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، اثر  رمزكل انتقادي كتاب    - حاضر بخشي از جستاري است كه با هدف بررسي تحليلي          ةمقال
دو بخش نخست ايـن تحقيـق بـه بررسـي     . تروپ فراي، تنظيم شده است رمنتقد كانادايي نو  

اختـصاص داشـت، كـه      » نوع شناسـي  «و  » استعاره«،  » اسطوره«،  » زبان«تفصيلي چهار فصل    
بخـش  . تشكيل مي دهنـد   »  كلمات ةآراي«فراي را با عنوان     مجموعاً مطالب بخش اول كتاب      

كـه  ر همان فصول بخش نخست است، جز آن   نيز مشتمل ب  »  انواع ةآراي«كتاب  ) و پاياني (دوم  
ايـن  . » زبان«و  » اسطوره«،  » استعاره«،  »نوع شناسي «: معكوس شده است  / ترتيب آنها وارونه  

 عهـد   -رد و در واقع انعكاس عهدين      نگرش فراي حكايت دا    ةنحوه فصل بندي خود از شيو     
ساختار آينه هاي مضاعف و رويارويي كـه        « در ساختاري متقارن است،      -عتيق و عهد جديد   

  ).320 :1994، استينگل(» ديگري است ةهر يك بازتابند
رمز كل را مي توان مرحله پاياني راه درازي دانست كه فراي نزديك به سـي و پـنج سـال                          

ناك آغاز كرده بود، و آن تفسير ادبيات در پرتو اساطير، بـه ويـژه               تقارن هول  كتاببا  پيش از آن    
- از شـعر معـروف بليـك         هفتـ رهمان گونه كه عنوان آن كتـاب برگ       . اساطير كتاب مقدس، بود   

اشاره به قولي اسـت از بليـك،        » مقدمه« است، عنوان اين يك نيز، به گفته خود فراي در            -»ببر«
  ) 9 :1379، فراي (.»و عهد جديد رمز كل هنر استعهد عتيق «: كه گفته بود

.  از ديدگاه نقد ادبي توصيف مي كند       كتاب مقدس فراي كار خود را در رمز كل بررسي               
تر بـر    اثري ادبي باشد، اما فرض او بيش       كتاب مقدس چنين فرضي خود متضمن آن است كه        

: فراي مي گويد  . ت، تا ادبيت آن   آن كتاب استوار اس   » بدايت و نهايت  «و  » ساختار جامع  «ةپاي
جايي آغاز مي شود كه زمان آغاز مي شود، يعني با پيدايش جهان؛ و جـايي          ] كتاب مقدس [«

فرض ديگر فـراي  ). 9ص  (» ختم مي شود كه زمان به پايان مي رسد، يعني با مكاشفة يوحنا            
او، كتابي كه تا    به زعم   . هاي ادبي است   بر آثار و جريان    كتاب مقدس حوزة وسيع تأثيرگذاري    

اطالق صفت ادبي   . بدين حد تأثير ادبي داشته است يقيناً خود از صفات ادبي بي بهره نيست             
اما پيداسـت كـه     «چندان براي او رضايت بخش نيست، و از اين رو بي درنگ مي افزايد كه                

 ، البتـه قيـدي    »بيـشتر «قيـد   ). همان(»  از آثار ادبيات است     از اثري   چيزي بيشتر  كتاب مقدس 
است مبهم و كم دقت و فراي با آگاهي به اين موضوع توضيحي را مي افزايد كه كمكي بـه                    
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   فكـر   -هـر معنـايي مـي خواهـد داشـته باشـد           ) بيـشتر (حاال  «: روشن شدن مطلب نمي كند    
  ). همان(» نمي كنم استعارة كمي چندان كمكي بكند

ارد، همچنـان كـه اصـول       به عقيدة فراي، اصول صوري ادبيات در درون ادبيات جـاي د                
مـي تـوان ديـد كـه چنـين          ). همـان (» وجودي بيرون از موسـيقي نـدارد      ... صوري موسيقي 

موضعي، سواي شباهت تمام به فرماليسم و ساختگرايي، حتـي بـسيار وامـدار آمـوزه هـاي                  
به بيان درست كاترين بلزي، در كتاب ارزشمند عمل نقـد،           . است» نقد نو «جريان موسوم به    

آغاز مي كنـد، بـا ايـن        » نقد نو «راً فراي كار خود را از موضعي مخالف اصحاب          هرچند ظاه 
مي رسد، و آن نتيجه اين است كه ادبيـات           حال نهايتاً به نتيجه اي بسيار شبيه به ديدگاه آنها         

 تاريخ و ايدئولوژي است و اميال و آرزوهاي بي زمان سرشت انساني را بيان مي كند                 ماوراء
  ). 43: 1379، بلزي(» ل تغيير استكه اساساً غيرقاب

هاي فرعـي و تبعـي سـير انتقـادي، و دسـت بـاال       باور دارد كه ارزيابي يكي از نقش     فراي      
  فـراي،  (» ق يابـد   و هرگـز نبايـد گذاشـت بـر پـژوهش تفـو             محصول فرعيِ عرَضي اسـت،    

 البتـه در    و به تبـع آن نفـي ارزش داوري،        » ارزيابي«اين تلقّي استخفاف آميز از      ). 10-9ص  
تحليـل  مهم ترين و تأثيرگذارترين اثر او،       » مقدمة جدلي «كار فراي سابقه اي دراز دارد، و به         

ارزش داوريهـا را بـر شـالودة مطالعـة          «بر مي گردد، كه در آن صراحتاً اعالم كرده بـود             ،نقد
ا كـرد   مطالعة ادبيات را هرگز نمي تـوان بـر شـالودة ارزش داوريهـا بنـ               . ادبيات بنا كرده اند   

داوريهـاي خـود را نـه بـر دلهـره           «كه منتقـد بايـد بيـاموزد        ؛ و ديگر اين   )34  :1377فراي،  (
هاي اجتماعي و اخالقي و مذهبي و شخصي، بلكه بر تجربة خويش از ادبيات بنياد               ]دغدغه[

باري، جايگاه واالي كتاب تأثيرگذار فراي، در كنار وجاهت آميخته بـه         ). 41همان، ص   (نهد  
شي چون او، و البته عينيت گرايي برخاسته از اثبات گرايـي مـصلحت طلبانـه و                 وثاقت كشي 

عمل گراي مسلط بر فرهنگ آمريكا سبب شد تا، بـه تعبيـر درسـت خـانم باربـارا هرنـستاين                     
  ). 8 :1988اسميت، (» بحث از ارزش ادبي مدتي مديد به بوتة فراموشي سپرده شود«اسميت، 

 و در   سي سال پـيش خـود را از يـاد مـي بـرد             رمز كل فتواي    كه فراي در مقدمة         طُرفه آن 
توصيف مـي كنـد     » كتاب مقدس شرح تلقي شخصي خود از      «حشوي آشكار، كتاب خود را      
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و مـصون نبـودن منتقـد از پـيش           و در برابر مدعاي دخالت جهان بيني در ارزيـابي            )7ص  (
ك، ميلتـون، و    هايش هيچ پاسخي به گزينش خود درخصوص نويسندگاني همچون بلي         داوري

بلـزي، در كتـاب يـاد شـده،         .  نمي دهد  - كه همه آشكارا صبغة پر رنگ ديني دارند        -اليوت  
تروپ فراي و رد موضع ارزش ستيز او چنـين          رمبحث كوتاه اما سودمند خود را در مورد نو        

  : پايان مي دهد
هـر چـارچوب    : هيچ موضع نظري نمي تواند در انزوا وجود داشته باشد         

اي نقد ادبي در نظر گرفتـه شـود پيامـدهايي دارد كـه بـه                مفهومي كه بر  
فراسوي خود نقد، به قلمرو ايدئولوژي و جايگـاه ايـدئولوژي در شـكل            

مفروضـات مربـوط بـه      . بندي اجتماعي به طور كلي گسترش مـي يابـد         
ها نيز به نوبـة     ت مربوط به زبان و معناست، و اين       ادبيات متضمن مفروضا  

دنيـاي مـستقل    . ة جامعـة انـساني اسـت      خود متضمن مفروضاتي دربـار    
  ). 47ص (ادبيات و خود مختاري نقد توهمي بيش نيست 

* * *  
 ،موافـق تلقـي دورانـي ويكـو از تـاريخ          : فشردة بخش اول كتاب فراي بدين شرح است           

هريـك از ايـن مراحـل    .  اساطيري، قهرماني و مردمي گذشته اند    ةجوامع انساني از سه مرحل    
شاعرانه، فاخر، و عاميانه؛ يا به تعبير فراي، زبانهاي هيروگليفـي،           : ود داشته اند  زباني متناسب خ  
 گيرنـد كـه ويژگـي    حماسه هاي هومر از بيان هيروگليفي يا شاعرانه بهره مي         . كاهني و عاميانه  

محاورات افالطون مصداق زبان عصر قهرماني يـا        . آن استعاري يا انضمامي بودن زبان است      
 آن واژه ها بيان بروني انديشه ها يا عقايد است، و نتيجتـاً مجـاز مرسـل           ست كه در  ااشرافي  

زبان مرحلة سوم، كه از حدود سدة شانزدهم ميالدي و به دنبـال             . جايگزين استعاره مي شود   
عصر نوزايش و اصالح كليسا آغاز مي شود، زباني است كه نوشته هاي فرانـسيس بـيكن و                  

ظهور دانش نوين بر واقعيت تجربي تأكيد دارد، و اعتبـار           جان الك نمونة آنند، و متناسب با        
  . آن در گرو تواني است كه در توصيف نظم طبيعي عالَم عين به كار مي برد
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  كـه مـي تـوان      گـو آن  . ة دوم اسـت    عمـدتاً زبـان مرحلـ      كتاب مقدس به زعم فراي، زبان         
سه گانة تـاريخي و زبـاني       مراحل و انواع    . نشانه هايي از دو مرحلة ديگر را هم در آن يافت          

ويكو رضايت خاطر فراي را فراهم نمي آورند، و او به زبان چهارمي متوسل مي شود كه آن                  
فراي خود تصور يا تعريف روشني از ايـن گونـة بيـان نـدارد و                . مي نامد ) كريگما(را اِبالغ   

. وحـي اسـت   فقط به ذكر اين نكتة بديهي اكتفا مي كند كه ابالغ يا كريگما زبـان يـا حامـل                    
 موفـق نيـست، و      كتـاب مقـدس   فراي، به رغم توسل به نموداري پيچيده، در توصيف زبان           

فصل نخست كتاب او با عدم صراحت و شفافيتي به پايان مي رسد كه مسلماً فـضيلت يـك             
  . اثر تحقيقي نظام مند محسوب نمي شود

راد فراي از اسـطوره  اختصاص دارد، و م  » اسطوره«به  » آراية كلمات «فصل دوم از بخش          
همان تعريف ارسطويي آن است، يعني داستان يا روايت يا پيرنگ، و با تلقي فريزر در كتاب                 

. رويدادهاي واقعـي مـي دانـد، سـازگار نيـست     » تبيين نادرست«، كه اسطوره را  شاخة زرين 
شان محـل اعتنـا      بـه اعتبـار تاريخيتـ      كتاب مقدس فراي مدعي است كه رويدادهاي تاريخي       

كه شرح خروج عبرانيان از مصر و طي طريق آنها به زعامت موسي بـه سـمت    تند، چنان نيس
 صـورت   محتواي تاريخي وقايع فرع بر طـرح و       . ارض موعود مستند به سند تاريخي نيست      

 از رويكـردي    كتاب مقـدس  هاي  حاصل آنكه تفسير لغوي وقايع و داستان      . اسطوره قرار دارد  
  . همچون اشعار بزرگ، نيازمند قرائت تمثيلي است، كتاب مقدس. ناصواب بر مي خيزد

 به لحاظ هـدف يـا نقـش      كتاب مقدس مي كوشد نشان دهد كه      » استعاره«فراي در فصل        
استعاره در قرائـت مـسيحي      . هاي ادبي در آن جمع است     د اثر ادبي نيست، اما همة ويژگي      خو

 از ديد فـراي، همـان درك        فهم استعاري، . از كتاب مقدس جايگاه كالمي و هرمنوتيكي دارد       
  فراي امكان قرائت لفظي را، كـه اسـاس كـار مفـسران بنيـادگر اسـت، منتفـي                   . معنوي است 

 حاصـل قرائـت توأمـان لفظـي و     كتـاب مقـدس  نمي داند، اما عقيده دارد كه تأويـل جـامع           
همـة مفـاهيم مهـم عهـد جديـد          . عهد جديد در حكم كليد عهد عتيق است       . استعاري است 

.  مفاهيم متناظر در عهد عتيق اند، همچون آدم كـه انگـارة عيـسي مـسيح اسـت            هاي»انگاره«
 در واقع حكـم صـناعتي ادبـي دارد، مثـل            - عنوان فصل چهارم   -چنين است كه نوع شناسي    



  مشيت عاليي  74
    
 

 

 1386شماره اول، بهار

تناظر آدم و عيسي، اما نوع شناسي، سواي صناعت ادبي، بيان وجه يا شيوه اي از تفكـر نيـز                    
  . به شمار مي آيد

 تعبير فراي، به مسيحيان اوليه امكان مي داد تا در عـين فاصـله گـرفتن از                  نوع شناسي، به     
نوع شناسي، اما، فقط ابداع مسيحيت نيـست،        . سنت عبراني پيوند خود را با كليميان نگسلند       

 در كـار  عم فراي، اسرائيليان هرگز  زبه  . و پيش از آن در متون مقدس كليميان نيز ديده مي شود           
. رو همواره  مترصـد ظهـور مـسيحا بـوده انـد             ين ا يار نبودند، و از    بخت ايجاد و ابقاي حكومت   

  به گونه اي اسـت كـه امكـان همـه گونـه تأويـل را                كتاب مقدس ساختار نوع شناسي و بافت      
  .  ارتباط ميان نمونه ها و نمودگارهاةو اين نيست مگر به واسط. فراهم مي آورد

كتـاب   وقايع و نگرش مكاشفه اي مشابه        فراي بخش نخست كتاب خود را با اشاره اي به            
 اين آثار، به رغم     به عقيدة فراي،  .  ويرژيل به پايان مي برد     انه ئيد  و   اُويد در تناسخات    مقدس

 برخوردارند، و آن تأكيد غير موحدانه آنها        كتاب مقدس ي آشكار با    ينتها، از مبا  پاره اي شباهت  
 -حالي كه وجه مميزة نگرش يهودي طبيعت است، در  ةبر بازگشت يا رجعت ابدي به چرخ      

  .  گسست آن از طبيعت استكتاب مقدسمسيحي 
نـوع  «، ادامـة مبحـث      »مراحل وحـي  «رمزكل، با عنوان فرعي     » فصل پنجم «بخش دوم از        

به عقيـدة فـراي، اديـان مطروحـه در كتـاب مقـدس توحيـدي،        . فصل پيشين است » شناسي
فراي همچنـان  . ستگاري فرد و جامعه نظر دارندمحورند و همه به ر -مدار و اخالق   -اختيار

. اسـت » خلف اجتماعي مـذاهب مـذكور در كتـاب مقـدس          «اصرار مي ورزد كه ماركسيسم      
چه چيز در كتاب مقدس مشخصاً شاعران و        «پرسش اصلي او، اما، در اين فصل آن است كه           

في فـراي آن     پاسخ توصـي   1»ديگر هنرمندان آفرينشگر را در جهان غرب به خود مي كشاند؟          
است كه محتواي كتاب مقدس را وحي تشكيل مي دهد، و آن متضمن سـيري ديـالكتيكي و    

، شـريعت،  ] اسـرائيليان از مـصر  [پيدايش، انقالب يا خـروج  «: متشكل از هفت مرحله است    
يك از اين مراحل در حكـم مكمـل يـا          هيچ). 132.ص(» حكمت، نبوت، بشارت و مكاشفه    

ود نيستند، و فقط منظر فراخ تري از آن مرحلـه را در اختيـار مـا                 اصالحية مرحلة پيش از خ    
به عقيدة فراي، در بررسي اسطورة پيدايش در كتـاب          . آنند» نمودگار«مي گذارند و در واقع      
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ست؟  ا كه چرا خداوند واجد صفات پدرساالر     نخست اين : س سه پرسش مطرح مي شود     مقد
وم اينكه چرا پيدايش در قالب تـصوير شـش   ؛ د)ابتدا مرد و پس از آن زن آفريده مي شوند       (

منظور «كه  صورت مي پذيرد؟ و آخر اين     ) »يام ا ةستّـفي  «كه موافق تعبير قرآن      همچنان(روز  
هاي ، مرگ بـه جهـان وارد مـي شـود؟ پاسـخ            از اين گفته چيست كه با هبوط آدم از بهشت         

سـت كـه    ارخـدا از ايـن جهـت مـذكر مـĤب و پدرسـاال      : فوري، به زعم فراي، چنـين انـد   
اسـت،  » سـبت «خصوصيات جامعة پدرساالر را توجيه مي كند؛ مدت زمان يك هفته توجيه             

ـ هِكه موافق اسفار خروج، اعداد، و الويان مقدس به شمار مي آيد، و احتماالً در اصل بـا اَ                  ة لّ
سفر خروج روز هفتم را روز فراغت خداوند از كار خلقـت كائنـات            . قمر مربوط بوده است   

ـ                  د، در حالي  مي دان  ه كه در سفر تثنيه از آن به روز خروج قوم يهود از مصر ياد شده است، ب
را روز خاص پرستش خدا خوانده است، اما به اعتبار سفر تثنيـه             » سبت«عالوه، سفر خروج    

.  و جـانوران ادامـه مـي دهـد         - به ويژه بردگـان    -خداوند در اين روز به كار خلقت آدميان         
اسـت، و در    » تعطيـل « به حرمت پرستش خداوند، كـه همـان روز           -وز  تحريم كار در اين ر    

 متضمن ممنوعيت بعضي كارهاست، كـه تفـصيل   -معنا مي دهد  » روز مقدس «زبان انگليسي   
، پخـت   » منّ«آن در باب شانزدهم سفر خروج آمده و از جمله مشتمل است بر جمع آوري                

 بـا شـدت و      - و بـسياري ديگـر     - هدر عصر مكابيان، نواهي ياد شـد      . و پز و افروختن آتش    
دامنة نواهي عهد عتيق حتي در عهد جديد گسترش يافـت           . گيري بيشتر اجرا مي شدند    سخت

و اعمالي همچون مداواي بيماران و چيدن ذرت از جملـه محرّمـات بـه شـمار مـي آمدنـد                     
ي عيسي   از آنها به عنوان معاندين اصل      كتاب مقدس فريسيان، از فِرَق يهود، كه      ). انجيل متي (

مسيح نام مي برد، به سبب آنكه مسيح روز سبت را فقط بـه مـردان اختـصاص داده اسـت،                     
 همچون  -كه بعضي ديگر از احكام او را نيز          ؛ همچنان )انجيل لوقا (سخت گله مند بوده اند      

 بـر نمـي تافتنـد، و در جريـان تـصليب او حكـم                -بخشايش گناهكاران و همنشيني با آنهـا      
  . درا داشتن» قاعدين«

مرگ به اين دليل با هبوط وارد دنيا شده است كه نفس مرگ را، كه امري طبيعي اسـت،                    «   
فراي داستان هبوط آدم از بهشت را بـا         ). 133ص  (» به منزلة امري غيرطبيعي توجيه مي كند      
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افسانه اي متعلق به خاور نزديك مرتبط مي داند كه طي آن ايزدان از دستيابي عنقريب انسان                 
فراي در توضـيح    . انگي به هراس مي افتند و با نيرنگ او را از آن محروم مي سازند              به جاود 

استدالل خود به آيه اي از سفر پيدايش استناد مي كند كه در آن خداوند، انگـار كـه ايـزدان                     
ديگر را مخاطب قرار داده باشد، دلمشغولي آن را دارد كه مبـادا انـسان بـه درخـت حيـات                     

هبوط انـسان هبـوط     . 2)135ص  (» .ز گرفته، بخورد و تا ابد زنده بماند       ني«دست يافته، از آن     
» .به سبب تو زمين ملعون شد     ... به آدم گفت  ] خداوند خدا [و  «: درطبيعت را هم به همراه دا     

مار كه پوست مي اندازد و تجديد حيات مي كند، تمثيل طبيعتـي اسـت كـه                 ). سفر پيدايش (
  ). 136ص (انسان به وقت هبوط وارد آن مي شود 

 پس از عهود او بـا آدم، نـوح، ابـراهيم،          -ششمين عهد خداوند    . مرحلة دوم انقالب است      
 بـا سـخن گفـتن    كتاب مقدس فراي مي گويد، اگر داستان      . اسحاق و يعقوب با موسي است     

ص (خدا با موسي از ميان بوتة آتش شروع شده بود، از بسياري جهات سـاده تـر مـي بـود                     
 باب سوم سفر خروج است، كه طي آن فرشتة يهود در كـوه  4-2 به آيات اشارة فراي ). 141

چنـين آغـازي، بـه عقيـدة فـراي،          . 3طور از ميان بوته اي شعله ور با موسي سخن مي گويد           
مشكل پيچيدة خداشناسي استداللي را پيش نمي آورد، كه مي پرسد خدايي كه خيـر مطلـق                 

. گذارد مي تواند همچنان خوب بـاقي بمانـد        است چگونه پس از آنكه شرّ مطلق را آزاد مي           
هاي مهـم  تاب مقدس وارد مي كند و از ويژگي اين عهد خدا با موسي عنصري انقالبي را به ك         

، و بعـد از آن      آن اعتقاد به ظهور تاريخي خاص است كه نقطة عطـف محـسوب مـي شـود                
 جهان را به دو بخش      متمايز از متون مجعول و نهايتاً ذهني ديالكتيكي كه        اختيار متن يا نصي     

خدمت تاريخي عبرانيان در اعتقادشان به دروغـين    ). 142ص  (تقسيم مي كند    » برما«و  » باما«
دلمشغولي عمده در يهوديت و مسيحيت انتظار محـشر كبـري در            . بودن خدايان ديگر است   

هاي درست در باال ظاهر مي شوند و دشمنان          است، يعني صحنه اي كه در آن آدم        آينده بوده 
  ). 143ص . (قدرتمندشان زبون مي گردند

ي در قضية وادي ايمن، با آنكه موسي به واقع بوتة شعله ور را به چشم مـي بينـد، بـا                      تّح   
ص (» چيزي كه اهميت دارد كالمي است كه از ميـان بوتـه بـه گـوش مـي رسـد               «اين حال   
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مادر شمشون  سؤال مغشوش هاجر در سفر آفرينش و جز آن، گمان جِدعون و پدر و               ). 144
يت خداوند از جانب موسي در سفر خروج از موارد          ؤتر به ر   ، و اشارة صريح   داوراندر سفر   

تر دو رؤياي اشعياي نبي و حزقيال نبي است كه به            اما از همه صريح   . معدود اين موضوعند  
خداوند را ديدم كه بر كرسي بلند عـالي نشـسته           «: تر مي شويم   ديدار واقعي خداوند نزديك   

 پيكـر برهنـه در      -در يونان باستان، بر دو محرك بصري نيرومنـد          ). كتاب اشعياي نبي   (»بود
 تئـاتر در اصـل بـه        ة تأكيد مي كرده انـد، چنانكـه كلمـ         -مجسمه سازي و نمايش در ادبيات     

برعكس، در يهوديت، مسيحيت و اسالم گرايش به سمت بت شـكني،            . است» ديدن«معناي  
ص (ت نمايشي، خاصه در حالـت بازنمـايي، بـوده اسـ      حرمت جسم عريان، و نفي هنرهاي       

و شكـستن شيـشه هـاي       ) پاك دينان (هاي تندرو پروتستان    ، و برخي شورشهاي جناح    )145
رنگي كليسا و سوزاندن تصاوير مذهبي به همـين انگيـزه صـورت پذيرفتـه و حتـي مبـارزة             

پـيش از آنكـه جنبـة       هاي گالدياتوري،   ن با نمايش  بعضي از فرمانروايان مسيحي مانند ترتوليا     
ترتوليـان  . انسان دوستانه داشته باشد، برخاسته از تعصب آنها به هنرهاي نمايشي بوده است            

مؤمنين مسيحي را به تماشاي نمايش واقعي، كه سوختن كفّار در آتش جهنم است، دعـوت                
 ريشة اين همه را مي توان در فرمان دوم از ده فرمان موسـي يافـت، كـه بازنمـايي                   . مي كرد 

انسان، جانوران و گياهان را، چه در قالب نقاشي و چه به صورت حجاري، در سفر خـروج                  
 از بيم خطر بت پرستي نهي كرده است، هرچند عهد عتيق در اين موضوع فاقد انسجام كافي                

ست، چنانكه در سفر اعداد از ماري مفرغين ياد شده كه موسي بـه دسـت خـود در بيابـان                     ا
هم شمايل كروبيـان نـصب شـده        » تابوت عهد «بر فراز   .  را شفا دهد   برپا كرد تا مارگزيدگان   

 فرشـتگان   -كه، به نقل از كتاب شاهان، شمايل همين كروبيان           همچنان). سفر خروج (است  
در عهـد جديـد از ايـن        . شـده اسـت   مقرب و ملتزمين يهود در معبد سـليمان كنـده كـاري             

 عصر مكابيـان از سـوي يهوديـان         ها خبري نيست، سخت گيريهايي كه به ويژه در        سختگيري
فلسطين به شدت تمام اعمال شده بود، و برعكس، با طرح مسئلة تجسم خداوند در وجـود                 

رن عيسي مسيح، تصاوير و شمايل هنري به خدمت مسيحيت در آمدند، به طـوري كـه از قـ                  
 اما در پي مناقشات مربوط به شـمايل شـكني در          . ها هستيم دوم ميالدي شاهد نخستين نقاشي    
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قرنهاي هشتم و نهم، بازآفريني هنري فقط به شمايل سازي محدود شد و تاكنون تنها قالـب                 
در كليـساي مـشرق زمـين،       . هنري مشروع از سوي كليساي ارتودكس قلمـداد شـده اسـت           

ـ       اءحرمت نهادن به تصاوير، كه در قرن اوليه پيكرتراشي را هم در بر مـي گرفـت، توسـط آب
هـاي  ، در ملخّـص االهيـات، تكـريم تمثال        توماس آكويناس قديس  . كليسا منزلتي ديگر يافت   

ها، يعني قديـسين مـسيحيت و در رأس همـه خـود        را در حكم تعزيز موضوع آن تمثال       ديني
اين مناقشات، به رغم اعالميـة شـوراي دوم نيقيـه در اواخـر قـرن نهـم                  . مسيح دانسته است  

 كليـسا  هم از سوي هواداران اصالح   ميالدي، كه اساساً موضع توميستي داشت، در قرن شانزد        
احيا شدند، و سرانجام شوراي ترنت با صـدور         ) پاك دينان (وريتن ها   يو پس از آنها توسط پ     

قطعنامه اي موضعي نزديك به موضع شوراي نيقيه اتخاذ كرد، اما بازنمـايي نمـادين عيـسي                 
  . مسيح را، مثالً به هيئت مردي سالخورده يا كبوتر مجاز ندانست

ـ                        ه عقيـدة او    پايان اين بخش از بحث فراي ابراز خوشـحالي او از هنـر يونـاني اسـت، كـه ب
با اين حـال،    . ها را تعديل كند   نت ديني غرب مقابله يا دست كم آن       هاي س توانسته است با نژندي   

او يادآور مي شود كه ناشكيبايي انقالبي اين سنت اساساً متوجه دو چيز است پذيرش منفعالنة                
  ). 146ص (رخه هاي آن، و همچنين تسليم مرتاض گونه در برابر طبيعت طبيعت و چ

مرحلة سوم شريعت است كه بالفاصله پس از خـروج مـي آيـد، و سـبب مـي شـود كـه              
دو جنبة قـانون    . احساس قوميت در ميان مردم شكل گيرد و آنها خود را قوم برگزيده بدانند             

شاهدة روندهاي مكـرّر طبيعـت، متمـايز از         ، يعني تكاليف ما نسبت به جامعه و م        )شريعت(
تالشـي در جهـت پيونـد قـانون بـشري و قـوانين              » قانون طبيعـي  «ست، و تكوين     ا يكديگر

با اين حال، قانون طبيعي همچون آفرينش الهي، كه ادامـة آن            ). 148ص  (طبيعت بوده است    
ازيم، الّا اينكـه     چگونه به آن بپرد    است، مفهومي است كه ما ديگر به روشني كامل نمي دانيم          

هاي استعارة مربوط به آن اشاره كنيم و همنوا با ژان پل سارتر بگـوييم كـه مـسئلة         به دشواري 
آزادي بشري را در چارچوب مقوالت بشر، آن گونه كه از او شناخت داريـم و طبيعـت، بـه              

  ). 150ص (صورتي كه آن را مي بينيم، نمي توانيم به كمال حل كنيم 
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كه با تعبير و تفسير قـانون، و اِعمـال آن در اوضـاع و احـوال                 . مت است مرحلة بعد، حك     
حكيم كسي است كه در طريق پسنديده سلوك مي كند، حـال            . خاص و متغير آغاز مي شود     

حكمـت رو بـه گذشـته دارد،        . آنكه سفيه كسي است كه انديشة نو او مغالطه اي كهنه است           
هـا حامـل انـدرز زيركانـه انـد، و           ب المثل ضـر . كمتي است رو به آينـده     حال آنكه زيركي ح   

 اندرز. مخاطبين آنها عمدتاً كساني هستند كه به لحاظ تولد يا تمول بر ديگران برتري ندارند              
ضـرب المثـل بـا      . هاي گوناگون زندگي اجتماعي است    مندرج در ضرب المثل متوجه بحران     

بـا طبقـات فرودسـت    مرتبط است، كه خود     ) فابل(حكايت يا قصه هاي مربوط به حيوانات        
اين نوع حكايت در عهد عتيق جاي مهمي ندارد، و تنها نمونـة بـارز آن                . جامعه قرابت دارد  

از سـوي   . مـي يابـد   هاي عيسي قالب تعليمي خود را بـاز         كتاب ايوب است، اما در قالب مثل      
. حكمت، اما، همان معرفـت نيـست      . ها هستة ادبيات حكمي را مي سازند      ديگر، ضرب المثل  

درك و دريافت امـور  فت متضمن امور جزيي و واقعي است، و حكمت عبارت است از            معر
يـن   ا هاي خاور نزديك مشخصاً عرصة نشو و نماي ضرب المثل بوده انـد، و در              تمدن. بالقوه

ميان فرهنگ مصريان، كه جامعه اي به شدت طبقاتي بـوده، جايگـاه ويـژه اي را بـه ضـرب           
   ).152ص (المثل اختصاص داده است 

، كه آن را هستة مفهوم حكمت در كتاب مقـدس مـي داننـد، منـسوب بـه                   »كتاب جامعه «   
معادل چندان  » واعظ«مؤلف يا مصححي ست كه او را معلم يا واعظ خوانده اند، گو آنكه لفظ                

 ،  Ecclesiastes ، و حتـي معـادل يونـاني و التينـي آن              kohelethمناسبي بـراي واژة عبـري       
. هاي اخير قوياً مورد ترديد واقع شده اسـت        ب سليمان نبي در پي پژوهش      به كتا  انتساب. نيست

 اند، كه سليمان نبي نمونـة  دانسته» آغاز حكمت بشري«را » ترس از خدا«كتب مزامير و امثال،    
هـاي متنـوع و متعـارف       اساً در طيف گسترده اي از فعاليت      حكمت بشري اس  . اعالي آن است  

ر انجيل متي حرفة يوسف، زوج مريم مقدس، درودگري         كه د  انساني متجلّي مي شود، چنان    
. حكمت الهي به صورت آفرينش عالم و داللت اقوام و افراد تجلي مي كنـد              . ذكر شده است  

ست، چنانكه در رسالة اول پولس رسـول         ا عيسي مسيح نمونة ديگر تجسم حكمت خداوند      
و به كولسيان او را كـسي       تعبير شده است، و رسالة دوم ا      » حكمت خداوند «قرنطيان از او به     
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مؤلف كتاب جامعه   » .مي داند كه همة گنجينة حكمت و علم خداوند در او پنهان شده است             
  جكمت عاميانه را از حالت مصلحت آميز بيرون آورده بـه نيـروي ذهنـي مـستمري تبـديل                   

او آدم بدبين سرخوردة خسته از زندگي نيست، بلكه واقع گراي ثابت قدمي اسـت               . مي كند 
سـنگ  ). 152-3ص (ه قصد دارد درهاي فروبـستة وازدگـي را در ذهـن خـويش بـشكند          ك

.  است، كه استعارة مه، مه صبحگاهي يا بخار را به همراه دارد   hebelمحك و واژة كليدي او      
نمي دانيد فردا چه مي شود، از آن رو كه حيات شما جز بخاري نيـست كـه انـدك زمـاني                      «

ترجمه شده، مفهـومي    » باطل«اين كلمه كه به     ). الة يعقوب رس(» ظاهر و بعد ناپديد مي شود     
وست هيچ است،    ا ست بسيار شبيه شانياتا در تفكر بودايي، كه مطابق آن، جهان و هرچه در             ا

در عالم پايدار نيست، راز حكمت، وارستگي بدون عزلت گزيدن است  هيچ چيزاز آنجا كه 
  جـز در جـايي كـه       "بـه عقيـدة او      . يـرد اي از اين گزاره نتيجه اي زيبا مـي گ         رف). 153ص  (

پي ببريم هيچ چيز تازه اي نيست نمي توانيم با شور و شوق زندگي كنيم، و همـين شـور و                     
حكمت راهي است كـه از طريـق        ). 153ص  (حرارت است كه همه چيز را تازه مي گرداند          

مثـال بـه    فراي اين بخش را با تفسير آيه اي از كتـاب ا           . آن مي توان از ظلمت باطل گذشت      
  ، و فـراي آن را چنـين ترجمـه     Lundens in orbe terrərum: پايان مي برد كه مي گويـد 

  : »بازي در سراسر زمين«: مي كند
جا صورت حقيقي حكمت را در زندگي انسان مـي بينـيم            در اين 

كه عبارت است از فلسفه يا دوست داشتن حكمت كه، عالوه بر  
ه اگر تجربة گذشـته را      و باز مي بينيم ك    . فضل، خالق هم هست   

چوب تعادل راه رفتن روي ريسمان زندگي قرار دهيم، صـورت           
بدوي حكمت از خالل انضباط و ممارست بي وقفه عاقبت سـر         
برمي كشد و به آزادي نمايي جنبش تبديل مي شـود، آنجـا كـه               

 پـاي افـشاني را از    و نمي توانيم پاي افشانييتسديگر، به تعبير  
  )156ص . (هم باز بشناسيم
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 اسـت بـا   ، شـاعر ايرلنـدي،  يتسيتعبير مورد نظر فراي اشاره به مصراع آخر شعر معروف          
در پانوشت همان صفحه    ) بدون ترجمه (، كه بند آخر آن      "در ميان شاگرد مدرسه ها    "عنوان  

 دسـت افـشان و   "پاي افـشان و پـاي افـشاني    "احتماالً منظور مترجم محترم از      . (آمده است 
  آرمـاني يـاد    يـتس از جهـاني  يدر ايـن بنـد،   ). اكوبان و پاكوبي بوده اسـت دست افشاني يا پ 

مي كند كه در آن از شقاق معهود ميان تن و روان خبري نيست، جايي كه رنج جـسم و درد                     
. زايمان مي شكوفد و دست افشان مي شـود، و التـذاذ روح در گـرو رنجـوري تـن نيـست                     

به زعـم   .  عهد و استيفاي آن فاصله نيست       تصور همان تحقق است، و ميان       در آن  جهاني كه 
هايي كه دين، فلسفه و محبت مادري براي پرستيدن عرضه كرده اند همـه انـسان     يتس، تمثال ي

ها يا تصويرها انسان را ناكـام گذاشـته انـد، شـايد             حال كه اين تمثال   . خره گرفته اند  را به مس  
اسـتگاه و هـدف و نيـت و         تصويري متفاوت الزم باشد كه بتواند وحدت و يگانگي ميان خ          

واقعيت را به نمايش بگذارد، و آن تصويري است برگرفته از طبيعـت، و ديگـري تـصويري                  
كـه هـيچ مفارقـت و       تصوير نخست تصوير درخـت بلـوط اسـت          . است متعلق به عالم هنر    

درخت بلوط همان ريشة آن اسـت، و تنـة آن، و            : هاي مختلف آن نيست   تعارضي ميان بخش  
شـكوفا  "ها نمي توان تصور كرد، و ايماژ        از اين بخش  رخت بلوط را منتزع     د. شاخ و برگ آن   

مـان  ر از   بخـشي گوته در   . يتس در مصراع اول به كار گرفته ناظر به همين است          ي، كه   "شدن
  ": ويلهلم مايستر وحدت نمايشنامة هملت را به وحدت ارگانيك درخـت تـشبيه مـي كنـد                

و مگر نه آنكه اين همه يكي هـستند، و          .  ميوه ت با شاخ و برگ و گل و شكوفه و         استنه اي   
  هاي درخـت را   يـك از قـسمت      هـيچ  "نتيجتاً هر يك وسـيله اي اسـت در خـدمت ديگـري              

تصوير دوم تصوير رقصنده است، كه ايماژ       . نمي توان مقدم يا مؤخر بر قسمت ديگر دانست        
  ورد درخـت،   در ايـن جـا نيـز، همچـون مـ          .  در مصراع اول به آن اشاره دارد       »دست افشان «

نمي توان ميان كار رقصنده و پايكوبي او فرق جمله ماالرمه، آشنا شده بود، دور نمي نمايـد                  
رقصنده كسي نيـست كـه      «:  ماالرمه باشد  كه عالقه اش به تصوير رقص و رقصنده را وامدار         

سـت كـه    ي ا او نه يك فرد، بلكـه اسـتعاره ا        : دست افشاني و پايكوبي مي كند، به اين داليل        
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 ةست رهـا از همـ       ا  همه در او خالصه شده اند، او القاگر شعري        ... ه اساسي و بنيادين     وجو
  4».لوازم و اسباب شاعري

گونه كه حكمـت     رّد انگيزة انقالبي است، همان    فت«مرحلة پنجم وحي نبوت است، و آن            
ي يونـان باسـتان، از احتـرام        پيـامبران، همچـون كاهنـه هـا       ). 156ص  (» د شريعت است  رّفت

در كتـاب مقـدس، ميـان پيـامبران         ). 157(هاي بدوي به قدرت مكاشفه پديد آمده انـد          انسان
گاه ساحراني كه احضار روح مي كننـد و مـدعي آينـده بينـي انـد تمـايز                   ه  راستين و شوريد  

پيامبران راستين مي توانند بر قدرت شوريدگي خـود مـسلط           ). 158ص  (دقيقي وجود دارد    
 با وثاقت و مرجعيت نبوت مطابقت دارد همـان پلوراليـسم يـا              در دنياي جديد، آنچه   . شوند

تكثرگرايي فرهنگي است، زيرا دانشمندان، مورخان و هنرمندان در مي يابند كه موضـوعات              
دار از مرجعيت دروني است، و كشفيات آنها چه بسا كه در تضاد با تيمار جامعـه                رآنها برخو 

سرنوشـت بـشري اسـت، و بررسـي آن          نبوت در كتاب مقدس ديد جامع       ). 159ص  (باشد  
  نبــوت گــسترة تخيــل خــالق و حكمــت را وســعت . سرنوشــت از پيــدايش تــا رســتگاري

مرد حكيم سرنوشت بشر را خط افقي مي انگارد، حـال آنكـه نبـي انـسان را در                   . مي بخشد 
  ). 160ص ( ين منحني مي بيند يپا

 گفتـيم كـه ايـن ديـد دو          مرحلة ششم، انجيل، متضمن تشديد بيشتر ديد نبوت اسـت، و              
 دوم ممثّـل هماننـدي اصـلي و نمـايي انـسان بـا               ةمرتبـ . حال، و مرتبة باالي آن    : مرتبه دارد 
 بازگشت به عالم روحانيت، كه تشرف يافتگان را از غير تشرف يافتگان            »رستاخيز«. خداست

ــازد  ــي س ــايز م ــي    . متم ــدگي تلق ــيوة زن ــاني را ش ــوت روح ــه ملك ــول ب ــروه اول وص   گ
 شـروع   »متانويا«اين شيوة زندگي با     .  تلقي جز آموزه از آن ندارند       هيچ ، و دستة دوم   مي كنند 

. سـت  امي شود، كه به توبه ترجمه شده است و در اصل به معناي بينش يا اسـتحالة روحـي    
گناه، كه  . انسان در چنين بينشي از جامعة اصلي خود جدا شده، به جامعة ديگري مي پيوندد              

، با آنكه الزاماً به جنايت يا عمل ضـد          است در برابر خواست خداوند      نافرماني عمدي انسان  
ست در جهت سد كردن كار خدا و حصر آزادي انـسان            ااجتماعي منجر نمي شود، كوششي      

گناه از آغاز خلقت انسان با او همراه بوده، و پيش از او شـيطان هـم بـه همـين                     ). 161ص  (
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 دامنة ارتكاب گنـاه گـسترده تـر شـد و            در شريعت موسي  . سبب از بهشت رانده شده است     
كيد تمام بر مواردي همچون     أ با ت  –قدرت آن نيز شدت يافت، و تعاليم پيامبران بني اسرائيل           

 در تعميق تلقي انسان از گناه و تشديد تكاليف اخالقي او            -شفقت، عدالت و شمايل پرستي    
 حتي مسئوليت انـسان در قبـال        حزقيال نبي و ارمياي نبي    ، تا آنجا كه     بسيار تأثير گذار بودند   
و ، يافتـه اسـت  همين تصور از گناه به عهد جديد نيز راه        . دانستندمي  گناه را متوجه خود او      

     پولس رسول هم در رسـالة روميـان        .  گناهان او مي شناسد    بانجيل متي صراحتاً فرد را مسب
  .تارتكاب گناه را نقض قانوني فطري مي داند كه بر ضمير فرد نقش بسته اس

رسالة دوم پولس رسـول بـه قرنتيـان         ( مي سازد    »خلقت تازه اي  «ا  ر نبشارت متانويا انسا     
، و در اين خلقت تازه نظم اصلي و نظم هبوط كردة كنوني طبيعت مادري مـي شـود                   )17/5

در كار به دنيا آوردن خلقت مجددي كه بر اثر وحدت خدا و انسان بـه وجـود آمـده اسـت                      
فراي براي توضيح استدالل خود به افالطـون و كتـاب           ). 162ص  ) (21/8رساله به روميان    (

 افالطون تمثيلي است قدرتمند از ذهن حكيم حاكم، اما در           جمهور.  مي شود  متوسلمقدس  
به زعم فراي، موعظه در     . )163ص  (مقام نظم اجتماعي آرماني، جباريتي خيالي بيش نيست         

سـت دربـارة ده     اموعظه اي كه بعضاً اظهارنظري      تر بنيان پيشگويانه دارد تا حقوقي،       كوه بيش 
 را با   -عيسي در اين موعظه مصاديق نهي از منكر، كشتن، ارتكاب زنا يا دزدي            . فرمان موسي 

 همچون عشق به زندگي و احترام به زنان و سهيم كردن نيازمندان در              –آداب امر به معروف     
  ).163ص ( بيان مي كند -اموال

به عقيـدة   . ل سقراط و عيسي را برنمي تابند      امثاه و حال، افرادي     جوامع بشري، در گذشت       
فراي، وجه تمايز مسيحيت و يهوديت از بسياري از اديـان شـرقي رويـارويي پيـامبران ايـن                   

حملة عيسي متوجه خواص جامعه است، و آنچـه او محكـوم            . اديان با جوامع خويش است    
جدا كردن يـك رأس  ). 165ص (ج دارد مي كند به اندازة مذاهب ديگر در مسيحيت نيز روا        

بز، نوشتن گناهان شهروندان بر روي او، و رها كردن او در بيابان، كـه شـرح آن در مناسـك        
 در سفر الويان آمده، از ديد مـسيحيت نمودگـار جـدا كـردن مـسيح از جامعـة                    »روز كفّاره «

   ).166ص . ( كفاره اي كه خدا و انسان را دوباره متحد مي سازد–ست اانساني 
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واژة يوناني آپوكاليپس به معناي آشـكار كـردن يـا برداشـتن             .  مكاشفه است  هفتممرحلة       
 هم در يوناني بر آشكار كردن يا كنـار زدن پـرده هـاي               »حقيقت«واژة معادل   . سرپوش است 

فراي مي گويد كـه آخـرين كتـاب عهـدين، يعنـي كتـاب               . فراموشي از ذهن داللت مي كند     
يعنـي اسـتمرار    ... سـت از تلميحـات بـه كتـاب عهـد عتيـق              اشينه اي   نق"مكاشفه يا وحي،    

 مي گويد كه    ،مؤلف مكاشفات، كه پيشگوي جزيرة پطمس است       ).167ص  (نمودگارهاست  
همان . مصالح كلي اين رؤيا همان مصالح آشناي نبوت است        . اين همه را در رؤيا ديده است      

  قلمرو امم ضـالّه بـه تـاريكي افكنـده          محشر كبري، كه در آن قوم خدا پرآوازه مي شوند و            "
، و رويدادهاي هولناكي براي جامعه و طبيعت هر دو پيش مي آيد، مانند طـاعون و                 شودمي  

لـف  ؤ فـراي، نـزد م  ة به عقيـد .قحطي و جنگ، و تبديل شدن عالم به زمين و آسماني جديد        
ـ     مكاشفات جملگي اين عجايب باور نكردني معناي         ي تمـام   دروني است، يعني صورت درون

ا انسان چيزي را كه تاريخ مـي نامـد مـي آفرينـد و آن ر               . چيزهايي كه هم اكنون اتفاق مي افتد      
محشر ). 168ص  (هاي مكاشفه از خود مكاشفه قرار مي دهد         حائلي براي پنهان كردن دستكاري    

 »فاحـشة بـزرگ   «دشمن اصلي، كه در قالـب       . كبرا جز در يكي از جنبه هاي آن سياسي نيست         
 در هر دو مفهوم خـوب و بـد          »سِرّ«كلمه  .  هم هست  »سِرّ«ه، عالوه بر بابل، مسمي به     ممثّل شد 

سِرّ به كـشف  . كاربرد وسيعي دارد، و هم از سر ملكوت و هم از سر بي ديني سخن رفته است       
ون در تـاريكي سِـرّ ارادة فاسـد گـشتة           نـر وقايع امور تبديل مي شود، و طومار قدرت ظاهري          

مكاشفة يوحنا مكاشفة كل معناي صحف است و چـه بـسا كـه در هـر       . انسان پيچيده مي شود   
  ).168-9ص (زمان بر هر كسي آشكار گردد 

مكاشفة تمام نما، يعني رؤياي عجـايبي       : ياي وحياني يا بينش مكاشفه اي دو جنبه دارد        ؤر   
 بـرد،  فراي از جنبة دوم تصريحاً نام نمـي . كه در آيندة نزديك و پيش از آخر زمان قرار دارد 

 5.اما جاناتان هارت، با عنايت به محتواي كالم فراي، آن را مكاشـفة خواننـده ناميـده اسـت                  
با احياي درخت و آب، يعني دو عنصر پيدايش آغازين، به پايـان           ) تمام نما (مكاشفة نخست   

مي رسد، و به مكاشفة دوم راه مي دهد كه در ذهن خواننده آغاز مـي شـود، و آن هنگـامي                      
و حـساب   رؤيايي كه از ميان خوانهـا و محاكمـه هـا             –اندن را تمام كرده باشد      است كه خو  
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در اين زندگي ديگر تقابل ميان آفريـدگار و         . ها مي گذرد و به زندگي دوم مي رسد        پس دادن 
سوژه و (آفريده، ملكوتي و زميني، الهوتي و ناسوتي وجود ندارد و دو گانگي عالم و معلوم  

كتاب مقدس از خواننده مـي خواهـد كـه خـود را بـا آن                .  نمي كند  بينش ما را محدود   ) هژباُ
ها مـي كنـد و بـدين        ة عيني و همين طور هم مغالطة ذهني را ر         طخواننده مغال . همانند سازد 

مكاشفه جلوه اي است كه عالم پـس        .  كتاب مقدس را كامل مي كند      ينحياوسيله عملكرد و  
كتاب ( مي گويد، ما در پايان مكاشفة يوحنا         فراي. از ناپديد شدن منيت من به خود مي گيرد        

به نمودگار جملگي نمودگارها مي رسيم، يعني ابتداي واقعي روشـنايي و صـدا كـه          ) روحي
بـاز آفرينـي در     "به عقيـدة هـارت،      ). 17ص   ("نخستين كلمة كتاب مقدس نمونة آن است        
  )132  :1994،  هارت (" را تشكيل مي دهدخواننده مفهوم اساسي بسياري از آثار فراي

  
  پي نوشت

، ص  )1379نيلـوفر،   : تهران(، ترجمة صالح حسيني     كتاب مقدس و ادبيات   : رمز كل    نورتروپ فراي،    -1
131.  

التقربـا هـذهِ   «: منـع شـده انـد   » اين درخت« همان گونه كه در قرآن نيز آدم و حوا از نزديك شدن به          -2
  .»الشجره

ـ          «:  است  سورة قصص نيز ذكر آن آمده      30و در آية     -3 ة فَلَما اَتيها نودِي من شاطئ الواد االيمن فـي البقعـ
اين درخت، كه نام آن در روايات اسالمي علَّيـق          » مِنَ الشَجرَة اَن يا موسي اِنّي انا اهللا رب العالَمين         ة المباركـ

تـا از  / ل يعني بيا كه آتش موسي نمـود گـ  «: آمده، همان است كه حافظ نيز در دو بيت به آن تلميح دارد        
آتش طور كجـا موعـد ديـدار        / شب تار است و ره وادي ايمن در پيش          «و  » درخت نكتة توحيد بشنوي   

در قـرآن هـم     . و نويسندگان مسيحي غالباً آن را به نوعي با مريم مقـدس هماننـد دانـسته انـد                 » كجاست
دايـر بـه همـين نكتـه        او  » اَرني اَنظر اليـك   «خداوند به موسي در پاسخ به درخواست        » لن تَريني «خطاب  

  ).143اعراف، (است 
4- Frank Kermode and John Hollander, eds. Modern British Literature  
      (London: Oxford University Press, 1970) , p.200. 
5- Jonathan Hart, Northrop Frye : The Theoretical Imagination (London /  
     New York : Routledge, 1994), p. 132. 
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  ) انگليسي ـفارسي(واژه نامه 
 

 Kerygma  ابالغ  Anti-type  گارمودن

 koheleth  )واعظ(معلم   apocalypse  مكاشفه

 Ark of the  تابوت عهد
corenant  

 law  شريعت

 argument  اثبات وجود صانع از مصنوع
from design 

 ludens in orbe  بازي در سراسر زمين
terrarum 

 metanoia  توبهatonement  كفّاره

 parable  )تمثيل(مثل  burning bush  بوتة آتش

 Prophecy  نبوت continuum  زنجيره

  revelation  وحي Creation  پيدايش
 cubult  محشر كبري

générale
 revelation  وحي

 the initited  تشرف يافتگانExodus  خروج

 theodicy  خداشناسي استداللي fall  هبوط

 Type (typos)  نوعfable  حكايت

 vanity  باطلgospel  بشارت

 wisdom  حكمتhebel  مِه

 wisdom  ادبيات حكمي  inirquity  بي ديني
literature 

     kingdom  ملكوت
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