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 او   ي خدا و مکاشفه 
 ست؟ ی چ   ات ی اله   : 1درس  
 آر. سی. اسپرول دکتر  

  ي من درباره   ه، ی پرسن که کارم چمی   کنم و اونها از منمی   بار با مردم مالقات  نیاول   يمن برا  یوقت
  س یتدر ی خُب، چ": گنیکنم، اونها ممی  سیتدر اتی که در دانشگاه اله گمی م ياگه ید ي زهایچ

گه  یم یکس  یحاال وقت "کنم.می  سید رو تدرمنم نظا اتیمن اله": گمیو من در جواب م "؟یکنمی 
درس   کی زیاگه ف ای کنه می صحبت  یچ  يکه او درباره دوننی ، همه مکنه می  سیکه نجوم تدر

  ات یکه اله گمیمن به مردم م ی. وقتکنهمی  صحبت  یچ يکه او درباره  دوننی اونها م دن، یم
پرسن:  می  سؤال رو  نی قطعا ا و شنیم رهیکنم، غالباً مات و مبهوت به من خمی  سیمند تدرنظام

 "ه؟یچ  نیا"

هست که   یمند، اصطالحنظام  ات یاله يدهی اما ا دن، ی رو شن ییزها یچ اتیاله ياونها درباره  حاال، 
که   يکار د، یجد يمجموعه  نیشده و حاال با شروع ا لیتبد يدر علوم سرّ یمی قد زیچ کیبه 

 . مینامی مند منظام  اتیکه اون رو اله میبپرداز ياترهکه به کلّ گس نهیا م، یانجام بد میخوای م

  ي امند درباره مطالعه نظام  اتیاله نکهیداشت و ا میمند خواهنظام  ات یاله ي مقدمه برا ک ی
درسمون    نیخوام در اول می   که امروز  يهست. و کار  یحیمس  مان یا  یاصول   يمند از آموزه هانظام

مند مطرح کنم و با  نظام  ات یعلم اله ن یا يرو درباره ي صرمخت يمقدمه  کی که  نهیانجام بدَم، ا
 کنم.می  شروع یمقدمات  فیتعار

 مینیب می  و میدیکلمه رو شن نیما ا  يهمه . میشروع کن  "یخداشناس  ای اتیاله" يبا کلمه  دییایب 
 ، رو داره.  "یشناس"پسوند مشتركِ   ن یرشته ها و علوم داره. ا يبا همه  ی مشترک زیچ کی که 

که در   يگر یاز علوم د ي اریو بس ، یو مردم شناس  ی اندام شناس ، یشناس ست یز يدرباره  امش
  "لوگوس"  ی ونان ی  يپسوند از کلمه   ن یکه ا  نهیا  لش یو دل   د ید یه رو شندار  "یشناس"  يانتها کلمه 

ه  در ابتدا کلمه بود و کلم ":  میخون ی م  یوقت  م، ینیب ی اون رو م  وحنای  لیما در باب اول انج  که  ادیم
ترجمه   "کلمه"هست که  ی ونان ی يا، واژه "لوگوس" يواژه  نی و ا "ود.نزد خدا بود و کلمه خدا ب 

  ا ی "کلمه" یعنیترجمه شده.  "کلمه"هست که به عنوان   یونان یواژه  نیشده. من لکنت ندارم. ا 
  ن یترجمه کرده، چون ا "منطق"کرده و اون رو به عنوان  سکیر لسوفیف کی چنانکه  ای "دهیا"
 .رهیگی از اون نشأت م ی سیدر انگل "منطق" يهست که کلمه  یالحصطا
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  ی منطق زندگ  ای مفهوم  ا ی ده یا ا یبه کلمه  م، یکنی رو مطالعه م  یشناس ست یز  ی وقت سپ
. میپردازی م  ی از زندگ ی منطق متفاوت  ای کلمه  به م، یرو مطالعه کن ی. اگر جانورشناسمیپردازی م

انسانه. خُب،   يبرا یونان ی  يانسانهاست، اَنتروپوس، کلمه  يه منطق دربار ایکلمه  ، یمردم شناس 
  ی عنیتِئوس هست که  یونان ی يکلمه، کلمه  نیا ی ، بخش اصل"یخداشناس  ای اتی اله"در اصطالح 

 منطِق خودِ خداست.   ایمفهوم   ای ده یا ا یکلمه  يلعه مطا ، یخداشناس ا ی اتیاله يخدا، پس مطالعه 

اصطالح    ک ی   نیا  م، یکنمی   استفاده  اتیاله  يدر رشته  "یخداشناس  ای  اتیاله "از اصطالح    یوقت   حاال
که خدا در    یی زها یچ  يبلکه به همه   ، کنهمی فقط به خدا اشاره ن   نی گسترده هست. ا  اریبس  اریبس

  ح یسم يمطالعه  ات، یاله ي از مطالعه ی پس بخش ، کنهمی ما آشکار کرده، اشاره  ي کُتب مقدس برا
القدس  القدس هست. ما اون رو روح روح  ي. مطالعهمینامی م  یشناس ح یاون رو مس ما هست. 

  ندهیآ يزها یچ ي. مطالعهمینامی م ی گناه هست. ما اون رو گناه شناس ي. مطالعهمینامی م  یشناس
 . مینامی م  یهست. ما اون رو آخرت شناس

اوقات   ی و بعد گاه م؛یناممی  اتیهستند که اله يامفهوم گسترده  يمجموعه  ریز  نها یا  يهمه 
نادرست    اتیجدا کردن اون از اله  يمحض برا  اتی. حاال، الهمیکنمی   محض صحبت  اتیاله  يدرباره 

 خودِ خداست.  يمطالعه ي برا یمرجع خاص ن یا بلکه ست، ین 

  ي مدرسه  کی در  يابه دانشکده من ش یکنم که چند سال پ فیرو تعر ی داستان  خوام ی م حاال، 
نبود.   تون یبود، اون دانشگاه و دوِستیدر م یح ی دانشگاه مس کی م، دعوت شد یحیمعروف مس

بازنشسته شده بود و اونها در   سشون ینداشت. رئ سیمدرسه، رئ نی زمان خاص، ا نیو در ا
  ، یدرس يخودشون به طور خودآموز برنامه ند، ی فرا  نیو در ا د بودندیجد  سیرئ کی  يجستجو

دانشکده    ن یو از من خواستند که به ا  دادند؛ی م   و مقاصد و هدف مؤسسه رو انجام   یعلم   ئتیه
و   یعلم ئتیبا ه "ست؟یچ یحیدانشگاه مس ا ی دانشکده  کی "سؤال که  نیا يبرم و درباره 

منحصر به فرد،   ایدانشکده رو به طور خاص    ایدانشگاه    کی  يز یچه چ"  یعنیصحبت کنم.    ران یمد
 "؟کنهمی  یحیمس

دانشکده مرا   سیرئ دم، یدانشکده رس يبه محوطه یو وقت رفتمیرو پذ فیتکل نی من ا پس
  د یرو که با  یمختلف  يهابخش  يکنم و کتابخانه و همه  دیکرد تا از ساختمانها بازد ییراهنما

و من   میداشت ی علم ئتیاز ساختمان دفتر ه يمختصر  دی بازد کی به من نشون داد؛ و  دمیدی م
  ک ی ي از جلو ی. و متوجه شدم که وقتمد یها رو دبخش  يهیو اقتصاد و بق یشناس ستیبخش ز

گروه  "کلمه نوشته شده بود:  نی بخش خاص، ا کیدفتر  يرو م، یکردی از درها عبور م يسر
  ی غروب اون روز، وقت و نگفتم؛ فقط اون رو در ذهنم نگه داشتم. يزی چ من ".مذهب یآموزش
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مطرح   رهیمد ئتیهسؤال رو در مقابل  نیصحبت کنم، ا رهیمد ئتیبود که با ه دهیزمانش رس
متوجه شدم که شما   رفتم، ی شما راه م  يدانشکده  يدر محوطه  یوقت د، یدون ی م "کرده و گفتم: 

  همه  "؟مذهب بوده یگروه آموزش  شهیهم یگروه آموزش نیاسمِ ا ای. آدیبخش مذهب دار  کی
 شدند. رهیمات و مبهوت به من خ

داشت، دستش رو بلند کرد و گفت    ی دمجوگن  يکه در عقب نشسته بود و موها   يمرد  ک ی  باالخره
  ش، یسال پ  ی س  باًیما تقر"او گفت:    "آه، نه، نه"بوده و گفت:    ره یمد  ئتیچهل سال در ه   باًیکه تقر

  ی قبالً اسمش گروه آموزش "او گفت:  "بود؟ یقبالً اسمش چ "من گفتم:  ".میاون رو عوض کرد
  ر ییبه بخش مذهب تغ   ات یبخش اله شما اون رو از  ش یسال پ یخُب، س "من گفتم:  "ات بود.یاله

  ".دونمی نم"بود:  ن ی ا جوابش "د؟ی. چرا اون رو عوض کرددیداد

  ی چه فرق نی ا گه؟یم یمرد چ نیا"کرد: می  کرد و فکرمی به من نگاه نطور یهم رهیمد ئتیه و
ر  د یدانشگاه  يایمذهب در دن  ي. معموالً مطالعههی به شما بگم که فرقش چ دی اجازه بد" "داره؟

  يمذهب، مطالعه چون  ره، یگی قرار م یمردم شناس  ای  یترِ جامعه شناس گسترده ينه یزم شیپ
  ي نحوه  یعنی -هست  شون یخاص به همراه اعمال مذهب طی مح کی ها در رفتار انسان  ينحوه

اعمال   يمطالعه  یعن ی -ن یزم يبر رو  شون یمذهب یدعا کردن و مفهوم زندگ  يپرستش، نحوه
 خداست.   يمطالعه  ات، یدرس اله  کهیل انسان هست؛ درحا

خودِ خدا وجود   ت یو شخص ت یماه يلعه ادراك انسان از مذهب و مطا  يمطالعه  ن یب  ي ادیفرق ز و
و فراتر    یهست، و به امور آسمان   یع یمافوق طب  ی . دوم یِع یمختص امور طب  ی اول   ير یداره. جهت گ

صحبت کنم   نیا  يکه درباره دی خواست شما از من "من گفتم:  ".کنهمی  یدگ یرس  ایدن  نیاز امور ا 
متعهد هست    هیقض  نی به ا  ، یح یدانشگاه مس  ایدانشکده    کی  "ه؟یچ  یحیمس  يدانشکده   کی"که  

  ي اگه ی د  زیهست؛ و هر چ  گهی د  قیحقا  يو منبع همه   ه یخداست و او پا  قت یحق  ، یینها  قتیکه حق
با توجه به   دیبا ات، یاضیر ای ی شناس ستیز ای فلسفه  ا یخواه اقتصاد باشه  م، یریگی م  ادیکه 

 "خدا باشه. تی شخص ریفراگ تیواقع 

.  شدی خوانده م "او يمهیند"فلسفه،  و "علوم ي ملکه " ات، یاله ، یدر قرون وسط لیدل  نیهم به
 ن ی گزیجا  کی شده و حاال  دیاز موارد تبع  ياریحاال البته که ملکه از تختش برکنار شده و در بس

کشور، بخش   ن یر او شما د میکرد اتیاله نِیگزی مذهب رو جا ما . وکنهمی او سلطنت  يبه جا
 . دیسکوالر دار  يهادانشگاه  يدر همه  باًیمذهب رو تقر
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که   نهیا افت، ی رییبه مذهب تغ  اتی دانشکده از اله نی ا نکهیا لیکنم که دل می  من گمان  و
  ا یهمراستا بشه،  يویدن  يدر عرصه  یدانشگاه يایدن  ریاخ شاتیها و گرابا جنبش خواستی م

  يبه مدرسه   ی حیدانشجوهاش رو از مدرسه مس  ی درس   ي که بتونه واحدها  خواستی فقط م  د یشا
  ات یاله  يبلکه مطالعه  ست، یمذهب ن   يدروس، مطالعه   نی منتقل کنه. اما تمرکز ما در ا  ی حیرمسیغ

 .کنهمی  که خدا خودش رو از باال بر ما آشکار یبه شکل هست، امور مربوط به خدا، 

. من میبگ یچ م، یکنی استفاده م  "مندنظام " يعنوان، که از کلمه  نیدوم ابخش  يدرباره  حاال، 
  ي کلمه  دن یبا شن کنند، ی م  یاحساس راحت "اتیاله" يبا کلمه  کهیاز کسان  یلیمتوجه شدم که خ

که نسبت به  میکنی م  یزندگ  یدر زمان  ما. کنندی م  يریکناره گ "مندنظام " يمشروط کننده
  ت ی. ما هنوز به اهمجان یب  ي هاستمیاما نه نسبت به س -دارن  يآلرژ ای  ادی تنفر ز ها، ستمیس
احترام و حُرمت   ، یکیمدار الکترون  يهاستمیاعالم خطر، س يهاستمیس ، يوتریکامپ يهاستمیس

 .میقائل

  ای يفکر ستمیبه طور منسجم به س ی وقت اما م، یکنی رو درك م  هاستمینوع س نیا  تیاهم ما
  ا ی  "منظم" يکلمه  يدارند جلو لیمردم تما م، یکنی فکر م ایشخص و دن  ی درك کلّ زندگ ستمیس
 .  رندیرو بگ "مندنظام "

  ه یبرعل  یفلسف  يایرو در دن   یمی شورش عظ  ش، ی داره. ما در حدود صدها سال پ  یلیدل   کی   نیا  و
به حال ظهور کرده، تا  غرب  خ یکه در تار ییهافلسفه نی نفوذتراز با ی کی . میدید ي فکر يها نظام

  "ییگرا یهست " نکه یا ل یاز دال یک ی معروف شده و  یی گرا ی بود که به عنوان هست  ي افلسفه
 .پرسندی از من م  شهی هست که هم  ياگه یسؤال د ن یشده که ا دهینام

  ، ییگرا  یهست"گم:  می   من  "ه؟یچ  ییگرا  یهست":  گنیشنوند، ممی   رو  "ییگرا   یهست"مردم    یوقت
  ی در واقع روش  نیا خُب،  "ه؟یچ شیآه. معن": گنیها مو اون  "هست ی د و هستوجو يفلسفه

  قت یبه عنوان حق يزیچ  کنهمی هست که فرض  یقیانسان به طر ينگاه کردن به تجربه يبرا
نه ذات ، بلکه   - وجود داره ز یخاص، محتاط و متما ی وجود نداره، بلکه فقط هست  نیادیبن

 .  تیموجود

  ستم یس  کی   نی ا  .  زارهی هستند ب   تیکه واقع   یعموم   يهااز نظام   یاز بعض  ییا گر  یاصل، هست  در
به اهداف اعتقاد   قت، ی اعتقاد داره، اما نه به حق قی که به حقا ستمیضدّ س کی  ی عنی - هست

درك بشه. چون   افتهی به طور سامان  د یبا تیکه واقع  ستید ن داره، اما نه به هدف، چون معتق
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  ی رو ب  اون پرهرج و مرجه و غالباً  تاًیکه نها می انداخته شد ییایدن  ما در ان، ی گرا یاز نظرهست
 . رندیگی هدف در نظر م ی مفهوم و ب 

اما   د، یکنی برخورد م   فتهیکوچک روزانه اتفاق م  اتیکه در تجرب   یی زهایبر اساس چ  یبا زندگ   شما
  ی مفهوم   ی زندگ   تاً یداشته باشه، چون نها  ی مفهوم  ی کلّ زندگ  ي که برا  ستی ن   يریفراگ  دگاهید  چیه

 نداره.

شما   وگذاشته  يادیز ریهست، تأث یو چندگانگ ییگرا تیبر فرهنگ ما که از نسلِ نسب نیا و
وجود نداره،   ی مطلق قتیحق چیه": گنیم ان یگرا ت یکه نسب دی دیشن يمکاتب فکر  ن یا يدرباره 

 وجود نداره.  یمطلق قتیحق چیمطلق که قطعاً ه قتیحق ن یاز ا ریغ

تو   ي که برا يزیداره که به اون معتقده، و چ یبه کس  یبستگ  نیهستند. ا ینسب قیحقا  يهمه 
رو با هم هماهنگ   دگاهیکه دو د کنهمی پس تالش ن  "اشتباه باشه. يگری د ي برا تونهی م قته، یحق

  ت یبر اساس نسب  چون انجامش هست،    یدر پ  ستمیس  کی که    يکار   یعنیبه توافق برسونه،    ایکنه  
 . میداشته باش قتی مند از حقدرك نظام  کی اره که  امکان ند ، ییگرا

در   ی حت م، یشی گذاشته و ما هر روزه با اون مواجه م  ات یبر اله ي دی شد  ر یموضوع تأث ن یا 
رفتن و   نیمند ، به سرعت در حال از ب نظام ات یاله يرشته  ، ی. به نوعیحیمس يها دانشکده

چه  "  گنیم  یحی مس  يهادر دانشکده   یحت  های بعض  فراموش شده است،   ياشدن به رشته   لیتبد
 بره.  نیمند از ب نظام  اتیکه اله "بهتر

  یی گرا   تیو نسب  ییگرا  یتفکر هست   رینه فقط به خاطر تأث  خوره، ی م  يبد  يمند ، ضربهنظام   اتیاله
نفر    کیکه    کنندی درك م  نطوریمند رو انظام   اتیاله  کهیاز کسان   یبلکه به خاطر بعض  ، یو چندگانگ 

  - او  ییراجان الك و تجربه گ  ایاو    ییمثل دِکارت و خِرد گرا  -کنهمی   جادیرو ا   یفلسف  ستمیس  کی
و   یحیمس مان یو بعد به سراغ ا رندیگی م ادیرو  یع یطب یفلسف ستمیس  ایشبکه  کی ها اون  و

که از قبل به   یفلسف ستم یکه کتاب مقدس رو در اون س کنندی م یو سع  رن یکتاب مقدس م
اعتقاد داشتند، به   که از قبل به اون  یفلسف ستمیس ن ی، جا ِبدَن، پس ااون اعتقاد داشتند

 کتاب مقدس رو درك کنند.   ي که چطور کنهمی  کتهی ها داون 

که   ی و اون رو به همون شکل دی که کالم خدا رو بشنو دیریشما به سراغ کتاب مقدس نم پس
به سراغ کتاب مقدس    د، یداشتکه از قبل به اون اعتقاد    ی ستمیس  نیبلکه با ا  د، یهست درك کن

  ز ی. داستان پروکراستکنهمی عمل    زیبه عنوان تخت پروکراست  ی که به نوع   ی ستمیس  یعنی  د، یریم
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ها و پاها رو قطع  کار کنه؟ دست  یبود که چ  نی و راه حلّش ا شدی که او در تخت جا نم  ادتونه یرو  
 . گتر کنهتخت رو بزر نکهیا  يها در تخت جا بشن، به جا تا انسان  کردی م

  یفرض که اگه کس   شیپ  نیبا ا  م، ینیب یمند منظام   اتی رو نسبت به اله  یاوقات نفرت   یما گاه   پس
هر تکه از کتاب مقدس    کنهمی   یو بعد سع   رهیداره، به سراغ کتاب مقدس م   یفلسف   ستمیس  کی

 که قبالً به اون اعتقاد داشت، جا بده. يفکر ستمیس  نیرو با زور و فشار در ا 

  چنانکه مخالفت کرده،  زها ینوع چ نی به شدت با ا ک یمند کالسنظام  اتیاله  ، یخی ز لحاظ تارا  خُب، 
  ي هافرض  شیمند بر اساس پنظام  ات یاله يدهی . در اصل، ا کنندی امروز هم مخالفت م  هایبعض

بلکه   عت، یخودش رو آشکار کرده، نه تنها در طب : اول، خدانهیها افرض ش یخاص بود و اون پ
و برجسته   ی عال  اتیاله نیا  و رسوالن، و کتاب مقدس کالم خداست. ا یانب ي هانوشته  قیاز طر

 خداست.  یکالم اله  ن یلوگوس کامل خداست. ا نی هست. ا

 تش، یو ماه  تیاو بر اساس شخص  ، کنهمی خدا خودش رو آشکار    ی که وقت  نه یفرض دوم ا  شیپ  و
  ی سردرگم يسنده ینو خدا  گه، یو همونطور که کتاب مقدس به ما م کنهمی خودش رو آشکار 

هرج و مرج   ي سندهی. او نوکنهمی منظم رو خلق  ی جهان هست ک ی هست که  یی . خدا خداستین 
.  ستیگم ن . او هرگز سردرستیچون او سردرگم ن  ست، ین  یسردرگم  ي سنده ی. خدا نوستین 

 شه.  قابل فهم با  یعنیکه قابل درك باشه،  زنهی حرف م  يو طور  کنهمی خدا به وضوح فکر 

که خدا در کُتب مقدس به   ياکه مکاشفه  نهیکتاب مقدس ا يدرباره  گهی فرض د شیپ کی پس
در کالم خدا   یوحدت  کی  نکهی: اکنهمی رو ظاهر  اتیخصوص نیهست که ا يامکاشفه  ده، یما م

 داره.  ي ادیهست. معلومه که تنوّع ز

متفاوت نوشته    اریموضوعات بس  يدرباره   ار، یبس  سندگان یتوسط نو  اریخدا در طول قرون بس  کالم
امور   يدرباره  نجایا -میاب یی که ما در کتاب مقدس م  اتیتنوع اطالعات و محتو نی در ا اماشده، 

 ، کنهمی تجسم صحبت  يدرباره  نجایا ، کنهمی کفاره صحبت  يه دربار نجای، اکنهمی  صحبت ندهیآ
  ي به هر حال، همه  - خشم خدا نجایا اونجا رحمت خدا،  ، کنهمی خدا صحبت  يداور  يدرباره  نجا یا
خدا صحبت    یوحدت هستند، پس وقت  يخودِ خدا و در ذهن خدا، دارا  درموضوعات متفاوت    نیا

انسجام    ای  یوستگ یپ  کی هست، و    اتیمحتو  نیدر ا  یوحدت   کی   ، کنهمی و خودش رو آشکار    کنهمی 
 .  ستندیبدون انسجام ن   ، کنهمی که خدا آشکار    ییزها ی. چستیهست. روح القدس بدون انسجام ن 

  ی ها منطقلحاظ، اون  نی . حاال از اتناقضندی . اونها ب تناقضندی ب  تاًیمتحدند، منسجم و نها هااون 
  ک ی خدا در  قتیلحاظ که حق نی بلکه از ا ستند، ین  یمنطق يهایزن گمانه  يها ثمره هستند. اون 
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  ی عن یمفهوم داره،  کی  ن ی. اندستین  یرمنطقیغ رند، یگی در کنار هم قرار م  ز یواحد شگفت انگ
 منسجم هست و متحد هست. تناقضه، یب 

  د یدرسته، پس من با   ن ی . اگه اکهیکوچ  ي هاذهن   ی که انسجام، سرگرم   دی د یجمله رو شن  نی ا  شما 
  نان یبا اطم میتون می  که یی زها یاز چ یک یذهن موجود، ذهن خداست، چون  ن یتربگم که کوچک

 .  تناقضهی که او ب  نهیا م، یبگاو  تیخدا و وجود و شخص يدرباره 

 همونه.  امروز و تا ابد  روز، ی. او دستیبا خودش در تناقض ن  او

کتاب   يکه ما به کلّ گستره  نهیمفهومش ا  م، یپردازی مند م نظام  اتیاله  فیبه تکل ی وقت حاال
و  میکه خدا به ما داده نگاه کن یکتاب  نیبه هر تکه از ا میکنی م یو سع  میکنی مقدس مراجعه م 

که ما به    یستم یس  پس  "رند؟یگی در کنار هم قرار م   يچطور   نها یا   يهمه ":  میسؤال رو بپرس  نیا
و کتاب مقدس رو مجبور    میکه با اون به سراغ کتاب مقدس بر  ست ین   یستمیس  م، یدنبالش هست

و   میبه سراغ کتاب مقدس بر میخوای کنه، بلکه م دای تا با اون تطابق پ میو فشرده کن میکن
کتاب   ي اهقسمت  يهمه ي که چطور مینیبب میخوا ی . ممیریبگ اد یرو که در اونجاست،  ی مستیس

 .رندیگی مقدس در کنار هم قرار م

که از بخش   م، یمند رو دارنظام  اتیاله ی که گروه آموزش ییجا یحیمس يها در دانشکده پس
  ک ی مند ، در  نظام  نان دا یرو در نظر دارند که اله  دهیا  نیجدا شده، ا  قیبخش عهدعت   ای  د یعهدجد

در واقع،    رند؛یبگ  دهیرو ناد  دی عهدجد  ای  قیعهدعت  يپرفسورها  یعلم   قی حقکه ت  کنندی خأل کار نم 
و    شهیوابسته هست که توسط محققان کتاب مقدس ارائه م  یبه اطالعات   شهیمند همشخص نظام 

در   نها یه که چطور ا نشون بد و  رو در کنار هم بذاره نهایا يکه همه  نهیا  مندنظام شخص  فیتکل
 .رندیگ ی واحد معنادار جا م کی

کار رو   نیکس هرگز ا  چیمشوّش کننده هست و من متقاعد شدم که ه  فیتکل  کیقطعاً  نی ا حاال
مند  نظام   ات ی اله  يمن در مطالعه  یزندگ   ي های خوش  ن ی از بزرگتر  ی کی به طور کامل انجام نداده. اما  

  ق، یو دق  یتقارن جزئ   نی ا  اره، ید مزده کرده و منو به وج  مرا شگفت  شهیکه هم   ییزها یاز چ  یک یو  
 هست.   یاله  يمکاشفه  ياز کلّ گستره  دهیچیپ مشخص، 

  يکه در دانشکده  نهی معلم کالفه کننده هست، ا کی من به عنوان  يکه برا یی زها یاز چ یک ی و
نفر اون    کی   و بعد  دمی درس م  بیصل  يمثالً درباره   کنم، ی م   سیرو تدر   ي محدود  اتیاله  ، یحیمس

  ي دو تا چطور  نی خواد بدونه که امی  و  کنهمی تولد از باکره سؤال  ي طرف در وسط کالس درباره
اون رو مطالعه   گه یوقت د ک یآه، ما "که بگم:  شمیو من وسوسه م رند؟یگی هم قرار م  کنار در 
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  ش یرو پ ي ترشیجلوتر رفته و سؤاالت ب  شهیکه دانشجوها هم رسهیبه نظر م اما  "کرد. میخواه
اشاره   اتیدر اله گهینکات د يبه همه  ات، ینکته در اله کی که  کنندیچون درك م کنند، یم ینیب 

 .کنهمی 

  ر یتأث گه ی د ات یجزئ يبر همه  گه، یکه م ی اتیجزئ  يهمه  ، کنهمی صحبت  تناقض ی خدا ب  یوقت
  ک ی در کنار هم در قطعات  نی ا يچطور همه  مینیاست، تا ما بب ریناپذ ان یکار پا نیپس ا ذاره، یم

  ن یکارِ ماست و ا نی. ارندیگی منسجم در کنار هم قرار م و تناقضیمند ، معنادار، ب واحد نظام 
 . میشما رو با اون آشنا کن  یدرس  يمجموعه  نی در ا می خوامی  هست که يزیچ
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