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 او   ي خدا و مکاشفه 
 شناخت خدا   : 9درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

  ی حیو خدمات مس  يکه مشاور امور تجار   ي مرد  کی شروع شد،    ش یها پسال  ریگون یخدمات ل   یوقت
و به من   میکن فیکرد که هدفمون رو تعر یاومد. و او به ما کمک م  دارمون یگوناگون بود، به د

من گفتم:   و "ه؟یشده، چ یطراح انجام اون  يخدمت برا  نی که ا يزیچ ن ی مهمتر ، یآر. س"گفت: 
، و به سرعت اضافه  "ه یکمک به مردم که بفهمند خدا ک"تم: گف "؟یچ"، و او گفت: "راحته نیا"

عام   يمکاشفه  يهامون درباره ، چون همونطور که قبالً در درس "خدا هست نکهینه ا"کردم: 
  ن یهمه، خواه اکرده و آشکار  ارهیس نیدر ا يوجودش رو به هر موجود  یخدا به سادگ م، یدید

 که خدا وجود داره. دونندینکنند، م ایکنند  قیرو تصد 

  ز یچ چیچون ه ه، یذاتش چ ه، یاو چ ت یشخص ست، یکه او ک میدرك کن ترق یبه طور عم د یما با اما
. در  کنهی نم   فیرو تعر  گه ید  ي زها یدرکمون از خدا، به طور جامع چ  يبه اندازه   ات یدر اله  ياگه ید

  ي هاآموزه  يهمه م، یکنی ك مخدا رو در  تیما شخص یوقت گمیجلوتر رفته و م یلیخ واقع، من
 دارند. کیبا هم ارتباط نزد نقدریکرد. اونها ا  میدر تفکرمون رو هم درك خواه گهید

  ات یدر اله ای دیکن یکه مطالعه م یدرس نیمعموالً اول  ، ینظام مند دانشگاه  اتیاله خیدر تار  حاال
هست که   يآموزه ا  د، ی کن یخدا مطالعه م  يآموزه يدرباره ای  دیکن یم یدگیمحض به اون رس

 .شهیم دهیدرك بودن خدا نام رقابلیغ

  ی انکار شروع م کیخدا رو با  يتون درباره که شما مطالعه رسهی در ابتدا به نظر م باًیتقر حاال
 م،یدون ی در موردش نم   يزیکه چ  میرو شروع کن  يزیچ  يمطالعه   میخوا  یخُب، ما م ":  گهیم  که  دیکن

از   ی چون وقت ".میدر موردش بدون  يزیچ میتون ی بلکه نم م، یدون ی در موردش نم  ي زیو نه تنها چ
که درك   نهیمنظورمون ا م، یکنی استفاده م  يعاد يدر گفتگو  "قابل درك بودن  ر یغ"اصطالح: 

 . رهیفهم ناپذ د، ی اون رو فهم شهیقابل درکه، فقط نم ریغ ه، ینکردن 

  ه ینطوریخدا ا يآموزه دیگی اگه از همون ابتدا م  م، یادامه بد  اتیاله يبه مطالعه  یحت راچ پس
به   یاتیاصطالح اله کی هست که  ياز اون موارد یکی  نی ا خُب،  قابل درکه؟ ریکه خدا خودش غ

.  رهیبکار رفته که معموالً در سخنان روزانه بکار م یاز حالت تریو دق زتریطور محدودتر و متما
بلکه    م، یاو بدون   يدرباره  ي زیچ  میتون ی که ما نم  ستین   ن یقابل درك در رابطه با خدا، ا  ریغ  ینمع 

 ک یاز خدا و  ی دانش ادراک ک ی میتون ی ما م  یعنیمحدود خواهد بود،  شهیهمشناخت ما از خدا 
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از خدا   یشناخت میتون ی در آسمان هم نم یاما هرگز حت م، یشدانش معنادار از خدا داشته با
 . میوجود خدا رو درك کن یتمام  قاًیکه کامالً و دق میشته باشدا

پس  م، یکنی بودن درکمون صحبت م  لیتکم ایلحاظ کامل  ازجامع بودن  يلحاظ، ما درباره  نیا  از
  م یاز خدا ندار  یکدوم از ما درك جامع  چیلحاظ که ه نیقابل درکه، از ا  ر یخدا غ میگی در ابتدا م

 داشت.  میو نخواه

معروف    نی عبارت الت  کی هست که توسط جان کالون به وضوح در    يزیچ  ن ی ا  لش یاز دال  یک ی  حاال، 
عبارت    نیا  وبکار رفته  اتیمتفاوت اله يدر دو عرصه نیشده. ا ان یارائه کرد، ب  سایکه او به کل

 "تومینینفینان کاپاکس ا تُمیفِن"هست: 

  ز ی به دو روش متما تونهی و م کنهی م ترکننده ج یگ یموضوع رو کم  ن، یعبارت الت  نیا  یحت حاال، 
و نامحدود رو درك کنه   کران یب  زیچ کی تونهی محدود نم  زیچ کی گهیعبارت م نیابشه.  ریتفس
، که به  "کاپاکس"کلمه هست:    نیبه دو روش متفاوت ترجمه کرد، به خاطر ا  شهیم  نکهیا  لیو دل 

 تونهی نم  کران یب  ک، ی: نه یوت ادو روش متفا نی اون رو ترجمه کرد. و ا شهیدو روش متفاوت م
 . رهیرو در بر بگ کران یب  تونهی نم ود محد ای محصور بشه، 

 وان یل  نیبود، ا تریل  یلیم 240 تشیداشتم که ظرف یوان یساده است، مگه نه؟ اگه من ل  نیا
چون فقط    ره، یاز آب رو در بر بگ  ياد یز  تینهای مقدار ب   ای گالن آب    ون یلیم   ک ی  تونستی احتماالً نم

:  هکلم ن ی ا يگه ی. اما مفهوم درهینامحدود رو در بر بگ تونهی داره و محدود نم  ي محدود  ش ینجاگ
درك کامل. پس دوباره، ذهن من محدوده    یعنی دوباره    وهست    "درك کردن "  ي، کلمه "کاپاکس"

او   يها قیرو نداره که تمام وجود خدا رو درك کنه. طر تیظرف ای ییتوانا نی و ذهن محدود من ا
که به آسمان صعود کند تا خدا را فرود آورد، و تا به آخر؟    ستیک،  دیدون   ی . مستیما ن   ي هاقیطر

 درك کامل او فوق از توان ماست.    ست؛ یافکار او افکار ما ن 

که   یبه عنوان انسان  ينامحدود رو درك کنه، ما چطور  تونهی و محدود نم  نهیا ه یاگه قض حاال
  ست یخدا ک  نکه یاز ا  ي معنادار  ا یمهم  دانش    ای  می ریبگ  ادی خدا    يدرباره   يزیچ  میتون ی م  م، یمحدود

و رحمت خدا   ض یاز ف یبخش، گهیبه کالون مراجعه کنم که م تونمی من م دوباره،  م؟یداشته باش
و به خاطر ما با مخاطب ساختن ما بر اساس اصطالحات و   کنهی که خدا خودش رو فروتن م نهیا

که با نوزادشون به   ینیمثل والد قایدق کنه؛ی با ما صحبت م یهمزبان ما، در واقع با زبان قابل ف
که معنادار  شهیم ان یب  ي زیچ کی. اما مینامی ما اون رو زبان بچگانه م کنند؛ی صحبت م  یآهستگ

 و قابل درکه.  
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  بره، یخدا بکار م  يکه کتاب مقدس درباره   یشناختمون از خدا و زبان   يدرکمون درباره  نیاول   پس
شما    یبزرگ و طوالن   يکلمه  نیا  دیند  اجازه.  شهی م  دهینام  يزبان، زبان انسانوار انگار   نی که ا  نهیا

 . دیآشنا هست اریها بسرو داره که با اون  یدر درون خودش کلمات  نی رو بترسونه، چون ا

هست؛ و   یموجودات انسان  يمطالعه  ا یعلم  نی ا د، یدیرو شن یشناساصطالح انسان  شما 
  يکه کلمه   اد، یم  "آنتروپوس"  يشده که از کلمه   ده ینام  ی شناسانسان   لیدل   نی به ا  ، یشناسانسان 

هاست؛ در  ها و شکل قالب يمطالعه ، یشناسختی ر و انسان هست.  ایبشر  ای مرد  ي برا یونان ی
رو    ییزهایچ  نیو چن  سیدو درون   گونهان یم  م؛ی دار   زیمتما  یشکل جسمان   کی از ما    کیواقع، هر  

  پس .  شهیم  دهینام  یشناسخت یکه ر  میمجدد علم رو دار  يبندم یکه تقس  مینکی . و درك ممیدار
 هست.  "یدر قالب انسان " يفقط به معنا ، يانسانوار انگار

  گه یو م کنهی که خدا در کتاب مقدس با ما صحبت م مینیب ی م ی در زمان  یرو به سادگ نیما ا  حاال
  انداز ي پا ن یلطنت اوست و زمها تخت سکه آسمان  نهیتخت سلطنت اوست، منظورم ا نیزم

که در آسمان نشسته و   یبزرگ تی الوه نیکه ا میکنی تصور م ایاوست، و ما در ذهنمون تجسم 
او بکار رفته. اما   يه یچهارپا ا ی انداز ي ن پا که به عنوا ین یزمدراز کرده،  ن یزم يو پاهاش رو ر

 . هینطوریکه خدا ا میاز ما واقعاً فکر نکن کی  چ یه دوارمیام

چشمان او، سر او، دست    ي درباره   یی زها یشده. چ  فیتوص  ي ماد  فاتیغالباً با استفاده از توص  ادخ
  گه یهمزمان، کتاب مقدس به ما م  یذکر شده؛ ول   رهیاو، و دهانش و غ  يراست قدرتمند او، پاها 

حال کتاب مقدس با اصطالحات   ن ی. و در عستین  ی روحه و جسمان  بلکه  ست، یخدا انسان ن 
خدا استفاده    فیتوص  يبرا   یانسان   ی. و نه تنها از زبان جسمان کنهی خدا صحبت م   ياره درب   ی جسمان 

 .کنهی هم استفاده م  یجسمان  ی از زبان عاطف یبلکه حت کنه، ی م

که خدا انسان   کنهیم ي ادآور یتوبه کرد و بعد کتاب مقدس به ما  يخدا از انجام کار گهیم نیا
  ي ها ت ی ها و روادر نمونه یخدا رو با اصطالحات انسان  هان یکه در واقع توبه کنه، بلکه ا ستین 

خدا   ي درباره میتون ی هست که م  یق یتنها طر ن یا چون  کنند، ی م فیخاص کتاب مقدس توص 
 .میصحبت کن

 میکنی م   ریتفس  نطوریما ا  ای آ  باشند؛ی است که بر هزاران کوه م  ی می او مالک بها  میبگ  میتون ی م  ما
کورال    یدر اوک   بارک یو هر چند وقت    ادیم  نیدر آسمانه که به زم  ی بزرگدار  خدا مزرعه   ی عنیکه  

که خدا    نهیا  کنه، یبه ما منتقل م  ریصوت  نیکه ا  يزینه، چ  شه؟یم  يراندازیمشغول به ت  سیبا ابل
 بر هزاران کوهه.  یم ی که صاحب بها ین یخودکفاست، مثل مزرعه دار زم ثروتمنده، قدرتمنده، 
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زبان   ا ی ي . کتاب مقدس از زبان انسانوار انگارمیکنی استفاده م  ي ار انگارما از زبان انسانو پس
چون کتاب   م، یمراقب باش یل یخ د یو ما با کنهی خدا استفاده م  ي صحبت درباره ي برا یانسان 

بعد به  و کنهی م  دییخدا تأ يها درباره قالب  نی طرف کالمش رو با استفاده از ا کی مقدس از 
 .ستیکه خدا انسان ن  دهیبه ما هشدار م تری عانتزا يآموزنده  قیطر

زبان   م، یریم یو انتزاع   یتخصص   یات یغ زبان الهبه سرا  ی که وقت میکنی اوقات ما فکر م  یگاه  حاال
 باشد، ی بر هزاران کوه م  یم یخدا صاحب بها  میبگ  نکهیا ي . به جامیکنی رو رها م   يانسانوار انگار 

به    یاصطالح انتزاع   کیرو دارم،    یعال   يکلمه   کی   نجای ااالح  گمیبگم خدا قادر مطلقه؛ و م  تونمی م
  يکلمه  کیاالن  نکهیبه خاطر ا دی، و به نظرم شا"قدرتمند" -"رومندین "همه،  -"مطلق" يمعنا

رفتم. نه، هنوز تنها   یفراتر و باالتر از عالم انسان  یی دارم، به جا یو تخصص یتر، انتزاع مشکل
مرجع من به عنوان انسان   هرو درك کنم، با نقط "همه" ای "مطلق" يکلمه  نیا تونمی که م یراه 

 . هیچ "همه "که درك کنم مفهوم  نهیا

درك من از   ا ی - "اتاق  نی افراد ا يهمه ": گمی و م کنمی اتاق نگاه م  نیبه افراد حاضر در ا یوقت
که خدا   ستین  یمن ذهن خدا رو ندارم. درك من از قدرت به اون شکل چون قدرت هست، 

از قدرت دارم و   ياز قدرت داره؛ من درك محدود ي. او درك نامحدودکنهی درك مقدرت رو 
 .کنهی . او با زبان خودمون با ما صحبت م کنهی خوشبختانه خدا با زبان خودش با ما صحبت نم 

. میکن او رو درك  میتون ی ما م کنه، ی با ما صحبت م  میدرك کن میتون ی که م یچون او با تنها زبان  و
خداست،    يکه درباره   ی کل زبان   و هست    ي نسانوار انگارا  ، یکل زبان کتاب مقدس   گه، ی به عبارت د

هست، چون    يزبان انسانوار انگار   م، یکه در دسترس دار  ی هست، چون تنها زبان   يانسانوار انگار 
 . میما انسان هست م؛یهست  "ییآنتروپو"ما 

و انسان محدود    کران یب   ي خدا  نیتفاوت و شکاف ب   ن یاکه به خاطر    هات یمحدود   نی به خاطر ا  حاال، 
مراقب   م، یکنی م  فیکه ما خدا رو توص  ی متفاوت  يهاق ی طر  فیدر تعر  دیبا  سا یشده، کل  لیبر ما تحم

  ي برا اتیدر اله هاقیطر  نیترج یاز را یکی. کنمی از اونها رو ذکر م یمن االن تعداد کم و بودی م
به   اگه، "ای و". و مینامی م "سیون یِنگات ا یو"هست که  ي زیچ خدا  فیتوص ای خدا  يصحبت درباره 

 . هیچ  "ایو " يکلمه یکه معن دینیب ی م د، ی رفته باش ایتال یا  ایاروپا  

  ا ی "راه اندوه" م، یدر اورشل "دِالروسا ایو" م؛یکنیصحبت م ان یطرز ب  ي گفتم که ما درباره  من
. پس راه  "نقطه مقابل"  ی عنیصرفاً    "سیون یگاتِن "  يراهه؛ و کلمه   ای ، جاده  "ای و"هست.    "راه رنج"

 خداست.  يصحبت درباره ي برا یاصل  يهااز راه  ی کینقطه مقابل، 
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که او   ییزهایاوقات ما خدا رو با گفتن چ ی معناست که گاه نی کامالً به ا نی خُب، ا ه؟ی چ نی ا حاال
محدود   نی ا ه؟یکلمه چ نیا ی. خُب، معنکرانهیخدا ب  می. و تا حاال گفتمیکنیم فیتوص ست، ین 
 .ستین 

خدا   يدرباره  یو وقت ره؛یکه محدوده، بسته شده و غ يزیچ ه، یچ تیکه محدود میکنی درك م  ما
خدا محدود   اما م، یما محدود ي. همه ستیلحاظ مثل ما ن  ن یخدا از ا  میگیم م، یکنی صحبت م

ما   ي که همه  گه ید ي هات یاز شخص یک ی و نامحدوده. و  کران یاو ب  ست، ی. او محدود ن ستین 
هم   ياگه ید  زیچ چیاگر ه کنند، ی م رییگاه به گاه تغ  یکه همگ  نه یا م، یدار ایدن  نی مخلوقات در ا

دستخوش   ای میکنی م رییمگه نه؟ چون ما تغ  م، یریرپذییتغ  نیو بنابرا م، یشیم رترینباشه، ما پ
 .میش یها مجهش  ا ی یدگرگون 

. پس ستین  ریرپذییتغ  یعنی ره؛یرناپذییتغ  او ؟میگیم یچ م، یکنی خدا صحبت م يدرباره  یوقت
 .ستی که او ن  هیزیچ م، یگیخدا م  يکه درباره يزیکه چ دینیب ی قسمت م نی در ا

او چه   نکهی. ادیخدا بگ ي درباره دیتون ی رو م ن یکه فقط هم گن یشکاکان م یعنی ها، ی بعض حاال، 
نقطه    ق یخدا از طر  ي حبت دربارهکه عالوه بر ص  دهی م  میکتاب مقدس تعل  ات ی . اما الهستین   یکس

  ا یهست  "اینِنتیاِم ایو" ی کی. میکنی خدا صحبت م يهم هست که درباره  گه یمقابل، دو راه د
رو برداشته و اون    یانسان   يمراجع شناخته شده   ای  میهست که ما مفاه  یزمان   نی و ا  يبرتر  قیطر

قدرت    ی عنیکه قبالً ذکر کردم،    مینکی م   یکه با کلمات   ي مثل کار  م، یدیقرار م  ت ینهایرو در سطح ب 
 مطلق، علم مطلق.

که دانشتون محدوده، و شما دانش  دیدون یم و د، یدانش داشته باش ا یاز علم  یشما درک اگه
  "علم" ای  "دانش" ي. ما کلمه دیستیشما عالم مطلق ن  د؛یهست یبیپس شما عالم تقر د، یدار یکم

خدا بکار   يو برا میدیدرجه ارتقا م  نی؛ به باالترهست "علم"مورد  نی که در ا م، یداری رو برم
دانشمند مطلقه؛ حاضر مطلقه. شما در محل حضور   اوبرتر رو داره.  او دانش  یعنی م، یبری م

ن در محل حضور دارم، اما خدا در همه جا حاضره و کامالً  م د، ی شما در محل حضور دار د، یدار
 .رهیقدرتمنده و غ

با اونها   دیتون ی که م یم ی مفاه تینهایکه در سطح ب  دی سازی رو م فتهشری پ دگاهید نیا  نجایا پس
  د یکنی از مرجع معمولتون درك م  یو اونها رو به عنوان بخش   دیکنی منعکس م  د، ی ارتباط برقرار کن

. من اون رو  شهیم دهینام "اَفِرماتوس ا یو "که  ه یزیچ ی سوم  و . دیدیو اونها رو به خدا ارجاع م
خدا   تیشخص يرو درباره  یخاص يهاهیان ی، که ما ب "قیراه تصد" یعنی اً صرف نیا سم؛ینوی نم
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  ي اهت یو ما به طور مثبت شخص ره، یخدا واحده، خدا قدوسه، خدا حاکمه و غ یعنی م، یسازی م
 .کنهی او صدق م يدرباره  نهایکه ا میکنی م  قیو تصد  میدیرو به خدا نسبت م  یخاص

در نظر  دیدرك بودن او با رقابلیخدا از لحاظ غ يت درباره صحب يکه در نحوه ياگه ید زیچ حاال
  ی خ ی از لحاظ تار سایکه کل ی هست، سه نوع زبان  یاز کالم انسان  گهید زی سه شکل متما م، یریبگ

  ی دوم شه؛ یاوقات تک معنا تلفظ م یگاه  ای  شهی م ده ینام یی نوع، تک معنا ن یکرده. اول  فیتوص
 هست. یاس یق یهست؛ و سوم یی چند معنا

  ی فیبه استفاده از اصطالح توص  یعنی  ییتک معنا  ایاصطالحاته. زبان تک معنا    نی ا  نیفرق ب   نیا  حاال
  ی وحدت  کی مفهوم رو داره؛  ک ی قاًیدق ره، یدو موجود متفاوت بکار م يبرا یکه وقت کنهی اشاره م 

 شده وجود داره. ان یدر کالم ب 

  ک ی که به عنوان  یرو با درک "محبت " ياز محبت خدا داشته باشم و کلمه  یاگه من درک  مثالً، 
منه، در واقع من تک  مثل محبت قاًیدارم، در نظر گرفته و بگم محبت خدا دق یموجود انسان 

 خدا داره. يشما داره که برا يرو برا یمحبت همون مفهوم  یعنی کنم، ی صحبت م ییمعنا

  کوست، ی. اگه من بگم خدا ن "وکیخوب و ن "  ياستفاده کنم، کلمه   يتراز اصطالح راحت   دیبد  اجازه 
: گمیم  یوقت  برم، ی بکار مانسان    کی که در اشاره به    هی زیکلمه همون چ  نی منظورم از ا  قاًیدق  ایآ
 ارم؟ رو در نظر د يشتریب  زیچ کنم، ی خدا صحبت م ییکوین  يدرباره  ی وقت  ای، "هیاو آدم خوب "

م من در خانه چند تا سگ دارم، و  که بگ نهیتر ااحمقانه  قیطر کینشون دادن اون،  يبرا دیشا
  ی خوب  يهابله، اونها سگ ": گمیمن م "هستند؟ یخوب  يهااونها سگ  ایآ"نفر بگه:  کی اگه 

  ي که برا   ستین   يزیسگ من خوبه، همون چ  نکهیمنظورم از گفتن ا  ه؟یچ  نی . منظورم از ا"هستند
صداش    یکه وقت  نه یرم اسگ من خوبه، منظو  گمیم  ی. وقتبرمی من خوبه، بکار م   يه یا گفتن همس

خُب،  ":  دیگفتی اگه به من م  اما .  رهیگیرو گاز نم  ی پستچ  ي و پا  ه یو خانگ  عی . او سگ مطادیم  کنم، ی م
  ن ی ، منظورم ا"هیشخص مرد خوب  ن یخُب، ا": گمیو من م "، یچ  نجا یفالن شخص و فالن شخص ا

 .رهیگیگاز نم رو   یپستچ يو پا ادیم کنم، ی صداش م ی و وقت هیو خانگ  عی که او مط ستین 

  سه ی رو در مقا  يد یجد  یضمن   يمعنا  ره، یانسان بکار مدر اشاره به    ی، وقت"و خوب  کوین "  اصطالح، 
دو موجود متفاوت،   يبرا ي ریاصطالح در بکارگ ن یمفهوم ا نجا یسگ داره. پس ا کی با اشاره به 

 .شهیعوض م
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که همونطور    نهیا  نجایما ا  يکتهن   ووجود داشته باشه،    يرییتغ   نیچن  دهیاجازه نم   ییتک معنا  حاال، 
  یق یبه هر طر ا یشده  د یی تأ یی خدا به صورت تک معنا ي که درباره  يزیگفت: هر چ  نی که آگوست

 .ستیمثل ما ن   قاًیانکار بشه، چون خدا هرگز دق  ییاز لحاظ تک معنا  دیشده، با  دیی خدا تأ  يدرباره 

اساساً   ره، یر مدو موجود متفاوت بکا  يبرا یاصطالح وقت کیهست که مفهوم  ی زمان  یی معنا چند
  ی شینما   جیقرائت مه  کی که اگه شما در تئاتر شهر، در    نهیمورد ا   نی ا  ي. مثال من براکنهیم  رییتغ 

بورتون   چاردیر ایچارلز الگتون  ای . وِل، اورسان وِلز در شهر هست یاِچ. ج دیشا و دیشرکت کن
  ا ی بخش از شعر اونها    ک یقرائت    دن ی د  يبرا  بزرگ هستند و شما  سان ینو  نامهش یاز نما  یبعض  ای

 .دی شرکت کرد ي زیچ نیچن

خُب،  ":  دیو شما گفت  "خُب، چطور بود؟"نفر به شما گفت:    کی و    دیشد  دیو ناام  دیبه خونه برگشت  و
  ست ین  نیشما قطعاً منظورتون ا ه؟یچ "کچل تی روا کی"منظورت از  "کچل بود. تیروا  کی  نیا

زنده و   زیچ چیکم بود. ه يزیچ کی که  نه یا منظورتون ر سر نداشت. د یی مو چیه ت ی روا نی که ا
 نبود. ی شور و حرارت چی نبود؛ ه يزیانگ جان یه

قرائت   ن یدر ا يزیچ کی مو نداره، پس  یعنیانسان کچل کمه،  کی در سر  يز یهمونطور که چ و
هست، مگه    "کچل"از    ي کاربرد استعار   کی   نیبزرگه. ا  يگسترده ساز  کی   نیو ا   کم بود.  یشینما

دور   یل یاز مفهوم اون خ د، یبری دو موضوع متفاوت بکار م ي رو برا زی چ کی شما  ینه؟ و وقت
 .دیشیم

به    اس یق  ک یو    مینامی م   یاس یهست که ق  يزیچ  ، ییو چند معنا  ییتک معنا  نیب   یی جا   ک یدر    حاال، 
  م یر تناسب مستقد  یمعن  کهیی نوع ارائه بر اساس تناسبه، جا  کیشده که    دهینام  اسیق  لیدل   نیا

 .کنهیم رییتغ  شه، یم فیکه توص يز یچ نیبا تفاوت ب 

  ک ی  پس کردم، ی خوب، به اون اشاره م ي بود که در سگ خوب، انسان خوب، خدا يزیچ نیا
او مانند    یو خوب   ییکویکه ن   نهیخدا خوبه، منظورمون ا  م، یگیم  یهست؛ وقت  میدر مفاه  یشرفتیپ
به طور  میتون ی هست که م  ه یشب ی کاف  ياما به اندازه  ست، ین  ی کی ماست، اما  یی کویبه ن  هی شب ای

 .میبا هم صحبت کن يمعنادار

راه   کیاما  م، یشناسی که اگرچه خدا رو به طور جامع و قابل درك نم  نهیا  یاصل اساس  نجا یا و
خدا با اصطالحات ما، ما رو مخاطب قرار داده و   چون  م، یخدا دار يصحبت درباره  ي برا ي معنادار

  ي رو برا  ی راه ن یما و خدا وجود داره و ا نیب  ی اسیق ک ی پس  ده، یرو به صورت خودش آفر ما
 . کنهیم جادی خدا و ما ا  نیارتباط ب  يبرقرار
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