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 از خاك تا جالل 
 تصویر خدا در انسان :2درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

؛  "تا"ي میانی؛ از خاك تا جالل، وقتی این عنوان را براي این بررسی و معرفی کتاب مقدس در نظر بگیریم، کلمه 
کنیم،  هامون از این کلمه استفاده می کنه، از خاك تا جالل. ما تقریباً بارها در صحبت کمی من رو کنجکاو می 

الف تا ي هست. مثالً کتا از  تا  ي منطقه ب مقدس درباره اینطور نیست؟ میگیم یک چیزي  از دان  اي میگه که 
  صحبت   مقصد   یا  منظور   یا  هدف  یک   يدرباره    کنیم، می  استفاده   "تا"ي  بئرشبع هست. و معموالً وقتی از کلمه 

  .کنیممی 

ي آغاز داره و اونطرف مقصدي داره؛ و یادتونه در درسهامون  کنیم که اینجا یک نقطه یک نوع حرکتی رو توصیف می
ي آغاز در زمان و مکان هست، اما  ي اول عهدعتیق، این اعالن رو داریم که یک نقطه ي پیدایش، در جمله اره درب

کنه؛ فقط سیاره ها در مدارشون حرکت نمی  ي خاصی از زمان و مکان شروع میشه، حرکت می چیزي که در نقطه 
ي  ه و در مفهوم عبرانی تاریخ، درباره کني معینی حرکت می کنه. به سوي نقطه کنند، بلکه تاریخ هم حرکت می 

  بخش خداست.ي خدا شروع شده، هدف و فرجامش در هدف نجات کنیم که با عمل خالقانه تاریخی صحبت می 

هام بگم که االن تقریباً سه سالشه، اما به محض اینکه حرف زدن یاد گرفت،  ي یکی از نوه خوام داستانی درباره می 
و دِربی    "دِربی، کی تو رو آفریده؟"کودکان، سؤاالت خیلی ساده رو بهش یاد داد.  هاي  پسرم از پرسش و پاسخ

پرسید، و سؤالی که بیشتر از همه دوست داشتم و  ي این سؤاالت رو می اون همه   "خدا من رو آفریده."گفت:  می 
 "ها رو آفریده؟ي این چیز دِربی، چرا خدا تو و همه "پرسیدم، این بود: وقتی دِربی دو ساله بود ازَش می 

  سؤال   "نکنه؟  فراموش   رو  این   هرگز  امیدوارم":  کردممی   فکر  من  و  "خودش،  جالل   براي"گفت:  و دِربی بسادگی می 
  .خودش  جالل  براي  تاریخ؟  چرا انسان؟ چرا  دنیا؟  یک چرا. چرا پرسهمی  که سواالتیه  اون  از

کنیم،  ي خیلی مهم می کنیم، ذهنمون رو وارد یک ایدهدر این مورد استفاده می  "تا"یا    "براي"ي  حاال وقتی از کلمه 
خونیم که در هر صفحه، یک هدف الهی رو  خونیم، کتابی رو می ي هدفه. حاال وقتی کتاب مقدس رو می و اون ایده 

  کنه.براي وجود شما، وجود من و وجود کل جهان آشکار می 

رایط آرومی باشم که کاري براي انجام دادن نباشه، چون  اخیراً با همسرم در تعطیالت بودم، و من عادت ندارم تو ش 
دونم، هیچ چیز چیه، غیر از اینکه چیزي نیست،  واقعاً متوجه شدم که غیرممکنه که هیچ کاري انجام نشه. نمی 

خواي چی کار کنی؟  امروز می "گفتم:  تونم انجامش بدم. پس هر روز به همسرم می پس چون چیزي نیست، نمی 
کردم. چطور باید از این زمان استفاده کنیم؟ مقصدمون باید چی  ي هدف سؤال می من درباره   "کنیم؟باید چی کار  

 باشه؟ هدفمون باید چی باشه؟
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ي بیست و یک، این گزارش رو داریم؛  ریم، در آیه حاال وقتی به داستان خلقت بشر در پایان باب یک پیدایش می 
ه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی  و خدا گفت: «آدم را بصورت ما و موافق شبی"

خزند، حکومت نماید.» پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او رابصورت خدا  زمین و همه حشراتی که بر زمین می 
 "آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید.

بینید؟ اینکه فقط در خط اول عهدعتیق، توصیف عمل خدا رو با یک هدف داریم! در الوهیت یک  این رو اینجا می 
مکالمه هست. در تثلیث یک توافق هست. در الوهیت، یک نقشه براي عمل هست، و مثل این نیست که پدر، پسر  

بلکه این اعالن    "خوایم چی کار کنیم؟ی خُب، امروز م"و روح القدس در تعطیالت باشند و یکی به دیگري بگه:  
 "بیایید کاري بکنیم. حاال بیایید انسان رو به صورت خودمون بسازیم."هدف هست که از خدا میاد، وقتی خدا میگه:  

حاال این یک اعالن ساده در پیدایشه که شاید بخوایم به سرعت ازَش رد بشیم و به ارزش عمیقش پی نبریم. اگر  
ي انسان بحرانی هست، مخصوصاً در دنیاي غرب، این بحرانی هست که بر  ستم، در تفکر و فلسفه در پایان قرن بی

ي خلقت الهی مربوطه، چون در ایده خط اول کتاب  کنه: هدف. و بحران هدف به افول ایدهاین کلمه تمرکز می 
چیزهایی که در اونه، تصادفی  ي  ها و زمین را آفرید و دنیا و همه مقدس این اشاره هست که در ابتدا خدا آسمان

کنه، هدفی  نیست، بلکه با تصمیم منظم و عقالنی یک وجود مافوق طبیعی اومده، کسی که براي هر کاري که می 
  داره.

ي هدف قطع میشیم،  اما اگه ما یک جهان بینی رو بپذیریم که امروزه در سرزمین ما رایجه، بالفاصله از کل ایده
به ما گفته شده که محصول نیروهاي نابیناي شانس هستیم. همانطور که یک فیلسوف  چون به ما چی گفته شده؟  

هاي رشدیافته هستیم که به طور اتفاقی از گِل و الي ظاهر شدیم. ما تصادفات کیهانی هستیم و  گفته، ما سلول 
  هیچ هدف اساسی براي وجودمون نیست.

ي فلسفی رو انجام داد که فقط یک سؤال جدي براي  اهدهبراي همین، آلبرت کامو، در اواسط قرن بیستم، این مش
نیست،  فیلسوف  براي سؤال چرا  وقتی جوابی  اون سؤالِ خودکشی هست، چون  توجه کنند، و  تا بهش  موند  ها 

 خودکشی یک گزینه میشه. 

، باید سؤالی  کنمکنم زندگیم هدفی نداره، تاریخ هدفی نداره و جهان هدفی نداره، اگه فکر می اي که باور می لحظه 
ي خودش فکر  ، و بعد به مخمصه "بودن یا نبودن؟ مسأله این است"رو بپرسم که کامو پرسید. هَملت اینطور گفت:  

ي تقدیرِ جفاپیشه تن دردهیم،  تر آن است که به تیر و تازیانه بودن یا نبودن؟ مسأله این است. آیا شایسته"کرد،  
 "ها را از میان برداریم؟نگ مشکالت فراوان رویم تا آن دشواري یا این که ساز و برگ نبرد برداشته، به ج

تونم ببینم، چیزي که باهاش  من اینجا در این لحظه بوجود اومدم و تا جاییکه می "کرد؟ او گفت:  اون چه سؤالی می 
ي  هیخته . این روش فر"آمیزبخت و اقبال خشونت "، از چی؟ بخت و اقبال؛  "ها هستند مواجه میشم، تیرها و فالخن
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الیزابتی براي در نظر گرفتن وجود انسانه که چیزي غیر از شانس نیست؛ اینکه زندگیتون یک رویداد تصادفیه. و  
  مون فریاد میزنه. این چیزیه که دیدگاه نافذ فرهنگمون، هر روز بر فرزندان 

سوي هیچ چیز میري،  تو یک تصادف کیهانی هستی. تو یک سلول رشدیافته هستی. تو از هیچ چیز اومدي؛ به  "
اما سؤالی که مطرح میشه، سؤال   "آمیزه مواجه میشی، به روي خودت نیار.اما وقتی با شانس و اقبالی که خشونت 

آمیز  هاي این بخت و اقبال خشونت اصالت و شرفه، سؤال فضیلت؛ اینکه بهتره در ذهنمون متحمل تیرها و فالخن 
 ریم، بمیریم؟ گزینه اینه: مردن. اما بعدش چی؟ بشیم، یا با مخالفت، اونها رو از بین بب

هایی که بعد از جابجایی  چون در این خوابِ مرگ، خواب"خوابیدن، به طور اتفاقی خواب ببینیم. آه، مسئله اینه:  
چی  "او میگه:    "بینیم، باید ما رو متوقف کنه، و این چیزیه که بدبختی میاره، زندگی طوالنی.این کالف فانی می 

گه چیزي فراتر از این باشه؟ چی میشه اگه من پاسخگو باشم؟ چی میشه اگه وجودم هدفی داشته باشه؟  میشه ا
 "بینم؟آمیزي باشه که خودم رو در اون می چی میشه اگه چیزي بیش از بخت و اقبال خشونت 

ه هدفه. من کی  ي فرهنگی منعکس میشه، این سؤال مربوط ببه سؤالی توجه کنید که در ادبیات، فیلم، هر رسانه 
، اینکه عمل منشأ وجود  "آدم را بسازیم"هستم؟ چرا هستم؟ جواب این سؤال در پایان فصل یکه، وقتی خدا میگه:  

کنه و همونطور که  ي یک تصمیم عقالنی از یک وجود ابدي و عالِم مطلقه که میدونه چی کار می انسان، نتیجه 
ثُبات نیست، بلکه  دازه. حرف انیشتین این بود که منشأ جهان، بی نیک بار آلبرت انیشتین اظهار کرد، او تاس نمی 

 عمل یک خداي هدفمنده. 

کنه، به این سؤال مربوطه: آیا هدفی  ها رو در دنیاي امروز ما از هم جدا می اي که جهان بینی تونم بگم مسأله می 
و اگه هیچ هدفی نیست،    براي وجودت هست یا نه؟ و اگه خدایی نیست، تضمین می کنم که هیچ هدفی نیست؛

هیچ خدایی نیست. اما اگه خدایی هست، پس هدفی هست؛ و اگه هدفی هست، پس باید خدایی باشه. حتی ارسطو  
 طور خاص این رو درك کرد. این رو درك کرد، یا باید بگم، ارسطو به 

انسانیت به ما میگه و زبانی  ي منشأ  ، پس کتاب مقدس در ادامه درباره "آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم"
که اینجا در پیدایش بکار رفته، درکش براي ما کمی سخته، چون به ما میگه به صورت خدا و شبیه خدا آفریده  

  شدیم.

ها رو  ها و نور آفتاب رو آفرید و روزها رو جدا کرد و آب ي خلقت که خدا درختان و رودخانه واو! بعد از مراحل اولیه 
و آسمان  ماهی  پُر کرد و خزندگان مختلف و همه   با  پرندگان  با  به  رو  و  میره  کنار  وقتی  آفرید؛  رو  ي حیوانات 

 . "نیکوست"کنه و میگه: کنه، برکتش رو بر اونها اعالم میچیزهایی که آفریده نگاه می 
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ي این  و همه   ي این مخلوقات و ساکنانبعد از داشتن همه "ي اوج کارش نرسیده، تا اینکه میگه: اما هنوز به نقطه 
بینم که تصویر من رو داشته باشه، چیزي  کنم و چیزي نمی چیزهایی که آفریدم و جهان رو پُر کرده، نگاه می 

 نیست که شبیه من باشه.

باشه. من مخلوقی رو  "پس خدا گفت:   باشه که به صورت و شباهت من  این  چیزي رو خلق کنیم که هدفش 
تونه یک خداي دیگه خلق کنه، چون  حتی خدا نمی  "اي دیگه خلق کنم.تونم یک خد آفرینم، معلومه که نمی می 

ي این چیزها میشه. این  خداي دوم، در اصل، یک مخلوق میشه. او فانی، وابسته، نشات گرفته شده، مشروط و بقیه 
 یکی از کارهایی هست که ممکن نیست خدا بتونه انجام بده.

خوام کار خاصی رو با ظرفیتی  تونم خودم رو تکثیر کنم، بلکه می پس نمی "تونه خودش رو بوجود بیاره.  او نمی 
خاص خلق کنم که مثل من باشه، تصویر من رو داشته باشه، جاللم رو ساطع و منعکس کنه، شخصیت من رو به  

  ي ي چیزها، بقیه ي چیزها رو به این مخلوق بسپارم، تا بقیه خوام حکمرانی بر بقیه ي خلقت نشون بده. و میبقیه 
پس خدا ما رو به صورت و شباهت خودش   "مخلوقات این دنیا تابع کسی باشند که تصویر من رو بر خودش داره.

 آفرید.

حاال به این معنا نیست که ما دقیقاً مثل خدا هستیم، بلکه شباهت، به نوعی یک شباهت در وجودمونه که به عنوان  
ي تصویر  زنند که ایده ي این گمانه می ها درباره ها، قرن ها و الهیدان مخلوقات انسانی مثل خدا هستیم. فیلسوف 

کنند که حداقل بخشی از مفهوم به صورت خدا بودن، اینه که  خدا از چی تشکیل شده، و به طور کلی فرض می 
 کنه. خدا یک وجود عقالنی هست. او عالِم مطلقه. فکر می 

باشه که  "اي رو بارها و بارها میگه:  کنید که جمله ی آگاهه. هشیاره. شما به جنگ ستارگان و کل این فیلم نگاه م
تسلی اندك از اینکه نیرویی باهات باشه. این یعنی چی؟ یک شوك الکتریکی؟ جاذبه؟ موج جزر   "نیرو با تو باشه.

 ي اینها ظهور نیرو هستند، اما معتقدیم که این نیرو بدون عقل و شعوره. و مدي؟ انفجار آتشفشانی؟ همه

گیري، یادگیري،  العاده که اسمش رو تفکر، اندیشیدن، تصمیم ي فوق ا بودن یعنی بتونیم در این پدیده به صورت خد 
تونیم از لحاظ علم مطلق داشتن یا دید بیکران داشتن، مثل  دانستن، استدالل کردن میذاریم، شرکت کنیم. ما نمی 

 ي شباهت داریم. قطه ي تشابه، یک ن تونیم. بلکه یک نقطه خدا فکر کنیم؛ نه، اصالً نمی 

نه فقط این، بلکه به عنوان مخلوقات او به صورت او، به عنوان مخلوقات اخالقی آفریده شدیم. بعد از این، داستان  
کنیم، تراژدي بزرگ تاریخ بشر. اما چیزي که براي سقوط در فساد اخالقی الزمه،  سقوط رو در عهدعتیق مطالعه می 

خوره، ما این  هاي آب به زمین می اخالقی باشه. وقتی باران از آسمان میاد و قطره   اینه که در ابتدا باید یک ماهیت
   دونیم.دونیم. این رو سقوط اخالقی یا چیزي مربوط به فساد نمی رو گناه نمی 
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ي  کنه. اما وقتی درباره فته؛ این فقط در اون لحظه از قانون طبیعت، از جاذبه اطاعت می اي روي زمین می شی
ي تاریخ کتاب مقدسی برطرف میشه، مشکل سقوط  کنیم، مشکل بزرگی که در گستره نجات صحبت می  خلقت و 

  اخالقیه؛ اما براي اینکه مشکل سقوط اخالقی وجود داشته باشه، اول باید یک مخلوق اخالقی وجود داشته باشه.

کنه، بلکه به  فکر و منطقی خلق می کنه، نه تنها ما رو به عنوان موجودات عقالنی، مت پس وقتی خدا ما رو خلق می 
ما اراده میده. احساسات میده تا بتونیم تصمیم بگیریم و به اعمالی بپردازیم که اخالقی هستند. هیچ چیز اخالقی  
یا غیراخالقی در غلطانیدن سنگ یا وزش باد نیست، چون باد، آگاهی نداره. باد صرفاً یک نیروست. به عبارتی،  

 شخصیت نداره. 

سازه. شما یک شخص کنه، اونها رو به عنوان یک شخص می ی خدا مخلوقاتی رو به صورت خودش خلق می اما وقت
کنید، اگرچه شاید نتونید به طور فلسفی بگید شخصیت شامل چیه و دقیقاً چیه. وقتی این  هستید و درك می 

یزي که در این مفهوم  دونید که یک شخص هستید و از هر چدونید مفهومش چیه. می شنوید، می کلمه رو می 
کنه، یک بُعدي نیست. تک جنسیتی  پویاي شخصیته، آگاهید. اما شخصیتی که خدا در خلقت ابداع و مقرر می 

 نیست.

ي خلقت انسان، خدا محیطی  کنه، پس حتی در حوزه ها رو مرد و زن خلق میدوجنسی هم نیست، بلکه او انسان
کنه و او به این اشخاص ظرفیتی براي انعکاس جالل خدا ارزانی  باشکوه رو براي رابطه بین مرد و زن خلق می 

 کنه. می 

گیریم، چون در پیدایش به ما گفته میشه کل فرایند خلقت  ي داستان خلقت رو نادیده می به نظرم ما اغلب نکته 
ز نهایی براي  فته. و روفته، و چیز متفاوت و منحصر به فردي در هر روز از خلقت اتفاق می در هفت روز اتفاق می 

 یهودیان، هرگز روز ششم نیست.

همیشه روز هفتمه، پس روز نهایی، روز هفتمه. روز ماقبل آخر، روز ششمه، و ما در چه روزي آفریده شدیم؟ نه  
روز هفتم، بلکه در روز ششم، چون روز هفتم، مقدسه. تقدیس شده و به نظرم در این عمل، در این کار خلقت،  

 کنه، چیزي میگه.در روز ششم خلق می خدا به مخلوقاتی که  

ي هدفمون به ما چیزي میگه، اینکه شما، به عنوان یک شخص به صورت خدا آفریده شدید، براي چیزي  او درباره 
 آفریده شدید که پاکه. براي چیزي که مقدسه آفریده شدید. آفریده شدید که جالل او رو منعکس کنید.

https://fa.ligonier.org/

