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  مقدمه

آيا خدايي «: نگرديده است تر از اين كه مستلزم جواب باشد عنوان اكنون در تاريخ بشر پرسشي ژرف
آن جوابي بيابد و اين جواب بر بسياري چيزها  اين سؤالي است كه هر انسان بايد براي» وجود دارد؟

مبحثي دارد و خودش » عقايد عالي«راجع به خدا در كتاب ). 1(آدلر  مارتيمر. واهد نمودداللت خ
از  هاي معروف به استثناي برخي مبحث معتقد است در آن مبحث، تمام نوسندگان كتاب درمورد اين

ب و چه از نظر تنوع مطال اين قسمت چه از نظر تعداد مأخذ. اند رياضيدانان و فيزيكدانان معرفي شده
هاي فكري و عملي  روشن است، اغلب برداشت دليل اين امر بسيار. باشد ترين فصل كتاب مي طوالني

هاي  وي سپس به شرح جنبه. خدا دارد تا با موضوعات ديگر بستگي به موضوع قبول يا رد وجود
برتر  ودشود كه آيا انسان خود را وج مسئله كلي حيات بشر از اين امر ناشي مي» .پردازد علمي آن مي
دهد؟  تكريم يا محبت قرار مي داند يا به وجودي كه مافوق او هست اعتقاد دارد و او را مورد هستي مي

او درآمد يا در مقابلش سر تعظيم فرود آورد؟ در بين  و اگر وجودي مافوق است آيا بايد به مقابله در
 آيا اين نيروي برتر فقط اسمشاعتقاد دارند اين امر حائز اهميت است كه  كساني كه به قدرت مافوق

پرهيزكارانه و رسومات  اي است كه انسان او را با اعمال خداست، وجود فلسفي يا اين كه خداي زنده
  .)2(» .پرسند مذهبي مي

  
  آيا خدايي وجود دارد؟: فصل اول

 

آيا » :تر از اين كه مستلزم جواب باشد عنوان نگرديده است در تاريخ بشر پرسشي ژرف تاكنون
بيابد و اين جواب بر بسياري  اين سؤالي است كه هر انسان بايد براي آن جوابي» خدايي وجود دارد؟

مبحثي دارد و » عقايد عالي«راجع به خدا در كتاب ). 1(مارتيمر آدلر . چيزها داللت خواهد نمود
ثناي هاي معروف به است معتقد است در آن مبحث، تمام نوسندگان كتاب خودش درمورد اين مبحث

چه از نظر  اين قسمت چه از نظر تعداد مأخذ و. اند رياضيدانان و فيزيكدانان معرفي شده برخي از
هاي  روشن است، اغلب برداشت دليل اين امر بسيار. باشد ترين فصل كتاب مي تنوع مطالب طوالني

پس به شرح وي س. خدا دارد تا با موضوعات ديگر فكري و عملي بستگي به موضوع قبول يا رد وجود
شود كه آيا انسان خود را  مسئله كلي حيات بشر از اين امر ناشي مي» .پردازد هاي علمي آن مي جنبه
تكريم يا محبت  داند يا به وجودي كه مافوق او هست اعتقاد دارد و او را مورد برتر هستي مي وجود

 يا در مقابلش سر تعظيم فرود او درآمد دهد؟ و اگر وجودي مافوق است آيا بايد به مقابله در قرار مي
اعتقاد دارند اين امر حائز اهميت است كه آيا اين نيروي برتر  آورد؟ در بين كساني كه به قدرت مافوق



پرهيزكارانه  اي است كه انسان او را با اعمال خداست، وجود فلسفي يا اين كه خداي زنده فقط اسمش
  ).2(» .پرسند و رسومات مذهبي مي

 
همان گونه كه شما . كرد» ثابت«علمي  هاي نست كه ممكن نيست خدا را با روشنخست بايد دا
هاي روش علمي  دليلش سرشت تاريخ و محدوديت. ثابت كنيد توانيد به اين شيوه ناپلئون را نمي

آن  كرد، الزم است كه» ثابت«هاي علمي  ديگر براي اين كه بتوان امري را با روش به عبارت. باشد مي
بار آزمايش عرضه دارد،  اي را براساس فقط يك تواند كشف تازه كرار باشد هيچ كس نميامر قابل ت

باشد، به طوري كه هيچ كس ابتداي  تكرارمي ولي طبيعت تاريخ اين است كه مواد آن غيرقابل
ظهور ناپلئون را موجب شود يا باعث تكرار قتل لينكلن گردد يا  آفرينش كائنات را برگرداند يا

وقايع  نشدن اين» ثابت«بينيم كه  ولي با اين وجود مي. عيسي مسيح را فراهم آورد مصلوب شدن
در خارج از حوزه اثباتي  .شود واقعت آنها تكذيب شود تاريخي به علت عدم تكرار آنها باعث نمي

مثال . تنها درمورد مسائل قياسي صادقند هاي علمي علمي مسائل واقعي بسياري وجود دارند، روش
عدالت تعيين نكرده ولي افكار وجود اين عوامل كار  هرگز وزني براي ميزان محبت وهيچ كس 

هاي علمي ثابت كنيم درست مثل اين است  صدد باشيم خدا را از طريق روش اگر در. اي است ابلهانه
ديگر اين دو براي  به زبان. گيري راديد اكتيويته از تلفن استفاده كنيم بخواهيم براي اندازه كه

خدا هست؟ جالب توجه است كه  پس چه شواهدي براي اثبات وجود. اند يگر ساخته نشدهيكد
ترين  افتاده كه امروزه در بين دورترين و عقب شناسي نشان داده است هاي اخير علم انسان پژوش

هاي تمام ملل دنيا عقيده  در تاريخ كهن و افسانه. خدا وجود دارد قبايل بدوي يك ايمان كلي به
حتي در ضمر  رسد كه چنين به نظر مي. بود كه يك خدا وجود داشت و او آفريننده همه بود يناصلي ا

هاي  پژوش. وجود داشته است كساني كه امروزه اعتقاد به چندين خدا دارند زماني يك خداي اصلي
بر اساس اصول تكامل دين . است چند سال اخير نمايشگر منسوخ شدن موضوع تكامل دين

ولي كامال . ابتدا به صورت پرستش خدايان بوده است ط اوج تكامل مذهب است كه دريكتاپرستي فق
  .)3(اند  در هر كجا كه بودند به خداي مجيد يكتا اعتقاد داشته آشكارا است كه پيشينيان

 
ها به  و همه مكان ها گيري همين قدر كافي است بدانيم كه اكثريت مردم در تمام زمان براي نتيجه فعال

ولي . به هيچ وجه يك دليل نهايي نيست اند اگر چه اين امر ع خدا يا خداياني اعتقاد داشتهيك نو
در ضمن نبايد از رابطه عليت نيز غافل . نمايد مورد نمي بي براي پاسخ به پرسش موردنظر طرح آن

 اشتهها و حتي تمام كائنات معلول هستند و بايد علتي د انسان. بدون علت نيست ماند، هيچ معلولي
 Bertrand) راسل برتراند. ها علتي است كه معلول ديگري نيست و آن خداست علت غائي. باشند

Russel)  گويد وقتي بچه بودم در  او مي .حرف جالبي زده است» چرا مسيحي نيستم«در كتاب خود
خوب «: پرسيد و او با درماندگي مي» خدا«شنيد  مي كرد جواب مقابل سؤاالتي كه درمورد هستي مي

تمام ايمان : گويد شنيد به قول خودش مي و وقتي جوابي نمي» آورده است؟ چه كسي خدا را به وجود



مخلوق بود ديگر  اگر او. خدا ابدي است و از كسي زاده نشده است! چه حماقتي» !ريخت فرو مي من
ر نظر ترتيب عالم هستي نيز د براي گسترش اين مبحث الزم است نظم و. توانست خدا باشد نمي

اي باشعور به وجود  جيبي بدون دخالت سازنده كند كه يك ساعت هيچ كس قبول نمي. گرفته شود
شمار خود  هاي بي انسان باور كند كه عالم هستي با پيچيدگي تر است آمده باشد و چقدر مشكل

است،  يا انگيز و پيچيده آمده باشد؟ براي مثال بدن انسان بدون شك ارگانيسم حرت اتفاقي به وجود
به عنوان بزرگترين  آلبرت انيشتن كه عموما او را. هاي آن بس عجيب است تشكيالت و پيچيدگي
: انسان واقع شده بود كه اظهار داشت اند آنقدر تحت تأثير ارگانيسم بدن دانشمند زمان پذيرفته

ا در برابر روحي برتر و نامحدودي است كه حتي خود ر دين من عبارت از ستايش خاضعانه در«
وجود نيرويي . آن را با فكر محدود خود درك كنيم آشكار ساخته است توان جزئيات اندك كه مي

تشكيل  مستدل كه در جهان هستي پيچيده آشكار شده دايره عقيده مرا نسبت به خدا كامل و
توان قبول  نمي. كنند مي شواهد بسياري وجود دارند كه صحبت از طرح عالم هستي). 4(» دهد مي
اي از اين كتاب را ببينيم فورا  اگر نسخه. بچيند خانه بتواند حروف كتاب را د كه ميموني در چاپكر

به همين ترتيب با در نطر . فكر متفكري مبادرت به چاپ آن كرده است قضاوت خواهيم كرد كه يك
 رد رمبرنا .توان اين مايع حيات را اتفاقي و بدون خالق متفكر دانست هاي آب نمي ويژگي گرفتن

(Bernard Ramm) در نقل از كتاب L. J. Hender son شمارد ها را برمي ويژگي برخي از اين:  
 
ماند،  هاي شيميايي در بدن انسان نسبتا ثابت مي  واكنش به همين دليل. درجه گرماي آب باال است"

حرارت  اگر. »يمآمد به جوش مي«كرديم  كمتر بود ما با كوچكترين فعاليتي كه مي اگر گرماي ويژه آب
در صورت فقدان اين ويژگي . شد گراد باال ببريم، واكنش آن دو برابر خواهد  درجه سانتي10معمولي را 

دنيا ) دستگاه تعديل گرما(ها به منزله ترموستات  اقيانوس .«شد آب زندگي انسان با خطر مواجه مي
 دهد و  از دماي خود را از دست ميشود مقدار زيادي حالت مايع به يخ تبديل مي وقتي آب از. هستند

و سرماي يخبندان  ها گرماي آفتاب بنابراين اقيانوس. براي بخار شدن به انرژي زيادي محتاج است
ها به حالت تعديل و در يك  اقيانوس اگر حرارت سطح كره زمين به وسيله. كنند زمستان را مهار مي

آب محلل «. شد العاده هالك مي اد يا گرماي فوقسرماي زي شد، انسان در اثر حد معين نگه داشته نمي
خاصيت است به طوري كه بدون اين  در شيمي نسبتا بي. كند و نمك را حل مي كلي است؛ اسيد و باز

در خون . كند مي در آن عمل) واسطه(در فعل و انفعاالت شيمي دخالت كند به صورت كاتاليزر  كه
دانستيم  تعداد واقعي اين مواد را مي شايد اگر. اردد  ماده را به صورت محلول نگه مي64حداقل 

ديگري در كار بود، از اين مواد خون تماما لجن تميزي به وجود  اگر به جاي آب حالل. شد باورمان نمي
  .(5) "داشت وجود اين ويژگي آب زندگي آن طور كه ما از آن برخورداريم وجود نمي بدون! آورد مي
 
بيش از نصف بدن اغلب «: كند مي درمورد آب چنين اظهار نظر (A. Rendle Short) رندل شورت. آ

تواند بسياري از مواد را حل  شود، مي آساني تجزيه نمي به. دهد حيوانات و نباتات را آب تشكيل مي



 ها الكتريسيته نمك  سازد و در محلول كند و آنها را نرم مي يكديگر تركيب مي كند، مواد خشك را با
شده تقريبا فقط آب  در بين مايعات شناخته. كند ن جانداران نقش مهمي را ايفا ميآب در بد. است

گراد به حداكثر   درجه سانتي4برسد، در  است كه وقتي سردش كنند قبل از اين كه به نقطه انجماد
هاي آب در  ها و گودال يكي اين كه به موجب آن درياچه: مهم است اين امر از دو نظر. رسد چگالي مي

زندگي خود ادامه  توانند در زمستان سرد به ها مي زنند نه از پايين به باال در نتيجه ماهي مي ح يخسط
هاي  و متأسفانه لوله(گردد،  ها مي سنگ هاي يخ بسته باعث تركيدن دوم اين كه ويژگي در آب. دهند

ها و  كند، صخره  ميو در نتيجه آنها را به خاك تبديل!) مانند نمي بهره شهر ما هم از اين نعمت بي
نظير  بي حرارت تبخير آب در عين عناصر. شود دهد و باعث رشد گياهان مي صيقلي مي ها را دره
خواص ويژه آب از ازدياد دما  شود، اين هنگامي كه سطح آب در اثر تابش اشعه آفتاب گرم مي. است

   .)6(» كنند جلوگيري مي
 

مانند ) داشت كتر از اين بود هوا در آن وجود نمياگر كوچ. اثر طراحي مشهود است در خود زمين
در ). مانند مشتري و زحل(داشت  مي ، اگر بزرگتر بود هيدروژن در هوا به حالت آزاد وجود)مريخ و ماه

اندازه گرم  شد هوا بي نيست، حتي يك تغيير جزيي باعث مي اي كه تا خورشيد دارد اشتباهي فاصله
 هاي روي زمين شده است در منظومه ها و پستي اعث تشكيل برآمدگيكه احتماال ب ماه. يا سرد بشود
مايل بودن محور  .نظير است و اساس آن با اساس ساير اقمار نسبتا كوچكتر فرق دارد شمسي ما بي

   .العهذا سبب برقراري فصول چهارگانه شده و قس) زمين(
 

اتم  3000 روتئين نمونه كه ازاحتمال تشكيل تصادفي يك مولكول پ«: گويد مي ( Du Nouy) دوناي
حتي اگر عناصر الزم . شود مي  است كه عمال صفر231 به توان 10× 02/2ساخته شده به نسبت يك بر 

 ميليارد سال الزم است كه مولكول پروتئين 234توان   به10را با سرعت نور به حركت درآوريم باز 
»  ميليارد سال است2ه زمين در حدود دست آيد و دوران زندگي روي كر زندگي به) مورد احتياج(
)7(.  

 
 :زنيم براي ارائه مدارك بيشتر جهت اثبات طراحي زمين، قانون دوم ترموديناميك را مثال مي

ها  ساير قسمت ها گرمتر از در دنيا برخي از قسمت«: دهد در اين مورد چنين شرح مي ( Ramm) رم
هنگام جريان . باشد مناطق سردتر مي به طرف) ايينپ(انتقال گرما همواره از مناطق گرمتر . باشد مي

اگر از سن دنيا . شود هوا به طور معتدل در دنيا پخش مي يافتن گرما از مناطق گرم به مناطق سردتر
داغ  وجود اجسام. قاعدتا االن بايد انرژي به طور يكنواخت در دنيا پخش شده باشد زياد گذشته باشد
اين امر . شده است زمين در گذشته در زمان معين به آتش كشيدهدهد كه هسته  در دنيا نشان مي

با توجه به اين حقايق . »افتاده باشد بايد هنگام آفرينش يا هنگام برخي عمليات آفرينش اتفاق
نخستين ( باب اول كتاب پيدايش 11نتيجه را اتخاذ كرد كه  هم عقيده شد و اين   Ramm توان با مي

 امروزه از مداركي.  به اين اندازه در تاريخ علوم شهرت نداشته استتاكنون (كتاب، كتاب مقدس



نمايشگر قدمت دنياي ما  اي از زمان و برخي از وقايع كه توانيم به لحظه برخورداريم كه توسط آن مي
تاريخ پيدايش دنيا را در حدود چهار الي  قيميت موجود، براساس اطالعات ذي. هستند اشاره كنيم

زنند؛ نتيجه يك سلسله محاسبات نيز به همين رقم ختم شده  مي ل قبل تخمينپنج ميليارد سا
 توان از دانشمندان توقع داشت سند قطعي درمورد آفرينش ارائه ناچيز حاضر نمي با اطاعات. است
فيزيك، نجوم و فيزيك  چه شايد روزي برسد كه ما از. ولي نبايد اين امر را محال دانست. دهند

درضمن . از دانشمندان حاصل نماييم ي جهت استدالل تاريخ دقيق پيدايش دنيانجومي مدارك كاف
  .)8(مغاير با موازين علمي نيست  بايد در نظر داشت كه باب اول كتاب پيدايش

 
توان شناخت در ايشان ظاهر است،  چون كه آن چه از خدا مي» :نويسد پولس رسول در اين مورد مي

الوهيتش   كرده است، زيرا كه چيزهاي ناديده او يعني قوت سرمدي وبر ايشان ظاهر زيرا خدا اين را
روميان (» ايشان را عذري نباشد شود تا از حين آفرينش آدم به وسيله كارهاي او فهميده و ديده مي

كند و فلك از  آسمان جالل خدا را بيان مي«گفته است  داوود نبي در سه هزار سال پيش). 20 و 19: 1
 ترين قضايا را متأسفانه تعصب اغلب اوقات روشن). 1: 19مزمور (» دهد مي برهايش خ عمل دست
 نظر يك نمونه كامال مشخص از تعصبي كه اساس علمي ندارد، اظهار. گيرد ناديده مي

J.W.N.Sullivan تايم هنگام فوت  مجله. است مبني بر اين كه خداي يگانه جوهر اصلي نيست
او . فيزيك براي مردم كم سواد دنيا بود  يا پنج تن از مفسرين علمينامبرده نوشت كه او يكي از چهار

جوهر : جواب مانده است كند كه هنوز هم بي را مطرح مي گفته است كه آغاز جريان تكامل سؤالي
به وجود آمدن موجود (الساعه  چيست؟ تا همين اواخر اكثر مردم به خلق حيات در اين كره خاكي

خود به خود  كردند كه مثال از گوشت گنديده جانوران آنها فكر مي.  بودندمعتقد) غير زنده زنده از
پاستور نشان داد كه اين برداشت  ولي آزمايشات دقيق به ويژه آزمايشات. آمدند ساده به وجود مي

توانند حيات ببخشد، به صورت قانون  فقط حيات مي اين امر كه. نتيجه مشاهدات نادرست بوده است
ولي از آن جايي كه اين . باشد ثابت شده كه اين تنها قضيه قابل قبول مي مال تا به حالكلي درآمد و ع

قبول آن به  شود برخي از دانشمندان در العاده آفرينندگي مي منجر به يك نوع عمل خارق قضيه
ناخوشايند فلسفي ايجاد  اين قضيه در قلمرو فكري حاضر يك نوع استنباط. خورند اشكال برمي

قضيه مزبور گسيختگي غيرقابل . هستي دارد و مخالف گرايشي است كه علم براي فرض دوامكند  مي
تواند جزء موازين علمي باشد، مگر اين  كند و به همين خاطر نمي مي وصفي را در تسلسل عليت ايجاد

د دهن ترجيح مي به همين دليل است كه اغلب دانشمندان. قابل رد و ناچار از قبول آن باشيم كه غير
است بر اساس قوانين فيزيكي و شيمي  پيرو اين عقيده باشند كه زندگي به طريقي كه هنوز ناشناخته

  .)9(از ماده غير آلي به وجود آمده است 
 
خدا نيز ايمان الزم  دهد چگونه براي انكار وجود اين جا با مواردي رو به رو هستيم كه نشان مي در

تر آن كه  جالب. باشد انكار وجود او مي  وجود خدا و نيزايمان فرضي الزم براي اعتقاد به. است



كنند و علم قضيه مورد بحث را  االن مسير مخالفي را طي مي اند شواهدي كه راهنماي علمي بوده
 در اين جا تذكر اين كه الزم است كه گرچه در! كنند كه ناخوشايند است رد مي صرفا به خاطر اين

به طور كامل از واقعيت  توان  دارند با اين وصف از طبيعت هرگز نميطبيعت آثار بسياري از خدا وجود
هاي خدا را  آيا عمق«: سؤال مطرح شده بود كه ها پيش اين قرن. وجود خدا و كيفيت وجود او پي برد

چه اگر خدا ! جوابش خير است). 7: 11ايوب (» قادر مطلق تواني رسيد توان دريافت نمود، به كنه مي
بين  واضح است كه امروزه در. مكشوف نسازد ما محكوم به سرگرداني و شك هستيمما  خود را بر

برخي خدا را مزاحم آسماني  مثال. داران به خدا، عقايد گوناگون درباره كيفيت وجود او هست ايمان
دانند كه از كرسي آسمان مردم  آنها او را كسي مي كند دانند كه شادي مردم را به ماتم تبديل مي مي
زند  بيند مي برد و وقتي چنين شخصي را مي اش لذت مي كسي از زندگي زند تا ببيند چه ديد ميرا 

داده و دست  كنند خدا پدربزرگ آسماني است كه بر تخت خود لم برخي ديگر فكر مي. »!كن قطعش«
كنند كه  ، اين عده تصور مي»كرد؟ شود بچه هستند، چه كار مي«: گويد كشد و مي به ريش خود مي

هر كاري كه االن بكنند مهم نيست و خدا هميشه  كارها در خاتمه خود به خود جور خواهد شد و
دانند و  در حالي كه عده ديگري او را توپ آتشين مي. مردم داشته است همين رويه را نسبت به عموم

نيشتن خدا مانند ا اي نيز هاي كوچكي كه باالخره به توپ ملحق خواهند شد و باالخره عده جرقه ما را
  .دانند را يك نيرو يا يك عقل مي

 
گذشته پس از تحقيقات » مذهب پوچي«يكي از مبلغين  (Herbert Spencer) هربرت اسپنسر

قياس از  بنابراين. اي تا به حال از جو زمين خارج نشده است شاهده كرد كه هيچ پرنده دقيق
مشاهدات او درست بود؛ . يابد ديت راهمشاهدات خود نتيجه گرفت كه امكان ندارد وجود فاني به اب

تواند به  ابديت مي: يك امكان ديگر قضيه غافل ماند او از. اي كه گرفت دور از حقيقت بود اما نتيجه
 به طوري كه نويسنده عبرانيان تشريح. دهد البته كاري است كه خدا انجام مي فاني راه يابد و اين

انبيا به پدران ما  هاي مختلف به وساطت تعدد و طريقخدا كه در زمان سلف به اقسام م«: كند مي
سرتا سر تاريخ ). 2 و 1: 1عبرانيان (» متكلم شد تكلم نمود در اين ايام آخر به ما به وساطت پسر خود

مكاشفه كامل او عبارت بود از . براي ايجاد رابطه با انسان است قدم شدن خدا بشر روشنگر پيش
 ر اين جا او به شكل شخصيت بشري كه كامل درك ما باشد، درد. شخص عيسي مسيح تجلي او در

ابراز داريد چه راهي را  اي از مورچگان اگر شما بخواهيد محبت خود را بهدسته. بين ما زندگي كرد
توانيد  فقط از اين طريق مي. مثل آنها مورچه شويد ابراز خواهيد كرد؟ مسلما بهترين راه اين است كه

 .درست همين كار را خدا براي ما انجام داد. طرز كامل و مؤثر ابراز داريد ا بهوجود و چگونگي خود ر
دارد اين است كه  ترين جواب باري اين سؤال كه ما چگونه بدانيم كه خدايي وجود بهترين و روشن

باشند كه به وسيله  اثر و نشاني مي هاي ديگر به منزله خدا به كره خاكي ما وارد شده است؛ جواب
  .گردند تأييد مي زندگي، مرگ و رستاخيز عيسي مسيحتولد، 



وقتي كسي به . مردان و زنان امروز است دليل ديگر واقعيت وجود خدا حضور روشن او در زندگي
شود و اين تغيير نتيجتا در اجتماع  تغييرات اساسي پيدا مي آورد در وجودش عيسي مسيح ايمان مي

كه  (Ernest Gordon) هاي اين امر ارنست گاردن ين نمونهتر يكي از جالب. خورد مي او نيز به چشم
 Valley of the) در كتاب خود خود. باشد نگاشته است مي "Princeton" اكنون كشيش دانشگاه

Kwai) هاي ژاپني در شبه جزيره مالي  زنداني دهد كه چگونه در زمان جنگ جهاني دوم او شرح مي
در چنين . قاپيدند مردند مي فقاي خود كه از گرسنگي مير ها را از دست حيوان صفت شده، خوراكي

 از آن جايي كه. زندانيان فكر كردند بهتر است به مطالعه عهد جديد بپردازند اي وضع درمانده
بر اساس گفته خودش  .التحصيل دانشگاه بود از او خواستند كه آنها را راهنمايي كند  فارغ"گاردن"

با مطالعه مطالب ساده . ايمان بودند كردند بي  او را به رهبري انتخاباو يك شكاك بود و نيز كساني كه
دوستانش عيسي مسيح را در زيبايي و قدرتش شناختند و به او ايمان  آاليش عهد جديد او و و بي

نيرومندي  تغيير زندگي اين گروه حيوان صفت به يك گروه مهربان، سرگذشت شگرف و .آوردند
امروزه بسياري با  .جلي وجود خدا در شخصيت عيسي مسيح استاست كه نكايشگر واقعيت ت

بنابراين شواهدي از قبيل آفرينش، تاريخ و دوران  .اند تري اين واقعيت را تجربه كرده هاي ساده حالت
  .كند خدا و شناسايي او با تجربه شخصي مي فعلي زندگي داللت بر وجود
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  پذير است؟ آيا معجزه امكان: فصل دوم

  

كنيد كه  را زنده بلعيده باشد؟ و آيا فكر مي كنيد كه يك ماهي بزرگ يونس نبي ا واقعا باور ميآي»
اينها نمونه سؤاالتي است كه » پنج نان و دو ماهي سير كرده باشد؟ مسيح واقعا پنج هزار نفر را با

آنها صحبت از  هاي كتاب مقدس را كه در آنان معتقدند كه داستان. پرسند دوره و زمانه مي مردم اين
مفاهيم روحاني مورد استفاده قرار  هاي جالبي دانست كه براي بيان و تعبير شده بايد شيوه» معجزه«

گويي به بسياري از  بهترين راه براي جواب. واقعي تلقي كرد گيرند و هرگز نبايد اين معجزات را مي
 به ويژه اين. صلي توجه كرداز بحث درباره جزئيات دوري كرده و به مسائل ا سؤاالت آن است كه

غيرقابل قبولي شده  كسي كه معجزات برايش مسئله. مطلب درباره مسائل معجزات نيز صادق است
كلي اشكال او خود معجزه است كه  اي سر و كار ندارد بلكه به طور معموال با يك معجزه ويژه

چون به . ئله حل نخواهد شدساختن مشكل ويژه وي، مس به طوري كه با روشن. پذير است يا نه امكان
تواند به معجزات اعتقاد پيدا  كسي كه نمي. اصل كلي يعني امكان معجزات گردد به تقدير بحث برمي

ايمان به خدا ناشي  تمام اين مسائل از ضعف. داند اساس مي گويي انبيا را نيز بي اصوال پيش كند،
مسئله نيستند، بلكه مفهوم كلي عقيده به  گويي انبيا گره كور بنابراين خود معجزه يا پيش. شود مي

اي باشد قبول معجزات كار آساني است؛ زيرا  مسئله حل شده وجود خداست، اگر وجود خدا براي ما
 ولي اگر به وجود چنين خدايي معتقد نباشيم از پذيرش معجزات عاجز. دانيم مي خدا را قادر مطلق

  .ريمخواهيم بود و شايد هيچ وقت به مفهوم آن پي نب
 

استاد ژاپني درمورد الوهيت مسيح گفتگو  تأثير اين موضوع را وقتي بيشتر احساس كردم كه با يك
تواند خدا شود  براي من قبول اين مسئله كه يك انسان مي» :گفت دوست ژاپني من مي. كرديم مي
 توانم نمي من هم "كينيچي"همين طور است «: ، به اشتباه او پي برده گفتم»است العاده مشكل فوق

فورا متوجه اختالف  دوستم. »توانم قبول كنم كه خدا انسان شده باشد اين امر را بپذيرم ولي مي
آيا خداي «: بنابراين مسئله اصلي اين است كه .موضوع شد و ديري نپاييد كه به مسيح ايمان آورد

 چنان اشكالي براي اگر معترف به وجود خدا باشيم» است وجود دارد؟ قادر مطلق كه آفريننده هستي
پيرامون معجزات  براي بحث. زند نخواهيم داشت معجزات كه از خدا واضع قانون طبيعي سرمي قبول

و ديگران معجزات  (David Hume) به نظر ديويد هيوم. الزم است به اين مسئله اساسي توجه شود
ن اين است كه قانون اين نظر درست باشد معني آ اگر. عبارتند از تجاوز از قوانين طبيعي و بس

در اين صورت خداي مافوق . هم هست تابع قانون طبيعي است طبيعي خداست و اگر خداي ديگري
   .طبيعت وجود ندارد

 
دهند، غافل از اين  كوشند به علم و قانون طبيعي جنبه نفساني اين عصر متحول علمي، مردم مي در

باشند، حتي مسيحيان نيز  تجربيات مي ات وكه علم و قانون طبيعي صرفا نتايج غير نفساني مشاهد



ولي اين . موجودات تقريبا هميشه علت و معلول يكديگرند به قانون طبيعي معتقدند؛ بدين صورت كه
گردد، به طوري كه هر وقت و هر طور كه  و قدرت خدا در قانون طبيعي نمي اعتقاد مانع دخالت حق

است و هيچ وقت خدا  ر ماوراء و خارج از قانون طبيعيخدا د. اراده كند در آن دخالت خواهد كرد خدا
توانند علت غائي موجودات باشند  قوانين نمي .العلل است خدا علت. شود مقيد به قانون طبيعي نمي

چيست؟ اين واژه را امروزه به طرز سبكي استعمال » معجزه«راستي  به. كنند بلكه وقايع را بيان مي
فوتبال  يا اگر تيم» معجزه شد«گويد  امتحانات مدرسه قبول شود ميشاگرد تنبلي در  اگر. كنند مي

اين » !واقعا معجزه كردند» گوييم ضعيفي با تيم قوي بازي كند و با زدن چند گل بازي را ببرد مي
پر . اي را بيان كنيم امر غيرعادي و غير منتظره رانيم كه بخواهيم يك اصطالح را وقتي بر زبان مي

در كتاب مقدس واژه . نداريم اشاره به قدرت قادر مطلق بنماييم بيان آن قصدواضح است كه با 
شود  مي در اين جا معجزه عبارت است از عملي كه از خدا صادر. معني ديگري آمده است به» معجزه«

  .كرده است و در حالت طبيعي موجودات دخالت كرده، در آنها تغيير و تحول ايجاد
 

توان از لحاظ  برخي از آنها را مي شوند كه ت گوناگوني يافت ميدرضمن در كتاب مقدس معجزا
بادهاي شديد ارتفاعي » طبيعي«هاي درياي سرخ به علت  آب مثال كنار رفتن. نيز بيان كرد» طبيعي«

 بود؛ ولي شايد اين اتفاق بدون دخالت خدا هم ممكن مي. را به عقب رانده است ها بوده، كه توده آب
دريا رسيدند از هم  اي كه قوم اسرائيل به كناره ها درست در لحظه ن است كه آبمعجزه واقعي در اي

اين . ها از آن بيرون آمده بودند اسرائيلي جدا شدند و وقتي به هم آمدند كه مصريان وارد آب شده و
قائل » طبيعي«توان علت  ديگر براي برخي معجزات ديگر نيز نمي از طرف! است دخالت اعجازآور خدا

را  تواند چگونگي زنده شدن ايلعازر و رستاخيز مسيح شناسيم نمي طبيعي كه ما مي  هيچ قانون.شد
كردند علت اين  مي سابقا سعي. درمورد بسياري از معجزات شفا نيز همين طور است. تشريح كند

دانيم بسياري از  امروزه مي. بشناسند (بسيكوسوماتيك(پزشكي  هاي علم روان شفاها را با شيوه
طوري كه هرگاه اختالل رواني بيمار برطرف شود، مرض جسمي  گيرند؛ به مراض از فكر سرچشمه ميا

اجتماع  زنند كه هشتاد درصد امراض نظران علم طب تخمين مي برخي از صاحب. يابد مي او نيز بهبود
لت بخشد، ع مسيح شفا مي بدين ترتيب درمورد بيماراني كه. تحت فشار علل فكري و رواني دارند

. اين قانون مستثني بودند، مانند شفاي مبروص كرد؛ ولي برخي از آنها نيز كامال از مزبور صدق مي
يافتند صرفا از قدرت  جذامياني كه التيام مي. نيز علت رواني قائل شد توان براي اين مرض مسلما نمي

به انجيل يوحنا ) ادمورد ديگر شفاي امراض موروثي بود مانند شفاي كور مادرز. بردند فيض مي خدا
نقص او فكري و رواني بود و نه بازيابي  اين شخص كور زاده شده بود، بنابراين نه)  مراجعه شود9باب 

  !بينايي وي
 

 گفته. اشتباه و استدالل غلط نظريه ديگري است كه بين متفكران جديد رايج است  مبين  مورد فوق
اتفاقات را جزء معجزات  آنان بسياري از. اند ي بودهشده پيشينيان آدمياني جاهل، زود باور و خرافات



اند بلكه  دانيم كه آنها معجزات نبوده مي دانستند در صورتي كه با استفاده از علم جديد ما مي
براي مثال اگر سوار جت شويم و بر سر قبيله . اند دركشان عاجز بوده هايي كه مردم آن زمان از پديده

آسمان را   است مردم قبيله بر زمين رفته اين خداي پرنده فلزيپرواز درآييم، ممكن بدوي به
دانيم كه هواپيما  ولي ما مي .اي تلقي كنند پرستش كنند و اين پديده را كه ناظر آن هستند معجزه

اي  دانشمندان ابداع گرديده است و هيچ معجزه هاي علمي صرفا اختراعي است كه در نتيجه كوشش
هاي طبيعي بيش  اين فرضيه كه معجزات كتاب مقدس پديده .ه استدر ساختن آن دخالت نداشت

 شود كه نمايد، ولي پس از اندكي تأمل معلوم مي ظاهرا حق به جانب مي نيستند، در وهله اول
مردمي كه شاهد شفاي  مثال درمورد كور مادرزاد. توان آن را درمورد تمام معجزات صادق دانست نمي

ما هم . كور مادرزادي بينايي خود را بازيابد ا آن زمان شنيده نشده كهاو بودند اظهار داشتند كه ت
تواند  آيا امروزه كسي مي. معجزه مزبور را تشريح كنيم» طبيعي«دليل  توانيم امروزه به هيچ وجه نمي

وقوع حادثه  رستاخيز مسيح را از نظر قانون طبيعي بهتر از مردم آن زمان كه هم زمان با چگونگي
جنبه مافوق الطبيعه كتاب مقدس چشم  توان از فرماييد كه نمي مالحظه مي!... ن كند؟ خيربودند بيا
آمدهاي  قانون طبيعي متضاد نيستند، بلكه معجزات پيش الزم به تذكر است كه معجزات با. پوشيد

قوانين طبيعي نتايج كلي وقايع عادي هستند كه آنها «. شوند خدا ناشي مي غير عادي هستند كه از
  )1(» .شوند از خدا صادر مي يزن

 
گروه اول : رابطه معجزات با قوانين طبيعي وجود دارد بين متفكران مسيحي دو نظريه درمورد

 برخوردارند كه هنوز بشر به آنان دسترسي نيافته» تري عالي«قوانين طبيعي  معتقدند كه معجزات از
اقيانوسي از ابهام و اسرار  شر در كرانهپر واضح است كه با وجود اكتشافات جديد علمي هنوز ب. است

گاه او خواهد دانست كه  تر شود، آن بشر افزون بر اساس اين فرضيه وقتي دانش. علمي ايستاده است
 بر. اند كه قبال براي او پوشيده بود تري بوده هاي قوانين طيعي عال پديده  در واقع"معجزات"اين 

اگر . كند عمل مي وجود دارد و قانون به طور يكنواخت ترتيب "قانون"اساس فرهنگ علمي نوين در 
به نظر . گنجد قانون در تعريف فوق نمي تري بدانيم در آن صورت واژه عالي"قانون"معجزات را نتيجه 

است از آفرينش عملي مؤثر و عالي كه از قدرت مافوق  گروه دوم متفكران مسيحي، معجزه عبارت
معجزاتي كه دركتاب مقدس . نمايد تر مي  از نظريه اوليه صحيحاين عقيده .شود طبيعه خدا ناشي مي

شوند  يافت مي پرستان و ساير اديان هاي اعجازآوري كه در كتب بت اند بر خالف داستان شده ذكر
شود بلكه كلماتي  دليل مشاهده نمي بي ربط و پراكنده و معني و خيالي نيستند و در آنها كلمات بي بي

معجزات كتاب مقدس به سه . خورد معين در آنها به چشم مي بي روشن و هدفيدر آنها هست كه ترتي
  :شوند دوره تقسيم مي

 
كليساي  كردند، زمان مسيح و ، انبيايي كه اسرائيل را هدايت مي)مهاجرت قوم اسرائيل( خروج

پيامبر و ايمان و تأييد پيام و  اند همواره عبارت بوده از تحكيم نخستين هدفي كه اين معجزات داشته



الزم به ذكر است كه اين معجزات . درمان درد و مرض يا ظاهر ساختن محبت خدا به وسيله تسكين و
معجزات هيچ گاه در جهت . رفتند سرگرم ساختن مردم به كار نمي مانند نمايش جادوگران جهت

مالحظه  بانبه طوري كه درمورد آزمايش مسيح در بيا. گرفتند سود و قدرت انجام نمي احراز شهرت و
اين عوامل به كار برد ولي  كرد مسيح را وا دارد تا قدرتش را براي احراز شيطان كوشش مي. شود مي

. كرد براي تأييد پيام خود از معجزات استفاده مي مسيح بارها. مسيح با صرحت پيشنهاد او را رد كرد
 به شما«: ا نه جواب داد كهيهوديان مبني بر اين كه او مسيح موعود بود ي هنگامي كه با درخواست

. دهند براي من شهادت مي آورم آنها اعمالي را كه به اسم پدر خود به جا مي.  ايمان نياورديد گفتم
به وي » آن اعمال«ادعاهاي او شك دارند الاقل به سبب  فرمايد اگر درمورد باز او مي). 25: 1يوحنا (

تأييد  ها و معجزات والن تازه كار را به وسيله نشانهخدا پيام رس). 11: 14يوحنا ) ايمان داشته باشند
داد چرا حاال اين كار  مي اگر خدا در آن زمان معجزات نشان«اغلب اين سؤال پيش آمده كه . كرد مي

مسيح به اين مسئله جواب داده است؛ . »آوردم مي ديدم حتما ايمان كند؟ اگر من معجزه مي را نمي
كشيد به ابراهيم التماس كرد تا وي را رخصت دهد تا نزد پنج   ميعذاب مرد ثروتمندي كه در جهنم

ولي ان شخص . نشوند خود رفته آنان را از عذاب جهنم آگاه سازد تا آنان مانند او گرفتار آن برادر
ابراهيم . آورند بر اثر معجزه ايمان مي كرد كه اگر از مردگان كسي زنده شود، برادرانش اسرار مي

: تواند پاسخي بر بسياري از سؤاالت در اين مود باشد امروز هم مي اين مرد داد كهجوابي به خواهش 
برخيزند هدايت  انبيا را دارند اگر كسي موسي و انبيا را نشنود اگر كسي هم از مردگان نيز موسي و«

  .)16انجيل لوقا باب ) (باور نخواهند كرد.(نخواهند پذيرفت
  

هيچ وجه امكان  اند كه به ود را آن چنان بر منطق خشك قرار دادههم بسياري پايه استدالل خ امروزه
ندارند، هيچ نوع شهادت و مدركي  دانند معجزات وجود از آن جايي كه مي. معجزات را قبول ندارند

زيرا . نخواهد كرد كه حتي يك معجره اتفاق افتاده است وال هرقدر هم كه بزرگ باشد آنها را قانع
امروزه مشاهده معجزات براي ما ضروري نيست، زيرا . پذيرند اقامه حجت مي فقط دليل طبيعي براي

معجزات قابل  اگر«: دارد  اظهار مي"رم"چنان كه . معتبر وقوع معجزات گذشته در دست است مدرك
به اندازه كافي تأييد شوند، شهادت  اگر. توانند مورد شهادت قرار گيرند لمس و درك مادي باشند، مي

هر دادگاهي » .را دارد كه تجربه مشاهده واقعي دارا است درباره آنها همان اصالت مدركينوشته شده 
گواه  اگر يوحنا بر زنده شدن ايلعازر«.كند شهادت معتبر شفاهي يا كتبي عمل مي در دنيا بر مبناي

به نگارش واقعه  اش جهت يادآوري موضوع آمادگي داشته با صداقت بوده و در حالي كه حافظه
 سپس). 2(» ايم خود شاهد واقعه بوده اخته باشد بايد نوشته او را طوري تلقي كرد كه گويا ماپرد

Ramm شمارد كه در  از شواهد كافي برخوردارند دليلي چند برمي براي اين كه ثابت كند كه معجزات
  :كنيم آنها را بيان مي اين جا به طور خالصه

 
اين معجزات در خلوت و فقط در حضور دو . گرفته است معجزات بسياري در حضور مردم انجام    -1



بنابراين هميشه فرصت پژوهش و . آنها بودند به وقوع نپيوسته است سه نفر كه فقط خبرگزاران
انكار  وجود داشته است و عجيب اين كه مخالفان مسيح هرگز واقعيت معجزات او را سنجش معجزات

اين كه درصدد از بين بردن شواهد  دادند و يا يطان نسبت مياند بلكه آنها معجزات او را يا به ش نكرده
گاه رؤساي كهنه شورا كردند كه  آن«: خوانيم ايلعازر مي آمدند، به طوري كه درمورد زنده شدن برمي

يوحنا ) «آوردند رفتند و به عيسي ايمان مي بكشند زيرا بسياري از يهود به سبب او مي ايلعازر را نيز
   .)11 و 10: 12
 
معموال درمورد معجزاتي كه به وسيله . گرفت مي ايمانان انجام برخي از معجزات در حضور بي    -2

پيوندند گفته شده كه اگر در جمع آنها اشخاص شكاك و كافر  وقوع مي هاي مذهبي و غيره به گروه
   .گيرد درصورتي كه درمورد مسيح اين چنين نبود داشته باشد معجزه انجام نمي وجود

 
او بر عناصر  تسلط. هاي گوناگون برخوردار بودند معجزات عيسي از انواع مختلف و از زمان    -3

اشخاص جزامي و نابينا و قدرت وي  طبيعت را در معجزه تبديل آب به شراب، قدرتش بر مرض در شفا
برخوردار مسيح از قدرت دانايي مافوق طبيعت نيز . كنيم مي بر ديوها در اخراج آنها از افراد مالحظه

يوحنا ) (بدون اين كه او را ديده باشد0فهميد نتنائيل بر زير درخت انجير نشسته بود  بود به طوري كه
و نان سير كند و با زنده  قدرت آفرينندگي وي توانست پنج هزار نفر را با چند ماهي). 51 - 43: 1

  .نشان داد ساختن ايلعازر و ديگران قدرت خود را بر مرگ نيز
 
طور كه در باال اشاره شد درمورد  همان. هادت معتبر اشخاص شفا افته در دسترس ماستش    -4

  .يا هر نوع درمان ديگر وجود ندارد» پسيكوسوماتيك» ايلعازر هيچ گونه احتمال درمان از طريق
 
 در«. پرستان از اهميت معجزات كتاب مقدس كاسته شود خاطر معجزات افراطي بت نبايد به    -5

خود دين به وسيله  ير مسيحي معجزات هر دين مورد قبول همان دين است، به خاطر اين كهاديان غ
به طوري كه . شود دين محسوب مي اما در مسيحيت معجزات جزء الينفك. آنان پذيرفته شده است
معجزاتي چند در صحنه تاريخ ظاهر شد، اعطاي  دهد قوم اسرائيل در نتيجه كتاب مقدس شرح مي

الطبيه بود و اغلب انبيا به دليل داشتن قدرت معجزه به عنوان  از عجايب مافوقشريعت موسي 
و  آورد كرد بلكه معجزات نيز به عمل مي مسيح نه فقط موعظه مي. شدند شناخته مي پيامبران خدا

دن مسيح را تصديق  در هر صورت معجزه صحت. رسوالن وي نيز از انجام دادن معجزات غافل نبودند
   .)3(» كرد مي

  
اي از اصول  نظر من اگر معجزات از اصول آيين هندو و تا اندازه به«: دارد لوئيس اظهار مي. اس. سى

خود  اى به آنها وارد نخواهد شد ولى اگر چنين امرى درمورد مسيحيت كه شود لطمه اسالم حذف
كلى خود را از مفهوم  سرگذشت معجزه بزرگ است انجام گيرد ديگر چيزى از آن باقى نخواهد ماند و



اند از ترتيب و شأن و  ساير كتب نگارش يافته بايد متذكر شد معجزاتى كه در). 4(» دست خواهد داد
شود برخوردار نيستند و به ويژه مانند معجزات  مقدس مشاهده مى اى كه در معجزات كتاب انگيزه

بعدا  خى كتاب مقدساى درمورد مدارك معتبر تاري تا اندازه. مدارك موثقى ندارند كتاب مقدس
پرستان  در كتب بت ها براى كشف مدارك تاريخى معجزاتى كه اگر اين پژوهش. صحبت خواهد شد

پر واضح . بودن آنها معلوم خواهد شد اعتبار نگاشته شده به عمل آيد، ديرى نخواهد پاييد كه بى
و ساختگى بودن تأثيرى در معجزات كتاب مقدس ندارد  است كه اثبات بدل بودن ساير معجزات،

همان طورى كه كشف چند سكه بدل . دليل قالبى بودن تمام معجزات باشد تواند بعضى معجزات نمى
هاى  داستان اند معجزات را به عنوان برخى كوشيده. هاى دنيا نيست قالبى بودن تمام سكه دليل بر
از آن متأثر است معموال كه خود  چون معتقدند كه انسان در تعريف يك واقعه. آميز جلوه دهند اغراق

آيد  اى را كه از نظر يك انسان ناظر معتبر به حساب مى واقعه دهد، بنابراين دقت كافى به خرج نمى
نگارش  از خطا دانست در نتيجه معجزات كتاب مقدس نيز كه به وسيله ناظران واقعه توان مصون نمى

توان از ساير  آنها را مى باشند، پس ىيافته از دقت كافى برخوردار نيستند و نتيجه خطاى باصره م
  .مطالب كتاب مقدس حذف كرد

  
با وجود  در يك دادگاه. شود فوق با ذكر مثالى از طرز كار دادگاه به آسانى تكذيب مى طرز استدالل

كنند و گرچه  اساسى ايفا مى جايزالخطا بودن انسان هنوز هم شاهدان عينى در ارائه اطالعات رل
جزئيات صحنه تصادف از نظر سرعت خودرو، زمان  شاهدان حادثه در تعريف) ادفمثال درمورد تص(

شود به خاطر اين اختالف نظرها به كلى  نظر داشته باشند، ولى نمى تصادف و غيره با يكديگر اختالف
سرنشينان  ديده و دارد خودروهاى آسيب به طورى كه رم اظهار مى. تصادف را منكر شد حادثه

كنند  افتادن تصادف را تصديق مى كارناپذيرى هستند كه به وسيله آنها همگى اتفاقمصدوم داليل ان
هاى بحث براى  شهادات شاهدان عينى بايد از محدوديت هاى نظير موضوع معتبر نبودن در بحث). 5(

هاى نادرست خود نظريات خودشان را رد  به طورى كه گاهى چنين بحث .تكذيب آن استفاده كرد
را ثابت  هاى خود معتبر نبودن شهادت انسان كوشند به وسيله پژوهش  كسانى كه مىمثال .كنند مى

چون اين نظريه را از طريق  ارزش بدانند، اعتبار و بى كنند مجبورند همين نظريه خود را نيز بى
. كه شهادت انسانى به نظر آنها مطرود است اند، در صورتى آزمايشات و شهادت انسانى كسب كرده

كند آن است كه معجزات انجيل را بتيد از كتاب حذف كرد  پيدا مى لط ديگرى كه گاهى رواجعقيده غ
وسيله  كه آنها به وسيله شاگردانى كه به مسيح ايمان داشتند بيان شده است نه به به خاطر اين

  معجزات بودند؟ ولى آيا اين شاگردان نبودند كه شاهد عينى صحنه! »خارجى«اشخاص 
  

اند بلكه اين كه آيا آنان واقعيت را  بوده ن نيست كه نگارندگان معجزات شاگرد مسيحبحث بر سر اي
شهادت شاهدان عينى بهترين مدرك هستند است، و شاگردان  اند؟ به طورى كه مالحظه شد نوشته

 امروزه در. گاه برخالف آن چه ديده بودند سخن نگفتند كشانده شدند ولى هيچ حتى تا پاى مرگ نيز



از گوش دادن به  كنند، و نيز گاه هيچ وقت واقعيت امر را تنها از عوامل خارجى كسب نمىيك داد
» تعصب«ممكن است از روى  شاهدان عينى از جمله مصدومين حادثه به علت اين كه شهادتشان

صداقت است نه نزديكى و داشتن ارتباط با  در هر مورد مسئله اصلى. كنند باشد خوددارى نمى
كه مسئله وجود معجزات، بحثى است فلسفى و نه علمى، زيرا  آيد الب فوق چنين برمىاز مط. حادثه

 افتد ولى هرگز مدعى شود كه معجزات در گردش معمول طبيعت اتفاق نمى تواند علم فقط مى
نتيجه چيزى را نيز نهى  شود و در تواند آنها را نهى كند زيرا قوانين طبيعى هيچ چيز را سبب نمى نمى
نظمى و «. گيرد قانون طبيعى را در برمى د، بلكه فقط شرح واقعه هستند، مسيحيت حتىكنن نمى

اگر . روند شود جزء اساسى معجزات الهى به شمار مى مشاهده مى ترتيبى كه در امور روزانه طبيعت
 «بود داشت آشكار ساختن معجزات مانند وضع قوانين طبيعى غير ممكن مى نمى نظم طبيعى وجود

عالم مانند هر شخص  يك. كند بلكه فلسفه است  علم نيست كه امكان معجزات را انكار مىاين )6.(
  تاريخى معتبرند؟ تواند بپرسد آيا مدارك معجزات از نظر ديگرى فقط مى

  
اى كه  باشند نه ضميمه الينفك رابطه ما با خدا مى به طورى كه مالحظه شد معجزات كتاب مقدس جزء

 سئله احتمال معجزات تماما به قبول وجود خدا بستگى دارد، به طورى كه اگرم .اهميت چندانى ندارد
مطلق قوانين طبيعى  ناظم نظم جهان واضع قادر .دومى مورد قبول باشد اولى نيز پذيرفته شده است

   .سازد الطبيعه نيز آشكار مى است كه در ضمن قدرت، خود را با انجام دادن كارهاى مافوق
 
 

 :توضيحات
)1(- Hawthorne, J. N. Questions of Science, and Faith, P. 55 London: Tyndale   

Press 1960  
)2(- Ramm, pp 140   
)3(- Ramm.  
)4( - Lewis, C. S. Miracles.  
)5(- Ramm     
)6(- Ramm   
  
  
  
  
  
  
 



  .. دهد رنج و بدبختي چرا خدا اجازه مي: فصل سوم
  

  نگير انسان شود؟دهد رنج و بدبختي دام چرا خدا اجازه مي
تر از مسائل  بغرنج تر و مسائل مهم. پردازيم اين فصل به يكي از مسائل پيچيده عصر خود مي در

رنج بكشند؟ چرا برخي اطفال معصوم نابينا به  گناه بايد چرا مردم بي: معجزات نيز وجود دارند مانند
 گناه و وند؟ چرا اين همه مردم بير اميدهاي زندگي اين قدر زود از بين مي آيند؟ و يا چرا دنيا مي

خدا قادر مطلق  يا: ها شوند؟ ظاهرا قضيه از دو حال خارج نيست اطفال معصوم بايد قرباني جنگ
قدر قدرت ندارد كه جلوي بدبختي  است ولي نيكوي مطلق نيست و يا او نيكوي مطلق است، ولي آن

. دانند ها مي  سبب و مسئول تمام بدبختيمردم خدا را عموما. را بگيرد و در نتيجه قادر مطلق نيست
 سوخته را غم دل«. اي داد، و يا تنها با اظهار نظري آن را حل كرد جواب ساده توان به اين مسئله نمي

نبايد فراموش كرد  هچ وقت. ولي به هر تقدير الزم است چند نكته را به خاطر سپرد» دل دلند و بس
انسان قدرت انتخاب داشت كه خدا را . نداشت  در او بدي وجودكه خدا انسان را به طور كامل آفريد و

كرد، هيچ وقت مشكلي  اگر انسان از فرمان خداسرپيچي نمي. مخالفت ورزد اطاعت كند و يا با اراده او
آفرينش او لذت  گذراند و از وجود خدا و انتهايي را مي او در جوار خدا زندگي بي. آمد نمي پيش
به . ورزد نسل آدم نيز نافرماني مي در واقع. ابتداي آفرينش انسان همين بودنقشه خدا در . برد مي

به گناه موت و به اين گونه موت بر همه مردم تاري گشت  وساطت يك آدم، گناه داخل جهان گرديد و
مسئول  نكته الزم به تأكيد اين است كه انسان). 12: 5روميان (» اند گناه كرده از آن جايي كه همه

  .است نه خداگناهش 
 

گناه نكنيم؟ در جواب بايد گفت كه خدا  پرسند چرا خدا ما را طوري نيافريد كه اغلب مردم مي
آيا شما خوشتان . شديم نه انسان اما در آن صورت ما ماشين مي توانست ما را آن چنان بيافريند، مي
 د و صدايي از آنكردي يك عروسك كوكي ازدواج كنيد؟ هر صبح و هر شب كوكش مي آمد كه با مي

شما را ناراحت  و بدين وسيله ديگر مشاجره و دعوا و حركتي كه» دوستت دارم«آمد كه  بيرون مي
موجودي زندگي كند؟ زندگي بدون  خواهد با چنين با اين وجود چه كسي مي! داشت بكند وجود نمي
يند و آن وقت ما توانست ما را انسان ماشيني بيافر مي ؟ محبت ارادي است كه خدا!عشق و محبت
 به هر تقدير خدا صالح ديد ما را همين طور كه هستيم خلق كند و ما هم بايد .شديم انسان آزاد نمي

ارمياي . كن سازد ريشه تواند بدي را در ضمن بايد دانست كه خدا اگر بخواهد مي. واقعيت را بپذيريم
ارميا (» زوال است هاي او بي  رحمتزيرا كه هاي خداوند است كه تلف نشديم از رأفت«: گويد نبي مي

شيطان با تمام كارهايش تا ابد محكوم . بدي را از بين خواهد برد زماني خواهد رسيد كه او). 22: 3
 رانست و هنوز فرصت بخشش گناهان و در ضمن محبت خدا و فيض او در دنيا حكم .خواهد شد

طور كامل انجام خواهد   نمايد آن را بهاگر خدا اقدام به سركوب نمودن بدي. رحمت الهي وجود دارد
اگر خدا بخواهد بدي را . خود ما هم نابود شويم خواهيم جنگ نابود شود ولي مايل نيستيم ما مي. داد



هاي  به طور كامل به عمل خواهد آورد به اين ترتيب كه گناهان و دروغ كن كند، آن را هم اكنون ريشه
   .ن كارهاي نيك، نيز شامل آن خواهد شدكمي محبت، غفلت ما از انجام داد شخص،

 
چند نفر از ما  ها از بين برود؛ هاي شب تمام بدي كنيد كه خدا دستور بدهد كه امشب در نيمه فرض

او بهترين و . است  انديشيده اي براي مسئله بدي نصف شب زنده خواهيم ماند؟ البته خدا چاره
ه كار برده، فرزند خود را داده تا به خاطر مردم بدكار ب ترين و مؤثرترين شيوه را در اين مورد باارزش
 وسيله راه نجاتي براي انسان مهيا ساخته تا از قصاص حتمي خدا به علت گناه و به اين. بميرد

كند  ايجاد مي باز به اين وسيله وقتي انسان با عيسي مسيح رابطه شخصي. شرارتش رستگار شود
است به مسئله بدي در قياس  ارانه مسيح جواب نهاييمرگ فداك. قدرت بدي درهم خواهد شكست

هيچ كس مستقل . افراد بر يكديگر تأثير متقابل دارند بنا به اقتضاي هستي، حركات و اعمال. انفرادي
در بازي شطرنج اگر پس از هر حركت مهره قانون بازي عوض شود، مفهوم  .و جدا از ديگران نيست

بين افراد  همان گونه اگر روابط موجود. معني خواهد شد ازي بيبين خواهد رفت و شطرنج، ب بازي از
ها انتها ندارد، و هيچ  سرچشمه بدي بحث درمورد. دهد تغيير كند، زندگي مفهوم خود را از دست مي

از آن ) است كه(چيزهاي مخفي «اين مسئله جزء . بدهد تواند جواب كامل به اين مسئله كس نمي
  .)29: 29تثنيه ) «يهوه خداي ما است

  
يك . به ناچار بايد با آن دست به گريبان شويم بدي واقعيتي است محض كه با آن رو به رو هستيم و

دانيم و وقتي آن را با خدا   را نمي"خوب"كه معني كامل واژه  قسمت از اشكال كار در اين است
 اظهار (Hugh Evan Hopkins) "هيو اون هاپكينس". شويم مرتكب اشتباه مي دهيم نسبت مي

به طور » طبيعت» در مقاله معروفش بنام (John Stuart Mill) "جان استارت ميل"دارد كه  مي
اگر در قانون . اند گريبان آن بوده كشد كه متفكران هر دوران دست به روشن مسئله را پيش مي

ازه بدكاري و داشت بايد هر كسي به اند آفريننده نيز قدرت تام مي بود و فرما مي آفرينش عدالت حكم
و  خود از بدبختي و خوشبختي كه در دنيا وجود دارد برخوردار گردد، يكي بدشانس نيكوكاري

بلكه افراد مانند  داشت شد، شانس و استثنا در چنين دنيايي وجود نمي ديگري خوش شانس نمي
گوناگوني كه تا هاي  با وجود كليه تئوري .داشتند آفرينان تئاتر سوژه اخالقي كاملي را عرضه مي نقش

اند هيچ قدرتي در طبيعت قادر نيست  ابراز داشته» خوبي«درمورد  به حال افراطيون مذهب و فلسفه
  .هم نيكو باشد و هم قادر مطلق در يك زمان

 
اش پاداش  هر كس را بر اساس شايستگي» نيك«كه خداي  اشكال اساسي مسئله در اين عقيده است

 هيچ اشكالي در اين مورد وجود ندارد، اين واقعيت كه پاداش و »مطلق قادر«دهد و براي خدا  مي
دارد كه به  مي ها را بر آن رسد، بعضي بختي و بدبختي به طور عادالنه به مردم مي معني خوش تنبيه به

كرد خداي  شخص با وي رفتار مي ولي اگر خدا بر اساس كردار هر. نيكي يا قدرت خدا شك كنند
چه؟ انجيل آن طور كه در عهد عتيق راجع به آن  كرد ا اين طور رفتار ميشد؟ اگر با شم نيكي مي



شود نيكوي خدا را نه فقط در عدالت او بلكه در محبت،  مشاهده مي گويي شده و در عهد جديد پيش
گناهان ما عمل  با ما موافق«چقدر بايد متشكر باشيم كه . سازد مهرباني وي نيز ظاهر مي رحمت و

قدر كه آسمان از زمين بلندتر است به  زيرا آن. به حسب خطاياي ما جزا نداده استننموده و به ما 
گاهي مفهوم نيك بودن خدا ). 11 و 10: 103مزمور (» است همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظيم

در . گذاري شده است بختي بزرگترين خوبي زندگي است پايه براساس آن خوش بر عقيده غلطي كه
اصلي و ژرف  بختي واقعي و ولي بايد دانست كه خوش. اند بختي را راحتي دانسته مورد خوش اين

   .باالتر از يك لحظه خوشي و لذت زودگذر است
 

 داند كه گاهي براي اصالح خداي داناي مطلق مي. گردد بختي واقعي نمي سلب خوش زحمت باعث
خالي كنيم خوشي  ن زحمات شانهشخصيت ما الزم است زحماتي در زندگي ما ايجاد شود و اگر از اي

ها كه ما را به  و خداي همه فيض» :گويد پطرس در اين خصوص مي. بزرگتري را از دست خواهيم داد
شما را بعد از كشيدن زحمتي قليل، كامل و استوار و  جالل ابدي خود در عيسي مسيح خوانده است،

خدا را » پاداش عادالنه« از "ميل"براي اين كه منظور ). 10: 5پطرس  اول(» توانا خواهد ساخت
در زندگي  گويد هر عملي كه مي» كاراما«قانون . كافي است نگاهي به مذهب هندو بيافكنيم بفهميم،

فقر، گرسنگي، نقص عضو، طرد  كوري،. گيرد، در واقع نتيجه اعمال زندگي قبلي است امروز انجام مي
ارهاي زشتي است كه شخص در زندگي قبلي آنها ك هاي اجتماعي، تنبيه از فرقه خود و ساير بدبختي

ها  هر نوع كوشش جهت كاستن و از بين بردن اين دردها و بدبختي را به عمل آورده است و در ضمن
از علل  اين عقيده هندوها يكي. جا و توهين به روش منصفانه خدا خواهد بود دخالت بي به منزله

فكر در صدد پيشرفت و  روشن اي از هندوهاي چه عدهگر. ماندگي آنان در طول تاريخ بوده است عقب
آنان خيلي دشوار است كه اين ايده جديد را با  اند، با اين وصف براي تحول اجتماع خود برآمده

به » كارما«. دهد، وفق دهد اساس افكار و زندگي هندوها را تشكيل مي كه» كارما«تعليمات قديمي 
  .داند كارهاي زشت گذشته شخص ميوضوح رنج و بدبختي را نتيجه  سادگي و

   
شخص معذب و  داند؟ معموال اولين سؤالي كه مسيحيت نيز رنج و بدبختي را تنبيه الهي مي آيا

ام؟ و اغلب  اين روز افتاده ام كه به كند اين است كه چه بدي به مردم كرده بدبخت از خود مي
 آنان نيز دوست معذب خود را دهد كه مي العمل دوستان شخص آشكارا يا در نهان نشان عكس

درد ايوب با . گر اين موضوع است دوستان ايوب با وي روشن رفتار. دانند بختي مي مستحق اين تيره
 آيد كه از تعليمات عهد جديد و عهد عتيق چنين برمي. دوستانش دوچندان شد شنيدن اظهارات

و رنج هيچ بستگي  آيد كه درد ميگرچه درد و رنج ممكن است تنبيه خدا باشد ولي مواردي نيز پيش 
زند فورا به اين  گناهي كه از انسان سرمي به طوري كه نبايد انتظار داشت كه هر. به گناه شخص ندارد
كنند خدا احساسات لطيفي دارد و پدري است كه هيچ وقت  مي كساني كه فكر. صورت تنبيه شود

آن چه آدمي بكارد «:  مقدس توجه كنندكند بهتر است به اين آيه كتاب نمي هايش را مجازات بچه



خدا . اتخاذ نكنند و بيهوده عقايد غلط و متكبرانه به خدا). 7: 6غالطيان (» را درو خواهد كرد همان
خدا او را رهبر ساخته بود، به جذام  مريم را به خاطر شك كردن به قدرت رهبري برادرش موسي كه

در اين مورد باز . رابطه نامشروع وي با بتشبع بود گرفتثمره  خدا جان پسر داوود را كه. مبتال ساخت
   .شود يافت مي هايي هم نمونه

 
در اين . اي است دهنده رياكاري نمونه تكان گويي و در عهد جديد مرگ حنانيا و سفيره به علت دروغ

لب چنان كه خود مسيح نيز صريحا به اين مطا. نه در تمام موارد موارد علل بدبختي گناه است ولي
طوري كه  به. كردند دفاع مي» بدبختي به علت گناه«شاگردان مسيح آشكارا از فلسفه  .اشاره كرد

فورا درصدد كشف جرم برآمدند كه  وقتي يك روز به فردي كه نابينا به دنيا آمده بود رو به رو شدند
 ولي مسيح به .والدينش كه به اين درد مبتال شده است ببينند خود شخص نابينا گناه كرده است يا

 :9يوحنا (» بلكه تا اعمال خدا در وي ظاهر شود«. مسئول اين بدبختي نيستند آنان گفت هيچ كدام
اند مسيح اظهار  رسيده اي از ساكنان جليل به قتل وقتي خبر رسيد كه به دستور پيالطوس عده .(31

بزرگتر نبود و باز درمورد كه زنده ماندند  هايي كه كشته شدند از گناه كساني داشت كه گناه جليلي
 سيلوآم بر آنان كشته شده بودند فرمود گناه آنان بزرگتر از گناه ساير  نفري كه در اثر سقوط برج18

توبه نكنيد همگي شما  اگر«: در هر دو مورد مسيح خطاب به شنوندگانش گفت. ساكنان اورشليم نبود
كامال واضح است كه اگر تراژدي و دردهاي  بنابراين). 3 -1: 13لوقا (» هم چنين هالك خواهيد شد

به عالوه بر . ايم خدا بدانيم قضاوت عجوالنه و نادرستي كرده زندگي خود يا ديگري را صرفا تنبيه
از وقايع كتاب مقدس كامال پيداست كه درموردي كه  (Hopkins) هاپ كينس اساس اظهارات

درواقع تنبيه   كامال روشن بود كه درد اوكرد براي شخص معذب مسئله به علت گناه بروز مي بدبختي
   .است

 
در سراسر عهد . كند از دادن اخطار تنبيه مي در حقيقت بر اساس اصول كلي كتاب مقدس خدا بعد

مردم فقط موقعي . سازد خدا شفاعت كرده مردم را از تنبيه آگاه مي شود كه بارها عتيق مشاهده مي
من از «: فرمايد مي خدا به طور قاطع. كردند به آن توجهي نميشدند كه بعد از شنيدن اخطار  مي تنبيه

هاي بد خويش بازگشت  از طريق. نماييد اي خاندان اسرائيل بازگشت... مردن مرد شرير خوش نيستم
خورد، چه صحنه  همين مطلب در عهد جديد نيز به چشم مي .(11: 33حزقيال (» نماييد چرا بميريد

 چند... ناي اورشليم، اورشليم. كند مسيح براي اورشليم گريه مي! ر خداو صب اي از محبت دهنده تكان
كند و  خود جمع مي هاي خود را زير بال مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع كنم مثل مرغي كه جوجه

خواهد كه كسي هالك  نمي... خداوند» :گويد پطرس نيز به طور واضح مي). 37: 23متي (» نخواستيد
چه طور ممكن است خداي نيكو «در مقابل سؤال  .(9 :3 دوم پطرس(» ه تو گرايندگردد بلكه همه ب
بلكه  .فرستد بايد جواب داد كه از يك نظر خدا هيچ كس را به جهنم نمي» بفرستد؟ مردم را به جهنم

هر چه را براي بخشيده  خدا منتهاي كوشش را نموده و. كند هركس خودش، خودش را روانه جهنم مي



مهيا ساخته است و تنها يك كار مانده و آن  اري، پاكي و آمادگي ما براي بهشت الزم بودشدن، رستگ
حال اگر هديه را رد كنيم خدا هم مطابق انتخاب و تصميم ما با . بپذيريم اين است كه ما اين هديه را

 گرچه گاهي .خواهد در آن زندگي كند دوزخ است بهشت براي كسي كه نمي. رفتار خواهد كرد ما
 .است در اين امر دخيل باشد تنبيه خدا همراه درد و ناراحتي است ولي موارد احتمال ديگري ممكن

  
بروز گناه و مرگ در دنيا است و نبايد فراموش كرد درد و  چنان كه قبال مالحظه شد انسان باعث

 بعضي. تاي به سبب گناه انسان ايجاد شده اس دنيا است به ظور قابل مالحظه رنجي كه امروز در
در نتيجه خسارت  گردد و اوغات غفلت در بناي عمارات باعث فرو ريختن آن هنگام طوفان شديد مي

اند؟ خيانت،  جنايت رانندگي افراد مست شده چند نفر تا به حال قرباني. آورد مالي و جاني به بار مي
 تلخ درد و رنج را هاي اجتماع امروزي ما هستند حصاد ويژگي پرستي كه روشنگر دروغ، دزدي، نفس

انسان  هايي كه از گناه به تمام بدبختي. توان در اين مورد خدا را مقصر دانست نمي .كند درو مي
به وسله مكاشفه . نيست انسان در اين دنيا تنها! گيرند فكر كنيد، چقدر زياد هستند سرچشمه مي

. شود هاي مختلف آشكار مي زمان به صورت دانيم دشمن نيز وجود دارد كه بنا به اقتضاي خدا مي
. است به صورت فرشته نور يا شير غران خود را ظاهر سازد بسته به موقعيت و هدفي دارد كه ممكن

مسيح در مثال بذر خوب و . است او كسي است كه باعث درماندگي ايوب شد اسم اين دشمن شيطان
ايجاد  دن غفلت خدا وشيطان از خراب كر). 28: 13متي (اشاره كرد كه كار دشمن است  كركاس

ولي با اين وجود شيطان  گرچه خدا به او اختياري محدود داده است. برد بدبختي لذت فراواني مي
با ابليس مقاومت كنيد تا از شما «. كند وارد نمي تواند به كسي كه رابطه نزديك با خدا دارد لطمه نمي

 نابراين شيطان نيز مسبب برخي امراض وب. بخشد آيه به ما اطمينان مي اين). 7: 4يعقوب (» بگريزد
  .ها در دنياي امروز ما است بدبختي

 
بهتر » هايي را عارض انسان سازد؟ دهد چنين مصيبت شيطان اجازه مي چرا خدا به«براي جواب سؤال 

خيلي «: گويد مي آقاي فرايدي.  داد دقت كنيد"فرايدي" به "رابينسون كروسو"جوابي كه  است به
تر از شيطان  تواند قوي آيا نمي ويي كه خدا كه اين قدر قدرت دارد و عظيم استگ خوب، تو مي

كند كه  طور است پس چطور خدا شيطان را نابود نمي اگر اين«: پرسد آقاي فرايدي باز مي» باشد؟
بهتر است اين را هم بپرسيد كه وقتي من «: دهد كروسو جواب مي» ادامه دهد؟ ديگر نتواند به شرارت

كنيم، خواه  وارده تعمق مي وقتي پيرامون دردها و آالم. »كشد؟ كنيم چرا خدا ما را نمي ناه ميتو گ و
خاطر بسپاريم كه خدا قدرت دوردست و نامعيني نيست   مهم را به مادي و خواه معنوي بايد اين نكته

آن را  د بلكهاو نه فقط از درد انسان خبر دار. هاي او توجهي نداشته باشد ناراحتي كه به انسان و
هاي خدا  از قلب و دست شود، مگر اين كه هيچ درد يا ناراحتي دامنگير ما نمي. كند احساس مي
خاطر داشته باشيم كه خدا بيشتر از ما درد  هر قدر ناراحتي ما دردناك باشد بايد به. گذشته باشد
آميز  يار تسليكند بس گويي مي وقتي سخنان مسيح را پيش سخنان اشعياي نبي. كند احساس مي



 و نويسنده عبرانيان) 3: 53اشعيا (» ها و رنج ديده مردمان مردود و صاحب غم خوار و نزد«. است
شدگان را اعانت  تجربه زيرا كه چون خود عذاب كشيده تجربه ديد استطاعت دارد كه«: افزايد مي

هاي ما بشود بلكه آزموده  نتواند همدرد ضعف اي نداريم كه رئيس كهنه«و ) 18: 2عبرانيان (» فرمايد
مسئله شيطان و بدبختي از مسائل رايج ما ). 15: 4عبرانيان (» گناه شده در هر چيز به مثال ما بدون

بايد  .هاي اتمي و هيدروژن اين مسئله به صورت حادي درآمده است ويژه با ظهور بمب به. است
   .ود دارنداي نداريم ولي اصولي چند وج اذعان كرد كه جواب قطعي و ساده

 
خطير خداست  فيليپس بدي جزء الزم اراده انسان كه عطاي. بي. اين كه براساس اظهارات ج نخست،

آن صورت از آزادي و انتخاب محروم  توانست ما را به شكل ماشين بيافريند، اما در خدا مي. باشد مي
ر مسير بدي كه ما آن را به كار بردن آزادي انتخاب د. بوديم نمي بوديم كه بديهي است ديگر انسان

باشد  آن مي ناميم، دليل اصلي وجود بال و بدبختي در دنيا است و انسان مسئول انسان مي «سقوط«
جالب توجه . برد ما را از بين مي توانست جلوي گناه را بگيرد ولي با اين عمل همه خدا مي. نه خدا

يست، بلكه ايجاد تمايل و رضايت اختيار انسان ن است كه منظور مسيحيت واقعي دخالت در قدرت
  .اجتناب از بدي خاطر جهت انجام خوبي و

 
كنند، جنايت آدميان  است كه مردم اتخاذ مي اي  بيشتر دردهاي دنيا در اثر تصميمات شريرانهدوم،

هايي كه در نتيجه تصميمات غلطي كه در امور دولتي و شغلي  بدبختي چه. روشنگر اين حقيقت است
ناشناخته  گردد كه هويتشان براي شخص تصميم گيرنده كامال دامنگير اشخاصي ميشود  مي گرفته
وقتي كه به اخطار خطر جز و  گيرد حتي گاهي بالهاي طبيعي نيز در اثر خطاي انسان صورت مي. است

   .كند توجهي نمي... مد، آتشفشان و طوفان و 
 

ان مورد  .شود  و تنبيه عارض ميبرخي از زحمات نه همه آنها به مشيت خدا به جهت قصاص سوم،
منظور اصالح و ايجاد شخصيت  خدا اغلب اين زحمات را به. احتمالي را بايد هميشه در نظر داشت

داند كه به خاطر عملش اين  زحمت است مي داند و خود شخص كه در واقعي در انسان مجاز مي
   .كشد زحمات را مي

 
 رچه شيطان در صليب مسيح شكست خورده استگ. خدا دشمن سنگدلي چون شيطان دارد چهارم،

تجربيات پيداست كه در  از مكاشفات و. كاري خود ادامه دهد ولي اجازه دارد تا روز داوري به خراب
   .انسان است تر از نيروي دنيا نيروي شيطاني وجود دارد كه قوي

 
ين يعني با دادن پسر نهايت سنگ بي خدا خود متحمل دردناكترين فاجعه شده است و با قيمتيپنجم، 

گاه نتايج  عيسي مسيح را با آغوش باز قبول كنيم آن وقتي خداوند. خود تلخي درد را چشيده است
 اي شود و ما از زندگي تازه گناه ما بخشيده مي. بندد از ما رخت برمي بدي و مصيبت براي هميشه



كنيم  نيرويي كسب مي گاه  آنبندد، القدس صورت مسيح را در ما مي شويم و وقتي روح برخوردار مي
  .تا آن چه را كه در دست است انتخاب كنيم

 
اغلب  چون. ترين آزمايش ايمان مسيحيان اين باشد كه قبول كنند خدا نيكوست مشكل شايد

ثلك اهل هامبورگ به اين  هلموت. كنند آيد كه ظاهرا خالف اين حقيقت را ثابت مي مسائلي پيش مي
كنيم قسمتي از پاچه كه در وسط  اي اشاره مي پاچه بيني به تكه قتي با ذرهكند كه و مطلب اشاره مي

  در حالي كه روشن. رسد قسمتي كه در اطراف پارچه قرار دارد تار به نظر مي تر و گيرد روشن قرار مي
گويد زندگي مانند  او مي .كنيم بودن اطراف پارچه بستگي به اطراف پارچه دارد كه ما آن را تماشا مي

ولي براي . آوريم تيره و تار است آنها سر درنمي ين پارچه است كه به علت حوادث و اتفاقاتي كه ازا
ما نبايد با توجه به يكايك مشكالت به طور . مركز صليب مسيح چشم بدوزيم مقابله به آنها بايد به

ما تجلي  او به طور اشكال شخصيت خودش را بر صليب به. درمورد نيكويي خدا قضاوت كنيم مجزا
ما تسليم نمود چگونه با وي همه  او كه پسر خود را دريغ نداشت بلكه او را در راه جميع«. نموده است

   ).8:32روميان (» چيز را به ما نخواهد بخشيد
 

او اعتماد كنيم؛ همان گونه كه ما انتظار  خدا هرگز از ما انتظار ندارد هر چيز را بفهميم، كافي است به
بريم و از ما  نزد دكتر مي داشته باشد ولو اين كه نداند چرا او را به محبت ما اعتمادداريم بچه ما 

و اراده  ها شود كه درك كنيم از پيچيدگي هنگامي وجود ما از آرامش برخوردار مي. نكند قدرداني
كشيم و با  راحتي نفس مي آن موقعي به. خدا فقط قادريم چند تار نخ را ببينيم نه تمام آن را

كه خدا را دوست دارند و به حسب اراده او  به جهت آناني«آوريم كه  وشحالي سر تأييد فرود ميخ
در هنگام ). 8: 8روميان (» باشند خيريت ايشان با هم در كار مي اند همه چيز براي خوانده شده
.  نيابيميا شود بركت بيابيم و باعث مي) نه خود زحمات(ها  العمل افتد كه عكس اتفاق مي زحمت گاهي

هرگاه با فيض خدا بتوانيم  .شود كند باعث سفت شدن گل هم مي همان آفتابي كه كره را آب مي
گاه با حبقوق نبي هم صدا  خدا مشاهده كنيم آن هاي ايمان به صحنه كامل زندگي را از راه عدسي

ون ضايع گردد و شكوفه نياورد و ميوه در موها يافت نشود و حاصل زيت اگر چه انجير«: گوييم شده مي
من در خداوندم  ها نباشند ليكن ها در طويله ها از آغل منقطع شود و رمه آذوقه ندهد و گله ها مزرعه

 .)18 و 17: 3حبقوق ) «شادمان خواهم شد و در خداي نجات خويش وجد خواهم نمود
  

  
  
  
  
  



  آيا علم با كتاب مقدس مغاير است؟: فصل چهارم
  

تر ساخته  موضوع را روشن كند آن را مشكل اده شده به جاي اين كههايي كه به سؤال فوق د جواب
گيرند كه اوال از قول  و كتاب مقدس از آن جايي سرچشمه مي بيشتر تضادهاي ظاهري بين علم. است

 شود، ثانيا وقايع را از نظر فلسفي كنند كه هيچ در آن يافت نمي را بيان مي كتاب مقدس مطالبي
اشكال مسئله را  يك قسمت از. تفسرها كامال از خود واقعيت مجزا هستندكنند كه اين  تفسير مي

يكي از . كنند را اشتباه تعبير مي دهند كه كتاب مقدس لوح تشكيل مي مسيحيان خوش قلب اما ساده
 كتاب مقدس بود كه طي آن اسقف جيمس آشر سنجي اشتباهات تاريخي و نابخشودني، زمان

(James Ussher) (1581- 1656) هاي كتاب مقدس  نامه معاصران شكسپير محاسباتي با نسب از
 بسياري از غير.  قبل از ميالد به وجود آمده است4004گرفت كه دنيا در سال  انجام داد و نتيجه

واقعا معتقدند به  اند مسيحيان خيال كرده» لرد برتراند راسل«مسيحيان از جمله فيلسوف معروف 
كه از اردوي دانشگاهي يكي از  چند وقت پيش هنگامي. ز ميالد قبل ا4004خلقت عالم در سال 

او داشت به سؤاالت ورقه . دانشجوي غير مسيحي برخوردم كردم به يك اياالت غربي امريكا ديدن مي
 آيا بر اساس تعليمات«: يكي از سؤاالت اين بود. كه درمورد تمدن غربي بود داد تستي درس جواب مي

زنم استاد شما  مي به او گفتم حدس»  قبل از ميالد به وجود آمده؟4004كتاب مقدس دنيا در سال 
از جيبم يك كتاب . داد همين طور است جواب! مايل است جواب بلي را براي اين سؤال انتخاب كنيد

در كجاي كتاب مقدس اين مطلب نوشته شده است؟  مقدس درآوردم و گفتم ممكن است بگوييد
. سرعت تاريخ خلقت را در صفحه اول كتاب پيدايش بيابد تعجب كرد جوان از اين كه نتوانست به

 هر دوي آنها براي»  است3در صفحه «همراهم سعي كرد او را ياري دهد و گفت  دوست مسيحي
شود  انگليسي يافت مي هاي اولين بار فهميدند كه تاريخ اسقف آشر كه در بسياري از كتاب مقدس

  .جزء متن اصلي كتاب مقدس نيست
 
دارند كه با واقعيت فاصله زياد دارد، اين  ز سوي ديگر برخي از دانشمندان تمايل به گفتن مطالبيا

باشند كه هيچ وقت به اندازه خود  فلسفي از اطالعات اصلي مي مطلب بيان شده در واقع تفسيرهاي
تواند  مي رمتأسفانه شنونده يا خواننده اين مطالب، در فكر خود كمت. اهميت نيستند اطالعات حائز

افتد، حتي اگر مطالبي  مورد قبول مي هاي يك دانشمند معموال گفته. واقعيتي را از تفسيرها تميز دهد
شوند كه نسبت به  گفتارهاي وي همان احترامي را قائل مي خارج از تخصص خود بگويد باز مردم به

اظهارات  (Anthony Standen) مثال آنتني استاندن. تخصص وي قائل بودند اظهارات وي در زمينه
داروين به بعد  از زمان«: كند را چنين بازگو مي "Yale" شناسي دانشگاه لول استاد ديرين .اس. ر

فكران  نظران و روشن است و صاحب فرضيه تكامل به ظور روزافزوني مورد تأييد عموم قرار گرفته
گرچه از روش و .  استقابل درك مسئله خلقت هيچ ترديدي ندارند كه تكامل راه حل منطقي و

توان يقين حاصل نمود كه عمل تكامل با قوانين بزرگ  ولي مي چگونگي عمل اطمينان كامل نداريم



قابل درك  داشته كه هنوز برخي از اين قوانين براي بشر پوشيده است، و شايد هم اصال طبيعي تطابق
قوانين طبيعي هنوز ناشناخته  كند كه اگر برخي از اين مطلب اين سؤال را مطرح مي). 1(» نباشد

اصال چنين قوانيني وجود خارجي دارند؟ و اگر  توانيم اطمينان حاصل كنيم كه هستند چگونه مي
  دانيم كه آنها با منطق سازگار هستند؟ نيستند چطور مي بعضي از آنها قابل فهم بشر

 
مصون   از بحث و جدلهاي كتاب مقدس و وقايع علمي را آن طور كه هست قبول كند گفته اگر كسي

هاي  چه كه به وسيله روش مورد ديگري كه اغلب باعث اختالف شده اين است كه آيا آن. خواهد ماند
يا خير؟ برخي دانسته يا نادانسته بر اين  علمي قابل اثبات نيستند، قابل قبول و واقعي هستند

پذير نباشد آن  ايشگاه امكانهاي علمي در يك آزم به وسيله روش اند كه اگر اثبات يك قضيه عقيده
گرفته و  قرار» هدف«در واقع » كشفيات علم«. توان آن را معتبر تلقي كرد نيست و نمي قضيه درست

. باشند پذيرفت مورد سؤظن مي شوند و مطالبي كه بايد با ايمان عيب تلقي مي در نتيجه كامل و بي
هاي ديگري نيز وجود دارد كه به  وهآزمايشگاهي شي هاي علمي و بختانه عالوه بر روش ولي خوش

چگونگي عاشق شدن دختر و پسري را در . واقعيت و دانش اصيل دست يافت توان به وسيله آنها مي
گيرد بلكه  نمي مطمئنا اين مرحله در يك آزمايشگاه و به وسيله برق و باطري انجام. بگيريد نظر

به طوري كه قبال . واقعيت دارد يا خير اشق شدنتوانند بگويند ع اند مي كساني كه اين تجربه را داشته
خدا واقعي است، . وقايعي مفيد است كه جنبه فيزيكي دارند هاي علمي صرفا براي اشاره شد روش

هاي تجربي انسان شامل  پژوهش. كه علم آن را مورد پژوهش قرار داده است جدا از دنياي طبيعي
بتواند او را  در محبت ظاهر ساخته تا انساناو وجودي است كه شخصيت خود را . شود نمي خدا

   .بشناسد
 

هايي استوار است كه قبل از  در واقع خود علم بر فرضيه .سازد ايمان زياني به درك واقعيت وارد نمي
براي مثال يكي از اين فرضيات اين . باشد فرضيات مستلزم داشتن ايمان مي هر نوع تحقيق قبول آن

به ذكر است  الزم. شده است  ترتيبي برخوردار است و علم آن حسابكه عالم هستي از نظم و است
. جمعي از مسيحيان ابداع گرديد هاي علمي كه امروز در دنيا رايج است در قرن شانزدهم وسيله روش

دانستند رد كردند و اذعان  نظم و متغير مي كائنات را بي آنان مباني يوناني را كه مبني بر شرك بوده و
خالقي دانا  توان آن را مورد مطالعه قرار داد زيرا هستي از نظم برخوردار است و مي المداشتند كه ع

در حالي كه مطمئن بودند از افكار  هاي خود را ادامه دادند آنها پژوهش. آن را به وجود آورده است
است از فقط به وسيله ايمان بايد آن را پذيرفت عبارت  فرض تأييد نشده ديگري. كنند خدا پيروي مي

به طوري كه بايد با ايمان قبول كرد كه حواس ما بستگي و شايستگي  اطمينان به حس درك بشر
بنابراين . گردانند مي واقعيت هستي را دارند و ما را مستعد درك واقعيت مشاهدات خودمان انتقال

ي معنوي ها چيزهاي مادي و نيز واقعيت اي است جهت درك اصالت مسيحيان معتقدند كه علم وسيله
يك مسيحي مانند يك عالم، با ايمان و فرض . وجود دارند هاي ديگري نيز براي كشف حقيقت ولي راه



 پر واضح است كه. طوري كه اين رويه او با عقل و منطق هيچ منافات ندارد به. سرو كار دارد
نوعي (ك اسكتسوفرني كنند و آنان خود را متفكرين مسيحيان دانشمند بسياري در دنيا زيست مي

الزم به تذكر است . گزار مسيحي علم جديد بنيان آورند بلكه معتقدان به حساب نمي) اختالل رواني
بسياري از پيشروان . گيرند ارزيابي كند كه مورد سنجش آن قرار مي كه علم قادر نيست چيزهايي را

ياري  ي مقاصدشاناند كه در خود علم چيز قابل توجهي نيست كه آنان را در اجرا شده علم متوجه
رود يا براي  به كار مي اي در راه تخريب شهرها كند كه انرژي هسته گاه تضمين نمي علم هيچ. دهد
  .است ارزيابي و تشخيص از قدرت علم خارج. كني سرطان ريشه

 
آن را و به همين جهت به وسيله  به عالوه علم فقط قادر است چگونگي يك عمل را بيان كند نه چراي

مقدار زيادي از اطالعات گوناگون موجود . يا خير توان فهميد در عالم هستي منظوري هست علم نمي
كتاب مقدس اغلب . طوري كه مكاشفه اطالعات ما ناقص خواهد بود مبتني بر مكاشفه است، به

 اين بدان معني نيست كه. كند دهد ولي به وضوح چراي آن را ذكر مي را شرح نمي چگونگي مطالب
كتاب مقدس  ب مقدس از نظر تاريخي و علمي درست نيستند، بلكه نشانه اين است كهمطالب كتا

را جهت تشريح مفهوم زندگي و  ها اشتباها عقيده به خدايي بعضي. اهميت تاريخي و علمي نيز دارد
ايمان نيز در جواب به  اند و دانشمندان بي دانسته اسرار حيات كه هنوز براي بشر پوشيده است الزم

صبر كنيد و كمي ديگر به ما وقت بدهيد تا از طريق علم و «دارند  مي عقيده اشتباها اظهاراين 
خدا عالوه بر  دانند كه پيروان اين عقيده نمي» .عمل دنياي هستي را برايتان روشن سازيم چگونگي

ه چيز قيام قبل از همه است و در وي هم او«. باشد دارنده و گرداننده نيز مي اين كه آفريننده است نگه
دانستن اين كه . هم خواهد پاشيد اگر خدا آن را نگه ندارد عالم هستي از). 17: 1كولسيان (» دارد

به  امروزه درباره امكان. كند داري آن فرق مي شود با خود عمل نگه داري مي نگه چگونه عالم هستي
لوح  از مسيحيان ساده يبعض. شود هاي آزمايشگاه صحبت زيادي مي وجود آمدن موجود زنده در لوله

ولي اگر هم . از تخت خود به زير خواهد افتاد ترسند اگر اين واقعه باورنكردني اتفاق بيافتد خدا مي
   شود؟ اي عايد مي چه نتيجه امدي به وقوع بپيوندد چنين پيش

 
زندگي خود به خود ظاهر نشده بلكه حاصل مغز متفكري  چه مطلبي ثابت خواهد شد جز اين كه

نوين به طور اتفاقي و با تأثير » زندگي«شخص نيز خواهد فهميد كه اين  ترين لوح حتي ساده. است
جدي بوده  عوامل به وجود نيامده بلكه زاده فكر و تالش فرساينده در محيط تحت مراقبت متقابل

 زندگي نوين آزمايشگاهي باز حتي با وجود چنين. شود است و بدين وسيله به وجود خدا معترف مي
در موجود زنده آزمايشگاهي از كجا آمده است؟  اين سؤال پيش خواهد آمد كه عناصر به كار رفته

اگر انسان واقعا بتواند مثل خدا فكر كند نبايد . آنها را آفريده است ترين جواب اين است كه خدا مقول
خدا تلقي   راموجود زنده آزمايشگاهي را غير عملي بداند ولي در اين صورت نبايد انسان آفرينش

تكامل مورد بحث و جدل قرار  اي بيشتر از فرضيه درمجامع فرهنگي به احتمال قوي هيچ مسئله. كند



را به طور كامل نپذيرد كافر و پيرو تئوري تكامل  اي معتقدند اگر شخص نظريه آفرينش عده. گيرد نمي
ن تكامل خود از چندين چو. رود بايد دانست منظور چيست به كار مي «تكامل«هرگاه واژه . است

   .شده است نظريه تشكيل
  

تكامل به عنوان فرضيه از رشته  نخستين نظريه فلسفه ضد مسيحي و طبيعي فرضيه تكمل است،
است به طوري كه براي بسياري به صورت فلسفه  ها نيز سرايت كرده شناسي به ساير رشته زيست

هيچ يك از مسيحيان . كنند دين استفاده مي  وتوجيه تاريخ و اجتماع زندگي درآمده كه از آن براي
را كامال  تكامل را كه توسعه پدا كرده به فلسفه زندگي تبديل شده است قبول ندارد و آن اين فرضيه

تكامل اعتقاد دارند از اين دسته  بايد دانست كه تمام افرادي كه به نحوي به فرضيه. كنند رد مي
پذيرند و بنا به تفسير  فرضيه را به شكل روحاني آن مي ايننخست نيستند، چنان كه برخي از آنان 

   .روش كار خدا است و بدون وجود خدا تكامل نيز وجود ندارد نوين تامستيك تكامل
 

اند و  شده آسا ظاهر نظريه بعدي به تكاملي معتقدند كه طي آن زندگي و عقل به طور معجزه پيروان
عالي در اثر تكامل اتفاقي به  اند، منتهي ان درجات دهزندگي از بدو پيدايش به درجات عالي رسي

   .اند ناگهاني بوده اي نو ظهور و اند بلكه پديده وجود نيامده
  

برخي مسيحيان پيرو طريق تكامل الهي هستند چون به نظر آنان بين تكامل و اعتقادات مذهبي 
   .اختالفي وجود ندارد

 
كه وجود خدا را انكار   بود كه بدانيد تمام آنها تكاملي رااز ارائه انواع مختلف فرضيه تكامل اين غرض

يكي آن كه فرض تكامل قطعا به . حذر بود در بحث تكامل بايد از دو مطلب افراطي بر. كند نيستند
ديگر اين كه تكامل فقط فرضي است فاقد شواهد و مدارك  اثبات رسيده و بايد آن را پذيرفت و

 گزاري بر درجه عالي احتماالتي هستند كه بر اطالعات موجود پايهمبتني  هاي علمي تئوري. اثبات
است كه دائم در  عالوه بر ان علم هم چون قطاري. اند و به هيچ وجه مطلق و قطعي نيستند شده

. آيند هاي طرد شده به شمار مي فرضيه هاي ديروز آن امروزه از باشد به طوري كه شناخت حركت مي
باز به همين دليل . شناسي دانست تكامل را شناخت نهايي زيست وع فرضيهبه همين دليل نبايد هر ن

دهيم  اگر كتاب مقدس را با علم امروزه وفق. مقدس به وسيله علم كار خطرناكي است كتاب» اثبات«
داشت؟ پس بايد عكس  پس از ده سال ديگر وقتي علم تغيير كند كتاب مقدس چه سرنوشتي خواهد

دانشمندان متفكر تكامل، پيچيده بودن  .ني علم را با كتاب مقدس وفق داداين قضيه انجام شود يع
» تكامل«وجود برخي اختالفات ظاهري و مطالب نامفهوم بايد  پذيرند ولي معتقدند كه با موضوع را مي
   .را قبول كرد

  



ه تكامل دانشمند فرضي دانيم اين مقاله جالب را بازگو كنم كه كركوت بيان نكته باال الزم مي براي
كه زحمت پژوهش به خود بدهند تسليم  عقيده دارد كه بسياري از دانشمندان امروزي بدون اين

دانشمند نامبرده چنين اظهار . شوند شناسي مي زيست مطالب درسي به ويژه فرضيه تكامل در
شناسي بوده  هاي مختلف زيست سال اخير تدريس دانشجويان در جنبه كار من در چند«: دارد مي
نمايندگي  كنم و اغلب يكي به در كالس از آنان درباره شواهد فرضيه تكامل سؤال مي معموال. ستا

شناسي،  شناسي، آناتومي، رويان ديرين توان در بله استاد شواهد آن را مي... دهد كه ديگران جواب مي
وار بر  دانشجوي مذكور جواب كلمات را پشت سرهم طوطي «.بندي و جغرافي پيدا كرد اصول طبقه

تر  مشكل نشيند و با نگاهي پيروزمندانه به اطراف آمادگي خود را براي سؤال مي راند و سپس زبان مي
ولي در عوض » اين زمينه چيست؟ ماهيت شواهد انتخاب طبيعي در«: كند، مثال سؤالي مانند اعالم مي

ي بهترين جواب به مسئله كن فكر مي«: پرسم از او مي .دهم من به سؤال خود درمورد تكامل ادامه مي
هيچ جواب ديگري ! چرا كه نه! البته«: دهد جواب مي» تكامل باشد؟ بستگي حيوانات چگونگي هم
 «.ندارند ام خداپرستان امروزي قبولش مگر جواب ديني كه آن هم به طوري كه فهميده وجود ندارد

 
» ري در اين مورد وجود ندارد؟فرضيه ديگ بنابراين به اين علت به فرضيه تكامل اعتقاد داري چون»
آيا «: پرسم از او مي» .كنم به علت شواهد موجود آن را قبول مي همان طوري كه گفتم. اوه نه استاد«

 كند بر شمردن اسامي و سپس شروع مي» بله آقا» «اي؟ مدارك تكامل خوانده كتابي درمورد
   .نويسندگان معروف كتب درسي

  ".ردالبته كتاب داروين جاي خود دا"
  "اي؟ آيا كتاب داروين را خوانده"
  "اش را بله آقا ولي نه همه"
  "صفحه اول را چطور؟ 50"
  "بله شايد كمي هم كمتر از آن"
  "اي؟ صحيح پس به همين اندازه مطالعه شواهد كامل تكامل را به دست آورده"
  "بله استاد"
موضوع مورد بحث  تي را كه عليهحاال اگر بخواهي واقعا وارد يك بحث بشوي نه فقط بايد نكا خوب"

  "داشته باشي هاي مخالف آن نيز اطالع هستند بداني بلكه بايد از جنبه
  "بله استاد همين طور است"
  "پس لطفا چند مورد از مداركي كه عليه تكامل هستند ذكر كن. خيلي خوب"
  "ولي استاد چنين مداركي وجود ندارند"
 
شود كه انگار  مي شود دانشجو طوري به من خيره ر جدي ميرسيم گفتگو ما بسيا اين جا كه مي به
فهمانم كه فقط با حفظ  گيرد به وي مي مي ناراحتي او وقتي اوج. انصافي متهم كند خواهد مرا به بي مي



توان دانشمند شد و اين كه با اين رفتار خود او هم  علمي نمي كردن و بازگو كردن جديدترين مطالب
مطلبي را كه  به اين ترتيب هر. شوند ي خواهد شد كه مورد تمسخر واقع ميدانشجويان مذهب مانند
هرگاه از آنها سؤال شود فورا به يك  كنند و توانند با منطق درك كنند با ايمان آن را قبول مي نمي

ها را  جالب است كه اغلب فقط عنوان اين كتاب. داروين كنند مانن كتاب اشاره مي» كتاب خوب«
 گيرند عبارتند از كتاب مقدس، اصل انواع، كه بيشتر از همه مورد بحث قرار مي هايي كتاب. اند خوانده

مطالع شواهدي كه  به دانشجويان توصيه كردم كه به .(Das Kapital) ماتراليسم و يالكتيك و يا
 با پس از يك هفته دانشجو. اي درآورد مقاله برله و عليه تكامل هستند بپردازند و آنها را به صورت

دانند من به آساني  نويسند چون مي معموال مقاالت خوبي مي دانشجويان. اش نزد من آمد مقاله
بر  پس از اين كه مقاله مزبور در كالس خوانده شد از او پرسيدم كه چرا شواهدي .شوم متقاعد نمي

دم ولي هيچ زير و رو كر استاد، چندين كتاب را«: عليه تكامل ذكر نكرده است؟ با لبخند جواب داد
دانم  هاي مذهبي نرفتم چون مي الته سراغ كتاب .هاي علمي پيدا نكردم مدركي عليه تكامل در كتاب

ولي استاد حتي » «بله همين طور است من مدارك علمي خواسته بودم» «آنها مورد نظر شما نبودند
   .«پيدا نكردم و اين خود امتيازي است براي فرضيه تكامل يك مورد هم

 
تحت  Radi تواند به كتابي از متذكر شدم كه فرضيه تكامل فرضيه جديدي نيست و او مي به او

دانشجويان اسم كتاب را براي  پس از اين كه. رجوع كند» شناسي هاي زيست تاريخ فرضيه«عنوان 
اين كه كسي فرضيه تكامل را به عنوان بهترين روش  قبل از«: مراجعه يادداشت كردند، به آنان گفتم

. اي را تحقيق كند زنده عصر جديد بپذيرد، الزم است قبال نتيجه عقيده ي توجيه حيات موجوداتبرا
مورد ويژه قابل  كند و چون در اين ها مي اوقات اين فرضيه مثال اشاره به تكامل به تكامل اسب اغلب

رد ساير گيرند كه فرضيه فوق درمو مي نتيجه. قبول شناخته شده بدون اين كه دليلي ارائه دهند
 نكته را بايد در نظر گرفت كه 7هر تقدير، در بحث تكامل  به. »حيوانات نيز صادق و قابل قبول است

  .آورند فقط به نكته آخري توجه دارند و بقيه را به حساب نمي اغلب علماي تكامل
 

  . داردالساعه واقعيت اند يعني خلق دار توليد كرده جان، موجودات جان نخست، اين كه موجودات بي
  .الساعه فقط يك بار اتفاق افتاده است دوم، خلق

  .ها، گياهان و حيوانات رابطه متقابل با يكديگر دارد ها، باكتري ويروس... سوم، 
  .اند جانوران تك سلولي توليدكننده جانوران چند سلولي بوده... چهارم، 
  .ندمهرگان رابطه متقابل با يكديگر دار هاي مختلف بي تيره... پنجم، 
  .اند مهرگان به وجود آمده داران از بي مهره... ششم، 
خزندگان و خزندگان  اند و دوزيستان ها، دوزيستان را به وجود آورده داران و ماهي مهره ... هفتم،

گاهي اين ترتيب به صورت ديگري نيز بيان  .اند داران را به وجود آورده پرندگان و پرندگان پستان
  .خزندگان از يك دسته هستند اران جديد ود يعني پستان. شود مي



 
 
هفت فرض را براي شروع بحث تكامل الزم و معتبر  داران تئوري تكامل اين به نظر من طرف"

اي كه   اولين نكته" .عمومي تكامل از اين فرضيات تشكيل يافته است دانند و در واقع تئوري مي
، آنها )ندارند خودي خود ارزش تحقيق تجربياين هفت نكته به (يادآور شوم اين است كه  خواهم مي

بنابراين گرچه . اتفاق افتاده باشد فقط روشنگر يك سري حوادثي هستند كه امكان دارد در گذشته
زندگي امروزي يافت ولي اين شباهت دليل بر اين نيست كه اين  توانيم شباهتي بين آنها و شرايط مي

 تمام آنها مدارك احتمالي براي تغيير موجودات. گذشته اتفاق افتاده باشند فرضيات بايد در
چگونگي تغيير و تكامل  داران، به طوري كه نسبت دادن اصل خزندگان امروزي به پستان. باشند مي

توانيم اين تغيير را فراهم آوريم؛ بلكه براي  نمي متأسفانه ما خود نيز. سازد داران را روشن نمي پستان
اماره محدود استفاده كنيم و من االن قصد دارم اين قرائن را بررسي و  فرضيات خود بايد از قرائن

منشأ فرض  شايد اين. هنوز منشأ غير آلي زندگي نامعلوم است» Ramm بر اساس اظهارات .كنم
بعضي انواع كه پس از گذشت  شده باشد، ولي هنوز درستي آن به اثبات نرسيده است و هنوز مسئله

كشفيات نويني نيز كه در زمينه . قدرت خود باقيست اند، به و تحول ماندهها سال بدون تغيير  ميليون
اين همه مجهوالت در بحث تكامل » .مشكل ديگري را پيش آورده است شناسي به دست آمده زمين
اين تئوري  مسئله ديگري نيز در تكامل وجود دارد، اختالفي است كه بين. ناچيز انگاشت توان را نمي

  .ديناميك جريان داردو قانون دوم ترمو
  

ولي مقدار  ماند، ها گرچه تمام مقدار انرژي باقي مي در تغيير يا تبديل انرژي«مزبور  بر اساس قانون
دوم ترموديناميك سازگار به نظر  تكامل با قانون» .رود كارايي و توانايي انرژي رو به تحليل مي

ما به طور آشكارا با دو «: گويد ان چه رم ميبه بنا چن عالم هستي رو به زوال است و نه رو. رسد نمي
با  اگر انرژي غير قابل وصول باشد. عدم بازيابي انرژي مواجه هستيم) 2(انرژي و  بازيابي) ا(تئوري 

بازيابي انرژي ثابت نشده  اي از تئوري تا اين لحظه هيچ مرحله. شويم مسئله تكامل رو به رو مي
را » نوع» اگر واژه. شود است كه از انواع مي ل متوجه تعريفيبيشتر مسائل و اختالفات تكام» .است

در اول پيدايش يكي بدانيم در آن صورت مسئله » جنس«بريم با واژه  مي كه امروزه در علم به كار
» جنس«كنند با  مي انواع آن طور كه آن را تعريف«آيد و به همين دليل  بودن انواع پيش مي ثابت

گويد الزم  سرسخت تكامل است مي ماريس كه مخالفين. م . حتي هنري. كتاب مقدس سازگار نيست
به همين دليل ساده كسي . كند انواع را ذكر نمي كتاب مقدس ثابت بودن... كه «به تذكر است 

  .«چيست «انواع«داند معني اصلي  نمي
  

 بر اساس .شود چه چيز تشكيل مي از» انواع«شناسان امروزه اين است كه  ترين مسئله زيست مهم
قطع ثابت شده كه تغيرات كروموزوني، تغيرات  شناسي به عمل آورده به طور هايي كه ژن پژوهش

هاي مشخص جديدي در گياهان و حيوانات  باعث پيدايش دگرگوني گيري دو جنس مختلف ژني، جفت



. شود مي هنام برد» انواع جديد«هاي جديد از آنها به عنوان  بندي حتي در اغلب رده گرديده است كه
كند كه اين تغييرات محدود  ثابت مي به هر تقدير تمام قرائني كه در زمينه ژن وجود دارد به طور قطع

دارد كه هر  كتاب پيدايش صرفا اظهار مي. را عرضه دارند جديدي» نوع«توانند همواره  هستند و نمي
 كند، فقط نمي» سجن«كنند و هيچ تعريفي از خود  تكثير پيدا مي» خود موافق جنس«دسته 

ديگر قادر به توليد  چون در اين صورت(هاي مختلف نبايد با هم پيوند داده شوند  افزايد كه جنس مي
هاي بزرگ و تغييرات  ثابت بودن گروه بنابراين كتاب مقدس درمورد). مثل جنس خود نخواهند بود

 Russell در همين زمينه. ددارند نظري ندار نوين ابراز مي تر آن طور كه كشفيات هاي كوچك گروه
Mixter دانم نمي من كه پيرو آفرينش موجودات هستم اصل انواع مختلف را يك«: دارد مي اظهار. «

نيز مانند نامبرده  Carnell .باشند مي او مخالف تكاملي است كه به وسيله آن همه چيز از يك منشأ
البته دامنه . خوش تغيرات گرديدند خدا آفريده شدند، دست هايي كه به وسيله معتقد است كه جنس
يك نفر كه پيرو بقا است ممكن است بدون اين كه «: گويد مي Carnell .است اين تغيرات محدود

شود كه  مي مجددا تأكيد» . را رد كند"بقاي انواع"اعتقاد خود را از دست بدهد اصول  اصل
اختالفي است كه به علت  ناهماهنگي كه ظاهرا بين علم و كتاب مقدس موجود است در واقع

  .هاي گوناگون از واقعه اصلي به وجود آمده است برداشت
 

تلقي  شود اغلب به عنوان خود واقعه كه به منزله فرض واقعه از طرف شخصي عرضه مي مطالبي
اتومبيل در شهر گردش  مثال مردي اطالع حاصل ميطكند كه همسرش با مرد ديگري با. گردد مي
اين خبر با آن چه مردم درباره آن  شناسد از رد مزبور كه همسرش را ميبرداشت م. كردند مي
آيند به اين خاطر نيست كه  هايي كه به وجود مي اختالف بنابراين. انديشند كامال متفاوت است مي

آمده  هاي گوناگوني است كه از اصل واقعه به عمل بلكه در نتيجه نظريات و برداشت ها مختلفند واقعه
اين شخص چه بوده است؟ و  شنويم بايد از خود بپرسيم نظر خوانيم و مي د هر چه كه ميدرمور. است

نظر به اين كه هنوز . قاطعيت مطلق وجود ندارد در علم و هر چيز ديگر. گيري كنيم آنطگاه نتيجه
توان هيچ اختالف اساسي بين علم و كتاب  بر آنها عرضه نشده نمي مسائلي مطرح است كه راه حلي

  . قائل شدمقدس
  

 :توضيحات
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  آيا كتاب مقدس كالم خداست؟: فصل پنجم
  

كتاب . گيرد مشاجره محافل قرار مي سؤال فوق مسئله مهمي است كه امروزه اغلب مورد بحث و
با اين وصف موضوع . تواند از اعتبار آن بكاهد نمي عقيده شخصمقدس كالم خداست و دراين مورد 

پس از اين . به ايمان به مسيح است نه نظر او پيرامون كتاب مقدس اصلي در رستگاري شخص توسل
 :پرسد اين است آورد سؤال منطقي كه درمود كتاب مقدس مي مسيح ايمان مي كه شخص به

كامال روشن است كه  طوري كه بعدا مالحظه خواهيد كردبه » نظرمسيح درمورد اين كتاب چه بوده؟»
كه پيرو مسيح است قاعدتا بايد از او  كسي. دانست عيسي مسيح كتاب مقدس را كالم مقتدر خدا مي

توانيم براي اين سؤال ژرف  ولي چطور مي. تقبل نمايد اطاعت كرده نظريه او درمورد كتاب مقدس
دعاهاي خود كتاب مقدس در اين مورد جزء داليل محسوب كه مطالب و ا پاسخي بيابيم؟ در حالي

در دوم . كرد توان از آن صرف نظر با اين وجود آنها جزء اطالعات پرارزشي هستند كه نمي شوند نمي
جهت تعليم و تنبيه و اصالح و  تمامي كتب از الهام خداست و به«: خوانيم كه  مي16: 3تيموتاؤس 

در » الهام«واژه » .به جهت هر عمل نيكو آراسته شود د خدا كامل وتربيت در عدالت مفيد است تا مر
هاي  گوييم شكسپير براي نوشتن نمايشنامه وقتي مي. به كار نرفته است اين جا به معني عام كلمه

ديگري  گرفتند، منظور چيز مي» الهام«هاي عالي خود  خود و بتهون جهت تصنيف سنفوني بزرگ
  .است

 
باشد، و بدين  مي» ناشي از نفس خدا«به معني  ترجمه شده در اصل» الهام«ين آيه اي كه در ا ولي واژه

در . اين نكته اساسي را بايد همواره در نظر داشت. كند به نويسندگان مي وسيله اشاره به خود نوشته
نيست زيرا كه  هيچ نبوت كتاب از تفسير خود نبي«: يابيم  گفته ديگر مهمي مي21و  20 :1 پطرس
مجذوب شده از جانب خدا سخن  القدس  به اراده انسان هرگز آورده نشد بلكه مردم به روحنبوت
آيات نيز تأكيد شده است كه كتاب مقدس از خدا  فرماييد در اين به طوري كه مالحظه مي» .گفتند

هاي تحرير  بدانيم كه نويسندگان كتاب مقدس صرفا ماشين الزم است. سرچشمه گرفته است
كنند  مي برخي به اشتباه فكر. كليدهاي آنان را زده تا پيغام خود را تحرير كرده باشد ه خدااند ك نبوده

در اين كه هر . كرده است كه معني الهام در كتاب مقدس اين است كه خدا كالم خود را ديكته
به طوري كه شيوه نويسندگي ارميا با سبك  اي داشته شكي نيست اي براي خود سبك ويژه نويسنده

. برند از يكديگر متمايز است هايي كه يوحنا و پولس به كار مي شيوه عيا فرق دارد و همين طوراش
هدايت و كنترل  برد ولي آنها را آن چنان ها را به عنوان عامل به كار مي كه خدا انسان درست است

دس ساير ادعاهاي كتاب مق. نوشتند  آنها"خواست نوشته شود او مي"كرد كه آن چه را كه  مي
انبيا سخنان دهان خدا . خورد الي متون ان به چشم مي باشد در ال به درمورد اين كه كالم خدا مي

 در عهد عتيق بارها به اين عبارت. گفتند از اين امر آگاهي كامل داشتند مي بودند و وقتي آنها سخن



روح خداوند «: گويد يم داوود نبي» كالم خدا بر من نازل شد«: خوريم  آنها نقل شده برمي كه از قول
   .)2: 23دوم سموئيل ) «به وسيله من تكلم شد و كالم او بر زبانم جاري گرديد

 
دراز كرده دهان مرا لمس كرد و خداوند به من گفت  گاه خداوند دست خود را آن«: گويد ارميا مي

 خداوند يهوه تكلم«: آورد كه عاموس فرياد برمي). 9: 1ارميا (» تو نهادم اينك كالم خود را در دهان
نويسندگان عهد  بسيار جالب توجه است كه). 8: 3عاموس (» نموده است كيست كه نبوت ننمايد

براي مثال پولس . سخنان يك نبي كنند تا جديد از عبارات عهد عتيق به عنوان كالم خدا ياد مي
ه ابراهيم شهادت را از ايمان عادل خواهد شمرد ب ها كتاب چون پيش ديد كه خدا امت« نويسد  مي

 در موارد ديگر از خدا به عنوان خود). 8: 3غالطيان (» بركت خواهند يافت ها از تو داد كه جميع امت
بنده خود داوود گفتي  كه به زبان پدر ما و... تو آن خدا هستي «مثال . كتاب مقدس نامبرده شده است

). 1: 2 و مزمور 25 و 24: 4اعمال رسوالن  (»انديشند؟ مي ها به باطل كنند و قوم ها هنگامه مي چرا امت
عنوان  دهند چگونه از كتاب مقدس به هاي فوق كه نشان مي شود كه نمونه متذكر مي بنيامين وارفيلد

آيد فقط  ميان مي شود و بالعكس از خدا به عنوان كتاب مقدس سخن به خود خدا صحبت مي
متن كتاب مقدس با سخنان خدا برايش   بودناي باشند كه برابر توانند نمايشگر فكر نگارنده مي

كتاب «به جاي » گويد گويد و خدا مي كتاب مي«اصطالح  در نتيجه به كار بردن. مطلبي عادي است
 بنابراين وجود دو عبارت مزبور در كنر يكديگر. امري عادي شد» ...گويد مي مقدس، كالم خدا

  )1.(باشد مي» اسخن گفتن خد«با » كتاب مقدس«گر برابري كامل  روشن
 

. اند كرده است كه نويسندگان عهد جديد نيز مانند نويسندگان عهد عتيق ادعاي نبوت پرواضح
به طوري كه  .(15 -9 :11 متي(مسيح فرمود يحيي تعميددهنده نبي بود و حتي بزرگتر از نبي 

جود كوچكترين نبي با اين و. پيامبران عهد عتيق بود او برتر از تمام«دارد  گوردن كالرك اظهار مي
 .(2(» مگر انبياي عهد جديد كمتر از پيشينيان از خدا الهام گرفتند؟. بود عهد جديد بزرگتر از يحيي
كه آن چه به شما  اگر كسي خود را نبي يا روحاني پندارند اقرار بكند«پولس ادعاي رسالت كرد 

: گويد هاي پولس مي د نوشتهدرمور پطرس). 37: 14اول قرنتيان (» نويسيم احكام خداوند است مي
نمايد كه در آنها بعضي چيزها است كه  را بيان مي هاي خود اين چيزها هم چنين در ساير رساله«

كنند  تحريف مي) مقدس(علم و ناپايدار آنها را مثل ساير كتب  مردمان بي فهميدن آنها مشكل است و
سطح ساير كتب  هاي پولس را در  نامهاز اين كه او). 16: 3دوم پطرس (» به هالكت خود برسند تا

ها  مقدس داراست براي اين نوشته شود كه همان مقام رسالت را كه كتاب انگاريد نتيجه مي مقدس مي
  .نيزقائل است

  
آن  او راجع به. اي است كه مسيح درمورد كتاب مقدس ارائه داده است اينها نظريه تر از همه ولي مهم

واقع جوابي است كه كالم  برد؟ جواب اين سؤاالت در آن را به كار مياي داشت؟ و چگونه  چه عقيده
در اين باره عالي سند مطمئني است  بدون شك سخن او. دهد مجسم شده خدا مسيح به آنها مي



مسيح خداوند درمورد عهد عتيق چه نظري . اند پذيرفته براي كساني كه او را چون خداوند خود
اي يا  همزه گويم تا آسمان و زمين زايل شود هر آينه به شما مي«ارد كه د اظهار مي داشت؟ او با تأكيد

او اغلب با به كار بردن ). 18:5متي (» اي از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه مواقع شود نقطه
چنان كه در . كرد آخرين منبع موثق نقل قول مي از عهد عتيق به عنوان» مكتوب است«عبارت 

اش را با انجام  مسيح خود و حوادث مربوط به زندگي. شود مشاهده مي  در بيابانكشمكش او با شيطان
و  محتمال مسيح با بيان اين جمله پذيرش). 56 و 54: 26متي (دانست  عتيق يكي مي يافتن عهد

: 10يوحنا (» گردد ممكن نيست كتاب محو«تأييد قطعي خود را نسبت به عهد عتيق ابراز داشت، 
نپذيرفتن عهد عتيق به عنوان كالم  دهنده و مسيح خداوند با سي به عنوان نجاتپذيرفتن عي). 35

نيز اين امر به منزله مخالف با كسي است كه او را خداي ابدي  باشد و خدا متضاد و بسيار ناسازگار مي
زمان  برخي را عقيده بر اين است كه مسيح به خاطر سازش با عقيده مردم. دانيم مي و خالق كائنات

دانستند  معتبر مي مردم عهد عتيق را كتاب. ود چنين نظري را درمورد عهد عتيق بيان فرمودخ
تري براي  به خاطر اين كه جاي وسيع كرد ولي بنابراين اگر چه مسيح از عقيده عمومي پيروي نمي

  .كرد تمجيد مي تعليماتش در بين مردم باز كند از آن
 

استفاده مسيح از عهد عتيق سطحي و غير  نحوه. ستقبول اين فرض خالي از اشكال فراوان ني
تأييد و تصديق نموده آن را اساس تعليمات خويش درمورد  ضروري نبود زيرا كامال اعتبار آن را

داشت محكوم به  اگر او چنين اعتقادي به كتاب مزبور نمي. داده است شخصيت و رسالتش قرار
چرا او كه در  عالوه بر اين. شدند گذاري مي خيال پايهشد و تعليماتش اكثرا بر پوچي و  مي كاري فريب

پرداخت در اين مورد با آنها از در  مي موارد جزئي با تعصب مردم زمان خود به شدت به مخالفت
حتي بايد سؤال . روز سبت نمونه بارزي از اين امر است مخالفت او درمورد. سازش درآمده است

 توان كه اگر اساس كار او بر سازش نهاده شده باشد چگونه ميبه اين عنوان  تري را مطرح كرد اساسي
اين جا به شرح  كند؟ در كند و چه موقع نمي دريافت چه وقت او با جهالت و تعصب مردم سازش مي

كساني كه . كند كمك شاياني مي پردازيم كه پذيرش كتاب مقدس به عنوان كالم خدا چند مورد مي
بدون تعبير و «گيرند كه كتاب مقدس را  تهمت قرار مي د اغلب مورددانن كتاب مقدس را كالم خدا مي

 آيا كتاب مقدس را بدون نعبير و به«كنند كه  معموال اين سؤال را از آنها مي .كنند قبول مي» دربسته
ديگر زنتان را كتك  آيا«شباهت به اين يكي نيست كه  و اين سؤال بي» الحفظ قبول داريد؟ طور تحت

   .خير كافي است راي كسي كه بخواهد قبول كند يك جواب بلي ياب» زنيد؟ نمي
 

كه منظور از مطالب واقعي كتاب مقدس كه  شود بايد در نظر داشت هرگاه سؤال مزبور پرسيده مي
شود كه بايد وقايع كتاب مقدس را بدون  چيست؟ وقتي گفته مي احتياج به تعبير و تمثيل ندارد

 ست قبول كرد منظور اين نيست كه استعمال حاالت مختلف كلمهنوشته شده ا تعبير، آن طور كه
درختان صحرا دستك » :گويد وقتي اشعيا مي. را در كتاب مقدس انكار كرد...) كنايه، تمثيل و(



مزمور (» ها به جستن درآمدند ها مثل قوچ كوه» و يا سراينده مرامير كه) 12: 55اشعيا (» خواهند زد
. انگارد شخص كه كتاب مقدس را آن طور كه نوشته شده واقعي مي ت كهغرض اين نيس). 6 و 4: 114

ادبي  هاي در كتاب مقدس نظم، نثر و سبك. كند و واقعي تعبير مي» بدون تعبير«نيز  آيات مزبور را
تفسير شوند كه منظور  ما معتقديم كه مطالب كتاب مقدس باد طوري. خورد گوناگون به چشم مي

روزنامه نيز اين اصل وجود دارد، و نيز تمييز  در مطالعه. نندگان بيان كنندنويسندگان را براي خوا
 به كار رفته از موضوعاتي كه بدون تفسير بايد پذيرفت كار... استعاره و مطالبي كه به كنايه، تمثيل و

مخالف عقيده فوق  پذيرند كساني كه مطالب كتاب مقدس را به طور واقعي نمي. آساني است بسيار
تعبيري ديگر بيان كنند، بدين ترتيب كه  اند قصد روشن مطالب را به  و بارها كوشش نمودههستند

هاي  صرفا داستان) براي مثال سقوط مقام آدم و معجزات(اند  شده وقايعي را كه در كتاب مقد نگاشته
  .اند دانند كه براي تشريح و بيان امور ژرف روحاني به كار رفته مي غير واقعي

  
را در » نكش گذارد غازي را كه تخم طاليي مي«قيده مزبور معتقدند همان طور كه عبارت ع پيروان
همان گونه نيز براي فهميدن و  .توان به طور عملي و بدون استعاره پذيرفت هاي ايسوپ نمي افسانه

برخي نويسندگان . آنها را وقايع تاريخي بدانيم لذت بردن از مطالب كتاب مقدس الزم نيست حتما
بنابراين بايد . رستاخيز عيسي مسيح نيز همين نظريه را دارا هستند عاصر حتي درمورد صليب وم

 منظور از عملي و واقعي بودن مطالب كتاب مقدس چيست تا بدين وسيله از ارتكاب دانست كه
مصون از «شد  عبارت ديگري كه بايد به طور روشن توضيح داده. اشتباهات فاحش جلوگيري شود

چه نيست؟ با دادن توضيح  منظور از اين عبارت اين چه هست و. است) كتاب مقدس(» خطا بودن
از تحميل معيارهاي علمي و تاريخي . دوري جست توان از اشتباهات بسياري روشن در اين مورد، مي

براي مثال كتاب مقدس . نويسندگان كتاب مقدس بايد خودداري كرد دقيق و صحيح قرن بيستم به
 شوند بيان يعني آن طور كه ديده مي (Phenomenalogically) نظر عام مشاهده وقايعي را از

آشكار است كه خورشيد  كند در حالي كه امروزه كامال از طلوع و غروب خورشيد صحبت مي. كنند مي
ولي حتي خود . چرخد به دور خورشيد مي كند، بلكه اين زمين است كه به راستي طلوع و غروب نمي

ترين  بريم زيرا ساده در قرن پيشرفته علمي خود به كار مي  را"غروب" و "طلوع"اي ه ما اين واژه
كه از  لذا نبايد از كتاب مقدس ايراد بگيريم در حالي. كنيم امري است كه مشاهده مي شيوه براي بيان

ن ها روش ها و فرهنگ دوره اين شيوه بيان براي مردم تمام. گويد شود سخن مي آن چه كه مشاهده مي
   .و قابل فهم بوده است

 
 اغلب به عوض ارقام دقيق اعداد روند. شد اين حد در مسائل تاريخي دقت نمي در ادوار پيشين تا

دانيم كه آمار او  كند مي مي وقتي مأمور شهرباني تعداد افرادي را در جمعيتي برآورد. گرديد عرضه مي
برخي از اشتباهاتي كه مشاهده . كافي استدارد  تقريبي است ولي با اين وجود براي مقصودي كه او

به وجود آمده است، به همين خاطر براي تحقق بخشيدن به متن  ها شود هنگام نگارش نسخه مي



 راجع به اين موضوع در فصل بعد مفصال بحث خواهم كرد تا بدانيم. دقيقي داريم اصلي نياز به كار
اي براي  جواب آماده  نيز وجود دارد كه هنوزمسائل ديگري. مدارك كتاب مقدس اصالت دارند يا خير

نظر داشته باشيم كه در گذشته بارها به  بايد صريحا اين مطلب را اعتراف كنيم و در. آنها نداريم
ترين كار اين است كه هرگاه با  لذا منطقي. اند مسائل حل شده مجرد دسترسي به اطالعات، بيشتر

فعلي  آنها را به حال خود بگذاريم و با اعتراف به محدوديتكنيم  چنين برخورد مي مشكالتي اين
مشكالت مانع پذيرفتن كتاب  وجود. منتظر مدارك جديد احتمالي باشيم تا اين گره كور را باز كنيم

  :كند مطلب را چنين بيان مي كارنل لپ. باشند مقدس به عنوان كالم خدا نمي
  
همان طور .  است كه كمتر كسي به آن توجه داردعجيب بين علم و مسيحيت توافقي وجود دارد و»

داند، علم هم معتقد است كه منطق و  كتاب مقدس را الهي و روحاني مي كه مسيحيت تمام مطالب
از مدارك  ها هاي اين فرضيه هر دوي آنها فرضيه هستند، تمام قسمت. فرماست طبيعتد حكم نظم در

اي  علم به فرضيه. شواهدي دارند براي اثبات خودهاي آنها  برخوردار نيستند، بلكه بيشتر قسمت
مكانيكي دارد ولي در عين حال بر اساس اصل  متكي است كه بر اساس آن تمام طبيعت حالت

حال علم چگونه فرضيه . شوند اسرارآميز دائم به اطاف پرتاب مي هاي هايزنبرگ الكترون» نامعلومي«
بينيم كه  مي كند ثابت خواهد كرد، در حالي كه ميصحبت از مكانيكي بودن كل طبيعت  مزبور را كه

است كه چون در بيشتر  كند؟ جواب اين هاي طبيعي صدق نمي اين قانون درمورد تمام پديده
اين است كه فرض شود كه تمامي طبيعت  خورد صالح بر هاي طبيعي نظم و ترتيب به چشم مي پديده

  .)3(» از نظم و ترتيب برخوردار است
 
ها  گويي پيش اي كند كتاب مقدس كالم خداست تعداد قابل مالحظه اهدي كه ثابت ميجمله شو از

ها غير از سخنان پوچ و كلي  گويي پيش اين. خورد اي است كه در اين كتاب به چشم مي انجام يافته
اين نوع . »...شود و  يك مرد خوشگل به زندگيتان وارد مي بخت بلند است،«بينان جديد است،  طالع
گويي شده كتاب مقدس به  ولي اغلب مطالب پيش. توان سؤتعبير كرد راحتي مي ها را به گويي پيش
خود كتاب  .قطعي و معين عرضه شده و از تصديق و راستگويي پيامبران نيز برخوردار است طور

 ارميا(كلمات انبياي خدا هستند  دهد كه آنها ها گواهي مي گويي گويد انجام يافتن پيش مقدس نيز مي
و اگر در دل خود گويي سخني را «نادرست بودن آن است،  گر گويي روشن انجام نيافتن پيش). 9: 28

گويد اگر آن  چگونه تشخيص نماييم، هنگامي كه نبي به اسم خداوند سخن مي كه خداوند نگفته است
 از روي آن را واقع نشود و به انجام نرسد اين امري است كه خداوند نگفته است بلكه آن نبي چيز

هويت انبياي كاذب را با توجه به انجام  اشعيا). 22 و 21: 18تنثيه (» تكبر گفته است پس از او نترس
آن چه را كه واقع خواهد شد نزديك آورده براي ما اعالم » دهد، گويي آنها تشخيص مي نيافتن پيش

چيزهاي   آنها را بدانيم ياپيشين را و كيفيت آنها را بيان كنيد تا تفكر نموده آخر نماييد، چيزهاي
بيان كنيد تا بدانيم كه شما از  آينده را به ما بشنوانيد و چبزهايي را كه بعد از اين واقع خواهد شد



 و 22: 41اشعيا (» آوريد تا ملتفت شده با هم مالحظه نماييم خدايانيد باري نيكويي يا بدي را به جا
23(. 

  
درمورد وقايع  گروه ديگر. دهند ز آنها از آمدن مسيح خبر مييك دسته ا. به چند نوع هستند ها نبوت

جالب توجه است كه شاگردان  .گويند ويژه تاريخي هستند و سومين گروه از يهوديان سخن مي
كردند تا نشان دهند كه عيسي مسيح  مي هاي عهد عتيق را نقل قول گويي مسيح بارها پيش

شمار كه  در اين جا فقط به ذكر چند مورد انگشت. ه استداد هاي صدها سال را دقيقا انجام گويي پيش
يكي از مطالب جالب كتاب مقدس قسمتي است كه . پردازيم ها مي گويي پيش گلچيني است از اين

شاگرد در راه  پس از گفتگو با دو. پردازد هايي كه درمورد خود به عمل آمده مي به ذكر نبوت مسيح
و پس از ... اند به آن چه انبيا گفته دالن از ايمان آوردن و سستفهمان  اي بي«: عمواس به آنها گفت

 و 25: 24لوقا (» خود را در تمام كتب براي ايشان شرح فرمود موسي و ساير انبيا شروع كرده اخبار
نبوت  در اين. گويي شده است  نمونه عالي است كه درمورد مسيح پيش12: 53تا  13 :52اشعيا ). 27

. انجام گيرد توانست  وقوع به حدي است كه درمورد شخص ديگري نمياحتمال وقوع و عدم
مسيح نسبت به جريان  العمل هاي زندگي، طرد شدن رسالت، مرگ، تدفين و عكس گويي پيش

گويي راجع به مسيح و نيز از  جالبي است از پيش  نمونه2: 5ميكا . گيرد غيرمنصفانه دادگاه را در برمي
هاي يهود كوچك هستي از تو براي من  لحم افراته اگر چه در هزاره بيت تو اي«: يك واقعه تاريخي

از قديم و از ايام  هاي او راني خواهد نمود و طلوع بيرون خواهد آمد كه بر قوم من اسرائيل حكم كسي
  .«ازل بوده است

  
سر و كار موعود بوده، بلكه با پادشاهان، ملل دنيا و شهرها نيز  ها نه فقط درمورد مسيح گويي پيش
قسمت از  در اين). 26حزقيال (گويي راجع به شهر صور باشد  ترين آنها پيش شايد جالب .اند داشته

كه اين شهر ديگر هرگز بنا  كتاب مقدس به تفصيل جزئيات خرابي صور، نابودي كامل آن و نيز اين
له نبوكدنصر و گويي با حم يافتن اين پيش چگونگي ترتيب انجام. نخواهد شد شرح داده شده است

هاي  گويي گر دقت و درستي پيش هايي است كه روشن جمله پديده رحمانه اسكندر كبير از يورش بي
به ذكر  مجددا. هاي شگرف درمورد قوم اسرائيل رسد به نبوت باالخره نوبت مي. باشد مي كتاب مقدس

يله موسي و هوشع وس پراكنده شدن ملت يهود به. شود ها اكتفا مي گويي اي از اين پيش پاره
و در تمامي ممالك ... خواهد ساخت  خداوند تو را پيش روي دشمنانت منهزم«: گويي شده بود پيش

خداي من ايشان را ترك خواهد نمود چون كه او را » .(25 :28تثنيه (» جهان به تالطم خواهي افتاد
 گويي شده ت قوم نيز پيشزجر و خف). 17: 9هوشع (» ها آواره خواهند شد امت نشنيدند پس در ميان

ام  هايي كه ايشان را رانده مكان ايشان را در تمامي ممالك زمين مايه تشويش و بال و در تمامي«: بود
 درمورد احياي قوميت 31ارميا ). 9: 24ارميا (» ساخت المثل و مسخره و لعنت خواهم عار و ضرب

 ها غير عملي تلقي گويي براي قرن شاين پي. گويي نموده است انگيزي پيش شگفت اسرائيل به طرز



باشد يا الاقل قسمتي  ها گويي به هر حال برخي وقايع عصر ما ممكن است تكميل اين پيش. شده بود
   .از آنها

 
 از وقايع سياسي 1948كه استقالل مجدد قوم اسرائيل در سال  اند نظران بر اين عقيده تمام صاحب

 گويي باشد كه به وقوع تواند منكر تأثير نيروي پيش ميهيچ كس ن. آيد حساب مي شرگف عصر ما به
. نوشته شوند توانستند پس از وقوع حادثه ها به هيچ وجه نمي گويي اغلب پيش. پيوستن است

آنها به كتاب مقدس اعتقاد پيدا  بنابراين به قدر كافي مدارك وجود دارند كه شخص بتوانند براساس
شود شخص  القدس باعث مي مفيد سرانجام شهادت روح  اسنادعالوه بر اين. كند كه كالم خدا هست

پردازد و كتاب  وقتي كسي به بررسي مدارك مي. خدا اعتقاد پيدا كند به كتاب مقدس به عنوان كالم
مقدس  گويد حقيقت كالم خدا بودن كتاب  مي"گاردن كالرك"كند، چنان كه  مطالعه مي مقدس را

ولي منظور . آيد مي القدس به وجود ناخت به وسيله روحاين درك و ش. »كند بر او طلوع مي«
آوردن ارائه بدهد و نيز پيام كتاب مقدس را  القدس از اين كار اين است كه داليلي براي ايمان روح

اين » سوخت؟ آيا دل در درون ما نمي« : عمواس بودند گفتند دو شاگردي كه در راه. توضيح دهد
كتاب  كنيم كه شويم و اعتقاد پيدا مي  ما نيز از آن برخوردار ميالقدس توسط روح اي است كه تجربه

 .كنيم شريك فيض آن مي شود و ديگران را نيز هاي ما از آن تغذيه مي مقدس كالم خداست؛ جان
 

 :توضيحات
)1(- Warfield, B. B. The Inspiration and Authority of The Bible, pp 299 ff.   

New York: Oxford University Press I927  
)2(- Clark, Gordon. Can I Trust My Bible, pp I5- I6 Chicago: Moody press, I   

963  
)3(- Carnell, E. J. A Introduction of Christian Apologetics, p. 208 Grand   

Rapids: wm. B Eerdmans, 1950  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آيا اسناد كتاب مقدس، معتبر هستند ؟: فصل ششم
  

دهد كه در كتاب مقدس اشتباهات  اى منتشر ساخت تا نشان ندى پيش مجله معتبرى، مقالهچ
هاى متعدد و گوناگون  ها و با ترجمه كه پس از قرن از كجا بدانيم كتاب مقدس. بىشمارى وجود دارد

باشد؟ چه مدركى هست كه نشان  اى كمرنگ از اصل آن نمى فقط سايه كه بدست ما رسيده است،
دقيق  هاى ترجمه از بين نرفته است؟ آيا اصلى كتاب مقدس در اثر حذفيات و آرايش غامبدهد پي

بدون شك مهمترين مساله،  بودن يا نبودن مطالب كتاب مقدس از نظر تاريخى براى ما تفاوتى دارد؟
. در اعماق تاريخ ريشه دوانيده است به هر صورت مسيحيت. پيغام و رسالت كتاب مقدس است

اگر وقايع تاريخى كتاب مقدس . را سرشمارى كردند جزء كسانى بود كه روميان آنهاعيسى مسيح 
مطالب آن نيز كه براين وقايع استوارند با اشكاالت جدى روبرو  درست نباشند، درستى ساير

هزار سال  بر اين الزم است بدانيم كه امروز واقعا از مداركى برخورداريم كه مردم دو بنا. مىشوند
كتبى هستند كه الهام خدا  هاى كتاب مقدس همان دانيم كتاب چطور مى.  اطالع داشتند پيش از آن

  اضافه گردد؟ تشخيص داده شده است و كتب ديگرى نبايد به آنها
 

دانيم در اين صورت  را كالم الهام خدا مى اگر كتاب مقدس. اين سئواالت داراى ارزش واقعى است 
) نقد نسخه اى(خور اهميت است، به موجب اين عمل كه  اثبات درستى نسخه هاى آن عملى در

هاى خطى كهن تا چه اندازه  نسخه ها بررسى مىگردد، به زبانى ديگر، نسخه شود،درستى ناميده مى
. پردازيم مى به بررسى مختصر اطالعاتى كه از عهد عتيق و جديد داريم. رونويسى شده اند دقيق

از . اند بلكه بسيار متدين هم بوده ر خود بسيار دقيق بوده،بديهى است نسخه برداران نه فقط در كا
شك توجه و دقت زيادى در اين  كالم خدا سر و كار دارند، بى دانستند با آنجايى كه نسخه برداران مى

 900اگر چه قديمىترين رونوشت كامل عبرى عهد عتيق موجود در حدود . دادند مى مورد به خرج
ميالدى با دقت و  200  تا100ز قراين پيداست كه نسخه آن الاقل از سال ميالدى تهيه گرديده، ولى ا
به زبان التين و يونانى نيز ترجمه شده  مقارن تاريخ مزبور،متن عبرى. امانت نگهدارى شده است

ميكند كه در رونويس كردن متن عبرى، در اين زمان، دقت زيادى  مقايسه اين ترجمه ها ثابت. است
 نسخه« دهند، به   ميالدى اسناد مى900نسخه اى كه قدمت آن را به سال . اند به عمل آورده

« كه  معروف است زيرا نتيجه كار كاتبان يهودى است ( Massoretic Text  ) « مصورتك
دوره تهيه گرديده، با  هاى حاضر كه از متن عبرى اين كليه نسخه. ناميده مىشدند» مصورتىها 

  .كاتبان هستند نمايشگر ممارست و مهارتيكديگر توافق كامل دارند، و 
 

پى برد، زيرا تاريخ يهود » مصورتى « دوره  اما چگونه مىتوان به دقت و درستى اين متن در قبل از
رسد كه كاتبان در اين موقعيت  همين خاطر مشكل به نظر مى به. در اين زمان بسيار آشفته بود

قرن   دنيا با بزرگترن كشف باستانشناسى1947در سال خود را انجام داده باشند؟  بحرانى با دقت كار
طومارهايى بودند كه به  در غارهاى وادى درياى مرده كوزه هاى كهن پيدا شدند كه حاوى. روبرو شد



اين طومارها، گروهى از يهوديان در بين  براساس نوشته هاى. طومارهاى درياى مرده معروف شدند
آنها از انجمن . الدى در محلى بنام قومران زندگى مىكردندمي 70 قبل از ميالد الى 150سالهاى 

 عالوه بر كار در مزارع، آنها وقت خود را. بودند كه مانند صومعه اداره مىشد مشتركى برخوردار
هايى  كوزه سپس آنها طومارهاى چرمى خود را در. صرف مطالعه و رونويسى كتب مقدس مىكردند

اين .مرده بود پنهان ساختند مجاورت پرتگاه هاى جنوبى درياىگذاشته آنها را در غارهائى كه در 
 تصادفاً 1947كه در ماه فوريه يا مارس سال  نسخه ها تحت توجهات الهى بىگزند ماندند، تا اين

به دنبال اين كشف تصادفى، يك سرى جستجوهاى دامنه دار . شدند بوسيله چوپانى صحراگرد كشف
. داشت در اين غارها نيز طومارهايى چند وجود.  ديگرى گرديدمنجر به كشف غارهاى آغاز شد، كه

حال بدست آمده، به  كشف اخير شامل قديمى ترين نسخه كامل خطى از كتاب اشعيا است كه تا به
 است 66 الى 38نيز كه شامل اشعيا باب  عالوه بر اينها يك نسخه. عالوه قطعاتى از كتب عهد عتيق

صورت نسخه پاره، با دو فصل كامل از كتاب حقوق بدست آمده  ز بهكتب سموئيل ني. پيدا شده است
 نوشته هاى ديگر كه مربوط به كتاب مقدس نيستند كشف شده كه شامل قوانين است و نيز تعدادى

  .باشندميجوامع كهن 
 

با يك . عتيق شك دارند، ارزش فراوان دارد اين كشف براى اشخاصى كه نسبت به درستى متن عهد
مقايسه . ها با برداشته شده است دوران هزار ساله نسخه الجيشى، پرده از اسرار حركت سوق

با نسخه مصورتيك، اطالع بيشترى در مورد دقت، يا عدم دقت انتقال مطالب  طومارهاى درياى مرده
با مقايسه نسخه  نتيجه مفيد اين مقايسه چيست ؟.  سال كسب مىكنيم1000فاصله زمانى تقريباً  در

مصورتيك، پژوهشگران باين نتيجه   مي باشد با نسخه66 – 38ان كه مربوط به اشعيا خطى قومر
 نشان مىدهد كه 53مقايسه اشعيا . شباهت بىحدى دارد كه اين نسخه با نسخه مصورتى. اند رسيده

 حرف به خاطر اختالف 10نسخه مصورتيك تفاوت دارد كه از بين آنها   حرف از17اين نسخه فقط 
در اصل  نيز نوشته مىشود، و « honour » در زبان انگليسى كه « honor » مانند واژه .امالء است

هستند، چون استعمال   مورد ديگر اختالفات بسيار جزئى4. معنى هيچ تغييرى بوجود نمىĤورند
حرف ديگر كلمه اى را تشكيل  سه. حروف ربط، كه اغلب به سبك نويسندگى مربوط مىشود

 كلمه اى كه در اين باب از 66از . آمده است 11 است و در آيه» نور« معنى مىدهند كه در عبرى به
 تنها اين كلمه با اشكال روبرو شده، كه آن هم معنىعبارت را به هيچ وجه كتاب اشعيا به كار رفته،

نيز هستند كه بر  شواهد كهن ديگرى) 1(اى است از نسخه خطى كامل آن  اين نمونه. تغيير نمىدهد
ترجمه يونانى عهد عتيق است كه به  يكى از آنها. دگان نسخه مصورتى شهادت مىدهنددقت نويسن
نيز ياد شده، زيرا  LXX (70) از آن به عنوان گاهى. معروف است (Septuagint ) سپتيوجنت

ترين تاريخ تحرير  صحيح . علماى يهود در شهر اسكندريه ترجمه شد  نفر از70شايع بود كه توسط 
  . ميالدى تخمين زده مىشود200دود ح اين نسخه در



 
با نسخه  LXX مرده، اين سئوال باقى بود كه چه وقت و چرا نسخه تا قبل از كشف طومارهاى درياى

 200 ولى االن جاى هيچ شكى باقى نيست كه نسخه مصورتيك از سال. اختالف پيدا كرد مصورتيك
كشف شده، طومارهائى   بين طومارهاىدر. قبل از ميالد به بعد هيچ گونه تغيير مهمى نكرده است
 شباهت زيادى با زبانى دارد كه در ترجمه وجود دارند كه نمايشگر يك نوع زبان عبرى هستند كه

LXX كتاب سموئيل كامالً شبيه متن به ويژه طومار. بچشم مىخورد LXX  اين طور پيداست . است
مدرك . هاى اصيل هستند ههاى خطى، ترجم اللفظى بيش نيست و نسخه تحت ترجمه LXX كه

هائى از  نسخه .اى كه سامريان به كار مىبردند اى است مانند نوشته ديگر، يك نوع نسخه قديمى
طومارهايى كه در . نگهدارى مىشود طومارهاى قديمپ پنج كتاب موسى امروزه در نابلوس فلسطين

مساله اى كه براى ما پيش . دسبك مختلف برخوردار بودن  قبل از ميالد وجود داشتند، از سه200سال 
اصلى عهد عتيق جزو كدام يك از اين سبك ها بوده است ؟ مىتوان در اين  آمده اين است كه نسخه

اطمينان  اينك مىتوانم« موافقت كرد كه  R. Laird Harris لرد هاريس. با نتيجه گيرى ر مورد
را رونويسى مىكردند در  عتيق قبل از ميالد نويسندگانى كه عهد 225حاصل كنم كه حتى در سال 

از دو يا سه سبك نگارش جهت رونويسى  در آن زمان بيش. كار خود دقت كافى به خرج داده اند
سبكه نگارش آن قدر سطحى بود كه مىتوان نتيجه گرفت كه  با اين وجود اختالف اين. وجود نداشت

 وفادارى و دقت كار خود را در نگارش نسخه هاى بيشتر از عهد عتيق، با رونويسان قديمىتر نيز
با عهد عتيق  به راستى كفر محض است اگر نخواهيم قبول كنيم كه عهد عتيق امروزى. داده اند انجام

بودند بكار مىبرد شباهت كامل  كه عزرا براى تعليم شريعت به كسانى كه از اسارت بابل برگشته
  .)2(» . ندارد

 
اى كه در دست داريم  ائن متقاعد مىشويم كه نسخهباز هم براساس قر در مورد عهد جديد چطور؟

دانشمند  .ها نوشته شده ندارد اساسى با نسخه اصلى كتاب عهد جديد كه بوسيله انسان هيچ اختالف
اختالف جزئى دستورى يا امالئى  اظهار داشته كه به غير از  F. J. Hort هارت. ا. جي. عالي مقام ف

متعدد به چشم مىخورد ممكن است فقط در يك  هاى نسخههايى كه در متن  سبك نگارش، تفاوت
 نسخه 4000بيش از . عهد جديد به زبان يونانى نگارش يافت. بگذارد هزارم تمام عهد جديد تاثير

مسيحى، معموال   در ابتداى دوره .اند آنها از مواد گوناگونى بوده تا به امروز باقى مانده خطى كه جنس
 سال 50در . بود و دوام بسيار داشت پاپيروس از جنس نى. كردند فاده مىبراى نوشتن از پاپيروس است

نوشته شده بود كشف گرديد، از اين زمره هستند بقاياى  اخير بقاياى اسنادى كه بر روى پاپيروس
 گرفت عبارت بود از پوست حيوانات، اى كه براى نگارش قرار مى دومين وسيله .هاى عهد جديد نسخه

اواخر قرون وسطى  از اين وسيله تا.  و بز كه با سنگ پا صيقل داده مىشدندچون پوست گوسفند
دهند كه آنها  اسناد عهد جديد نشان مى تاريخ. شد، تا اين كه كاغذ جايگزين آن گرديد استفاده مى

زيستند كه هنوز  در زمان نگارش اين اسناد، افرادى مى. اند  شده مقارن زمان معاصرين مسيح نوشته



ترند  هاى پولس از برخى اناجيل قديمى حتى اغلب رساله.در گوش آنها طنين انداز بود سيحسخنان م
)3.( 

 
كنند، هرگاه  زمانهاى قديم داللت مى شواهد روشنى وجود دارند كه به موجوديت عهد جديد در

بر اند مقايسه كنيم،  كه بدون هيج اشكالى پذيرفته شده اسناد عهد جديد را با ساير مدارك قديمى
 نسخه خطى 10 يا 9دارد كه تنها  اظهار مى (Bruce) بروس. بريم  پى مى ارزش عهد جديد بيشتر

نسخه اين  قديمىترين. قيصر باقى مانده است (Gallic War) « نبرد گليك« كتابى درباره  خوب از
 460در حدود ( » توسيديدس  تاريخ« .  سال پس از زمان قيصر نوشته شده است900كتاب در حدود 

 ميالدى تجاوز نمىكنند و 900ترين آنها از  قديمى  نسخه خطى كه8بوسيله )  قبل از ميالد 400 –
اين امر در مورد .  به ما شناسانيده شده است عصر مسيحيت تعلق دارد، مقدارى پاپيروس كه به آغاز

دانشمند  ، هيچبا اين وجود. نيز صادق است)  قبل از ميالد 425 – 480در حدود (» هرودت تاريخ« 
توسيديدس مبنى نباشد توجهى  محقق ادبيات يونان باستان به بحثى كه براساس سنديت هرودت و

باشند  كتب اين دو مورخ كه قابل استفاده ما مى هاى خطى فقط با اين دليل كه نسخه. نخواهد كرد
وق، دو نسخه عالى برخالف مدارك ف). 4(اند  هاى اصلى نگارش يافته نسخه  سال پس از1300بيش از 

بقاياي پاپيروس  مهمتر از اين دو نسخه. عهد جديد موجود است كه به قرن چهارم تعلق دارد از
ترين مدرك موجود بقاياى  شايد قديمى .اند  سال قبل از آنها نوشته شده200 الى 10هستند كه حتى 

 130 در حدود قدمت آن را. است) 37و 33-31:8يوحنا ( باشد كه شامل  پاپيروس دست خطى
اين . توان در منابع ديگر جستجو كرد شواهد و قرائن عهد جديد را مى ساير. زنند ميالدى تخمين مى

به عمل  شامل نقل عبارات انجيل و اشاراتى هستند كه چه پيروان و چه دشمنان مسيحيت منابع
با بيشتر كتب . اند كرده ى مىفرسائ  ميالدى قلم100 و 90پدران كليسا، كه اكثراً بين سالهاى . اند آورده

  .عهد جديد آشنائى داشتند
 
نيز با بيشتر  هاى وابسته به ولنيتنوس هاى اخير آشكار گرديده كه مدرسه گروه ناستيك پژوهش از

مدرك ديگر نيز جهت سنديت كتب  عالوه بر اينها دو). 5(هاى عهد جديد آشنايى داشته است  كتاب
ها ترجمه  خطى هستند كه از يونانى به ساير زبان هاى رك نسخهنخستين مد. عهد جديد موجود است

 هاى مصرى يا قبطى، و هاى سريانى، ترجمه ترجمه: گروه حائز اهميت هستند در اين بين، سه. اند شده
اصلى يونانى كه مرجع اين  هاى خطى ها به اسرار نسخه با مطالعه دقيق اين ترجمه. هاى التينى ترجمه
هايى  در آنها درس. هاى نماز مىرسد شهادت كتاب سرانجام نوبت به. اند ت يافتهها بوده دس ترجمه

 تا از اين دروس 1800در اواسط قرن بيستم بيش از . قرائت مىشد بود كه در مجالس عمومى كليسا
گرچه اين  .هايى از اناجيل، اعمال رسوالن و رساالت در آنها وجود دارند درس. اند  شده طبقه بندى

. تر و با ارزشتر بوده است قديمى ا در قرن ششم پديدار شدند، ولى احتماالً نسخه اصلى آنهاه كتاب
جديد تغييرات بسيارى در آن بوجود آمده است، ليكن  اگرچه در اثر چند بار رونويس كردن عهد



هاى قديمى كه بسيار دقيق است، ما اين نسبت  علم انتقاد نسخه. هستند بيشتر اين تغييرات جزئى
  .حقيقى عهد جديد مطمئن مىسازد به نسخه

 
فاصله زمانى بين تاريخ «دارد كه  خطهاى قديمى اظهار مى دست سر فردريك كنيان متخصص شهير

 شود آن را ناديده گرفت و ترين نسخه موجود به قدرى ناچيز است كه مى و قديمى انشاى نسخه اصلى
زمان به ما  ى كه نوشته شده به مرورديگر هيچ جاى شك باقى نيست كه كتاب مقدس همان طور

سؤال ديگرى » .شده تلقى كرد توان ثابت رسيده است، اصالت و تمايالت كلى كتب عهد جديد را مى
توان دانست  چگونه مى«است اين است كه  هاى موجود همانند كه به مسئله معتبر بودن نسخه

 كه ما در كتاب مقدس خود شدند همين كتبى هستند مى هايى كه بايد جزء كتاب مقدس كتاب
درمورد هر يك از كتب عهد . مربوط به شرعى بودن كتاب مقدس است اين يك پرسش» داريم؟

 كليساى پرتستانت همان كتب عهد عتيق را كه. اند اى نيز مطرح شده حده  على عتيق سؤاالت
كليساى كاتوليك . ندپذيرفت يهوديان دارند قانونا قبول دارند، چنان كه مسيح و شاگردان نيز آن را

كتاب مقدس . را به آن كتب افزود» آپوكريفا»  كتاب14، 1546در سال » ترنت«رومى پس از شوراى 
كتاب ). ترجمه متن عهد عتيق به زبان يونانى(را داراست  Septuagint انگليسى همان ترتيب
پيدايش ( تورات :اند بندى كتب مقدس انگليسى به سه گروه تقسيم شده طبقه مقدس عبرى برخالف

داوران، سموئيل و  يوشع،(كه به پنتيوخ نيز معروف است، انبيا كه شامل انبياى پيشين ) تثنيه تا
ها  و ساير نگارش) ديگر از هوشع تا مالكى  كتب12اشعيا، ارميا، حزقيال و (و انبياى بعدى ) پادشاهان

  ). زبور داود، امثال سليمان و غيرهايوب،(اشعار، : هستند يعنى كتب كه شامل بقيه كتب عهد عتيق ما
 

هاى كسانى كه از  نوشته فوق هنگامى از احترام خاصى برخوردار شدند كه مردم آنها را به عنوان كتب
وقتى كه كالم خدا نوشته شد «: گويد يانگ مى .جى. خدا الهام گرفته بودند دانستند به طورى كه اى

. سخنان خدا بودند از احترام مطلق برخوردار گشتندآن جايى كه  به صورت كتاب مقدس درآمد و از
موضوع شريعتى بودن كتاب مقدس خود . بود در نسخه كتاب شريعتى نيز شد چون كالم خدا

الهامى بودنش  الهامى بودن آن است، بنابراين فرقى است بين مقامى كه عهد عتيق به علت نمايشگر
توان درمورد  اين امر را مى» .است  به آن قائلاز آن برخوردار است و احترامى كه اسرائيل نسبت

وسيله او ارائه شد و سپس انبياى بعد از او آنها را به عنوان  شريعت به. هاى دنيا مشاهده كرد نوشته
مردم از  .از آن زمان به بعد اين كتب نزد مردم محترم بوده است. خدا محترم داشتند فرامين خود

همين امر باعث . شناختند مى حانى اسرائيل مقام آن را به رسميتشريعت غافل بودند ولى رهبران رو
از ). 11: 22دوم پادشاهان (گرفته و به خود بلرزد  شد عزيا بفهمند شريعت چقدر مورد غفلت قرار

 گفتند كلمات معمولى گردد كه آنها اطمينان داشتند كه آن چه مى آشكار مى هاى انبيا بررسى نوشته
كالم خدا بر من نازل » و» گويد خداوند چنين مى«عبارات . اند  برخوردار بودهنبوده بلكه از قدرتى

ها  بر چه اساسى قدر و منزلت اين نوشته گرچه معلوم نيست. در پيام آنها متداول بود» شده گفت



در قرن اول مسيحيت متداول . پذيرش آن هيچ شكى باقى نيست پذيرفته شده ولى به هر تقدير در
   .القدس تلقى كنند ها را از بيانات روح از اين نوشته برخىبود كه الاقل 

 
كه مقام  شد هاى الهامى از خدا اطالق مى به تركيبى از نوشته» كتب«عصر مسيحيت واژه  در ابتداى

برد و وقتى  به كار مى مسيح اين واژه را در همين معنى. آن كامال به رسميت شناخته شده بود
جالب . كردند كالم او را كامال درك مى شنوندگان معنى»  محو گرددممكن نيست كه كتاب«گفت  مى

مشاجره آنها بر . عهد عتيق هيچ اختالفى با يكديگر نداشتند است كه مسيح و فريسيان درمورد مقام
مقدس  فريسيان رسوم و عقايد خود را بر آن افزوده بودند و آنها را نيز جزء كتاب سر اين بود كه
تشكيل شد بحث غير   ميالدى90كه در سال  (Jamnia) در شوراى ژامنيا. داشتند محسوب مى

در اين شورا تصميمات قطعى  رسمى درمورد شرعى بودن كتاب مقدس درگرفت، معلوم نيست كه
هايى به آن چه كه قبال به  بر سر اين نبود كه كتاب ولى اين طور كه پيداست بحث. اتخاذ گرديد يا نه

داده شده بودند اضافه كنند بلكه اين كه برخى از آنها را حذف كنند يا  عنوان الهام خدا تشخيص
الزم به تذكر . بودند به زبان ديگر آنها كتب عهد عتيق را به عنوان كالم خدا به رسميت شناخته .خير

هاى  پذيرفته نشده و مسيحيان قرن هيچ وقت جزء كتب الهامى يهود» آپوكريفا«است كه كتب 
اين امر با . اند كتاب مقدس الهام شده محسوب نداشته  هرگز آن را قسمتى ازنخستين و يهوديان

هاى اگوستين اسقف اعظم افريقاى شمالى در  يوسفوس مورخ يهودى و نوشته هاى مطالعه نگارش
  .شود آشكار مى «هيپو«
 

نقل مطلبى را از آپوكريفا در كتب خود  جالب توجه است كه نويسندگان عهد جديد حتى يك بار هم
ارزش و . باشند هاى پيامبران مى كنند كه كالم خدا يا نگارش نمى كتب آپوكريفا ادعا. اند نكرده

سال قبل از  برخى از آنها مثل مكابيس اول محتمال در حدود صد. آنها از نوع ديگرى است مندرجات
اى  هاى افسانه كتب آن از ويژگى در حالى كه ديگر. ميالد مسيح نگارش يافته و ارزش تاريخى دارند

ترجمه تورات به يونانى نبودند  LXX كتب در ابتدا جزء گرچه اين. برخوردارند و ارزش كمترى دارند
ترجمه ) "Vulgate" جزء "Jerume" شدند و بدين طريق توسط ژروم ولى بعدا به آن اضافه

بقيه  رى بودند وولى خود ژروم فقط كتبى را برگزيد كه در شريعت عب. درآمدند) مقدس التينى كتاب
اصالحات با آخرين  بعدا همين شخص در زمان. را كتبى دانست كه تنها ارزش كليسايى داشتند

تر  مهم. به مخالفت برخاست» آپوكريفا» تصميم شوراى ترنت مبنى بر قائل شدن مقام شريعتى براى
ولى كتب عهد . اشتتماما به عنوان كالم الهام شده خدا قبول د  كتب عهد عتيق را39از همه مسيح 
الهامى  هاى عهد جديد نيز به علت همان طورى كه درمورد عهد عتيق گفته شد، كتاب جديد چطور؟

اند تا به اين  داده» رأى» اى به آن باشند نه به خاطر اين كه عده بودنشان در شمار كتب شرعى مى
  .مقام پذيرفته شود

  
 .ديد به عنوان كتب شرعى بسيار جالب استبه رسميت شناخته شدن عهد ج به هر تقدير سرگذشت



اين حقيقت رساله  پولس و پطرس با علم به. هاى عهد جديد داراى يك مرجع اقتدار هستند نوشته
: 3دوم پطرس (برد  كتاب مقدس نام مى اى از رساله پولس به عنوان پطرس به طرز ويژه. نوشتند مى
پدران اوليه كليسا .  از سخنان رسوالن هستند3: 3دوم پطرس   معتقد است كه8يهودا آيه ). 16 و 15

يورش  .كنند ايگناتوس، و كلمنت مقام رسمى تعدادى از كتب عهد جديد را تأييد مى چون پوليكارپ،
در فكر مسيحيان  عقايد غلط ضد مذهبى در اواسط سده دوم موجب شد مفهوم اصالت كتب مقدس

و سپس » ايرينوس«. تميز دهند صى نداشتندزنده شود تا كتب رسمى را از كتبى كه هويت مشخ
به قرار اطالع انتخاب و . اند تر كرده را روشن هاى خود موضوع در سده سوم در نوشته» اوسبيوس«

» آتاناسيوس«در مشرق بر اساس رساله . صورت گرفت تنظيم كتب مقدس در سده چهارم
تعليمات مذهبى به شمار مندرجات كتب مقدس كه منبع اصلى  فرق محسوسى بين) ميالدى367(

غرب در  خورد، در داران اجازه خواندن آنها را داشتند به چشم مى ها كه ايمان نوشته رفتند و ساير مى
شد، كتب عهد جديد   ميالدى بر اساس تصميم شوراى كليسايى كه در كارتاژ تشكيل397سال 

ا وجود داشت كه معلوم ه نوشته در آن زمان سه معيار كلى جهت سنجش. تنظيم و تدوين گرديد
  .ها شرعى نيستند هستند و كدام نگارش هايى پيام واقعى رسوالن كردند چه نوشته مى
 

را به طور مستقيم به يك رسول نسبت داد؟ اناجيل مرقس و لوقا از اين  اى توان نوشته نخست آيا مى
رسوالن با  زديكدانستند كه حاصل همكارى ن هايى مى مستثنى بودند و آنها را نوشته قانون

شناختن كتابى به وسيله يك  موضوع دوم جنبه كليسايى آن بود يعنى به رسميت. نويسندگان بودند
. سنجيدن آن با معيارهاى تعاليم صحيح سوم. كليساى معروف و برجسته يا اكثريت كليساها

مانند هستند، ولى آخرين آزمايش شرعى بودن كتاب مقدس  اطالعات مذكور مفيد و جالب توجه
 در دوران ناپايدار ما چه. داران بستگى دارد القدس در قلب ايمان شهادت روح الهامى بودن آن به

آسمان و زمين » :گويد خداوند ما مى! اى چون كتاب مقدس بايستد عالى است كه انسان بر صخره
   .«!زائل خواهد شد ليكن سخنان من هرگز زائل نخواهد شد
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  شناسي در خصوص كتاب مقدس باستان: فصل هفتم
  

  گويد؟ شناسي در خصوص كتاب مقدس چه مي باستان
الذالك بين  مع شود وجود اين همه مدارك معتبر كه بيش از پيش براي صحت كتاب مقدس ارائه مي با

ل از سده نوزدهم منقدين تا قب. دارند اي زياد به حقانيت كتاب مقدس ترديد مردم شايع است كه عده
عهد عتيق مشكوك بودند به عقيده آنان وقايع عهد عتيق  درمورد درستي بسياري از اسناد تاريخي

 اي برخوردار است و اين سابقه ولي سده حاضر از كشفيات بي. اند بوده غير واقعي و زاده تخيل
اظهار نظر . كنند مي  و تأييدآمدهاي مذكور در عهد عتيق را تصديق اكتشافات در بيشتر موارد پيش

استاد بازنشته  (W. F. Albright) دكتر آلبرايت. دانشمندان در اين خصوص قابل توجه است
شناسي تاريخ  بدون شك علم باستان«دارد كه  مي اظهار (Johns Hopkins) دانشگاه هاپكينز

ز از دانشگاه يل معتقد است ميلر برو). 1(» .مورد تأييد قرار داده است معتبر و قديمي عهد عتيق را
كتاب مقدس  ترديد اعتماد ما را بر حقانيت وقايع شناسي بي به طور كلي اكتشافات باستان» كه
اند، االن با نظر  كاوش پرداخته شناساني كه در سرزمين فلسطين به اي از باستان عده. افزايد مي

شناسي در چندين مورد نظريات  باستانعلم «افزايد  مي و نيز). 2(» نگرند احترام به كتاب مقدس مي
و  كند كه در بسياري از موارد اين نظريات زاده فرضيات نادرست نموده، ثابت مي منتقدين جديد را رد

فردريك  .(3) «اين مطلب كمك بزرگي است و نبايد آن را ناديده گرفت. مصنوعي تاريخي است
بنابراين با توجه به «: نويسد مي يارئيس سابق موزه بريتان (Sir Frederic Kenyon) كنيون

آمد،  هاي عهد عتيق به عمل مي نوزدهم از بعضي قسمت اي كه در نيمه دوم سده انتقادات خردكننده
 شناس مقام عهد عتيق را مجددا باال برده و حتي با ارائه مدارك باستان برحق است بگوييم كه

. ارزش آن افزوده است ساخته و درنتيجه بهتر  اطالعات وسيعتري از سابقه آن عهد عتيق را منطقي
وليكن نتايج بدست آمده . ابراز نداشته است شناسي نظريات نهايي خود را گرچه هنوز علم باستان

توانند از پيشرفت علم  دهد، به عبارت ديگر كتاب مقدس نمي قرار مي اعتقادات مذهبي را مورد تأييد
 شناس شهر يهودي اظهار باستان (Nelson Glueck) در اين اواخر نلسون كلوك.(4) «سود نبرد

مقدس را رد  شناسي تا به حال هيچ يك از مطالب كتاب كشفيات باستان«: نظر جالبي نمده است
  .)5(» نكرده است

 
تري از  بسياري دارد چون معرفت روشن شناسي ارزش فرماييد علم باستان به طوري كه مالحظه مي

دارد، الزم به تذكر است كه تضادهاي ظاهري كه بين كتاب  مي رضهوقايع و رسالت كتاب مقدس را ع
. رفته است تر از بين هاي پيشين وجود داشته اينك با بدست آمدن اطالعات وسيع دانستني مقدس و

مغايرت دارند تصميم فوري اتخاذ كرد  در نتيجه نبايد راجع به مواردي كه هنوز ظاهرا با كتاب مقدس
گيري آني امتناع  موضوع از اخذ هرگونه تصميم و نتيجه ست كه تا روشن شدنتر اين ا بلكه منطقي

تر آن است كه براي حل  فورا نتيجه بگيريم كه كتاب مقدس اشتباه است مقول به جاي اين كه. ورزيد



همواره  از آن جا كه كشفيات جديد. مسئله منتظر كشفيات بيشتري در اين زمينه باشيم شدن
. انتظار كشفيات نوين باشيم ترين رويه اين است كه در اند منطقي  تأييد كردهدرستي كتاب مقدس را

شناسى  كتاب مقدس را بوسيله علم باستان توان مقصود از بيان مطالب مذكور اين نيست كه مى
القدس  اين روح. شناسى را پايه ايمان به كتاب مقدس قرار داد باستان  و يا اين كه داليل"ثابت كرد"

 حقايق روحانى هرگز به وسيله. سازد نسان را از حقانيت كتاب مقدس مطمئن مىا است كه
بازمانده باز جاى  ولى به هر تقدير با وجود تضادهاى ظاهرى. شود شناسى ثابت نمى باستان
شناسى مورد تأييد قرار گرفته  باستان بختى است كه وقايع تاريخى كتاب مقدس به وسيله خوش
  مفيد واقع شده است؟ اى چه مورد ويژهشناسى در  باستان. است

 
 هزار محل در 25اند بيش از  عهد عتيق داشته هاى تاريخى كه به نحوى ارتباطى با دوره از مكان
با اين حال هنوز اكتشافات نسبتا نادرى در اين . پيدا شده است هاى مربوط به كتاب مقدس سرزمين

اسناد  بهترين. مورد پژوهش و كاوش قرار گيرندهاى بيشترى  عمل آمده و بايد گنجينه ها به مكان
هاى قديمى شرق يافت  كتيبه توان براى مقايسه با كتاب مقدس به كار برد، در شناسى كه مى باستان

فلسطين به دست آمده و براى كسب اطالعات  مدارك معاصر عهد عتيق به ندرت از خود. شوند مى
منبع اصلى ديگر جهت مقايسه . مجوار نيز استفاده كردممالك ه هاى نويسندگان بيشتر بايد از نوشته

 از آنجا كه. شناسى از نقاط جغرافيايى كتاب مقدس است هاى باستان مقدس كاوش روايات كتاب
نكته از  زمينه اطالعات و فرضيات مربوط به كتاب مقدس بسيار وسيع است فقط به ذكر چند

شناس كمك  است كه باستان هيم نمونه مناسبىدوران زندگى ابرا. شود هاى اصلى اكتفا مى جنبه
هاى اول سده حاضر  دوم سده نوزدهم و حتى سال منتقدين نيمه. اى براى تأييد آن نموده است ارزنده

دانستند، چون اعتقاد  راجع به ابراهيم قائل بود غير واقعى مى موقعيت تاريخى را كه كتاب مقدس
جغرافيا بيش از  سواد بوده، از علم حقوق، تاريخ، تجارت و ىنشين، جاهل و ب ابراهيم باديه داشتند كه

را » حران«به » اور«مهارت او از  .نشين در صحارى عربستان اطالعى نداشته است شيخى باديه
 Sir C. Leonard) هايى كه لئونارد وولى ولى پروژه. دانست نشين توان بيشتر از يك كوچ باديه نمى

Woolly) مل آورده فرضيه فوق را منتفى ساخته استاوركلدانيان به ع از.   
 

شناسان  باستان . كه در زمان ابراهيم وجود داشته شهر بسيار آبادى بوده است"اور"اطالع  از قرار
اند دست  به منزله كتاب بوده طى حفارى در اين منطقه به وسايل خانگى مجهز و الواح گلى كه

هاى بتكده و جدول  رسيد معامالت تجارى، سرودنامه اىه اين الواح عبارت بودند از فرم. اند يافته
 از داخل انبار بتكده. تر محاسبات ريشه جذر و كعب اعداد و محاسبات ساده هاى رياضى شامل فرمول

چون گوسفند، پنير،  ها عبارتند از رسيدهاى اجناسى اين فرم. شمارى به دست آمده است هاى بى فرم
همه اين كشفيات باارزش و به . كارمندان زن ه و نيز فهرست حقوقپشم، مس و روغن لوالى در و غير

 معلوم شد كه ابراهيم از فرهنگ عالى و«). 6(معامالت امروزى هستند  طور شگفتى منطبق با موازين



قطعا بر اساس ايمان  هاى ناشناخته اى برخوردار بوده و ترك موطن براى عزيمت به سرزمين پيشرفته
دقيقى براى اين كشفيات تخمين زد؟ اين  توان تاريخ چگونه نمى). 7(» استو تصميمى بزرگ بوده 

 شناسى در آن جا پيدا هاى مختلف زمين اليه. اند قبلى بنا شده شهرهاى باستانى بارها در همان منطقه
شكل ظروف سفالى كه . آنهاست ترين هاى ديگر قرار گرفته قديمى اى كه زير اليه طبيعتا اليه.اند شده
مختلف تجسمى ظروف مشابه يافت شوند، بدون   شده با يكديگر فرق دارند و اگر در دو حوزهپيدا

پادشاهان معموال اسامى خود را بر روى گودى لوالى دربتكده . دانست شك دو منطقه را بايد هم زمان
  .شد كردند و نام بت آنها نيز همراه اسامى آنها نوشته مى مى حك

  
مدفون  زير قصر پادشاه و يا زير ديوارهاى بتكده به يادبود بانى آنحكاكى شده اغلب  هاى سنگ
هايى كه قدمت آنها به  نسخه .توان تشخيص داد هاى سلطنتى را نيز به همين شيوه مى مقبره. شد مى

هاى  ها شامل فهرست اسامى سلسله نسخه اين. رسد به دست آمد  سال قبل از ميالد مى2000
هاى مزبور را  با ذكر مدت سلطنت هر يك نسخه. اند آمده تيب روى كارپادشاهانى هستند كه به تر

يكى  اى يافت شده كه بوسيله  سنگ بنياد حكاكى شده"اور"در نزديكى . اند نوشته كاتبان سومرى
نامبرده او را جزء سومين   نهاده شده است كه كاتبان"اور"از پادشاهان نخستين سلسله پادشاهى 

 قبل از ميالد 3100دارد پادشاه مزبور در سال  احتمال. دانند  طوفان نوح مىسلسله پادشاهى بعد از
شناسى اطالعات وسيعى  باستان). 8(هزار سال قبل از ابراهيم  سلطنت كرده است؛ يعنى بيش از

واقعيت  الهذا منتقدين به گذارد، مع پادشاهان مذكور در كتاب مقدس در اختيار ما مى پيرامون
. كنند با شك تلقى مى مثال تاريخ باشكوه سليمان پادشاه. عات مشكوك هستندتاريخى اين اطال

كند، در حالى كه در  ياد مى) 26: 9پادشاهان  اول(ها  كتاب مقدس از سليمان به عنوان صاحب كشتى
  .مناسبى براى كشتى وجود ندارد هاى فلسطين بندرگاه كرانه

  
باز بر اساس گفته كتاب . كند شمار او حكايت مى هاى بى و ارابه پايان و اسبان كتاب مقدس از ثروت بى

 پروژه ساختمانى وسيع و متعددى پياده كرده و شهرهاى اورشليم، حاصور، مجدو و مقدس سليمان
دارى كه در مجدو به  دامنه هاى حفارى). 15: 9اول پادشاهان (جاز را با استحكامات مجهز كرده است 

به (هاى سليمان برداشته است  ويژه اصطبل حكامات نظامى بهعمل آمده پرده از وجود اين است
هاى سليمان  خيابان وسيعى از دوازده شهر مجدو تا اصطبل» .(ها توجه فرماييد گزارش اين پروژه

يك رديف اصطبل .  متر داشت82 در 64اصطبل جنوبى ابعادى در حدود  .فرش شده بود سنگ
حدود  شد كه طول هر طرف ميدان در  ميدان سان باز مىرو به شمال بودند به حيات يا پنجگانه كه

هاى  دور تا دور ميدان رسيد ها به يك متر مى ديوارى كه ضخامتش در بعضى از قسمت.  متر بود36
هاى وسط  آب انبارى در نزديكى. شود اصطبل، كشيده شده بود تا از هجوم شن و ماسه جلوگيرى

ها از آن استفاده  رود به عنوان مخزن آب براى اسب مى حياط در داخل زمين قرار داشته و احتمال



دو اتاق مستطيل شكل كه در يك طرف .  گالن آب داشته است2775گنجايش  اين مخزن. كردند مى
   .اند ها بوده گاه ارابه قرار داشته كه احتماال توقف محوطه

 
كف آن از  بوده كه)  متر3در حدود ( فوت 10ها در وسط داراى گذرگاهى به پهناى  اصطبل هر يك از

هاى سنگى و  ستون. موجود بود در طرفين گذرگاه دو راهرو به همان پهنا. گل و آهك فرش شده بود
قرار گرفته بودند گذرگاه وسطى را از راهروهاى  آخورهاى سنگى كه به طور متناوب پهلوى يكديگر

تر داشتند كه تماما از قلوه  م5/1مزبور آبشخورهايى به پهناى  آخورهاى. ساخت جانبى مجزا مى
 15رسيد، به طورى كه هر كدام از آنها   متر مى24طول هر راهرو به حدود . بود سنگ مفروش شده

در ). 9(» .گرفتند مى  اسب فقط در محوطه جنوبى جا150داد و در نتيجه  اسب را در خود جاى مى
ترين اثرى كه در  جالب. شده است هاى فلزريزى سليمان صحبت كتاب دوم پادشاهان از قالب

معتقد است  (Nelson Glueck) نلسون گلوك. است گيرى پيدا شده يك كوره قالب» عصيون جابر«
گيرى فلزات كه از خاور نزديك باستان بدست آمده  تصفيه قالب بهترين و بزرگترين دستگاه«كه 
 هاى ها و لوله  دودكش.در شمال غربى منطقه مزبور از زير خاك نمايان شده است اى است كه كوره

نظر ساختمان و  توان آن را از به طورى كه مى. هواى اين دستگاه ساختمان پيچيده و مجهزى است
وزيد،  به سمت شمال مى» عربه«از  باد شديدى كه). 10(» هاى نوين دانست طرز كار در شمار دستگاه

   .داد مى در واقع كار دم آهنگرى امروزى را انجام
 

 عمل آورده بودند به اين "جنوبى عربه"هاى  ى كه قسمتى از آنها را در كورههاى معدن سنگ
 موجود "عربه"هاى  هاى معدن اطالعاتى كه اكنون از مكان .شد خانه در بندر سليمان حمل مى تصفيه

  ميلى جنوب درياى مرده به21نامبرده در . باشد هاى گلوك مى مديون كوشش است بيش از همه
آمده آثار صيقلى و  هاى معدنى كه در اين ناحيه به دست ز دست يافته است، سنگهاى مس ني براده

شكل دوكى است كه يك انتهاى آن به سمت  اين ناحيه به«. شود اى در آنها مشاهده مى حرارت كوره
اى اطرافش را به شكل دايره  هاى ماسه و رشته تپه شمال و ديگرى به سمت جنوب كشيده شده

اين وادى شامل نهرى است كه در فصول . (شرق وادى كوچكى وجود دارد در سمت. اند احاطه كرده
 هاى جنوب و مغرب و وادى در سمت مشرق و شمال، منطقه مسطح ميان تپه). ندارد خشك آب

هاى  معدنچيان، كوره هاى هاى بزرگ، كلبه هاى ديوارها، ساختمان وسيعى قرار گرفته كه در آن خرابه
دو كوره يكى مربع و ديگرى مدور . است هاى مس يافت شده يى عظيم از برادهها گيرى و توده قالب

 يارد مربع 3اى كه  هاى خشن تراشيده شده اولى از سنگ. اند مانده نخورده باقى نسبتا سالم و دست
  .)11(» دارند تشكيل يافته و شامل دو قسمت تحتانى و فوقانى است مساحت

  
مداركى از آن در  اى از تاريخ موآب را كه چندان انده است كه پارهقابل توجهى نيز به جاى م يادبود

پادشاه موآب بر پسر اخاب يهورام  پس از مرگ اخاب ميشع. سازد ها زنده مى دست نيست، در خاطره
در نتيجه قشون اسرائيل، . ورزيد ماليات امتناع مى كه جانشين پدر شده بود عاصى شده از پرداخت



محاصره كرده سخت تحت فشار قرار دادندف به طورى كه ميشع مجبور شد  رايهودا و ادوم، موآب 
بعدا بر  از آن چه. خود را بر حصار به جهت قربانى سوختنى براى خداى خود سوزانيد پسر ارشد

محاصره خود را شكسته  موآب گذشت چندان اطالعى در دست نيست، ولى احتمال دارد سه پادشاه
 موآب سنگ "ديبون"به نام كلن در   شخصى آلمانى1868در سال . و آنجا را ترك كرده باشند

برگشته بود تا براى خريد سنگ پولى تهيه كند در  هنگامى كه وى به اروپا. اى يافت حكاكى شده
سنگ را با آتش داغ كردند و سپس آب سرد روى آن ريختند تا آن را  هاى آن منطقه غياب او عرب
از  خوشبختانه چون. پول بيشترى از فروش آن عايد خود سازندكنند و بدين وسيله  قطعه قطعه

كنار يكديگر قرار  سنگ دست نخورده نقشى موجود بود به زودى توانستند قطعات خردشده آن را
. شود موزه لوور پاريس نگهدارى مى تخت سنگ مزبور اينك در. دهند و نوشته روى آن را بخوانند

دهد كه چگونه ميشع پادشاه  فينيقى است و شرح مى ىنوشته روى سنگ به سبك الفباى قديم
 يوغ اسارت اسرائيل را "چموش"داشته تا بگويد چگونه با كمك خداى خود  موآب اين سنگ را بر پا

برده شده و نيز از  عالوه بر اين از چند محلى كه در كتاب مقدس هست نام. گردن او شكسته است از
  .)12(خداى اسرائيل كه اسمش يهوه است 

 
اينجا  زيرا كشفيات در. شناسى درمورد عهد جديد به صورت ديگرى است و كشفيات باستان ها پروژه

عبارت است از دسترسى  ها و الواح سنگى حكاكى شده نيست، بلكه حفارى و دست يافتن به خرابه
ى يا هاى عموم اسناد خطى ممكن است نوشته اين«. شناسى هاى خطى به وسيله علم باستان به نسخه

هاى مصر پيدا  ها كه از ماسه استوار همانند و يا بر پاپيروس شخصى باشند كه روى سنگ يا مواد
 هاى دار و يادداشت هاى خانه اسناد شامل متون ادبى، صورت خريد خانم. باشند شدهثبت شده

ايى ه ها و نوشته نقش هاى كنده شده، و يا ممكن است اين اسناد خصوصى است كه بر بقاياى سفال
فرمانروايان گمنام آن زمان و يا تبليغات  اند و حاوى اطالعاتى است از باشند كه بر سكه حك شده

هاى چستربيتى  پاپيروس"اسناد ممكن است مانند . اند برده مى دولتى به مردمى كه آنها را به كار
و يا  انند طومارهاكردند و يا م دارى مى از كتب مقدس باشند كه كليساها آن را نگه  مداركى"گامران

باشند؛ به هر تقدير  مى خانه انجمن مذهبى ، بقاياى كتاب(Nag Hammadi) متون عرفانى از همدى
. باشند مطالعه عهد جديد بسيار مهم و الزم مى هر خصوصياتى كه اين مدارك داشته باشند آنها براى

اسنادى ). 13(» هميت هستندبر الواح سنگى براى عهد عتيق حائز ا هاى ميخى همان گونه كه نوشته
   .اند اند اطالعاتى وسيع ارائه داده ها نوشته شده پاپيروس كه بر

 
آن يادداشت  هاى اقتصادى زندگى خود را بر نوشتند و حساب عادى بر روى پاپيروس نامه مى مردم
 است و معروف (Ostraca) استراكا هاى سفالى بود كه به وسيله تحرير ارزانتر ديگر تكه. كردند مى

هاى قديمى به  هاى خرابه ترين آنها كه از توده يكى از مهم رفت؛ براى نوشتن مطالب متفرقه به كار مى
آشكار  اى مردم را با زبان يونانى عهد جديد است كه تشابه و رابطه زبان محاوره دست آمده سفالى



ى يونانى و زبان يونانى عهد ادب تا قبل از اين كشف عقيده عمومى بر اين بود كه ميان زبان. سازد مى
پژوهشگران معتقد بودند كه يونانى عهد جديد  حتى برخى از. جديد اختالف فاحشى وجود دارد

امور روحانى مسيحيت عطا شده ولى كشف پاپيروس ثابت كرد  زبانى است آسمانى كه جهت نگارش
 اى از  مجموعه1931ل در سا. تشابه زيادى با زبان عامه مردم داشته است كه يونانى عهد جديد

. چتربيتى معروف شد هاى هاى برخى از نسخ عهد جديد يونانى بدست آمد و به پاپيروس پاپيروس
كتاب مقدس برخى از كليساهاى دور افتاده  ها بدون شك دارد كه اين دسته پاپيروس بروس اظهار مى

سه قسمت آن . اشدب يازده قسمت خطى از كتاب مقدس مى زيرا حاوى. شده است مصر محسوب مى
 هاى عهد جديد است، كه يكى از آنها چهار انجيل و اعمال بيشترين قسمت در شكل كامل خود شامل

هر . دهند تشكيل مى  رساله پولس به كليساها و رساله عبرانيان و سومى مكاشفه را9رسوالن، دومى 
تر  ت پولس است قديمىمربوط به رساال نسخه خطى كه. اند سه قسمت در سده سوم به تحرير رسيده

هاى  حتى با وجود ناقص بودن اين نسخه. نگاشته شده است باشد و در اوايل سده مزبور از همه مى
 ترين مدرك براى شناسايى نسخه ترين گواه تاريخ عهد جديد و باارزش مهم پاپيروس آنها

(Caesvean) آيند به حساب مى.   
 

هاى  يكى از منابع باارزش اطالعات كتيبه. دهند نشان مىپاپيروس را  هاى فوق اهميت اكتشافات نمونه
ها، كتيبه  كتيبه اى است از اين فرمان كلوديوس كه بر سنگ آهكى نگاشته شده نمونه. است سنگى

اين فرمان در خالل هفت ماه اول » .مزبور در دلفى واقع در قسمت مركزى يونان بدست آمده است
. گاليلو به عنوان فرماندار رومى در اخائيه نام برده شده است ز ميالدى نوشته شده و در آن ا52سال 

آنجا كه  ديگر مانبع پيداست كه از فرماندارى گاليلو بيش از يك سال دوام نيافته و از در ضمن از
 51شود كه گاليلو در سال  مى شدند، نتيجه فرمانداران در اول ماه ژوئيه به كار خود گماشته مى

فرماندارى گاليلو در اخائيه هم زمان با يك سال و نيم  ى رسيده است و چونميالدى به فرماندار
توان از روى كتيبه كلوديوس زمان  ، مى)12 و 11: 18اعمال رسوالن (بوده  خدمت پولس در قرنتس

ها  اشخاص و مكان اى به لوقا در نوشته خود اشاره ويژه). 14(» پولس را به طور دقيق دانست خدمت
هاى عهد جديد تعبير و  از ساير نوشته هاى او را بيشتر راين كشف آثار باستانى نوشتهكند، بناب مى

هاى  هر وقت به صداقت نوشته. هاى لوقا شكى باقى نيست نوشته كند، به طورى كه در دقت تأييد مى
بروس  .اند، آثارى جديد كشف شده كه به درستى و حقانيت او مهر تأييد زده است شده لوقا مشكوك

را با يحيى تعميددهنده هم   را كه ليسانيوس تيترارك آبليه3: 1براى مثال لوقا (دارد كه  هار مىاظ
اند تنها  كردند، زيرا به طورى كه مورخان نگاشته مى اشتباه تاريخى تلقى)  م27(دانست  زمان مى

لكه پادشاهى كرده و ليسانيوس نام داشته فرماندار نبوده ب قسمت حكومت مى فرمانروايى كه در اين
 .گماشته بود  قبل از ميالد او را به اين مقام36آنتونى بنا به تحريك كلئوپاترا در سال  كه
 

جايى كه نام آبليه از آن گرفته ) غربى دمشق  ميلى مغرب شمال18(ليكن كتيبه يونانى كه در آبيال 



رف قيصر روم منصوب فرماندارى كه از ط(ليسانيوس را تيترارك  شخصى بنام. شده، پيدا شده است
كه لوقا   ميالدى نگاشته كه با زمانى29 - 14معرفى كرده و زمان فرماندارى او را بين  ( مترجم-شد مى

 سوكينك. بدست آمد العاده  مشتى مدارك خارق1945در سال . »به آن اشاره كرده برابر است
(Eleazar L. Sukenik) رف كشف كرد كه در آنها اورشليم دو ظ هاى در نزديكى تاليپوت، از حومه

 ميالدى مورد 50هاى پيش از  گودالى بودند كه از سال ها در داخل ظرف. هاى مرده بود استخوان
  سال20در اين نقطه آثارى از اجتماع «معتقد است كه امكان دارد  Bruce .است استفاده قرار گرفته

تاريخ عهد جديد  ز در زمينههاى قديمى ني كشف سكه). 15(» اول مسيحيان اورشليم موجود باشد
زندگى پولس تاريخ به خالفت  ترين مسائل در تعيين يكى از مهم. اطالعاتى عرضه داشته است

در ). 27: 24اعمال رسوالن (تخت نشست  رسيدن فستوس است كه به جاى خليفه قبلى فليكس به
حتمال نمايشگر ميالدى سكه جديدى ضرب خورده كه ا 59سال پنجم حكومت نرون قبل از اكتبر 

هاى  هويت برخى اماكن مقدس به طور قطعى آشكار شده و از مكان .گرى فستوس است آغاز خليفه
 تر از كشف هويت نقاطى شناسايى جاهاى معمولى آسان. است شناسايى به عمل آمده معمولى نيز

نابود گرديد و ميالدى  70اورشليم در سال . است كه در آن وقايع بزرگ عهد جديد اتفاق افتاده است
هاى اورشليم را كه  همين امر شناسايى محل . ميالدى شهر ديگرى به جاى آن بنا گرديد135در سال 

ها را به  بردند، مشكل ساخته است، ليكن برخى از قسمت نام مى اناجيل و اعمال رسوالن از آنها
 كه مسيح مرد نابيناو حوض سيلوحا جايى ) معبد(محوطه هيكل : تشخيص داد مانند توان راحتى مى

   .)11: 9يوحنا (را براى شفا به آنجا فرستاد 
 

درك كتاب مقدس كمك مؤثرى است، به طورى كه بدون وجود اطالعات جالب  شناسى در امر باستان
كردند چه بسا  نمى ماند و حتى در بعضى موارد اگر اين اطالعات كمك مطالب مبهم باقى مى آن برخى

هم  (Sir Fredric Kenyon) باكنيون توانيم مى. شدند درست تلقى مىمطالبى كه مشكوك يا نا
شناسى اين نيست كه حقيقت مطالب كتاب مقدس  باستان به نظر من ارزش واقعى«عقيده باشيم كه 

شناسى به مطالعه كتاب  كمكى كه باستان...كند كه كتاب مقدس را روشن مى كند بلكه اين را ثابت مى
تر و  وسيع هاى اين كتاب به ويژه عهد عتيق انش ما درمورد داستاننموده باعث شده د مقدس
حقانيت عهد عتيق معانى آن را  شناسى آن كه ضمن اثبات نتيجه مطالعات باستان. »...تر گردد عميق

را به حمايت از كتاب مقدس داده است و هر  انتقادات مخرب جاى خود. نيز روشن ساخته است
هاى جديد ابراز  خود را با اطمينان بخواند زيرا هرچه پژوهش مقدستواند كتاب  شخص معمولى مى

  .خداى ما تا ابد باقى است دارند باز كالم
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  آيا مسيحيت منطقى است؟: فصل هشتم
  

ايمان «: اى چنين جواب داد ، پسر بچه»چيست؟ ايمان«جواب معلم دينى كليسا كه سؤال كرده بود در
رسد كه غير مسيحيان چنين   به نظر نمىچندان. »!دانيم راست نيست مى يعنى باور كردن چيزى كه

 العاده ولى قبول اين كه مسيحيان نيز همين عقيده را داشته باشند مشكل و فوق. نظرى داشته باشند
كرده، انجيل را به  آيد تا در جلسات بحث ازاد شركت گاهى فرصتى برايم پيش مى. انگيز است تأسف
هايى كه  بحث. كنند سؤاالتى مطرح مى ى، شنوندگانمعموال پس از سخنران. كنندگان بشناسانم شركت

غير مسيحيان . سازند و برخى مواقع نيز مأيوس خوشحال مى آيد گاهى مرا به دنبال سؤاالت پيش مى
آنان  اظهار نظر. شنوند دار مى مفيدى است چون در آن براى اولين بار چيزى معنى معتقدند كه جلسه

خوشحالى من جاى خود را  م مسيحيان نيز همين عقيده را دارندشنو سازد، ولى وقتى مى مرا شاد مى
دهند تا درك  پژوهش در انجيل را نمى چرا اين مسيحيان به خود زحمت. به ترس و يأس مىدهد

گيرد ياراى مقاومت و اثبات  ها و عقايد قرار مى ديگر مسلك كنند هرگاه انجيل نيز در مقايسه با
 ما در. ن بايد بدانند كه مسيحيت با فكر و منطق منافى نيستخواهد داشت؟ اينا درستى خود را

بلكه بايد . كافى نيست ديگر دانستن اين كه به چه ايمان داريم. كنيم دنياى علم و منطق زندگى مى
ايمان به چيزى دليل درستى آن چيز نيست و  تنها. دليل چراى ايمان و اعتقاد خود را نيز بدانيم

همين موضوع درمورد مسيحيت و هر . اعتقاد و ايمان مردم ندارد تگى بهدرستى يا نادرستى آن بس
  .كند صدق مى چيز ديگر نيز

 
آيا مسيحيت منطقى است يا نه، رايج شده  امروزه در بين مسيحيان دو عقيده غلط درمورد اين كه

ب اغلب اين قسمت از كتا. اى نامعقول مسيحيت به شيوه اولى عبارت است از دسترسى به. است
 با خبر باشيد كه كسى شما را نربايد به فلسفه و فكر باطل بر حسب تقليد» :فرمايد مقدس را كه مى

برداشت آنان . فهمند مى ، اشتباه)8: 2كولسيان (» مردم و بر حسب اصول دنيوى نه بر حسب مسيح
 منطق نباشد آورد كه مسيحيت اگر هم مخالف مى از اين آيه طورى است كه فورا اين تصور را به وجود

از اين كه ارائه معقول انجيل الزم است نه به طرزى كه منطق را  غافل. الاقل عارى از منطق است
خدمت روح  اى براى ايمان بدانيم، نه اين كه منطق جايگزين كنيم، بلكه آن را زمينه جانشين ايمان

ين كه مردم منطق را تا ا اى باشد جهت روشن ساختن حقايق عينى كالم خدا خدا شود بلكه وسيله
القدس است كه دنيا را با دادن پيام خود متقاعد  روح القدس بدانند، زيرا اين اى در اختيار روح وسيله

  اقتباس شده،"جان ميزدم"دانشمند پژوهشگر، در بيان مثالى كه از داستان  آنتونى فلو«. سازد مى
عينى به عمل  نتوان از آن آزمايشكند كه در نظر غير مسيحيان اعتقادات مذهبى كه  تشريح مى

هاى هرزه و  نهادند كه در آن علف درخت در جنگل پا روزى دو سياح به محلى بى«: آورد پوچ است
رسد كه اين قطعه  چنين به نظر مى": به ديگرى گفت يكى از سياحان. هاى بسيارى روئيده بود گل

باغبانى در اين مكان : ، اظهار داشتولى دوستش مخالفت ورزيده. است زمين در دست باغبانى بوده



باغبان خبرى  الهذا از پس از آن چادرهاى خود را برپا داشته به مراقبت پرداختند، مع. است نبوده
زمين را با سيم خاردار محصور نموده   به پيروى از اين فكر"!شايد باغبان شخصى نامرئى است". نشد

   .هاى شكارى به نگهبانى پرداختند كمك سگ جريان برق از آن عبور دادند و خود با
 

هاى شكارى هم  ها مشاهده نشد و سگ حركتى نيز در سيم. غافلگير نكرد ولى جريان برق كسى را
دارد، باغبانى  شك باغبانى وجود بى. با تمام اين احوال سياح اولى قانع نشد.پارس نكردند براى كسى

بدان دل بسته است، مخفيانه به آنجا  اى كه اغچهنامرئى و مصون از نيروى برق كه براى محافظت از ب
پس كجاست شخصى كه به وجودش معتقد بودى؟ "گشود  باالخره سياح شكاك لب به سخن. رود مى

نامرئى، آن باغبان ساختگى؟ چطور ممكن است وجود چنين  كجاست آن شخص غير قابل لمس و
 مذاهب كه دعوى حقانيت دارند خط بطالنمثال مذكور براى تمام ). 1 ("باشد؟ باغبانى حقيقت داشته

از دنيا مواظبت  كشد، جز بر مسيحيت زيرا ادعاى مسيحيت تنها اين نيست كه باغبانى دلسوز مى
شود  عيسى مسيح وارد عالم انسانيت مى نمايد بلكه اين باغبان به شكل واقعى و تجربى در شخص مى

عده ديگر از مسيحيان . ست از ورود وىدليل روشنى ا و رستاخيز مسيح) 15 و 14: 20يوحنا (
به  توانند مردم را اند كه تنها با پاسخ دادن به سؤاالت و بحث كردن مى عقيده خوشبين نيز بر اين

آجرى سوراخى ايجاد كرد،  توان در ديوار هم چنان كه با تفنك بادى نمى. ملكوت خدا رهنمون گردند
   .شد و سرانجام آن محكوم به فناست خواهداى عايد ن با استفاده از اين روش نيز نتيجه

 
. نيز برخوردار است ولى نبايد جنبه اخالقى آن را ناديده انگاشت گرچه كتاب مقدس از جنبه عقالنى

تواند فهميد زيرا  نمى پذيرد زيرا كه نزد او جهالت است و آنها را نفسانى امور روح خدا را نمى انسان«
تواند ايمان  القدس يارى نكند هيچ كس نمى روح اگر). 14: 2رنتيان اول ق(» شود حكم آنها از روح مى
برد، عبارت است از  القدس براى روشن ساختن موضوع به كار مى روح هايى كه بياورد و يكى از شيوه

مسائل  از آن جايى كه. انجيل و خط مشى كه خدا درمورد انسان دارد، به طرزى منطقى شرح دادن
باشند، ايمان  اعتنا مى به آن بى شود، اغلب غير مسيحيان نسبت اى ارائه نمى ندهكن انجيل به طرز قانع

آميزند و درنتيجه از قبول انجيل امتناع  است در هم مى واقعى را با خرافاتى كه بر احساسات استوار
خداوند « دليل ديگرى است بر منطقى بودن انجيل، 37: 22در انجيل متى  گفتار مسيح. ورزند مى

اعم از عقل و  تمام وجود انسان» .خود را به همه دل و تمامى نفس و تمامى فكر خود محبت نما خداى
من به جهت حمايت انجيل معين » :گويد پولس رسول مى. احساسات و اراده در امر توبه دخالت دارد

در عين حال نمايد كه  داللت بر كتابى روشن و قابل فهم مى اظهارات مذكور). 17: 1فيليپيان (» ام شده
تواند به معرفت و  نمى آشكار است كه فكر ناآگاه. توان آن را دريافت و از آن دفاع كرد مى با عقل نيز

انجيل هميشه . آگاهى حقيقى الزم است حقيقت الهى پى ببرد؛ بلكه براى درك منطقى اين حقيقت،
   .)12 و 11: 2ونيكيان دوم تسال(همواره با خطا متضاد است  با حقيقت مترادف است و حقيقت نيز

 
جهت پى  تمام مردم از دانش و معرفت كافى«نويسد كه  رسول در رساله خود به روميان مى پولس



طغيان مردم «افزايد كه  مى سپس). 20: 1روميان (» بردن به وجود خدا به وسيله طبيعت برخوردارند
، »ابل درك و شناسايى باشدخدا وجود غير ق نسبت به آفريدگار مانع شناختن خداست، نه اين كه

ايشان حق « ). 21: 1روميان (» چون خدا تمجيد و شكر نكردند هرچند خدا را شناختند ولى او را«
   .)25: 1روميان (» مبدل كردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالق خدا را به دروغ

اخالقى مسيحيت در تمام  جنبه). 28 :1روميان (» روا نداشتند كه خدا را در دانش خود نگاه دارند»
براى ايمان آوردن خواستن شرط است نه  .دهد موارد، جنبه عقالنى خود را تحت تأثير قرار مى

خواهيد نزد من  نمى«: داد به اين مطلب اشاره كرد قرار مى وقتى مسيح فريسيان را مخاطب. توانستن
اخالقى  سازد كه تسليم  مطلب را روشن مىمسيح كامال اين). 39: 5يوحنا (» يابيد آييد تا حيات

او را به عمل آورد درباره  اگر كسى بخواهد اراده«. شود منجر به رفع مسائل و مشكالت عقالنى مى
اغلب اوقات ). 17: 7يوحنا (» رانم سخن مى تعليم خواهد دانست كه از خدا يا آن كه من از خود

   .پوشاند هاى اخالقى را مى دود، سركشى مشكالت فكرى و عقالنى چون قشرى از
. كننده بوده است هايى كه به سؤاالتش داده بودم كامال قانع كه جواب يك روز دانشجويى اظهار داشت

پاسخ » چرا؟» :با تعجب گفتم. »خير«: جواب داد» خواهيد مسيحى بشويد؟ حاال مى«: پرسيدم از او
درك كرده بود كه نكته اصلى  او» .وردخواهم شيوه زندگيم بهم بخ راستش را بخواهيد نمى«: داد

اگر مسيحيت «: پرسند مردم اغلب مى. است موضوع مربوط به عقل نيست، بلكه مربوط به اخالق
به : جواب بسيار ساده است» كنند؟ ها آن را قبول نمى كرده تحصيل منطقى و حقيقى است، چرا اكثر

اين امر . خواهند نمى آورند؛ يعنى يمان نمىنكرده نيز به مسيحيت ا كه اكثر افراد تحصيل همان دليل
هاى  با وجود مسيحى بودن در زمينه چه بسا هستند كسانى كه. بستگى به توانايى فكرى ندارد

. ايست كه اساسا به اراده انسان بستگى دارد آوردن مسئله ايمان. مختلف هنرى و عملى تبحر دارند
 ا هنوز خداوند ما مسيح معرفت خود را درمورددهد زير سؤاالت پاسخ كامل نمى مسيحيت به تمام

چيزهاى مكشوف  چيزهاى مخفى از آن يهوه خداى ماست و او«. همه چيز به ما آشكار نساخته است
به هر تقدير ما از اطالعات الزم و كافى  ولى). 29: 29تثنيه (» تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است
ايمان در مسيحيت بر پايه . مان و اعتقادات خود بگذاريماي برخورداريم تا زيربناى محكمى براى

و ايمانى است با دليل كه ممكن است ماوراى دليل و منطق باشد ولى هرگز  شهادت استوار است
   .آن نيست مخالف

  
هايى ولو  شود، سعى شده جواب هدف از نگارش اين كتاب تشريح سؤاالتى است كه اغلب عنوان مى

   .الت ارائه شودمقدماتى براى اين سؤا
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  آيا مسيح از مردگان برخاست؟: فصل نهم

 

اند كه رستاخيز مسيح پايه مسيحيت را  دريافته طرفداران و دشمنان آيين مسيحيت هر دو به خوبى
ر كلى منكر رستاخيز بودند بزرگ به ساكنين قرنتس كه به طو پولس آن رسول. دهد تشكيل مى

 ، تمام بحث پولس بر اساس»برنخاست باطل است وعظ ما و باطل است ايمان شما اگر مسيح«: نوشت
از مردگان برخاسته  اگر مسيح. يا مسيح از مردگان برخاسته و يا برنخاسته است. رستاخيز مسيح بود

ترين سؤالى كه در  ا به موجب آن عميقزير باشد، بايد اين امر را بزرگترين واقعه تاريخى تلقى كرد
ايم؟ مقصود زندگى ما  از كجا آمده: شود پاسخ داده مى  خود داريم به طور قطعى"وجود"مورد 

او . توانيم به يقين بدانيم كه خدايى هست اگر مسيح برخاسته است مى رويم؟ چيست؟ به كجا مى
گردد و  مى ز مفهوم و مقصود برخوردارتمام هستى ا. چگونه با او تماس شخصى برقرار كنيم كيست،

اگر عيسى ناصرى . برخاسته است توان خداى زنده را در امور زندگى خود دخالت داد، اگر مسيح مى
از طرف . افتد و حقيقت دارند ساير وقايع عالى اتفاق مى از مردگان برخاسته باشد، تمام اين وقايع و

شود  جز يك كاالى عتيق كه در موزه نگهدارى مىنشده باشد مسيحيت چيزى  ديگر اگر مسيح زنده
ارزش اين را  آلى است، ليكن گرچه يك فكر ايده. هيچ اعتبار خارجى ندارد و واقعى نيست نيست؛

با سراييدن سرود جلوى شيرها  شهدايى كه. ندارد كه انسان به خاطرش متحمل اين همه زحمت شود
در راه بشارت » كنگو«و » اكوادور«خود را در  اند و ميسيونرهاى معاصر كه جان انداخته شده

  .اند اى بوده گمراه و ساده اند، اشخاصى مسيحيت فدا ساخته
 

دهند، زيرا ديده شده كه  قرار مى دشمنان مسيحيت بيشتر رستاخيز مسيح را هدف حمله خود
نگليسى يك مورد قابل ذكر حمله يك وكيل ا. باشد مى مسئله دشوار و غير قابل هضم همين موضوع

 نامبرده مطمئن بود كه رستاخيز مسيح افسانه و.  بود1930هاى بعد از  سال بنام فرانك مارسين در
دهد تصميم  مى از آنجا كه او فهميده بود اين موضوع پايه مسيحيت را تشكيل. خيالى بيش نيست

كرد كه  او فكر مى. شر آن راحت سازد گرفت با برمال كردن اين حقه و خرافات براى هميشه دنيا را از
در بررسى شواهد سختگيرى به خرج . باشد برخوردار مى چون وكيل است و از صالحيت انتقادى

به هر . را كه واجد شرايط براى ورود به دادگاه نباشد قبول نخواهد كرد خواهد داد و هيچ شاهدى
دادگاه آن طور كه او  انجري. هنگامى كه با تحقيقات خود مشغول بود، حادثه جالبى اتفاق افتاد تقدير

كتابى شد به وسيله همين وكيل كه فصل  نتيجه اين مورد. درد سر نبود انتظار داشت چندان هم بى
دهد كه چگونه  در اين كتاب او شرح مى. باشد مى» نوشته شود خواست كتابى كه نمى«اول آن بنام 
اتفاق   كه رستاخيز مسيح واقعاشواهدو مدارك بر خالف ميل خود، به اين نتيجه رسيد پس از بررسى
در زمينه جواب دادن به سؤال  چه قرائنى. باشد مى» سنگ را كه غلطانيد«كتاب او بنام . افتاده است

   وجود دارد؟"آيا مسيح از مرگ برخاست؟"
 
 



  ميالدى در32شاهد كليساى مسيحيان است كه گسترش آن جهانى است و در سال  نخستين
شد؟ اين مردمى كه  يسا خود به خود به وجود آمد يا علتى باعث پيدايش آنآيا كل. فلسطين آغاز شد

تعليمات، . زمان خود را زيرورو كردند براى نخستين بار در انطاكيه به مسيحى لقب گرفتند دنياى
دومين شاهد روز پرستش . قيام مسيح استوار بود موعظه، زندگى و حتى مرگ آنان بر اساس

چنين تغيير اساسى در . گردد  ميالدى برمى32سابقه آن باز به سال  كهاست، ) يكشنبه(مسيحيان 
عبادت از روز  اى كه منجر به تغيير روز واقعه. كند زمان حكايت از واقعه بزرگ و مهمى مى تقويم آن

مناسبت قيام مسيح روز پرستش را  مسيحيان به. هفتم سبت يهوديان به روز اول، يكشنبه گرديد
. نمايد مسيحيان يهودى بودند تغيير روز شنبه امر مهمى مى با توجه به اين كه اين. تغيير داده بودند

سومين شاهد كتاب . توانست باعث اين تغيير تاريخى گردد قيام مسيح مى چه چيزى غير از
كه  شوند در صفحات اين كتاب شش نويسنده جدا از هم يافت مى. يعنى عهد جديد است مسيحيان

يوحنا، پطرس و : هستند سه مورد آنها شاهدان عينى. دهند  مسيح شهادت مىبر واقعيت رستاخيز
فرستاد از رستاخيز مسيح به عنوان امرى كه  مى هاى اوليه خود كه به كليساها پولس در نوشته. متى

   .كرد شناخته و ثابت شده بود ياد مى براى خود و خوانندگانش كامال
 

گو يا  القى جامعه سهم شايانى داشتند، ممكن است دروغتحول اخ آيا اين اشخاص كه در تغيير و
ويژه آن  تر است به باشند؟ قبول چنين احتمالى از پذيرفتن خود مطلب رستاخيز مشكل ديوانه بوده

مورد وجود دارد كه براى  در بين اين مدارك دو. كه كوچكترين مدركى هم براى اثبات آن ندارد
گردد و آنها عبارتند از قبر خالى مسيح و ظهور وى  كامال بايد روشنايمانان  داران و چه براى بى ايمان

اى  قبر خالى را مدركى براى واقعيت قيام مسيح دانست؟ نخستين شايعه توان آيا مى. بعد از مرگش
 15- 11:28 در متى. اند اين مورد ذكر شده بود كه شاگردانش بدن مسيح را از قبر دزديده كه در

ناپديد شدن بدن مسيح را  ؤساى كهنه و مشايخ وقتى قبر حيرت انگيزكنيم كه ر مشاهده مى
سربازان پول داده گفتند اين خبر را شايع كنند كه  آنها به. دهند العملى نشان مى شنوند چه عكس مى

ساختگى بودن اين داستان چنان روشن بود . مسيح بدن او را دزديدند وقتى خواب بودند شاگردان
هنگام  اگر شما از همسايتان شكايت كنيد كه! ذيب آن را بر خود هموار نكردزحمت تك كه متى حتى

هيچ قاضى به شكايتتان  شب وقتى خواب بوديد به منزلتان آمده و تلويزيون شما را دزديده است،
خواب چه اتفاقى افتاده است؟ هر دادگاهى به  تواند بگويد هنگام چه كسى مى. رسيدگى نخواهد كرد

شناسى و علم اخالق غير ممكن است چنين  عالوه از نظر روان به.  خواهد خنديداين نوع شكايت
بدن  شناسيم و اگر آنها دزديدن بدن مسيح دور از شأن حواريون است كه ما مى. باشد اتفاقى افتاده

. مرگ هزاران نفر هستند اند و مسئول گمراهى و مسيح را دزديده باشند عمدا به مردم دروغ گفته
باشند، حتما ساير شاگردان از موضوع اطالع  بعضى از شاگردان هم مرتكب اين عمل شدهحتى اگر 
  .كردند پيدا مى

 
 



خاطر چيزى  انسان به. حواريون به خاطر اعتقاد و ايمان خود عذاب كشيدند و شهيد شدند هر يك از
اش در واقع دور  اين كه عقيده كه به حقيقى بودنش اعتقاد داشته باشد جانش را فدا خواهد كرد ولو

داند دروغ است خودش را  كس به خاطر چيزى كه مى توان گفت كه هيچ از حقيقت باشد و يا الاقل مى
به عالوه . گويد گو باشد در بستر مرگ راست مى هر چقدر هم كه دروغ انسان. به كشتن نخواهد داد

 ض ديگر درمورد قبرفر. كند بعد از مرگش قضيه دزديده شدن بدن وى را تكذيب مى ظهور مسيح
ولى چرا؟ اگر . باشند خالى اين است كه رؤساى يهود و روم بدن مسيح را به جاى ديگر منتقل كرده

گماشتند؟ اما جواب  محافظت از قبر نگهبان مى خواستند چنين كارى را بكنند ديگر چرا براى آنها مى
ان كه با جرأت از رستاخيز رؤساى يهود در مقابل موعظه شاگرد كننده ديگرى اين است كه قانع

رهبران شورا غضبناك شدند و جهت . كردند سكوت اختيار كردند صحبت مى مسيح در اورشليم
به منظور  آنان). 4اعمال رسوالن باب (از انتشار اين خبر از هيچ چيز مضايقه نكردند  پيشگيرى

. ر از اين نيز وجود داشتبهت راه حلى. بستن دهان پطرس و يوحنا آنها را زدند و تهديدشان كردند
هاى اورشليم به نمايش  داشتند، آن را در خيابان اگر اين ررسا واقعا به بدن مسيح دسترسى

بنابراين آشكار است . كردند اش خفه مى ناگهانى مسيحيت را در گهواره آوردند و با يك يورش درمى
  .مسيح نزد آنها نبوده است كه بدن

 
رفتند به علت غم و اندوهى كه داشتند در تاريكى  قبر مى  كه بر سرشايعه ديگر اين است كه زنانى

 قبر ديگرى رفته باشند و از شدت ناراحتى وقتى قبر خالى را ديدند خيال كردند شب اشتباها به سر
اگر زنان . شود رفع مى اين اشكال نيز با دليلى كه براى مسئله قبل ارائه شد. مسيح زنده شده است

دشمنان ديگر مسيحيت به قبر مسيح نرفتند  رفته باشند پس چرا رؤساى كهنه وسراغ قبر ديگرى 
به عالوه غير ممكن است كه پطرس و يوحنا نيز مرتكب همان  تا بدن او را به مردم نشان دهند؟

 درضمن. توانست آنها را از اشتباه درآورد از طرف ديگر يوسف صاحب قبر نيز مى .اشتباه شده باشند
شخصى گذاردند؛ قبر   است كه قبر مسيح در قبرستان عمومى نبود، بلكه او را در قبرالزم به تذكر

سست ديگرى نيز درمورد قبر خالى  فرضيه. ديگرى در آن حوالى نبود كه باعث اين اشتباه شود
واقعا نمرد بلكه در اثر خستگى، درد و از دست دادن  مسيح عرضه شده است، با اين عنوان كه مسيح

 وقتى او را در قبر سرد نهادند به هوش آمد و نزد. فكر كردند او مرده است غش كرد و مردمخون زياد 
هاى  مذكور از فرضيه داستان. شاگردانش رفت و آنها گمان بردند كه مسيح از مرگ زنده شده است

جالب است چطور در بين حمالت . شد نوينى است كه براى نخستين بار در اواخر قرن هجدهم شايع
تمام . شد، انتقادى به اين شكل ديده نشده است مى هاى پيشين به مسيحيت دى كه در زمانشدي

  .كنند تأييد مى قرائن نخستين مرگ مسيح را
 

آيا . هوشى زنده به قبر سپرده شد حال بى كنيم كه مسيح در به هر تقدير براى چند لحظه فرض مى
و توشه توانسته باشد در قبرى مرطوب زنده بدون غذا و آب  ممكن است كه باور كرد كه او سه روز



اين قدر  توانسته در زير كتانى كه بدنش را با آن پيچيده بودند زنده بماند؟ آيا او بماند؟ چطور او
كنار زده و بر نگهبانان رومى غلبه  قدرت داشته كه خود را از بندهاى كفن آزاد كرده در سنگى قبر را

يلومترها راه رفته باشد؟ قبول چنين عقيده واهى به مراتب ك كرده و با پاهاى سوراخ شده خود
 David) حتى منتقد آلمانى استراوس. واقعه روشن رستاخيز مسيح است تر از قبول مشكل

Strauss) داند و آن را  مى اعتبار كه به هيچ وجه به رستاخيز مسيح ايمان ندارد، عقيده مذكور را بى
بيرون آمده، با بدنى ضعيف و رنجور راه رفته  يمه جان، تازه از قبركسى كه ن«: گويد او مى. كند رد مى

تقويت و پرستارى دقيق بوده و باالخره به زحمات و آالم دچار شده  و محتاج به درمان و بانداژ و
اين  .گر شود است هرگز بتواند در نظر شاگردان فاتح مرگ و قبر و سرور حيات، جلوه باشد، محال

ساختگى مزبور تأثيرى را  كار بشارتى آينده آنها تأثير بسزايى داشت، رستاخيزموضوعى بود كه در 
آورد  اى درمى يا حداكثر به صورت مرثيه كرد كه زندگى و مرگ مسيح بر شاگردان داشت تضعيف مى

را به شادى مبدل كند و احترامى را كه نسبت به مسيح قائل  توانست غم آنها ولى به هيچ وجه نمى
  ).1(» اوج دهد د پرستشبودند به ح

 
شاگردانش به زنده شدن او . گفته است باالخره اگر اين فرض درست باشد خود مسيح دروغ آشكارا

كردند و مسيح در صدد برنيامد مانع اعتقاد آنها شود  مى بعد از مرگ ايمان داشتند و آن را موعظه
 ورد قبر خالى مسيح اين است كهتنها تئورى قابل قبول درم. حمايت نيز كرد بلكه برعكس از آنها

بايد آن را مورد تجزيه و  ايمانى دار و بى نكته دوم كه هر ايمان. عيسى مسيح به واقع از مرگ قيام كرد
دوره ظهور مسيح از . كند پس از مرگ داللت مى هايى است كه بر ظهور مسيح تحليل قرار دهد نوشته

درباره ظهور او دست كم ده .  روز ادامه دارد40د از تا صعود او بع شود و قيام او، از مرگ شروع مى
افتاده  هاى مختلف و در حضور مردم گوناگون اتفاق ها و مكان ذكر شده است كه در زمان مورد مجزا

سپس ظهور چند . ظاهر شد سه مورد پطرس و يعقوب و مريم مجدليه بودند كه مسيح بر آنها. است
هم . تن از برادرانى كه دور هم جمع بودند 500از ظهورش به بارگى مسيح است به مجمع شاگردان و ب
داد، چند بار در داخل باغ نزديك قبر خود، چند بار در  چنين در جاهاى مختلف خود را نشان

 در اورشليم به عموآس و چند بار ديگر در جليل كه از اورشليم فاصله زيادى اى، يك بار باالخانه
بر اساس . داشت كرد سخنان و رفتارش با دفعات قبل فرق اهر مىهر بار كه مسيح خود را ظ. داشت

نيست، قضيه ظهور مسيح بعد از مرگ  كرد قبر خالى مسيح دروغ و افسانه همان دليلى كه ثابت مى
هاى بر حق كسانى كه شاهدان عينى بودند و از درستى  شهادت زيرا از. تواند نادرست باشد هم نمى

   .شتند برخوردار استكامل دا نظرات خود اطمينان
 

وقايع ظهور مسيح ارائه شده اين است كه اين وقايع وهم و  اى كه به منظور تكذيب ترين فرضيه مهم
است از  رسد كه اين فرضيه يك نوع تعريف ديگرى در وهله نخست به نظر مى. اند نبوده خيالى بيش
قوانينى كه بر اساس  ان ازولى اين فرضيه تا موقعى درست است كه انس. الطبيعه وقايع مافوق



هاى روانى نظير مورد فوق داللت  قوانين بر پديده اين. اطالع باشد تجربيات پزشكى اخير ارائه شده بى
اى كه در  گردد كه فرضيه به شواهد موجود ربط داده مىطشود مالحظه مى وقتى اين قوانين. كند مى
كه به وهم و  عموما كسانى. آيد  ممكن درمىآمد اينك به صورت غير منطقى و درست به نظر مى ابتدا

كردن و در خود فرو رفتن دارند و  شوند كه گرايشى محسوس به انديشه هاى بيهوده دچار مى انديشه
اى  در بين گروه زنان شاهد ممكن است عده درست است كه. دچار اختالالت عصبى هم هستند

گير و ديگران نيز بودند كه تن به مردانى چون پطرس ماهي اند، ولى احساساتى وجود داشته
  .پذيرفتند فقط سخن حسابى و عملى را مى دادند و احساسات نمى

 
كامال باطنى و شخصى، به همين دليل هيچ وقت دو نفر دچار يك نوع  اى است وهم و خيال پديده

رادى انف در صورتى كه درمورد رستاخيز مسيح نه فقط او به اشخاص به طور. شوند نمى وهم و خيال
به طورى كه . تن آشكار شد 500 ها نيز چنان كه يك بار به اجتماعى متجاوز از ظاهر شد بلكه به گروه

توانستند بر آن واقعه شهادت دهند  زنده بودند و مى اى از آن گروه داشت هنوز عده پولس اظهار مى
شوند و اين   خيال مىمعموال در زمان و مكان بخصوصى دچار عارضه وهم و اشخاص). 15اول قرنتيان (

ظهور مسيح هم  ولى. شود اى بر ذهن آنها ايجاد مى ناشى از تصوراتى است كه درمورد واقعه عارضه
عموما . ظهر و هم در شب اتفاق افتاد ها و هم در محيط باز، هم در صبح و هم در بعد از در داخل خانه

 ولى ظهور مسيح به مدت چهل روز .افتد مرتب اتفاق مى المدت و اين عوارض روانى به طور طويل
 پس از آن هيچ كس ادعا نكرد كه او را مجددا به همان هيئت. ناگهان قطع شد ادامه داشت و سپس

را تكذيب  اغلب موضوعى كه به طور قطعى، تئورى خيالى بودن واقعه ظهور مسيح. ديده است
اى  گرايشى شديد به نقشه شود كه كنيم و آن اين است كه كسى خياالتى مى كند، فراموش مى مى

پيدا كند و حقيقت را با تصورات خود وفق  خواهد به آن اعتقاد دارد كه وجود خارجى ندارد و مى
 .دهد

 
آورد كه چگونه او هر روز ساعت  در جنگ از دست داده است، به خاطر مى مثال مادرى كه پسرش را

روز در صندلى  در كارش اين است كه هراين ما. آمد نيم بعد از ظهر از سر كار به منزل مى پنج و
كند كه پسرش از در وارد  خيال مى متحرك خود بنشيند و در افكار و خياالتش فرو رود، سرانجام

اينجاست كه او از واقعيت خارج شده به خياالت پرداخته  در. پردازد شود و با او به صحبت مى مى
واقعيت . اند ستاخيز وى چنين حالى داشتهكند شاگردان مسيح نيز درمورد ر شايد كسى فكر. است

مردگان زنده شده  برعكس اين است، آنها بر خالف اراده و انتظار خود دريافتند كه عيسى از درست
دست بر سر قبر آمد چرا؟ براى  با شيشه عطرى در) اولين عيد پاك(مريم صبح يكشنبه . است

تظار نداشت با عيسى قيام كرده رو به رو او ان آشكاراست كه. تدهين بدن مرده موالى محبوب خود
فقط وقتى مسيح با او صحبت كرد و ! ديد او را با باغبان اشتباه گرفت در واقع وقتى عيسى را. شود

شدند آن را باور  ساير شاگردان وقتى از موضوع خبردار. شناساند مريم توانست او را بشناسد خود را



باالخره مسيح خود را به شاگردانش آشكار كرد  وقتى. داشتندپن» اى پوچ افسانه«اين خبر را . نكردند
لرزيدند،  اند و به خود مى آنها پنداشتند خياالتى شده. بينند مى آنها ترسيدند و فكر كردند روحى

استخوان ندارد  بر من دست گذارده ببينيد زيرا كه روح گوشت و«: مسيح مجبور شد بگويد سرانجام
اى ماهى بريان به وى  شاگردان تكه و از آنها پرسيد غذا دارند و» استنگريد در من  چنان كه مى

 .)43 -36: 24لوقا (خورند  داند كه اشباح ماهى نمى نمى لوقا تذكر اين نكته آشكار را الزم. دادند
 

 وقتى براى بار نخست. شود رسد به توماى شكاك كه هنوز هم از او صحبت مى مى باالخره نوبت
براى او تعريف كردند آن  وقتى شاگردان واقعه را.  ظاهر شد توما در بين آنها نبودمسيح به شاگردان

تا با . من آدم منطقى هستم«: خواست بگويد او مى در واقع. را باور نكرد و شاگردان را استهزا نمود
را در تا وقتى كه انگشتم . من هر چيز را از طريق تجربه قبول دارم. كرد چشم خود نبينم باور نخواهم

او خياالتى » كرد هايش نگذارم و با دستم پهلويش را لمس نكنم باور نخواهم هاى ميخ دست زخم جاى
 روز را نقل 8مسيح به شاگردان بعد از  ظهور مجدد) 20يوحنا باب (يوحنا داستان مصور ! نشده بود

ما وقتى به مسيح ولى تو. ها و پهلوهايش بپردازد بررسى دست خواهد به مسيح از توما مى. كند مى
 توان در صورتى مى. »اى خداوند و خداى من«: افتاد و او را پرستش نموده گفت چشم دوخت به زمين

امرى باعث  چه. پوشى شود ظهور مسيح را خطاى احساس پنداشت كه از شواهد موجود كامال چشم
بديل شوند؟ چه بود اعتقاد خود ت زده و ترسو به مردانى با جرأت و راسخ در شد مشتى شاگرد وحشت

ترس جانش سه بار عيسى را انكار كرد كه حتى او  كه پطرس را كه شب قبل ازمصلوب شدن مسيح از
 روز بعد از اين واقعه پطرس به خاطر 50مسيحيت تبديل كرد؟ در حدود  شناسد به شير ژيان را نمى
يادآورى است كه  الزم به. ادعا كرده بود كه مسيح زنده را ديده است جانش به خطر افتاد اين كه

ايراد كرد، يعنى جايى كه اين وقايع در  روز پنطيكاست خود را در اورشليم  دهنده پطرس وعظ تكان
ها از آن جا  او در جليل كه فرسنگ. اش در خطر بود زندگى آن اتفاق افتاده بود و به همين جهت

 انداز او ا نسبت به سخنان طنينهيچ كس نتواند درستى وقايع را بسنجد و ي فاصله داشت نبود تا
   .تفاوت باشد بى
 

سرانجام به بيان مدركى از رستاخيز . وجود آورد توانست اين تغيير را به مسيح مى  تنها رستاخيز
اگر عيسى مسيح از مردگان زنده شده . خود شخصا از آن برخورداريم پردازيم كه در زمان مسيح مى

كنند  مى ت را دارد كه كسانى كه او را به زندگى خودشان دعوتهم زنده است و اين قدر باشد، امروز
به وسيله عيسى مسيح  دهند كه زندگيشان دگرگون سازد، امروزه هزاران نفر متفقا شهادت مى

با حلوا حلوا گفتن . رفتار كرده است مسيح موافق قول خود با آنها. دستخوش انقالب گشته است
در، آزمايشگاه براى » !بچشيد و ببينيد كه خدا نيكوست» وانيدت هنوز هم مى! شود دهان شيرين نمى
   .آزمايش كند باز است هركس كه بخواهد



بوده » كمبريج«نظير  ها استاد بى كه سال (Canon Wescott) در خاتمه ما هم با كانن وست كات
توان گفت كه  ىمربوط به قيام مسيح را با هم جمع كنيم، با جرأت م واقعا اگر تمام شواهد«گوييم  مى

هيچ چيز  .تاريخى به اندازه اين واقعه از مدارك گوناگون بيشتر و بهتر برخوردار نيست هيچ اتفاق
قضاياى پيشين بر دروغ بودن  مگر اين كه. تواند در اثبات و درستى اين واقعه نقصى توليد كند نمى

   .)2(» آن شهادت دهند
 
 

 :توضيحات
)1(- Strauss, David. The Life of Jesus for The People vor.1, London 1879, P. 
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)2(- Westcott, B. F. The Gospel of The Resurrection pp. 4- 6, London, 1879 
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ود را است مگر اين كه خدا اراده كرده خ شناخت قطعى وجود خدا و پى بردن به ذات الهى غير ممكن
شايد . وجودى خدا آگاه شده، و خواست او را درباره خود بدانيم بايد از كيفيت. بر ما آشكار كند
. بدانيم خدا باشيم ليكن او را چون آدلف هيتلر دمدمى مزاج، شرير، بدبين و ستمگر معترف به وجود

رد يا نه بايد افق وجود دا براى دانستن اين كه اثر و مدركى در مكاشفه خدا! چه بداشت وحشتناكى
شويم كه اثرى روشن از مكاشفه خدا  بكنيم متوجه مى اگر اين كار را. تاريخ را دقيقا بررسى نمود

 سال قبل طفلى در آخورى 2000در دهكده گمنام از فلسطين در حدود  گويد تاريخ مى. وجود دارد
جهت از   آورد، اقدام پادشاهدنيا آمدن او در دل هيروديس پادشاه وقت، هراسى به وجود به. زاده شد

كودكان بسيارى گرديد، به  بين بردن طفلى كه شايع بود پادشاه يهود خواهد شد، سبب كشته شدن
والدين طفل او را به ناصره بردند . كند ياد مى» معصومان كشتار«طورى كه تاريخ از آن واقعه به عنوان 

بيش   سال12وقتى . او بچه معمولى نبود. رفتحرفه ناپدريش را كه نجارى بود فرا گ و در آنجا عيسى
از نبوغ و توانايى فكرى او  نداشت در اورشليم با دانشمندان و مقامات مذهبى به بحث پرداخت و آنان

والدينش در خانه خدا باز مانده بود، پدر و مادرش وى  هنگامى كه بدون اطالع. مات و مبهوت شدند
 آيا«: راه آنان نيامده است؟ او چنين پاسخ عجيبى داد و گفتدادند كه چرا هم را مورد سرزنش قرار

  .مسيح با خداست نظير اين جواب نمايشگر رابطه بى» دانيد كه بايد در امور پدرم باشم؟ نمى
 

بعد خدمات عمومى خود را كه سه سال   سالگى شهرتى نداشت ولى از آن به30عيسى مسيح تا سن 
او شخصى . بود كه زندگى او مسير تاريخ را دگرگون سازد  چنينسرنوشت. به طول انجاميد آغاز نمود

 بر خالف معلمين مذهبى خود» .دادند مردم امى با خوشحالى به او گوش مى«شده  مهربان بود و گفته
ادعاهاى جالب و  به زودى مسلم شد مسيح. داد و نه مثل كاتبان و فرسيان او با قدرت تعليم مى

از مقام يك معلم يا پيامبر است، با  او مدعى بود كه مقامش برتر.  داشتاى درمورد خود دهنده تكان
. شناسايى خود را محور اصلى تعليماتش قرار داده بود. دارد داشت كه او مقام الهى صراحت اعالم مى

از  «دانيد؟ شما مرا كه پسر انسانم كه مى«: كه از پيروانش به عمل آورد اين بود ترين سؤالى مهم
تعجب كرد و نه  ، عيسى نه)16 و 1: 16متى (» تويى مسيح پسر خداى زند«: س كه گفتجواب پطر

هنگامى كه مسيح صريحا ادعاى . كرد پطرس را به خاطر آن جوابش سرزنش نمود، بلكه وى را تأييد
پس از «: خوانيم را كامال فهميدند و در اين مورد چنين مى خود را اظهار داشت، شنوندگانش مقصود او

 شكست بلكه خدا را نيز پدر بيشتر قصد قتل او كردند زيرا نه تنها سبت را مى  سبب يهودياناين
: مسيح اظهار داشت درمورد ديگر وقتى). 17: 5يوحنا (» دانست خود گفته خود را مساوى خدا مى

در جواب مسيح كه . كردن وى نمودند من و پدر يك هستيم، يهوديان فورا خود را آماده سنگسار«
به سبب عمل «: خواهند وى را نابود سازند گفتند نيكش مى سيده بود به خاطر كدام يك از كارهاىپر



 «خوانى زيرا تو انسان هستى و خود را خدا مى. كنيم بلكه به سبب كفر نمى نيك تو را سنگسار
  ).33 -30: 10يوحنا (

 
 بام منزلى به داخل اتاق كه مفلوجى را از پشت هنگامى. داد عيسى صفات خدا را به خود نسبت مى

در آن موقع » اى فرزند گناهان تو آمرزيده شد«: به مفلوج گفت نزد پاهاى عيسى فرود آوردند
 چرا«آن جا حضور داشتند از سخنان مسيح دچار تشويش شدند و به خود انديشيدند  كاتبانى كه در

عيسى كه » بيامرزد؟ راگويد؟ غير از خداى واحد كيست كه بتواند خدا  اين شخص چنين كفر مى
است مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزيده  تر كدام سهل«: گذرد گفت دانست در افكار آنان چه مى مى

ليكن تا بدانيد كه «: و سپس بدين منوال افزود» برداشته بخرام؟ شده يا گفتن برخيز و بستر خود را
 گوييد فقط خدا الى كه شما مىدرح(استطاعت آمرزيدن گناهان بر روى زمين هست  پسر انسان را

تواند  كسى نمى ولى عمل بخشيدن گناه را. تواند گناه را ببخشد و حقيقت هم جز اين نيست مى
مفلوج رو كرده دستور داده برخيز و بستر خود  به) كنم تا شما بتوانيد ببينيد ببيند، حاال من كارى مى

الوهيت مسيح را » پسر انسان« معتقدند لقب برخى). 11 - 4: 2مرقس ) «را برداشته به خانه خود برو
صفات  زيرا از. در صورتى كه حقيقت جز اين است. دهد او را در مقام انسانى قرار مى مخدوش كرده

چون . مقام الوهيت اوست توان فهميد كه اين صفات نمايشگر وى به عنوان پسر انسان به خوبى مى
   .صفات او فقط درمورد خدا صادق است

 
گرفته بود، به  ت بحرانى هنگامى كه به خاطر دعوى مقام خدايى، زندگيش در مخاطره قرارلحظا در

با تصديق » خداى متبارك هستى؟ آيا تو مسيح پسر«: كه سؤال كرده بود) كاهن بزرگ(رئيس كهنه 
ديد كه بر دست راست قوت نشسته بر ابرهاى آسمان  من هستم و پسر انسان را خواهيد«: جواب داد

ديگر چه حاجت «: شنيدن اين سخن لباس خود را دريده چنين گفت رئيس كهنه به مجرد. »دآي مى
نزديكى با خدا  چنان پيوند) مسيح(و او ). 64 - 61: 14مرقس (» .داريم؟ كفر او را شنيديد به شاهدان

نست به دا درمورد خود او داشتند، يكى مى اى كه آنها داشت كه طرز فكر مردم را درمورد خدا، با رويه
يوحنا (ديدن او در واقع ديدن خدا «). 7: 14 و 19: 8يوحنا (» بود طورى كه شناختن وى به منزله خدا

، پذيرفتن او (1 :14 و 44: 12يوحنا (و ايمان آوردن به او ايمان آوردن به خدا بود  14:9  و45: 12
الخره احترام به مسيح تجليل و با )23:15 يوحنا(، نفرت از او تنفر از خدا )37: 9مرقس (پذيرش خدا 

توان به يكى از اين چهار نتيجه  از بررسى ادعاهاى مسيح، مى ).1(« 22: 5يوحنا (شد  از خدا تلقى مى
خود به خود ) حقيقت) انكار نتيجه چهارم. گو يا ديوانه يا افسانه يا حقيقت بود مسيح دروغ :رسيد

   .شود قبول يكى از سه نتيجه ديگر را باعث مى
 
او  كرده است، يعنى اول اين است كه ممكن است عيسى مسيح به دروغ دعوى خدايى مى ردمو
حيله به تعليمات و  داد تا بدين وسيله با دانست كه خدا نيست ولى عمدا مردم را فريب مى مى

اى راجع به  ممكن است چنين نظريه توان گفت كه كمتر كسى به جردت مى. دستوراتش رونقى بخشد



او را قبول ندارند منكر اين كه او معلم اخالقى  چه حتى كسانى كه الوهيت.  باشدمسيح داشته
آيد و آن تناقض اعتقاد اين افراد است، زيرا  اى پيش مى در اينجا مسئله ولى. نظيره بوده، نيستند بى

تعليمش يعنى  ترين نكته توانست معلم اخالق بزرگى باشد و در عين حال درمورد حساس نمى مسيح
   .اسايى خود به مردم، مرتكب دروغ اين چنينى بزرگ شده باشدشن
 

ريا  شخص بى تر است ولى دست كمى از اولى ندارد، و آن اين است كه مسيح دوم كمى ماليم مورد
. فرستند او را به تيمارستان مى امروزه اگر شخص خيال كند خداست،. اى بوده است خورده ولى فريب

ليكن هرگاه زندگى . توان در سالمت فكر او شك كرد نمى رد خداستك اگر مسيح هم فقط خيال مى
گيرد هيچ موردى و اثرى از حالت غير طبيعى و اختالل حواس، كه در  مى مسيح مورد بررسى قرار

هيچ  شود، در وى مشاهده نخواهد شد بلكه برعكس شخصيت بردبارى كه ديوانه يافت مى شخص
كرد مرگ را در چند  محاكمه مى وقتى پيالطوس او را. و درآوردفشار روانى قادر نيست او را به زان

لوئيس . اس. به طورى كه سى. ساكت و آرام بود كرد، با اين وجود كامال قدمى خود احساس مى
 ديوانگى وى چنان تضادى وجود دارد كه به هيچ  عاقالنه او و فرض بين تعليمات پرف و«: نويسد مى
» حقيقتا خدا بود (مسيح(شود، جز به يك وسيله يعنى قبول اين كه او  اى برطرف نمى كننده قانع وجه

)2(. 
  

اى بيش نيست و اصل قضيه  خدا بودنش افسانه سومين احتمال اين است كه ادعاهاى او درمورد
زيستند، داستانى دروغ براى مسيح  سنه سوم و چهارم مى چنين است كه مريدان متعصب او در

. كشيد ترديد خط بطالن بر آن مى شد و بى شنيد متأسف مى اگر آن را مى اند كه خود مسيح ساخته
شواهد  از. هاى اخير مردود شناخته شده است شناسى سال مذكور با وجود كشفيات باستان فرضيه
زمان حيات كسانى انجام يافته  شناسى به طور يقين ثابت شده كه نگارش اناجيل چهارگانه در باستان

 .Dr. William F" شناس شهير دنيا باستان چندى بيش. اند ن بودهكه با مسيح هم زما
Albright" كه اكنون از دانشگاه "Gohns Hopkins"  بازنشت شده است، اظهار داشت كه هيچ

 با در نظر. اند موجود نيست  ميالدى نوشته شده70كه اناجيل بعد از سنه  گونه دليلى درمورد اين
اساس كه انجيل  بى  د طى قرون متمادى داشت، قبول اين مطلبگرفتن رواج و تأثيرى كه انجيل
شخصى شرح حال روزولت رئيس  فرض كنيد در اين زمان. آيد افسانه است، به نظر ناممكن مى

كه نامبرده ادعا كرده كه خداست و گناهان مردم  جمهور فقيد امريكا را بنويسد و در آن متذكر شود
چه كسى چنين داستانى را باور خواهد كرد؟ .  زنده شده استنيز سازد و پس از مرگش را پاك مى

 فرضيه. شناختند كنند كه روزولت را از نزديك مى اى زندگى مى هنوز همد عده هيچ كس، چون
  .ارزش و باطل است واقعى نبودن دواعى مسيح يا وجود نسخ قديمى انجيل بى

  
صرف ادعاى   البته به".را گفته استمسيح حقيقت ": نتيجه مورد چهارم فقط قابل قبول است در

كسان . ادعايى بكند هركس قادر است! است» حرف«شود، به اصطالح فقط  تنها كمتر توجه مى



از اهالى فيالدلفياى امريكا بود كه مدتى  «پدر الهى«اند، آخرين آنها  ديگرى نيز دعوى خدايى كرده
ا كنيم كه خداييم، ولى مسئله اين است توانيم ادع شما نيز مى من و! پيش به رحمت ايزدى پيوست

توانيد  مى  دقيقه5دهيم؟ واضح است كه در عرض  براى اثبات ادعاى خود ارائه مى كه چه مدركى
اثبات . ادعاى شما را ثابت كنم توانم در مدت كوتاهى نادرست بودن ادعاى مرا باطل كنيد، من هم مى

ولى درمورد عيسى ناصرى اين امر بسيار چنان كه نبود،  گو بودن پدر الهى نيز چندان دشوار دروغ
كه  ايمان آوريد تا بدانيد و يقين كنيد) من(آوريد به اعمال  به من ايمان نمى هرگاه... «: خود فرمود

   .)38: 10يوحنا (» پدر در من است و من در او
  

   مدارك او چه بود؟
ساكنين  از نظر گذشت بسيارى ازبه طورى كه قبال . شخصيت او، كه با ادعايش سازش داشت نخست

ادعاهاى آنان با شخصيتشان سازگار  اند، ليكن ها نيز ادعاى فالن كس بودن كرده ساكنين تيمارستان
توان با هيچ كس سنجيد، چون مسيح غير از  نمى او را. درمورد مسيح چنين نيست. نبوده است

عيسى مسيح عارى از گناه . ان استاست، همان طور كه خدا نيز چن او منحصر به فرد. ديگران است
 زندگى او از چنان شايستگى اخالقى برخوردار بود كه وقتى با جرأت از دشمنانش كيفيت. بود
كردند حتى  مى همه سكوت) 46: 8يوحنا (» كيست از شما كه مرا به گناه ملزم سازد«: پرسيد مى

ورد وسوسه و آزمايش قرار گرفت؛ م دانيم مسيح گرچه مى. كسانى درصدد بودند عيبى در او بيابند
به . ايم خدا براى گناهش طلب مغفرت كرده باشد نشنيده گاه چيزى درباره اين كه از درگاه ولى هيچ

 تضاد فاحشى بين زندگى مسيح و. توبه كنند ولى خود هرگز چنين كارى نكرد شاگردانش ياد داد كه
بشر . كرد نمى  آنان هيچ وقت حس گناهزندگى مقدسين و صوفيان وجود دارد، زيرا مسيح برخالف

انسان در . بيند آشكارتر مى شود خطاها، فساد و تقصيراتش را هرچه بيشتر به خدا نزديك مى
دهد و هم چنين است روح  نتيجه خود را شستشو مى بيند و در روشنايى است كه كثافات بدنش را مى

  .او در مقابل نور خدا
 

ولى جالب  اند ودكى آموخته بودند كه تمام مردم مرتكب گناه شدهپولس و پطرس از دوران ك يوحنا،
اول يوحنا (» هيچ گناهى نيست در وى«: دهند گناهى مسيح مى است كه چطور همين افراد ردى به بى

» گناه نشناخت«، مسيح )22: 2اول پطرس (» نشد هيچ گناهى نكرد و مكر در زبانش يافت«، )5: 3
چه بدى كرده ) مسيح(او «: پيالطس كه از دوستان مسيح نبود گفت حتى). 21: 5دوم قرنتيان (

بود  افسر رومى كه شاهد مرگ مسيح بر روى صليب. گناه است دانست كه مسيح بى مى وى» است؟
انسانى در مسيح  شخصيت كامل). 54: 27متى (» الواقع اين شخص پسر خدا بود فى«شهادت داد 

بود، البد  مثل ما انسان مى اگر خدا نيز«: گويد مى "Bernard Ramm" پرفسور. شود يافت مى
تواند  فقط خدا مى. و كامل برخوردار باشد داشتيم كه از تمام خصوصيات انسان عالى توقع مى

هاى انسان كامل و نمونه  در عهد عتيق نيز از ويژگى. آشكار كند خصوصيات انسان كامل را براى ما



به او  ادراك كلى از خدا توأم با ارشاد نفس و تسليم كاملدر رأس اين خصوصيات . است اشاره شده
خورند كه سازنده  مى هاى پسنديده و صفات به چشم قرار دارد، و سپس ساير محسنات و خصلت

و نه دعا جايگزين كار، غيرت نبايد به  عقل نبايد مانع ديندارى باشد. شخصيت كامل انسانى هستند
تمامى صفات . حسى و خشكى پرهيز و خوددارى به بى نهتعصب خشك و غيرمنطقى تبديل شود و 

مسيح به طور كامل گنجانده شده است زيرا اوست خداى مجسم  مشخصه شخصيت انسان در عيسى
 مورخ نامى كليسا با اشاره به بحث (Schaff) شاف. انسانيت كامل برخوردار است اى كه از شده

خشم و  او هرگز به احساسات پستى چونغيرت «: كند مذكور عيسى مسيح را چنين تشريح مى
به ضعف شخصيت، نه  شهوت تنزل نكرد، و نه پايدارى او به سرسختى و لجاجت، نه نيكوكاريش

  .دلسوزى او به احساسات پوچ و آنى
 

. كرد نمى تفاوت نبود و خود را از اجتماع جدا گاه نسبت به مردم دنيا بى نبود ولى هيچ گرچه او دنيوى
معصوميت . رياضت بدنى نبود شد و پرهيزكارى وى مستلزم باعث ترش رويى او نمىانكار نفس وى 

كاران را با  را با عالقه به سعادت بشر، محبت به گناه كودكانه را با نيروى مردانه، اشتياق پرستش خدا
 شخصيت آمرانه را با تواضع گيرا، جرأت را با احتياط، سختگيرى و ثبات را با عدم سازش با گناه،

طبيعت آشكار  قدرتى كه مسيح براى رام كردن نيروهاى). 3(» نجات و لطافت در هم آميخت
او باد و طوفان شديد . باشد توانست متعلق به آفريننده اين نيروها يعنى خدا ساخت فقط مى مى

سرنشينان قايق با ترس و هيبت از يكديگر  اين عمل وى باعث شد. درياى جليل را ساكت كرد
او آب را به شراب ). 41: 14مرقس (» كند؟ هم او را اطاعت مى ين كيست كه باد و درياا«: بپرسند

مادر  اى را زنده كرد و به  نفر را سير كرد، پسر مرده5000پنج نان و دو ماهى  تبديل كرد و با
دوست . بود احيا كرد اش بخشيد، جان دخترى را كه با مرگ خود پدرش را داغدار كرده زده ماتم
. انگيزى از مرگ رهانيده و زنده كرد شگفت به طرز» اى ايلعازر بيرون بيا«ه خود را با گفتن ديرين

اگر او را «: معجزات شوند درصدد كشتن مسيح برآمده گفتند توانستند منكر اين دشمنانش كه نمى
 جهتمسيح قدرت آفريدگار را در ). 48: 11يوحنا (» به او ايمان خواهند آورد چنين واگذاريم همه

ها را قدرت تكلم عطا  دل بخشيد، شالن را توانايى راه رفتن مى. برد درمان درد و مرض نيز به كار مى
يافتند امراض و نواقص  كه به وسيله او شفا مى اغلب كسانى. ساخت كرد و نابينايان را بينا مى مى

 .كن نبودروانى و بدنى مم (Psychosomatic) آنها از طريق مادرزادى داشتند كه درمان
  

شرح واقعه  9نظير چنين شفا، معجزه شفاى نابينايى بود كه در انجيل يوحنا باب  كامال بى يك مورد
درمورد شفا شك داشتند  گرچه شخص نابينا از پاسخ دادن به سؤاالت افرادى كه. آن آمده است

يك «وجه فرماييد به جواب او ت. كور نيست دانست ديگر عاجز بود ولى همين برايش كافى بود كه مى
و به دوستانش كه شفادهنده او را به عنوان پسر » .ام بينا شده دانم كه كور بودم ولى اكنون چيز مى

مادرزاد را  از ابتداى عالم شنيده نشده است كه كسى چشمان كور«نداشتند اظهار داشت  خدا قبول



برترين مدرك ديگر . داشتن در او هيچ شكى درمورد پسر خدا بودن مسيح وجود» !باز كرده باشد
گويى كرد كه چگونه خواهد  حياتش پنج بار پيش در زمان. براى ادعاى خدايى مسيح رستاخيز اوست

. مرگ بر خواهد خواست و خود را به شاگردانش نشان خواهد داد مرد و پس از سه روز چطور از
آب  يى ممكن بود درست ازگو ادعا آزمايش خطيرى بود كه فقط با اتفاق افتادن پيش بىطترديد اين

فصل كامل از اين  چون رستاخيز مسيح امرى است بسيار مهم و اساسى، ترجيح داديم كه. درآيد
مسيح واقعيت داشته باشد، معجزات وى  اگر رستاخيز. كتاب را به بحث پيرامون آن اختصاص بدهيم

 شود، مسلما ساير مسائل چه مسئله رستاخيز براى ما حل اگر چنان. اند نيز بدون شك واقعى بوده
جواب دادن . و چگونگى روابط مخلوق با خالق را نيز بايد حل شده انگاشت مربوط به خدا، صفات وى

  .سازد اين مسئله اصلى راه را براى يافتن پاسخ به مسائل فرعى فراهم مى به
 

 Schott .يستن توانست تاريخ بشر را بدان گونه تحت تأثير قرار دهد كه جز از خدا ساخته مسيح
از مال و اسلحه توانست عده  اين عيسى ناصرى با دستى تهى«: كند اين موضوع را چنين مجسم مى

ها نفر بيشتر از تابعين اسكندر، قيصر،  او ميليون شمارى را به خود جذب كند، به طورى كه پيروان بى
نشمندان و فالسفه مسائل و بدون تجهيزات علمى توانست بهتر از كليه دا اند محمد و ناپلئون بوده

چنان  رانى را در آموزشگاهى آموخته باشد، بدون اين كه فن سخن. الهى را روشن سازد بشرى و
گفتن آنها نبوده است و هيچ  راند كه تا به حال هيچ كس قادر به كلمات حيات بخشى را بر زبان مى

وجود آورد؛ بى آن كه او خود شنوندگان خود به  ناطق و شاعرى نتوانسته است آن چنان تأثيرى در
 ها، هنرها و ها، كتاب ها، بحث هاى خطابه، نطق ها، موضوع بيشترين نوشته اقدام به نگارش كرده باشد،

كه مسيح خدا  دانيم سرانجام مى» .سرودهاى ستايش چه در گذشته و حال در وصف او بوده است
تجربه به خودى خود دليل . نماييم ربهتوانيم در قرن بيستم او را در زندگى خود تج است زيرا مى

نماييم، اساس ايمان ما را  تاريخى قيام مسيح توأم مى قاطع نيست ولى هنگامى كه آن را با حقيقت
تر از اين حقيقت كه عيسى مسيح پسر  اى ژرف بيان نهاد مسيحيت هيچ فرضيه براى. كند تأمين مى

  .است وجود ندارد خدا
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