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  کتاب هاي بررسی

  

  .ایبال در خدمت يراهنما کتابام. بوآن.  دیوی. آتن و ديد یمیجِ
Downers Grove, IL: IVP Books، 2016، 205 ،دالر 19 صفحه. 

ـ   دکتـر مدیر مشترك موسسه بشر دوستانه ي بالیا اسـت و  دکتر جیمی آتن بنیانگذار و  ـ  نیجـ  خـانم  و. رچ یآرتـور پ رشـته  در ارِیدانشـ  رچ یم 
  کالج است. هماندر کالج ویتون و مدیر مشترك موسسه بشردوستانه بالیا در  یروانشناس
پردازد که چگونه کلیساهاي محلی می 	. این کتاب به این سوال میکنند فایا ایبال در عیالعمل سر می توانند نقش مهمی در عکس ساهایکل

ـ ، به خصوص در مناطقی که احتمـال وقـوع آن باالسـت،    یامدادرسانتوانند به طور جهانی در مخاطرات بالیا و تسریع در  . برخـی از  ثر باشـند ؤم
هستند. کلیساهاي دیگر داراي اعضایی هستند که اگرچه در مناطق پرخطر زندگی نمی کننـد،   ایبالکلیساها در مناطقی قرار دارند که در معرض 

کنند. نویسندگان این کتاب در صددند تا آنانی که در هر دو منظر، قلب خـادم دارنـد را    اما قویاً اشتیاق دارند که به دیگران در بحران بالیا کمک
، و راههـایی  آماده سازند بدین گونه که نیاز به کمک در بالیا را به آنان نشان دهند، دالیلی را که کلیساها باید در این کار وارد شوند، مطرح کنند

مقصـود  «و ساختار خود در اجتماع محلی به طور منحصر بفردي صـالحیت همکـاري را دارد.    اعتباررا پیشنهاد کنند که کلیساي محلی به خاطر 
  ).12(صفحه » این کتاب به طور خاص، کمک به کلیساهاست که یادگیرند چگونه خدمات مرتبط به بالیا را طرح ریزي، اجرا، و تداوم بخشند

پیشامدهاي طبیعی و یا غیر طبیعی است که منجر به مرگ، جراحت، و خسارت مالی «منظور از بالیا، چه پدیده هایی است؟ منظور از بالیا 
خطرات تصـادفی و تکنولـوژیکی،   که شامل باالیاي طبیعی، ) 22صفحه » (معمول و روشهاي جاري مدیریت کرد طرقمی شود که نمی توان از 

ی و ضربه اي که وارد می آورند متفاوت هستند و مـی تواننـد بـر    می شود. بالیا از لحاظ پیچیدگ یعموم سالمت يتهایفورخطرات تروریست، و 
)، بر حسب فاز (بالیـاي اولیـه یـا ثانویـه، کـه      نییپا یشناسائ تیقابل و باال یشناسائ تیقابل باحسب وسعت (محلی، همه جایی، و فاجعه آمیز، یا 

-24طبیعی در برابر بالیاي غیر طبیعی) دسته بنـدي شـوند (صـفحات    بالیاي ثانویه، در نتیجه ي بالیاي اولیه است)، و بر حسب منشا (بالیاي 
25.(  

درك کردن بالیا بسیار مهم است. از آنجاییکه اکثر بالیا در چند مرحله رخ می دهند، این کتاب راهنما حول فازهاي مشخصی مرتب شده 
آن دست به کار شوند. به طور کلی، این سه فاز متنـاظر اسـت بـا    است که در آن، کلیساها می توانند پیش از وقوع بالیا، در حین بالیا، و پس از 

. اکثر آژانسهاي دولتی از رویه مشابهی براي راه اندازي طرحهاي فوریتی پیـروي مـی کننـد.    يباز سازآمادگی براي بالیا، عکس العمل به آن، و 
ي کنند، و جماعت را براي کارهمبا آژانسهاي دولتی و غیر دولتی  نویسندگان، به کلیساها توصیه می کنند که در ابتداي کار قدم کوچکی بردارند،

  .است ایبال در عتریسرالعمل  عکس. هدف، آماده سازندکمک و مداخله در بالیا 
روي به افزایش است، اما منابع در دسترس بـراي  بالیا  شمار .شوندی فاجعه م کی شرفتیهستند که مانع پ يا به گونه يامروز يها روش

% افـزایش یافتـه اسـت. پـنج تـا از      400بسیار وحشتناك است که از دهـه هشـتاد، بالیـاي طبیعـی تقریبـاً      «به آن رو به کاهش است. واکنش 
بارترین بالیا در بیست سال گذشته رخ داده است، که سه تا از آنها به تنهایی در هشت سال گذشته به بار آمده است. همچنین در ده سال  خسارت

). با روند رو به افزایش بالیا و روند رو به کاهش منابع دولتـی، کلیسـا فرصـت    13(صفحه » حادئه تروریستی رخ داده است 5000گذشته، ساالنه 
  منحصر بفردي را یافته است که دستش را به سوي اجتماعش در زمان تنگی دراز کند.

منطقه پرخطر هست، مستقر  مجاورت؟ اول اینکه، کلیساي محلی که در دارند ایبالکمک در  يبرا يمنحصر بفرد اتیچه خصوص ساهایکل
همراه بـا   ک،ینزد ي جامعه از یبخششده است که اولین نهادي باشد که عکس العمل نشان می دهد و آخر از همه کنار بکشد. در ضمن، کلیسا 

ی آیند، از جامعه و به هم پیوستگی آن آگاهی ندارند. نکتـه آخـر   تمام روابط مقرر آن است، در حالیکه آژانسهاي بیرونی که براي کمک در بالیا م
ال، اغلب اینکه، کلیساها محتمالً لشکري از کارگران را در محل فاجعه مهیا خواهند کرد که با منطقه، مردم، و منابع محلی آشنایی دارند. براي مث

شخص کرد. اما از آنجاییکه کلیساي محلی با اجتماع در رابطه است، ایـن  سخت است که در زمانهاي نابسامانی بالیا، محل افراد آسیب پذیر را م
شـته  پتانسیل را دارد که در قبال جمعیتهاي آسیب پذیر موثرتر عمل کند. متاسفانه، لیستهاي آدرس خانه ي افراد آسیب پذیر، معمـوالً تـاریخ گذ  

کلیساهاي محلی و شبانانشان براي دستیابی به اطالعات ارتباط برقرار می ). به این دلیل و دالیل دیگر، آژانسهاي دولتی با 16-15است (صفحه 
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  کنند. اما چرا روي افراد آسیب پذیر تمرکز شود؟
افراد آسیب پذیر بیشتر از دیگران، از انواع بالیا رنج می برند. نویسندگان حداقل هشت راه را شناسایی کردند که کلیسا بـه طـور منحصـر    

). افـرادي کـه نـاتوانی جسـمی     14مناسب می باشد که کمکهاي الزم زیادي را به افراد آسیب پذیر به عمل آورد (صفحه  ساختارشبفردي بنابر 
در بالیـا  دارند، یک بخش آسیب پذیر از جامعه هستند. در واقع، افرادي که ناتوانی دارند، دو تا چهار برابر کمتر از دیگران، احتمـال زنـده مانـدن    

  1دارند.
اد آسیب پذیر در بالیا منحصر بفرد است. افراد آسیب پذیر ممکن است به آسانی در تالشهاي هنگام بالیا پنهـان بماننـد زیـرا    نیازهاي افر

شـاید   .، یا براي دالیل متعددي در بسیاري از برنامه هاي عمومی به آنها کمک نمی شـود مانند یم ناشناخته هستند، ریپذ بیآس که آنجا از«آنها 
فقیران، ضعیفان، خردساالن و پیران، و افرادي که با کمترین منـابع و روابـط هسـتند، واقعـاً در     .» شود ینم قائل ضیتبعبالیا «که  شنیده باشید

). امـا اگـر   13(صفحه » خطر بیشتري هستند و نسبت به دیگران از دوره بهبود سختتري برخوردار هستند. از این بابت، فرصتی براي کلیسا است
  .افتندیب فرو شکافها انیم در ا درك نکنند که چقدر آسیب پذیري بر مردم اثر می گذارد، آن مردم ممکن استافراد یا کلیس

افراد آسیب پذیر، نیاز براي نگاه داشتن خانواده ها در کنار هم، از هر چیز دیگري مهمتـر اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه در       خصوص  در
وابستگی، افراد ناتوانی که تماس خود را با کسانی که از آنان مراقبت مـی کننـد، از دسـت داده انـد، در     بسیاري از موارد، بسته به شدت ناتوانی و 

بحران شدید هستند. اگرچه این موضوع براي هر خانواده اي صدق می کند و لزوماً فقط براي افراد ناتوان نیست، اما به طور خاص براي شـخص  
خص آگاهی نیاز دارند که مسائل سالمتی و اجتماعی فرد را درك کند. افراد ناتوان، اغلب بـه خـوبی از   ناتوان صدق می کند، به خاطر اینکه به ش

ل، بـروز  وضعیت سالمتی خود آگاه نیستند، و برخی از آنان کامالً بی اطالع هستند. آنها شاید ندانند که چطور از بیماري پیشگیري کنند. براي مثا
). نویسـندگان، دلسـوزانه بـه خواننـدگان     23اسـت (صـفحه    افتهی شیافزا ،براي بعضی از افراد ناتوان کشنده باشدتواند  ناگهانی آنفوالنزا که می

ما براي کسانی که دارند خدمت در بالیا را آغاز می کنند، این چالش را قرار می دهیم کـه افـراد آسـیب پـذیر را در     «التماس کرده و می گویند، 
  ).18(صفحه » ذهن داشته باشند

عکس العمل به بالیا تالشی جمعی است، نویسندگان، گروههـاي امـداد بالیـا را     که به خاطر داشتن چند چیز، بسیار مهم است. از آنجایی
) و صلیب سرخ، باشند و همچنـین بـا   FEMAتوصیه می کنند که در تماس با سازمانهاي تخصصی بالیا نظیر سازمان مدیریت بحران فدرال (

نطقه که متعهد به امداد در بالیا هستند در ارتباط بمانند. بسیار مهم است که کلیساها نباید افـراد را تشـویق کننـد کـه بـه      کلیساهاي دیگر در م
صورت مستقل و بدون پیوستن به یک سازمان به مناطق فاجعه بروند. چرا که در آنصورت ممکن است بیشـتر از آنکـه کـار خیـر کننـد، آسـیب       

هـر  «همکاري کننـد. بـه طـور کلـی،      خودن کار این است که با سازمانهاي مجرب مشارکت کنند و در حوزه تخصص برسانند. در حقیقت، بهتری
ایـن  «). استدالل آن منطقی است: 59(صفحه » زمان که ممکن بود، بهترین کار این است که خدمت بالیا را در کارهایی بگنجانید که بلد هستید

که می تواند باعث افزایش رغبت در میان افراد در آورد  یرا وارد م یخالق تنوعطور سودمند استفاده شود، کار باعث می شود که از تجربه تان به 
از خدمت و رهبري اجتناب شود، و به طور کل، به برنامـه ریـزي بهتـري منجـر      يبردار یکپخدمات موجود شود، همچنین باعث می شود که از 

  »شود.
دارد که از سوي 	کاربردي است. به عالوه، ابزارهاي موثري را براي برنامه ریزي و اجرا عرضه می کتاب به زبان سلیس نوشته شده است و

). به عنوان ضمیمه، موسسه ي بشردوستانه ي بالیا (سـازمانی کـه   175-135تعدادي از سازمانها و آژانسهاي باتجربه ي بالیا گرفته شده است (
تی را ارائه می کند که متمرکز بر خدمت در بالیا است و منبعی عالی در پشـتیبانی از ایـن کتـاب    هر دوي نویسندگان به آن تعلق دارند) وب سای

)، در کنار سواالت مباحثه اي در آخر هر فصل، محتواي کتاب را سازمان دهی و ساده 31راهنما است. نمودارها، نظیر انواع آسیب پذیري (صفحه 
  .ندهد دست ازمطالب را  شتهر تاسازي می کنند و به خواننده کمک می کند 

نویسندگان با نوشتن این کتاب، خدمتی را به کلیساهاي محلی انجام داده اند. آنها نه تنها براي جماعتهاي محلـی فرصـتی را فـراهم مـی     
یقـی هوشـمندتر و   گذارند که از اعضاي خودشان به طر	شوند، بلکه همچنین راهی را پیش روي کلیساها میبه کار  دستجوامع خود  درآورند تا 
. مراقب کنند. هر کلیسا باید یک جلد از این کتاب را در کتابخانه ي خود داشته باشند که افراد بتوانند آن را از کتابخانـه عاریـه بگیرنـد    ماندگارتر

یل ز قبشبانان نیاز دارند که یک جلد از این کتاب را براي خود داشته باشند تا یادداشتهاي مختص به جماعت و جامعه ي خود را در آن بنویسند، ا

                                                             
1  The Sendai Statement to Promote Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction for Resilient, Inclusive and Equitable 

Societies in Asia and the Pacific,” (April 24, 2014), 2. 
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  شماره تلفنهاي ضروري و آدرسهاي ایمیل.
دکتر آتن و دکتر بوآن در این کتابِ راهنماي سلیس و کاربردي، چارچوبی را براي مطالعات آتی، به خصوص درباره موضوعات مربـوط بـه   

بیماریهاي روانی دارند، نیاز به توجـه  نیازهاي افراد آسیب پذیر توسط کلیساهاي محلی قرار داده است. افرادي که ناتوانیهاي شناختی، و  برآوردن
ـ    ن ایـن  ویژه اي در هنگام بالیا و دوره بهبود از آن دارند. نویسندگان کتاب در عکس العمل، معیار انتظارات را بر خدمت رحمت باال بـرده انـد. م

راغـب هسـتند بـه مـردم در      آن رندهیگ میتصم ياعضا کهکتاب را به تمام کلیساهاي محلی و رهبران سازمانی مسیحی بسیار پیشنهاد می کنم 
  زمان نیازشان در بالیا، به خصوص به افراد آسیب پذیر که در مناطق پرخطر بالیا قرار دارند کمک کنند.

  دوئل دیوید
  ایفرنیکال تا،یکالر سانتا ،Master یالملل نیب یآکادم

ایــــــفرنیکال لــــــز،یه آگــــــورا نــــــاتوان، افــــــراد بــــــه خــــــدمت در یحیمســــــ موسســــــه

  

 .جهانی گفتگوهاي بر اي مقدمه: مرزبدون  الهیاتجانسون،  یاو اُسکار گارس یرنز. ديا ویلیام
Grand Rapids: Baker Academic، 2015 ،192 ،دالر 21.99 صفحه  

د؟ این دو آیا با رشد مسیحیت در خارج از آمریکاي شمالی و اروپا، الهیات مسیحی نیز باید تغییر کند؟ اگر چنین است، چگونه باید الهیات تغییر کن
). هم دیرنـز و  ixنامند (صفحه 	می» مشکل الهیات جهانی«چیزي را تشکیل می دهند که ویلیام اي. دیرنز و اسکار گارسیا جانسون آن را سوال 

از دل کالسی بیرون آمد که نویسندگان، در کنار هم در  مرز بدون الهیاتهم گارسیا جانسون در آموزشگاه الهیاتی فولر تدریس می کنند و کتاب 
همچنین به عنـوان   این موضوع تعلیم می دادند. گارسیا جانسون به عنوان معاون دانشکده در مرکز مطالعه جامعه و کلیساي اسپانیولی در فولر، و

یات و دانشیار الهیات و مطالعات آمریکاي التین خدمت می کند. دیرنز، رئیس بازنشسته مدرسه الهیات در فولر است و کماکان به عنوان استاد اله
ت و همچنـین بـه   نوشته اسـ  90فرهنگ خدمت می کند. دیرنز، صدایی ماندگار در موضوع الهیات جهانی بوده است و سه کتاب را در اوایل دهه 

 1خدمت کرده است. الهیات جهانی لغتنامهعنوان ویراستار براي 
 لحـاظ  از کلیسا که است  جایگاهی بر نویسندگان، کتاب خود را با تصدیق این موضوع آغاز می کنند که الهیات کالسیک یا سنتی مشروط

اروپا و سپس آمریکاي شمالی بوده، منجر به فرمول بندي الهیـاتی اي  است. تمرکز مسیحیت که قرنها در  گرفته قرار آن در جغرافیایی و تاریخی
شده است که محدود به فرهنگ غربی است. کتاب آنها در صدد گشودن گفتگو است و به خوانندگان غربی نشان می دهد کـه چطـور الهیـدانان    

در چهار موضوع، مستقیماً این کار را انجام می دهد. ایـن چهـار    با بررسی الهیدانان جهانی 7تا  4غیر غربی دارند به الهیات می پردازند. فصلهاي 
با بحث کردن شیوه الهیاتی در زمینه جهانی، بنیان ایـن   3تا  1شناسی. فصلهاي  موضوع عبارتند از: خدا و خلقت، مسیح و انجیل، کلیسا، و آخرت

بـر   گیـرد،  مـی  صورت يکه در فصول بعد هایی بررسی شالوده که بررسی را قرار می دهد، و این فصلها را مهمترین فصلهاي کتاب می کند چرا
  .گیرد		یسه فصل قرار م ینا يرو

درحالیکه بیشتر قسمتهاي کتاب با همکاري دو نویسنده نوشته شده است، امـا دو فصـل اول، نشـان از عـدم توافـق بـین نویسـندگان در        
به الهیات جهانی حمایـت مـی کنـد.    » فراغربی«رابطه الهیات غربی با الهیات غیر غربی است. گارسیا جانسوس در فصل اول از رویکرد خصوص 

 »شـود  انجـام  اسـت،  رفته فرو پساغربی یا یغرب یرغ يشده  یدر بافت جهان یکهدر حال یاتیاله مباحثات«هدف الهیات جهانی باید این باشد که 
» غـرب گرایـی  «به عنوان الهیاتی که به طور جهانی درست و کاربردپذیر است، به معناي مرتکب شـدن بـه   » الهیات غربی«ئه ي ). ارا5(صفحه 

). 9را دنبـال کننـد (صـفحه    » استعمارزدایی الهیاتی«). در عوض، الهیدانان باید روند 6است (صفحه » استعمارگرایی الهیاتی«(تعصب به غرب) و 
احساس راحتـی داشـته باشـند کـه الهیـات را در      ). الهیدانان باید 9(صفحه  صورت می گیرد» گفتگوي جهانی و محلی«ق چنین فرایندي از طری

شان را بـه گفتگـوي جهـانی     بافت محلی خودشان فرموله کنند (مثالً الهیات آفریقایی، الهیات آسیایی، الهیات التین، و ...)، و سپس الهیات محلی

                                                             
1  William A. Dyrness, Veli-Matti Kärkäinen, Juan F. Martinez, and Simon Chan, eds., Global Dictionary of Theology: A 

Resource for the Worldwide Church (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2008). 
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را دارا خواهد بود، بدین معنا که هـیچ الهیـدانی بـه صـورت     » چند مرکزیتی«و » یجمع ییگرا	تیعموم«ر نتیجه ي آن، بیاورند. الهیات جهانی د
). با این 9ی) و الهیات گوناگون محلی داراي مرکز متحدي نخواهند بود (چند مرکزیتی) (صفحه جمع ییگرا تیمومنخواهد رفت (ع کاره بجهانی 
معناي کامل کتاب مقـدس تنهـا زمـانی    «)، بلکه تصدیق این موضوع است که 66نیست (صفحه » نسبیت گرایی به معناي«بودن	یفراغربوجود، 

  ).66(صفحه » میسر خواهد شد که مسیحیان سراسر تاریخ و سرتاسر جهان با هم آن را بخوانند و بدان پاسخ دهند
یات جهانی نمی تواند از میراث غربی آن فرار کند. الهیدانان غیـر  در نقطه مقابل، دیرنز در فصل دوم بر این موضع پافشاري می کند که اله

بایـد الهیـات   » ضعفهاي الهیات غربی را تشخیص دهند و در صورت لزوم نسبت به ضعفهاي آن متقابالً عمل کنند،«غربی باید در عین حال که 
 خچهیتار با«با وجود اینکه مسیحیت در حال تغییر است، اما  ). او شرح می دهد که حتی40غربی را مبناي توسعه الهیات خود قرار دهند (صفحه 

جهـانی حمایـت مـی    -). بنابراین، دیرنز همانند همکار خود از گفتگوي الهیاتی محلـی 40باقی می ماند (صفحه » گرانبار و متبارك بخصوص، يا
  ).22خواهد بود (صفحه » متقابالً اصالحی« گفتگوي  کند، اما به گونه اي که کماکان نفوذ چشمگیر الهیات غرب را وارد آورد. نتیجه کار،

نـه صـرفاً از    خـاص،  یمکان در« اتیاله .به هم ملحق می شوند تا درك مشترکشان را از الهیات جهانی ارائه دهند 3نویسندگان در فصل 
 شـکل ) یمذهب چه و یفرهنگچه  –آن مکان  یبوم يو سنتها یحیسنت مس ینوع نیب مداخلهکتاب مقدس و فرهنگ، بلکه  نیمداخله ب قیطر

توانـد بـه زبانهـا و فرهنگهـاي     	). از این رو، بی تجربگی است بپنداریم که یک شکل جهانی از انجیل وجود دارد کـه مـی  43(صفحه » ردیگ یم
بافت سازي) از یـک  خودش را می آورد. از این گذشته، ترجمه (یا هم  فرهنگگوناگون ترجمه شود. هر میسیونر میان فرهنگی، الهیات مسیحیِ 

درك مردم از اینکه خدا کیست و چگونـه  «زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر، همیشه منجر به دگرگونی پیغام می شود. فرهنگ گیرنده بر 
ایـن اسـت    ). اما مهمترین واکنش به کالم خدا، درك کردن یک تفسیر جهانی نیست، بلکه44تاثیر خواهد گذاشت (صفحه » باید به او پاسخ داد

  که هر شخص در محیط فرهنگی خاص خود از کالم خدا اطاعت کند.
اقدام به بررسی این موضوع می کنند که چطـور الهیـدانان جهـانی بـه موضـوعات       7تا  4نویسندگان با قرار دادن این مبناها، در فصلهاي 

باشد، چنین بررسی اي، شیوه اي ایده آل از پرداختن بـه الهیـات بـه    محلی -مختلف می پردازند. از آنجاییکه الهیات جهانی باید گفتگویی جهانی
  صورت جهانی است.

محلی داده اند. با این وجود، رویکردشان شدیداً داراي عیب اسـت.  -دیرنز و گارسیا جانسون ارائه اي شفاف از رویکردشان به الهیات جهانی
ـ  یچنـدفرهنگ  يگفتگـو  خـود در کلِ  بلکه قت،یحق یگانگی در قلب نهرا  یحیمس قتیحق یگانگاز نظر نویسندگان کتاب، ی در  .افـت یتـوان   یم

صدایی در گفتگوي الهیاتی، خود حقیقت الهیاتی را تکه پاره می کند. نویسندگان، نسبیت گرایی را رد مـی   چند وجود يبرا یدلواپسرویکرد آنان، 
قانیت الهیاتهاي محلی که با هم تنـاقض دارنـد را ارزیـابی کنـد. رویکردشـان بـه       کنند، اما نمی توانند هیچ راه روشنی را ارائه دهند که چگونه ح

گان به طـور  الهیات جهانی با بررسی الهیدانان جهانی خاتمه می یابد و هرگز پا را از بررسی فراتر نمی گذارد که حقانیتشان را ارزیابی کند. نویسند
یلی هاي غربی نیاز مبرم دارند به اینکه صداي الهیدانان غیر غربی را بشنوند. آنهایی کـه  قابل قبولی مشکل الهیات جهانی را نشان می دهند. انج

نقـاط  از مزیت تاریخی، سیاسی، اقتصادي، و قومی بهره می گیرند الزم است که به آنانی که این مزیت را ندارند گوش سپارند تا سوء برداشـتها و  
ارائه شده نابسنده است. در حالیکه فرهنگ شخص بر چشم انداز هر الهیدان و  مرز بدون اتیالهاب که در کت یحلکور افشا شود. با این وجود، راه 

گذارد، اما مسیحیان تنها یک منبع و استاندارد را براي تنظیم الهیاتشان دارا هستند: کتاب مقدس. مسیحیان، چه در 	مفسر کتاب مقدسی تاثیر می
قادر باشند که الهیاتشان را در برابر کالم مقتدر خدا ارزیابی کنند، اما دیرنز و گارسـیا جانسـون ابـزاري را    غرب و چه در خارج از غرب، الزم است 

  براي این کار در اختیار خوانندگان قرار نمی دهند.

  هوچنز کالب جاشوعا
  یکنتاک ل،یو سیلو ،یجنوب ستیباپت یاتیاله آموزشگاه
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  شدن براي صید بومی ها: همه کس را همه چیز شدن به طور میان فرهنگی بومیتیبور الفلین، 
Wipf & Stock ،2016 .82  .دالر. 13صفحه  

کتابی است که میسیونرهاي جدید حتماً باید آن را بخوانند. کتاب او هـر سـه مولفـه ي     بومی شدن براي صید بومی هاکتاب تیبور الفلین به نام 
 70عملی بودن، مربوط بودن، و خوانا بودن را با هم دارد که چنین چیزي به ندرت یافت می شود. اگرچـه ایـن کتـاب، کوچـک اسـت (کمتـر از       

  الها تجربه میسر است.صفحه)، اما تدابیري در آن گنجانده شده است که فقط از طریق س
فصل اول به مسائل مربوط به چشم انداز و قلب شخص می پردازد. الفلین در فصل دوم دربـاره موضـوعاتی صـحبت مـی کنـد کـه هـر        
میسیونر با آن روبرو است که شامل یادگیري زبان، وفق دادن خود به فرهنگ محلی، ظاهر شدن در جامعه محلی، و مـدیریت زنـدگی خـانوادگی    

  سرانجام، او تمام اینها را در یک نتیجه گیري کوتاه و چکیده به هم وصل می کند. است.
کتاب الفلین، کتابی است عملی، بدون اینکه بیش از حد عملگرا باشد. او به طور خاص به کارهـاي روزانـه اشـاره مـی کنـد کـه زنـدگی        

ه، آماده و تشویق می کنـد. الفلـین هـیچ فضـایی بـه آرمـانگرایی یـا انتـزاع         میسیونر را تشکیل می دهد. او خوانندگان را با انتظارات واقع گرایان
دهد. در عوض، توصیه هایی در آن یافت می شود که فوراً می توان اجرا کرد. داستانهاي او از تجربـه ي شخصـی اسـت و بنـابراین نشـان      	نمی
  چه شکلی است.» بومی شدن«دهد که 		می

دمت کرده است، قادر است مشورتی را ارائه دهد کـه بـراي میسـیونرها در هـر بافـت و زمینـه اي       الفلین که سالهاي زیادي را در چین خ
چنـد  کاربرپذیر است. در نقطه مقابل، نویسندگان دیگر صرفاً اصول را مطرح می کنند تا به حداکثر مخاطبین دست یابند. الفلین فصلهایش را بـا  

بـرد و میسـیونرها را کـه مـی خواهنـد      	هدایت می کند. این سواالت افراد را به فکر فرو مـی  سوال جمع بندي می کند که خوانندگان را در اجرا
ب گامهاي عملی مورد نیاز بردارند تا در خدمتشان شکوفا شوند، هدایت می کند. تصور می کنم که بسیاري از میسیونرهاي کهنه کـار نیـز از کتـا   

  تشویق و بسیج کنند.الفلین استفاده کنند تا کارگران جدیدتر را تربیت، 
ترین جنبه هاي این کتاب، خوانا بودن آن است. این کتاب را با حجم کمی که دارد، خیلی سریع می توان خواند. الفلین  یکی از لذت بخش

فهوم ماموریـت  به نثر ساده می نویسد. او از مفاهیم و اصطالحات فنی زیادي استفاده نمی کند تا خوانندگان ناآشنا به اصطالحات تخصصی و نام
  شناسی را گیج نکند. لحن او محاوره اي و پیام او واضح است.

برخی افراد شاید از کوتاه بودن این کتاب ناراضی باشند. خودم یکی از این افراد هستم که تمایـل دارم از چنـین کتابهـاي کوتـاهی دوري     
دهه را صرف تربیت تازه واردان به میدان ماموریت کرد. در نتیجه، هدف او کنم. الفلین قطعاً می توانست بیشتر از این بگوید. به هر حال، او یک 

ساده است: کتاب مختصري بنویسد که مردم، در میان اسـترس جابجـایی، یـادگیري زبـان، و شـوك فرهنگـی، واقعـاً آن را بخواننـد. در واقـع،          
  ی یابند.خوانندگان، مفاد بیشتري را در این منبع نسبت به کتابهاي بسیار حجیمتر م

  من قلباً کتاب الفلین را به هر کسی که می خواهد بومی شود تا بومی ها را صید کند پیشنهاد می کنم.

 جکسون وو
  ICTSدانشیار، 

  

  دالر 24صفحه.  180. 2009 یکاگو،: انتشارات دانشگاه ششیکاگو. قرآن اصلی موضوعاترحمان.  فضلور

ـ  یر،اخ آثار از یکنند. برخ یمتون قرآن تمرکز م یهبه آ یهآ یربر تقس یاسالم شاتپژوه بیشتر  هايصـ بـه شاخ  یرا از لحـاظ موضـوع   یمتون قرآن
ـ  ی. سه حوزه اصلکند ترکیب هم با را قرآن اصلی موضوعات که دکن یم یسع يپژوهشگر کمترکنند، اما  یمرتب م سودمندي  یدر مطالعه قرآن

قـرآن، چـه بـه     يمحتـوا  یح) توض3و ( قرآن، در مسیحی و یهودي ارجاعات و ها ایده ) شرح2( یخی،تار یبترت قرآن در ي) بازساز1وجود دارد: (
است که فزلور رحمان در کتابش بـه نـام    یکردياست، و رو یجرا یهکمتر از بق یسوم يمطالعه  يحوزه  این. یچه به صورت کل یا جزئیصورت 

  خواهد اتخاذ کند. یم قرآن اصلی موضوعات
 يبنـد  دسته منطقی ترتیب حسب بر یخی،تار یبترت ياست، به جا قرآنتوجه  مرکز که را اي برجسته يحوزه ها ،با رجوع به متن رحمان
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 شناسی،آخرت مکاشفه، و نبوت طبیعت، جامعه، در انسان فرد، عنوان به انسان خدا، »ندشد داده قرارجداگانه  يدر فصلها یرکند. موضوعات ز یم
 پـیش  بنـابر . کنـد 	می مرتب است، مدرن زیادي حد تاخودش که  یرروش تفس يموضوعات را بر مبنا ین. او ااسالمی امتو ظهور  شر،و  شیطان
 يو رفـاه اقتصـاد   یعلمـ  یشـرفت را بـا پ  خـود  کند، می جمع نقطه یک در را پیوندهاو  نهد می ارزش را مراتب سلسله از آزادي« نویسنده گفتار،

رحمان  ینها،بر ا عالوه). xiii( »کند می رد آید، نمی در جور پیشرفت داستانرا که با  يگذشته ا يها اندیشه اودهد، و مهمتر از همه،  یم یقتطب
  .بزند محک ی،اسالم قرآن یعنیمحمد،  یقیحق یند یاررا با مع اسالم عرفو  یخدر صدد است که تار

به خـاطر   یشتربلکه ب دهد، می ارائهکه  يا یاتیاله يها یريگ یجهو نت یريتفس يرحمان با ارزش است، نه ضرورتاً به خاطر استداللها کار
 یختـار  نظربرد. از  یو معاصر اسالم بکار م یخیتار هاي زمینهسازد و آنان را در  یرا آشکار م یآن، موضوعات قرآن یلهکه بوس يا ترکیبی فرایند

  .استقرآن  محوریتمدرن و  یشهو نامعمول از اند تازه ترکیبی ینا ی،قرآن یرتفس

  خالصه

ـ    ،توحید یقرآن مفهومکند. او به  یاو آغاز م وحدانیترحمان کتابش را با مالحظه ضرورت خدا و  .خدا ـ   یو معقـول بـودن و منطق  یبـودن آن م
ـ  یـد تاک »)3:2( »غیباز  یو آگاه اعتقاد«« طریق از خدا به ایمان به و کند صحبت انسان قلب با خدا درباره که دارد قصدپردازد. قرآن  کنـد   یم

کـه   می خواهد یآدم فکر و قلب ازدارد. قرآن  یازاز وجود او ن یادآوري یک بهصرفاً  یتندارد؛ بشر یاتیاله يبه برهانها یازن خدا). وجود 2(صفحه 
  .کند مکشوف یا اثبات تشریح، را خودش که نیست مجبور خدا. اوست خدمتگزار انسان و شود می خدمتقائم به ذات شود. خدا  خداي ینا یمتسل

. جـان،  بینـد  می آمیخته هم در راذهن -جسم قرآن،. کند می رد را یونانی تفکر ذهن-جسم يقرآن، دوگانه نگر .فرد عنوان به انسان
با خدا. انسان که نائب السلطنه خداست، انتخاب آزاد بـه او   نهبا انسان است،  یتضد در یطانکرد. ش داج ذهن از توان نمیکه  ذهنی است یحالت

ـ  یلرا تشـک  ینزم يانسان بر رو یتسلطنت، مامور نیابت ین. اکند می حکمفرمایی را اجتماعی اخالقی نظم ،انسان ینروعطا شده است و از ا  یم
 مـی  قـادر  را او کـه  دارد را هـا  تواناییاز  يکند، انسان با داشتن انتخاب آزاد، مجموعه ا یم یرويخدا پ ثابت ینکه از قوان یهاندهد. بر خالف ک

است که خدا را فراموش کنـد. رنـج    مستعدو  تدبیر است بی فکر، کوتهاو  زیراوجود دارد  یاخالق تنش انسان یک در. شود خدا اراده تسلیم سازد
 يدر برابر انتخابهـا  یاخالق يبه انتخابها دستآورد و  یم یادکه انسان خدا را به  یرد. هنگامآو یادکند که خدا را به  یبه انسان کمک م یدنکش

  نامد. یم تقواکه قرآن آن را  یابد یدست م واالیی تعادلزند، به  یم یتترکم اهم

 را)» الـنفس (ظلـم   خـود  بـه  ظلـم « ي ایده حتی« و دهد می ترویج را بشري شکوفایی بفردي منحصر طور به قرآن. جامعه در انسان
 تخریبـی  خـود  زنـدگی،  روش یبـی تخر خـود اساساً صـحبت از   ین... اشود می جوامع خاص، طور به و افراد نابودي به منجر که کند می محکوم
 اجتمـاعی  عـدالتی 	بـی  و چندخـدایی  قـرآن، . باشـد  اجتمـاع  از بخشـی  که است شده داشته منظور انسان). 37(صفحه  »کند می تمدن و جامعه،

 ی،مکـ  يجامعه  يکننده  ناامید ياقتصاد-یاجتماع یطمقابله با شرا يدهد. قرآن برا ی) را مورد انتقاد قرار میمک جامعه( اسالم ماقبل عربستان
  .بود اجتماعی عدالتی		بی کردن کمثروت و  تقسیم منظور بهکند که  یرا وضع م زکات مالیات و کند می تحریم را رباخواري

 یـب شود، و ترت یشود و از آنان اطاعت م یحرمت گذاشته م یندهد که در آن، به والد یم یجخانواده را ترو يواحد قو یک ینهمچن قرآن
 تقـوا  آلِ ایـده  بـه  کند،	میدشمنانش رفتار  یلجامعه از قب يبا تمام اعضا درستی به ،مرد که زمانی. شود می مقیدو  یتفرزندان توسط قرآن، هدا

 یزتجـو  را دیـده  آمـوزش  مردان از شورایی دهد، ترویج جامعه اعضاي تمام براي را تقوا کهالگو  یحکومت نظام یک يشود. قرآن برا یم یکترنزد
شان،  ین،د درآمد، دارایی،انسان و جامعه است. قرآن ارزش  کارهر  يکه عدالت، شرط الزم برا چراکنند،  یکند تا با انصاف بر جامعه حکمران یم

به زنان خود احترام بگذارند و اگر نگذارنـد، زنـان حـق طـالق      یدمردان با ي،چندهمسر يازدواجها دردهد.  یم یمرا تعل یشخص یزندگ يو آزاد
  کنند. یکار م تقواهدف واالتر  يهستند و به سو یکانسان و جامعه  قرآن،دارند. در 

 »مسـلم « اینـرو  از و خداسـت،  فـرامین  تسلیم کامالً طبیعت .است شده صحبت قرآن در حد کمترین به یعتطب ینش. داستان آفرطبیعت
تمـرد خـود،    در انسان که خداست، از اي نشانه کیهان، تمام. دهد نشان را او حد بی رحمت و خدا غاییاست که قدرت  ینا یعتاست. مقصود طب

کنند، اما به منظـور درك   یعمل م یعتطب ینوجود دارد که بر خالف قوان یگريد یعهمافوق طب ينشانه ها این، بر عالوه. کند می سرکوب را آن
در خدمت انسـان هسـتند    آیاتیبه عنوان  یعتطب هاي	نشانه همچون قرآن یه هايداشته باشد. آ یمانا یتظرف یدنشانه ها، انسان با ینا یتاهم

 يبـرا  یعـت را کشـف کنـد. طب   یـن خودش ا یداست. انسان با یو جهان هست یعتطب ،بزرگ خدا آیت. «آیند می آفریدگار همان سويکه از  یراز
 ایـن  از کنـد؛  خـدمت  را آفریدگار که است این انسان مقصود. است این طبیعتاهداف خود از آن بهره مند شود. مقصود  برايانسان وجود دارد تا 



 ژورنال مسیحیت جھانی
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1».دارد وجود اخالقی و فیزیکی قانون بین تفاوتی بابت،
 

اسـت. تمـام    یند یتکامل یندفرآ خاتمه يمحمد  یامشود؛ پ یم تلقی یند ياسالم به عنوان شکل کامل و تمام شده  .مکاشفه و نبوت
ـ  یففرشته) را توصـ  یک یاروح مکاشفه ( فصل، ینداد. ا یماقتدار آن را تعل یشترینکه محمد با ب ید،توح یعنیدارند،  یکسانی یاساس یامپ یاانب  یم

ـ  یوح پیامبرکه به ذهن  روحی طریق از تنها خدا. نازل شد پیامبر قلب برروح،  یلهشب قدر بوس درکند که  . یـد گو یشده است با انسانها سخن م
  قرآن نشان از معجزه بودن آن است. یغو بل یحفص زیبا،سبک 

 یسـتادن هنگام ا درشود. او  یدرباره خودش آگاه م یقتکه انسان تماماً از حق يکند، روز یم يصحبت از روز داور قرآن. شناسی آخرت
 مگر بود نخواهد شفیعی هیچ روز آن دردر دست خود خواهد داشت.  است شده ثبت آن در او کارهاي تمام که را خود اعمال دفترخدا  یشگاهدر پ
ـ  یبـه زنـدگ   یبستگ آخرت انسان، و ،بر ضد او شهادت خواهد داد یا او بر داده انجام انسان که عملی هر. دهد اجازه خدا آنکه خواهـد   یناو در زم

  .گذارد می داوري روز از ترس در را اش اخالقی االجراي الزم دستورات بناي قرآنداشت. 

 ضـد  اینکـه عوض  در یطان. شهستند تر شرور اما هستند انسانها موازي یجن ها است. جنها مخلوقات ياز دسته  یطانش .شر و شیطان
خـاطر   یـن اسـت، و بـه ا   نومیـدي و  یاس نماد یطاناست. ش یطانبر ضد حمالت ش يا يبا قرآن، تقوا سد قو مطابق است؛ انسان ضد باشد، خدا

 اخالقیـات  فقدان و انسان ضعف و شوند، می تقویت شیطان توسط شرور مردان این، بر عالوه. کند می محکوم را نومیدي و یاساست که قرآن، 
  .گیرد قرار شیطان تیررس در آسانی به که شود		می باعث

در  یو موسـ  عیسـی  یـات بودنـد. روا  یحیتو مس یهودیت یهشب ینیکند که اعراب به دنبال د یم نشانفصل  ینا .اسالمی امت ظهور
. گیـرد 	مـی  فرا را پیامبران تماممکاشفه محمد  و. رسیدبه شکل مکاشفه  ید،رس محمد بهداستانها  این یوقت پسسراسر جامعه عرب رواج داشت، 

 ییحـول مکاشـفه نهـا    یگـانگیِ  اجتمـاع  یـن هسـتند. از ا  یک یدهند، و قوم خدا همگ یم شهادتواحد  یغامپ ینخدا به ا یاياست، انب یکیخدا 
اهـل کتـاب خوانـده شـدند، امـا در       یهودیـان و  یحیانکـرد. مسـ   ظهـور خانه اسـالم   یا یاسالم امت مفهوم شد، داده محمد به که) یکتاپرستی(

 .نورزید انحراف یکتاپرستی به خود ي مصرانه در وقفکه  یراآل را نشان داد، ز یدهشکل ا ی،شتند. اما امت اسالمدا ایراد شان یکتاپرستی

  ارزیابی

کـه پژوهشـگر    یکسـان  ياست. برا یدمف یاراست، کتاب رحمان بس یدهآموزش ند یفرهنگ اسالم یا یقرآن یمکه در تعال یغرب یکچشم انداز  از
 این قرآن، وسیعبه موضوعات برجسته و  یابیدست  براي به هر حال،نظراتشان نسبت به قرآن نکته سنجتر و نقادانه تر شود.  یدقرآن هستند، شا

  .است مفید کامالً کتاب
موضـوعات   صـرفاً منحرف شود و تمرکزش را از دسـت دهـد. او    اي، حاشیهمسائل  یا یاتیاله یزر جزئیاتبا  یسندهرسد که نو ینظر نم به

بـود و از   یکس چه اوکند که  یادآورياست که به انسان  ین. هدف قرآن اکند می بندي دستهکند،  یم یبانیقرآن پشت غالب زمینه ازرا که  یاصل
ـ  اجتمـاعی  نظـام . انسان که نائب السـلطنه خداسـت،   کند هدایت خود نوع هم بابا خدا و  وحدت سويکجا افتاده است، و او را به   یـن ا یو اخالق

 بـا به انجام رساند. او آنچه را کـه   یتخود را در حال و ابد یتکند تا مسئول یتحت قرمان خدا زندگ ید. او بااست شده سپرده امانت به او بهجهان 
  .کرد خواهد درو ابدیت در است، کاشته زمین در وفایی بی یا وفاداري

. باشـد  واحد باید نیز امت و واحد است،کتاب خدا  واحد است،خدا  یاماست، پ واحددهد که خدا  یقرآن را نشان م یامهر فصل، پ در رحمان
تحت فرمـان خـدا و    یوحدت زندگ صراحتاًرسد که رحمان  یدهد، به نظر م یخدا شهادت م یتخودش تحت وحدان یگانگیقرآن بر  ییکهاز آنجا

قـرآن نـه    یلـی، انج یحیمسـ  یککند. البته، از چشم انداز  یکنند، به هم متصل م یم یهماهنگ زندگ یرا که در نظام اجتماع يا جامعهوحدت 
 اصلی موضوعات مفیدي طور به مقدسی، کتاب الهیات به شبیه تفسیري هاي شیوه از رحمان ي استفاده حال، اینالهام شده است و نه مقتدر. با 

  سازد. یم روشن را قرآن

  گیري نتیجه

                                                             
1  Mohammad Mosa Barlass, Review of Major Themes of the Qur’an, by Fazlur Rahman, Renaissance: A Monthly 

Islamic Journal, http://www.monthly-renaissance.com/issue/content.aspx?id=188#1 (accessed April 1, 2014). 
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 یکهکسـان  يبـرا  یـا قـرآن ناآشـنا هسـتند     بـا  یکهکسـان  يشود. برا یرکل تفس یککه قرآن نه جز به جز بلکه به صورت  کند یم یشنهادرحمان پ
خـود را از   بینشـهاي  و پـردازد  مـی  یمتن قرآن به طرفانه	بی او. است مفید کامالًرحمان  یکردآموزند، رو یم یگرانقرآن را به د اصلی موضوعات
 دانسـتن . کند نگاهآن به قرآن  یقدهد که از طر میخواننده  بهرا  يا تفسیري چارچوباو،  موضوعی یکردرو ینگذارد. همچن یم یشمتن به نما

 پوشـیده  قرآن ادبی یچیدگیکه به خاطر پ را فرعیکند و موضوعات  مرتبرا  یکل یمسازد که مفاه یقرآن، خواننده را توانمند م یموضوعات اصل
ـ  يا یوهبه قرآن را به ش دسترسیکتاب،  ین. در کل، اکند کشف مانده،  رحمـان . اسـت  کـرده  تـالش  پژوهشـگري  کمتـر  کـه سـازد  	یممکن م

کارها مناسب است.  تازه يو هم برا یپژوهشگران قرآن يمانده است. کتاب رحمان هم برا یدهاوقات پوش یگاه کهکند  یم تشریحرا  موضوعاتی
  .کنم می پیشنهاد است قرآنی اسالم بررسی بهمند  عالقمه یا قرآنکه عالقه مند به درك  یرا به هر کس قرآن اصلی موضوعاتکتاب 

  برنز اوان
  تایلند راي، چیانگ آسیا، مقدسی کتاب الهیاتی آموزشگاه

  

ـ    دنبـال : یشـرونده عهد پ الهیات (ویراستاران)، . پارکر،يو برنت ا وِلوم. جی استیفان  یـات اله بـین  یريکـردن خـط س
  دالر 32.99. صفحه Nashville: Broadman & Holman، 2016 .300 .2عهد یاتو اله 1تدبیري

کتابها و مقاالت متعددي در همین چنـد سـال گذشـته    . نشان داده اند یکتاب مقدس الهیات کار به اي دوباره توجه ها انجیلی اخیر، هاي دهه در
عنوان یک رشته علمی یا بخشی از خصوصیات آن را (نظیر استفاده ي عهد جدیـد از عهـد عتیـق)    منتشر شده اند که الهیات کتاب مقدسی را به 

بررسی کرده اند. این اشتیاق دوباره به الهیات کتاب مقدسی حـداقل تـا حـدي بواسـطه مرکزیـت و ضـرورت الهیـات کتـاب مقدسـی در دیگـر           
مند، و حتی موعظه را نمی توان از الهیات کتاب مقدسـی جـدا کـرد و بـه طـور      کارکردهاي الهیاتی کلیسا تجدید شده است. تفسیر، الهیات نظام 

  اجتناب ناپذیري تحت تاثیر آن هستند.
در طول تاریخ نجات نیست. در عوض، الهیـات کتـاب   در حال توسعه  علی رغم تصورات غلط رایج، الهیات کتاب مقدسی صرفاً موضوعات

کتاب مقدس، و فهمیدن اینکه چطور هر بخش از کتاب مقدس با کـل آن   يشده  ي مکشوف مقدسی تالشی است براي درك منطق نمایشنامه
  سازگاري دارد. به عبارت دیگر، الهیات کتاب مقدسی سعی می کند بفهمد که چگونه کل کتاب مقدس با هم سازگار است.

الهیات کتاب مقدسی بوده است. اما در دو قرن اخیـر،  گوناگون، از زمان اصالحات، الگوي غالب  الهیات عهد در میان پروتستانها، به اشکال
از الهیات تدبیري پرطرفدارترین نظام الهیات کتاب مقدسی، بخصوص در میان باپتیستها شده است. استیفان ولوم و برنت پارکر با ناراضـی بـودن   

اي است از آنچه اغلـب، پژوهشـگران،   »زیرمجموعه«ه هر دو الگوي الهیاتی، از یک موضع میانی به نام الهیات عهد پیش رونده دفاع می کنند ک
 تاکیـد بـر آشکارسـازي    پیشـرونده «می نامند. ولوم و پارکر توضیح می دهند که در عبارت الهیات عهد پیشـرونده، اصـطالحِ    3یدعهد جد الهیات

عهـدها   تمـام عهـدها آشـکار مـی شـود و      طریـق  از، تاکید بر نقشه خدا می کند کـه  عهد الهیاتدر طول زمان دارد، در حالیکه خدا  يمکاشفه 
). بنابراین الهیات عهد پیشرونده از تاکید بیش از حد بر پیوستگی 2(صفحه » شان را در مسیح می یابند شان و مقصد نهایی تحققشان، هدف غایی

  ود اجتناب می کند.که در الهیات تدبیري یافت می ش بین دو عهد که در الهیات عهد دیده می شود و از ناپیوستگی کاملی
ابـداع شـد کـه آن کتـاب،      عهـد  طریـق  از پادشـاهی در ابتدا در کتاب استیفان ولوم و پیتر جنتري به نام » الهیات عهد پیشرونده«اصالح 

                                                             
می بیند که  : الهیات تدبیري، چارچوبی براي تفسیر کتاب مقدس است که به تفسیر تحت الفظی کتاب مقدس تکیه کرده و تاریخ کتاب مقدس را در هفت تدبیرتوضیح مترجم[    1

رفتار کند. این هفت تدبیر عبارتند از تدبیرهاي بی گناهی، وجدان، حکومت هر تدبیر اشاره به شیوه خاصی دارد که خدا بکار می گیرد تا با انسان و خلقت در یک دوره ي مفروض از تاریخ نجات 
  بشري، وعده، شریعت، فیض، سلطنت هزارساله.] 

عهد اعمال، یا  الهیات عهد، همانند الهیات تدبیري چارچوبی براي تفسیر کتاب مقدس است. الهیات عهد، کتاب مقدس را در چارچوب عهد می نگرد: یا در جلوه توضیح مترجم:[    2
  در جلوه عهد فیض. البته عهد سومی نیز به نام عهد فدیه یا رهایی مطرح می شود که مقدم بر این دو عهد است.]

به الهیات عهد  : الهیات عهد جدید: یک موضع میانی بین الهیات عهد و الهیات تدبیري است که مشخصاً با الهیات تدبیري متفاوت است و وجه اشتراك بیشتريجمتوضیح متر[    3
  دارد. الهیات عهد در خصوص کاربرد عهد قدیم و بخصوص شریعت موسی براي مسیحیان امروز موضع میانی دارد.]
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ي جلـد  »دنبالـه «اساساً  پیشرونده عهد الهیاتولوم و پارکر شرح می دهند که کتاب  4ي نظام مندتري از الگوي الهیات کتاب مقدسی است.	ارائه
را بـاز   عهـد  طریـق  از پادشـاهی برخی از نکات باز نشده یا یا بحث نشده در کتـاب  «قبلی است و به صورت موضوعی تر به مسائل می پردازد تا 

وعات مقـاالت عمـومی اسـت کـه دربـاره موضـ      «کتاب را به سه بخش اصلی تقسیم می کنند. بخش اول شـامل   پارکر و ولوم ).4(صفحه» کند
  ).4(صفحه » بسیار مهم است کند که براي کنار هم قرار دادن عهدهاي کتاب مقدسی		متعددي بحث می

) را با بررسی این موضوع مالحظه می کند کـه  9(صفحه » ریشه هاي عهد عتیق در کلیساشناسی عهد جدید«در فصل اول، جان دروچی 
. دروچی نشان می دهد که داده هاي کتاب مقدسی بـه چـه نحـوي اصـرار     شود می داده بسطدر سرتاسر کانن » ذریت ابراهیم«چگونه موضوع 

را به کلی در امتداد خطوط نژادي می بیند و درك الهیات عهد را بـه چـالش مـی    » ذریت ابراهیم«الهیات تدبیري را به چالش می کشد از اینکه 
  شتیبانی می کند.کشد از اینکه عهد ابراهیم از گنجاندن فرزندان ایمانداران در عهد پ

  یحمس-کلیساشناسی اسرائیل بین اسرائیل، مسیح، و کلیسا را بررسی می کند. پارکر پیامدهاي در فصل دوم، برنت پارکر رابطه ي نمادین
دي را بـه  و نشان می دهد که این موضوع، اعتقادات الهیات تدبیري در خصوص آینده اي براي اسرائیل نـژا  می دهد قرار  بررسی را مورد یننماد

  چالش می شود و همینطور پافشاري الهیات عهد مبنی بر جامعه ي مخلوط عهد جدید را به چالش می کشد.
فصل سوم و چهارم به درك الهیات عهد پیشرونده از شریعت موسی می پردازد. جانسون میِر در فصل سوم، بررسی می کند که نظامهـاي  

ند، و در عین حال استدالل می کند که مسیحیان دیگر نباید خود را زیر شریعت موسی، بلکـه بایـد   الهیاتی مختلف چگونه به شریعت نگاه می کن
 زیر شریعت مسیح ببینند. آردل کاندي در فصل چهارم نشان می دهد که طبقه بندي کردن عهدها صرفاً به صورت شرطی یـا بالشـرط، معـرف   

  می کند که چنین جدایی سرسختی را بین شریعت و انجیل تحمیل نمی کند. بود. او راه جایگزینی را مطرح نخواهد ها عهد منصفانه
بخش دوم بر مسائلی تمرکز می کند که الهیات عهد پیشرونده با الهیات عهد سنتی تفاوت دارد. جان مید در فصـل پـنجم، الهیـات کتـاب     

ساخت اما این نشـانه در عهـد    می دمت به خدا متمایزختنه ي جسم، شخص را براي خ«مقدسی ختنه را بررسی می کند و استدالل می کند که 
اي بـود از  	). مید نتیجه می گیرد که ختنه سایه157-156(صفحه » نبود شد می دیده یققوم خدا در عت یکه در زندگ چیزي با عتیق حقیقتاً برابر

  (نه تعمید)، که توصیف کننده تمام اعضاي عهد جدید است.» ختنه قلبی«
اشراینر تعالیم کتاب مقدس در خصوص شبات را دنبال می کند، و استدالل می کند که مسیحیان دیگر مقید بـه نگـاه   در فصل ششم، تام 

داشتن شبات نیستند چرا که در مسیح کامل و محقق شده است. در فصل هفتم، کریستوفر کوآن به متون هشداردهنده ي عبرانیان مـی پـردازد.   
 بیانعهد  یاتتوانند سقوط کنند (آنطور که در اله یعهد م ي یافتهتولدتازه ن ياعضا ا تعلیم نمی دهد کهکوآن استدالل می کند که این هشداره

بلکه آن هشدارها وسیله ي نجات هستند که خدا براي حفظ پایداري مردمش از آن استفاده می کند. استیقان ولوم در فصل آخـر ایـن   )، شود می
همانطور که ولوم شرح می دهد، این فصل، پنج قـدم  » به اخالقیات می پردازند.«ات عهد پیشرونده بخش بررسی می کند که چطور حامیان الهی

... کنند می زندگی جدید عهد زیر در اکنون که کسانی عنوان به یکهبه طور اساسی الهیاتی را براي حامیان الهیات عهد پیش رونده بر می شمارد،
  ).216(صفحه  ».کنند برقرار را الهی اخالقی هنجارهاي تا درصددند

پایانی بر مسائلی متمرکز است که الهیات عهد پیشرونده با الهیات تدبیري تفاوت دارد. در فصل یازدهم، ریچارد لوکـاس بـه تفسـیر     بخش
دا در سـلطنت  اسرائیل نژادي به عنـوان قـوم خـ   دارد   یم مفروض واکنش نشان می دهد که تفسیرشان 11طرفداران الهیات تدبیري از رومیان 

ـ   راهیم هزارساله احیا خواهد شد و واسط برکت براي دیگر امتها خواهد بود. نهایتاً در فصل آخر، اورن مارتین استدالل می کند سرزمینی که بـه اب
سرائیل نژادي در وعده داده شد، سرانجام در آسمان و زمین جدید محقق خواهد شد، و نه آنطور که طرفداران الهیات تدبیري استدالل می کنند، ا

  سلطنت هزارساله سرزمین را تصرف خواهند کرد.
الهیات عهد پیشرونده بسیاري از موضوعات جنجالی و پیچیده الهیاتی را با استدالل قوي و روحیه مسالمت آمیز بررسی می کنـد. بسـیاري   

است. اما در این کتاب، هـر نویسـنده اسـتدالل مجـاب      یاديز اختالفات مطالب یفیتک ینب یاهستند  یوستگیپ از کتابهاي ویراستاري شده فاقد
 دادن قـرار  کننده اي را براي بخشی از نظام عهد پیشرونده مطرح کرده است. از این گذشته، ویراستاران این کتـاب را بایـد تصـدیق کـرد بـراي     

  د.نکتاب مقدسی را می ده-فصلهایی که فلب مباحثه ي بین این دو نظام الهیاتی
کسانی که متقاعد به الهیات عهد پیشرونده هستند (مثل خودم) نکاتی را در آن خواهند یافت که جاي نقـد دارد. همـانطور کـه    البته، حتی 

                                                             
4  Peter J. Gentry and Stephen J. Wellum, Kingdom through Covenant: A Biblical-Theological Understanding of the 

Covenants (Wheaton, IL: Crossway, 2012). 
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رونده ویراستاران و خود نویسندگان اشاره می کنند، در هر نکته اي با هم متفق نیستند. اما این واقعیت حداقل ثابت می کند که الهیات عهد پیشـ 
 .26:11وسیع است که دیدگاههاي مختلف در تعدادي از موضوعات تفسیري را در برگیرد، نظیر رومیان  به اندازه کافی

این کتاب چه ارزشی براي کلیساي جهانی دارد؟ نخست اینکه بنیادي ترین وظیفه الهیاتی کلیسا، درك ایـن موضـوع اسـت کـه چگونـه      
 هـم  روي چگونـه  عهدها اینکه بر مبنی ما درك از هستند دات الهیاتی، کارکرديبخشهاي مختلف کتاب مقدس با هم سازگاري دارد. تمام اعتقا

، رویکرد سـازنده و کتـاب مقدسـی را بـراي     پیشرونده عهد الهیاتشوند، یا عهد عتیق و عهد جدید چطور به هم ربط پیدا می کنند. کتاب  می بنا
الهیـات کتـاب مقدسـی     ، به طور خاص براي شبانانی که نیاز به درك فرمهايکنار هم قرار دادن کتاب مقدس ارائه می کند. به عالوه، این منبع

  دارند مفید خواهد بود تا به طرز موثق و صحیحی مسیح را از تمام کتاب مقدس (به خصوص روایت عهد عتیق) موعظه کنند.
سندگان این کتاب نشان مـی دهنـد کـه الهیـات     دوماً الهیات تدبیري نه تنها در غرب بلکه در شرق نیز دیدگاه غالب کلیساها است. اما نوی

 تـاریخی  لحـاظ  از که تدبیري به عنوان یک سیستم تفسیر، خالی از اشکال نیست. الهیات عهد پیشرونده رویکرد مجاب کننده، مفید و رویکردي
و نقدهاي قوي آن از الهیـات تـدبیري،   را به الهیات کتاب مقدسی عرضه می دارد. این کتاب با ارائه ي نظام عهدي پیشرونده  است گرفته ریشه

  این امید را دارد که مسیحیان و کلیساها را به چالش بکشاند تا شیوه تفسیر خود را در سایه ي کتاب مقدس مجدداً ارزیابی کنند.
  مورد بررسـی  پیشرونده عهد الهیاتولوم و پارکر خیلی از مسائل پیچیده ي الهیاتی که کلیساي جهانی با آن روبرو است را در کتاب  سوماً،

اند. براي مثال، مسائلی از قبیل ختنه، شبات، یا کاربرد صحیح شریعت موسی در برخی از کلیساهاي جهانی، جنجالی تر هستند و توجـه   دادهقرار 
  رو می گذارند.بیشتري به آنها می شود تا در غرب. نویسندگان در هر یک از این موضوعات، راه واضح، کتاب مقدسی، و شبانی را پیش 

نهایتاً، در حالیکه تاکیدهاي خاص الهیات نظام مند ممکن است از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر فرق کند، اما الهیات کتاب مقدسی، نظیـر  
ی هسـتند  تفسیر، باید در تمام زمانها و فرهنگها به طور یکسان بیان شود. به بیانی دیگر، الهیات کتاب مقدسی و تفسیر، یک زبان الهیـاتی جهـان  

که مجموعه اي از مقاالت الهیات کتاب مقدسـی اسـت، در هـر زمینـه ي      پیشرونده عهد الهیاتدرحالیکه الهیات نظام مند اینگونه نیست. کتاب 
  جهانی اي به آسانی قابل فهم، و قابل استفاده است.

 طریـق از  پادشاهیدر آخر، کتاب ولوم و پارکر، الهیات عهد پیشرونده را به طور مجاب کننده اي ارائه می دهند. این کتاب، دنباله ي کتاب 
است و منبعی است ضروري که این چشم انداز تفسیري تازه را آشکار می کند. حتی کسانیکه با طرح پیشنهادي ویراستاران کتـاب، متقاعـد    عهد

  ند، به چالش کشیده خواهند شد به گونه اي که فهم و درکشان را از کتاب مقدس و خط سیر آن عمیقتر خواهد کرد.نشده ا

  عمادي سام
  کنتاکی ویل، لویس جنوبی، باپتیست الهیاتی آموزشگاه

  

چرا چهـار انجیـل کـاننی بهتـرین تصـویر عیسـی را ارائـه         عیساي آزموده شده و راستین:درك اچ. اچ. ویلیامز سوم، 

  دالر 22صفحه.  Eugene, Oreg: Wipf & Stock ،2013 ،168دهند. 	می

کنـد و  درك ویلیامز، پروفسور زبان و ادبیات عهد جدید در آموزشگاه الهیاتی تیندل در هلند، اناجیل کاننی را با اناجیل غیـر کـاننی مقایسـه مـی     
که اناجیل کاننی از لحاظ تاریخ نگارش، وابستگی شان بـر شـهادت شـاهدان عینـی، و پـذیرش و بکارگرفتـه شدنشـان توسـط         نتیجه می گیرد 

مسیحیان اولیه، بر اناجیل غیر کاننی برتري دارند. ویلیامز براي هر یک از این معیارها، یک فصل را اختصاص مـی دهـد و فصـل چهـارم را بـه      
ل غیر کاننی می پردازد. فصل پایانی کتاب، مدارك و شواهد را خالصه و جمـع بنـدي مـی کنـد و دربـاره ارزش      بررسی دقیقتر معروفترین اناجی
  کند.		اناجیل غیر کاننی صحبت می

فصل اول به بررسی تاریخهاي نگارش اناجیل کاننی و غیر کاننی می پردازد، با این پیش فرض که اناجیلی که از نظر زمـان نگـارش، بـه    
زدیکترند، محتمالً حاوي اطالعات تاریخی موثقتري درباره عیسی هستند. ویلیـامز در اتفـاق آرا بـا پژوهشـگران، تـاریخ نگـارش       زندگی عیسی ن

. او از طریق مقایسه، فهرستهایی از تاریخهاي منسوب شده به اناجیل غیـر کـاننی از سـوي    دهد نسبت میاناجیل کاننی را به نیمه دوم قرن اول 
ارمان و کریگ اوانز فراهم می آورد. بیشتر پژوهشگران این اناجیل را به خاطر رابطه شان با مکتب ناستیکی و وابستگی شـان   پائول فاستر، بارت
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یخ به اناجیل کاننی، به قرن دوم میالدي منسوب می کنند. از آنجاییکه برخی از پژوهشگران، اناجیل توماس و پطرس را در قرن اول میالدي تار
ویلیامز، بررسی کاملتري از تاریخ نگاري این اناجیل ارائه می دهد. او پس از نه صفحه مباحثه نتیجه گیري می کند که هر دوي گذاري می کنند، 

  د.این اناجیل در قرن دوم نوشته شدند. از لحاظ تاریخ نگاري، اناجیل کاننی، قدیمیترین شهادت مکتوب درباره عیسی تاریخی را ارائه می دهن
ع اناجیل کاننی و غیر کاننی را بررسی می کند، با این پیش فرض که انـاجیلی کـه حـاوي شـهادت شـاهدان عینـیِ قابـل        فصل دوم، مناب

ارد تصدیق هستند باید بر اناجیلی که هیج پیوندي با شاهدان عینی اولیه ندارند ترجیح داده شوند. این فصل در لب کالم، کتـاب تاثیرگـذار ریچـ   
را خالصـه  ) Grand Rapids: Eerdmans ،2006ان عینی: انجیل به عنوان شهادت شاهد عینـی (انتشـارات   عیسی و شاهدبوکهام به نام 

ـ   ام می کند. ویلیام شواهد درونی صریح و غیر صریح را مطرح می کند که اناجیل کاننی بر شاهدان عینی (ادعاهاي صریح، دوازده شاگرد، افـراد ن
خارجی بدست آمده از تکه پاره هاي پاپیاس وابسته است. او نتیجه می گیرد که اناجیـل کـاننی در هـر    برده شده)، عناوین روي اناجیل، و شواهد 

یک از این حوزه ها ثابت می کنند که بر شهادت شاهدان عینی وابسته هستند، در حالیکه مدارك کمـی از چنـین وابسـتگی اي در اناجیـل غیـر      
ایینتر هستند و نسبت به اناجیل کاننی، احتمالش کمتر است که اطالعـات مـوثقی را دربـاره عیسـی     کاننی وجود دارد. از اینرو اناجیل غیر کاننی پ

  ارائه دهند.
میالدي)، جاسـتین   135تا  70فصل سوم اناجیل را بر حسب پذیرششان در میان مسیحیان اولیه ارزیابی می کند: یعنی پدران رسولی (بین 

ام بررسی انصافاً کاملی را از این مستندات ارائه می دهد و بر پذیرش و استفاده از اناجیل کاننی متمرکـز  شهید، کانن موراتوري، و ایرینیوس). ویلی
 می شود. اناجیل کاننی به طور گسترده اي به عنوان شواهد مقتدر بر زندگی و تعالیم عیسی استفاده شده اند. بـا مقایسـه، معلـوم مـی شـود کـه      

اند و وقتی هم که ذکر شده اند، عموماً مورد نقد قرار گرفته اند تا تصدیق. مسیحیان اولیه مدتها پیش از هـر   اناجیل غیر کاننی به ندرت ذکر شده
  شوراي کلیسایی، قویاً و واضحاً اناجیل متی، مرقس، لوقا، و یوحنا را ترجیح دادند.

یل توما، انجیل مریم، انجیل فیلیپ، انجیـل حقیقـت،   انجفصل چهارم به بررسی محتوا و موضوعات چند تا از اناجیل غیر کاننی می پردازد: 
پاپیروس اوکسـیرهینخوس  و  ،2مسیحی، پاپیروس اگرتون -انجیل پطرس، انجیل کودکی توما، انجیل بدوي یعقوب، انجیل یهودا، اناجیل یهودي

ه اي کوتاه، نمونه اي از متـون، و تفاسـیري را از هـر    . با فرض بر اینکه امروزه واقعاً افراد  خیلی کمی این اناجیل را می خوانند، ویلیام مقدم840
رد، و یک از این اناجیل ارائه می دهد. او نتیجه گیري می کند که بیشتر اناجیل غیر کاننی بر پایه ي تصویر عیسی که در اناجیل کـاننی وجـود دا  

تهایی را درباره بکارت دائمی مریم، و دوران کودکی عیسـی  باورهاي مختلف قرن دومی نظیر ناستیکی بنا شده اند، و اناجیل غیر کاننی دیگر، سن
  مطرح می کنند. ویلیام استدالل می کند که وابستگی اناجیل غیر کاننی بر اناجیل کاننی حاکی از ارجحیت و برتري اناجیل کاننی دارد.

اجیـل غیـر کـاننی بحـث مـی کنـد. ایـن        فصل پنجم، کتاب را با خالصه کردن نکات اصلی جمع بندي می کند و درباره ارزش تاریخی ان
ـ     ا اناجیل، بینش ارزشمندي را به باورهاي برخی از مردم در قرن دوم و سوم میالدي ارائه می دهد. این اناجیل به تاریخ دانان کمـک مـی کنـد ت

یسـی، نفـوذ کـرده، بـه مـا      مکتب ناستیکی را بشناسند و درباره برخی از باورهایی که بر شکل گیري سنتهاي مسیحی، بخصوص درباره مـادر ع 
درك نیروهـایی کـه بـر    «بصیرت می دهد. اناجیل غیر کاننی براي دستیابی به اطالعات موثق تاریخی درباره عیسـی مفیـد نیسـتند، امـا بـراي      

هـاي  	ادنامهو اعتق انجیل محرمانه مرقس). کتاب با دو ضمیمه درباره 134باارزش هستند (صفحه » مسیحیت قرن دوم و سوم تاثیر گذاشته است
  شناسی، و فهرست راهنما به پایان می رسد. اولیه مسیحی، کتاب

د. به طور خالصه، ویلیامز بحث کوتاه و قابل فهمی را درباره رابطه ي اناجیل متی، مرقس، لوقا، و یوحنا با اناجیل غیر کاننی ارائه مـی دهـ  
نی شده، آن اناجیل از لحـاظ کیفـی و از لحـاظ عینـی، در خصـوص تـاریخ       علیرغم ادعاهاي احساسی اي که گاهی اوقات درباره اناجیل غیر کان

نگارش، دسترسی به شهادت شاهدان عینی، و مقبولیتشان در میان مسیحیان اولیه متفاوت از اناجیل کـاننی هسـتند. ویلیـامز هماننـد فرانسـیس      
بر مبناي سبک بین اناجیـل کـاننی و غیـر کـاننی فـرق       ) در اینجا به دنبال این نیست کهEerdmans ،2013، نگارش انجیلواتسون (کتاب 

رابطه  بگذارد. اگرچه بیشتر پژوهشگران عهد جدید این استداللها را استداللهاي جدیدي نمی دانند، اما این کتاب را به هر کسی که عالقه مند به
پیشنهاد می کنم که به طور محکم در شواهد کهن خود  بین اناجیل کاننی و غیر کاننی است، به عنوان مقدمه اي واضح و چکیده بر این موضوع

  متون جاي گرفته است.

  الکساندر اي. استوارت
 آموزشگاه الهیاتی تیندل، بدهووِدورپ، هلند


