
 1 

  تي رايت. احبة ديك اشتاوب با اسقف اِنمص
  

        ميشل آقاماليانميشل آقاماليانميشل آقاماليانميشل آقاماليانكشيش كشيش كشيش كشيش ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة 

        
وی سابقًا الهیداِن رسمی کلیسای وستمینستر بوده  و . رایت اسقف کلیسای دورام انگلستان است. تی. ان
و سه کتاب ا.  اشتغال داشته استگیل و آکسفوردهای کمبریج، م گاه سال به تدریس الهیات در دانش۲۰به مدت 
ای شش  سه مجلد از مجموعهجدید و قوم خدا، و رستاخیِز پسر خدا، جدید و قوم خدا، و رستاخیِز پسر خدا، جدید و قوم خدا، و رستاخیِز پسر خدا، جدید و قوم خدا، و رستاخیِز پسر خدا،     عیسی و پیروزی خدا، عهدعیسی و پیروزی خدا، عهدعیسی و پیروزی خدا، عهدعیسی و پیروزی خدا، عهدهای،  به نام

های  از دیگر کتاب.  که هنوز کار نگارش آن ادامه داردهستند    های مسیحی و مسئل? خداهای مسیحی و مسئل? خداهای مسیحی و مسئل? خداهای مسیحی و مسئل? خدا    خاستگاهخاستگاهخاستگاهخاستگاهقسمتی به ناِم 
. اشاره کرداوِج عهد اوِج عهد اوِج عهد اوِج عهد  و گفت،چالِش عیسیگفت،چالِش عیسیگفت،چالِش عیسیگفت،چالِش عیسیعیسای راستین، آنچه پولس رسول به راستی عیسای راستین، آنچه پولس رسول به راستی عیسای راستین، آنچه پولس رسول به راستی عیسای راستین، آنچه پولس رسول به راستی توان به  دکتر رایت می

که در آن وی برای همه برای همه برای همه برای همه ای دوازده جلدی است به نام  رایت همچنین مشغول کار بر روی مجموعه. تی. اسقف ان
 فعRً از : مترجمتوضیح. (دهد  میارائهغیرمتخصص اِن خوانندگ برای های عهدجدید ترجمه و تفسیری نو از کتاب

ساب این مصاحبه، ت و با اح،ای از سه نوشتار دربارW رستاخیز یک کتاب، مجموعهرایت .  تی.آثار گرانبهای دکتر ِان
آیا آیا آیا آیا و مقال?     حححح، سه نوشتار دربارW رستاخیز عیسی مسی، سه نوشتار دربارW رستاخیز عیسی مسی، سه نوشتار دربارW رستاخیز عیسی مسی، سه نوشتار دربارW رستاخیز عیسی مسیپیروی از عیسیپیروی از عیسیپیروی از عیسیپیروی از عیسیکتاِب : اند دو مقاله به فارسی ترجمه شده

به  .پولس رسول به راستی گفتپولس رسول به راستی گفتپولس رسول به راستی گفتپولس رسول به راستی گفتآنچه آنچه آنچه آنچه  کتاِب قسمتی است از  مقال? مزبور؟؟؟؟گذاِر مسیحیت عیسی بود یا پولسگذاِر مسیحیت عیسی بود یا پولسگذاِر مسیحیت عیسی بود یا پولسگذاِر مسیحیت عیسی بود یا پولس    بنیانبنیانبنیانبنیان
کنم که برای آشنایی بیشتر با دکتر  دسترسی دارند، توصیه میپیروی از عیسی پیروی از عیسی پیروی از عیسی پیروی از عیسی خوانندگانی که به ترجم? فارسی 

  .) مترجِم آن را بخوانندمقدم?رایت 
  

 اشتراکاِت فرهنِگ عامه و ایماِن مذهبی  به بررسِی  مسئوِل مرکِز ایمان و فرهنگ است کهدیک اشتاوبدیک اشتاوبدیک اشتاوبدیک اشتاوب
  com.dickstaub.wwwتوانید به سایت   میاشتاوبهای  برای متِن کامِل مکتوب و صوتِی مصاحبه. پردازد می

   .مراجعه کنید
  
  

مشکل من زمانی که در انگلستان به مسیح ایمان مشکل من زمانی که در انگلستان به مسیح ایمان مشکل من زمانی که در انگلستان به مسیح ایمان مشکل من زمانی که در انگلستان به مسیح ایمان ««««: : : : لوئیس به این مضمون خواندملوئیس به این مضمون خواندملوئیس به این مضمون خواندملوئیس به این مضمون خواندم. . . . اساساساس. . . . نقل قولی از سینقل قولی از سینقل قولی از سینقل قولی از سیاخیرًا اخیرًا اخیرًا اخیرًا 
در ادامه در ادامه در ادامه در ادامه » » » » ....پیوستم یا به نخبگان و فضRی روحانیپیوستم یا به نخبگان و فضRی روحانیپیوستم یا به نخبگان و فضRی روحانیپیوستم یا به نخبگان و فضRی روحانی    آتشه میآتشه میآتشه میآتشه می    مذهبیوِن دومذهبیوِن دومذهبیوِن دومذهبیوِن دو     آن بود که یا باید به جرگ? خشکه آن بود که یا باید به جرگ? خشکه آن بود که یا باید به جرگ? خشکه آن بود که یا باید به جرگ? خشکه۱۱۱۱آوردمآوردمآوردمآوردم

                                                 
این کتاب که نام . ته استنام? خودنوشِت اوست، بیان داش که زندگیدر شگفت از شادی، لوئیس شرح جذابی از این واقعه در کتاب معروف خود، . اس. سی 1

در همین کتاب لوئیس اشاره . مندان باید آن را به انگلیسی مطالعه کنند  است، متأسفانه به فارسی ترجمه نشده و عRقهSurprised by Joyانگلیسی آن 
  )مترجم! (های حماسی شرق، از جمله داستان رستم و سهراب بوده است کند که در کودکی سخت شیفت? داستان می

http://www.dickstaub.com/
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چرا بندرت چرا بندرت چرا بندرت چرا بندرت » » » » ....بودبودبودبود    دادند، به افرادی مثل من نیاز نمیدادند، به افرادی مثل من نیاز نمیدادند، به افرادی مثل من نیاز نمیدادند، به افرادی مثل من نیاز نمی    بدرستی انجام میبدرستی انجام میبدرستی انجام میبدرستی انجام میاگر الهیدانان کار خود را اگر الهیدانان کار خود را اگر الهیدانان کار خود را اگر الهیدانان کار خود را ««««: : : : افزایدافزایدافزایدافزاید    وی میوی میوی میوی می
        ور فهِم مردم عادی بدهند؟ ور فهِم مردم عادی بدهند؟ ور فهِم مردم عادی بدهند؟ ور فهِم مردم عادی بدهند؟ های الهیات، تعالیمی در خهای الهیات، تعالیمی در خهای الهیات، تعالیمی در خهای الهیات، تعالیمی در خ    مدرسان دانشگاهمدرسان دانشگاهمدرسان دانشگاهمدرسان دانشگاهآید که آید که آید که آید که     پیش میپیش میپیش میپیش می

 دانشگاه باشید و اگر شما استاد.  کمبود وقت استبه خاطرکنم که این امر تا حدی  من گمان می
بخواهید شغل، یا اعتبار خود را در محافل آکادمیک حفظ کنید، احتماlً میل خواهید داشت که وقت خود را 

های کلیدی خود را به همکارانتان معرفی   و کتاب، دیدگاههای آکادمیک خود کنید و با نگارش مقاله صرِف پروژه
  . کنید

انتقال  به اعضای عادی  در کلیساها رسوخ کنند وکم ها کم الهیدانان همیشه امیدوارند که این دیدگاه
 یکی از دlیلی که من چند سال پیش کار دانشگاهی را رها کردم و. افتد افتد و گاه نمی این اتفاق گاه می. یابند

 به قول معروف، عمRً در  کهشدم روبرو می آن بود که مدام با روحانیونی ،شدموارِد خدمت تمام وقت کلیسایی 
شان این بود که کRس زودتر   و غمهّم  تماِم کهزدند نمی دانشجویانی سر و کله کوراِن خدمت بودند و مثل من با

  !تمام شود تا بروند تنیس بازی کنند
  

ارواح پلید ارواح پلید ارواح پلید ارواح پلید ««««اید که اید که اید که اید که     شما یک بار گفتهشما یک بار گفتهشما یک بار گفتهشما یک بار گفته. . . . خوانیمخوانیمخوانیمخوانیم     دربارW ارواح پلید و اخراج آنها می دربارW ارواح پلید و اخراج آنها می دربارW ارواح پلید و اخراج آنها می دربارW ارواح پلید و اخراج آنها میمطالبیمطالبیمطالبیمطالبی مرقس،  مرقس،  مرقس،  مرقس، در باب اوِل انجیِلدر باب اوِل انجیِلدر باب اوِل انجیِلدر باب اوِل انجیِل
و اساسًا و اساسًا و اساسًا و اساسًا ها واقعیت ندارند، ها واقعیت ندارند، ها واقعیت ندارند، ها واقعیت ندارند،      این داستان این داستان این داستان این داستانبه اعتقاد بسیاری از مردم آمریکا،به اعتقاد بسیاری از مردم آمریکا،به اعتقاد بسیاری از مردم آمریکا،به اعتقاد بسیاری از مردم آمریکا،» » » » ....هر چه داد و قال کنند، اقتداری ندارندهر چه داد و قال کنند، اقتداری ندارندهر چه داد و قال کنند، اقتداری ندارندهر چه داد و قال کنند، اقتداری ندارند

چه ارتباطی میان آن و مردم چه ارتباطی میان آن و مردم چه ارتباطی میان آن و مردم چه ارتباطی میان آن و مردم W عالِم ارواح چیست و W عالِم ارواح چیست و W عالِم ارواح چیست و W عالِم ارواح چیست و نظر شما دربارنظر شما دربارنظر شما دربارنظر شما دربار. . . . چیزی به اسم ارواح پلید وجود خارجی نداردچیزی به اسم ارواح پلید وجود خارجی نداردچیزی به اسم ارواح پلید وجود خارجی نداردچیزی به اسم ارواح پلید وجود خارجی ندارد
        تواند وجود داشته باشد؟تواند وجود داشته باشد؟تواند وجود داشته باشد؟تواند وجود داشته باشد؟    این روزگار میاین روزگار میاین روزگار میاین روزگار می
مردم عادی «: دارد به این مضمونگفت? معروفی های اسکروتیپ،  نامه لوئیس در ابتدای کتاِب. اس. سی

د که به یک اندازه متضاد از خود نشان دهن ناپاک، ممکن است دو واکنِش  در برخورد با مسئل? دیوها و ارواح
ای   عRقهیاارزد،  اش حرف است و مفت نمی شوند بگویند که این چیزها همه  یا وسوسه میآنها: نادرست است

  .به عقیدW لوئیس این هر دو واکنش نادرست است ».یابند بسیار ناسالم به موضوع می
اعتقاد من این است که ما . کنم که اساسًا حق با اوست ام و فکر می من از گفت? لوئیس درس گرفته

 یا گفتگو دربارW آنها را شماریم، فاقد موجودیت میکنیم، یا   نمیکاوقات چیزهایی را که دربیشتِر ها،  غربی
مردم در بسیاری از نقاط جهان، آگاهند بر اینکه . این نوع برخورد با مسایل، بسیار متکبرانه است. دانیم  میبیهوده

ها را  این قدرتحال، . اند که برخی از آنها پلید و بدسرشتوجود دارند پنهان هایی   قدرتدر دنیا و در پیرامون ما،
  .شان کرد خواهید بخوانید، ولی باید کاری درباره به هر اسمی که می

  
چه حقایقی را چه حقایقی را چه حقایقی را چه حقایقی را      باید باید باید بایدبه نظر شما، اعضای عادی کلیسابه نظر شما، اعضای عادی کلیسابه نظر شما، اعضای عادی کلیسابه نظر شما، اعضای عادی کلیسا. . . .  است است است استعهدجدیدعهدجدیدعهدجدیدعهدجدید خدا از موضوعاِت کلیدِی سراسِر  خدا از موضوعاِت کلیدِی سراسِر  خدا از موضوعاِت کلیدِی سراسِر  خدا از موضوعاِت کلیدِی سراسِر پادشاهِیپادشاهِیپادشاهِیپادشاهِی
 Wدربار Wدربار Wدربار Wخدا بدانند؟ خدا بدانند؟ خدا بدانند؟ خدا بدانند؟شاهِیشاهِیشاهِیشاهِیپادپادپادپاددربار     

 آسمان را پادشاهی خدا و پادشاهیهای عمدW من این است که بیشتر مردم وقتی عباراِت  یکی از نگرانی
 پادشاهیاما معنی . دانند که انسان پس از مرگ به آنجا خواهد رفت شنوند، بسادگی آنها را اشاره به محلی می می
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که در آسمان  زند که چنان  حرف می و ملکوتیپادشاهیید از عهدجد. خدا در عهدجدید به هیچ وجه این نیست
 قدرت فرمانروایی،نه به مفهوِم محلی بخصوص، بلکه به معنای  در عهدجدید پادشاهی .آید است، به زمین می
دموکراسی   گویند که نظاِم حکومتی ما گاهی اوقات برخی از آمریکائیان به من می.   خداستمطلق و حکمرانی

  !ها هستید که شاه دارید این شما انگلیسی. کنیم  را درک نمیپادشاهی راین معنِیبناباست، 
 سال پیش، با از گردن ۲۳۰دانم آمریکا  مایه است، چون تا جایی که می این تحلیل بسیار سطحی و کم

، وقتی انسان اما با نگاهی به دنیای امروز. ، خودش را به کل از َشّر پادشاهان خRص کرد۲انداختن یوِغ جرج سوم
رسد،  پرسد که معادِل امروزی جرج سوم در اقتدار و نحوW امپراتوری چه کسی است، به جرج دوم می از خود می

های دموکراتیک انتخاب شده است،   روشباحکمران ملت شما، اگرچه ! یعنی رئیس جمهور شما، جرج بوش
  . شباهت بسیاری دارد به شاهی که ما قبRً داشتیم

  
        ما، مردم عادی چگونه باید مفهوِم دوزخ را در تعالیم عیسی درک کنند؟ما، مردم عادی چگونه باید مفهوِم دوزخ را در تعالیم عیسی درک کنند؟ما، مردم عادی چگونه باید مفهوِم دوزخ را در تعالیم عیسی درک کنند؟ما، مردم عادی چگونه باید مفهوِم دوزخ را در تعالیم عیسی درک کنند؟به نظر شبه نظر شبه نظر شبه نظر ش

به نظر من، بخشی از مشکل ما این است که کماکان سفت و سخت به تصویِر قرون وسطی از بهشت و 
دانته کمدی الهی در دوزخ های میکRنژ در معبد سیستین یا بخِش  ایم، تصویری که مثRً در نقاشی دوزخ چسبیده

ایم، ولی کماکان تصویری که از  ِ میانی این تفکر یعنی برزخ را کنار گذاشته ها قسمت ما پروتستان. ان یافتتو می
توان آن را تصویِر عهدجدید از مکانی دانست که مردم   متعلق به قرن وسطی است و نمی،بهشت و دوزخ داریم

  .روند پس از مرگ به آنجا می
  

  ت چه مفهومی داشت؟ت چه مفهومی داشت؟ت چه مفهومی داشت؟ت چه مفهومی داشت؟برای یک یهودی قرن نخست، این کلمابرای یک یهودی قرن نخست، این کلمابرای یک یهودی قرن نخست، این کلمابرای یک یهودی قرن نخست، این کلما
 حاشی?ها در  رد و ِگِهنا محِل ریختِن زبالهُب  را برای جهنم به کار می کلم? ِگِهنا،یک یهودِی فلسطینی

ای تلویزیونی دربارW رستاخیز به این مکان رفته   من برای تهی? برنامه،چند ماه قبل.  غربِی اورشلیم استجنوِب
 آتش سوزد و  با آتشی دودخیز می،این مکانی که کوه زباله در آن. ناسمش بودم و بنابراین آنجا را خیلی خوب می

ای از رخداد یا وضعیتی تبدیل   به استعارهشود،  خاموش نمیرسند های جدید از راه می  زبالهبه این دلیل که مرتبًا
  .زند شده است که سرنوشِت ابدی ردکنندگان خدا را رقم می

های کتابمقدس واقعًا به چه حقایقی   باید بدانیم که استعارهقسمت اعظم کتابمقدس استعاری است و
جای عهدجدید تکرار شده  تر از آن، باید توجه خود را بر مطلبی متمرکز کنیم که در جای ولی مهم. اشاره دارند

ما رستاخیز به معنی رفتن به آسمان بعد از مرگ نیست، بلکه اتفاقی است که بعد از رفتِن . است، یعنی رستاخیز
  .به آسمان خواهد افتاد

                                                 
وار و جذاب از رخدادهای  شرحی داستان. های انگلیسی آمریکا بود های استقRل آمریکاست که از عوامل آن ِاعماِل مالیات سنگین بر مهاجرنشین منظور جنگ 2

  مترجم. ماییدنوشت? باربارا تاکمن و ترجم? جناب دکتر حسن کامشاد، مطالعه بفرسیر نابخردی، توانید در کتاب،  مربوط به این دوران را می
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زندگْی پس «باید گفت موضوع عهد جدید . ام که آسمان، مهم است ولی پایان کار نیست من اغلب گفته
شویم، هر چه بگذاریم،   که ما پس از مرگ وارد آن می را وضعیتیبه عبارتی، اسِم. » پس از مرگ استاز زندگِی

 اتفاقی که پس از مرگ برای ما خواهد ،مطابق عهدجدید. گرفت صورت خواهد ورود به آن مرحلهرستاخیز پس از 
کمتر از گوید،  در مقایسه با آن همه مطالبی که دربارW رستاخیز میعهدجدید . افتاد، شامل دو مرحله است

مسیحیان غرب آن قدر که  حاl جالب این است که .زند به قولی همان آسمان، حرف میوضعیت بینابینی، یا 
اند، انگار که آسمان،  اند، رستاخیِز نهایی را به کل از یاد برده به این وضعیت بینابینی مشغول کردهذهن خود را 
  .پایان کار است

  
        دهد؟ دهد؟ دهد؟ دهد؟     چون و چرا از او، چه درسی دربارW مسیحی بودن به ما میچون و چرا از او، چه درسی دربارW مسیحی بودن به ما میچون و چرا از او، چه درسی دربارW مسیحی بودن به ما میچون و چرا از او، چه درسی دربارW مسیحی بودن به ما می    دعوت مسیح از شاگردان مبنی بر پیروی بیدعوت مسیح از شاگردان مبنی بر پیروی بیدعوت مسیح از شاگردان مبنی بر پیروی بیدعوت مسیح از شاگردان مبنی بر پیروی بی

ت، بلکه به معنی پیوستن به مسیح، با اذعان بر اینکه مسیحی بودن، صرفًا برداشتن گامی در ایمان نیس
با عیسی در جلیل سفر کنند، وقتی شاگردان تصمیم گرفتند وسایل کار خود را زمین بگذارند و . خداوندی اوست

هر جا برود، ما هم با او . کردند که ما در کنار این مرد هستیم ِ خود اعRم می های خود و هم با قلب هم با گام
  . رویم می

، از یک نظر منظورش این »اگر به زبان خود اقرار کنی که عیسی خداوند است «:گوید وقتی پولس می
بنابراین، گاِم . است که باید اقرار کرد که امپراتور روم، خداوند نیست و ما تحِت حکمرانِی خداونِد دیگری هستیم

  .اوت و با قانونی متفاوتای متف ایمان، از نظری نیز گاِم تعهد است، تعهد به زندگی به شیوه
  

            ، چه بود؟، چه بود؟، چه بود؟، چه بود؟»»»»خود را انکار کنید، صلیب خود را بردارید و از ِپی من آییدخود را انکار کنید، صلیب خود را بردارید و از ِپی من آییدخود را انکار کنید، صلیب خود را بردارید و از ِپی من آییدخود را انکار کنید، صلیب خود را بردارید و از ِپی من آیید««««منظور عیسی از این که گفت منظور عیسی از این که گفت منظور عیسی از این که گفت منظور عیسی از این که گفت 
یعنی ورود به ". سیاسی"گوییم   که ما به آن می دعوت را به مفهومی تعبیر کردندشاگردان بRفاصله این

 هیچ کس را به صرِف ناخوشایند  در آن روزگار، چونانداخت  منصبان در می جریانی که قطعًا شخص را با صاحب
کشیدند که  شخص را زمانی به صلیب می. کردند با مرگ بر روی صلیب، مجازات نمیاش،  بودِن عقایِد مذهبی

 البته، ما امروزه در دنیای غرب، فاصل? بسیاری از این تعبیر .انداخت امپراتوری یا نظِم عمومی را به خطر می
کنم که باید  ایم ـــ و من هم خدای ناکرده قصد ندارم تعمدًا دردسر و تنش ایجاد کنم ـــ ولی فکر می گرفته

 خواند که شیوW ای از زندگی فرا می آماده باشیم که به برخی چیزها نه بگوییم، چون انجیل عیسی ما را به شیوه
  .گیرد  غربی را به چالش میمنصباِن صاحب تحمیلِی

  
اشتیاق اشتیاق اشتیاق اشتیاق منظورم منظورم منظورم منظورم . . . . گیردگیردگیردگیرد    ای را در مسیحیِت انجیلی آمریکا نشانه میای را در مسیحیِت انجیلی آمریکا نشانه میای را در مسیحیِت انجیلی آمریکا نشانه میای را در مسیحیِت انجیلی آمریکا نشانه می    گویید دقیقًا نقِص عمدهگویید دقیقًا نقِص عمدهگویید دقیقًا نقِص عمدهگویید دقیقًا نقِص عمده     شما می شما می شما می شما میبه نظرم آنچهبه نظرم آنچهبه نظرم آنچهبه نظرم آنچه

 و  و  و  و  است است است است در تبعید بودن را از دست داده در تبعید بودن را از دست داده در تبعید بودن را از دست داده در تبعید بودن را از دست داده مسیحیت انجیلی آمریکا، احساِس مسیحیت انجیلی آمریکا، احساِس مسیحیت انجیلی آمریکا، احساِس مسیحیت انجیلی آمریکا، احساِس....برای محبوبیت و تسلط بر جامعه استبرای محبوبیت و تسلط بر جامعه استبرای محبوبیت و تسلط بر جامعه استبرای محبوبیت و تسلط بر جامعه است
        ....کندکندکندکند    دیگر خطاب به جریاِن غالب بر اجتماع، کRمی نبوتی بیان نمیدیگر خطاب به جریاِن غالب بر اجتماع، کRمی نبوتی بیان نمیدیگر خطاب به جریاِن غالب بر اجتماع، کRمی نبوتی بیان نمیدیگر خطاب به جریاِن غالب بر اجتماع، کRمی نبوتی بیان نمی
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دانم  البته، می. اشاره کرد ۳بر جا ماندگان های توان به مجموعه داستان می. وضوع جدًا عجیب استاین م
کند که در عین حال  های الهیات انجیلی آمریکا را منعکس می که این مجموعه دیدگاه فقط یکی از زیرشاخه

 ستمدیدگان ظهور کرد، یعنی دبیاِتاگرا، ابتدا به شکِل   ُکل این الهیاِت موسوم به دوران.بسیار پرطرفدار است
شماِر   روان? جهنم خواهد شد به جز همین گروِه انگشتشمار که از نظر آنان تمام دنیا اقلیتی بسیار انگشت

طنز قضیه در این است که حاl همین ادبیات، از ایدئولوژِی جریاِن غالب و دسِت راستی صیانت . یافتگان نجات
وی شخصی است مثل . آید خوانیم که رئیس سازماِن ملل متحد، دجال از کار در می ها می در این داستان. کند می

  .یابد قدرت مینان که چون رئیِس جمهوِر دموکراِت ضعیفی در آمریکا بر سر کار است، کوفی ع
 بود، مبدل به ستوه آمدهجدًا عجیب است که چطور این ایدئولوژی که اوایل متعلق به اقلیتی به 

یای های دن اندیشی برای نابسامانی ایدئولوژِی جریان غالب شده است و حتی متوجه نیست که چقدر در چاره
  .حاضر، ناتوان است

  
        ، منظورش چه بود؟، منظورش چه بود؟، منظورش چه بود؟، منظورش چه بود؟»»»»مال قیصر را به قیصر بدهیدمال قیصر را به قیصر بدهیدمال قیصر را به قیصر بدهیدمال قیصر را به قیصر بدهید««««: : : : پس عیسی زمانی که گفتپس عیسی زمانی که گفتپس عیسی زمانی که گفتپس عیسی زمانی که گفت

همان طور که . درگرفتشورشی بر سر پرداخِت مالیات ، در همین حدودکمی قبل از تولد عیسی، یا 
کارا برخی از شما آش . دانید کشور شما بر سر همین مسئل? مالیات بود که در برابر کشور من، طغیان کرد می

داستان از این قرار بود که یهودیان در مقابل افزایش مالیات، دست به . دانید دوستان جریان این شورش را می
 را به صلیب یهودیان و صدها تن از سرکوب شدیدی به راه انداخت روم ،شورشی گسترده زدند و در نتیجه

دانند چه اتفاقی خواهد افتاد و این بسیار   فشردن آن، همه میباهایی است که  بنابراین، این یکی از دگمه. آویخت
  .مای? نگرانی است

ارد که دامن? آن از چپ به سوی راست گسترده است، یعنی در یک طیفی وجود ددر نظاِم سیاسی ما، 
 عیسی و یهودیان زمان.  َسِر دیگر آن، رضایت از وضع موجود و دولِت استوار درَسِر آن آنارشی و انقRب است و

بازخواست و مRِک عمل آنها، طیفی بود که سخن از . دوراِن عهدجدید، با چنین طیفی سر و کار نداشتند
ممکن بود با آشوب و اعتراض توأم شود، منتها مخالفِت اشخاص  استیضاحیزد و چنین   فرمانروایان میاستیضاِح

آنها معتقد بودند که ، بلکه نبود چیزی از این قبیل با حکومت به دلیل اعتقاد آنها به نوع آنارشِی مارکسیستی یا
  .خواهد جهان با عدل و داد اداره شود  میدر آسمان خدایی وجود دارد که

  
  
  

                                                 
کنند  شناختی خاصی از کتاب مکاشفه را دنبال می های آخر زمان که تفسیِر آخرت هایی است نوشت? تیم lئی و جری جنکینز دربارW رویداد مجموعه داستان 3
  ).مترجم(
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    ۴۴۴۴ جامع? آمیش جامع? آمیش جامع? آمیش جامع? آمیشگویند که امکان نداشت عیسی به نهضِت یک ائتRِف مسیحی بپیوندد، یا عضوگویند که امکان نداشت عیسی به نهضِت یک ائتRِف مسیحی بپیوندد، یا عضوگویند که امکان نداشت عیسی به نهضِت یک ائتRِف مسیحی بپیوندد، یا عضوگویند که امکان نداشت عیسی به نهضِت یک ائتRِف مسیحی بپیوندد، یا عضو    برخی میبرخی میبرخی میبرخی می
        ی مسیحی یافت؟ی مسیحی یافت؟ی مسیحی یافت؟ی مسیحی یافت؟هاهاهاها    توان شباهتی میاِن نهضِت عیسی و جنبشتوان شباهتی میاِن نهضِت عیسی و جنبشتوان شباهتی میاِن نهضِت عیسی و جنبشتوان شباهتی میاِن نهضِت عیسی و جنبش    آیا میآیا میآیا میآیا می. . . . شودشودشودشود

پیوست، زیرا   برای من بسیار عجیب است که حدس بزنم عیسی به چگونه جنبشی می.هم بله، و هم خیر
بخشی از مسئله این است که عیسی، خودش نهضتی را آغاز کرده بود، و به معنای واقعی کلمه باید گفت که دنیا 

آیا عیسی «اگر از خود بپرسیم که . دیگری مطرح کنمطور تان را  اجازه بدهید سؤال. چرخد بر محوِر وجوِد او می
توانیم  من خواهم گفت که سؤال را باید تغییر داد و پرسید، چگونه ما می» بود؟ در فRن مورد، برای ما مفید می

  .کنم با من موافق باشید فکر می برای او مفید واقع شویم؟  است،ای که عیسی به اجرا در آورده در نقشه
 ....بله، هستمبله، هستمبله، هستمبله، هستم

 در فلسطین شده گرد جهان ْییک بار راهنمای  گروه. این را که گفتم، مطلِب جالبی به ذهنم رسید
. ها بود، عبور کردیم ی اسینوس شدیم و از کناِر منطق? قمران، جایی که زمانی محل زندگما سوار اتوب. بودم

روز قبل در . بختان بود گونمسدّه زمانی، کانوِن انقRبیون و ن. و به جنوب، به سوی مسدّه رفتیمسپس ر
 من به .شد  به دست صدوقیان اداره مییک وقته ک گشتی هم در حوالی معبد زده بودیم) اورشلیم(المقدس  بیت
ها را برگزید، نه به شیوW انقRبیون رفتار   به نظرتان این جالب نیست که عیسی نه راه اسینگفتم گردان می جهان

های مختلف، کار عیسی آخرسر به جلجتا ختم  با وجوِد این همه گزینه. ش گرفتکرد و نه راه صدوقیان را در پی
مقاومت مسلحانه هم به راه فرار نکرد، ولی او . شد و به این ترتیب، عیسی به همه چیز، هم بله گفت و هم نه

 وسِط  گرفت،انگیزی که او در پیش شیوW بسیار حیرت. او نکوشید تا به معنی متعارف کلمه، شاه شود. نینداخت
   .توان تصورش را کرد می اقدامی است که ترین شورشیگیرد و برای همین هم  این دو گزینه قرار می

 
، موضوِع ، موضوِع ، موضوِع ، موضوِع  کلیسای انگلیکن شده کلیسای انگلیکن شده کلیسای انگلیکن شده کلیسای انگلیکن شدهموضوعی که امروز بشدت باعث جدایی در کلیسای آمریکا و همچنینموضوعی که امروز بشدت باعث جدایی در کلیسای آمریکا و همچنینموضوعی که امروز بشدت باعث جدایی در کلیسای آمریکا و همچنینموضوعی که امروز بشدت باعث جدایی در کلیسای آمریکا و همچنین

هر گروهی هر گروهی هر گروهی هر گروهی . . . .  اختیار کرده است اختیار کرده است اختیار کرده است اختیار کرده استکنند که عیسی دربارW این موضوع سکوتکنند که عیسی دربارW این موضوع سکوتکنند که عیسی دربارW این موضوع سکوتکنند که عیسی دربارW این موضوع سکوت    ای استدlل میای استدlل میای استدlل میای استدlل می    عدهعدهعدهعده. . . . گرایی استگرایی استگرایی استگرایی است    همجنسهمجنسهمجنسهمجنس
ولی کتابمقدس براستی در این باره ولی کتابمقدس براستی در این باره ولی کتابمقدس براستی در این باره ولی کتابمقدس براستی در این باره . . . . داندداندداندداند    نظر خود را مورد تأیید عیسی مینظر خود را مورد تأیید عیسی مینظر خود را مورد تأیید عیسی مینظر خود را مورد تأیید عیسی می    بر اساِس تفسیر خود از کتابمقدس،بر اساِس تفسیر خود از کتابمقدس،بر اساِس تفسیر خود از کتابمقدس،بر اساِس تفسیر خود از کتابمقدس،

        گوید؟ گوید؟ گوید؟ گوید؟     چه میچه میچه میچه می
در واقع، . دهند ای در این باره به آن نسبت می از نظر من، کتابمقدس فاقِد محدودیتی است که عده

رهای ناپسنِد جنسی موضِع بسیار شفافی دارد و بسادگی نظر رایِج یهودیِت روزگار خود عهدجدید دربارW انواِع رفتا
به همان دلیل که lزم نبود عیسی اعتیاد به هروئین را تقبیح . کند را دربارW بسیاری از مسایل جنسی تأیید می

 ها از این ِقسْم بحثدر روزگار عیسی، . ا نادرست شماردگرایی ر کند، لزومی هم نداشت که بصراحت همجنس
هرچند ختنه در کلیساهای روزگاِر پولس اهمیت بسیاری داشت، عیسی . گرایی وجود نداشت دربارW همجنس

                                                 
کنند و مطابق اصول اعتقادی خود، از  حده زندگی میهایی از کانادا و ایاlت مت ای از مسیحیاِن آناباپتیست که در مناطِق مخصوص به خود، در قسمت جامعه 4

هایی  این جامعه شباهت. شان بسیار قدیمی و ابتدایی است روش زندگی و لباس پوشیدن. کنند آوری مدرن، حتی برق، خودداری می به کار بردن وسایل و فن
  ).مترجم(ها در روزگار عیسی دارد  به جامع? اسین
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بنابراین، . شده بودنددربارW این موضوع چیزی نگفت، چون سر و کار او با یهودیان بود و هم? مردان یهودی ختنه 
   .کرد ختنه معضلی ایجاد نمی

ای است اگر خیال کنیم که عیسی آمد تا دربارW هر موضوعی که هرگز  گرایانه ار جزئی بسیاین دیدگاِه
دیدگاه مسیحیان اولیه دربارW عیسی، به هیچ وجه چنین . اش بدانیم، تعلیماتی به ما دهد بخواهیم مطلبی درباره

 حکمت به کار بریم و های مختلفی هست که باید یاد بگیریم تا بتوانیم عهدجدید را بدرستی و با درس. نبود
جدِی یک تحقیِق وقتی در نتیج? . شان تفسیر نکنیم مطالب آن را به میل و سلیق? خود، خارج از چارچوِب اصلی

چرا خدا در وهل? اول عطای جنسیت را به انسان  ، نظر مسیحیاِن نخستینشود که از  برای ما روشن می،تاریخی
آیا آنها  «:شود آن وقت این سؤال برای ما مطرح می، دهد ا بازتاب میانسانیت ما رارزانی کرد و این عطا چگونه 

انستند آیا ما ملزم به پیروی از نظر  دانستند؟ و اگر می چیزی راجع به موضوعی که ما امروز با آن روبروئیم، می
  »آنها هستیم؟

 مسیحیان است، ولی خواهانه در عهدجدید مخالِف رفتاِر همجنسفرد اذعان کند  تر است که شاید عاقRنه
توانم  درک است، ولی نمی چنین اظهار نظری برای من قابل. ت به دlیلی با این نظر عهدجدید موافق نیسوی

گرایی خاموش است یا نظر مساعد به آن  گویند عهدجدید دربارW همجنس پذیرای دیدگاه کسانی باشم که می
 مردم آن گویند ای می این است که عدهشنوم  ات میمطلب دیگری که بکر. دارد، چون واقعًا این درست نیست

شناختند و برخRِف ما، با تمام جوانب این موضوع  گرایانه را می های خاصی از رفتاِر همجنس روزگار فقط گونه
 افRطون شامل ۵ضیافِتکتاِب . جواب من به این افراد این است که بروند و آثار افRطون را بخوانند. روبرو نبودند

خواهانه است و یک جنب? بحث آن، دقیقًا همین زندگِی مشترِک درازمدت و  ی مفصل دربارW عشِق همجنسبحث
میشل گرایی مدرن را  باید بگویم همجنس. کنند ای از آن حمایت می خواه است که عده های همجنس  زوجپایداِر
ماهم در مسیِر  وگردد  باز میهای هجده و نوزده  قسمت اعظم این موضوع به قرن.  ابداع نکرده است۶فوکو

  .تر از تصوِر عامه است تر و پیچیده عمیق باید گفت موضوع مورد بحث،. تحوlِت آغاز شده از آن دوران هستیم
  

    دلمشغول شدن بهدلمشغول شدن بهدلمشغول شدن بهدلمشغول شدن بهبه نظر شما به نظر شما به نظر شما به نظر شما . . . . ایمایمایمایم     شده شده شده شده    دیگر خستهدیگر خستهدیگر خستهدیگر خسته" " " "  با فرهنگ با فرهنگ با فرهنگ با فرهنگتعاملتعاملتعاملتعامل""""این روزها از شنیدِن عبارِت این روزها از شنیدِن عبارِت این روزها از شنیدِن عبارِت این روزها از شنیدِن عبارِت 
 به ما چه  به ما چه  به ما چه  به ما چه ،،،،کننده در فرهنگکننده در فرهنگکننده در فرهنگکننده در فرهنگ    ربارW تجسم، و ایفای نقشی دگرگونربارW تجسم، و ایفای نقشی دگرگونربارW تجسم، و ایفای نقشی دگرگونربارW تجسم، و ایفای نقشی دگرگونفرهنگ واقعًا به چه معنی است، و عیسی دفرهنگ واقعًا به چه معنی است، و عیسی دفرهنگ واقعًا به چه معنی است، و عیسی دفرهنگ واقعًا به چه معنی است، و عیسی د

        گیریم؟گیریم؟گیریم؟گیریم؟    آموزد؟ از زندگی و تعالیم عیسی چه درسی در این باره یاد میآموزد؟ از زندگی و تعالیم عیسی چه درسی در این باره یاد میآموزد؟ از زندگی و تعالیم عیسی چه درسی در این باره یاد میآموزد؟ از زندگی و تعالیم عیسی چه درسی در این باره یاد می    میمیمیمی
 که پاسخ را از عیسی شروع کنم، چون عیسی کاری منحصر به فرد و به نظر من درست نیست

رمشق خود نشان دهد که چگونه باید مسیحیان خوبی داد و هدف او فقط این نبود که با س تکرارناپذیر انجام می
ای از زندگی را که  عیسی کسی است که شیوه. بنابراین، عیسی اولین نمونه از مسیحیان خوِب بعدی نبود. باشیم

و باید گفت دستاورِد او در مرگ و رستاخیزش، تمامًا در . پذیر ساخت خوانیم، امکان ما تسامحًا مسیحیت می

                                                 
  ).مترجم( به فارسی ترجمه شده است ضیافتدر فارسی تحت عنوان ) وزیومسمپ: انگلیسی آن(این کتاب  5
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دستاورد عیسی، تمامًا در بستر فرهنگی که خدا برای آن فراهم کرده بود، معنا . ش ریشه داشتفرهنِگ روزگار
خدا آن فرهنگ را آماده کرد تا عیسی با قرار گرفتِن کامل » .چون زمان به کمال رسید«: گوید پولس می. یافت می

، حقیقتی را که مّدنظر خدا بود، کرد در تار و پوِد فرهنگ روزگار خود و به انجام رساندن کاری که بایست می
  . اعRم دارد

توانید  برای مثال می. یابند تعامل میبینیم که پولس و دیگران با فرهنگ روزگار خود  به این ترتیب، می
پولس سخنرانی خود را این .  اعمال رسوlن مراجعه کنید۱۷ آریوپاگوس در باب  مجمِعبه سخنرانی پولس در

حال آنچه را شما ناشناخته .  مذبحی دارید که به خدای ناشناخته تقدیم شده استشما«: کند طور شروع می
شما این همه معبد دارید که به دست «: افزاید آنگاه پولس به گفته می» .کنم پرستید، من به شما اعRم می می

او به . کند نمی زندگی ساخت? بشرانسان بنا شده، ولی من به شما خواهم گفت که خدای حقیقی در این معابِد 
ه مظهِر فرهنگی  به این ترتیب، پولس به یک مظهر فرهنگی، بله و ب».پندارید نیست هیچ وجه چنین که شما می

. دهد یان و غیره ادامه میگوید و سپس بحث خود را با گفتگو دربارW دیدگاه رواقیون و اپیکور دیگر، نه می
شان، نشان  دهد و با نقِل قول از شاعران نش را مورد بحث قرار میام، فرهنِگ مخاطباطریق، وی از آغاز تا انج بدین
این نمون? بسیار خوبی از  . بوده استشان  چیزی غیر از برداشِت شنوندگاناین شاعران،منظوِر دهد که شاید  می

ید بر  یکجای فرهنگ نیست، بلکه با نفی یا تأییِدمسئلْهدر اینجا ، ، یعنی به عبارتیدلمشغولی به فرهنگ است
توان از نابودی   تشخیص داد که چه چیز فرهنِگ مورد نظر، خوب است، چه چیز را می،مبنای ایمان مسیحی خود
  .احیاء کردتوان  نجات داد و چه چیز را می

  


