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 المُ إهلنا 
َّ
 ث األقانيم ثل

 س ب�ك بارسنبقلم 

  مثل   عبارات  يستخدمون ف   .احلق  صيغتهم عن من منطلق    انلاس  ثيتحدَّ   أن   مزتايد  �شلٍك   الشائع   من  أصبح  قدل
  عن   ثونيتحدَّ   أشخاًصا   سمعت  لقد.  لحقل  �تلفة  صيغ هناك  اكنت  لو  كما   ،"و"احلق بالنسبة لك"  احلق بالنسبة يل"
  ا نل  �ق  و�ينما .  وادلين  ،والعلوم  ،واألخالق  ،اتلار�خ  ذلك  يف  بما   األشياء، أنواع  مجيع إىل  إشارة  يف"  احلق بالنسبة يل"

وجود أ�رث  من املستحيل  ألنه    ،احلق  عن  اخلاصة  بصيغنا   كمسُّ اتل  نلا   �ق  ال  اخلاصة،  آرائنا ب  ك نتمسَّ   أن  باتلأ�يد
 . لحقلواحدة  من صيغة

  يق ب� األديان �اوالت اتلوف  أو   احلداثة  بعد   ما   ة تعدديَّ   أو  القديمة   ةنسبيَّ ال فة  بفلس هذه    اتلفك�  طر�قةط  بتال تر 
   اتلفك�  يف  اجلديدة  الطر�قة  هذه  بل  .فحسب

ُ
 ة العقليَّ   ظهرت   وقد.  )conceptualism(  ري املذهب اتلصوُّ   دسِّ جت

  أشخاص   مع  تعامللل  نلا   كوسيلة)  روح العرص(  احلداثة  بعد   ما   لروح  ةرضور�َّ   كنتيجةري  مذهب اتلصوُّ لل  ةالفلسفيَّ 
  ة شخصيَّ هم الاترتصوُّ   اغةلصي  وسيلة  للناسري  املذهب اتلصوُّ م  قدِّ يُ   .ا نتعا�ش معً   مع ذلكو  معهم   �تلف  آخر�ن 

عن    اخلاص  هومهمملف  ا وفقً   إن�اره   �تارون  ما   و�ن�ار  تصديقه  ير�دون  ما   لك  تصديق  من  نوا يتمكَّ   حىتاحلق    عن
راتهم  تصوُّ   برشلل  ي�ون   أن  يم�ن   اآلنو.  الواقع  يف  أساس ي  أ  هل  ليس   لواقعرهم عن اتصوُّ   اكن   لو   حىت  -  احلق
)  معهم  �تلفون  اذلين(  وناآلخر   يمتلك  بينما لحق اخلاص بهم  متالكهم لا  واليت يزعمون فيها   قائقاحل عن    ةيَّ تاذلا

  يف  ا اتلعا�ش معً  من  نوا يتمكَّ  حىت  هذا  لك  يتم.  انلاس جلميع�  هاذين احلقَّ  من أي  صحة عدم  مع  ،احلق اخلاص بهم
 . والكنيسة واإلنرتنت، العمل، ناك مو ،ادلرايس  لفصال   من املشرت�ة بيئتهم

ب�ل ما يف اللكمة من    الكنيسة  داخل  ميت  هأنَّ   ثبت  دق ف   العالم،  يف  رة دمِّ مُ   بطرقري  املذهب اتلصوُّ   يتج�َّ بينما  
  أن   الشائع  من  أصبح  لقد.  اهللا  عن   انلاس  بها   ث يتحدَّ   اليت   الطر�قة   يف  ب�رثة   ا هذ  اتلفك�   أسلوب   نرى   .مع�
  أو   إهلهم  سيفعل  وماذا  إهلهم  هو  نمَ حول    رهمجهة نظو  عنل�فاع    أشياءً   قائل�  ،"إهلك"و"  إل�"  عن  انلاس  ثيتحدَّ 

 إهلكقد يفعل    ...ذلك  يفعل  لن  إل�"  أو  ."حبةامل   هو فقط �إل�  الغضب؛  �  ليس  إل�"  مثل   فعله،  �ستطيع  ال
بصيغنا   كسُّ مفال �ق نلا اتل  ،احلق  عن  اخلاصة  بصيغنا   كمسُّ اتل نلا    �ق  ال  هأنَّ   بما   ول�ن.  "إل�  ليس  ل�ن  ك،ذل

اإلهل الواحد    نتبع  أن  علينا هو اهللا.  ن  ا يفعله اهللا أو مَ بمفهومنا اخلاص عمَّ   كمسُّ اتل  نلا   �ق  ال.  اهللا  عناخلاصة  
و  اإلهل  ونعبد  نعرف   أن  أردنا   نإ  ذلاو  القدس،  والروح  واالبن  باآل  هواحلقييق،  صنعناه    هل اذلياإل  وليس   ،هذا 

  هناك   هألن. اهللا  ةو�َّ هُ  �شأن  ننكره  وما  ده�ِّ نؤ ما  نعرف أن  �ب. ث األقانيمثلَّ المُ  إهلنا  عن  نعرف أن يجبف ،بأنفسنا 
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  أنه   نعتقد   نمَ حول    عن الواقع  اخلاص   نا رتصوُّ   وفق  أو  صورتنا   ىلع  أن �لقه   يمكننا   الو  ،األقانيم  ثثلَّ مُ   واحد  �
 غ�ه.  آخر �  يوجد وال ،هذا اإلهل لسنا  و�ن واحد، � يوجد .  ي�ون أن ينبيغ

 

هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة 

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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