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 او   ي خدا و مکاشفه 
 ذات   ک ی از    : 10درس  
 آر. سی. اسپرول دکتر  

  ي گسترده  ينهیشیکه از لحاظ ب  یی زها یاز چ یکی م، یکنی نگاه م  یباستان  يهابه فرهنگ  یوقت
  ه ی چند خدا باور  يشرفتهیپ  ارینظام بس  ک یتعهد به    کنه، ی توجهمون رو جلب م   ی باستان   ي هاتمدن 

رو   ان یخدا  يکه معبد همه  میکنی فکر م  های ونان ی ي. مثالً دربارهمینیب ی که در فرهنگشون م
اون   يخدا برا کی ن، ی ا يخدا برا کیرو داشتند،  نهیقر يهاو الهه ان ی خدا ان، یداشتند و روم

 .دادی رو تحت پوشش قرار م یو تالش انسان  یامور انسان  ي هاحوزه  يکه همه 

و  شرفتهیپ خاطر تعهد  هست که به ی فرهنگ کی  ، ياترانه یمد یباستان  يایدن  ن یا  ان یدر م یول 
  ي محققان منتقد  دونمی . حاال، مشهیم ان یبه طور برجسته نما ، یکتاپرستیمنحصر به فردش به 

  ی کتاپرست یمنعکس شده، واقعاً  ق یکه در عهدعت يهودی مذهب  کنندی م استدالل هستند که 
امروز  که ما  ی بود و کتاب مقدس يچند خدا باور  يهااز شکل  ی نامحسوس ب ینبود، بلکه ترک

در   ی کتاپرستی از  يترمدرن  دگاهی د کیکار شده و  راستاران یبعدها توسط و م، یکنی م  افتیرد
 نوشته شده. یاز گزارش کتاب مقدس سایکل يه یدوران پدران اول 

کتاب مقدس توجهمون    يصفحه   نیکه از اول   ییزها یاز چ  یک ی  رغمیمنتقدانه، عل  يهاه ینظر  نی ا  اما
که   ست ین  ی اله ت یماه ک ی خداوند خدا فقط  گه ینامبهمه که م يهیماعال ک ی کنه، ی رو جلب م 
متعاله. او   يبلکه او خدا  له، یاسرائ يمرزها  ای  هام یو اقتدارش محدود به حر کنهی سلطنت م

 . کنهی م  ی حکمران  زیو بر همه چ  کنهی که خلق م ه یی. او خدانهیآسمان و زم ي خدا

  ن ی رو بر ا ياد یز دیو تأک هیتک ق، یدر عهدعت لیائ سر ا یجامعه مذهب يتوسعه یتالش واقع  حاال، 
. و ما بطور مثالل  ستین  ییاز او خدا ریخدا هست و غ ک یفقط   یعنی کتاست، ینکته داره که خدا  

  ی قیعم  ار یبس  يشه یهست که ر  يزیچ  "شِما"  ه، ی گانه و در کتاب تثنکه در اسفار پنج   میکنی فکر م
 مردم داره.  ریدر ضم

  ي ، از ابتدا 6باب  هیو ما اون رو در تثن شدی آنها تکرار م ی پرستش جمع  که در بود  يز یچ نی ا و
اون رو   ار یبس يها تیچون در موقع  د، ییآشنا نی شما با ا ي و مطمئنم همه  مینیب ی م  4 ي هیآ

خود    يخدا  هوهی واحد است. پس    هوهیما،    ي خدا  هوه، یبشنو،    لیاسرائ  يا ":  گهیم  نطوری. ادیدیشن
 "قوت خود محبت نما. ی مام و ت  جان  یرا به تمام 
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  ش یماست. خُب، در پ يفرمان بزرگ برا يمل محتواچون اونها شا م، ییکلمات آشنا  نیما با ا حاال
  ي ا "شده:  ان یب  هیاعالم ن یهست و ا ییگردهما يکه فراخوانده شدن برا نجا، یشِما در ا ينه یزم

 "واحد است! هوهی ما،  يخدا هوه، یبشنو،  لیاسرائ

که من    یسخنان   نیو ا"کلماته:    نیا  اد، یبه دنبال فرمان بزرگ م  نجایکه بالفاصله در ا  يزیبعد چ  و
  ن ینما، و ح میبر دل تو باشد. و آنها را به پسرانت به دقت تعل م، یفرمای امروز تو را امر م 

را بر   ها و برخاستنت از آنها گفتگو نما. و آن  دن ی نشستنت در خانه، و رفتنت به راه، و وقت خواب 
در خانه ات   ي. و آنها را بر باهوها چشمانت عصابه باشد ان یعالمت ببند، و در م ي برا دست خود

 ".سی بنو ت یهاو بر دروازه 

  ه یاعالم  نی ا  گه، یبه ما م  نجایدر ا  هیتثن  يسندهیکه نو   نهیاندرز رو خوندم، ا   نی ا  نکه یا  لیدل   حاال، 
مهم و   یل یمردم خ یمذهب یزندگ  ي و، برابودن ا ی کی او،  ییکتای خدا، وحدت او،  ت یماه يدرباره 
 به فرزندان ارائه بشه. ییو راهنما میروزه با تعل هر  دینکته با نی ا ه، یاساس

هاشون بزنند.  ببندند و بر چارچوب در خونه  شون یشان یاون رو به مچ دست و بر پ دی با هااون 
صحبت کنند. به   نیا يدرباره  شن، یبلند م یصحبت کنند. وقت  نیا يدرباره د، ینینشی م یوقت
  ی ل یاسرائ  ن یبر والد  یکوشسخت   کی که    نه یمفهوم ا  نی کلّ شور و حرارت ا  نجایدر ا  گه، یرت دعبا

بزرگ شدن، منحصر به فرد بودن خدا  نیمطمئن بشن که قوم و فرزندان در ح تاشده  لیتحم
  ي ایدن  ن یدر مذاهب دروغ ي که منتظر اونهاست، چند خدا باور یبیچون فر کنند، ی رو درك م

 اطرافشونه.

بود   يفساد افراد  ل، یاسرائ   يبرا  د یتهد  نیکه بزرگتر  مینیب یم  م، یرو بخون   قیعهدعت  خ یاگه تار  و
توسط   قیکه وحدت خدا در عهدعت مینیب ی م و بودند. ار یبس ان یو خدا گهی د ان یکه به دنبال خدا

  "از من ریغ"، و "باشدن  از من ریغ گرید ان یتو را خدا"فرمان از ده فرمان مشخص شده:  نیاول 
پنجاه خدا داشته   ا یشش  ای پنج  دیتون ی م د، یخوا ی اگه م یعنی ست، ین  "باالتر از من " ي به معنا

  ر یغ"در نظر گرفته بشم. نه،    کی   يشماره   ي خدا و خدا  نیمن به عنوان متعالتر  که یزمان   تا  د، یباش
  ی پس وقت  کنه، ی م   دایش پ گستر  نشیدر سراسر آفر  هوه یو حضور    "در حضور من"  ی عنی  "از من
داشته   گر ید ان یخدا دی نبا": گهیم نجا یا "از من نباشد،  ریغ گرید ان ی تو را خدا": گهیخدا م

 . کنهی چون فقط خدا به عنوان خدا سلطنت م  ست، ین  ییخدا چیه ن چو "د، یباش

  ق یدعتعه یاصل يهاهیان یاز ب  یرو اختصاص داده و به طور مختصر به بعض یمن امروز زمان  حاال، 
از   یکی مقرر شده و همزمان  قیدر عهدعت یکتاپرستی مفهوم  ، یبا چه تالش  مینیکه بب پردازمی م
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  ي خدا به    مانمون یکه ما ا  ثهیتثل  يآموزه  کنه، ی م  فیرو تعر  یح یمس  مان یکه ا   ییهاآموزه   نیترمهم
  م یخواه  یفرمول رو بررس   نیذاته. و ما ا  کیخدا سه شخص در    یعنی  م، یکنی م   رو اعتراف  ثیتثل

 .نی درس، بلکه در درس بعد از ا ن یکرد. نه در ا

  ن، یمرموزتر  ن، ی از دشوارتر ی کی چون  م، یبپرداز ثیسؤال از تثل نی به ا  میخوای االن م  اما
  مان یا يهاسال  ن ی. سؤال اول هیحیمس مان یآموزه در کل ا نیزتریو بحث برانگ ن یترکنندهجیگ

  ی کتاپرستی بر    نقدر یکه ا  قینسبت به مذهب عهدعت  ندتون ی م   ان یحیمس  چطور بود که    ن یا  یحیمس
 صحبت کنند؟  ثیتثل يوفادار باشند و همزمان درباره  کنه، ی م  دیتأک

که غالباً توسط   یقیطر م،یکنی صحبت م ثیتثل ي خدا  يدرباره  یحداقل در نگاه اول، وقت چون 
پسر،  يپدر، خدا  يخدا :میکه ما به سه خدا اعتقاد دار  نهیاشده،  دهی ما درك و شن ان یاطراف

نداشته   اریبس ان یباستان، خدا ونان ی ای مذهب روم  يما به اندازه  دی روح القدس. شا ي خدا
  م، یسه خدا دار  یعنی  شد، ی م   افتی  لیاسرائکه در    میدار  ییاز خدا  شتریدو تا خدا ب   یول   م، یباش

 .هی باور دا از چند خ یکه شکل ، ییسه خداگرا ای

خودش را در حال رشد و   ی حیمس ي سایکلکه چرا  نه یا شه، ی م جاد یکه بالفاصله ا یسؤال  پس
رو   ياه یدیی تأ یحیمس يسایچگونه کل د، یدی م  لیاسرائ يعهد تازه  ط یاز شرا  ریناپذ ییجدا
 خدا، پدر، پسر و روح القدس هست؟   یعنی شه، ی م افتی ثی که در تثل دهیم لیتشک

  ي سا یکل دانان یاله يهایزن گمانه  یخ یتار لیتحلو  هی سؤال صرفاً در تجز نیدوباره، پاسخ ا  خُب، 
  ن ی بود، و ا  دی توسط اون مقرر شد، خودِ عهدجد  ث یتثل  يکه آموزه   ییهاشهیر .  شهینم  افتی  هیاول 
پدر، از لحاظ    يخدا از لحاظ خدا   يدرباره  کنه، ی خدا صحبت م   يدرباره  یوقت   د یکه عهدجد  قتیحق

  ی مفهوم رو با وضوح نیا ، یمتن چیه و. کنهی م روح القدس صحبت يپسر و از لحاظ خدا يخدا
  وحنا ی  لیانج  يدر واقع مقدمه   کنه، ینم  ان یب   م، یاب یی م  وحنا ی  لیکه در باب اول انج  ي زیاز چ  شیب 

 .کنهی آماده م ثیبه تثل سایکل مان ی اعتراف ا يصحنه رو برا 

  ن ی ا 1باب  وحنایدر . ما مینگاه کن وحنایمتن در  نی رو اختصاص داده و به ا ی زمان  دییایب  پس
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد  ": میخون می  کلمات رو

. در او  افتیاز موجودات وجود ن   يزیاز او چ  ریشد و به غ  دهیبه واسطه او آفر  زیخدا بود. همه چ
 ".افتیآن را درن  ی کی تارو  درخشد ی م یک ینور انسان بود. و نور در تار  ات یبود و ح اتیح

  "لوگوس "معروف    یونان ی   ياز کلمه   ، یسیمتن انگل  نیکه در پسِ ا  دیدون ی نظرم اکثر شما م به    حاال، 
ترجمه شده که   نطوریا  یسیمتن انگل نیهست و ا "کلمه" يبرا یونان ی ي استفاده شده که کلمه 
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لوگوس  و لوگوس نزد خدا بود و در ابتدا لوگوس بود ":  گفتی م یونان ی  در ".در ابتدا کلمه بود"
 "خدا بود.

به طرق    وحنایدر باب اول    نجا یمفهوم کالم خدا در ا  ن یکننده هست، چون ا  ج یگ  یبه نوع   نی ا  حاال
در  "ما گفته شده:  به هست.  زیتما کی خدا و لوگوس  ن یاول، ب  يشده. در نمونه  ان یب  ی متفاوت

  ک ی نفر با  ک ی  گم یم یوقت . حاال، "لمه نزد خدا بوددر ابتدا کلمه بود و ک" ا ی، "ابتدا  لوگوس بود
  گه ی با همد یکه اونها به نوع  شمیدو نفر قائل م نیب  ی واضح زیتما کی هست، من  گهینفر د
  ک ی نفر با    ک ی   گمیم  یبگم با هم بودند، اما وقت   تونمی که م   ک ینزد  اونقدر  دارند،   کی نزد  يرابطه
مگه نه؟ دو شخص   نجاست، یموجود در ا که دو گهیبه وضوح به شما م نیهست، ا  گهینفر د

 . زیمتما

کلمه، و خدا قائل   ایلوگوس  نیب  يزیتما  کی وحنایکه  نهیا میخون ی م نجایکه ا يزیچ نیاول  پس
رو به باز   قهیچند دق خوامیم حاال،  هست. "نزد" يکلمه  يریدر رابطه با بکارگ زیتما نیو ا شهیم

بر کتاب   يمرور  يمون رو دربارهما مجموعه  یص بدم. وقت اختصا  نجایدر ا  "نزد"کردن مفهوم 
کتاب   دگاهیموضوع از د نیرو به ا یزمان  م، یدادی بود، انجام م "خاك تا جالل"مقدس که اسمش 

به نظر برسه   تیماهی ب  ینوع  به ، ممکنه "نزد" کِی کوچ يکلمه  نی اختصاص دادم، چون ا ی مقدس
حداقل سه اصطالح  ، ی ونان یته باشه. اما در زبان رو داش یق یارزش عم ایمفهوم  یبه سخت و
به کلمات  یهست که وقت "سون " يکلمه  یکیترجمه بشه.   "نزد" یسی انگل يبا کلمه تونهی م
هست که مردم    یکه مکان   "سونوگوگه"  د یرو دار  سهیکن  يچسبه، مثالً در عبر می   هاشه یر  ا ی  گهید
 .  شنیجمع م  گهیبا همد  و رن یم

ما   ی. وقتشهیم لیتبد "نیس"به   یسیانگل شوندیدر پ ، یونان یدر  "سون " وندشیپ نی ا ، یراست
اونها رو با هم هماهنگ   یعنی م، یکنی م زینکرونایس ای میکنی هامون رو با هم همزمان مساعت 

  ره یو غ  "سمینکرون یس"  ی همزمان   پس  م، یشیجمع م  یمقطع زمان   ک یدر    گهیبا همد  یعنی  م؛یکنی م
 .کنهی شخص اشاره م  ک یاز  شیبودن ب  "با هم"به 

.  میحضور دار  گهی و با همد  میزنده هست  ییمحل گردهما  نیما امروز در ا  نجایتر بگم، اساده   حاال
در   "نزد" يکلمه  يریبکارگ ي هاق یاز طر ی کی  نی . امیاز افراد مشارکت دار  یبا گروه  یعنی نیا
، از  "نزد" یعنیکه  میرو دار  "کی زیفمتا " يهست. ما کلمه "مِتا" يبا کلمه  گهید قیطر .هیونان ی
و به من   نجایا ادیب  خوامی مورد عالقم، راجر م ياز دانشجو  نجای. من اهیزیلحاظ که در کنار چ نیا

که ملکه رو   رمیم سی به انگل ؟ير یکجا م ندهیآ يرو نشون بدم. راجر، هفته  نیکمک کنه که ا 
 .هیعال  نی در بزرگ ومادر بزرگت. ا مامانت و بابات و پ ره؟یبا تو م  یباشه، و ک نم؛یبب 
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. او در کنار منه؛ او با  م یستادیاجر؟ و ما در کنار هم ا مگه نه ر ، يستادیبا من ا  نجایحاال تو ا خُب، 
 دینیب ی زن و شوهر رو م کی  دیو با هم هستند. و شا رن یراه م ابان یدو نفر در خ دینیب ی منه. م

 تند. هس یفالن  ي آه، اونها خانم و آقا": دیگی و م

  گه یو اونها پهلو به پهلو، شانه به شانه همد ".رن یهستند و با هم راه م رون یامشب ب  اونها
ممنونم. خُب،   ی لیخ ق، یخُب رف  ی ل یخمگه نه راجر؟  م، یهست ي نطور یکالس ا ن یهستند. و ما در ا 

 ."با هم بودنه"از   گهینوع د ک ی  نیا

  ي مه و با کل  برن یبکار م  های ونان یکه    "یبودن   با هم"از با هم بودن هم هست،    یهنوز نوع سوم   اما
  گهی د یونان ی يکلمه  کی  يرو برا ياه ینشون داده شده که بر حسب اتفاق، پا "پراس" یونان ی

  ي برا  یونان ی  يکلمه ،  "پراسوپُن "  یونان ی  يهست. و کلمه   "پراسوپُن "  یونان ی  يکه کلمه   دهیشکل م
از با هم    يترمانه یصم  فی، توص"نزد"  فیتعر  د، ی ارد  "پراس"  نیبا ا   نجایکه ا   يز یچهره هست و چ

 بودنه.

با هم   توننی که اشخاص م  ه یقیطر نیترک یکه نزد کنهی م فیرو در رو رو توص يرابطه  ک ی نیا
:  گهیو م کنهی استفاده م نجا یا وحنا ی که  هیاصطالح نی . اتیمی صم ي رو در رو دگاه ید از باشند، 

  يرابطه   نی کتریخدا بود؛ لوگوس در نزد  "پراس"  ي کلمه   "ا بود.در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خد"
 ممکن با خدا بود.

 م، یتقال کن  "نزد"کاربرد اصطالح    ينامحسوس درباره   يها تفاوت   نی که با ا  ی به هر شکل  نجا یدر ا  اما
مگه    ده، یدو طرف رو نشون م  نیب   زیتما  ک یهمچنان    ن یا  م، یرو تکه تکه کن  "نزد"  يطور کلمه   هر
  ک یکه لوگوس از ابتدا در  میریگی م ادی نجایخوبه. اول از همه، در ا  زیهمه چ نجای؟ و تا انه

 م، یری م  يعبارت بعد ای  ي بعد يه یبه سراغ آ یوقت کدفعه، ینزد خدا بود و حاال  کینزد ي رابطه
 لوگوس خدا بود. و ".و کلمه خدا بود": میشی م ریمتح

رو   يکلمه نزد خدا بود؛ حاال قدم بعد دیگی رف به ما مط کی شما از  د، یلحظه صبر کن ک ی خُب، 
.  "بودنه" یونان یفعل  يبکار رفته، شکل عاد  نجایکه ا  ی کلمه خدا بود. و فعل دیگی برداشته و م

شده، در فاعل   دییآنچه در گزاره تأ کهبکار رفته، دادن  وندیپ يبرا نجایفعل ربطه و ا کی  نیا
  ت ی انتساب الوه  کی  نجایکلمه خدا بود و خدا کلمه بود. پس ا  شده، پس اونها دو رو دارند:  افتی

 .میبه کلمه رو دار 

  حاال،   شناخته شده.  یکی کلمه با خدا    گه، یاز طرف د  وشده،    زیطرف، کلمه از خدا متما  کی از    پس
  ث یتثل  يآموزه   سایکل  د، ی در عهدجد  نیمثل ا   ياد یمتن، بلکه به خاطر متون ز  ن ینه فقط به خاطر ا
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سال    300در    امابکار رفته،    دیدر عهدجد  یسیع   يبرا  يار یبس  یفیکرد. اصطالحات توص  میرو تنظ
حاکم شد، مفهوم لوگوس بود، چون نه   دانان یکه کامالً بر تفکر اله  یاصطالح سا، یاول تفکرات کل

 به ما داده.  حی مس تیماه يرو درباره   یمتعال  دگاهید نی دشوار بود، بلکه چن اریتنها بس

که گزارش پاسخ    هیکس  وحنا ی . البته  ستین   سندهیتنها نو  ا یتنها متن    نیر قابل مالحظه، ا به طو  اما
  ز یرستاخ يکه از زنان و دوستانش درباره  یتوما به گزارش یوقت ده، یتوما در باالخونه رو به ما م

 بود، شک داشت. دهیشن حیمس

نگذارم و دست   هاخ یم ي جا و انگشت خود را در نمیرا نب هاخ یم ي تا در دو دستش جا "گفت:  و
بر شاگردان ظاهر    حیرو که مس  ی ما گزارش شگرف  "آورد.  نخواهم  مان یننهم، ا  ش یخود را بر پهلو

از او خواست دستش رو در   و رو به توما نشون داد  ش یو او دستان زخم م، یدار ادیشد، به 
به که کتاب مقدس  من جال  ي او دست بذاره. و برا ي پهلو ای  حیمس ي هادست او بذاره، بر زخم 

 نه.  اید کار رو کر نی که توما ا گهی هرگز به ما نم

از توما خواست به او دست   حیو مس دیکرده رو در مقابلش د امیق حیکه او مس میدون ی فقط م ما
خداوند   يا "برآورد:  ادی فر و که توما زانو زد  نهی ا  گه، یکه کتاب مقدس به ما م ي بعد زیبزنه و چ

 "من. يخدا  يمن و ا 

بودند، نه فقط نسبت به   اریهش داً یبه طور خاص، شد د، یعهدجد  ي هودی  سندگان یدوباره، نو حاال
  ی تیممنوع  ن یو تمثال نسازند و ا  دهیتراش  ی بلکه از فرمان دوم که صورت  ق، یفرمان اول در عهدعت

  یمرتکب بت پرست  یزمان  و داشت.  شه یر یانواع بت پرست  هیبرعل ق یدر عهدعت قاً یکه عم
  نکهیبود: ا نی ا د یعهدجد  سندگان یپس درك نو شد، ی م  ده یپرست یکه هر مخلوق  دشدن ی م

او خدا باشه، چون اگه خدا نباشه،   ی که در واقع به نوع شهیم هی توج یفقط زمان  حیپرستش مس
 مخلوقه.   کی حالت،  نی پس در بهتر

ش پرستش  خود  یسیع   نکهی. و اهیذات بت پرست  نی . اهیاز مذهب واقع   یپرستش مخلوق، تخط  و
در روز سبت شفا    یوقت  د، یدر عهدجد   گه ید  ي هات یدر موقع   یس یمهمه. ع  یل یخ  رفت، یتوما رو پذ 

تو فکر  ": دیدون یم گن، یم و کنندی مخالفت م ن یبا ا ان یسیو فر بخشه، ی گناه رو م یوقت ده، یم
  دند، یرو فهم  یسیاونها مفهوم حرف ع  "دونه، یم  یک یمرد خودش رو با خدا    نی ا  ؟یهست  یک  یکنی م

  "که من خداوند سبت هستم. دیتا بدون  کنمی کار رو م نی من ا"گفت:  ی سیچون ع

که روز سبت رو   یکه خداوند سبت بود، خداست، کس ی که تنها کس دی فهمی م ي هودی هر  حاال، 
  ي گناهان بر رو  دن یکه پسر انسان را استطاعت آمرز  دیتا بدان   کنیل "گفت:    یسینهاده و ع  ان یبن
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و    ایبا خشم واکنش نشون دادند، چون گفتند که او حقوق و مزا  ان یهودی دوباره    و  "هست.  نیزم
 که فقط به خدا تعلق داره.  کنهی رو به خودش منتسب م ياقتدار 

و کلمه خدا بود. همان در  ": گهیکه م هیان یب  نیبه بعد از ا م، یبرگرد وحنای يدوباره، به مقدمه و
از موجودات وجود   يزیاز اوچ  ریشد و به غ دهی او آفر به واسطه زیابتدا نزد خدا بود. همه چ

پولس   ادتونهی. "بود اتی در او ح": تاًینها وشناخته شده.  یکی لوگوس با خالق  نجا، یدر ا ".افتین 
 ".میو حرکت و وجود دار ی که در او زندگ رایز":  گهیم یدر اعمال چ 

به وضوح   ن یا اته، ی ح يکننده  ا یهقدرت م اته، یمنشاء ح  نی ا ی عنیدر لوگوسه،  ات یح میبگ نکه یا
به مفهوم    میکه اگه بخوا  مینیب یم  پسشده،    دهی که کلمه نام  دهینسبت م  یکس  نی رو به ا  تیالوه

طرف به   کی که از  میداشته باش یفرمول  کی دیبا م، یو پدر و پسر بپرداز حیمس یکتاب مقدس 
کدوم از اونها رو نابود  چی ه تی که الوه ي زیرو نشون بده، تما  تیاشخاص الوه نیب  زیوضوح تما 

 . فتهیم تفاق چطور ا نی پرداخت که ا میخواه نی نکنه و ما در درس بعد به ا
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