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 تشخیص حقیقت 
   بارك پارسونز   نویسنده: 

هاي ما  این روزها دست یافتن به حقیقت دشوار است. اگر اوضاع تغییر نکند، وضعیت براي نوه 
دانند در کجا به دنبال حقیقت  دشوارتر هم خواهد شد. حتی اکنون نیز بسیاري از مردم نمی 

کنند گونه به دنبال آن بگردند. گمان می دانند چه باشند و حتی هر روز بیشتر از روز قبل نمی 
هاي افراد مشهور و محبوبشان، در اولین نتایج جستجو در گوگل، یا  توان در توییت قت را می حقی

هاي آینده اساساً این  ي اصلی این نسل و نسلدر صفحه ویکیپدیا پیدا کرد. با وجود این، مسئله 
توانند حقیقت را تشخیص  گونه حقیقت را پیدا کنند، بلکه این است که نمی نیست که کجا و چه 

دهند. به همین علت، باید نسل بعد را چنان تربیت کنیم که نه تنها بتواند حقیقت را از خطا،  
شده، و حقیقتی که بخشی از آن پاك شده باشد نیز  حقیقت، حقیقت تحریف بلکه آن را از نیمه 

 تشخیص دهد.  

مقدس، حقیقت را  اعتبار کردن حقانیت کتاب اند با بیها تالش کردهتاریخ، بعضی انسان  طول در
بوده نیز زیرك  با واژه و کوشیده   منکر شوند. بعضی  فروشانه و تحت تاثیر قرار  هاي فضل اند 

ي مسیحیت، ایشان  هاي غیر روشنفکرانهدادن مردم به کمک تفسیرهاي جدید از به اصطالح ایده
کالم خدا دور کنند. البته بسیاري نیز این کار را به عنوان بخشی از تالش براي «نجات»  را از  

 اند. مسیحیت و براي هماهنگی آن با ذهنیت و فرهنگ دنیوي انجام داده

به دست افراد خارج از ایمان انجام می  شد اکنون به سرعت در  متاسفانه آن چه زمانی عمدتاً 
هایی  شود. کسانی که از درون کلیسا دست به چنین تالش هنجار می   بسیاري از کلیساها تبدیل به

مقدس را چنان تفسیر کنند  خواهند حقیقت کتاب چون دشمنان دین در گذشته، می زنند، هممی 
قدر نادان نیستند که که مسیحیتی حاصل شود که با فرهنگ امروزي سازگارتر باشد. معموالً آن 

که فرهنگ پذیرایشان نیست از مسیحیت حذف کنند. در عوض،    هاي الهیاتی رابعضی از واقعیت 
پوشند و امیدوارند برنده مجادله باشند. ها چشم میبراي این که به فرهنگ بر نخورد از ذکر آن 

هر گونه تالش براي هماهنگ کردن مسیحیت با فرهنگ منجر به تضعیف این کار احمقانه است. 
 فرهنگ باقی نخواهد ماند که حقیقت را اعالم کند.  مسیحیت خواهد شد و هیچ صدایی مخالف 

اي کوتاه بیاید. نباید بگذاریم رهبران فرهنگی حقیقت خداوند را  کلیساي حقیقی نباید حتی ذره 
توانند)، و نباید اجازه دهیم بعضی از رهبران کلیسا حقیقت  گاه نمی به حاشیه برانند (که هیچ

آن   کنند، ط کسانی که از حقیقت متنفرند از آن اجتناب می را، حتی بخشی از آن را، محو کنند. فق 
کنند تا با فرهنگ تعارضی ایجاد نشود. به عالوه، به قول کنند، یا بیانش نمی را از نو تفسیر می 
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کنند هاي آینده نه تنها حقیقت را فراموش می کنیم، نسلجورج اورول، وقتی حقیقت را پاك می 
شوند. ها تبدیل به حقایق در دسترس می برند، و دروغیاد می   بلکه پاك شدن حقیقت را نیز از

آزاد در دوست داشتن حقیقت و آن یکتا    –فقط آنگاه که حقیقت را بشناسیم آزاد خواهیم شد  
 که حقیقت است، و آزاد در بیان حقیقت با محبت. 
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