبوده یسلولپرجانوران  يکنندهسلولی تولیدجانوران تک چهارم؛
  متقابل با یکدیگر دارند. ايمهرگان رابطهبی مختلفهاي تیره ؛پنجم
  .اندمهرگان به وجود آمدهبی داران ازمهره ؛ششم

و دوزیستان   اندوزیستان را به وجود آوردهدها،  و ماهی  دارانهمهر  ؛هفتم
. اندخزندگان و خزندگان پرندگان و پرندگان پستانداران را به وجود آورده

داران جدید شود. یعنی پستانمی  گاهی این ترتیب به صورت دیگري نیز بیان
به نظر من طرفداران تئوري تکامل این  و خزندگان از یک دسته هستند.

دانند و در واقع می هفت فرض را براي شروع بحث تکامل الزم و معتبر
 کهاي  اولین نکته"است.    گرفته  شکلتئوري عمومی تکامل از این فرضیات  

(این هفت نکته به خودي خود ارزش  خواهم یادآور شوم این است کهمی
فقط روشنگر یک سري حوادثی هستند که ها آن د)،نتحقیق تجربی ندار

 توان شباهتی بینمی  چه  امکان دارد در گذشته اتفاق افتاده باشد. بنابراین گر
این نیست  دلیل بر هاو شرایط زندگی امروزي یافت ولی این شباهتها آن

مدارك احتمالی ها  آن  که این فرضیات باید در گذشته اتفاق افتاده باشند. تمام 
ري که نسبت دادن اصل خزندگان  ، به طوباشندمی براي تغییر موجودات

 داران را روشنداران، چگونگی تغییر و تکامل پستانامروزي به پستان
ییر را فراهم آوریم؛ بلکه توانیم این تغنمی سازد. متأسفانه ما خود نیزنمی
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محدود استفاده کنیم و من االن  کاناتبراي فرضیات خود باید از قرائن و ام 
آلی نوز منشأ غیرت رم؛ هقصد دارم این قرائن را بررسی کنم. براساس اظهارا

زندگی نامعلوم است. شاید این منشأ فرض شده باشد، ولی هنوز درستی آن 
بعضی انواع که پس از گذشت  يهنوز مسئلهبه اثبات نرسیده است و 

ست. ا ، به قدرت خود باقیاندهسال بدون تغییر و تحول ماندها میلیون
مشکل دیگري   ،شناسی به دست آمدهزمین  يکشفیات نوینی نیز که در زمینه

توان ناچیز نمی را پیش آورده است.» این همه مجهوالت در بحث تکامل را
اختالفی است که و آن  ي نیز در تکامل وجود دارددیگر يانگاشت. مسئله

  دارد. وجودک میبین این تئوري و قانون دوم ترمودینا

گرچه تمام مقدار ها براساس قانون مزبور «در تغییر یا تبدیل انرژي
رود.» می  ماند، ولی مقدار کارایی و توانایی انرژي رو به تحلیلمی  انرژي باقی

رسد. عالم هستی رو نمی نامیک سازگار به نظرتکامل با قانون دوم ترمودی
گوید: «ما به طور آشکارا با دو می به زوال است و نه رو به بنا چنان چه رم 

عدم بازیابی انرژي مواجه هستیم. اگر انرژي   2بازیابی انرژي و ( 1تئوري(
شویم. تا این لحظه می تکامل رو به رو يغیر قابل وصول باشد با مسئله

از تئوري بازیابی انرژي ثابت نشده است.» بیشتر مسائل و اي هیچ مرحله
شود. اگر واژه «نوع» را می اختالفات تکامل متوجه تعریفی است که از انواع

«جنس» در اول پیدایش یکی  يبریم با واژهمی که امروزه در علم به کار
یل آید و به همین دلمی بدانیم در آن صورت مسئله ثابت بودن انواع پیش

سازگار مقدس کتاب کنند با «جنس»می آن طور که آن را تعریف »«انواع
 مخالفین سرسخت تکامل استجزء که  ؛نیست. حتی هنري.م.ماریس

کند. نمی ثابت بودن انواع را ذکرمقدس کتابگوید الزم به تذکر است «می
  »داند معنی اصلی «انواع» چیست.نمی به همین دلیل ساده کسی
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شناسان امروزه این است که «انواع» از چه زیست يمسئلهترین مهم
 آمدهبه عمل    در علم ژنتیککه هایی  شود. براساس پژوهشمی چیز تشکیل

گیري جفتو  به طور قطع ثابت شده که تغییرات کروموزونی، تغییرات ژنی
مشخص جدیدي در گیاهان هاي دو جنس مختلف باعث پیدایش دگرگونی

به ها آن جدید ازهاي ردیده است که حتی در اغلب رده بنديو حیوانات گ
 يشود. به هر تقدیر تمام قرائنی که در زمینهمی  عنوان «انواع جدید» نام برده

کند که این تغییرات محدود هستند می وجود دارد به طور قطع ثابت تیکژن
 فاً اظهار. کتاب پیدایش صرتولید کنندتوانند همواره «نوع» جدیدي را  نمی  و

کنند و هیچ تعریفی می دارد که هر دسته «موافق جنس خود» تکثیر پیدامی
مختلف نباید با هم  يهاافزاید که جنسمی کند، فقطنمی از خود «جنس»
(چون در این صورت دیگر قادر به تولید مثل جنس خود  .پیوند داده شوند

بزرگ و هاي در مورد ثابت بودن گروهمقدس کتاب  نخواهند بود). بنابراین
نظري   ،دارندمی آن طور که کشفیات نوین ابرازتر  کوچکهاي  تغییرات گروه

دارد: «من که پیرو آفرینش می اظهار روسل میکستر؛زمینه  همینندارد. در 
دانم.» او مخالف تکاملی نمی دات هستم اصل انواع مختلف را یکموجو

نیز مانند . کارنل؛ باشندمی است که به وسیله آن همه چیز از یک منشأ
خوش خدا آفریده شدند، دستي  هکه به وسیلهایی  نامبرده معتقد است جنس

 گوید: «یکمی. او تغییرات گردیدند. البته دامنه این تغییرات محدود است
ممکن است بدون این که اصل اعتقاد خود را از دست  ،نفر که پیرو بقا است

شود که ناهماهنگی می را رد کند.» مجدداً تأکید "بقاي انواع"بدهد اصول 
موجود است در واقع اختالفی است که به مقدس کتاب که ظاهراً بین علم و

  گوناگون از واقعه اصلی به وجود آمده است.هاي علت برداشت
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شود می فرض واقعه از طرف شخصی عرضهي همطالبی که به منزل
کند می گردد. مثالً مردي اطالع حاصلمی اغلب به عنوان خود واقعه تلقی

کردند. برداشت می که همسرش با مرد دیگري با اتومبیل در شهر گردش
 آن يشناسد از این خبر با آن چه مردم دربارهمی مرد مزبور که همسرش را

آیند می که به وجودهایی کامًال متفاوت است. بنابراین اختالف ،اندیشندمی
نظرات و  يبلکه در نتیجه ،مختلفندها به این خاطر نیست که واقعه 

گوناگونی است که از اصل واقعه به عمل آمده است. در مورد هاي برداشت
شخص چه شنویم باید از خود بپرسیم نظر این می خوانیم ومی هر چه که

گیري کنیم. در علم و هر چیز دیگر قاطعیت بوده است؟ و آن گاه نتیجه
 مطلق وجود ندارد. نظر به این که هنوز مسائلی مطرح است که راه حلی بر

مقدس کتاب توان هیچ اختالف اساسی بین علم ونمی عرضه نشدهها آن
  قائل شد.
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                                                                                                                فصل پنجم 
  مقدس کالم خداست؟آیا کتاب

 مهمی است که امروزه اغلب مورد بحث و مشاجره  يسئوال فوق مسئله
این مورد کالم خداست و در مقدس کتاب گیرد.می قرارمختلف محافل  در

تواند از اعتبار آن بکاهد. با این وصف موضوع اصلی نمی مشخص ايعقیده
نه نظر او پیرامون کتاب   ،در رستگاري شخص توسل به ایمان به مسیح است

که   ايآورد سئوال منطقیمی  پس از این که شخص به مسیح ایمان  !مقدس
این کتاب چه پرسد این است: «نظر مسیح در مورد  مقدس میکتاب  در مورد

؟» به طوري که بعداً مالحظه خواهیم کرد کامالً روشن است که است بوده
کسی که پیرو . دانستمی را کالم مقتدر خدامقدس کتاب ي مسیحاعیس

 مقدسکتاب او در مورد يباید از او اطاعت کرده نظریه مسیح است قاعدتاً
ژرف پاسخی بیابیم؟ توانیم براي این سئوال می چگونهنماید. ولی  قبول را

در این مورد جزء دالیل مقدس کتاب در حالی که مطالب و ادعاهاي خود
 جزء اطالعات پرارزشی هستند کهها آن شوند با این وجودنمی محسوب

خوانیم که: می 16:3توان از آن صرف نظر کرد. در دوم تموتائوس نمی
تنبیه و اصالح و تربیت در «تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و 

 عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود.»
 «الهام» در این جا به معنی عام کلمه به کار نرفته است. وقتی يواژه
جهت  ؛بزرگ خود و بتهونهاي گوییم شکسپر براي نوشتن نمایشنامهمی

  فتند، منظور چیز دیگري است.گرمی  عالی خود «الهام»هاي  تصنیف سنفونی
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که در این آیه «الهام» ترجمه شده در اصل به معنی «ناشی اي  ولی واژه
به  نه کندمیاشاره  باشد، و بدین وسیله به خود نوشتهمی از نفس خدا»

:  1این نکته اساسی را همواره در نظر داشت. در پطرس و باید  نویسندگان.
«هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی م: یابیمی يدیگر گفته مهم 21 - 20

نیست زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلکه مردم به روح 
 به طوري که مالحظه القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن کفتند.»

از خدا سرچشمه مقدس  کتاب  فرمایید در این آیات نیز تأکید شده است کهمی
هاي صرفاً ماشینمقدس کتاب  بدانیم که نویسندگانگرفته است. الزم است 

که خدا کلیدهاي آنان را زده تا پیغام خود را تحریر کرده باشد. اند  تحریر نبوده
این است که مقدس کتاب کنند که معنی الهام درمی برخی به اشتباه فکر

براي خود اي خدا کالم خود را دیکته کرده است. در این که هر نویسنده
نویسندگی ارمیا با  يداشته شکی نیست به طوري که شیوهاي ویژهسبک 

 که یوحنا و پولس به کارهایی سبک اشعیا فرق دارد و همین طور شیوه
را به عنوان ها از یکدیگر متمایز است. درست است که خدا انسان اندگرفته

آن کرد که می را آن چنان هدایت و کنترلها آن برد ولیمی عامل به کار
مقدس کتاب  نوشتند. سایر ادعاهاي  "خواست نوشته شودمی  او "چه را که  هر  

خورد. می الي متون آن به چشمبهباشد در الخدا میکالم  در مورد این که
گفتند از این امر آگاهی می سخنها آن  انبیا سخنان دهان خدا بودند و وقتی

نقل شده ها آن ز قولکامل داشتند. در عهدعتیق بارها به این عبارت که ا
«روح خداوند گوید: می خوریم: «کالم خدا بر من نازل شد» داود نبیبرمی

  )2:23به ویسله من متکلم شد و کالم او بر زبانم جاري گردید» (دوم سموئیل  

«آن گاه خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس گوید:  می  ارمیا
) 9:1خدا را در دهان تو نهادم» (ارمیا کرد و خداوند به من گفت اینک کالم

«خداوند یهوه تکلم نموده است کیست که نبوت آورد که:  وس فریاد برمیم عا
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بسیار جالب توجه است که نویسندگان عهدجدید از  )8:3ننماید» (عاموس 
براي  !کنند تا سخنان یک نبیمی یادخدا کالم  عهدعتیق به عنوان عبارات

ها را از ایمان عادل «کتاب چون پیش دید که خدا امتنویسد  می مثال پولس
ها از تو برکت خواهند خواهد شمرد به ابراهیم شهادت داد که جمیع امت

 نامدس مقکتاب در موارد دیگر از خدا به عنوان خود )8:3» (غالطیان .یافت
برده شده است. مثالً «تو آن خدا هستی... که به زبان پدر ما و بنده خود 

اندیشند؟» می به باطلها کنند و قوم می هنگامهها داوود گفتی چرا امت
شود که می متذکر ؛). بنیامین وارفلید1:2و مزمور 25-24:4(اعمال رسوالن 

به عنوان خود خدا دس مقکتاب دهند که چگونه ازمی فوق نشانهاي نمونه 
 سخن به میانمقدس کتاب شود و بالعکس از خدا به عنوانمی صحبت

 باشد که برابر بودن متناي فکر نگارنده بیانگرتوانند می فقطاین  و آیدمی
. در نتیجه به کار  باشد امري بدیهی بودهبا سخنان خدا برایش مقدس کتاب

 یا مقدسگوید» به جاي «کتابمی گوید و خدامی بردن اصطالح «کتاب
شد. بنابراین وجود دو عبارت مزبور در کنار   عاديگوید...» امري  خدا میکالم 

 مقدس» با «سخن گفتن خدا»یکدیگر روشنگر برابري کامل «کتاب
  10.باشدمی

پرواضح است که نویسندگان عهدجدید نیز مانند نویسندگان عهدعتیق 
تر فرمود یحیی تعمیددهنده نبی بود و حتی بزرگ. مسیح  اندادعاي نبوت کرده

دارد «او برتر می  اظهار  ؛) به طوري که گوردن کالرك15-9:11از نبی (متی 
ترین نبی عهدجدید از تمام پیامبران عهدعتیق بود. با این وجود کوچک

 
١٠Inspiration and Authority of The Bible, pp 299 ff. New York:  Warfield, B.B The 

Oxford University Press 1927  
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تر از یحیی بود. مگر انبیاي عهدجدید کمتر از پیشینیان از خدا الهام بزرگ
  11گرفتند؟»

«اگر کسی خود را نبی یا روحانی پندارند  .پولس ادعاي رسالت کرد
نویسیم احکام خداوند است» (اول قرنتیان اقرار بکند که آن چه به شما می

«هم چنین در سایر گوید: می پولسهاي پطرس در مورد نوشته ).37:14
چیزها است که بعضی ها  آن  نماید که درهاي خود این چیزها را بیان میرساله

را مثل سایر کتب ها  آن  علم و ناپایداربی  مشکل است و مردمانها  آن  فهمیدن
. از )16:3کنند تا به هالکت خود برسند» (دوم پطرس (مقدس) تحریف می

 انگارد نتیجهمی پولس را در سطح سایر کتب مقدسهاي این که او نامه
داراست براي این دس مقکتاب همان مقام رسالت را کهاو که  گیریممی

  قائل است. نیزها نوشته

 است که مسیح در مورداي نظریه ،هااین ياز همهتر ولی مهم
داشت؟ و چگونه اي ارائه داده است. او راجع به آن چه عقیدهمقدس کتاب

برد؟ جواب این سئواالت در واقع جوابی است که کالم می آن را به کار
دهد. بدون شک سخن او میها آن ح بهمسییعنی عیسايمجسم شده خدا 

مطمئنی است براي کسانی که او را چون خداوند و عالی  يباره سنددر این
. مسیح خداوند در مورد عهدعتیق چه نظري داشت؟ او با اندخود پذیرفته
ان و زمین زایل شود سمگویم تا آ«هر آینه به شما میدارد که  می تأکید اظهار

اي از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود» (متی نقطهاي یا  همزه
. او اغلب با به کار بردن عبارت «مکتوب است» از عهدعتیق به عنوان )18:5

کرد. چنان که در کشمکش او با شیطان در می آخرین منبع موثق نقل قول
قق تحاش را با  شود. مسیح خود و حوادث مربوط به زندگیمی  بیابان مشاهده

 
١١ –16 Chicago: Moody press,I 963-Clark, Gordon. Can I Ttust My Bible, pp15  
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جمله   نای  بیانمسیح با    احتماالً  )56-54:26(متی    .دانستمی  عهدعتیق یکی
یست ن «ممکن پذیرش و تأیید قطعی خود را نسبت به عهدعتیق ابراز داشت، 

  )35:10کتاب محو گردد» (یوحنا 

پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده و مسیح خداوند با نپذیرفتن  
 يو نیز این امر به منزله  است  متضاد و ناسازگارخدا  کالم   عهدعتیق به عنوان

دانید. برخی می ابدي و خالق کائنات يخدا رابا کسی است که او  تمخالف
مان خود مردم ز يرا عقیده بر این است که مسیح به خاطر سازش با عقیده

چنین نظري را در مورد عهدعتیق بیان فرمود. مردم عهدعتیق را کتاب 
 عمومی پیروي يدانستند بنابراین اگر چه مسیح از عقیدهمی ییمعتبر
تري براي تعلیماتش در بین مردم کرد ولی به خاطر این که جاي وسیعنمی

  کرد.می از آن تمجید ،باز کند

استفاده مسیح  يراوان نیست. نحوهقبول این فرض خالی از اشکال ف
از عهدعتیق سطحی و غیر ضروري نبود زیرا کامالً اعتبار آن را تأیید و 

آن را اساس تعلیمات خویش در مورد شخصیت و رسالتش   نمود ومیتصدیق  
داشت محکوم به نمی . اگر او چنین اعتقادي به کتاب مزبوردادمیقرار 
شدند. عالوه می گذاريتعلیماتش بر پوچی و خیال پایهشد و می کاريفریب

بر این چرا او که در موارد جزئی با تعصب مردم زمان خود به شدت به 
مخالفت   ؟از در سازش درآمده استها  آن  پرداخت در این مورد بامی  مخالفت

- او در مورد روز سبت نمونه بارزي از این امر است. حتی باید سئوال اساسی
مطرح کرد به این عنوان که اگر اساس کار او بر سازش نهاده شده تري را 

 توان دریافت چه وقت او با جهالت و تعصب مردم سازشمی باشد چگونه
  کند؟ نمی کند و چه موقعمی
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به مقدس کتاب پردازیم که پذیرشمی در این جا به شرح چند مورد
خدا کالم  راقدس م کتاب کند. کسانی کهمی کمک شایانیخدا کالم  عنوان

و  تعبیررا «بدون مقدس کتاب گیرند کهمی دانند اغلب مورد تهمت قرارمی
 که «آیا پرسممیها آن کنند. معموالً این سئوال را ازمی در بسته» قبول

 قبول دارید؟» و این سئوال کاملرا بدون تعبیر و به طور مقدس کتاب
زنید؟» براي می تان را کتکزن بازشباهت به این یکی نیست که «آیا بی

  کسی که بخواهد قبول کند یک جواب بلی یا خیر کافی است.

شود باید در نظر داشت که منظور از می هرگاه سئوال مزبور پرسیده
 قتیچیست؟ ودارد که احتیاج به تعبیر و تمثیل مقدس کتاب مطالب واقعی

را بدون تعبیر، آن طور که نوشته مقدس کتاب باید وقایعشود که می گفته
حاالت مختلف کلمه  استفاده ازمنظور این نیست که  ،شده است قبول کرد

گوید: می انکار کرد. وقتی اشعیامقدس کتاب (کنایه، تمثیل و ...) را دریعنی 
 مزامیر که يو یا سراینده )12:55«درختان صحرا دستک خواهند زد» (اشعیا 

   )4:  114ها به جستن درآمدند» (مزمورها مثل قوچ «کوه گوید:می

 ،انگاردمی  واقعی  ،را آن طور که نوشته شدهمقدس  کتاب  یشخص  وقتی
 ور را نیز «بدون تعبیر» و واقعی تعبیرم آیات مزاین به این معنا نیست که 

 به چشم ی ادبی گوناگونهاي نظم، نثر و سبکمقدس کتاب کند. درمی
د طوري تفسیر شوند که یبامقدس کتاب خورد. ما معتقدیم که مطالبمی

روزنامه نیز این   يهعمنظور نویسندگان را براي خوانندگان بیان کنند. در مطال
اصل وجود دارد، و نیز تمییز مطالبی که به کنایه، تمثیل و استعاره و... به کار  

کار بسیار   پذیرفته شوند و اینباید  که بدون تفسیر  هستند  وعاتی  ضرفته از مو
پذیرند نمی را به طور واقعیمقدس کتاب آسانی است. کسانی که مطالب

قصد روشن مطالب را   اندفوق هستند و بارها کوشش نموده  يمخالف عقیده
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نگاشته مقدس  کتاب  به تعبیري دیگر بیان کنند، بدین ترتیب وقایعی را که در
 غیر واقعیهاي  مقام آدم و معجزات) صرفاً داستان  (براي مثال سقوط  ،اندشده

  . اندکه براي تشریح و بیان امور ژرف روحانی به کار رفته بدانند

مزبور معتقدند همان طور که عبارت «غازي که تخم  يپیروان عقیده
توان به طور عملی و بدون استعاره پذیرفت. نمیرا » !نکشرا د کنمی طال

الزم نیست مقدس  کتاب  براي فهمیدن و لذت بردن از مطالبهمان گونه نیز  
را وقایع تاریخی بدانیم. برخی نویسندگان معاصر حتی در مورد ها آن حتماً

. بنابراین باید دانست دارندمسیح نیز همین نظریه را  ياصلیب و رستاخیز عیس
 چیست تا بدین وسیلهمقدس  کتاب  که منظور از عملی و واقعی بودن مطالب

از ارتکاب اشتباهات فاحش جلوگیري شود. عبارت دیگري که باید به طور 
است. منظور از   »مقدسکتاب  د «مصون از خطا بودنوروشن توضیح داده ش

 روشن در این مورد، یاین عبارت چه هست و چه نیست؟ با دادن توضیح
می لل معیارهاي عیتحماز باید  و    توان از اشتباهات بسیاري دوري جستمی

 خودداريمقدس کتاب تاریخی دقیق و صحیح قرن بیستم به نویسندگان و
وقایعی را از نظر عام مشاهده مقدس کتاب کرد. براي مثال

)Phenomenalogically(  کند. از می  بیان  ،شوندمی  یعنی آن طور که دیده
کند در حالی که امروزه کامالً آشکار است می  طلوع و غروب خورشید صحبت

کند، بلکه این زمین است که به نمی خورشید به راستی طلوع و غروبکه 
را  "غروب"و"طلوع"چرخد. ولی حتی خود ما این واژه هايمی دور خورشید

شیوه براي ترین زیرا ساده ،بریممی می خود به کارلع يدر قرن پیشرفته
یریم ایراد بگمقدس کتاب کنیم. لذا نباید ازمی بیان امري است که مشاهده

بیان  يگوید. این شیوهمی سخن ،شودمی حالی که از آن چه مشاهدهدر 
  روشن و قابل فهم بوده است.ها و فرهنگ ها براي مردم تمام دوره
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شد. اغلب به نمی مسائل تاریخی دقت بهدر ادوار پیشین تا این حد 
تعداد گردید. وقتی مأمور شهربانی می ند عرضهعوض ارقام دقیق اعداد رُ

دانیم که آمار او تقریبی است ولی با می ،کندمی افرادي را در جمعیتی برآورد
این وجود براي مقصودي که او دارد کافی است. برخی از اشتباهاتی که 

به وجود آمده است، به همین خاطر ها  شود هنگام نگارش نسخهمی  مشاهده
ریم. راجع به این براي تحقق بخشیدن به متن اصلی نیاز به کار دقیقی دا

مقدس کتاب موضوع در فصل بعد مفصالً بحث خواهم کرد تا بدانیم مدارك
اي اصالت دارند یا خیر. مسائل دیگري نیز وجود دارد که هنوز جواب آماده

نداریم. باید صرحاً این مطالب را اعتراف کنیم و در نظر داشته ها آن  براي
ی به اطالعات، بیشتر مسائل حل باشیم که در گذشته بارها به مجرد دسترس

کار این است که هرگاه با مشکالتی این چنین ترین . لذا منطقیاندشده
را به حال خود بگذاریم و با اعتراف به محدودیت فعلی ها  آن  کنیممی  برخورد

کور را باز کنیم. وجود  يمنتظر مدارك جدید احتمالی باشیم تا این گره
باشند. کارنل خدا نمیکالم  به عنوانمقدس کتاب مشکالت مانع پذیرفتن

  کند:می مطلب را چنین بیاناین  ؛لپ

«بین علم و مسیحیت توافقی وجود دارد و عجیب است که کمتر کسی 
را الهی مقدس کتاب به آن توجه دارد. همان طور که مسیحیت تمام مطالب

حکم در طبیعت ی داند، علم هم معتقد است که منطق و نظممی و روحانی
از ها این فرضیههاي فرضیه هستند، تمام قسمتها آن فرماست. هر دوي

براي اثبات خود ها آن هايبیشتر قسمت مدارك برخوردار نیستند، بلکه
متکی است که بر اساس آن تمام طبیعت اي شواهدي دارند. علم به فرضیه

«نامعلومی» حالت مکانیکی دارد ولی در عین حال در بر اساس اصل 
شوند. حال علم می اف پرتابراسرارآمیز دائم به اطهاي الکترون ؛هایزنبرگ
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کند می چگونه فرضیه مزبور را که صحبت از مکانیکی بودن کل طبیعت
هاي بینیم این قانون در مورد تمام پدیدهمیثابت خواهد کرد، در حالی که 

طبیعی هاي  ر پدیدهکند؟ جواب این است که چون در بیشتنمی  طبیعی صدق
صالح بر این است که فرض شود  ،خوردمی به چشمخاصی نظم و تربیت 

  12برخوردار است» ترتیبتمامی طبیعت از نظم و 

تعداد  ،کالم خداستمقدس کتاب کندمی از جمله شواهدي که ثابت
که در این کتاب  وجود دارداي انجام یافته يهاگوییپیشاي قابل مالحظه

بینان غیر از سخنان پوچ و کلی طالعها گوییخورد. این پیشمی به چشم
شود می تان واردجدید است، «بخت بلند است، یک مرد خوشگل به زندگی

اغلب  توان سؤتعبیر کرد. ولیمی را به راحتیها گوییو...». این نوع پیش
به طور قطعی و معین عرضه شده و از مقدس کتاب مطالب پیشگویی شده

 نیزمقدس کتاب دوتصدیق و راستگویی پیامبران نیز برخوردار است. خ
کلمات انبیاي خدا ها آن دهد کهمی گواهیها گوییپیش تحققگوید می

«و ، نادرست بودن آن است گربیانگویی پیش تحقق) 9:28(ارمیا  .هستند
اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص 

گوید اگر آن چیز واقع نشود ، هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن مینماییم
و به انجام نرسد این امري است که خداوند نگفته است بلکه آن نبی آن را 

هویت  ؛اشعیا )22-21:18از روي تکبر گفته است پس از او نترس» (تثنیه 
. دهدمی تشخیصها آن گوییانبیاي کاذب را با توجه به انجام نیافتن پیش

آن چه را که واقع خواهد شد نزدیک آورده براي ما اعالم نمایید، چیزهاي «
را بدانیم یا ها آن را بیان کنید تا تفکر نموده آخرها آن یفیتکپیشین را و 

چیزهاي آینده را به ما بشنوانید و چیزهایی را که بعد از این واقع خواهد 
 

١٢Carnell,E.J.A Introduction of Christian Apologetics, p>208 Grand Rapids: wm.B 
Eerdmans,1950 
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شد بیان کنید تا بدانیم که شما از خدایانید باري نیکویی یا بدي را به جا 
  )23-22:41» (اشعیا .آورید تا ملتفت شده با هم مالحظه نماییم

 آمدن مسیح خبراز ها آن چند نوع هستند. یک دسته از ربها نبوت
 در مورددهند. گروه دیگر در مورد وقایع تاریخی هستند و سومین گروه می

- گویند. جالب توجه است که شاگردان مسیح بارها پیشمی یهودیان سخن
ي مسیح اکردند تا نشان دهند که عیسمی عهدعتیق را نقل قول هاي گویی
ن جا فقط به ذکر . در ایتحقق بخشیدصدها سال را دقیقاً هاي گوییپیش

پردازیم. ها میگوییچند مورد انگشت شمار که گلچینی است از این پیش
هایی قسمتی است که مسیح به ذکر نبوتمقدس  کتاب  یکی از مطالب جالب

ا دو شاگرد در راه بپردازد. پس از گفتگو می که در مورد خود به عمل آمده
دالن از ایمان آوردن به آن ان و سست مفهبی «ايگفت: ها آن مواس بهع

اند... و پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در چه انبیا گفته
 الی 13:52اشعیا  ).27 ،25:24تمام کتب براي ایشان شرح فرمود» (لوقا 

گویی شده است. است که در مورد مسیح پیشدیگري  عالی   ينمونه  12:53
ص خوقوع به حدي است که در مورد ش در این نبوت احتمال وقوع و عدم 

زندگی، طردشدن رسالت، هاي گوییتوانست انجام گیرد. پیشنمی دیگري
دادگاه را  يمنصفانهالعمل مسیح نسبت به جریان غیرمرگ، تدفین و عکس

گویی راجع به مسیح و جالبی است از پیش  ينمونه  2:5. میکا  شودشامل می
هاي یهود م افراته اگر چه در هزارهحلاي بیت «تونیز از یک واقعه تاریخی: 

کوچک هستی از تو براي من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل 
  ».هاي او از قدیم و از ایم ازل بوده استحکم رانی خواهد نمود و طلوع

نه فقط در مورد مسیح موعود بوده، بلکه با پادشاهان،  ها گوییپیش
گویی پیشها آن ترین. شاید جالباندیز سر و کار داشتهملل دنیا و شهرها ن

به مقدس کتاب ) در این قسمت از26 باب (حزقیال .راجع به شهر صور باشد
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ه این شهر دیگر کتفصیل جزئیات خرابی صور، نابودي کامل آن و نیز این 
شرح داده شده است. چگونگی ترتیب انجام یافتن این   ،هرگز بنا نخواهد شد

اسکندر کبیر از جمله  يرحمانهبی نبوکدنصر و یورش يویی با حملهگپیش
مقدس هاي کتابگوییگر دقت و درستی پیشاست که روشنهایی پدیده

شگرف در مورد قوم اسرائیل. هاي رسد به نبوتمی باشد. باالخره نوبتمی
 قومشود. پراکنده شدن می اکتفاها گوییاز این پیشاي مجدداً به ذکر پاره

«خداوند تو را پیش گویی شده بود: موسی و هوشع پیش يوسیلهیهود به 
و در تمامی ممالک جهان به تالطم  روي دشمنانت منهزم خواهد ساخت...

خداي من ایشان را ترك خواهد نمود چون « )28 باب خواهی افتاد» (تثنیه
. زجر )17:9اهند شد» (هوشع  ها آواره خوکه او را نشنیدند پس در میان امت

 يهی«ایشان را در تمامی ممالک زمین ماگویی شده بود:  و خفت قوم نیز پیش
المثل عار و ضرب ،امهایی که ایشان را راندهتشویش و بال و در تمامی مکان

در مورد احیاي  31 باب ارمیا )9:24و مسخره و لعنت خواهم ساخت» (ارمیا 
گویی گویی نموده است. این پیشانگیزي پیشقوم اسرائیل به طرز شگفت

می تلقی شده بود. به هر حال برخی وقایع عصر ما ممکن لغیر عها  براي قرن 
  .باشدها آن یا الاقل قسمتی از وها است تکمیل این پیشگویی

که استقالل مجدد قوم اسرائیل در  اندنظران بر این عقیدهتمام صاحب
 آید. هیچ کسمی عصر ما به حساب شگرفاز وقایع سیاسی  1948سال 
است. اغلب  هگویی باشد که به وقوع پیوستتواند منکر تأثیر نیروي پیشنمی
. شده باشندتوانستند پس از وقوع حادثه نوشته  نمی  به هیچ وجهها  گوییپیش

  بهها  آن  وجود دارند که شخص بتوانند براساسبنابراین به قدر کافی مدارك  
و  ،هست. عالوه بر این اسناد مفیدخدا کالم  اعتقاد پیدا کند کهمقدس کتاب

 به عنوانمقدس  کتاب  شود شخص بهمی القدس باعثسرانجام شهادت روح
 پردازد ومی اعتقاد پیدا کند. وقتی کسی به بررسی مداركخدا کالم 
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 حقیقت ،گویدمی ؛کند، چنان که گاردن کالركمی را مطالعهمقدس کتاب
» این درك و شناخت به .کندمی «بر او طلوعمقدس کتاب بودنخدا کالم 
القدس از این کار این آید. ولی منظور روحمی القدس به وجودروح يوسیله

را مقدس کتاب ام غاست که دالیلی براي ایمان آوردن ارائه بدهد و نیز پی
«آیا دل در درون توضیح دهد. دو شاگردي که در راه عمواس بودند گفتند: 

 القدس از آن برخورداراست که توسط روحاي این تجربه سوخت؟»ما نمی
ما هاي کالم خداست؛ جانمقدس کتاب کنیم کهمی شویم و اعتقاد پیدامی

  کنیم.می شود و دیگران را نیز شریک فیض آنمی از آن تغذیه
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                                                                                                     فصل ششم
  مقدس، معتبر هستند؟آیا اسناد کتاب

 منتشر ساخت تا نشان دهد دراي معتبري، مقاله يچندي پیش مجله
که مقدس کتاب دارد. از کجا بدانیمشماري وجود بی اشتباهاتمقدس کتاب

که به دست ما رسیده است،   یمتعدد و گوناگونهاي  و با ترجمهها  پس از قرن
باشد؟ چه مدرکی هست که نشان بدهد  ن رنگ از اصل آنکماي فقط سایه

ترجمه از بین نرفته هاي در اثر حذفیات و آرایشمقدس کتاب پیغام اصلی
از نظر تاریخی براي ما مقدس کتاب ن مطالباست؟ آیا دقیق بودن با نبود
است. مقدس  کتاب  ، پیغام و رسالتمسئلهترین تفاوتی دارد؟ بدون شک مهم

ي مسیح ابه هر صورت مسیحیت در اعماق تاریخ ریشه دوانیده است. عیس
 را سرشماري کردند. اگر وقایع تاریخی او جزء کسانی بود که رومیان

این وقایع  تی سایر مطالب آن نیز که بردرست نباشند، درسمقدس کتاب
شوند. بنابراین الزم است بدانیم که می جدي روبرو یاستوارند با اشکاالت

امروز واقعاً از مدارکی برخورداریم که مردم دو هزار سال پیش از آن اطالع 
همان کتبی هستند که الهام مقدس  هاي کتابدانیم کتابمی  چگونهداشتند.  

  اضافه گردد؟ها آن خدا تشخیص داده شده است و کتب دیگري نباید به

را کالم الهام مقدس کتاب واقعی است. اگراین سئواالت داراي ارزش 
آن عملی در خور هاي درستی نسخه اثباتدانیم در این صورت می خدا

شود، درستی می اي) نامیدهاهمیت است، به موجب این عمل که (نقد نسخه
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خطی کهن تا چه اندازه هاي  گردد، به زبانی دیگر، نسخهمی  بررسیها  نسخه 
ه بررسی مختصر اطالعاتی که از عهدعتیق و جدید ب  ؟انددقیق رونویسی شده

برادران نه فقط در کار خود بسیار  يپردازیم. بدیهی است نسخهمی داریم
 برادران ي. از آنجایی که نسخهانددقیق بوده، بلکه بسیار متدین هم بوده

شک توجه و دقت زیادي در این بی سرو کار دارند،خدا کالم  دانستند بامی
رونوشت کامل عبري عهدعتیق ترین دادند. اگر چه قدیمیمی خرجمورد به 

پیداست که  قرائینمیالدي تهیه گردیده، ولی از  900موجود در حدود 
میالدي با دقت و امانت نگهداري  200تا  100آن القل از سال  ينسخه

، متن عبري به زبان التین و یونانی نیز ترجمه رشده است. مقارن تاریخ مزبو
کند که در رونویس کردن متن می ثابتها این ترجمه ياست. مقایسهشده 

که قدمت آن اي . نسخهاندعبري، در این زمان، دقت زیادي به عمل آورده
معروف است زیرا  ؛مازورتیک، به نسخه گرددمیبرمیالدي  900به سال 

 يشدند. کلیهمی » نامیدهمازورتکار کاتبان یهودي است که « ينتیجه
توافق  حاضر که از متن عبري این دوره تهیه گردیده، با یکدیگرهاي نسخه 

  ممارست و مهارت کاتبان هستند. ينشان دهندهکامل دارند، و 

 يتوان به دقت و درستی این متن در قبل از دورهمی اما چگونه
به شاید  » پی برد، زیرا تاریخ یهود در این زمان بسیار آشفته بود.  هامازورت«
رسد که کاتبان در این موقعیت بحرانی با  می مین خاطر مشکل به نظره

ترین کشف دنیا با بزرگ 1947در سال  .دقت کار خود را انجام داده باشند
کهن هاي  کوزه  ،شناسی قرن روبرو شد. در غارهاي وادي دریاي مردهباستان

مرده معروف پیدا شدند که حاوي طومارهایی بودند که به طومارهاي دریاي 
هاي این طومارها، گروهی از یهودیان در بین سالهاي  اساس نوشته  شدند. بر

 کردند.می زندگی قمرانمیالدي در محلی به نام  70قبل از میالد الی  150
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شد. عالوه می از انجمن مشترکی برخوردار بودند که مانند صومعه ادارهها  آن
 مقدسمطالعه و رونویسی کتب وقت خود را صرفها آن بر کار در مزارع،

 گذاشتههایی را طومارهاي چرمی خود را در کوزهها آن کردند. سپسمی
جنوبی دریاي مرده بود پنهان هاي  را در غارهایی که در مجاورت پرتگاهها  آن

گزند ماندند، تا این که در ماه تحت توجهات الهی بیها ساختند. این نسخه
ادفاً به وسیله چوپانی صحرا گرد کشف شدند. تص 1947فوریه یا مارس سال  

دار آغاز شد، که به دنبال این کشف تصادفی، یک سري جستجوهاي دامنه
رهاي دیگري گردید. در این غارها نیز طومارهایی چند امنجر به کشف غ

کامل خطی از کتاب  ينسخهترین وجود داشت. کشف اخیر شامل قدیمی
از کتب  هاییقسمت ياضافهمده، به اشعیا است که تا به حال بدست آ

 66الی  38نیز که شامل اشعیا باب  یک نسخهها عهدعتیق. عالوه بر این
پاره، با دو فصل  اياست پیدا شده است. کتب سموئیل نیز به صورت نسخه

دیگر که هاي کامل از کتاب حقوق بدست آمده است و نیز تعدادي نوشته
 ف شده که شامل قوانین جوامع کهننیستند کشمقدس کتاب  مربوط به

  باشند.می

این کشف براي اشخاصی که نسبت به درستی متن عهدعتیق شک 
الجیشی، پرده از اسرار دوران دارند، ارزش فراوانی دارد. با یک حرکت سوق

طومارهاي دریاي مرده   يمقایسهبا  برداشته شده است.  ها  نسخه  يهزار ساله
، اطالع بیشتري در مورد دقت، یا عدم دقت انتقال مطالب مازورتیکبا نسخه  

مفید این مقایسه   يکنیم. نتیجهمی  سال کسب  1000در فاصله زمانی تقریباً  
 که مربوط به اشعیا قمرانخطی  ينسخه يبا مقایسهپژوهشگران یست؟ چ

که  ،اند، به این نتیجه رسیدهتیکمازورباشد با نسخه می 66-38 هايباب
 باب اشعیا يحدي دارد. مقایسهبی شباهت مازورتیک ياین نسخه با نسخه
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تفاوت  مازورتیکحرف از نسخه  17دهد که این نسخه فقط یم نشان  53
 »honor«است. مانند واژه  ايمشکل دیکتهحرف  10ها آن دارد که از بین

شود، و در اصل معنی هیچ می نیز نوشته »honour«در زبان انگلیسی که 
مورد دیگر اختالفات بسیار جزئی هستند، چون   4آورند.  نمی  تغییري به وجود

حرف   3شود.  می مربوط  نویسندگاناستعمال حروف ربط، که اغلب به سبک  
و در آیه دهند که در عبري به معنی «نور» است  می  را تشکیلاي  دیگر کلمه

ه در این باب از کتاب اشعیا به کار رفته، تنها کاي  کلمه  66آمده است. از    11
 این کلمه با اشکال روبرو شده، که آن هم معنی عبارت را به هیچ وجه تغییر

شواهد کهن دیگري   13است از نسخه خطی کامل آن  اي  دهد. این نمونهنمی
دهند. یکی می شهادت مازورتیکنیز هستند که بر دقت نویسندگان نسخه 

جنت معروف است. گاهی اترجمه یونانی عهدعتیق است که به سپتوها آن از
 70زیرا شایع بود که توسط  است. نیز یاد شده 70ي ترجمهاز آن به عنوان 

تاریخ تحریر ترین نفر از علماي یهود در شهر اسکندریه ترجمه شد. صحیح
  شود.می خمین زدهمیالدي ت 200این نسخه در حدود 

تا قبل از کشف طومارهاي دریاي مرده، این سئوال باقی بود که چه 
اختالف پیدا کرد. ولی االن جاي   مازورتیک  يبا نسخه  70وقت و چرا نسخه  

قبل از میالد به  200از سال  مازورتیکهیچ شکی باقی نیست که نسخه 
کشف شده،  بعد هیچ گونه تغییر مهمی نکرده است. در بین طومارهاي

زبان عبري هستند که از یک نوع    ينشان دهندهطومارهایی وجود دارند که  
خورد. به ویژه می به چشم 70 يشباهت زیادي با زبانی دارد که در ترجمه

ست. این طور پیداست ا 70ي ترجمه طومار کتاب سموئیل کامالً شبیه متن
خطی، هاي ترجمه تحت اللفظی بیش نیست و نسخه 70 يترجمه که

 
١٣Harris,R.Laird.How Reliable is The old Testament Text? Can I Trust My Bibe? P.124.  

Chicago: Moody Press,1963.  
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است مانند اي  اصیل هستند. مدرك قدیمی دیگر، یک نوع نسخههاي  ترجمه
از طومارهاي قدیمی پنج هایی  بردند. نسخهمی که سامریان به کاراي  نوشته

شود. طومارهایی که می کتاب موسی امروزه در نابلوس فلسطین نگهداري
میالد وجود داشتند، از سه سبک مختلف برخوردار بودند.   قبل از  200در سال  

 ءاصلی عهدعتیق جز  يکه براي ما پیش آمده این است که نسخه  ايمسئله
گیري توان در این مورد با نتیجهمی بوده است؟ها کدام یک از این سبک

توانم اطمینان حاصل کنم که حتی می  موافقت کرد که «اینک  ؛ر.لرد هاریس
کردند می قبل از میالد نویسندگانی که عهدعتیق را رونویسی 225در سال 

. در آن زمان بیش از دو یا سه سبک انددر کار خود دقت کافی به خرج داده
نگارش جهت رونویسی وجود نداشت. با این وجود اختالف این سبک نگارش 

نیز در تر یمیدق کاتبان توان نتیجه گرفت کهمی آن قدر سطحی بود که
. اندعهدعتیق، با وفاداري و دقت کار خود را انجام دادههاي نگارش نسخه 

استی کفر محض است اگر نخواهیم قبول کنیم که عهدعتیق امروزي ربه «
با عهدعتیق که عزرا براي تعلیم شریعت به کسانی که از اسارت بابل برگشته 

  14برد شباهت کامل ندارد.»می بودند به کار

شویم که می چطور؟ باز هم براساس قرائن متقاعددر مورد عهدجدید 
اصلی کتاب  يکه در دست داریم هیچ اختالف اساسی با نسخهاي نسخه 

نوشته شده ندارد. دانشمند عالی مقام ها انساني هجدید که به وسیل
 اظهار داشته که به غیر از اختالف جزئی دستوري یا امالئی ؛ف.جی.ا.هارت

خورد می  متعدد به چشمهاي  که در متن نسخهیی  هاسبک نگارش، تفاوت  و
ممکن است فقط در یک هزارم تمام عهدجدید تأثیر بگذارد. عهدجدید به 
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از ها آن خطی که جنس ينسخه 4000زبان یونانی نگارش یافت. بیش از 
مسیحی،  يداي دورهت. در اباندموارد گوناگونی بوده تا به امروز باقی مانده

کردند. پاپیروس از جنس نی بود می معموالً براي نوشتن از پاپیروس استفاده
سال اخیر بقایاي اسنادي که بر روي پاپیروس  50و دوام بسیار داشت. در 

از این زمره  عهدجدیدهاي نوشته شده بود کشف گردید، بقایاي نسخه 
گرفت عبارت می  ارقرمورد استفاده  که براي نگارش  اي  . دومین وسیلههستند

 بود از پوست حیوانات، چون پوست گوسفند و بز که با سنگ پا صیقل داده
شد، تا این که کاغذ می  شدند. از این وسیله تا اواخر قرون وسطی استفادهمی

زمان  درها آن دهند کهمی جایگزین آن گردید. تاریخ اسناد عهدجدید نشان
زیستند می  ينگارش این اسناد، افراد  . در زماناندمعاصرین مسیح نوشته شده

هاي طنین انداز بود. حتی اغلب رسالهها  آن  که هنوز سخنان مسیح در گوش
  .ترندپولس از برخی اناجیل قدیمی

هاي شواهد روشنی وجود دارند که به موجودیت عهدجدید در زمان
 هرگاه اسناد عهدجدید را با سایر مدارك قدیمی که .کنندمی قدیم داللت

مقایسه کنیم، بر ارزش عهدجدید بیشتر اند بدون هیچ اشکالی پذیرفته شده
خطی خوب از  ينسخه 10یا  9دارد که تنها می هارظا ؛بریم. بروسمی پی

  ي نسخهترین قیصر باقی مانده است. قدیمی ؛"گالیکنبرد "کتابی درباره 
تاریخ "سال پس از زمان قیصر نوشته شده است.  900این کتاب در حدود 

خطی   ينسخه  8ي  هقبل از میالد) به وسیل  400-460(در حدود  "توسیدیدس
کنند و مقداري پاپیروس نمی میالدي تجاوز 900از ها آن ینرتکه قدیمی

امر در که به آغاز عصر مسیحیت تعلق دارد، به ما شناسانیده شده است. این  
قبل از میالد) نیز صادق است.  425-480مورد «تاریخ هرودت» (در حدود 

با این وجود، هیچ دانشمند محقق ادبیات یونان باستان به بحثی که براساس 
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فقط   ،توجهی نخواهد کرد  استناد نکرده باشد،  ؛و توسیدیدس  ؛سندیت هرودت
 استفاده ما خطی کتب این دو مورخ که قابلهاي این دلیل که نسخه هب

. انداصلی نگارش یافتههاي سال پس از نسخه 1300باشند بیش از می
عالی از عهدجدید موجود است که به قرن   يبرخالف مدارك فوق، دو نسخه

از این دو نسخه بقایاي پاپیروس هستند که حتی تر د. مهمنچهارم تعلق دار
مدرك ترین شاید قدیمی. اندنوشته شدهها آن سال قبل از 200الی  10

) 37 ، 33-31:8موجود بقایاي پاپیروس دست خطی باشد که شامل (یوحنا 
. سایر شواهد شودزده می میالدي تخمین 130است. قدمت آن را در حدود 

توان در منابع دیگر جستجو کرد. این منابع شامل می و قرائن عهدجدید را
روان و چه دشمنان مسیحیت بارات انجیل و اشاراتی هستند که چه پیعنقل 

میالدي  100و  90هاي سالین ب ثراً ک. پدران کلیسا، که ااندبه عمل آورده
  با بیشتر کتب عهدجدید آشنایی داشتند. ،اندکردهمی فرسائیقلم

هاي گروه ناستیک يکه مدرسه شده استاخیر آشکار هاي از پژوهش
عهدجدید آشنایی داشته است. هاي نیز با بیشتر کتاب ؛وابسته به ولنیتنوس

دو مدرك دیگر نیز جهت سندیت کتب عهدجدید موجود ها عالوه بر این
ها خطی هستند که از یونانی به سایر زبان هاي است. نخستین مدرك نسخه

هاي ترجمه . در این بین، سه گروه حائز اهمیت هستند:اندترجمه شده
دقیق   يالتینی. با مطالعههاي  و ترجمه  ؛مصري یا قطبیهاي  ترجمه  ؛سریانی

ها خطی اصلی یونانی که مرجع این ترجمههاي  به اسرار نسخهها  این ترجمه
 رسد. درمی نمازهاي . سرانجام نوبت به شهادت کتاباندبوده دست یافته

شد. در اواسط می بود که در مجالس عمومی کلیسا قرائتهایی درسها آن
از هایی . درساندبندي شدهتا از این دروس طبقه 1800یستم بیش از قرن ب

ها چه این کتاب وجود دارند. گرها آن اناجیل، اعمال رسوالن و رساالت در
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و تر قدیمیها آن اصلی يدر قرن ششم پدیدار شدند، ولی احتماًال نسخه
دید تغییرات کردن عهدج یارزشتر بوده است. اگرچه در اثر چند بار رونویسبا

تغییرات جزئی هستند.  نبسیاري در آن به وجود آمده است، لیکن بیشتر ای
 ينسبت به نسخهرا قدیمی که بسیار دقیق است، ما هاي نسخه نقدعلم 

  سازد.می حقیقی عهدجدید مطمئن

 اظهار ،هاي قدیمیمختصص شهیر دست خط ؛سر فردریک کنیان
ترین اصلی و قدیمی يتاریخ انشاي نسخهدارد که «فاصله زمانی بین می

شود آن را نادیده گرفت و دیگر می موجود به قدري ناچیز است که ينسخه
همان طوري که نوشته شده به مقدس  کتاب  هیچ جاي شک باقی نیست که

 مرور زمان به ما رسیده است، اصالت و تمایالت کلی کتب عهدجدید را
معتبر بودن  يال دیگري که به مسئلهتوان ثابت شده تلقی کرد.» سئومی

توان دانست می این است که «چگونهشباهت دارد، موجود هاي نسخه 
 همین کتبی هستند که ما در ،شدندمقدس میکتاب که باید جزءهایی کتاب
 خود داریم؟» این یک پرسش مربوط به شرعی بودنمقدس کتاب
یق را که یهودیان است. کلیساي پرتستان همان کتب عهدعتمقدس کتاب

قبول دارند، چنان که مسیح و شاگردان نیز آن را پذیرفتند.  دارند قانوناً
کتاب   چهارده  1546کلیساي کاتولیک رومی پس از شوراي «ترنت» در سال  

انگلیسی همان ترتیب مقدس کتاب «آپوکریفا» را به آن کتب افزود.
مقدس بندي کتبخالف طبقه عبري برمقدس کتاب. را داراست سپتواجنت

 پنتاتوك: تورات (پیدایش تا تثنیه) که به  اندانگلیسی به سه گروه تقسیم شده
نیز معروف است، انبیا که شامل انبیاي پیشین (یوشع، داوران، سموئیل و 

کتب دیگر از هوشع تا  12پادشاهان) و انبیا بعدي (اشعیا، ارمیا، حزقیال و 
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کتب عهدعتیق ما هستند یعنی  يیهکه شامل بقها نگارش رمالکی) و سای
  کتب: اشعار، (ایوب، زبور داود، امثال سلیمان و غیره).

ها را ی از احترام خاصی برخوردار شدند که مردم آنم کتب فوق هنگا
کسانی که از خدا الهام گرفته بودند دانستند به طوري هاي به عنوان نوشته

 نوشته شد به صورتخدا کالم  گوید: «وقتی کهمی ؛که اي.جی.یانگ 
درآمد و از آن جایی که سخنان خدا بودند از احترام مطلق مقدس کتاب

بود کتاب شریعت نیز شد. موضوع شریعتی خدا کالم  نوبرخوردار گشتند. چ
الهامی بودن آن است، بنابراین فرقی است  بیانگرخود مقدس کتاب بودن

دنش از آن برخوردار است و بین مقامی که عهدعتیق به علت الهامی بو
توان در مورد می احترامی که اسرائیل نسبت به آن قائل است.» این امر را

او ارائه شد و سپس انبیاي ي هدنیا مشاهده کرد. شریعت به وسیلهاي نوشته
را به عنوان فرامین خود خدا محترم داشتند. از آن زمان به بعد ها  آن  بعد از او

ترم بوده است. مردم از شریعت غافل بودند ولی این کتب نزد مردم مح
شناختند. همین امر باعث می رهبران روحانی اسرائیل مقام آن را به رسمیت

(دوم  .شریعت چقدر مورد غفلت قرار گرفته و به خود بلرزد دبفهم یوشیاشد 
اطمینان ها  آن  گردد کهمی  انبیا آشکارهاي  از بررسی نوشته  )11:22پادشاهان  

گفتند کلمات معمولی نبوده بلکه از قدرتی برخوردار می د که آن چهداشتن
کالم خدا بر من نازل شده "و  "...گویدمی خداوند چنین". عبارت اندبوده
بود. گرچه معلوم نیست برچه اساسی قدر و  مشهودها آن ام غدر پی "...گفت

پذیرفته شده ولی به هر تقدیر در پذیرش آن هیچ شکی ها  منزلت این نوشته
ها باقی نیست. در قرن اول مسیحیت متداول بود که الاقل برخی این نوشته

  .بدانندرا از بیانات روح القدس 
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هاي به ترکیبی از نوشته "کتب" يدر ابتداي عصر مسیحیت واژه
شد که مقام آن کامالً به رسمیت شناخته شده بود. مسیح می الهامی اطالق

گفت «ممکن نیست که می برد و وقتی این واژه را در همین معنی به کار
کردند. جالب می کتاب محو گردد» شنوندگان معنی کالم او را کامالً درك

ی با یکدیگر است که مسیح و فریسیان در مورد مقام عهدعتیق هیچ اختالف
بر سر این بود که فریسیان رسوم و عقاید خود را ها آن ينداشتند. مشاجره

داشتند. در می محسوبمقدس کتاب را نیز جزءها آن بر آن افزوده بودند و
غیر رسمی در مورد   یبحث  ،میالدي تشکیل شد  90که در سال    ؛شوراي ژامنیا
نیست که در این شورا تصمیمات در گرفت. معلوم  مقدس  کتاب  شرعی بودن

ولی این طور که پیداست بحث بر سر این نبود که   ،قطعی اتخاذ گردید یا نه
به آن چه که قبًال به عنوان الهام خدا تشخیص داده شده بودند هایی کتاب

 به زبان دیگر !را حذف کنند یا خیرها آن  بلکه این که برخی از ،اضافه کنند
به رسمیت شناخته بودند. الزم به خدا  کالم   به عنوانکتب عهدعتیق را  ها  آن

تذکر است که کتب «آپوکریفا» هیچ وقت جزء کتب الهامی یهود پذیرفته 
 نخست و یهودیان هرگز آن را قسمتی ازهاي نشده و مسیحیان قرن

هاي نگارش ي. این امر با مطالعهحساب نیاوردندالهام شده مقدس کتاب
فریقاي شمالی آف اعظم  قاس  ؛نوشته هتی اگوستینمورخ یهودي و    ؛یوسفوس

  شود.می آشکار ؛در هیپو

جالب توجه است که نویسندگان عهدجدید حتی یک بار هم مطالبی را 
 کنند کهنمی . کتب آپوکریفا ادعاانداز آپوکریفا در کتب خود نقل نکرده

ز نوع  اها آن باشند. ارزش و مندرجاتمی پیامبرانهاي یا نگارشخدا کالم 
در حدود صد سال  احتماالًس اول ومثل مکابیها آن دیگري است. برخی از

قبل از میالد مسیح نگارش یافته و ارزش تاریخی دارند. در حالی که دیگر 
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برخوردارند و ارزش کمتري دارند. اي افسانه هاي از ویژگی آپوکریفاکتب 
ولی بعداً به آن اضافه شدند   ،نبودند  70ي  ترجمهگرچه این کتب در ابتدا جزء  

درآمدند. ولی خود ي التین)  ولگیت (ترجمهجزء    ؛روم جو بدین طریق توسط  
روم فقط کتبی را برگزید که در شریعت عبري بودند و بقیه را کتبی دانست ج

ی داشتند. بعداً همین شخص در زمان اصالحات با که تنها ارزش کلیسای
آخرین تصمیم شوراي ترنت مبنی بر قائل شدن مقام شریعتی براي 

کتب عهدعتیق  39از همه مسیح تر «آپوکریفا» به مخالفت برخاست. مهم
  را تماماً به عنوان کالم الهام شده خدا قبول داشت. 

عهدعتیق گفته  چطور؟ همان طوري که در موردعهدجدید  ولی کتب
 شان در شمار کتب شرعیعهدجدید نیز به علت الهامی بودنهاي  شد، کتاب

تا به این مقام  اندبه آن «رأي» دادهاي باشند نه به خاطر این که عدهمی
پذیرفته شود. به هر تقدیر سرگذشت به رسمیت شناخته شدن عهدجدید به 

جدید داراي یک مرجع عهدهاي  نوشته  عنوان کتب شرعی بسیار جالب است.
نوشتند. پطرس می  اقتدار هستند. پولس و پطرس با علم به این حقیقت رساله

(دوم  .بردمی نام مقدس کتاب پولس به عنوان تاز رساالاي به طرز ویژه
از سخنان  3:3معتقد است که دوم پطرس  8) یهودا 16-15:3پطرس 

و کلمنت مقام   ؛ایگناتوس  ؛رسوالن هستند. پدران اولیه کلیسا چون پولیکارپ
 یورش عقاید غلط ضد کنند.می رسمی تعدادي از کتب عهدجدید را تأیید

مقدس در فکر دوم موجب شد مفهوم اصالت کتب يمذهبی در اواسط سده
مسیحیان زنده شود تا کتب رسمی را از کتبی که هویت مشخصی نداشتند 

خود هاي  وم در نوشتهس  يدر سده  ؛و سپس اوسبیوس  ؛ایرینوس  ز دهند.یتمی
مقدس در . به قرار اطالع انتخاب و تنظیم کتباندکردهتر موضوع را روشن

 ؛اساس رساله آتاناسیوس برزمین  چهارم صورت گرفت. در مشرق يسده
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مقدس که منبع اصلی میالدي) فرق محسوسی بین مندرجات کتب 367(
داران اجازه ایمان کهها رفتند و سایر نوشتهمی تعلیمات مذهبی به شمار

میالدي  397در غرب در سال  .خوردمی را داشتند به چشمها آن خواندن
براساس تصمیم شوراي کلیسایی که در کارتاژ تشکیل شد، کتب عهدجدید 

ها تنظیم و تدوین گردید. در آن زمان سه معیار کلی جهت سنجش نوشته
 ،ام واقعی رسوالن هستندغپیهایی  کردند چه نوشتهمی  وجود داشت که معلوم 

  شرعی نیستند.ها و کدام نگارش

را به طور مستقیم به یک رسول نسبت اي توان نوشتهمی اآی ؛نخست
هایی را نوشتهها آن داد؟ اناجیل مرقس و لوقا از این قانون مستثنی بودند و

دانستند که حاصل همکاري نزدیک رسوالن با نویسندگان بودند. موضوع می
کلیسایی آن بود یعنی به رسمیت شناختن کتابی به وسیله یک  يجنبه ؛دوم 

سنجیدن آن با  ؛؛لیساي معروف و برجسته یا اکثریت کلیساها. سوم ک
معیارهاي تعالیم صحیح. اطالعات مذکور مفید و جالب توجه هستند، ولی 

مانند الهامی بودن آن به شهادت مقدس کتاب آخرین آزمایش شرعی بودن
داران بستگی دارد. در دوران ناپایدار ما چه عالی روح القدس در قلب ایمان
گوید: می بایستد! خداوند مامقدس کتاب چوناي است که انسان بر صخره

  «آسمان و زمین زائل خواهد شد لیکن سخنان من هرگز زائل نخواهد شد!»
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                                                                                                                              فصل هفتم
  د؟نگویچه می مقدسدر خصوص کتاب انشناسباستان

 با وجود این همه مدارك معتبر که بیش از پیش براي صحت
زیاد اي الذالک بین مردم شایع است که عدهمع ،شودمی ارائهمقدس کتاب

قدین در تنوزدهم من يتردید دارند. تا قبل از سدهمقدس کتاب به حقانیت
 يمورد درستی بسیاري از اسناد تاریخی عهدعتیق مشکوك بودند به عقیده

حاضر  ي. ولی سدهاندتخیل بوده يآنان وقایع عهدعتیق غیر واقعی و زاده
- است و این اکتشافات در بیشتر موارد پیش  اربرخورداي  سابقهبی  تاز کشفیا

کنند. اظهار نظر می عهدعتیق را تصدیق و تأیید مذکور در يآمدها
استاد  ؛تایآلبردبلو.دانشمندان در این خصوص قابل توجه است. دکتر 

- دارد که «بدون شک علم باستانمی اظهارپکینز؛ دانشگاه ها يتهسبازنش
میلر   15شناسی تاریخ معتبر و قدیمی عهدعتیق را مورد تأیید قرار داده است.»

تردید اعتماد بی شناسیمعتقد است که «به طور کلی اکتشافات باستان ؛بروز
شناسانی که از باستاناي افزاید. عدهمقدس میکتاب ما را بر حقانیت وقایع

مقدس کتاب  نظر احترام به  ، االن باانددر سرزمین فلسطین به کاوش پرداخته
شناسی در چندین مورد نظریات «علم باستان :افزایدمی و نیز 16نگرند.»می

 
١٥ –Introduction To Bible Archaeology p.121,guoting fro,  Vos,Howard F.An

W.F.Albright, Archaeology and the Religion of Israel. Chicago: Moody press,n.d.  
١٦ –Burtows,Millar,What Mean These Stones? P.1.New Haven: American Schools of  

Orietal Research, 1941 
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کند که در بسیاري از موارد این نظریات می منتقدین جدید را رد نموده، ثابت
فرضیات نادرست و مصنوعی تاریخی است. این مطلب کمک بزرگی  يزاده

 (رئیس سابق موزه بریتانیا  ؛فردیک کنیون  17است و نباید آن را نادیده گرفت.
دوم  يهمکه در نیاي نویسد: «بنابراین با توجه به انتقادات خردکنندهمی

است حق    آمد، برمی  عهدعتیق به عملهاي  نوزدهم از بعضی قسمت  يسده
ده و حتی رشناسی مقام عهدعتیق را مجدداً باال ببگوییم که مدارك باستان

ساخته و تر آن عهدعتیق را منطقی يتري از سابقهاطالعات وسیع يبا ارائه
شناسی نظرات در نتیجه به ارزش آن افزوده است. گرچه هنوز علم باستان

آمده اعتقادات مذهبی لیکن نتایج بدست  و ،نهایی خود را ابراز نداشته است
توانند از پیشرفت مقدس نمیکتاب  به عبارت دیگر  .دهدمی  را مورد تأیید قرار

شناس شهر یهودي باستان ؛لوكنلسون گدر این اواخر  18علم سود نبرد.
شناسی تا به حال هیچ یک «کشفیات باستان اظهار نظر جالبی نموده است:

  ».را رد نکرده استمقدس کتاب از مطالب

شناسی ارزش بسیاري علم باستان ،فرماییدمی به طوري که مالحظه
دارد، می  را عرضهمقدس  کتاب  تري از وقایع و رسالتدارد چون معرفت روشن

هاي و دانستنیمقدس  کتاب  الزم به تذکر است که تضادهاي ظاهري که بین
رفته است. از بین  تر  ات وسیععاینک با بدست آمدن اطال  ،پیشین وجود داشته

مغایرت دارند مقدس کتاب با در نتیجه نباید راجع به مواردي که هنوز ظاهراً
این است که تا روشن شدن موضوع تر  بلکه منطقی  ،تصمیم فوري اتخاذ کرد

گیري آنی امنتاع ورزید. به جاي این که فوراً از اخذ هرگونه تصمیم و نتیجه
آن است که براي حل تر قولعاشتباه است ممقدس کتاب تنیجه بگیریم که

 
١٧ –ic, The Bibe and Archaeology, p.279 Kenyon Sir Freder  
١٨ –Kenyon Sir Frederic, The Bibe and Archaeology, p.279  
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شدن مسئله منتظر کشفیات بیشتري در این زمینه باشیم. از آن جا که 
ترین منطقی ،اندرا تأیید کردهمقدس کتاب کشفیات جدید همواره درستی

مطالب  بیانرویه این است که در انتظار کشفیات نوین باشیم. مقصود از 
شناسی علم باستان يبه وسیلهرا  مقدس کتاب  توانمی  مذکور این نیست که

مقدس کتاب ایمان به يشناسی را پایهثابت کرد و یا این که دالیل باستان
 مطمئنمقدس کتاب القدس است که انسان را از حقانیتقرار داد. این روح

شود. ولی نمی  شناسی ثابتباستان  يسازد. حقایق روحانی هرگز به وسیلهمی
بختی است هاي ظاهري بازمانده باز جاي خوشبه هر تقدیر با وجود تضاد

شناسی مورد تأیید قرار گرفته به وسیله باستانمقدس  کتاب  که وقایع تاریخی
  مفید واقع شده است؟اي شناسی در چه مورد ویژهاست. باستان

عهدعتیق ي تاریخی که به نحوي ارتباطی با دورههاي از مکان
پیدا مقدس  کتاب  مربوط بههاي  سرزمینهزار محل در    25بیش از    ،اندداشته

به عمل ها شده است. با این حال هنوز اکتشافات نسبتاً نادري در این مکان
بیشتري مورد پژوهش و کاوش قرار گیرند. بهترین هاي آمده و باید گنجینه

به کار برد، در مقدس کتاب توان براي مقایسه بامی شناسی کهاسناد باستان
شوند. مدارك معاصر عهدعتیق به ندرت از می شرق یافت  قدیمیهاي  کتیبه

هاي خود فلسطین به دست آمده و براي کسب اطالعات بیشتر باید از نوشته
. منبع اصلی دیگر جهت مقایسه دجوار نیز استفاده کرنویسندگان ممالک هم

مقدس کتاب شناسی از نقاط جغرافیاییکاوش باستان ،مقدسکتاب روایات
بسیار مقدس  کتاب  اطالعات و فرضیات مربوط به  ين جا که زمینهاست. از آ

  شود. می اصلی اکتفاهاي فقط به ذکر چند نکته از جنبه ،وسیع است

شناس کمک مناسبی است که باستان يدوران زندگی ابراهیم نمونه
نوزدهم و  يدوم سده يبراي تأیید آن نموده است. منتقدین نیمهاي ارزنده
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راجع مقدس کتاب موقعیت تاریخی را که ،حاضر ياول سدههاي حتی سال
اشتند که ابراهیم ددانستند، چون اعتقاد می واقعی به ابراهیم قائل بود غیر

سواد بوده، از علم حقوق، تاریخ، تجارت و جغرافیا بی نشین، جاهل وبادیه
  عی نداشته است. نشین در صحاري عربستان اطالبیش از شیخی بادیه

شهر بسیار آبادي   ،که در زمان ابراهیم وجود داشته  "اور"از قرار اطالع  
شناسان طی حفاري در این منطقه به وسایل خانگی مجهز بوده است. باستان

. این الواح عبارت انددست یافته ،اندکتاب بوده يو الواح گلی که به منزله
بتکده و جدول هاي ي، سرودنامهرسید معامالت تجارهاي بودند از فرم 

محاسبات ریشه جذر و کعب اعداد و محاسبات هاي ریاضی شامل فرمول
شماري به دست آمده است. این بی هايتر. از داخل انبار بتکده فرم ساده
عبارتند از رسیدهاي اجناسی چون گوسفند، پنیر، پشم، مس و روغن ها فرم 

این کشفیات با  يارمندان زن. همهلوالي در و غیره و نیز فهرست حقوق ک
«معلوم  .ارزش و به طور شگفتی منطبق با موازین معامالت امروزي هستند

برخوردار بود و ترك موطن اي شد که ابراهیم از فرهنگ عالی و پیشرفته
اساس ایمان و تصمیمی بزرگ   ناشناخته قطعاً برهاي  براي عزیمت به سزمین

توان تاریخ دقیقی براي این کشفیات تخمین زد؟ این نمی  بوده است» چگونه
مختلف هاي . الیهاندشهرهاي باستانی بارها در همان منطقه قبلی بنا شده

دیگر قرار گرفته هاي . طبیعتاً الیهاندشناسی در آن جا پیدا شدهزمین
آنهاست. شکل ظروف سفالی که پیدا شده با یکدیگر فرق دارند ترین  قدیمی

مختلف ظروف مشابه یافت شوند، بدون شک دو منطقه   يدو حوزه و اگر در
را باید هم زمان دانست. پادشاهان معموًال اسامی خود را بر روي گودي 

 نوشتهها  آن نیز همراه اسامیها  آن  کردند و نام بتمی بتکده حک  لوالي در
  شد.می
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کده حکاکی شده اغلب زیر قصر پادشاه و یا زیر دیوارهاي بتهاي  سنگ 
 سلطنتی را نیز به همین شیوههاي شد. مقبرهمی به یادبود بانی آن مدفون

سال قبل از  2000به ها آن که قدمتهایی توان تشخیص داد. نسخهمی
شامل فهرست اسامی ها . این نسخهه استبه دست آمدنیز رسد می میالد
با ذکر مدت . اندآمده پادشاهانی هستند که به ترتیب روي کارهاي هلسلس

. در نزدیکی اندمزبور را کاتبان سومري نوشتههاي سلطنت هر یک نسخه
یافت شده که بوسیله یکی از پادشاهان اي سنگ بیناد حکاکی شده "اور"

برده او را  نهاده شده است که کاتبان نام "اور"پادشاهی  يهلنخستین سلس
ند. احتمال دارد دانمی پادشاهی بعد از طوفان نوح يجزء سومین سلسله

قبل از میالد سلطنت کرده است؛ یعنی بیش از  3100پادشاه مزبور در سال 
شناسی اطالعات وسیعی پیرامون پادشاهان هزار سال قبل از ابراهیم. باستان

منتقدین به واقعیت   حالبا این  ذارد،  گمی  در اختیار مامقدس  کتاب  مذکور در
تاریخ باشکوه سلیمان پادشاه به  ًال  تاریخی این اطالعات مشکوك هستند. مث

ها از سلیمان به عنوان صاحب کشتیمقدس کتاب کنند.به تردید نگاه می
فلسطین بندرگاه هاي  کند، در حالی که در کرانهمی  ) یاد26:9(اول پادشاهان  

  مناسبی براي کشتی وجود ندارد.

 حکایت شمار اوبی هايپایان و اسبان و ارابهبی کتاب مقدس از ثروت
سلیمان پروژه ساختمانی وسیع و مقدس کتاب کند. باز بر اساس گفتهمی

متعددي پیاده کرده و شهرهاي اورشلیم، حاصور، مجدو و جاز را با 
داري دامنههاي ). حفاري15:9استحکامات مجهز کرده است (اول پادشاهان  

ویژه که در مجدو به عمل آمده پرده از وجود این استحکامات نظامی به 
 :توجه فرماییدها (به گزارش این پروژه  .سلیمان برداشته استهاي اصطبل

سلیمان سنگ فرش هاي شهر مجدو تا اصطبل يخیابان وسیعی از دوازده
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متر داشت. یک ردیف  82در  64شده بود. اصطبل جنوبی ابعادي در حدود 
شد که می بازاصطبل پنجگانه که رو به شمال بودند به حیات یا میدان سان  

متر بود. دیواري که ضخامتش در بعضی  36طول هر طرف میدان در حدود 
اصطبل، کشیده شده هاي  رسید دور تا دور میدانمی به یک مترها  از قسمت

وسط هاي  بود تا از هجوم شن و ماسه جلوگیري شود. آب انباري در نزدیکی
عنوان مخزن آب براي رود به می حیاط در داخل زمین قرار داشته و احتمال

گالن آب داشته  2775کردند. این مخزن گنجایش می از آن استفادهها اسب
است. دو اتاق مستطیل شکل که در یک طرف محوطه قرار داشته که احتماًال 

هر یک از اصطبل در وسط داراي گذرگاهی به  .اندبودهها توقف گاه ارابه
ف آن از گل و آهک فرش شده متر) بوده که ک 3فوت (در حدود  10پهناي 

سنگی هاي بود. در طرفین گذرگاه دو راهرو به همان پهنا موجود بود. ستون
 ،و آخورهاي سنگی که به طور متناوب پهلوي یکدیگر قرار گرفته بودند

ساخت. آخورهاي مزبور می گذرگاه وسطی را از راهروهاي جانبی مجزا
ماماً از قلوه سنگ مفروش شده متر داشتند که ت 5/1آبشخورهایی به پهناي 

ها آن  رسید، به طوري که هر کدام ازمی  متر  24بود. طول هر راهرو به حدود  
اسب فقط در محوطه جنوبی   150داد و در نتیجه  می  اسب را در خود جاي  15
   )گرفتند.می جا

سلیمان  يگري شدهریختههاي در کتاب دوم پادشاهان از قالب
پیدا شده یک کوره   ؛اثري که در عصیون جابرترین  صحبت شده است. جالت

ترین معتقد است که «بهترین و بزرگ ؛گیري است. نلسون گلوكقالب
گیري فلزات که از خاور نزدیک باستان بدست آمده دستگاه تصفیه قالب

است.   بدست آمدهاست که در شمال غربی منطقه مزبور از زیر خاك  اي  کوره
هواي این دستگاه پیچیده و مجهزي است. به طوري هاي و لولهها دودکش
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نوین هاي توان آن را از نظر ساختمان و طرز کار در شمار دستگاهمی که
وزید، در واقع کار دم می دانست» باد شدیدي که از «عربه» به سمت شمال

  داد.می آهنگیري امروزي را انجام 

 ؛جنوبی يعربه هايرا در کورهها آن ازمعدنی که قسمتی هاي سنگ 
شد. اطالعاتی می  عمل آورده بودند به این تصفیه خانه در بندر سلیمان حمل

بیش از همه مدیون  ،موجود است ؛عربههاي معدنهاي که اکنون از مکان
میلی جنوب دریاي مرده به  21باشد. نامبرده در می ؛گلوكهاي کوشش

که در این ناحیه  ايمعدنیهاي سنگ  .فته استمس نیز دست یاهاي براده
شود. «این می مشاهدهها آن دراي به دست آمده آثار صیقلی و حرارت کوره

ناحیه به شکل دوکی است که یک انتهاي آن به سمت شمال و دیگري به 
اطرافش را به شکل دایره اي  ماسههاي  سمت جنوب کشیده شده و رشته تپه

سمت شرق وادي کوچکی وجود دارد. (این وادي شامل . در انداحاطه کرده
جنوب و مغرب و هاي نهري است که در فصول خشک آب ندارد.) میان تپه

مسطح وسیعی قرار گرفته که در  يوادي در سمت مشرق و شمال، منطقه
هاي معدنچیان، کوره يبزرگ، کلبههاي اي دیوارها، ساختمانهآن خرابه

مس یافت شده است. دو کوره هاي عظیم از براده هاییگیري و تودهقالب
. اولی از اندیکی مربع و دیگري مدور نسبتاً سالم و دست نخورده باقی مانده

یارد مربع مساحت دارند تشکیل یافته   3که  اي  خشن تراشیده شدههاي  سنگ 
  » بود. و شامل دو قسمت تحتانی و فوقانی

اي از تاریخ موآب قابل توجهی نیز به جاي مانده است که پاره  مستندات
سازد. پس می زندهها را که چندان مدارکی از آن در دست نیست، در خاطره

از مرگ اخاب پادشاه موآب بر پسر اخاب یهورام که جانشین پدر شده بود 
ورزید. در نتیجه قشون اسرائیل، می عاصی شده از پرداخت مالیات امتناع
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یهودا و ادوم، موآب را محاصره کرده سخت تحت فشار قرار دادند، به طوري 
مجبور شد پسر ارشد خود را بر حصار به جهت قربانی  پادشاه موابکه 

ب گذشت چندان ااز آن چه بعداً بر مو سوختنی براي خداي خود سوزانید.
خود را  ياطالعی در دست نیست، ولی احتمال دارد سه پادشاه محاصره

  کسته و آن جا را ترك کرده باشند. ش

دیبون موآب سنگ  در ؛شخصی آلمانی به نام کلن 1868در سال 
یافت. هنگامی که وي به اروپا برگشته بود تا براي خرید اي حکاکی شده

آن منطقه سنگ را با آتش داغ هاي سنگ پولی تهیه کند در غیات او عرب
ا قطعه قطعه کنند و بدین کردند و سپس آب سرد روي آن ریختند تا آن ر

وسیله پول بیشتري از فروش آن عاید خود سازند. خوشبختانه چون از سنگ 
آن را  يدست نخورده نقشی موجود بود به زودي توانستند قطعات خردشده

کنار یکدیگر قرار دهند و نوشته روي آن را بخوانند. تخت سنگ مزبور اینک 
روي سنگ به سبک  ي. نوشتهشودمی لوور پاریس نگهداري يدر موزه

دهد که چگونه پادشاه موآب این سنگ می  الفباي قدیمی فینیقی است و شرح
یوغ اسارت اسرائیل   ؛چموش  را برپا داشته تا بگوید چگونه با کمک خداي خود

مقدس کتاب را از گردن او شکسته است. عالوه بر این از چند محلی که در
  .اسرائیل که اسمش یهوه است هست نام برده شده و نیز از خداي

شناسی در مورد عهدجدید به صورت دیگري و کشفیات باستانها  پروژه
و الواح سنگی ها  است. زیرا کشفیات در این جا حفاري و دست یافتن به خرابه 

خطی به هاي حکاکی شده نیست، بلکه عبارت است از دسترسی به نسخه
هاي اسناد خطی ممکن است نوشتهشناسی. «این علم باستان يوسیله

هاي که از ماسهها پاپیروس یاعمومی یا شخصی باشند که روي سنگ یا 
مصر پیدا شده ثبت شده باشند. اسناد شامل متون ادبی، صورت خرید 
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هاي خصوصی است که بر بقایاي سفالهاي دار و یادداشتخانههاي خانم 
باشند که بر هایی و نوشته هاکنده شده، و یا ممکن است این اسناد نقش

و حاوي اطالعاتی است از فرمانروایان گمنام آن زمان و  اندسکه حک شده
. اسناد ممکن است اندبردهمی را به کارها آن یا تبلیغات دولتی به مردمی که

مدارکی از کتب مقدس باشند که  "چستربیتی گامرانهاي پاپیروس" مانند
ردند یا مانند طومارها و یا متون عرفانی از کمی داريکلیساها آن را نگه

به  .باشند انجمن مذهبی يخانهبقایاي کتاب یا  )Nag Hammadi( ؛همدي
 يبراي مطالعهها آن هر تقدیر هر خصوصیاتی که این مدارك داشته باشند

میخی بر هاي باشند. همان گونه که نوشتهمی عهدجدید بسیار مهم و الزم
ها که بر پاپیروس ياسناد ،حائز اهمیت هستندعهدعتیق  برايالواح سنگی 

  .انداطالعاتی وسیع ارائه داده نیزاند نوشته شده

اقتصادي هاي نوشتند و حسابمی نامه مردم عادي بر روي پاپیروس
هاي تکه  ،تر دیگرکردند. وسیله تحریر ارزانمی  زندگی خود را بر آن یادداشت

معروف است و براي نوشتن مطالب  )Ostraca(ا سفالی بود که به استراک
هاي خرابه هاي که از تودهها آن ترینیکی از مهم .رفتمی متفرقه به کار

مردم اي قدیمی به دست آماده سفالی است که تشابه و رابطه زبان محاوره
 يسازد. تا قبل از این کشف عقیدهمی را با زبان یونانی عهدجدید آشکار

زبان ادبی یونانی و زبان یونانی عهدجدید اختالف   بینعمومی بر این بود که  
فاحشی وجود دارد. حتی برخی از پژوهشگران معتقد بودند که یونانی  
عهدجدید زبانی است آسمانی که جهت نگارش امور روحانی مسیحیت عطا 

 زیادي با يشده ولی کشف پاپیروس ثابت کرد که یونانی عهدجدید تشابه
هاي از پاپیروساي مجموعه 1931زبان عامه مردم داشته است. در سال 

 ؛تربیتیسچهاي برخی از نسخ عهدجدید یونانی بدست آمد و به پاپیروس
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 بدون شکها دارد که این دسته پاپیروسمی اظهار ؛معروف شد. بروس
شده است. زیرا می برخی از کلیساهاي دورافتاده مصر محسوبمقدس کتاب
باشد. سه قسمت آن در شکل مقدس میکتاب یازده قسمت خطی از حاوي

ها آن عهدجدید است، که یکی ازهاي کامل خود شامل بیشترین قسمت
رساله پولس به کلیساها و رساله  9چهار انجیل و اعمال رسوالن، دومی 

سوم   يدهند. هر سه قسمت در سدهمی  عبرانیان و سومی مکاشفه را تشکیل
که مربوط به رساالت پولس است  ايخطی ي. نسخهاندیدهبه تحریر رس

مزبور نگاشته شده است. حتی  يباشد و در اوایل سدهمی از همهتر قدیمی
گواه تاریخ ترین مهمها آن پاپیروسهاي با وجود ناقص بودن این نسخه

 به حساب کایسوین؛مدرك براي شناسایی نسخه ترین عهدجدید و با ارزش
  آیند.می

دهند. یکی از می فوق اهمیت اکتشافات پاپیروس را نشانهاي نمونه 
که بر   ؛سنگی است. فرمان کلودیوسهاي کتیبه ،منابع با ارزش اطالعات

مزبور در  يها، کتیبهاست از این کتیبهاي سنگ آهکی نگاشته شده نمونه
خالل دلفی واقع در قسمت مرکزي یونان بدست آمده است. این فرمان در 

به عنوان  ؛میالدي نوشته شده و در آن از گالیلو 52هفت ماه اول سال 
فرماندار رومی در اخائیه نام برده شده است. در ضمن از دیگر منابع پیداست 

بیش از یک سال دوام نیافته و از آن جا که فرمانداران  ؛که فرمانداري گالیلو
در  ؛شود که گالیلومی تیجهشدند، نمی در اول ماه ژوئیه به کار خود گماشته

در  غمیالدي به فرمانداري رسیده است و چون فرمانداري گالیلو 51سال 
اخائیه هم زمان با یک سال و نیم خدمت پولس در قرنتس بوده (اعمال 

کلودیوس زمان خدمت پولس   يتوان از روي کتیبهمی  )،12-11:18رسوالن  
به اي ویژه يخود اشاره يه. لوقا در نوشتمحاسبه نمودرا به طور دقیق 
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او را بیشتر هاي  کند، بنابراین کشف آثار باستانی نوشتهها میاشخاص و مکان
کند، به طوري که در دقت می عهدجدید تعبیر و تأییدهاي از سایر نوشته

لوقا هاي . هر وقت به صداقت نوشتهماندنمیلوقا شکی باقی هاي نوشته
کشف شده که به درستی و حقانیت او مهر ، آثاري جدید اندمشکوك شده

را که  3:1دارد که (براي مثال لوقا می اظهار ؛تأیید زده است. بروس
) .م 27(  ،دانستمی  لیسانیوس تیترارك آبلیه را با یحیی تعمیددهنده هم زمان

تنها  ،اندخان نگاشتهرکردند، زیرا به طوري که مومی اشتباه تاریخی تلقی
نام داشته  ؛کرده و لیسانیوسمی فرمانروایی که در این قسمت حکومت

ک کلئوپاترا در یکه آنتونی بنا به تحر بوده است فرماندار نبوده بلکه پادشاه
  قبل از میالد او را به این مقام گماشته بود.  36سال 

شمال غربی دمشق) جایی   مایلی  18یونانی که در آبیال (  يلیکن کتیبه
را  ؛بلیه از آن گرفته شده، پیدا شده است. شخصی به نام لیسانیوسکه نام آ

نموده ) معرفی .شدمی تیترارك (فرمانداري که از طرف قیصر روم منصوب
با زمانی که لوقا  و دانندمیمیالدي  29-14او را بین  که مدت فرمانداراي

عاده المدارك خارق مقداري 1945در سال . برابر است کندمیبه آن اشاره 
در نزدکی تالیپوت، از  )Eleazar L.Sukenik(بدست آمد. سوکینک 

وجود مرده  هاي  استخوانها  آن  اورشلیم دو ظرف کشف کرد که درهاي  حومه
میالدي  50پیش از هاي در داخل گودالی بودند که از سالها . ظرفداشت

در این  ،معتقد است که امکان دارد. بروس مورد استفاده قرار گرفته است
کشف  .سال اول مسیحیان اورشلیم موجود باشد 20نقطه آثاري از اجتماع 

تاریخ عهدجدید اطالعاتی عرضه داشته  يقدیمی نیز در زمینههاي سکه
 تمسائل در تعیین زندگی پولس تاریخ به خالفترین است. یکی از مهم

که میالدي س 59قبلی از اکتبر  يرسیدن فستوس است که به جاي خلیفه
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است. هویت   ؛فستوسخالفت  آغاز    ينشان دهندهجدیدي ضرب خورده که  
معمولی نیز هاي ماکنابرخی اماکن مقدس به طور قعطی آشکار شده و از 

از کشف تر شناسایی به عمل آمده است. شناسایی جاهاي معمولی آسان
هویت نقاطی است که در آن وقایع بزرگ عهدجدید اتفاق بزرگ عهدجدید 

 135میالدي نابود گردید و در سال  70افتاده است. اورشلیم در سال اتفاق 
هاي میالدي شهر دیگري به جاي آن بنا گردید. همین امر شناسایی محل

بردند، مشکل ساخته می نامها آن اورشلیم را که اناجیل و اعمال رسوالن از
مانند: توان تشخیص داد می را به راحتیها است، لیکن برخی از قسمت

محوطه هیکل (معبد) و حوض سیلوحا جایی که مسیح مرد نابینا را براي شفا 
  )11:9(یوحنا .به آن جا فرستاد

. به نموده استکمک مؤثري مقدس کتاب ر دركبرایشناسی باستان
ماند و حتی می  طوري که بدون وجود اطالعات جالب آن برخی مطالب مبهم

کردند چه بسا مطالبی مشکوك نمی  کدر بعضی موارد اگر این اطالعات کم
هم  )Sir Fredric Kenyon(کنیون  توانیم بامی شدند.می یا نادرست تلقی

شناسی این نیست که عقیده باشیم که «به نظر من ارزش واقعی باستان
را آن حقایق   که  است  بلکه این  ،کندمی  را ثابتمقدس  کتاب  حقیقت مطالب

نموده باعث مقدس کتاب يسی به مطالعهشناکمکی که باستان آشکار کند.
و تر این کتاب به ویژه عهدعتیق وسیعهاي دانش ما در مورد داستانتا شده 
معانی مفاهیم که  است  شناسی آن  مطالعات باستان  يگردد...» نتیجهتر  عمیق
ا نیز روشن ساخته است. انتقادات مخرب جاي خود را به حمایت عتیق رعهد

خود را مقدس  کتاب  تواندمی داده است و هر شخص معمولیمقدس  کتاب  از
باز کالم خداي  بیان کنند،جدید هاي با اطمینان بخواند زیرا هرچه پژوهش

  ما تا ابد باقی است.
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                                                                                                            فصل هشتم
  ؟شودمنطقی در مسیحیت یافت میآیا 

در جواب معلم دینی کلیسا که سئوال کرده بود «ایمان چیست؟»، پسر 
دانیم راست می چنین جواب داد: «ایمان یعنی باور کردن چیزي کهاي بچه

رسد که غیرمسیحیان چنین نظري داشته باشند. نمی  نیست!». چندان به نظر
- ولی قبول این که مسیحیان نیز همین عقیده را داشته باشند مشکل و فوق

آید تا در جلسات بحث می است. گاهی فرصتی برایم پیشبار العاده تأسف
سانم. معموالً پس از کنندگان بشناآزاد شرکت کرده، انجیل را به شرکت
که به دنبال هایی کنند. بحثمی سخنرانی، شنوندگان سئواالتی مطرح

 برخی مواقع نیز مأیوسدر و  آید گاهی مرا خوشحالمی سئواالت پیش
چون در ها مفید بوده ات براي آنسازند. غیر مسیحیان معتقدند که جلسمی

سازد، می  ر نظر آنان مرا شادشنوند. اظهامی  دارآن براي اولین بار چیزي معنی
شنوم مسیحیان نیز همین عقیده را دارند خوشحالی من جاي می ولی وقتی

دهد. چرا این مسیحیان به خود زحمت پژوهش می خود را به ترس و یأس
ا دیگر بدهند تا درك کنند هرگاه انجیل نیز در مقایسه نمی در انجیل را

یاراي مقاومت و اثبات درستی خود را خواهد   ،گیردمی  و عقاید قرارها  مسلک
داشت؟ اینان باید بدانند که مسیحیت با فکر و منطق منافی نیست. ما در 

این که به چه ایمان داریم   نکنیم. دیگر دانستمی  دنیاي علم و منطق زندگی
ی ایمان و اعتقاد خود را نیز بدانیم. تنها یکافی نیست. بلکه باید دلیل چرا
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چیزي دلیل درستی آن چیز نیست و درستی یا نادرستی آن بستگی ایمان به  
به اعتقاد و ایمان مردم ندارد. همین موضوع در مورد مسیحیت و هر چیز 

  کند.می دیگر نیز صدق

غلط در مورد این که آیا مسیحیت   يامروزه در بین مسیحیان دو عقیده
سترسی به عبارت است از د ؛منطقی است یا نه، رایج شده است. اولی

 را کهمقدس کتاب اغلب این قسمت از !نامعقولاي مسیحیت به شیوه
«باخبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و فکر باطل برحسب  فرماید:می

 اشتباه  )،8:2تقلید مردم و برحسب اصول دنیوي نه بر حسب مسیح» (کولسیان
یت اگر هم مخالف فهمند. برداشت آنان از این آیه طوري است که مسیحمی

معقول  يعاري از منطق است. غافل از این که ارائه حداقل ،منطق نباشد
انجیل الزم است نه به طرزي که منطق را جانشین ایمان کنیم، بلکه آن را 

براي ایمان بدانیم، نه این که منطق جایگزین خدمت روح خدا شود اي  زمینه
تا این که خدا کالم  عینیباشد جهت روشن ساختن حقایق اي بلکه وسیله

القدس القدس بدانند، زیرا این روحدر اختیار روحاي مردم منطق را وسیله
دانشمند  ؛سازد. آنتونی فلومی ام خود متقاعدغاست که دنیا را با دادن پی

 اقتباس شده، تشریح "جان میزدم "پژوهشگر، در بیان مثالی که از داستان 
مسیحیان اعتقادات مذهبی که نتوان از آن آزمایش کند که در نظر غیر می

  .عینی به عمل آورد پوچ است

درخت در جنگل پا نهادند که در آن بی روزي دو سیاح به محلی
بود. یکی از سیاحان به دیگري  دهبسیاري روئیهاي هرزه و گلهاي علف

. رسد که این قطعه زمین در دست باغبانی بوده استمی  چنین به نظر"گفت:  
ولی دوستش مخالفت ورزیده، اظهار داشت: باغبانی در این مکان نبوده است. 

از باغبان خبري   و  پس از آن چادرهاي خود را برپا داشته به مراقبت پرداختند
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به پیروي از این فکر زمین را با  "شاید باغبان شخصی نامرئی است!"نشد. 
د و خود با کمک سیم خاردار محصور نموده جریان برق از آن عبور دادن

  شکاري به نگهبانی پرداختند.هاي سگ 

مشاهده ها ولی جریان برق کسی را غافلگیر نکرد. حرکتی نیز در سیم
شکاري هم براي کسی پارس نکردند. با تمام این احوال هاي نشد و سگ 

شک باغبانی وجود دارد، باغبانی نامرئی و مصون از بی سیاح اولی قانع نشد.
که بدان دل بسته است، مخفیانه اي  براي محافظت از باغچهنیروي برق که  

پس کجاست ": سیاح شکاك لب به سخن گشود هرود. باالخرمی به آنجا
شخصی که به وجودش معتقد بودي؟ کجاست آن شخص غیرقابل لمس و 

ممکن است وجود چنین باغبانی حقیقت   چگونهگی؟  تنامرئی، آن باغبان ساخ
که دعوي حقانیت دارند خط  یتمام مذاهب برکور مثال مذ 19"داشته باشد؟

کشد، جز بر مسیحت زیرا ادعاي مسیحیت تنها این نیست که می بطالن
نماید بلکه این باغبانی به شکل واقعی و می باغبانی دلسوز از دنیا مواظبت

شود (یوحنا می مسیح وارد عالم انسانیتياتجربی در شخص عیس
دیگر  ايمسیح دلیل روشنی است از ورود وي. عده) و رستاخیز 15و14:20

که تنها با پاسخ دادن به سئواالت  انداز مسیحیان خوشبین نیز بر این عقیده
توانند به ملکوت خدا رهنمون گردند. هم چنان که میمردم  و بحث کردن

فاده از این تتوان در دیوار آجري سوراخی ایجاد کرد، با اسنمی  بادي  گبا تفن
  عاید نخواهد شد و سرانجام آن محکوم به فناست.اي یز نتیجهروش ن

عقالنی نیز برخوردار است ولی نباید جنبه   ياز جنبهمقدس  کتاب  گرچه
پذیرد زیرا «انسان نفسانی امور روح خدا را نمیاخالقی آن را نادیده انگاشت.  

 
١٩ –Flew Anthony.”Theology and Falsification  
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ز روح اها آن تواند فهمید زیرا حکمرا نمیها آن که نزد او جهالت است و
تواند نمی  القدس یاري نکند هیچ کس. اگر روح)14:2شود» (اول قرنتیان  می

القدس براي روشن ساختن موضوع که روحهایی  ایمان بیاورد و یکی از شیوه
انجیل و خط مشی که خدا منطقیِ برد، عبارت است از شرح دادن می به کار

اي انجیل به طرز قانع کننده موضوعاتدر مورد انسان دارد. از آن جایی که 
ایمان  و باشندمی اعتنابی شود، اغلب غیر مسیحیان نسبت به آننمی ارائه

آمیزند و در نتیجه می  واقعی را با خرافاتی که بر احساسات استوار است در هم
دلیل  37:22ورزند. گفتار مسیح در انجیل متی می از قبول انجیل امتناع

«خداوند خداي خود را به همه  است. دیگري است بر منطقی بودن انجیل
تمام وجود انسان اعم از  دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما.»

«من به گوید: می عقل و احساسات و اراده در توبه دخالت دارد. پولس رسول
اظهارات مذکور داللت بر   ).17:1ام» (فیلیپیان  ن شدهجهت حمایت انجیل معی

توان آن می نماید که در عین حال با عقل نیزمی کتابی روشن و قابل فهم
تواند به معرفت نمی را دریافت و از آن دفاع کرد. آشکار است که فکر ناآگاه

و حقیقت الهی پی ببرد؛ بلکه براي درك منطقی این حقیقت، آگاهی حقیقی 
م است. انجیل همشیه با حقیقت مترادف است و حقیقت نیز همواره با الز

  )12-11:2(دوم تسالونیکیان  .خطا متضاد است

«تمام مردم از نویسد که می خود به رومیان يپولس رسول در رساله
دانش و معرفت کافی جهت پی بردن به وجود خدا به وسیله طبیعت 

افزاید که «طغیان مردم نسبت به می سپس ).20:1برخورداند» (رومیان 
آفریدگار مانع شناختن خداست، نه این که خدا وجود غیر قابل درك و 

ن خدا تمجید و شکر و«هرچند خدا را شناختند ولی او را چ  .شناسایی باشد
«ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت   ).21:1نکردند» (رومیان  
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). «روا نداشتند 25:1وض خالق» (رومیان و خدمت نمودند مخلوق را به ع
   ).28:1که خدا را در دانش خود نگاه دارند» (رومیان 

عقالنی خود را تحت  ياخالقی مسیحیت در تمام موارد، جنبه يجنبه
دهد. براي ایمان آوردن خواستن شرط است نه توانستن. وقتی می تأثیر قرار

خواهید «نمیمطلب اشاره کرد:    داد به اینمی  مسیح فریسیان را مخاطب قرار
 مسیح کامالً این مطلب را روشن).  39:5نزد من آیید تا حیات یابید» (یوحنا  

شود. می  سازد که تسلیم اخالقی منجر به رفع مسائل و مشکالت عقالنیمی
تعلیم خواهد دانست  ياو را به عمل آورد درباره ي«اگر کسی بخواهد اراده

اغلب اوقات   ).17:7رانم» (یوحنا  یا آن که من از خود سخن می  ستکه از خدا
 اخالقی راهاي دود، سرکشی ايالیهمشکالت فکري و عقالنی چون 

  پوشاند.می

که به سئواالتش داده هایی  یک روز دانشجویی اظهار داشت که جواب
خواهید مسیحی می پرسیدم: «حاالبودم کامًال قانع کننده بوده است. از او 

» با تعجب گفتم: «چرا؟» پاسخ داد: «راستش را !بشوید؟» جواب داد: «خیر
» او درك کرده بود که !م بهم بخوردازندگی يخواهم شیوهنمی بخواهید

 اصلی مربوط به عقل نیست، بلکه مربوط به اخالق است. مردم اغلب  ينکته
ها چرا اکثر تحصیل کرده ؟حقیقی است پرسند: «اگر مسیحیت منطقی ومی

؟» جواب بسیار ساده است: به همان دلیل که اکثر افراد ندارند آن را قبول
این امر  !خواهندنمی آورند؛ یعنینمیتحصیل نکرده نیز به مسیحیت ایمان 

بستگی به توانایی فکري ندارد. چه بسا هستند کسانی که با وجود مسیحی 
 ايتلف هنري و عملی تبحر دارند. ایمان آوردن مسئلهمخهاي  بودن در زمینه

انسان بستگی دارد. مسیحیت به تمام سئواالت  يت که اساساً به ارادهسا
مورد همه   دهد زیرا هنوز خداوند ما مسیح معرفت خود را درنمی  پاسخ کامل
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«چیزهاي مخفی از آن یهوه خداي ماست و ما آشکار نساخته است.  رچیز ب
 ).29:29چیزهاي مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است» (تثنیه او 

ولی به هر تقدیر ما از اطالعات الزم و کافی برخورداریم تا زیربناي محکمی 
شهادت  يبراي ایمان و اعتقادات خود بگذاریم. ایمان در مسیحیت بر پایه

ولی  گیرد،میقرار دلیل و منطق  که باالتر ازاستوار است و ایمانی است 
  هرگز مخالف آن نیست.

 هدف از نگارش این کتاب تشریح سئواالتی است که اغلب عنوان
  براي این سئواالت ارائه شود. ابتدائیولو هایی شود، سعی شده جوابمی
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                                                                                                               فصل نهم
  آیا مسیح از مردگان برخاست؟

که  اندطرفداران و دشمنان آیین مسیحیت هر دو به خوبی دریافته
به دهد. پولس آن رسول بزرگ می رستاخیز مسیح پایه مسیحیت را تشکیل

«اگر مسیح رنتس که به طور کلی منکر رستاخیز بودند نوشت: قساکنین 
 ، تمام بحث پولس بربرنخاست باطل است وعظ ما و باطل است ایمان شما»

اساس رستاخیز مسیح بود. یا مسیح از مردگان برخاسته و یا برنخاسته است. 
 يواقعهترین اگر مسیح از مردگان برخاسته باشد، باید این امر را بزرگ

 "وجود"سئوالی که در مورد  ترین تاریخی تلقی کرد زیرا به موجب آن عمیق
ایم؟ مقصود زندگی شود: از کجا آمدهمی  خود داریم به طور قطعی پاسخ داده

توانیم به یقین می رویم؟ اگر مسیح برخاسته استمی ما چیست؟ به کجا
برقرار کنیم. تمام چگونه با او تماس  و بدانیم که خدایی هست. او کیست
توان خداي زنده را در امور می  گردد ومی  هستی از مفهوم و مقصود برخوردار

ي ناصري از ازندگی خود دخالت داد، اگر مسیح برخاسته است. اگر عیس
افتد و می مردگان برخاسته باشد، تمام این وقایع و سایر وقایع عالی اتفاق

ده نشده باشد مسیحیت چیزي جز حقیقت دارند. از طرف دیگر اگر مسیح زن
شود نیست؛ هیچ اعتبار خارجی می که در موزه نگهداري هیک کاالي عتیق

ایده آل است، لیکن ارزش این را ندارد  تفکريندارد و واقعی نیست. گرچه 
شهدایی که با سراییدن   و  که انسان به خاطرش متحمل این همه زحمت شود
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که جان خود را  يو میسیونرهاي معاصراند اخته شدهاند سرود جلوي شیرها
، اشخاص انددر «اکوادور» و «کنگو» در راه بشارت مسیحیت فدا ساخته

  .هند شدمحسوب خوااي گمراه و ساده

 خود قرار يدشمنان مسیحیت بیشتر رستاخیز مسیح را هدف حمله
 دشوار و غیرقابل هضم همین موضوع يدهند، زیرا دیده شده که مسئلهمی

یک وکیل انگلیسی به نام فرانک  ي. یک مورد قابل ذکر حملهبوده است
 بود. نامبرده مطمئن بود که رستاخیز 1930بعد از هاي در سال ؛مارسین

که او فهمیده بود این موضوع  جاآنمسیح افسانه و خیالی بیش نیست. از 
تصمیم گرفت با برمال کردن این حقه   ،دهدمی مسیحیت را تشکیل يپایه

کرد که چون می براي همیشه دنیا را از شر آن راحت سازد. او فکر ه،و خراف
شواهد  در بررسی است، برخوردار نمودن وکیل است و از صالحیت انتقاد

سختگیري به خرج خواهد داد و هیچ شاهدي را که واجد شرایط براي ورود 
  به دادگاه نباشد قبول نخواهد کرد. 

جالبی  يتحقیقات خود مشغول بود، حادثهه ی که بم به هر تقدیر هنگا
دردسر بی اتفاق افتاد. جریان دادگاه آن طور که او انتظار داشت چندان هم

 نوشته شد وهمین وکیل  يبه وسیلهکه کتابی شد  اتفاقاین  خروجینبود. 
  »!خواست نوشته شودنمی «کتابی کهو عنوان فصل اول آن این است: 

 دهد که چگونه پس از بررسی شواهد ومی در این کتاب او شرح
به این نتیجه رسید که رستاخیز مسیح واقعاً اتفاق   دبرخالف میل خو  ،مدارك

باشد. چه قرائنی در می افتاده است. کتاب او به نام «سنگ را که غلطانید»
  وجود دارد؟ "آیا مسیح از مرگ برخاست؟"جواب دادن به سئوال  يزمینه
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و  بودکلیساي مسیحیان است که گسترش آن جهانی  ؛نخستین شاهد
فلسطین آغاز شد. آیا کلیسا خود به خود به وجود آمد   ازمیالدي    32در سال 

یا علتی باعث پیدایش آن شد؟ این مردمی که براي نخستین بار در انطاکیه 
رو کردند. تعلیمات، موعظه،   و  به مسیحی لقب گرفتند دنیاي زمان خود را زیر

د. دومین شاهد روز زندگی و حتی مرگ آنان براساس قیام مسیح استوار بو
میالدي  32آن باز به سال  يپرستش مسیحیان (یکشنبه) است، که سابقه

بزرگ   يحکایت از واقعه  ،گردد. چنین تغییر اساسی در تقویم آن زمانمی  بر
که منجر به تغییر روز عبادت از روز هفتم سبت اي کند. واقعهمی و مهمی

مسیحیان به مناسبت قیام مسیح روز یهودیان با روز اول، یکشنبه گردید. 
پرستش را تغییر داده بودند. با توجه به این که این مسیحیان یهودي بودند 

توانست می نماید. چه چیزي غیر از قیام مسیحمی تغییر روز شنبه امر مهمی
سومین شاهد کتاب مسیحیان یعنی عهدجدید   ؟باعث این تغییر تاریخی گردد

که بر واقعیت رستاخیز   وجود دارندب شش نویسنده  است. در صفحات این کتا
شاهدان عینی هستند: یوحنا، پطرس ها  آن  دهند. سه موردمی  مسیح شهادت

فرستاد از رستاخیز می  خود که به کلیساها  ياولیههاي  شتهوو متی. پولس در ن
مسیح به عنوان امري که براي خود و خوانندگانش کامالً شناخته و ثابت 

  کرد.می ادشده بود ی

آیا این اشخاص که در تغییر و تحول اخالقی جامعه سهم شایانی 
گو یا دیوانه بوده باشند؟ قبول چنین احتمالی از دروغداشتند، ممکن است 

ترین است به ویژه آن که کوچکتر پذیرفتن خود مطلب رستاخیز مشکل
وجود  ندارد. در بین این مدارك دو موردوجود مدرکی هم براي اثبات آن 

 ایمانان کامالً باید روشن گردد وبی  داران و چه برايدارد که براي ایمان
توان قبر می عبارتند از قبر خالی مسیح و ظهور وي بعد از مرگش. آیاها آن
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که در اي خالی را مدرکی براي واقعیت قیام مسیح دانست؟ نخستین شایعه
. اندمسیح را از قبر دزدیدهشاگردانش بدن  این بود که  این مورد ذکر شده بود  

بر خکنیم که رؤساي کهنه و مشایخ وقتی می مشاهده 15-11:28در متی 
 العملی نشانچه عکس ،شنوندمی انگیز ناپدید شدن بدن مسیح راحیرت

به سربازان پول داده گفتند این خبر را شایع کنند که وقتی ها آن ؟دهندمی
را دزدیدند. ساختگی بودن این داستان خواب بودند شاگردان مسیح بدن او 

چنان روشن بود که متی حتی زحمت تکذیب آن را بر خود هموار نکرد! اگر 
- تان شکایت کنید که هنگام شب وقتی خواب بودید به منزلهشما از همسای

تان رسیدگی تان آمده و تلویزیون شما را دزدیده است، هیچ قاضی به شکایت
واند بگوید هنگام خواب چه اتفاقی افتاده است؟ تمی نخواهد کرد. چه کسی

شناسی هر دادگاهی به این نوع شکایت خواهد خندید. به عالوه از نظر روان
و علم اخالق غیر ممکن است چنین اتفاقی افتاده باشد. دزدیدن بدن مسیح 

بدن مسیح را دزدیده ها  آن  شناسیم و اگرمی  دور از شأن حواریون است که ما
و مسئول گمراهی و مرگ هزاران نفر  اند گفته دروغداً به مردم باشند عم

 هستند. حتی اگر بعضی از شاگردان هم مرتکب این عمل شده باشند، حتماً 
  کردند.می سایر شاگردان از موضوع اطالع پیدا

هر یک از حواریون به خاطر اعتقاد و ایمان خود عذاب کشیدند و شهید 
داشته باشد جانش  ایمانبه حقیقی بودنش  شدند. انسان به خاطر چیزي که

در واقع دور از حقیقت باشد و یا  شادهیرا فدا خواهد کرد ولو این که عق
داند دروغ است می توان گفت که هیچ کس به خاطر چیزي کهمی حداقل

گو باشد در خودش را به کشتن نخواهد داد. انسان هر چقدر هم که دروغ
عالوه ظهور مسیح بعد از مرگش قضیه دزدیده   گوید. بهمی  بستر مرگ راست

  کند. می شدن بدن وي را تکذیب
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فرض دیگر در مورد قبر خالی این است که رؤساي یهود و روم بدن 
خواستند میها آن مسیح را به جاي دیگر منتقل کرده باشند. ولی چرا؟ اگر

گماشتند؟ می چنین کاري را بکنند دیگر چرا براي محافظت از قبر نگهبان
دیگري این است که رؤساي یهود در مقابل یهود در  ياما جواب قانع کننده

 مقابل موعظه شاگردان که با جرأت از رستاخیز مسیح در اورشلیم صحبت
کردند سکوت اختیار کردند. رهبران شورا غضبناك شدند و جهت می

ل رسوالن باب نکردند (اعما دریغ کاريپیشگیري از انتشار این خبر از هیچ 
را زدند و تهدیدشان ها آن ). آنان به منظور بستن دهان پطرس و یوحنا4

کردند. راه حلی بهتر از این نیز وجود داشت. اگر این روسا واقعاً به بدن مسیح 
 باآوردند و می اورشلیم به نمایش درهاي دسترسی داشتند، آن را در خیابان

کردند. بنابراین آشکار می  اش خفهرهیک یورش ناگهانی مسیحیت را در گهوا
  نبوده است.ها آن است که بدن مسیح نزد

رفتند به علت غم و می دیگر این است زنانی که بر سر قبر يشایعه
اندوهی که داشتند در تاریکی شب اشتباهًا به سر قبر دیگري رفته باشند و 

نده شده است. از شدت ناراحتی وقتی قبر خالی را دیدند خیال کردند مسیح ز
شود. اگر می قبل ارائه شد رفع ياین اشکال نیز با دلیلی که براي مسئله

زنان سراغ قبر دیگري رفته باشند پس چرا رؤساي کهنه و دشمنان دیگر 
مسیحیت به قبر مسیح نرفتند تا بدن او را به مردم نشان دهند؟ به عالوه 

شتباه شده باشند. از غیر ممکن است که پطرس و یوحنا نیز مرتکب همان ا
درآورد. در  اشتباهرا از ها آن توانستمی طرف دیگر یوسف صاحب قبر نیز

ضمن الزم به تذکر است که قبر مسیح در قبرستان عمومی نبود، بلکه او را 
در قبر شخصی گذاردند؛ قبر دیگري در آن حوالی نبود که باعث این اشتباه 

بر خالی مسیح عرضه شده است، سست دیگري نیز درمورد ق  يشود. فرضیه
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با این عنوان که مسیح واقعاً نمرد بلکه 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 

گمان بردند که مسیح از ها آن نهادند به هوش آمد و نزد شاگردانش رفت و
نوینی است که براي  هاي مذکور از فرضیه مرگ زنده شده است. داستان

نخستین بار در اواخر قرن هجدیم شایع شد. جالب است چطور در بین 
شد، انتقادي به این می  پیشین به مسیحیتهاي  حمالت شدیدي که در زمان

  کنند.می شکل دیده نشده است. تمام قرائن نخستین مرگ مسیح را تأیید

 کنیم که مسیح در حالمی فرضبه هر تقدیر براي چند لحظه 
هوشی زنده به قبر سپرده شد. آیا ممکن است باور کرد که او سه روز بی

بدون غذا و آب و توشه توانسته باشد در قبري مرطوب زنده بماند؟ چطور او 
توانسته در زیر کتانی که بدنش را با آن پیچیده بودند زنده بماند؟ آیا او این 

را از بندهاي کفن آزاد کرده در سنگی قبر را کنار قدر قدرت داشته که خود 
زده و بر نگهبانان رومی غلبه کرده و با پاهاي سوراخ شده خود کیلومترها 

 ياز قبول واقعهتر راه رفته باشد؟ قبول چنین عقیده واهی به مراتب مشکل
 )David Strauss(روشن رستاخیز مسیح است. حتی منتقد آلمانی استراوس  

داند می اعتباربی  جه به رستاخیز مسیح ایمان ندارد، عقیده مذکور رابه هیچ و
گوید: «کسی که نیمه جان، تازه از قبر آمده، با می کند. اومی و آن را رد

بدنی ضعیف و رنجور راه رفته و محتاج به درمان و بانداژ و تقویت و پرستاري 
محال است هرگز  دقیق بوده و باالخره به زحمات و آالم دچار شده باشد،

بتواند در نظر شاگردان فاتح مرگ و قبر و سرور حیات، جلوگر شود. این 
تأثیر بسزایی داشت، رستاخیز ها آن موضوعی بود که در کار بشارتی آینده

 ساختگی مزبور تأثیري را که زندگی و مرگ مسیح بر شاگردان داشت تضعیف
 ولی به هیچ وجه آوردمی دراي کرد یا حداکثر به صورت مرثیهمی
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نسبت به مسیح   کهرا به شادي مبدل کند و احترامی را  ها  آن  توانست غمنمی
  20».قائل بودند به حد پرستش اوج دهد

گفته است. دروغ    ؛باالخره اگر این فرض درست باشد خود مسیح آشکارا
 شاگردانش به زنده شدن او بعد از مرگ ایمان داشتند و آن را موعظه

 شود بلکه برعکس ازها آن کردند و مسیح در صدد برنیامد مانع اعتقادمی
حمایت نیز کرد. تنها تئوري قابل قبول در مورد قبر خالی مسیح این ها آن

دار دوم که هر ایمان  يمسیح به واقع از مرگ قیام کرد. نکتهيااست که عیس
است که هایی وشتهن ،دنایمانی باید آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهبی و

ظهور مسیح از قیام او،  يو دوره کندمی برظهور مسیح پس از مرگ داللت
ظهور   يروز ادامه دارد. درباره  40شود و تا صعود او بعد از  می از مرگ شروع

مختلف هاي  و مکانها  او دست کم ده مورد مجزا ذکر شده است که در زمان
رد پطرس و یعقوب و وافتاده است. سه م و در حضور مردم گوناگون اتفاق 
ظاهر شد. سپس ظهور چند بارگی ها آن مریم مجدلیه بودند که مسیح بر

تن از برادرانی که دور  500مسیح است به جمع شاگردان و باز ظهورش به 
هم جمع بودند. هم چنین در جاهاي مختلف خود را نشان داد، چند بار در 

 در، یک بار در اورشلیم ايبار در باالخانهداخل باغ نزدیک قبر خود، چند 
بار  س و چند بار دیگر در جلیل که از اورشلیم فاصله زیادي داشت. هراعمو

کرد سخنان و رفتارش با دفعات قبل فرق داشت. می که مسیح خود را ظاهر
کرد قبر خالی مسیح دروغ و افسانه نیست، می  اساس همان دلیلی که ثابت  بر

تواند نادرست باشد. زیرا از نمی بعد از مرگ هم قضیه ظهور مسیح

 
٢٠Strauss, David. The Life of Jesus For The People vor.1, London 1879, P.412  
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بر حق کسانی که شاهدان عینی بودند و از درستی نظرات خود هاي شهادت
  اطمینان کامل داشتند برخوردار است.

که به منظور تکذیب وقایع ظهور مسیح ارائه شده اي  فرضیهترین  مهم
نخست به  يوهله . درانداین است که این وقایع وهم و خیالی بیش نبوده

-رسد که این فرضیه یک نوع تعریف دیگري است از وقایع مافوقمی نظر
 الطبیعه ولی این فرضیه تا موقعی درست است که انسان از قوانینی که بر

اطالع باشد. این قوانین بر بی اساس تجربیات پزشکی اخیر ارائه شده
این قوانین به شواهد کند. وقتی می روانی نظیر مورد فوق داللتهاي پدیده

که در ابتدا منطقی و اي دد فرضیهرگمی مالحظه ،شودمی موجود ربط داده
آید. عموماً کسانی می آمد اینک به صورت غیر ممکن درمی درست به نظر

شوند که گرایشی محسوس به  می بیهوده دچارهاي که به وهم و اندیشه 
دچار اختالالت عصبی هم هستند.  ،اندیشه کردن و در خود فرورفتن دارند

احساساتی وجود اي  درست است که در بین گروه زنان شاهد ممکن است عده
ر و دیگران نیز بودند که تن به  یاند، ولی مردانی چون پطرس ماهیگداشته

  پذیرفتند.می دادند و فقط سخن حسابی و عملی رانمی احساسات

شخصی، به همین دلیل  است کامالً باطنی واي وهم و خیال پدیده
شوند. در صورتی که در نمی هیچ وقت دو نفر دچار یک نوع وهم و خیال

مورد رستاخیز مسیح نه فقط او به اشخاص به طور انفرادي ظاهر شد بلکه 
تن آشکار شد.  500نیز چنان که یک بار به اجتماعی متجاوز از ها به گروه 

 از آن گروه زنده بودند وي اداشت هنوز عدهمی به طوري که پولس اظهار
). اشخاص معموًال 15توانستند بر آن واقعه شهادت دهند (اول قرنتیان می

شوند و این عارضه می  در زمان و مکان بخصوصی دچار عارضه وهم و خیال
شود. ولی می  ایجادها  آن  بر ذهناي  ناشی از تصوراتی است که درمورد واقعه
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و هم در محیط باز، هم در صبح و هم در ها هور مسیح هم در داخل خانهظ
بعد از ظهر و هم در شب اتفاق افتاد. عموماً این عوارض روانی به طور 

افتاد. ولی ظهور مسیح به مدت چهل روز می المدت و مرتب اتفاقطویل
ادامه داشت و سپس ناگهان قطع شد. پس از آن هیچ کس ادعا نکرد که او 

است. اغلب موضوعی که به طور قطعی، ت دیده أرا مجددًا به همان هی
 فراموش  و ما آن را  کندمی  ظهور مسیح را تکذیب  يتئوري خیالی بودن واقعه

دارد اي  شود که گرایشی شدید به نقشهمی  کسی خیاالتی  ؛کنیم این استمی
خواهد به آن اعتقاد پیدا کند و حقیقت را با می که وجود خارجی ندارد و

  دهد.تصورات خود وفق 

آورد می  مثالً مادري که پسرش را در جنگ از دست داده است، به خاطر
 ظهر از سرکار به منزل از چگونه از هر روز ساعت پنچ و نیم بعداو که 
آمد. این مادر کارش این است که هر روز در صندلی متحرك خود بنشیند می

 از در وارد کند که پسرشمی و در افکار و خیاالتش فرو رود، سرانجام خیال
پردازد. در اینجاست که او از واقعیت خارج شده می  شود و با او به صحبتمی

به خیاالت پرداخته است. شاید کسی فکر کند شاگردان مسیح نیز در مورد 
ها آن .. واقعیت درست برعکس این استاندرستاخیز وي چنین حالی داشته

ز مردگان زنده شده است. برخالف اراده و انتظار خود دریافتند که عیسی ا
عطري در دست بر سر قبر  يمریم صبح یکشنبه (اولین عید پاك) با شیشه

است که او  آشکار !آمد چرا؟ براي تدهین بدن مرده موالي محبوب خود
ي قیام کرده روبرو شود. در واقع عیسی را دید او را با اانتظار نداشت با عیس

ا او صحبت کرد و خود را شناساند باغبان اشتباه گرفت! فقط وقتی مسیح ب
وع خبردار شدند آن ضمریم توانست او را بشناسد. سایر شاگردان وقتی از مو

پوچ» پنداشتند. وقتی باالخره مسیح اي را باور نکردند. این خبر را «افسانه
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ها آن  بینند.خود را به شاگردانش آشکار کرد ترسیدند و فکر کردند روحی می
مسیح مجبور شد  لرزیدند، سرانجام اند و به خود میخیاالتی شدهپنداشتند 

«بر من دست گذارده ببینید زیرا که روح گوش و استخوان ندارد بگوید: 
پرسید غذا دارند و شاگردان ها آن و از ».نگرید در من استچنان که می

داند اي ماهی بریان به وي دادند. لوقا تذکر این نکته آشکار را الزم نمیتکه
  ).43-36: 24(لوقا  .خورندکه اشباح ماهی نمی

رسد به توماي شکاك که هنوز هم از او صحبت باالخره نوبت می
 شود. وقتی براي بار نخست مسیح به شاگردان ظاهر شد توما در بینمی
نبود. وقتی شاگردان واقعه را براي او تعریف کردند آن را باور نکرد و ها آن

خواست بگوید: «من آدم منطقی ا نمود. در واقع او میشاگردان را استهز
هستم. تا با چشم خود نبینم باور نخواهم کرد. من هر چیز را از طریق تجربه 

هاي میخ دستهایش نگذارم قبول دارم. تا وقتی که انگشتم را در جاي زخم
» او خیاالتی نشده بود! .و با دستم پهلویش را لمس نکنم باور نخواهم کرد

شاگردان بعد از  ر) ظهور مجدد مسیح ب 20نا داستان مصور ( یوحنا باب یوح
 خواهد به بررسی دستها و پهلوهایشکند. مسیح از توما میروز را نقل می 8

بپردازد. ولی توما وقتی به مسیح چشم دوخت به زمین افتاد و او را پرستش 
  » .خداوند و خداي مناي نموده گفت: «

پنداشت که از  یتوان ظهور مسیح را خطاي احساسدر صورتی می
پوشی شود. چه امري باعث شد مشتی شاگرد شواهد موجود کامالً چشم

زده و ترسو به مردانی با جرأت و راسخ در اعتقاد خود تبدیل شوند؟ وحشت
چه بود که پطرس را که شب قبل از مصلوب شدن مسیح از ترس جانش 

شناسد به شیر ژیان مسیحیت حتی او را نمیسه بار عیسی را انکار کرد که 
روز بعد از این واقعه پطرس به خاطر این که ادعا  50تبدیل کرد؟ در حدود 
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آوري جانش به خطر افتاد. الزم به یاد ،زنده را دیده است کرده بود مسیحِ
روز پنطیکاست خود را در اورشلیم ایراد   ياست که پطرس وعظ تکان دهنده

که این وقایع در آن اتفاق افتاده بود و به همین جهت  کرد، یعنی جایی
ها از آن جا فاصله داشت نبود ش در خطر بود. او در جلیل که فرسنگ ازندگی

انداز تا هیچکس نتواند درستی وقایع را بسنجد و یا نسبت به سخنان طنین
  تفاوت باشد.او بی

رد. سرانجام به توانست این تغییر را به وجود آوتنها رستاخیز مسیح می
شخصاً از آن  امروزهپردازیم که بیان مدرکی از رستاخیز مسیح می

مسیح از مردگان زنده شده باشد، امروز هم زنده است يابرخورداریم. اگر عیس
کنند و این قدرت را دارد که کسانی که او را به زندگی خودشان دعوت می

شان دهند که زندگیادت میشه القولمتفقامروز هزاران نفر    .دگرگون سازد
الب گشته است. مسیح موافق قول  نقمسیح دستخوش اياعیس يبه وسیله

شود! هنوز رفتار کرده است. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیها  آن  خود با
آزمایشگاه براي هر   ؛در «بچشید و ببینید که خدا نیکو است!»توانید هم می

  کس که بخواهد آزمایش کند باز است.

ها که سال) Canon Wescott( ؛کاتدر خاتمه ما هم با کانن وست
واقعاً اگر تمام شواهد مربوط " :گوییمبوده می  کمبریجدانشگاه  نظیر استاد بی

توان گفت که هیچ اتفاق به قیام مسیح را با هم جمع کنیم، با جرأت می
این واقعه از مدارك گوناگون بیشتر و بهتر برخوردار  يتاریخی به اندازه

 ،کند ایجادتواند در اثبات و درستی این واقعه نقصی نیست. هیچ چیز نمی
  21».مگر این که قضایاي پیشین بر دروغ بودن آن شهادت دهند

 
٢١6, London, 1879-Resurrection pp. 4Wescott, B. F. The Gospel of The   
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                                                        فصل دهم
  آیا مسیح خدا است؟

بردن به ذات الهی غیرممکن است مگر شناخت قطعی وجود خدا و پی
. باید از کیفیت وجودي سازدخود را بر ما آشکار  کند کهاین که خدا اراده 
او را درباره خود بدانیم. شاید معترف به وجود خدا  يارادهخدا آگاه شده، و 

باشیم لیکن او را چون آدلف هیتلر دمدمی مزاج، شریر، بدبین و ستمگر 
اشت وحشتناکی! براي دانستن این که اثر و مدرکی در مکاشفه ردبدانیم. چه ب

نیم خدا وجود دارد یا نه باید افق تاریخ را دقیقاً بررسی نمود. اگر این کار را بک
گوید خدا وجود دارد. تاریخ می  يشویم که اثري روشن از مکاشفهمتوجه می
سال قبل طفلی در  2000از فلسطین در حدود  ايدورافتاده يدر دهکده

آخوري زاده شد. به دنیا آمدن او در دل هیرودیس پادشاه وقت، هراسی به 
بود پادشاه  جهت از بین بردن طفلی که شایعبه اقدام پادشاه  .وجود آورد

یهود خواهد شد، سبب کشته شدن کودکان بسیاري گردید، به طوري که 
کند. والدین طفل او تاریخ از آن واقعه به عنوان «کشتار معصومان» یاد می

فرا   ،ناپدریش را که نجاري بود يرا به ناصره بردند و در آنجا عیسی حرفه
داشت در اورشلیم با سال بیش ن 12معمولی نبود. وقتی  ايگرفت. او بچه

دانشمندان و مقامات مذهبی به بحث پرداخت و آنان از نبوغ و توانایی فکري 
و مبهوت شدند. هنگامی که بدون اطالع والدینش در خانه خدا باز  او مات

مانده بود، پدر و مادرش وي را مورد سرزنش قرار دادند که چرا همراه آنان 
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دانید که باید در گفت: «آیا نمی د ونیامده است؟ او چنین پاسخ عجیبی دا
نظیر مسیح با خدا بی يرابطه ينشان دهندهامور پدرم باشم؟» این جواب 

  . بود

سالگی شهرتی نداشت ولی از آن به بعد  30مسیح تا سن ياعیس
خدمات عمومی خود را که سه سال به طول انجامید آغاز نمود. سرنوشت 
چنین بود که زندگی او مسیر تاریخ را دگرگون سازد. او شخصی مهربان بود 

دادند.» برخالف با خوشحالی به او گوش می عاديو گفته شده «مردم 
داد و نه مثل کاتبان و فریسیان. به با قدرت تعلیم میاو ، معلمین مذهبی

. دارداي در مورد خود زودي مسلم شد مسیح ادعاهاي جالب و تکان دهنده
او مدعی بود که مقامش برتر از مقام یک معلم یا پیامبر است، با صراحت 

داشت که او مقام الهی دارد. شناسایی خود را محور اصلی تعلیماتش اعالم می
«شما ترین سئوالی که از پیروانش به عمل آورد این بود: داده بود. مهم قرار

«تویی مسیح پسر از جواب پطرس که گفت:    دانید؟»مرا که پسر انسانم که می
عیسی نه تعجب کرد و نه پطرس را به  )، 16، 1: 16خداي زنده» ( متی 

مسیح خاطر آن جوابش سرزنش نمود. بلکه وي را تأیید کرد. هنگامی که 
صریحاً ادعاي خود را اظهار داشت، شنوندگانش مقصود او را کامالً فهمیدند 

«پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او خوانیم:  و در این مورد چنین می
شکست بلکه خدا را نیز پدر خود گفته خود کردند زیرا نه تنها سبت را می

دیگر وقتی مسیح  يمورد. در ) 17:5» ( یوحنا .دانسترا مساوي خدا می
یهودیان فوراً خود را آماده سنگسار  .»«من و پدر یک هستیماظهار داشت: 

کردن وي نمودند. در جواب مسیح که پرسیده بود به خاطر کدام یک از 
«به سبب عمل نیک تو را خواهند وي را نابود سازند گفتند:  کارهاي نیکش می

تو انسان هستی و خود را خدا  کنیم بلکه به سبب کفر. زیراسنگسار نمی
  ). 33-30: 10» ( یوحنا .خوانیمی
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داد. هنگامی که مفلوجی را از عیسی صفات خدا را به خود نسبت می
پشت بام منزلی به داخل اتاق نزد پاهاي عیسی فرود آوردند به مفلوج گفت: 

 در آن موقع کاتبانی که در آنجا حضور ».اي فرزند گناهان تو آمرزیده شد«
«چرا این  :خود اندیشیدند اب داشتند از سخنان مسیح دچار تشویش شدند و

گوید؟ غیر از خداي واحد کیست که بتواند خدا را شخص چنین کفر می
- «کدام سهلگذرد گفت:  دانست در افکار آنان چه میعیسی که می  بیامرزد؟»

تر است مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شده یا گفتن برخیز و بستر خود 
«لیکن تا بدانید که پسر انسان و سپس بدین منوال افزود:  را برداشته بخرام؟»  

- روي زمین هست ( در حالی که شما می ررا استطاعت آمرزیدن گناهان ب 
نیست. ولی عمل   تواند گناه را ببخشد و حقیقت هم جز اینگویید فقط خدا می

کنم تا شما بتوانید تواند ببیند، حاال من کاري میبخشیدن گناه را کسی نمی
ببینید ) به مفلوج رو کرده دستور داده برخیز و بستر خود را برداشته به خانه 

برخی معتقدند لقب «پسر انسان» الوهیت مسیح  ). 11-4: 2برو. ( مرقس 
دهد. در صورتی که حقیقت ی قرار میرا مخدوش کرده او را در مقام انسان

توان فهمید جز این است. زیرا صفات وي به عنوان پس انسان به خوبی می
مقام الوهیت او است. چون صفات او فقط در  ينشان دهندهکه این صفات 

  مورد خدا صادق است.

ش ادر لحظات بحرانی هنگامی که به خاطر دعوي مقام خدایی، زندگی
در مخاطره قرار گرفته بود، به رئیس کهنه ( کاهن بزرگ ) که سئوال کرده 

«من هستم با تصدیق جواب داد:    «آیا تو مسیح پسر خداي متبارك هستی؟»بود:  
و پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهاي آسمان 

ا دریده چنین رئیس کهنه به مجرد شنیدن این سخن لباس خود ر آید.»می
: 14«دیگر چه حاجت به شاهدان داریم؟ کفر او را شنیدید.» ( مرقس گفت: 

و او ( مسیح ) چنان پیوند نزدیکی با خدا داشت که طرز فکر مردم   ).  61-64
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دانست به در مورد او داشتند، یکی میها آن اي کهرا در مورد خدا، با رویه
).  7:14 ؛ 19:8خدا بود (یوحنا  شناختني طوري که شناختن وي به منزله

به و ایمان آوردن به او )  14:9 ؛45:12«دیدن او در واقع دیدن خدا ( یوحنا 
)، پذیرفتن او پذیرش   1:14؛ 44:  12یوحنا  (  .ایمان آوردن به خدا بودي  منزله

) و باالخره احترام 23:15)، نفرت از او تنفر از خدا ( یوحنا    37:9خدا ( مرقس  
  ).  22:5( یوحنا  .شدمسیح تجلیل از خدا تلقی می به

توان به یکی از این چهار نتیجه رسید: از بررسی ادعاهاي مسیح می
چهارم حقیقت:   يگو یا دیوانه یا افسانه یا حقیقت بود. انکار نتیجهمسیح دروغ

  شود.خود به خود قبول یکی از سه نتیجه دیگر را باعث می

مسیح به دروغ دعوي ياممکن است عیس این است که ؛مورد اول
دانست که خدا نیست ولی عمداً مردم را کرده است، یعنی او میخدایی می
داد تا بدین وسیله با حیله به تعلیمات و دستوراتش رونقی بخشد. فریب می

اي راجع به توان گفت که کمتر کسی ممکن است چنین نظریهبه جرأت می
حتی کسانی که الوهیت او را قبول ندارند منکر این مسیح داشته باشد. چه 
اي پیش نظیري بوده، نیستند. ولی در اینجا مسئلهکه او معلم اخالقی بی

توانست معلم ن تناقص اعتقاد این افراد است، زیرا مسیح نمیآآید و می
تعلیمش  يترین نکتهاخالق بزرگی باشد و در عین حال در مورد حساس

  ود به مردم، مرتکب دروغ این چنینی بزرگ شده باشد.یعنی شناسایی خ

تر است ولی دست کم کمی از اولی ندارد، و آن کمی مالیم ؛مورد دوم 
اي بوده است. امروزه اگر ریا ولی فریب خوردهاین است که مسیح شخص بی

  فرستند.شخص خیال کند خدا است، او را به تیمارستان می
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ر سالمت فکر او بتوان  خدا است نمیکرد  اگر مسیح هم فقط خیال می
گیرد هیچ موردي کرد. لیکن هرگاه زندگی مسیح مورد بررسی قرار مینشک  

و اثري از حالت غیر طبیعی و اختالل حواس، که در شخص دیوانه یافت 
از خود ارائه شخصیت بردباري  او  شد بلکه برعکس  نشود، در وي مشاهده  می

ست او را به زانو درآورد. وقتی پیالطس او که هیچ فشار روانی قادر نیداده 
کرد، با این وجود کرد مرگ را در چند قدمی خود احساس میرا محاکمه می

نویسد: «بین می ؛کامالً ساکت و آرام بود. به طوري که سی.اس.لوئیس
او و فرض دیوانگی وي چنان تضادي وجود دارد  يرف و عاقالنهژتعلیمات 

شود، جز به یک وسیله یعنی قبول اي برطرف نمیکه به هیچ وجه قانع کننده
  22».این که او ( مسیح ) حقیقتاً خدا بود

اي احتمال این است که ادعاهاي او در مورد خدا بودنش افسانه  ؛سومین
سوم  يب او در سنهبیش نیست و اصل قضیه چنین است که مریدان متعص

اند که خود مسیح اگر زیستند، داستانی دروغ براي مسیح ساختهو چهارم می
-کشید. فرضیهآن می  تردید خط بطالن برشد و بیشنید متأسف میآن را می

هاي اخیر مردود شناخته شده شناسی سالر با وجود کشفیات باستانومذک  ي
ن ثابت شده که نگارش اناجیل شناسی به طور یقیاست. از شواهد باستان

اند. چهارگانه در زمان حیات کسانی انجام یافته که با مسیح هم زمان بوده
از  که اکنون دکتر ویلیام آلبرایت؛شناس شهیر دنیا انچندي پیش باست

شده است، اظهار داشت که هیچ گونه دلیلی در  هبازنشست ؛هاپکینزگاه دانش
موجود نیست.  ،اندمیالدي نوشته شده 70 يمورد این که اناجیل بعد از سنه

، ه استبا در نظر گرفتن رواج و تأثیري که انجیل در طی قرون متمادي داشت
آید. اساس که انجیل افسانه است، به نظر ناممکن میقبول این مطلب بی

 
٢٢Sttot. Ibid, P. 32, quoting C. S. Lewis, Miracles  
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رئیس جمهور فقید  ؛این زمان شخصی شرح حال روزولتفرض کنید در 
آمریکا را بنویسد و در آن متذکر شود که نام برده ادعا کرده که خدا است و 

سازد و پس از مرگش نیز زنده شده است. چه کسی گناهان مردم را پاك می
اي زندگی کس، چون هنوز هم عدهچنین داستانی را باور خواهد کرد؟ هیچ

 دعاويواقعی نبودن    يشناختند. فرضیهروزولت را از نزدیک می  کنند کهمی
  ارزش و باطل است.مسیح یا وجود نسخ قدیمی انجیل بی

مسیح حقیقت را گفته "فقط قابل قبول است:  ؛در نتیجه مورد چهارم 
شود، به اصطالح فقط البته به صرف ادعاي تنها کمتر توجه می "است.

«حرف» است! هر کس قادر است ادعایی بکند. کسان دیگري نیز دعوي 
که   «پدر الهی» از اهالی فیالدلفیاي آمریکا بودها  آن  اند، آخرینخدایی کرده

توانیم ادعا کنیم که پیوست! من و شما نیز می مدتی پیش به رحمت ایزدي
خداییم، ولی مسئله این است که چه مدرکی براي اثبات ادعاي خود ارائه 

توانید ادعاي مرا باطل کنید، دقیقه می  5دهیم؟ واضح است که در عرض  می
توانم در مدت کوتاهی نادرست بودن ادعاي شما را ثابت کنم. من هم می
ي انیز چندان دشوار نبود، ولی در مورد عیس ؛الهیدن پدرگو بواثبات دروغ

« ... هر گاه به من چنان که خود فرمود: دشوار است. ناصري این امر بسیار 
آورید به اعمال ( من ) ایمان آورید تا بدانید و یقین کنید که پدر ایمان نمی

  ). 38:10» ( یوحنا .او در من است و من در

  

داشت. به طوري که قبالً   گارينخست شخصیت او، که با ادعایش ساز
ها نیز ادعاي فالن کس بودن نتیمارستابیماران بسیاري از  بررسی کردیم
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شان سازگار نبوده است. در مورد مسیح ، لیکن ادعاهاي آنان با شخصیتدارند
کس سنجید، چون مسیح غیر از دیگران توان با هیچچنین نیست. او را نمی

ي ابه فرد است، همان طور که خدا نیز چنان است. عیس راست. او منحص
دگی او از چنان شایستگی اخالقی برخوردار مسیح عاري از گناه بود. کیفیت زن

«کیست از شما که مرا به گناه پرسید: بود که وقتی با جرأت از دشمنانش می
 تا کسانی درصدد بودند .کردندهمه سکوت می ) 46:8» ( یوحنا .ملزم سازد

دانیم مسیح مورد وسوسه و آزمایش قرار گرفت؛ چه می  عیبی در او بیابند. گر
این که از درگاه خدا براي گناهش طلب مغفرت   يهیچگاه چیزي دربارهولی  

ایم. به شاگردانش یاد داد که توبه کنند ولی خود هرگز  نشنیده ،کرده باشد
چنین کاري نکرد. تضاد فاحشی بین زندگی مسیح و زندگی مقدسین و 

کرد. صوفیان وجود دارد، زیرا مسیح برخالف آنان هیچ وقت حس گناه نمی
شود خطاها، فساد و تقصیراتش را شر هر چه بیشتر به خدا نزدیک میب

بیند و در بیند. انسان در روشنایی است که کثافات بدنش را میآشکارتر می
  دهد و همچنین است روح او در مقابل نور خدا.نتیجه خود را شستشو می

یوحنا، پولس و پطرس از دوران کودکی آموخته بودند که تمام مردم 
- به بی اعترافهمین افراد  چگونهاند ولی جالب است که تکب گناه شدهمر

«هیچ   )،  5:3» ( اول یوحنا  .«در وي هیچ گناهی نیستد:  کننگناهی مسیح می
«گناه مسیح    )،  22:2» ( اول پطرس  .گناهی نکرد و مکر در زبانش یافت نشد

حتی پیالطس که از دوستان مسیح نبود  ). 21:5» ( دوم قرنتیان .نشناخت
گناه دانست که مسیح بیوي می «او ( مسیح ) چه بدي کرده است؟»گفت: 

 :است. افسر رومی که شاهد مرگ مسیح بر روي صلیب بود شهادت داد
شخصیت کامل انسانی   ).  54:27» ( متی  .الواقع این شخص پسر خدا بود«فی

گوید: «اگر خدا نیز مثل ما می رد رم؛برناشود. پرفسور در مسیح یافت می
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داشتیم که از تمام خصوصیات انسان عالی و کامل بود، البد توقع انسان می
تواند خصوصیات انسان کامل را براي ما آشکار برخوردار باشد. فقط خدا می

هاي انسان کامل و نمونه اشاره شده است. ویژگی بهنیز عهدعتیق  کند. در
ات ادراك کلی از خدا توأم با ارشاد نفس و تسلیم کامل در رأس این خصوصی

به  یهاي پسندیده و صفاتبه او قرار دارد، و سپس سایر محسنات و خصلت
شخصیت کامل انسانی هستند. عقل نباید مانع   يخورند که سازندهچشم می

داري باشد و نه دعا جایگزین کار، غیرت نباید به تعصب خشک و دین
حسی و خشکی. تمامی غیرمنطقی تبدیل شود و نه پرهیز و خودداري به بی

مسیح به طور کامل گنجانده ياشخصیت انسان در عیس يصفات مشخصه
اي که از انسانیت کامل برخوردار شده است زیرا او است خداي مجسم شده

ي امورخ نامی کلیسا با اشاره به بحث مذکور عیس ) Schaff(  ؛است. شاف
کند: «غیرت او هرگز به احساسات پستی چون ح را چنین تشریح میمسی

شهوت تنزل نکرد، و نه پایداري او به سرسختی و لجاجت، نه  خشم و
  نیکوکاریش به ضعف شخصیت، نه دلسوزي او به احساسات پوچ و آنی.

تفاوت نبود و گرچه او دنیوي نبود ولی هیچگاه نسبت به مردم دنیا بی
شد و رویی او نمیکرد. انکار نفس وي باعث ترشع جدا نمیخود را از اجتما

اري وي مستلزم ریاضت بدنی نبود. معصومیت کودکانه را با نیروي گپرهیز
کاران مردانه، اشتیاق پرستش خدا را با عالقه به سعادت بشر، محبت به گناه

، را با عدم سازش با گناه، شخصیت آمرانه را با تواضع، جرأت را با احتیاط
قدرتی که مسیح  23».سختگیري و ثبات را با نجات و لطافت در هم آمیخت

توانست متعلق فقط می  ،ساختهاي طبیعت آشکار میبراي رام کردن نیروي
این نیروها یعنی خدا باشد. او باد و طوفان شدید دریاي جلیل  يبه آفریننده
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را ساکت کرد. این عمل وي باعث شد سرنشینان قایق با ترس و هیبت از 
کند؟» ( مرقس «این کیست که باد و دریا هم از او اطاعت مییکدیگر بپرسند:  

فر ن 5000او آب را به شراب تبدیل کرد و با پنج نان و دو ماهی  ). 41:14
اش بخشید، جاي زدهاي را زنده کرد و به مادر ماتمرا سیر کرد، پسر مرده

دختري را که با مرگ خود پدرش را داغدار کرده بود احیا کرد. دوست 
انگیزي از » به طرز شگفت.ایلعازر بیرون بیااي خود را با گفتن « يدیرینه

کر این معجزات توانستند منمرگ رهانیده و زنده کرد. دشمنانش که نمی
«اگر او را چنین واگذاریم همه به شوند در صدد کشتن مسیح برآمده گفتند: 

. مسیح قدرت آفریدگار را در جهت )  48:11او ایمان خواهند آورد » ( یوحنا  
بخشید، را توانایی راه رفتن می لنگانبرد. درمان درد و مرض نیز به کار می

ساخت. اغلب کسانی ابینایان را بینا میکرد و نرا قدرت تکلم عطا می هاالل
 یافتند امراض و نواقص مادرزادي داشتند که درماناو شفا می  يکه به وسیله

  ممکن نبود.  پزشکیرواناز طریق ها آن

شفاي نابینایی بود که در   ينظیر چنین شفا، معجزهیک مورد کامالً بی
شرح واقعه آن آمده است. گرچه شخص نابینا از پاسخ  9انجیل یوحنا باب 

دادن به سئواالت افرادي که مورد شفا شک داشتند عاجز بود ولی همین 
 :دانست دیگر کور نیست. به جواب او توجه فرماییدبرایش کافی بود که می

و به دوستانش که  ام.»ن بینا شدهدانم که کور بودم ولی اکنو«یک چیز می
«از ابتداي  :اظهار داشت ،شفا دهنده او را به عنوان پسر خدا قبول نداشتند

در او  مادرزاد را باز کرده باشد!» عالم شنیده نشده است که کسی چشما کور
  هیچ شکی در مورد پسر خدا بودن مسیح وجود نداشت. 

رستاخیز او است. در  برترین مدرك دیگر براي ادعاي خدایی مسیح
گویی کرد که چگونه خواهد مرد و پس از سه روز زمان حیاتش پنج بار پیش
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از مرگ بر خواهد خواست و خود را به شاگردانش نشان خواهد داد.  چگونه
گویی یري بود که فقط با اتفاق افتادن پیشطتردید این ادعا آزمایش خبی

رستاخیز مسیح امري است بسیار مهم ممکن بود درست از آب درآید. چون 
و اساسی، ترجیح دادیم که فصل کامل از این کتاب را به بحث پیرامون آن 
اختصاص بدهیم. اگر رستاخیز مسیح واقعیت داشته باشد، معجزات وي نیز 

رستاخیز براي ما حل شود،   ياند. اگر چنان چه مسئلهبدون شک واقعی بوده
خدا، صفات وي و چگونگی روابط مخلوق با  مربوط به مسلمًا سایر مسائل

خالق را نیز باید حل شده انگاشت. جواب دادن به این مسئله اصلی راه را 
  سازد.براي یافتن پاسخ به مسائل فرعی فراهم می

مسیح توانست تاریخ بشر را بدان گونه تحت تأثیر قرار دهد که جز از 
ي اکند: «این عیسمی ورتصاین موضوع را چنین . اسکات؛  خدا ساخته نیست

شماري را به خود بی يناصري با دستی تهی از مال و اسلحه توانست عده
ها نفر بیشتر از تابعین اسکندر، جذب کند، به طوري که پیروان او میلیون

اند و بدون تجهیزات علمی توانست بهتر از قیصر، محمد و ناپلئون بوده
و الهی را روشن سازد. بدون این  دانشمندان و فالسفه مسائل بشري  يکلیه

بخشی که فن سخنرانی را در آموزشگاهی آموخته باشد، چنان کلمات حیات
نبوده است و ها آن راند که تا به حال هیچکس قادر به گفتنرا بر زبان می

ر هیچ ناطق و شاعري نتوانسته است آن چنان تأثیري در شنوندگان خود ب
ها، اقدام به نگارش کرده باشد، بیشترین نوشتهآن که او خود  بی  جاي بگذارد؛

ها، هنرها و سرودهاي ستایش چه ها، کتابها، بحثخطابه، نطق  اتموضوع
دانیم که مسیح خدا در گذشته و حال در وصف او بوده است.» سرانجام می

توانیم در قرن بیستم او را در زندگی خود تجربه نماییم. تجربه است زیرا می
ولی هنگامی که آن را با حقیقت تاریخی  ،خود دلیل قاطع نیستبه خودي 
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کند. براي بیان  نماییم، اساس ایمان ما را تأمین میقیام مسیح توأم می
مسیح ياتر از این حقیقت که عیساي ژرفمسیحیت هیچ فرضیه يهسته

  پسر خدا است وجود ندارد.
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




