
97 172 سال بیست و نهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1397

کتاب    یادداشتی بر 
 Models of God; A Theology for an
 Ecological, Nuclear Age

97-106

 سعیده میرصدری
دانشجوی دکتری فلسفۀ دین، پردیس فارابی دانشگاه تهران



کتاب الگوهایی از خداوند  یادداشتی بر 

سعیده میرصدری

کولوژیــک/ بــوم شــناختی و  کتــاب الگوهایــی از خداونــد؛ الهیاتــی بــرای عصــر ا چکیــده: 
گ نگاشــته شــده اســت.  کــه در ســال 1987 بــه قلــم ســلی مــک فــا هســته ای، اثــری اســت 
کــه در ســنت  ــی  ــه تبــع آن مفاهیــم و زبان ــه الگوهــا، و ب ک کتــاب ایــن اســت  مدعــای اصلــی 
ــب  ــر مناس ــا دیگ ــه تنه ــت، ن ــوده و هس ــج ب ــم رای ــا عال ــه اش ب ــدا و رابط ــاب خ ــیحی در ب مس
کارکــرد خــود را از دســت داده انــد بلکــه بــرای روزگار حاضــر، مضــر مــی باشــند؛ چــرا  نیســتند و 
کــه بــر اســاس جهــان بینــی دوگانــه انگارانــه سلســله مراتبــی و  کننــد  کــه الگویــی را ارائــه مــی 
کتــاب مســاعی خــود را صــرف ارائــه تصــور  گرایانــه اســت. بنابرایــن نویســنده در ایــن  تفــوق 
تــازه ای از خداونــد بــا مجموعــه ای از صفــات و افعالــی متفــاوت از الگــوی خــدای ســنتی 
کــه بــا روزگار حاضــر همخوانــی بیشــتری داشــته باشــد. نگارنــده در ســطور پیــش رو،  کنــد  مــی 
کشــد. گ را بــه تصویــر مــی  کتــاب و عقایــد مــک فــا کتــاب، محتــوای  در تــاش بــرای معرفــی 

ــی  ــد؛ الهیات ــی از خداون ــاب الگوهای کت ــات مســیحی،  گ، الهی ــا کلیــدواژه: ســلی مــک ف
کتــاب. ــی  ــوم شــناختی و هســته ای، معرف کولوژیــک/ ب ــرای عصــر ا ب

كتاب)مناذجمناهّلل( مالحظاتعىل

سعيدةميرصدري

 بعنوان الگوهاىي از خداونــد؛ اهلياىت براى عصر 
ً
ــف ســي ماك فــوغ كتابا

ّ
أ ل

يــك / بــوم شــناخىت و هســته اى )= منــاذج مــن اهّلل ؛ الهــوت العصر  كولوژ ا
البييئ / الوعي البييئ والنووي(، وأصدره يف العام 1987 م.

وخالصــة مــا يرمــي إليــه الكتــاب هــو أّن النماذجـ   ومــا يتبعها مــن املفاهمي 
والتعابيــر ـ  الشــائعة يف التقاليــد املســيحّية عن اهّلل  وعالقتــه بالعامل مل تفقد 
لياقهتــا وتعجــز عن أداء الدور املراد مهنا بعــد اآلن فقط، بل إّنا ال ختلو من 
 يقوم عىل ازدواجّية 

ً
األضرار بالنسبة لعصرنا احلايل، حيث إّنا تقّدم منوذجا

العامل وطبقّيته واستعالئّيته.

ف جهوده يف هذا الكتاب لتقدمي منوذج جديٍد عن اهّلل  
ّ
وعــىل هــذا يرّكز املؤل

ميتــاز مبجموعــٍة مــن الصفــات واألفعال الــي ختتلف عن تلك الــي ميتاز هبا 
 مع عصرنا احلاضر.

ً
كثر انسجاما يكون أ النموذج اإلهلي التقليدي و

 بالكتــاب 
ً
يفــا أّمــا كاتــب املقــال احلــايل فإّنــه يقــّدم يف الســطور التاليــة تعر

 ملعتقدات ماك فوغ.
ً
ياته واستعراضا وحمتو

املفرداتاألساســّية: ســي ماك فوغ، الالهوت املسيحي، كتاب الگوهاىي از 
يك / بوم شناخىت و هسته اى )= مناذج  كولوژ خداوند؛ اهلياىت براى عصر ا

يف الكتاب. من اهّلل ؛ الهوت العصر البييئ / الوعي البييئ والنووي(، تعر

 Models of God: a Review
By: Sa›ide Mirsadri
Abstract: Models of God: Theology for an Ecolog-
ical Nuclear Age was written by Sallie Mac Fague 
in 1987. What the book mainly claims is that the 
patterns, and consequently the concepts and the 
language which have been common in the Christian 
tradition about God and his relationship with the 
universe not only are not suitable anymore and have 
lost their function, but also are harmful for the pres-
ent time since they are proposing a pattern which is 
based on a hierarchical,  and dualistic worldview. 
Therefore, Mac Fague has tried to convey a new 
conception of God whose attributes and acts are 
different from the pattern of the traditional God, and 
more in line with the contemporary era. The follow-
ing article is going to depict the content of the book 
and Mac Fague›s ideas. 
Key words: Sallie Mac Fague, Models of God: 
Theology for an Ecological Nuclear Age, book 
report.
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کتاب  یادداشتی بر 
Models of God; A Theology for an Ecological, 
Nuclear Age1 

 Models of God; Aکولوژیک/بومشــناختیوهســتهای کتــابالگوهایــیازخداونــد؛الهیاتــیبرایعصرا

(Sallieاثریاستکهدرسال1987بهقلمَسلیمکفاگ Theology for an Ecological, Nuclear Age

(McFagueاســتادالهیاتمســیحیدرمدرســهدینــیوندربیلــت(VanderbiltDivinitySchool)نگاشــته

شدهاست.تقریبًا30سالازچاپایناثرمیگذرد،امابهدلیلبدیعبودنوهمچنانبهروزبودِنبحثهاِی

نیــزمحــلچالــشوگفتگوســت،الزمدیدیــمکهایــناثررابــهجامعۀ کــهحتــیامــروز کتــاب  مطرحشــدهدر

گرایشهایفمنیســتیودغدغههاِی کهالهیدانیمســیحیبا کتاب خواننــدگانمعرفینماییم.نویســندۀ

الهیاتیاشرابههمینحوزهاختصاصدادهاست.مدعاِی یســتیاســتهســتۀمرکزیتمامیآثار محیطز

کهدرسنتمسیحیدربابخداورابطهاش کهالگوهاوبهتبعآنمفاهیموزبانی کتابایناست اصلی

باعالمرایجبودهوهست،نهتنهادیگرمناسبنیستندوکارکردخودراازدستدادهاند،بلکهبرایروزگارما

(dualistic)کهبراساسجهانبینِیدوگانهانگارانه کهالگوییراارائهمیکنند مضرومهلکنیزهستند؛چرا

کتابمساعیخودراصرِف این سلسلســهمراتبی(hierarchical)وتفوقگرایانهاســت.بنابرایننویسندهدر

که الگویخداِیسنتیـمیکند تازهایازخداوندـبامجموعهایازصفاتوافعالیمتفاوتاز ارائۀتصور

باروزگارماهمخوانیبیشــتریداشــتهباشــدودرعملنیزلوازمیرادرپیداشــتهباشدکهبتواندزبانماودر

تغییربنیادین پــیآنتفکــرمارادربابمســئولیتانســانیخوددرمقابلدیگرانودرمقابلطبیعــتدچار

این کهاز نیرویویرانگرانســاندرعصرجدیداســت گاهیاشاز آ کند.ترسودغدغۀاصلِیویناشــیاز

لحــاظـیعنــیتوانتخریبگریبیحدومرز؛قدرتافسارگســیختهایکهتواننابودکــردنکلحیاترابرروی

بهچنانقدرتیرسیدهکهمیتواندعمل درطولتاریخبشــربیســابقهبودهاســت.بشرامروز کیداردـ کرۀخا

کنوندارایقــدرتخلقتزدایــی(de-creation)؛یعنی کنــد.ویا خالقیــتالهــیوکلخلقتــشراوارونه

وقربانیطبیعتبود،اما کیاســت.بشــرتاچندقرناخیرمقهور کرۀخا گونهحیاتازروی کاملهر حذف

یســتگاهخوداســتومیللجامگســیختهاشبه بــاولعتوســعهطلبیاشدرحالنابودکردنتدریجیز امــروز

کهمیتواندنهتنهاحیاتانســانی،بلکهکلحیات(ازجمله قدرتوتســلطبیشــتر،اورابهجاییرســانده

نباتیوگیاهی)راباتوانهستهایاشنابودکند.اینفاجعهرامکفاگ»هولوکاستاتمی«مینامد.بایددر

نظرداشــتکهاینکتابدرســال1988ودراوججنگســردودرپیبمبارانهســتهایژاپنوتهدیدهاِی

هســتهاِیمتقابِلامریکاوشــورویســابقنوشــتهشــدهاســت؛هرچندحرفکتابهمچنانتازهاستودر

مانیزهمانقدرصدقمیکندکهدربارۀآنروزگار.الگویمکفاگدردستهبندِیالهیاتبدیل بابروزگار

گرچهبســیاریازپیشفرضهایالهیاتیاومنحصرًامســیحیاســت،اینکهتاچه مســیحیقرارمیگیردو

حداینچارچوببرایپیروانسایرادیانمیتواندالهامبخشباشد،محلتأملاست.

نابودیتمامحیاتوباعلمبه اینتواِنافســارگیختهوبیحدومرزبشــردر گاهیاز کســبآ بنابراینپساز

نوعرابطهمــانباطبیعت کوسیســتم،مــانیازمندایجــادتغییِربنیادیــندرتصورمــاناز ا نقــشمؤثــِرانســاندر

مســیحینهتنهابه اینراهالهیاتســنتییهودیـ اســتیالبــهمراقبــت)هســتیم،امــابهزعممکفــاگدر (از

1. از دوست عزیزم دکتر فاطمه توفیقی به خاطر حمایتهای علمی و معنوی اش نهایت تشکر را دارم.

 Models of God: Theology for
 an Ecological, Nuclear Age,
McFague, Sallie, Philadel-
phia: Fortress Press, 1987.
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نــوعرابطــهاشبــاعالــمانعــکاسهمــاِنســاختارسلســلهمراتبیو

آنبــهتمامــیمــردمبــه کــهدر دوگانهانگارانــۀجوامــعســنتیاســت

کم کمیتیکحا چشــمزیردســتاِنمطیعوبیاختیاریتحــتحا

فئودالِیقرونوســطی کــهبعدتردرســاختار یــاپادشــاهنظرمیشــدـ

کــهداراِی  اربــاب/خان«بــدلگردیدـ بــهرابطــۀ»واســال/رعیــتو

کم/ اختیــاراتمحــضوقــدرتمطلــقبــود.ویایــنالگــوی»حا

کــم)بــاعالــم(قلمروی بــابرابطــۀخــدا(حا قلمــروحکومــت«ـدر

حکومــت)ـرانهتنهــابرایروزگارمانخنماوتاریخگذشــتهمیداند،

اینالگو بسیارمهلکوخطرناکنیزمیشمرد.خدایِتصورشدهدر

کامــاًلجداســت.اینجهــانذاتًاارزشــمندنیســتوقلمرو ازعالــم

کهورایاینعالمدون حقیقِیخداوندملکوتآســمانیویاست

قرارگرفتهوهدفخلقت،رسیدِنفردیبشربهرستگاریاست.با

توجهبهایندیدگاِهنجاتگرایانۀسنِتمسیحی،نگاِهبهاینعالم

کهبراساسآنعالمرابهصحنۀنمایِش نگاهیابزاریمیشود؛چرا

باشــکوِهرســتگاریونجــاِتبشــریتقلیــلدادهاند.نتیجــۀچنین

دیدگاهــِیبهعالم،ارزشوتقدسزداییازطبیعتوباالبردنمقام

مــادارایپارادایمــیمتفاوت انســانبــهاعلــیعلییناســت.روزگار

پارادایــمروزگارظهــورمســیحیتاســت.الهیدانمســیحیامروز از

کنــدبهتبعیت بایــدایــنانقــالبپارادایمیراجــدیبگیردوتالش

پارادایــمجزءنگرانــهبــهپارادایــمکلنگرانــه3 ازآن،رویکــردخــودرااز

گاهی گاهــیحیاتمحــوربچرخاند.آ بهآ گاهــیانســانمحور آ از و

که جدیدازنظرمکفاگلزومشــکلگیرِیایندرکعمومیاســت

کلنگر،جهانشــمولومســئولیتمحورهســتیم ما»نیازمندمدلی

بــربگیردووابســتگیمتقابلتمامی کــهتمامیاشــکالحیاترادر

.(P.3)اجزایحیاتبهیکدیگررابهرسمیتبشناسد

کــهنیروهــایشــیطانیوشــّردیگــرنــهدر بــهزعــمویدرعصــری

»بیرون«ازوجوِدانسان،بلکه»نتیجۀ«تصمیماتواعمالاوست،

بــرنیروهای اســتعارهومدلمســیحبــهعنوانپادشــاهواربابپیروز

شــّرویکتــانجاتبخشجهان،نهتنهادیگرازســکهافتادهاســت،

که»مســئولیتانســانی«رانادیده حتــیخطرناکنیزمیباشــد؛چرا

(P.30).میگیرد

ویرســالتالهیــاتوالهیدانــانراحرکــتدائــمبیــن»ســنت«و

»موقعیــت«میدانــد؛یعنــیبرگرفتــنپیاماصلــِیســنِتدینیخود

وتفســیرآنبــراســاسشــرایط،نیازهــا،زبــانوپارادایــمزمانــۀخــود

کــه در آن تمامی دســته بندی ها و دوگانه انگاری ها ـ چون مرد/  3. یعنــی نگاهی شــمولۀگرایانه 
زن، ثروتمنــد/ فقیر، جوان/ پیر، ســفید/ رنگین پوســت، مســیحی/ غیرمســیحی، حیات 
انســانی/ حیات غیرانســانی، انسان/ طبیعت، عقل/ احســاس و ... ـ کنار گذاشته شده و 

گرفته شوند. ِ متحد و به هم وابسته در نظر 
کلّ همه در یک سطح و جزء یک 

کهنــهوقدیمــیاش بــامفاهیــموتصــوراِت کمکــینمیکنــد، مــا

کــهبــاپارادایــمعصــرمــاهمخوانینــداردـوچــهبســاخطرآفرینهم

اینمفاهیمســنتِیموجوددر نیزاســت.یکیاز باشــدـمشکلســاز

الهیــاتیهودیومســیحیکهخطــربزرگیبراِیعصِراتمیاســت،

کــهمفهوِماســتیالوتمایلبه صفــِتقدرتمحضخداونداســت

غلبهگــریرانیــزدرخــوددارد.خــداِیالهیــاتیهودیومســیحی،

گرخیرخــواهمحضهمباشــد،قدرتش»مطلق«اســت.این حتــیا

انتســابقــدرتمحضبــهخداونــد،اواًلحِسمســئولیتپذیریرا

بشــرمیگیــردوثانیــًاداشــتنقدرتواســتیالِیمحــضراتبدیل از

کهبایدهموارهدرپیکســبآن بــهارزشاخالقی/انســانیمیکند

بــود.بنابرایــنبهزعممکفاگصفتالهــِی»قدرتمطلق«معضل

اصلیالهیاتدرعصراتماست.

نابودییکبارهیا گاهیبخشــیدربابخطرویرانگربشردر آ پساز

تدریجــیحیــاتبررویزمین،نویســندۀکتاببخــشاعظماثرش

رابــهارائــۀراهیبرایتقلیلاینمخاطرهاختصاصمیدهد.نقشــۀ

راِهمکفــاگازساختارشــکنیمیگــذرد.اومعتقــداســتمــابایــد

ســاختهاِیزبانــِیســنتدینــیخــودوبرســاختهایاجتماعی

آنهاراشکســتهودســتبــهایجادســاختارهایجدیدی مترتــباز

برســاختهاِی جــز چیــزی الهیــات و دیــن زبــان کــه چرا بزنیــم؛

کــهمــابهغلــطبــهآنهــاتقــدسبخشــیدهایموآنها انســانینیســتند

راکالممســتقیمخــدادانســتهایم.وینــامالهیاتخــودرا»الهیات

اســتعاری«میگــذاردومعتقداســتتمامیالهیاتچیزینیســت

بیــاننمیآیــد.بااین کهدر جــزبیانــیاســتعاریدربابموجــودی

بــهقــولخوددســت دیــدگاه،ویبــهســراغســنتمســیحیرفتــهو

بــه»آزمــونوخطــا«یالهیاتــیمیزنــد.ویبهجــایالگوِیســنتی

رقیقتریــنبازخوانی،الگوی»پادشــاهیدر کــم/فرمانــروا«ـودر »حا

لباسبنده«ـدربابرابطۀخداباعالم،سهالگوِیجدیدوانقالبی

کتــابدردوبخــشاصلــیتدوینشــدهاســتوهر ارائــهمیکنــد.

بخشبهسهبخشجزئیتر.بخشاولباعنوان»الهیاتبرایعصر

TheologyforanEcological,Nuclear)»یــک2وهســتهای کولوژ ا

Age)خودبهســهفصلاصلیتقســیممیشود.درفصلاولتحت

تــالش مکفــاگ (ANewSensibility) جدیــد« گاهــی »آ عنــوان

گاهی میکنــدتابــایادآوریاهمیتونقشزباندرشــکلدهیبهآ

کهبــرپایۀزباِنمتناســببا کارآمدیالگوهایســنتی مــاواعــالمنا

گاهیوالتفــاترادر گرفتــهبودند،ایــنآ پارادایــمزمــانخودشــکل

کــهالگــووتصــورســنتِیمــاازخداونــدو کنــد خوانندگانــشایجــاد
یست بوم یا   2. اکولوژی یا بومۀشناســی دانش بررســی برهمکنش های میان موجوداِت زنده و ز

یست آنهاست. محیط ز
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با گــذرزماننهتنهــارنــگنباختهاندو شــکلگرفتهبــراســاسآنهابا

اســتعارههاومدلهــایبــهروزتــروکارآمدتــرجایگزیــننشــدهاند،با

فربهتر پرداختهــاونظریهپردازیهــایالهیاتــیمتألهین،روزبــهروز

کوتاهیمأمن بودتنهابرایمــدت کهقرار شــدهو»خانۀموقتــی«ای

مــابــرایفهمجهانباشــد،تبدیلبهبرجوباروییمســتحکمشــده

گریختنازآنوجودداردونهامکاننفوذدر کهدیگرنهامکان است

گما/اصولاعتقادِیانکارناپذیر. آن؛یعنیتبدیلاستعارههابهدا

قالــب  در وی الهیــات گرچــه کــه اســت ایــن  در جالــب نکتــۀ

رهاییبخــش« »الهیــات چــون دیگــری بســیار دســتهبندیهای

،(ecofeminism)»الهیــاتبومفمنیســتی«،(liberationtheology)

(eco-theology/) بومشناســانه« زیســت/ محیــط »الهیــاِت

کجــا بگیــرد،ویدرهیــچ ecologicaltheologyنیــزمیتوانــدقــرار

ینــیرابــرایالهیــاتخــودبرنمیگزینــدوازمقیدکردن چنیــنعناو

گزینشعنواِنالهیات الهیاتشبههروصفیســربازمیزند.تنهابه

کهاینعنوانتنهاوصفیبر اســتعاریرضامیدهدومعتقداســت

اســاسیکمکتبالهیاتیخاصنیست،بلکهوصفعامیبرای

الهیاتبهصورتکلیاســت.علتایناســتنکافویازپذیرش

که: کالماویافت این هرقیدوعنوانیرامیتواندر

راســل  ِلتــی  کالِم  منعکس کننــدۀ  اینجــا  در  مــن 

واقعیــت  ایــن  بــه  اعتــراض   (Letty Russell)در 

هستم که همواره الهیات منتسب به فمنیست ها، 

ســیاهان و جهــان ســوم نیازمنــد متصف شــدن به 

کــه الهیــات  وصــف و قیــدی هســتند در حالــی 

منتســب به مرداِن سفیدپوست غربی همواره تنها 

بــا وصف »الهیــات« ]بــدون هیچ قیــدی[ خوانده 

شــده اند. این الهیات های دیگر هم صرفًا الهیات 

]بــدون هیــچ قیــدی[ هســتند ... تفــاوِت اصلــی 

ایــن نــوع الهیات هــاِی جدیــد بــا الهیــات ســنتی 

]مســیحی[ این اســت که برای اولین بار این زنان و 

یند.  که ســخن می گو رنگین پوســتان و محرومانند 

(P. 47)

که درفصــلســومباعنــواِن»خــداوجهــان«ازمدلهایســنتیای

گفتهو برایتبیینرابطۀخداباعالماستفادهمیشدهاستسخن

زیراست: بهقرار کهفهرستوار ایراداتآنهارابیانمیکند

1.رســتگاریرامحدودبهیکشــخصویکزمانهخاصمیکند.

همبعدفردیوهمبعدزمانِیایندیدگاهمخالفنقطهنظریاست

که گاهیبرســد بایدبهاینآ (=موقعیــت).الهیدانِمســیحِیامــروز

درهــرعصــریبــهاســتعارههاومفاهیممتناســبوقابلفهــمدرآن

عصربرایســخنگفتنازقدرتنجاتبخش/رســتگارکنندۀخدا

یم.ویارزشهاونیازهایاصلی (salvificpowerofGod)نیازدار

اینچندمــوردکلیمیداند:1.تعامل عصــرمــارابهطورخالصهدر

ورابطهمندی2.وابســتگیواثرپذیرِیمتقابل3.مســئولیتپذیری

همگانی4.عشقومحبت.

گاهیوزبانومفاهیمجدید(موقعیت) کهاینآ ویمعتقداســت

مــاراملــزمبــهبازنگــریوتغییــرمدلهــایســنتیخداونــدمیکند؛

رابطۀخداوند مدلیباقالبیواحد،یکپارچهومرتبطوهمبســتهاز

باعالمازیکســوورابطۀبشــرباطبیعتازســوِیدیگر.بهزعموی

“thoughtexperiment”)»ایــنمهــمتنهابا»آزمــونوخطــاینظــری

کــهدائمــًا )بــهدســتمیآیــد؛یعنــیرســالتالهیــدانایــناســت

آنهــارابــهمحــکآزمون مدلهــاِیالهیاتــیمتفاوتــیراارائــهدهــدو

گراینمدلهاپاسخگوبودند، کارآمدیشانرابسنجد.ا گذاشــتهو

کند. گذاشتهانواعدیگرراامتحان کناری گرنهبه کند،ا ابقایشان

 (Metaphorical»اســتعاری »الهیــات عنــوان بــا دوم فصــل در

الهیاتباجزئیات ایننوِعاز (Theologyمکفــاگمقصــودشرااز

کــهدرنظریهپردازیهایشبهشــدت بــهخوانندهبیــانمیکند.وی

باِبکارکردزبانهمفهمیقارهای فالســفۀقارهایاســت،در وامداِر

هــرچنــدبــدوناشــارهبــهنــام داردوتلویحــًاایــنایــدۀهایدگــریراـ

کــه»زبانخانۀوجوداســت«بهعنــوانتمغالب فیلســوفآلمانــیـ

نظریهپردازیاشبرگزیدهاست.

»خانه هایــی«  الهیاتــی  ]زبــان[  برســاخته های 

موقتــی هســتند بــا در و پنجره هایــی نیمه بــاز، امــا 

رود و خــروج ]آزادانه[ یــا اضافه و  گــر بــه مــا اجــازۀ و ا

حذف کــردن فضاهــای جدید ـ و حتــی در صورت 

لــزوم خارج شــدن از آن و ســاختن خانــه ای دیگرـ را 

ندهنــد، تبدیــل بــه محبس خانــۀ ما خواهند شــد. 

 (P.27)

 یعنیالهیاتاستعاریـ الهیاتیخودرانیزهمینـ کار مکفاگنوع

واقعالهیاتچیزیجزاستعارهپردازی میداندومعتقداستکهدر

واقــعایــناســتکه نیســتوِاشــکالالهیــاتســنتیمســیحیدر

استعارههاییراکهبرایزمانهایخاصومکانیمشخصاستفاده

درطول آنزمــانومــکاِنخــاصبهخوبــیکارآمدبــودهـ ودر شــدهـ

ایــناســتعارههاومدلهای یــخدســتنخوردهحفــظکردهانــدو تار
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کنونیو ایجادرســتگاریا کنارخدادر کهدر روزگارمااینوظیفۀتمامِیانسانهاســت کهمدعیاســتدر

کنند.آنچهشخصی2000سالقبلانجامداد،برایمااهمیتحیاتیندارد،بلکهاینکهما اینجاییتالش

کنونخودمیتوانیمانجامدهیممهماست. کاریبرایا بههمراهخداوندچه

کمیافرمانروایاپادشاهیاپدر؛درحالی فرمانحا گناهعصیانیاســت»درمقابلخدا«؛یعنیســرپیچیاز .2

گناه»علیهبشریتوزمین«است؛یعنیجداییافکندنبین»خودیها«و»دیگریها«بر کهدرنگاهجدید،

اساسساختارسلسلهمراتبی،دوگانهانگارانهوانحصارگرایانه.

کاراییندارد، بهترینحالت»پادشــاهیکهبهجســمبندهدرآمد«برایعصرما 3.مدل»پادشــاهعالم«ودر

به بلکهمهلکاست.ادبیاتبندگیهمبهاندازۀادبیاتپادشاهیوسلطنتیازسکهافتادهاست.مانیاز

کمالـازجملهوابســتگیحیات کهازخودگذشــتگیودرعینحالوابســتگیمتقابلتمامو یم مدلیدار

کند. گونههایحیاترابیان خداوندیبهعالمـومسئولیتپذیریمتقابلبرایحفظتمامی

پیشــنهادمکفــاگبــرایمواجهــهبااینمعضــل،جایگزینیمدلهایینــوازخداونوعرابطهاشباانســانو

کهحاصل کهبراســاسپارادایمغالبعصرمادســتبهمدلپردازیبزند باعالماســت.ویتالشمیکند

زیراســت:1. آنتصــوریپویشــیازعالــمخداســت.بهاعتقــادویویژگیهایاصلــیپارادایمجدیدبهقرار

رابطهمحوری2.کلُارگانیکبودن(عالمیککلواحدمنسجمویکپارچهوبههممرتبطاست)3.نسبیت

ودرحالتکامل تمامــیامــور(هیــچامــرمطلقیوجودندارد)4.گشــودگی(تمامیعالمیکسیســتِمبــاز در

اســتویکمحصولبســتهوتمامشــدهنیســت)5.فرایندمحوری(همهچیزطِیفرآیندیبهســویتکامل

درحرکتاست).

واقعفرضیاِتاصلی کهمکفاگبهعنوانخصوصیاِتاصلِیپارادایمجدیدمیداند،در اینویژگیهایی

گرایشهاِیپویشــینویســندهمشــخصمیشود،گرچه اینجا فلســفهوالهیاتپویشــیاســتوبنابرایندر

بــابنوعرابطۀخداباعالم تفکرمکفاگپیشــنهادویدر خــودبــرآنتصریحندارد.عنصِرپویشــیدیگردر

کم/قلمروحکومت«،مدِل»روان/بدن«راارائهمیدهد؛یعنیجهانبه اســت.اوبهجایمدلســنتی»حا

نوع کهروحوروانخداونددرآنجریاندارد.ایناســتعارهچونبرگرفتهاز مثابهبدنوجســمخداونداســت

اینمدل رابطۀروحوذهنانسانبابدنخوداست،برایماقابلفهمتروملموسترخواهدبود.همچنیندر

اعرابندارد؛چنانکهروحانســانبربدنشبرتری دیگرســاختارسلســلهمراتبیوشــأنبرترودونترمحلیاز

نداردوبشــربرایداشــتنحیاتبههردونیازمنداســتوهردوهویتوهستیبشرراشکلمیدهندوجدا

ازهمقابلتصورنیستند.

کهاستعارههاومدلهایمورداستفادهدرعصرمابهآننیازمند بنابراینبهزعمویویژگیهایضروریای

زیرند: تابتوانندبهیکالهیاتباورپذیرشکلبدهندبهقرار

1.وابستگیذاتیمابهتمامیانواعحیات

2.داشتِنتصوریشمولگرایانهودرهمشکنندۀتمامیساختارهایسلسلهمراتبیناعادالنه

گونش گونا 3.پذیرشمسئولیتدرمراقبتوتحققحیاتدرشکلهای

گونهتغییرونوشدن گشودگیبررویهر .4

کم/قلمروحکومتبامدلروح/بدن،مکفاگسعیمیکندتامدلهاِی پسازجایگزینیمدلسنتیحا

رابطههابینخدابابشــروعالمبر انواِعمختلــفوممکنــیاز کنــدتاامکانتصــوِر خردتــریرانیــزجایگزیــن

اساسپارادایمجدیدفراهمشود.ویبهجایمدلهاِیسنتیکهبراساسآنهاخداوندباصفتهاِیمردانه
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توصیفمیشد،مدلهاییراباصفاِتغالِبزنانهپیشنهادکردهوپیشازمعرفیجزئیاتآن،ایننکتهرا

کهبه کهمنظورویازتصورخداباصفتهایزنانه،زندانستنخداوندنیست،همانطور متذکرمیشود

کموفرمانرواوپادشــاه یابهصورتحا یابهصورتپدر طورمســلم،الهیاتســنتینیزبامردتصورکردنخداـ

و...ـقصدتصورخداوندبهصورتانسانیباجنسیتمذکررانداشتهاست،بلکهاینهاصرفًااستعارههاو

تصاویرتخیلیبرایسخنگفتنازموجودیبودکهجزباتجسمشبهصورتانسانیبرایانسانهاقابلفهم

کهبهجایانتســابصفتهایمردانهبهخداـچون وشــناختنبود.اینکپیشــنهادنویســندهایناســت

یــتو...ـصفتهــایزنانــهرابــهوینســبتدهیــمـصفتهاییچونعشــق، یــت،جبار عقالنیــت،قهار

(feminine)»وپرستاریو....ویازمامیخواهدکهبهتفاوتبین]صفات[»زنانه مراقبت،محافظ،تیمار

ایــندورابــاهــمخلــطنکنیــم.صفــاتزنانهمجموعــهصفاتی وجنــسمؤنــث(female)التفــاتداشــتهو

زنانمشــهودند،چوناحساســیبودن،رابطهمندبودن،روحیهمراقبوحمایتداشتن، کهغالبًادر هســتند

آنهــاکموبیشدر کهدرجهایاز حیاتبخشــیدن/زادنوپرورانــدنو....اینهــاصفتهایــیزنانههســتند

بــاجنس/جنســیتزنمتفاوتانــد،اماهیچگاهبهخداوندنســبتدادهنشــدهاند مــردانهــموجــودداردو

که الهیاتســنتیاســت یــاحداقــلجزءصفــاتاصلیخداونــدنبودهاندواینبــهعلتذاتدوگانهانگاِر

دوبخشــیاش،صفاتمنتســببهزنانهمیشهبیاهمیتتروفرودســتترازجفتمنتسببه درســاختاِر

که مــردانبودهاســت.جفتهــاِیدوگانهایچونعقل/احســاس،عقالنیت/طبیعت،روح/جســمو...

بخــشاولایــنجفتهــایدوگانههموارهمنتســببهمردانوبخشدوممنتســببهزنانبــودهوهموارهبار

واقعایجادمدلی کهتصورشازخدابهعنوانمادر،در ارزشــیکمتریداشــتهاســت.مکفاگتصریحدارد

کهازدیربازوجودداشتهوبه آنجاییکهمدل»خداِیپدر«مدلیســنتیاســت ازخداِیوالداســت،ولیاز

برآنبارشــدهووقتیازخدایپدرحرفمیزنیمبهقدریاین همیندلیلدرطولســالیانمفاهیمبســیار

کــهآنراازاصالتمیاندازد.برایمثــالبامدلخداِیپدر، ازمعانِیتلویحیوجانبیاســت گرانبــار مــدل

وفرستادنپسرخویشبراینجات مفهومعصیانبشــربهعنوانپســردرمقابلپدر،رحمتوبخشــایشپدر

ورســتگاریبشــرو...بــهذهنمتبادرمیشــود.بــههمیندلیلمکفاگمعتقداســتکهمــدلخداِیپدر

یم-نیست. بهمفاهیموارزشهاینوییدار آننیاز کهدر گزینۀمناسبیبرایتصویرسازیجدیدازخدا-

و انتهــایایــنفصــلســهالگوِیجایگزیــنخودرامعرفــیمیکندکهکلبخــشدومایناثرـ نهایــتودر در

 Models of God; A»کولوژیکوهستهای کتاب،باعنوان»مدلهاییازخداوندبرایعصرا فصلاصلی

اینبخشنویسندهدرهرفصل Theology for an Ecological, Nuclear Ageبهآنهااختصاصدارد.در

کردهولوازموتبعاتاینســهمدلرابرشــمردهوتأثیراتزباندینیایرا گانهســهمدلرامعرفی بهطورجدا

رابطخداوندباعالماســت،برزندگیروزمرۀودرشــکلدهیفهممااز کهمحصولاینســهمدلمتفاوتاز

کهدر عالموازیکدیگروازطبیعتاســترابیانمیکند.هرفصلبهســهبخشکوچکترتقســیممیشــود

کهازآنمترتبمیشود اینمدلمیزاید،»نوعفعالیت/فعلالهی«را کهاز آنها»نوع/جنسعشقیالهی«

کهحاصلمیگرددبررسیمیکند. و»نوعاخالقیاتالهی«را

مدل»خداوندبهعنوان«مادراســت.نوععشــق: کــهدرفصــلاولازبخــشدومارائــهمیشــودـ  الگــویاولـ

اینالگوخدا گاپه،فعالیت/فعلالهی:خالقیت/خالقیتواخالقیاتحاصلازآن:عدالتاست.در آ

ایننگاهدیگرامِرخلقتاز»عدم«رخنمیدهد؛ چونمادریمهرباناستوجهانبهمثابهبدناوست.در

بلکهخداعالمرا تفکرمکفــاگـ عنصرپویشــیدیگردر یعنــیخلــقازعــدمنیســت(creatioex-nihilo)ـ

اعرابندارد.خداِی ازوجــودخــودخلــقمیکند.بنابرایندیگردوگانهانــگاریوبیگانگیازعالممحلــیاز

کهبیدریغمیبخشد،بدونآنکهتوقعرفتارمتقابلراداشتهباشد.خداِیوالد/ مادرعشقیبیمنتدارد
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کنونیاستودرپیبرپاییعدالتشدرجهانیدیگرو اینجاییوا

گربشــراینمدلالهیراالگویخودقراردهد نیســت.ا آیندهایدور

واقعنه وخــودراچونوالدیدلســوزدرمقابــلطبیعتیببیندکهدر

کم،بلکهبدن/جســماوســتواز قلمــروپســتومادوِنخداِیحا

کند،الهیاتمســیحیبه ایــنرودرجهــتادامۀحیــاتآنتالش

گرالهیاتبتواندبهماکمککند هدفدرستخودرسیدهاست.ا

تابهجاییبرسیمکهبتوانیمبهاصیلترینوعمیقتریناحساسات

واقععشقومحبتبهنزدیکانوعزیزانماناست بشریمان.کهدر

اینصورتاستکهبه ـابعادیجهانیوکیهانیببخشیم،تنهادر

گرفتهاست. کردهودرجهتدرستقرار رسالتخودعمل

کید کهچونبــرخداِیوالــدتا ایناســت ایــراداصلــیاینمــدلدر

از دارد،همچنــانحــسعــدمبلــوغوناپختگــیراالقــاءمیکنــدو

واقعدرپیرسیدنبهمدلیاستکهحس آنجاییکهمکفاگدر

کنــد،ایــنمــورداشــکال بشــرایجــاد مســئولیتپذیرِیعمیــقرادر

کــهخودوینیزبــهآنالتفــاتدارد.بنابراین بزرگــیبهنظرمیرســد

کهمعرف بــرایجبرانایناشــکال،دومدِلدیگــررامعرفیمیکند

کاملاست. دونوعرابطۀانسانیبالغو

الگــویدومکهدرفصلدومبررســیشــده،مــدل»خداوندبهعنوان

عاشق«است.نوععشق:ِاروس،فعالیت/فعلالهی:نجاتگری/

بخشــیواخالقیــاتحاصــلازآن،مرهمنهــادناســت.بــراســاس

ایــنالگــوعالــمبــهمثابهمعشــوقخداونداســتوعشــقخواســتار

رهایــیورســتگاریمحبــوبخوداســت.عشــقبهوجودمعشــوق

ارزشــمندیواصالــتمیبخشــد.مهمترینپیامعشــقایناســت

که»توارزشــمندهســتی«.هســتۀمرکزِیرابطۀبرمدارعشــقمفهوم

»ارزش«و»ارزشــمندیاســت«.عاشــقحــسارزشــمندبودنرادر

بــهمعشــوقاصالــتوجــودیوارزشــمندی معشــوقبرمیانگیــزدو

ذاتــیمیبخشــد.جهــان/طبیعتبــرایخداونِدعاشــقموجودی

کــهرنجهــایآنرنجهــاِیخداســتوفعــلدائــم ارزشــمنداســت

آناســت.روشــن خداونــدمرهمنهــادنبــرزخمهــایعالــموتیمــار

گناهبهمعناِیآسیبزدنبهجهان کهبراساسایندیدگاه، اســت

وایســتادندرمقابــلفعــِلعشــقورزیوالتیــامبخشــیخداونــد

اســت.مکفــاگ،»اروس«رامعــادلهمــانمفهــومســنتِی»عشــق

نجاتبخــش«(salvificlove)الهــیمعرفــیمیکندورســتگاریو

ایجــادیکپارچگیووحدِتکل واقــععملخداونددر نجــاترادر

واقــعبرهمزدن گنــاهوعصیاندر منســجمعالــممیدانــد.بنابراین

ایــنوحــدتوآســیبزدنبهجســمطبیعتاســت.روشــناســت

کــهجایگزینــی»عالــم«بــهجای»بشــر«بهعنــوانمعشــوقخداوند،

که مــادردرجانــبحیــاتوزندگــِیموجوداتزنــدهقــراردارد؛چرا

حیــاتامــریبیرونــیوخارجازوجوداونیســت،بلکهبدِناوســت

کــهتجلیگاِهوجوداوســت،  کــهباوجــوِداویکینیســتـ ـهــرچنــد

کهفرزنداننمایندگاِنوجوِدوالدینشــانهســتند.آنچه همانطور

ســنتیاعطامیکــرد،»نجاتورســتگاریازگناه«بود، خــداِیپدِر

اماآنچهخداِیمادرمیبخشــدخوِد»حیات«اســت.براساساین

مــدل،فعــل/فعالیــتخــدادرعالمخلــقمــدامورفتــارعادالنهبا

نیازشــاناســت.براســاسچنین تمامیگونههایحیاتبهفراخور

دیدگاهــیدیگــرگناهبهمعنایعصیاندرمقابلخواســتخداوند

نیســت،بلکهبهمعناِیآســیبزدنبهبدن/جســمخداونداست.

کمــهومجازات گناهــکارانرابــاعدالــتخــودمحا کــِم خــداِیحا

میکنــد(نگاهیهودی)ویابراســاسآموزۀنجاِتدرپیرســتگارِی

نهدرپیمحکوم گناهکاراناست(نگاهمسیحی)،اماخداِیمادر

کــهتنهابشــرو چرا پــینجــاتماســتـ نــهدر ومجازاتکــردنمــاو

رســتگاریاشنیســتکهدارایاهمیتاســت،بلکهکِلحیاتبا

گونههایشـبلکهدرپیایجادنظموهماهنگیاســتتاتمام انواع

کیهانیاشامکانحیاتورشــدمناســبداشــته اعضاِیخانوادۀ

ـَحَکمدرپیایجادعدالتاســت، باشــند.خداوندبهعنواِنمادر

پــیصــدورُحکممحکومیــت.اودغدغهمندایجــاِدعدالتی نــهدر
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کهبهمسیحیتدربابتأثیرآنبررفتار تأییدانتقاداتی میکند.در

نتیجهنقشآندربحرانمحیط ودر مخرببشردرمقابلطبیعتـ

والگویســنتی میشــود،مکفاگمعتقداســتکهتصور زیســتـ

رابطۀخداباعالموبشــرباطبیعتیکیازعللاصلی مســیحیاز

رویکردویرانگرانســاننســبتبهمحیطزیستاست.بنابراینوی

کم/قلمرو کهمدل»فرمانروا/قلمروفرمانروایی«یا»حا معتقداست

حکومت«دربابرابطۀخداباعالمالگوییمناسببرایروزگارما

گاهانگارانهاســت،بلکهبا نیســتواینمدلنهتنهادچارمغالطۀ

ماوباعلمبهقدرتویرانگرِیبشــرمهلک توجــهبــهموقعیتروزگار

گاهیجدیدیکهویبامابهاشــتراکمیگذارداین نیزمیباشــد.آ

گاهو کهباتوجهبهاهمیتونقشزباندرشکلدهیناخودآ است

گاهما،الزماســتدســتبهساختارشکنیدربرساختهای خودآ

زبانــیومفهومیوبهتبــعآنالگوهایالهیاتیمانزدهوپیاماصلی

نوبیانکنیم. کاربــردیاز قالــبســاختهاییفهمپذیرو آنهــارادر

کهبیش بهالگوهاواستعارههایالهیاتِیجدیدیدارد عصرمانیاز

پیــشبــرمســئولیتووظیفــۀبشــریـنهتنهــادرمقابلدیگــرافراد از

گونهایازحیات،یعنیدر بشــروجامعۀانســانیبلکهدرمقابلهر

کردهوعاملیتوفاعلیترانه کید مقابــلتمامموجوداتزنــدهـتأ

کند. درخدا،بلکهدربشرجستجو

کهاینتغییرالگوهاواستعارههاتغییرمفاهیموبهتبع روشناست

آناصــولاعتقــادیرانیزدرپیدارد.براســاسایــنخوانشجدید

ازمســیحیت،اصولاعتقادیمســیحیرابایدبهگونهایدیگرفهم

کرد: کرد.اینتغییراترامیتوانفهرستوارچنینبیان

1. رسالت مسیحشالودهشکنی،شمولگراییومخالفتباساختار

سلسلهمراتبیبودوایناستمفهومرستگاری.

فرمــانفرمانــروانیســت،بلکــهامتناعورزیدناز 2.گنــاهســرپیچیاز

کیهانیوآسیبزدنبهجسمخداست. اینهمکاری مشارکتدر

(metanoia)گاهی 3.توبهبهواقعبهمعناِیتغییریاچرخشجهتآ

اســت،یعنیجهتگیریجدیدبهســمتاعماقحیاتباتمامی

تمرکزبررســتگاریخودبــهتمرکزبرصحتو اشــکالش؛چرخــشاز

سالمتجسمجهان.

کمالرســیدن بــه 4.رســتگاریاتحــادویکپارچگــیوســالمتو

کنونیاست.وظیفۀیکشخصویک تمامیهستیواینجاییوا

عملدریکزمانگذشــتهنیســت،بلکهمسئولیتتکتکماودر

تمامیزمانهاست.

یدنــشخطــا گناهــکار نیســت،بلکــهدرعشــقورز 5.انســان بذاتــه 

کــرده،یعنــیخودمحــوریوحــبذاترابهجایعشــقورزیدنبه

مدل آنجهانی،سلســلهمراتبی،دوگانهانگارانهوفردمحوِر ســاختاِر

ســنتیرابــرهــممیزنــدوپیام»عشــقنجاتبخش«مســیحیرادر

این کیدبرمســئولیتپذیریبشــردر قالبــیجدیــدبیانمیکنــد.تأ

اینفرآیندالتیامبخشی مدلبهدلیلنقشمؤثریاســتکهبشــردر

ووحدتآفرینیایفامیکند.انســانهادســتخداوندبررویزمین

گربشــردست کهخداوندخوددســتیندارد!بنابراینا هســتند؛چرا

بهعملنزد،نقشــۀخداوندهمعملــینخواهدبود.»بهوجودمانیاز

مبــرمهســتتاعاشــق]=خداونــد[معشــوقش]=عالم[راازدســت

ایــنفراینــدهمکاریوکمکرســانی کــهدر ندهــد.«(P.135)هــر

کند،جزو»حواریون«است.

فصــلســومالگــوی»خداوندبهعنــواندوســت«رامعرفــیمیکند.

نــوععشــق:فیلیا،فعالیــت/فعلالهــی:رزقبخشــی/محافظتو

اخالقیاتحاصلازآن:مالزمت/همنشــینیاســت.عالم،انسان

کیهانیهمنشــینانوهمسفرگانند.این وخداهمهدریکاجتماع

آنها کهدر اســتعارهبرگرفتهازحکایتهاییازکتابمقدساســت

عیســیبــاتمامــیانســانهاازهرقشــروفرهنــگوآیینیهمنشــین

چونباجگیران، میشــدوبیــشوپیــشازهمهبامطرودانجامعــهـ

در مــدل ایــن ... و عاصیــان گنــاهکاران، جزامیهــا، فاحشــهها،

مقابــلمدِلانحصارگرایانهوسلســلهمراتبِیســنتیقــرارمیگیردکه

اینمدِل بقیهقــرارمیدهــد.در گــروهخاصــیرابرتروباالتــراز تنهــا

شــمولگرایانههمــهدریکســطحقــراردارندوهمهخودیهســتند

اعــرابنــدارد.مــا»همــه« و»دیگــری«و»دیگــربودگــی«محلــیاز

نبــاتوجمادوحیــوانو...)اعضاِیایــنجامعۀکیهانی (اعــماز

هســتیمـدیگرالمانپویشــیتفکرمکفاگـوهیچکس»بیرونی«/

گاهیاوست »دیگری«نیســت.تنهابرتریبشــر،باالتربودنســطحآ

کردهاســت،اماایــنبهمعناِی کــهویدســتخداوندبررویزمین

برتریسلســلهمراتبینیست،بلکهتنهابهمعناِیسنگینتربودِنبار

مسئولیتبشریاست.

مــاازخداونــد،الگــویرفتاریوســلوک بــهتبــعتغییــرالگــووتصور

اخالقــیانســاننیــزبایدتغییرکنــد.اونیزبایدبهعالــم/طبیعتبه

چشــمبدنخداوند،معشــوقخداوندورفیقخداوندبنگرد.روشن

کهحاصلچنیننگرشــیبــهطبیعت،بازگردانــدنتقدسو اســت

ارزشمندیبهآناست.

پارادایممسیحیو کلیاینسهمدلایجادتغییربنیادیندر ویژگی

کهبیشاز آموزۀمسیحیتاست نتیجهارائۀخوانشجدیدیاز در

کید اینفرایندنجاتبخشیتأ پیشبررســالتومسئولیتبشردر
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سال بیست و نهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1061721397

خداوخلقتشبرگزیدهاست.

کــهالگویخدایمســیحیو کتــابمکفاگتــالشمیکندتــابهمانشــاندهد ایــن کوتــاهســخنآنکــهدر

یهودِیســنتیکه2000ســاِلپیشوبراســاسپارادایمغالبدرجوامِعحوزۀمدیترانهکارکردداشت،نهتنها

کنارقوم کــهدر مــاخوانشــیندارد،بلکــهمهلکوخطرناکنیزاســت.الگــویفرمانروایی بــاپارادایــمروزگار

کــهفرزندشرا یــاپدرمهربانی یعنیتصویرخــداِیعهدعتیقـ بــرایپیــروزیآنهــامیجنگــدـ برگزیــدهاشو

گناهبشــرورســاندنویبهرســتگارِیابدی/نجاتازقلمروِیاصلِیآسمانیاشبهقلمروِی برایبازخرید

دوِنزمینیمیفرســتد،نهتنهابهگوشمخاطبامروزیبهصورتداســتانهایاسطورهایخالیازمعناِی

کهالگویاول آنتبعیتمیکنندچونســمیمهلکاســت؛چرا واقعــیمیآیــد،بلکــهبــرایدیندارانیکهاز

کثراونجلیکالهایامریکایــیبامجهزکردنارتشامریکابه همانطورکها مــارانظامیگــریتشــویقمیکندـ

واقعیت از گــدونمیدانندـوالگویدومبهفرار برتریــنتجهیــزاتنظامیموافقاندوآنراتمهیدیبرایآرما

برایخداییکهتنهابهیکقــومودینخاصتعلق وانفعــال؛یعنــیمفروضگرفتــنتمامیقــدرتواختیار

داردوتنهــابــرایپیــروزیورســتگاریآنانتالشمیکندیادربدترینحالتمنجربهنظامیگریمیشــودیا

بهتریــنحالــت،بهواقعیتگریزیوانفعال.درحالیکهعصرمابیشازپیشنیازمندمســئولیتپذیری در

کهنیروهاِیشــردردرونخودبشــر روزگاری تامبشــردرمقابلاعمالخودودرمقابلشــرورعالماســت.در

آننیروهاِیشــرراعواملی کــهدر کتــابمقدس ومحصــولارادهواعمــالویاســت،اســتعارههایســنتی

کهروحپاکبشررابهتسخیرخوددرمیآورند،دیگر خارجیـچونشیاطین،ارواحخبیثو...ـمیدانست

کارکردیندارد.

گاه گاهوخودآ ناخودآ کارکردزباندر کهبهاهمیتنقشو پیشفرضاصلیمکفاگـمانندبسیاریدیگر

وتصویریکهماازخداوندداریمحاصِلبزرگنماییوفرافکنیارزشهای ایناستکهتصور مااذعاندارندـ

کردهایمهمانعکاسخودرادرجوامعانســانیما کهتصور جوامعانســانیماســت.ازســوِیدیگریخدایی

داشتهوارزشهایماراشکلمیدهد.اهمیتاینرابطۀدوسویهباعثشدهتانویسندهارزشهایانسانی

یســتمندـمحورانــۀجامعۀمدرنمســیحیخــودرادرتصویرکردِنمدلهایشازخداونداســتفادهکند،با وز

آیندهاینزدیکدرجامعهبازتابیابدوبدینترتیبنقشــیمؤثردراخالقیاتو کهآنارزشهادر اینامید

سلوکعملیدیندارانجامعۀمدرنداشتهباشد.

واقعگوییدعوتیاســتازســنتمســیحیبرایبازخوانیوبهروزرســانیتمامِیاستعارههاو اثرمکفاگدر

اینصورتاستکهالهیاتمسیحیمیتواندهمچنان کهبهزعموی،تنهادر الگوهاِیکتابمقدس؛چرا

کردهوشایســتگیعنواِن کارکردخودرابهعنوانمفســرپیاِمنجاتبخِشمســیحبرایتمامیدورانهاحفظ

»الهیاِتروزگارما«راداشتهباشد.


