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یادداشتی بر کتاب الگوهایی از خداوند
سعیده میرصدری
چکیــده :کتــاب الگوهایــی از خداونــد؛ الهیاتــی بــرای عصــر ا کولوژیــک /بــوم شــناختی و
هســته ای ،اثــری اســت کــه در ســال  1987بــه قلــم ســلی مــک فــا گ نگاشــته شــده اســت.
مدعــای اصلــی کتــاب ایــن اســت کــه الگوهــا ،و بــه تبــع آن مفاهیــم و زبانــی کــه در ســنت
مســیحی در بــاب خــدا و رابطــه اش بــا عالــم رایــج بــوده و هســت ،نــه تنهــا دیگــر مناســب
نیســتند و کارکــرد خــود را از دســت داده انــد بلکــه بــرای روزگار حاضــر ،مضــر مــی باشــند؛ چــرا
کــه الگویــی را ارائــه مــی کننــد کــه بــر اســاس جهــان بینــی دوگانــه انگارانــه سلســله مراتبــی و
تفــوق گرایانــه اســت .بنابرایــن نویســنده در ایــن کتــاب مســاعی خــود را صــرف ارائــه تصــور
تــازه ای از خداونــد بــا مجموعــه ای از صفــات و افعالــی متفــاوت از الگــوی خــدای ســنتی
مــی کنــد کــه بــا روزگار حاضــر همخوانــی بیشــتری داشــته باشــد .نگارنــده در ســطور پیــش رو،
در تــاش بــرای معرفــی کتــاب ،محتــوای کتــاب و عقایــد مــک فــا گ را بــه تصویــر مــی کشــد.
کلیــدواژه :ســلی مــک فــا گ ،الهیــات مســیحی ،کتــاب الگوهایــی از خداونــد؛ الهیاتــی
بــرای عصــر ا کولوژیــک /بــوم شــناختی و هســته ای ،معرفــی کتــاب.
مالحظات عىل كتاب (مناذج من اهّلل)

سعيدة مير صدري
ً
ّ
أ لــف ســي ماك فــوغ كتابا بعنوان الگوهاىي از خداونــد؛ اهلياىت براى عصر
اكولوژ يــك  /بــوم شــناخىت و هســتهاى (= منــاذج مــن اهّلل؛ الهــوت العصر
البييئ  /الوعي البييئ والنووي) ،وأصدره يف العام  1987م.

وخالصــة مــا يرمــي إليــه الكتــاب هــو ّأن النماذج ـ ومــا يتبعها مــن املفاهمي
ّ
هّلل وعالقتــه بالعامل مل تفقد
املســيحية عن ا 
والتعابيــر ـ الشــائعة يف التقاليــد
ّ
لياقهتــا وتعجــز عن أداء الدور املراد مهنا بعــد اآلن فقط ،بل إنا ال ختلو من
ً
األضرار بالنسبة لعصرنا احلايل ،حيث ّإنا ّ
ّ
ازدواجية
تقدم منوذجا يقوم عىل
ّ
ّ
واستعالئيته.
وطبقيته
العامل
ّ
ّ
جديد عن اهّلل
وعــى هــذا يركز املؤلف جهوده يف هذا الكتاب لتقدمي منوذج
ٍ
مبجموعــة مــن الصفــات واألفعال الــي ختتلف عن تلك الــي ميتاز هبا
ميتــاز
ٍ
ً
النموذج اإلهلي التقليدي و يكون أ كثر انسجاما مع عصرنا احلاضر.
ً
ّأمــا كاتــب املقــال احلــايل ّ
فإنــه ّ
يقــدم يف الســطور التاليــة تعر يفــا بالكتــاب
ً
وحمتو ياته واستعراضا ملعتقدات ماك فوغ.
ّ
األساســية :ســي ماك فوغ ،الالهوت املسيحي ،كتاب الگوهاىي از
املفردات
خداوند؛ اهلياىت براى عصر اكولوژ يك  /بوم شناخىت و هستهاى (= مناذج
من اهّلل؛ الهوت العصر البييئ  /الوعي البييئ والنووي) ،تعر يف الكتاب.

Models of God: a Review
By: Sa›ide Mirsadri
Abstract: Models of God: Theology for an Ecological 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 present 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 following 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.

یادداشتی بر کتاب
Models of God; A Theology for an Ecological,
Nuclear Age1
کتــاب الگوهایــی از خداونــد؛ الهیاتــی برای عصر اکولوژیک /بومشــناختی و هســتهایModels of God; A

 Theology for an Ecological, Nuclear Ageاثری است که در سال  1987به قلم َسلی مکفاگ (Sallie

) McFagueاســتاد الهیات مســیحی در مدرســه دینــی وندربیلــت ) (Vanderbilt Divinity Schoolنگاشــته
ً
های
شده است .تقریبا  30سال از چاپ این اثر میگذرد ،اما به دلیل بدیعبودن و همچنان به
ِ
روزبودن بحث ِ
مطرحشــده در کتــاب کــه حتــی امــروز نیــز محــل چالــش و گفتگوســت ،الزم دیدیــم که ایــن اثر را بــه جامعۀ

سعیده میرصدری
Models of God: Theology for
an Ecological, Nuclear Age,
McFague, Sallie, Philadelphia: Fortress Press, 1987.

های
خواننــدگان معرفی نماییم .نویســندۀ کتاب که الهیدانی مســیحی با گرایشهای فمنیســتی و دغدغه ِ
مدعای
محیط زیســتی اســت هســتۀ مرکزی تمامی آثار الهیاتیاش را به همین حوزه اختصاص داده است.
ِ
اصلی کتاب این است که الگوها و به تبع آن مفاهیم و زبانی که در سنت مسیحی در باب خدا و رابطهاش
با عالم رایج بوده و هست ،نهتنها دیگر مناسب نیستند و کارکرد خود را از دست دادهاند ،بلکه برای روزگار ما
بینی دوگانهانگارانه )(dualistic
مضر و مهلک نیز هستند؛ چراکه الگویی را ارائه میکنند که بر اساس جهان ِ

صرف
سلسلســهمراتبی ) )hierarchicalو تفوقگرایانه اســت .بنابراین نویسنده در این کتاب مساعی خود را
ِ
خدای سنتی ـ میکند که
ارائۀ تصور تازهای از خداوند ـ با مجموعهای از صفات و افعالی متفاوت از الگوی
ِ
با روزگار ما همخوانی بیشــتری داشــته باشــد و در عمل نیز لوازمی را در پی داشــته باشد که بتواند زبان ما و در
پــی آن تفکــر ما را در باب مســئولیت انســانی خود در مقابل دیگران و در مقابل طبیعــت دچار تغییر بنیادین
اصلی وی ناشــی از آ گاهیاش از نیروی ویرانگر انســان در عصر جدید اســت که از این
کند .ترس و دغدغۀ
ِ

لحــاظ ـ یعنــی توان تخریبگری بیحدومرز؛ قدرت افسارگســیختهای که توان نابودکــردن کل حیات را بر روی
کرۀ خا کی دارد ـ در طول تاریخ بشــر بیســابقه بوده اســت .بشر امروز به چنان قدرتی رسیده که میتواند عمل
خالقیــت الهــی و کل خلقتــش را وارونه کنــد .وی اکنون دارای قــدرت خلقتزدایــی )(de-creation؛ یعنی

حذف کامل هر گونه حیات از روی کرۀ خا کی اســت .بشــر تا چند قرن اخیر مقهور و قربانی طبیعت بود ،اما
امــروز بــا ولع توســعهطلبیاش در حال نابودکردن تدریجی زیســتگاه خود اســت و میل لجامگســیختهاش به
قدرت و تســلط بیشــتر ،او را به جایی رســانده که میتواند نهتنها حیات انســانی ،بلکه کل حیات (از جمله
نباتی و گیاهی) را با توان هستهایاش نابود کند .این فاجعه را مکفا گ «هولوکاست اتمی» مینامد .باید در
تهدیدهای
نظر داشــت که این کتاب در ســال  1988و در اوج جنگ ســرد و در پی بمباران هســتهای ژاپن و
ِ
متقابل امریکا و شــوروی ســابق نوشــته شــده اســت؛ هر چند حرف کتاب همچنان تازه است و در
ای
هســته ِ
ِ

بندی الهیات بدیل
باب روزگار ما نیز همانقدر صدق میکند که دربارۀ آن روزگار .الگوی مکفا گ در دسته ِ
ً
مســیحی قرار میگیرد و گرچه بســیاری از پیشفرضهای الهیاتی او منحصرا مســیحی اســت ،اینکه تا چه
حد این چارچوب برای پیروان سایر ادیان میتواند الهامبخش باشد ،محل تأمل است.
توان افســارگیخته و بیحدومرز بشــر در نابودی تمام حیات و با علم به
بنابراین پس از کســب آ گاهی از این ِ
تغییر بنیادیــن در تصورمــان از نوع رابطهمــان با طبیعت
مؤثــر انســان در اکوسیســتم ،مــا نیازمند ایجــاد
ِ
نقــش ِ

(از اســتیال بــه مراقبــت) هســتیم ،امــا به زعم مکفــا گ در این راه الهیات ســنتی یهودی ـ مســیحی نهتنها به

 .1از دوست عزیزم دکتر فاطمه توفیقی به خاطر حمایتهای علمی و معنویاش نهایت تشکر را دارم.
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باتک رب یتشاددای  Models of God; A Theology for an Ecolباتک رب یتشاددای

تصــورات کهنــه و قدیمــیاش
مــا کمکــی نمیکنــد ،بــا مفاهیــم و
ِ

ـان ســاختار سلســلهمراتبی و
نــوع رابط ـهاش بــا عالــم انعــکاس همـ ِ

کــه بــا پارادایــم عصــر مــا همخوانی نــدارد ـ و چــه بســا خطرآفرین هم

دوگانهانگارانــۀ جوامــع ســنتی اســت کــه در آن بــه تمامــی مــردم بــه

ســنتی موجود در
باشــد ـ مشکلســاز نیز اســت .یکی از این مفاهیم
ِ

ـتان مطیع و بیاختیاری تحــت حاکمیت یک حاکم
چشــم زیردسـ ِ

عصر اتمی اســت،
برای
الهیــات یهودی و مســیحی که خطــر بزرگی ِ
ِ

مفهوم اســتیال و تمایل به
صفــت قدرت محض خداوند اســت کــه
ِ
ِ
خــدای الهیــات یهودی و مســیحی،
غلبهگــری را نیــز در خــود دارد.
ِ

حتــی اگر خیرخــواه محض هم باشــد ،قدرتش «مطلق» اســت .این
ً
حس مســئولیتپذیری را
انتســاب قــدرت محض بــه خداونــد ،اوال ِ
ً
اســتیالی محــض را تبدیل
از بشــر میگیــرد و ثانیــا داشــتن قدرت و
ِ

دارای
بــه رابطــۀ «واســال /رعیــت و ار بــاب /خان» بــدل گردید ـ کــه ِ
اختیــارات محــض و قــدرت مطلــق بــود .وی ایــن الگــوی «حاکم/

قلمــرو حکومــت» ـ در بــاب رابطــۀ خــدا (حا کــم) بــا عالــم (قلمروی
حکومــت) ـ را نهتنهــا برای روزگار ما نخنما و تاریخگذشــته میداند،

بــه ارزش اخالقی /انســانی میکند که باید همواره در پی کســب آن

بسیار مهلک و خطرناک نیز میشمرد .خدای ِ تصورشده در این الگو
ً
ً
از عالــم کامــا جداســت .این جهــان ذاتا ارزشــمند نیســت و قلمرو

الهــی «قدرت مطلق» معضل
بــود .بنابرایــن به زعم مکفا گ صفت ِ

حقیقی خداوند ملکوت آســمانی وی است که ورای این عالم دون
ِ

اصلی الهیات در عصر اتم است.

پس از آ گاهیبخشــی در باب خطر ویرانگر بشر در نابودی یکباره یا
تدریجــی حیــات بر روی زمین ،نویســندۀ کتاب بخــش اعظم اثرش
را بــه ارائــۀ راهی برای تقلیل این مخاطره اختصاص میدهد .نقشــۀ
راه مکفــا گ از ساختارشــکنی میگــذرد .او معتقــد اســت مــا بایــد
ِ
زبانــی ســنت دینــی خــود و برســاختهای اجتماعی
های
ســاخت ِ
ِ

مترتــب از آنها را شکســته و دســت بــه ایجاد ســاختارهای جدیدی
های
بزنیــم؛ چراکــه زبــان دیــن و الهیــات چیــزی جــز برســاخت ِ
انســانی نیســتند کــه مــا بهغلــط بــه آنهــا تقــدس بخشــیدهایم و آنها
را کالم مســتقیم خــدا دانســتهایم .وی نــام الهیات خــود را «الهیات
اســتعاری» میگــذارد و معتقد اســت تمامی الهیات چیزی نیســت
جــز بیانــی اســتعاری در باب موجــودی که در بیــان نمیآیــد .با این
دیــدگاه ،وی بــه ســراغ ســنت مســیحی رفتــه و بــه قــول خود دســت
الگوی ســنتی
بــه «آزمــون و خطــا»ی الهیاتــی میزنــد .وی به جــای
ِ

رسیدن فردی بشر به رستگاری است .با
قرار گرفته و هدف خلقت،
ِ

نگاه به این عالم
توجه به این
سنت مسیحیِ ،
ِ
دیدگاه نجاتگرایانۀ ِ
نمایش
نگاهی ابزاری میشود؛ چراکه بر اساس آن عالم را به صحنۀ
ِ
ـات بشــری تقلیــل دادهاند .نتیجــۀ چنین
باشــکوه رســتگاری و نجـ ِ
ِ
دیدگاهـ ِـی به عالم ،ارزش و تقدسزدایی از طبیعت و باالبردن مقام

انســان بــه اعلــی علیین اســت .روزگار مــا دارای پارادایمــی متفاوت

از پارادایــم روزگار ظهــور مســیحیت اســت .الهیدان مســیحی امروز
بایــد ایــن انقــاب پارادایمی را جــدی بگیرد و تالش کنــد به تبعیت
از آن ،رویکــرد خــود را از پارادایــم جزءنگرانــه بــه پارادایــم کلنگرانــه

3

و از آ گاهــی انســانمحور به آ گاهــی حیاتمحــور بچرخاند .آ گاهی
گیری این درک عمومی اســت که
جدید از نظر مکفاگ لزوم شــکل ِ
نشــمول و مســئولیتمحور هســتیم
ما «نیازمند مدلی کلنگر ،جها 
کــه تمامی اشــکال حیات را در بــر بگیرد و وابســتگی متقابل تمامی
اجزای حیات به یکدیگر را به رسمیت بشناسد ).(P. 3

«حاکــم /فرمانــروا» ـ و در رقیقتریــن بازخوانی ،الگوی «پادشــاهی در

بــه زعــم وی در عصــری کــه نیروهــای شــیطانی و شـ ّـر دیگــر نــه در

الگوی جدید و انقالبی
لباس بنده» ـ در باب رابطۀ خدا با عالم ،سه
ِ

وجود انسان ،بلکه «نتیجۀ» تصمیمات و اعمال اوست،
«بیرون» از
ِ

ارائــه میکنــد .کتــاب در دو بخــش اصلــی تدوین شــده اســت و هر
بخش به سه بخش جزئیتر .بخش اول با عنوان «الهیات برای عصر

اســتعاره و مدل مســیح بــه عنوان پادشــاه و ارباب پیروز بــر نیروهای
ّ
شــر و یکتــا نجاتبخش جهان ،نهتنها دیگر از ســکه افتاده اســت،

اکولوژیــک 2و هســتهای» (Theology for an Ecological, Nuclear

حتــی خطرناک نیز میباشــد؛ چراکه «مســئولیت انســانی» را نادیده

 )Ageخود به ســه فصل اصلی تقســیم میشود .در فصل اول تحت

میگیرد(P. 30) .

عنــوان «آ گاهــی جدیــد» ) (A New Sensibilityمکفــا گ تــاش
میکنــد تا بــا یادآوری اهمیت و نقش زبان در شــکلدهی به آ گاهی
زبان متناســب با
مــا و اعــام ناکارآمدی الگوهای ســنتی که بــر پایۀ ِ
پارادایــم زمــان خود شــکل گرفتــه بودند ،ایــن آ گاهی و التفــات را در
ســنتی مــا از خداونــد و
خوانندگانــش ایجــاد کنــد کــه الگــو و تصــور
ِ
موجودات زنده و زیستبوم یا
 .2اکولوژی یا بومۀشناســی دانش بررســی برهمکنشهای میان
ِ
محیط زیست آنهاست.
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فئودالی قرون وســطی
یشــد ـ کــه بعدتر در ســاختار
یــا پادشــاه نظر م 
ِ
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وی رســالت الهیــات و الهیدانــان را حرکــت دائــم بیــن «ســنت» و
ـنت دینی خود
«موقعیــت» میدانــد؛ یعنــی برگرفتــن پیام اصلـ ِـی سـ ِ

و تفســیر آن بــر اســاس شــرایط ،نیازهــا ،ز بــان و پارادایــم زمانــۀ خــود
 .3یعنــی نگاهی شــمولۀگرایانه کــه در آن تمامی دســتهبندیها و دوگانهانگار یها ـ چون مرد/
زن ،ثروتمنــد /فقیر ،جوان /پیر ،ســفید /رنگین پوســت ،مســیحی /غیرمســیحی ،حیات
انســانی /حیات غیرانســانی ،انسان /طبیعت ،عقل /احســاس و  ...ـ کنار گذاشته شده و
ّ
کل متحد و به هم وابسته در نظر گرفته شوند.
همه در یک سطح و جزء یک ِ
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مســیحی امــروز باید به این آ گاهی برســد که
(=موقعیــت) .الهیدان ِ
ِ

شــکلگرفته بــر اســاس آنها با گــذر زمان نهتنهــا رنــگ نباختهاند و با

در هــر عصــری بــه اســتعارهها و مفاهیم متناســب و قابلفهــم در آن

اســتعارهها و مدلهــای بــه روزتــر و کارآمدتــر جایگزیــن نشــدهاند ،با

عصر برای ســخنگفتن از قدرت نجاتبخش /رســتگارکنندۀ خدا

پرداختهــا و نظریهپرداز یهــای الهیاتــی متألهین ،روز ب ـهروز فربهتر

( )salvific power of Godنیاز داریم .وی ارزشها و نیازهای اصلی

شــده و «خانۀ موقتــی»ای که قرار بود تنها برای مــدت کوتاهی مأمن

عصــر مــا را به طور خالصه در این چند مــورد کلی میداند .1 :تعامل

مــا بــرای فهم جهان باشــد ،تبدیل به برج و بارویی مســتحکم شــده

اثرپذیری متقابل  .3مســئولیتپذیری
و رابطهمندی  .2وابســتگی و
ِ

است که دیگر نه امکان گریختن از آن وجود دارد و نه امکان نفوذ در

همگانی  .4عشق و محبت.

اعتقادی انکارناپذیر.
آن؛ یعنی تبدیل استعارهها به داگما /اصول
ِ

وی معتقد اســت که این آ گاهی و زبان و مفاهیم جدید (موقعیت) 

نکتــۀ جالــب در ایــن اســت کــه گرچــه الهیــات وی در قالــب

مــا را ملــزم بــه بازنگــری و تغییــر مدلهــای ســنتی خداونــد میکند؛

دســتهبندیهای بســیار دیگــری چــون «الهیــات رهاییبخــش»

مدلی با قالبی واحد ،یکپارچه و مرتبط و همبســته از رابطۀ خداوند

(« ،(liberation theologyالهیــات بومفمنیســتی» (،(ecofeminism

ســوی دیگر .به زعم وی
با عالم از یکســو و رابطۀ بشــر با طبیعت از
ِ

«الهیــات محیــط زیســت /بومشناســانه» ((eco-theology/
ِ

ایــن مهــم تنها با «آزمــون و خطــای نظــری»)”“thought experiment
ً
) بــه دســت میآیــد؛ یعنــی رســالت الهیــدان ایــن اســت کــه دائمــا

 ecological theologyنیــز میتوانــد قــرار بگیــرد ،وی در هیــچ کجــا
چنیــن عناوینــی را بــرای الهیــات خــود برنمیگزینــد و از مقیدکردن

هــای الهیاتــی متفاوتــی را ارائــه دهــد و آنهــا را بــه محــک آزمون
مدل ِ

عنوان الهیات
الهیاتش به هر وصفی ســر باز میزند .تنها به گزینش
ِ

گذاشــته و کارآمدیشان را بسنجد .اگر این مدلها پاسخگو بودند،

اســتعاری رضا میدهد و معتقد اســت که این عنوان تنها وصفی بر

ابقایشان کند ،اگر نه به کناری گذاشته انواع دیگر را امتحان کند.

اســاس یک مکتب الهیاتی خاص نیست ،بلکه وصف عامی برای

در فصــل دوم بــا عنــوان «الهیــات اســتعاری»(Metaphorical
)Theologyمکفــا گ مقصــودش را از این نوع از الهیات با جزئیات
ِ
بــه خواننده بیــان میکند .وی کــه در نظریهپرداز یهایش بهشــدت

الهیات به صورت کلی اســت .علت این اســتنکاف وی از پذیرش
هر قید و عنوانی را میتوان در این کالم او یافت که:
کالم ِلتــی راســل
مــن در اینجــا منعکسکننــدۀ ِ

باب کارکرد زبان هم فهمی قارهای
ِ
وامدار فالســفۀ قارهای اســت ،در ِ
ً
دارد و تلویحــا ایــن ایــدۀ هایدگــری را ـ هــر چنــد بــدون اشــاره بــه نــام

هستم که همواره الهیات منتسب به فمنیستها،

فیلســوف آلمانــی ـ کــه «زبان خانۀ وجود اســت» به عنــوان تم غالب

فشــدن به
ســیاهان و جهــان ســوم نیازمنــد متص 

نظریهپرداز یاش برگزیده است.

وصــف و قیــدی هســتند در حالــی کــه الهیــات

برســاختههای [زبــان] الهیاتــی «خانههایــی»
موقتــی هســتند بــا در و پنجرههایــی نیمهبــاز ،امــا
اگــر بــه مــا اجــازۀ ورود و خــروج [آزادانه] یــا اضافه و
حذفکــردن فضاهــای جدید ـ و حتــی در صورت
لــزوم خارجشــدن از آن و ســاختن خانــهای دیگرـ را
ندهنــد ،تبدیــل بــه محبسخانــۀ ما خواهند شــد.
)(P. 27

)(Letty Russellدر اعتــراض بــه ایــن واقعیــت

مردان سفیدپوست غربی همواره تنها
منتســب به ِ
بــا وصف «الهیــات» [بــدون هیچ قیــدی] خوانده
ً
شــدهاند .این الهیاتهای دیگر هم صرفا الهیات
ـاوت اصلــی
[بــدون هیــچ قیــدی] هســتند  ...تفـ ِ
ـای جدیــد بــا الهیــات ســنتی
ایــن نــوع الهیاتهـ ِ

[مســیحی] این اســت که برای اولین بار این زنان و
رنگینپوســتان و محرومانند که ســخن میگویند.
)(P. 47

مکفا گ نوع کار الهیاتی خود را نیز همین ـ یعنی الهیات استعاری ـ
میداند و معتقد است که در واقع الهیات چیزی جز استعارهپردازی
نیســت و ِاشــکال الهیــات ســنتی مســیحی در واقــع ایــن اســت که
استعارههایی را که برای زمانهای خاص و مکانی مشخص استفاده

ـوان «خــدا و جهــان» از مدلهای ســنتیای که
در فصــل ســوم با عنـ ِ
برای تبیین رابطۀ خدا با عالم استفاده میشده است سخن گفته و
ایرادات آنها را بیان میکند که فهرستوار به قرار زیر است:

مــکان خــاص بهخوبــی کارآمد بــوده ـ در طول
شــده ـ و در آن زمــان و
ِ

 .1رســتگاری را محدود به یک شــخص و یک زمانه خاص میکند.

تاریــخ دســتنخورده حفــظ کردهانــد و ایــن اســتعارهها و مدلهای

زمانی این دیدگاه مخالف نقطهنظری است
هم بعد فردی و هم بعد ِ

سالبیستونهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1397

172

101

باتک رب یتشاددای  Models of God; A Theology for an Ecolباتک رب یتشاددای

تمامی انسانهاســت که در کنار خدا در ایجاد رســتگاری اکنونی و
که مدعی اســت در روزگار ما این وظیفۀ
ِ
اینجایی تالش کنند .آنچه شخصی  2000سال قبل انجام داد ،برای ما اهمیت حیاتی ندارد ،بلکه اینکه ما

به همراه خداوند چه کاری برای اکنون خود میتوانیم انجام دهیم مهم است.
 .2گناه عصیانی اســت «در مقابل خدا»؛ یعنی ســرپیچی از فرمان حاکم یا فرمانروا یا پادشاه یا پدر؛ در حالی
که در نگاه جدید ،گناه «علیه بشریت و زمین» است؛ یعنی جداییافکندن بین «خودیها» و «دیگریها» بر
اساس ساختار سلسلهمراتبی ،دوگانهانگارانه و انحصارگرایانه.
 .3مدل «پادشــاه عالم» و در بهترین حالت «پادشــاهی که به جســم بنده درآمد» برای عصر ما کارایی ندارد،
بلکه مهلک است .ادبیات بندگی هم به اندازۀ ادبیات پادشاهی و سلطنتی از سکه افتاده است .ما نیاز به
مدلی داریم که از خودگذشــتگی و در عین حال وابســتگی متقابل تمام و کمال ـ از جمله وابســتگی حیات
خداوندی به عالم ـ و مسئولیتپذیری متقابل برای حفظ تمامی گونههای حیات را بیان کند.
پیشــنهاد مکفــا گ بــرای مواجهــه با این معضــل ،جایگزینی مدلهایی نــو از خدا و نوع رابطهاش با انســان و
با عالم اســت .وی تالش میکند که بر اســاس پارادایم غالب عصر ما دســت به مدلپردازی بزند که حاصل
آن تصــوری پویشــی از عالــم خداســت .به اعتقــاد وی ویژگیهای اصلــی پارادایم جدید به قرار زیر اســت.1 :
ُ
رابطهمحوری  .2کل ارگانیکبودن (عالم یک کل واحد منسجم و یکپارچه و به هم مرتبط است)  .3نسبیت
ـتم بــاز و در حال تکامل
در تمامــی امــور (هیــچ امــر مطلقی وجود ندارد)  .4گشــودگی (تمامی عالم یک سیسـ ِ
طی فرآیندی به ســوی تکامل
اســت و یک محصول بســته و تمام شــده نیســت)  .5فرایندمحوری (همه چیز ِ
در حرکت است).

فرضیات اصلی
اصلی پارادایم جدید میداند ،در واقع
خصوصیات
این ویژگیهایی که مکفا گ به عنوان
ِ
ِ
ِ

های پویشــی نویســنده مشــخص میشود ،گرچه
فلســفه و الهیات پویشــی اســت و بنابراین در اینجا گرایش ِ
عنصر پویشــی دیگر در تفکر مکفاگ پیشــنهاد وی در بــاب نوع رابطۀ خدا با عالم
خــود بــر آن تصریح ندارد.
ِ

مدل «روان /بدن» را ارائه میدهد؛ یعنی جهان به
اســت .او به جای مدل ســنتی «حاکم /قلمرو حکومت»ِ ،
مثابه بدن و جســم خداوند اســت که روح و روان خداوند در آن جریان دارد .این اســتعاره چون برگرفته از نوع
رابطۀ روح و ذهن انسان با بدن خود است ،برای ما قابل فهمتر و ملموستر خواهد بود .همچنین در این مدل
دیگر ســاختار سلســلهمراتبی و شــأن برتر و دو نتر محلی از اعراب ندارد؛ چنانکه روح انســان بر بدنش برتری
ندارد و بشــر برای داشــتن حیات به هر دو نیازمند اســت و هر دو هویت و هستی بشر را شکل میدهند و جدا
از هم قابلتصور نیستند.
بنابراین به زعم وی ویژگیهای ضرور یای که استعارهها و مدلهای مورد استفاده در عصر ما به آن نیازمند
تا بتوانند به یک الهیات باورپذیر شکل بدهند به قرار زیرند:
 .1وابستگی ذاتی ما به تمامی انواع حیات
داشتن تصوری شمولگرایانه و درهمشکنندۀ تمامی ساختارهای سلسله مراتبی ناعادالنه
.2
ِ
 .3پذیرش مسئولیت در مراقبت و تحقق حیات در شکلهای گوناگونش
 .4گشودگی بر روی هر گونه تغییر و نوشدن
های
پس از جایگزینی مدل سنتی حاکم /قلمرو حکومت با مدل روح /بدن ،مکفاگ سعی میکند تا مدل ِ
تصــور انواع مختلــف و ممکنــی از رابطهها بین خدا با بشــر و عالم بر
خردتــری را نیــز جایگزیــن کنــد تا امکان
ِ ِ
های مردانه
های سنتی که بر اساس آنها خداوند با صفت ِ
اساس پارادایم جدید فراهم شود .وی به جای مدل ِ

102

172

سالبیستونهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1397

باتک رب یتشاددای  Models of God; A Theology for an Ecolباتک رب یتشاددای

غالب زنانه پیشنهاد کرده و پیش از معرفی جزئیات آن ،این نکته را
توصیف میشد ،مدلهایی را با
ِ
صفات ِ

متذکر میشود که منظور وی از تصور خدا با صفتهای زنانه ،زن دانستن خداوند نیست ،همان طور که به
طور مســلم ،الهیات ســنتی نیز با مرد تصورکردن خدا ـ یا به صورت پدر یا به صورت حا کم و فرمانروا و پادشــاه
ً
و  ...ـ قصد تصور خداوند به صورت انسانی با جنسیت مذکر را نداشته است ،بلکه اینها صرفا استعارهها و

تصاویر تخیلی برای سخنگفتن از موجودی بود که جز با تجسمش به صورت انسانی برای انسانها قابلفهم
و شــناخت نبود .اینک پیشــنهاد نویســنده این اســت که به جای انتســاب صفتهای مردانه به خدا ـ چون
عقالنیــت ،قهاریــت ،جباریــت و  ...ـ صفتهــای زنانــه را بــه وی نســبت دهیــم ـ صفتهایی چون عشــق،
مراقبت ،محافظ ،تیمار و پرستاری و  . ...وی از ما میخواهد که به تفاوت بین [صفات] «زنانه» )(feminine
و جنــس مؤنــث )(femaleالتفــات داشــته و ایــن دو را بــا هــم خلــط نکنیــم .صفــات زنانه مجموعــه صفاتی
ً
هســتند که غالبا در زنان مشــهودند ،چون احساســیبودن ،رابطهمندبودن ،روحیه مراقب و حمایتداشتن،
حیاتبخشــیدن /زادن و پرورانــدن و  . ...اینهــا صفتهایــی زنانه هســتند که درجهای از آنهــا کموبیش در
مــردان هــم وجــود دارد و بــا جنس /جنســیت زن متفاوتانــد ،اما هیچگاه به خداوند نســبت داده نشــدهاند
انگار الهیات ســنتی اســت که
یــا حداقــل جزء صفــات اصلی خداونــد نبودهاند و این بــه علت ذات دوگانه ِ
ســاختار دوبخشــیاش ،صفات منتســب به زنان همیشه بیاهمیتتر و فرودســتتر از جفت منتسب به
در
ِ
هــای دوگانهای چون عقل /احســاس ،عقالنیت /طبیعت ،روح /جســم و  ...که
مــردان بوده اســت .جفت ِ
بخــش اول ایــن جفتهــای دوگانه همواره منتســب به مردان و بخش دوم منتســب به زنان بــوده و همواره بار
ارزشــی کمتری داشــته اســت .مکفا گ تصریح دارد که تصورش از خدا به عنوان مادر ،در واقع ایجاد مدلی
«خدای پدر» مدلی ســنتی اســت که از دیرباز وجود داشته و به
خدای والد اســت ،ولی از آنجایی که مدل
از
ِ
ِ
همین دلیل در طول ســالیان مفاهیم بســیار بر آن بار شــده و وقتی از خدای پدر حرف میزنیم به قدری این
خدای پدر،
معانی تلویحی و جانبی اســت کــه آن را از اصالت میاندازد .برای مثــال با مدل
مــدل گرانبــار از
ِ
ِ

مفهوم عصیان بشــر به عنوان پســر در مقابل پدر ،رحمت و بخشــایش پدر و فرستادن پسر خویش برای نجات
خدای پدر
و رســتگاری بشــر و  ...بــه ذهن متبادر میشــود .بــه همین دلیل مکفا گ معتقد اســت که مــدل
ِ
گزینۀ مناسبی برای تصویرسازی جدید از خدا  -که در آن نیاز به مفاهیم و ارزشهای نویی داریم  -نیست.
الگوی جایگزیــن خود را معرفــی میکند که کل بخــش دوم این اثر ـ و
در نهایــت و در انتهــای ایــن فصــل ســه
ِ
فصل اصلی کتاب ،با عنوان «مدلهایی از خداوند برای عصر اکولوژیک و هستهای»Models of God; A

Theology for an Ecological, Nuclear Ageبه آنها اختصاص دارد .در این بخش نویسنده در هر فصل
به طور جداگانه ســه مدل را معرفی کرده و لوازم و تبعات این ســه مدل را برشــمرده و تأثیرات زبان دینیای را
که محصول این ســه مدل متفاوت از رابط خداوند با عالم اســت ،بر زندگی روزمرۀ و در شــکلدهی فهم ما از
یشــود که در
عالم و از یکدیگر و از طبیعت اســت را بیان میکند .هر فصل به ســه بخش کوچکتر تقســیم م 
آنها «نوع /جنس عشقی الهی» که از این مدل میزاید« ،نوع فعالیت /فعل الهی» را که از آن مترتب میشود
و «نوع اخالقیات الهی» را که حاصل میگردد بررسی میکند.
الگــوی اول ـ کــه در فصــل اول از بخــش دوم ارائــه میشــود ـ مدل «خداوند به عنوان» مادر اســت .نوع عشــق:
آ گاپه ،فعالیت /فعل الهی :خالقیت /خالقیت و اخالقیات حاصل از آن :عدالت است .در این الگو خدا
امر خلقت از «عدم» رخ نمیدهد؛
چون مادری مهربان است و جهان بهمثابه بدن اوست .در این نگاه دیگر ِ

یعنــی خلــق از عــدم نیســت ) (creatio ex-nihiloـ عنصر پویشــی دیگر در تفکر مکفــا گ ـ بلکه خدا عالم را
خدای
از وجــود خــود خلــق میکند .بنابراین دیگر دوگانهانــگاری و بیگانگی از عالم محلــی از اعراب ندارد.
ِ
خدای والد/
مادر عشقی بیمنت دارد که بیدریغ میبخشد ،بدون آنکه توقع رفتار متقابل را داشته باشد.
ِ
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اینجایی و اکنونی است و در پی برپایی عدالتش در جهانی دیگر و
آیندهای دور نیســت .اگر بشــر این مدل الهی را الگوی خود قرار دهد
و خــود را چون والدی دلســوز در مقابــل طبیعتی ببیند که در واقع نه
خدای حاکم ،بلکه بدن /جســم اوســت و از
مادون
قلمــرو پســت و
ِ
ِ
ایــن رو در جهــت ادامۀ حیــات آن تالش کند ،الهیات مســیحی به
هدف درست خود رسیده است .اگر الهیات بتواند به ما کمک کند
تا به جایی برسیم که بتوانیم به اصیلترین و عمیقترین احساسات
بشریمان .که در واقع عشق و محبت به نزدیکان و عزیزانمان است
ـ ابعادی جهانی و کیهانی ببخشیم ،تنها در این صورت است که به
رسالت خود عمل کرده و در جهت درست قرار گرفته است.
خدای والــد تاکید
ایــراد اصلــی این مــدل در این اســت که چون بــر
ِ
دارد ،همچنــان حــس عــدم بلــوغ و ناپختگــی را القــاء میکنــد و از
آنجایی که مکفاگ در واقع در پی رسیدن به مدلی است که حس
پذیری عمیــق را در بشــر ایجــاد کنــد ،ایــن مــورد اشــکال
مســئولیت
ِ
بزرگــی به نظر میرســد کــه خود وی نیز بــه آن التفــات دارد .بنابراین
مدل دیگــر را معرفی میکند که معرف
بــرای جبران این اشــکال ،دو ِ
دو نوع رابطۀ انسانی بالغ و کامل است.
الگــوی دوم که در فصل دوم بررســی شــده ،مــدل «خداوند به عنوان
زندگــی موجودات زنــده قــرار دارد؛ چراکه
مــادر در جانــب حیــات و
ِ

بدن اوســت
حیــات امــری بیرونــی و خارج از وجود او نیســت ،بلکه ِ

بخشــی و اخالقیــات حاصــل از آن ،مرهمنهــادن اســت .بــر اســاس

گاه وجود اوســت،
ـ هــر چنــد کــه با
وجــود او یکی نیســت ـ کــه تجلی ِ
ِ

ایــن الگــو عالــم ب ـه مثابه معشــوق خداوند اســت و عشــق خواســتار

وجود والدینشــان هســتند .آنچه
همان طور که فرزندان
نمایندگان ِ
ِ

رهایــی و رســتگاری محبــوب خود اســت .عشــق به وجود معشــوق

پدر ســنتی اعطا میکــرد« ،نجات و رســتگاری از گناه» بود،
ِ
خــدای ِ

ارزشــمندی و اصالــت میبخشــد .مهمترین پیام عشــق این اســت

خود «حیات» اســت .بر اساس این
اما آنچه
خدای مادر میبخشــد ِ
ِ

مرکزی رابطۀ بر مدار عشــق مفهوم
که «تو ارزشــمند هســتی» .هســتۀ
ِ

مــدل ،فعــل /فعالیــت خــدا در عالم خلــق مــدام و رفتــار عادالنه با

«ارزش» و «ارزشــمندی اســت» .عاشــق حــس ارزشــمندبودن را در

تمامی گونههای حیات به فراخور نیازشــان اســت .بر اســاس چنین

معشــوق برمیانگیــزد و بــه معشــوق اصالــت وجــودی و ارزشــمندی

دیدگاهــی دیگــر گناه به معنای عصیان در مقابل خواســت خداوند

خداوند عاشــق موجودی
ذاتــی میبخشــد .جهــان /طبیعت بــرای
ِ

معنای آســیبزدن به بدن /جســم خداوند است.
نیســت ،بلکه به
ِ

ـای خداســت و فعــل دائــم
ارزشــمند اســت کــه رنجهــای آن رنجهـ ِ

کــم گناهــکاران را بــا عدالــت خــود محاکمــه و مجازات
خــدای حا ِ
ِ

خداونــد مرهمنهــادن بــر زخمهــای عالــم و تیمــار آن اســت .روشــن

رســتگاری
نجات در پی
میکنــد (نگاه یهودی) و یا بر اســاس آموزۀ
ِ
ِ
خدای مادر نه در پی محکوم
گناهکاران است (نگاه مسیحی) ،اما
ِ

معنای آسیبزدن به جهان
اســت که بر اساس این دیدگاه ،گناه به
ِ
و ایســتادن در مقابــل فعـ ِـل عش ـقورزی و التیــام بخشــی خداونــد

کل حیات با
رســتگار یاش نیســت که دارای اهمیت اســت ،بلکه ِ

نجاتبخــش» ) (salvific loveالهــی معرفــی میکند و رســتگاری و

و مجازاتکــردن مــا و نــه در پــی نجــات ماســت ـ چراکــه تنها بشــر و

ـنتی «عشــق
اســت .م 
کفــاگ« ،اروس» را معــادل همــان مفهــوم سـ ِ

انواع گونههایش ـ بلکه در پی ایجاد نظم و هماهنگی اســت تا تمام

وحدت کل
نجــات را در واقــع عمل خداوند در ایجــاد یکپارچگی و
ِ

اعضای خانوادۀ کیهانیاش امکان حیات و رشــد مناســب داشــته
ِ
َ َ
عنوان مادر ـ حکم در پی ایجاد عدالت اســت،
باشــند .خداوند به
ِ
ُ
ایجــاد عدالتی
نــه در پــی صــدور حکم محکومیــت .او دغدغهمند
ِ
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فردمحور مدل
ســاختار آنجهانی ،سلســلهمراتبی ،دوگانهانگارانه و
ِ
ِ

میکند .در تأیید انتقاداتی که به مسیحیت در باب تأثیر آن بر رفتار

ســنتی را بــر هــم میزنــد و پیام «عشــق نجاتبخش» مســیحی را در

مخرب بشر در مقابل طبیعت ـ و در نتیجه نقش آن در بحران محیط

قالبــی جدیــد بیان میکنــد .تأ کید بر مســئولیتپذیری بشــر در این

زیســت ـ میشــود ،مکفاگ معتقد اســت که تصور و الگوی ســنتی

مدل به دلیل نقش مؤثری اســت که بشــر در این فرآیند التیامبخشی

مســیحی از رابطۀ خدا با عالم و بشــر با طبیعت یکی از علل اصلی

و وحدتآفرینی ایفا میکند .انســانها دســت خداوند بر روی زمین

رویکرد ویرانگر انســان نســبت به محیط زیست است .بنابراین وی

هســتند؛ چراکه خداوند خود دســتی ندارد! بنابراین اگر بشــر دست

معتقد است که مدل «فرمانروا /قلمرو فرمانروایی» یا «حاکم /قلمرو

به عمل نزد ،نقشــۀ خداوند هم عملــی نخواهد بود« .به وجود ما نیاز

حکومت» در باب رابطۀ خدا با عالم الگویی مناسب برای روزگار ما

مبــرم هســت تا عاشــق [=خداونــد] معشــوقش [=عالم] را از دســت

نیســت و این مدل نه تنها دچار مغالطۀ گاهانگارانه اســت ،بلکه با

ندهــد  )P . 135( ».هــر کــه در ایــن فراینــد همکاری و کمکرســانی

ویرانگری بشــر مهلک
توجــه بــه موقعیت روزگار ما و با علم به قدرت
ِ

کند ،جزو «حواریون» است.

نیز میباشــد .آ گاهی جدیدی که وی با ما به اشــتراک میگذارد این

فصــل ســوم الگــوی «خداوند به عنــوان دوســت» را معرفــی میکند.
نــوع عشــق :فیلیا ،فعالیــت /فعل الهــی :رز قبخشــی /محافظت و
اخالقیات حاصل از آن :مالزمت /همنشــینی اســت .عالم ،انسان
و خدا همه در یک اجتماع کیهانی همنشــینان و همسفرگانند .این
اســتعاره برگرفته از حکایتهایی از کتاب مقدس اســت که در آنها
عیســی بــا تمامــی انســانها از هر قشــر و فرهنــگ و آیینی همنشــین
میشــد و بیــش و پیــش از همه با مطرودان جامعــه ـ چون باجگیران،
فاحشــهها ،جزامیهــا ،گنــاهکاران ،عاصیــان و  ...ایــن مــدل در
مراتبی ســنتی قــرار میگیرد که
مدل انحصارگرایانه و سلســله
مقابــل ِ
ِ

است که با توجه به اهمیت و نقش زبان در شکلدهی ناخودآ گاه و
خودآ گاه ما ،الزم اســت دســت به ساختارشکنی در برساختهای
زبانــی و مفهومی و به تبــع آن الگوهای الهیاتیمان زده و پیام اصلی
آنهــا را در قالــب ســاختهایی فهمپذیر و کار بــردی از نو بیان کنیم.
الهیاتی جدیدی دارد که بیش
عصر ما نیاز به الگوها و استعارههای
ِ

از پیــش بــر مســئولیت و وظیفــۀ بشــری ـ نهتنهــا در مقابل دیگــر افراد
بشــر و جامعۀ انســانی بلکه در مقابل هر گونهای از حیات ،یعنی در
مقابــل تمام موجودات زنــده ـ تأ کید کرده و عاملیت و فاعلیت را نه
در خدا ،بلکه در بشر جستجو کند.

مدل
تنهــا گــروه خاصــی را برتر و باالتــر از بقیه قــرار میدهــد .در این ِ
شــمولگرایانه همــه در یک ســطح قــرار دارند و همه خودی هســتند

آن اصــول اعتقــادی را نیز در پی دارد .بر اســاس ایــن خوانش جدید

و «دیگــری» و «دیگــر بودگــی» محلــی از اعــراب نــدارد .مــا «همــه»

از مســیحیت ،اصول اعتقادی مســیحی را باید به گونهای دیگر فهم

 )...اعضای ایــن جامعۀ کیهانی
(اعــم از نبــات و جماد و حیــوان و
ِ

کرد .این تغییرات را میتوان فهرستوار چنین بیان کرد:

روشن است که این تغییر الگوها و استعارهها تغییر مفاهیم و به تبع

هســتیم ـ دیگر المان پویشــی تفکر مکفا گ ـ و هیچ کس «بیرونی»/

 .1رسالت مسیح شالودهشکنی ،شمولگرایی و مخالفت با ساختار

«دیگری» نیســت .تنها برتری بشــر ،باالتربودن ســطح آ گاهی اوست

سلسلهمراتبی بود و این است مفهوم رستگاری.

معنای
کــه وی دســت خداوند بر روی زمین کرده اســت ،اما ایــن به
ِ
تربودن بار
معنای سنگین
برتری سلســلهمراتبی نیست ،بلکه تنها به
ِ
ِ

 .2گنــاه ســرپیچی از فرمــان فرمانــروا نیســت ،بلکــه امتناعورزیدن از
مشارکت در این همکاری کیهانی و آسیبزدن به جسم خداست.

مسئولیت بشری است.

معنای تغییر یا چرخش جهت آ گاهی )(metanoia
 .3توبه به واقع به
ِ

بــه تبــع تغییــر الگــو و تصور مــا از خداونــد ،الگــوی رفتاری و ســلوک

اســت ،یعنی جهتگیری جدید به ســمت اعماق حیات با تمامی

اخالقــی انســان نیــز باید تغییر کنــد .او نیز باید به عالــم /طبیعت به

اشــکالش؛ چرخــش از تمرکز بر رســتگاری خود بــه تمرکز بر صحت و

چشــم بدن خداوند ،معشــوق خداوند و رفیق خداوند بنگرد .روشن

سالمت جسم جهان.

اســت که حاصل چنین نگرشــی بــه طبیعت ،بازگردانــدن تقدس و

 .4رســتگاری اتحــاد و یکپارچگــی و ســامت و بــه کمالرســیدن

ارزشمندی به آن است.

تمامی هستی و اینجایی و اکنونی است .وظیفۀ یک شخص و یک

ویژگی کلی این سه مدل ایجاد تغییر بنیادین در پارادایم مسیحی و
در نتیجه ارائۀ خوانش جدیدی از آموزۀ مسیحیت است که بیش از
پیش بر رســالت و مسئولیت بشر در این فرایند نجاتبخشی تأ کید

عمل در یک زمان گذشــته نیســت ،بلکه مسئولیت تکتک ما و در
تمامی زمانهاست.
 .5انســان بذاتــه گناهــکار نیســت ،بلکــه در عشــق ورزیدنــش خطــا
کــرده ،یعنــی خودمحــوری و حــب ذات را به جای عشــق ورزیدن به
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خدا و خلقتش برگزیده است.
کوتــاه ســخن آنکــه در ایــن کتــاب مکفا گ تــاش میکند تــا به ما نشــان دهد کــه الگوی خدای مســیحی و
ســال پیش و بر اســاس پارادایم غالب در جوامع حوزۀ مدیترانه کارکرد داشت ،نه تنها
یهودی ســنتی که ِ 2000
ِ
ِ
بــا پارادایــم روزگار مــا خوانشــی ندارد ،بلکــه مهلک و خطرناک نیز اســت .الگــوی فرمانروایی کــه در کنار قوم
ـدای عهد عتیق ـ یــا پدر مهربانی کــه فرزندش را
برگزیــدهاش و بــرای پیــروزی آنهــا میجنگــد ـ یعنی تصویر خـ ِ
قلمروی
اصلی آسمانیاش به
قلمروی
رســتگاری ابدی /نجات از
برای بازخرید گناه بشــر و رســاندن وی به
ِ
ِ
ِ
ِ
معنای
دون زمینی میفرســتد ،نهتنها به گوش مخاطب امروزی به صورت داســتانهای اسطورهای خالی از
ِ
ِ
واقعــی میآیــد ،بلکــه بــرای دیندارانی که از آن تبعیت میکنند چون ســمی مهلک اســت؛ چراکه الگوی اول
مــا را نظامیگــری تشــویق میکند ـ همانطور که اکثر اونجلیکالهای امریکایــی با مجهزکردن ارتش امریکا به
برتریــن تجهیــزات نظامی موافقاند و آن را تمهیدی برای آرما گــدون میدانند ـ و الگوی دوم به فرار از واقعیت
و انفعــال؛ یعنــی مفروضگرفتــن تمامی قــدرت و اختیار برای خدایی که تنها به یک قــوم و دین خاص تعلق
دارد و تنهــا بــرای پیــروزی و رســتگاری آنان تالش میکند یا در بدترین حالت منجر به نظامیگری میشــود یا
در بهتریــن حالــت ،به واقعیتگریزی و انفعال .در حالی که عصر ما بیش از پیش نیازمند مســئولیتپذیری
نیروهای شــر در درون خود بشــر
تام بشــر در مقابل اعمال خود و در مقابل شــرور عالم اســت .در روزگاری که
ِ
نیروهای شــر را عواملی
و محصــول اراده و اعمــال وی اســت ،اســتعارههای ســنتی کتــاب مقدس کــه در آن
ِ
خارجی ـ چون شیاطین ،ارواح خبیث و  ...ـ میدانست که روح پاک بشر را به تسخیر خود درمیآورند ،دیگر
کارکردی ندارد.
پیشفرض اصلی مکفا گ ـ مانند بسیاری دیگر که به اهمیت نقش و کارکرد زبان در ناخودآ گاه و خودآ گاه
حاصل بزرگنمایی و فرافکنی ارزشهای
ما اذعان دارند ـ این است که تصور و تصویری که ما از خداوند داریم
ِ

ســوی دیگری خدایی که تصور کردهایم هم انعکاس خود را در جوامع انســانی ما
جوامع انســانی ماســت .از
ِ
داشته و ارزشهای ما را شکل میدهد .اهمیت این رابطۀ دوسویه باعث شده تا نویسنده ارزشهای انسانی
تصویرکردن مدلهایش از خداوند اســتفاده کند ،با
و زیســتمند ـ محورانــۀ جامعۀ مدرن مســیحی خــود را در
ِ
این امید که آن ارزشها در آیندهای نزدیک در جامعه بازتاب یابد و بدین ترتیب نقشــی مؤثر در اخالقیات و
سلوک عملی دینداران جامعۀ مدرن داشته باشد.
تمامی استعارهها و
اثر مکفا گ در واقع گویی دعوتی اســت از ســنت مســیحی برای بازخوانی و بهروزرســانی
ِ

الگوهای کتاب مقدس؛ چراکه به زعم وی ،تنها در این صورت است که الهیات مسیحی میتواند همچنان
ِ

عنوان
بخش مســیح برای تمامی دورانها حفظ کرده و شایســتگی
پیام نجات
ِ
ِ
کارکرد خود را به عنوان مفســر ِ
«الهیات روزگار ما» را داشته باشد.
ِ
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