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 چکیده
گیري از گفتن از امر الوهی تنها در قالب بهرهبرومر معتقد است سخن ونسان

پذیرد. هرکدام از این استعارات، ذهنی صورت می تماثیل، استعارات و الگوهاي
کنند و باید در کنار هم و در پرتو صورتِ الوهی را منعکس میزوایایی از امرِ بی

اي از استلزامات دیگر تفسیر و تعبیر شوند. هریک از این استعارات، دامنهیک
ي سایر ، پوشانندههایی از حقیقت امر الوهیرغم بازتاباندن جلوهمعنایی دارند که به

مند، شناسی و الهیاتِ نظامي اصلیِ دینوجوه این حقیقت هستند. کارویژه
الگوي الهیاتی و بازتفسیر -ي کالنمثابهسازيِ یکی از این استعارات بهبرجسته

هاي الگو، مالك-دیگر استعارات در ذیل آن است. برومر براي یافتن آن کالن
، »انسجام فراگیر«، »سازگاري با سنت«اند از: که عبارتکند اي معرفی میچهارگانه

-دان بعد از کشف کالنالهی». اعتبار براي شخص«و » کفایت براي اقتضائات عصر«
دهد. ي خداوند قرارمیپردازي و تصویرسازي دربارهالگوي مزبور، آن را محور نظریه

سبت به سایر الگوهاي ن» وارخداي شخص«الگوي -باور برومر، استفاده از کالنبه
 ذهنی، سازگاري بیشتري با متن مقدس دارد. 
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 . مقدمه1
استداللیِ مستحکم و  ي تصویري از آن که از زیرساختایضاح مفهومیِ امر الوهی و ارائه

ي درازآهنگ ترین ابهام، ایهام و اغالقی رنج ببرد، دغدغهخوردار بوده، از کمانسجام کافی بر
دانان ي فکري و با تولد هر پارادایم فراگیر معرفتی، الهیتاریخ تألّه بشر بوده است. در هر دوره
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اند و زبانی که از آن دست دادههاي دینی از امر الوهی بهاند در سیمایی که سنتناچار شده
 اند بازاندیشی کنند. گفته سخن

بخشی به امروز نیز در دنیاي مدرن، یکی از دشوارترین مسائل دانش الهیات، وضوح
که به هاست؛ تاجاییهاي ناظر به امر الوهی و فهم و تفسیر معناي نهفته در این گزارهگزاره

قیح داشتن تصویري منسجم، سازوار و کارآمد از امر الوهی و تنرسد دردستنظر می
ي شناسانهها و مفاهیم ذهنیِ ناظر بر آن، بر هر مبحث دینشناختی و معناشناختیِ گزارهزبان

ي منسجمِ مفهومی از حقیقتی که وارهداشتن طرحدیگر اولویت منطقی دارد. بدون دردست
قرار است کلّیت زیست و جهان آدمی را معنا ببخشد، معرفت دینی و سلوك مؤمنانه دچار 

 ناسازواري درونی خواهد شد.  آشفتگی و
مدد اي جز تصویرسازي ذهنی بهگفتن از امر متعال الوهی چارهما براي سخنازدیگرسو، 

وگو از از این ساحت متعال، تمثیالت، تشبیهات و استعارات نداریم. ذهن ناچار است براي گفت
و ملموس بدان دست به دامن استعاره و الگوپردازي ذهنی شود تا بتواند صورت ایجابی 

که شایسته است تحقق نخواهد دانیم که این ابزارها آن هدف را چنانببخشد؛ هرچند می
چنگ هیچ تصویر و الگویی تمام و کمال، بهصورت و مجرد الوهی بهبخشید. حقیقت بی

زمان، آید، بنابراین در عین ناچاري در توسل به استعارات و الگوهاي ادراکی، باید همدرنمی
 ).36-35، صص: 10همانی و عینیت او با آن استعارات را نفی کنیم (این

) ازجمله متفکرانی است که بازاندیشی   - 1932دانان غربی، ونسان برومر (درمیان الهی
هاي مقدس را در مرکز دغدغه هاي متوندر تصویر امر الوهی و ربط و نسبت این تصویر با آموزه

اي جدید از دانی پروتستان است که تحت تأثیر آراي نحلههیپژوهشی خود قرار است. وي ال
کنند تا دانان این نحله تالش میقرار دارد. الهی 1»الهیات گشوده«الهیات مسیحی، با نام 

ي یونانی هاي ناظر به امر الوهی را از حصار تفسیرهاي متأثر از فلسفهمتون دینی و گزاره
یر کنند که بیشترین تطبیق را با ظواهر کتاب مقدس خارج کنند و امر الوهی را چنان تصو

دانان این نحله است. وار از خداوند، محور مشترك آراي الهیي تصویر شخصداشته باشد. ارائه
کند، در ارجاعات ي الهیاتی تصریح نمیبرومر هرچند در آثار خود، به تأثیرپذیري از این نحله

، به آثار متفکران این نحله نظر دارد. ویژگی خاص و استشهادات خود در بسیاري از موضوعات
گیري از نظریات شناسی و بهرهمند از الهیات و دیناي نظامي پیکرهبرومر، تالش براي ارائه

هاي دینی است. وي یکی از فیلسوفان دین است که شخصًا شناختی براي فهم گزارهزبان
اش هاي درونی الهیاتیاش بازتابی از دغدغهپژوهانههاي دیناي دارد و پژوهشزیست متدینانه
ها و مؤسسات علمی هاي مهم آکادمیکش در دانشگاهها و سِمَتسبب جایگاهاست. آراي او به
 حائز اهمیت است. و پژوهشی غرب،
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تصویري از امر الوهی که  دادندستهاي ناظر به امر الوهی و بهي گزارهبازاندیشی درباره
ي ترین دغدغههم برآمده از سنت دینی باشد و هم خردپذیر و متناسب با اقتضائات زمان، مهم

داند و او زبان و سنت دینی را آکنده از استعاراتِ ناظر به امر الوهی می الهیاتی برومر است.
رو داند؛ ازاینزبانی استعاري میهاي ناظر به امر الوهی، ویژه در گزارهزبان دین را به اساساً

ها ي الهیات آن است که در آن استعارات نظر کند، استلزامات مفهومی آنمعتقد است وظیفه
را بررسی و شناسایی کند، نظامی معنادار، منسجم و هندسی به آنها ببخشد و در نهایت، با 

ي الهیاتی برکشد »الگو-نکال«عنوان ها را بهشناسانه، یکی از آنهایی روشاستفاده از مالك
الگو بازتفسیر نماید. وي حاصل این فرایند را پدیدآمدن -و دیگر استعارات را در ذیل آن کالن

نام » الهیات سیستماتیک«را داند که وي آني منظم و منسجمی از معرفت دینی میسامانه
 2گذارد.می

تبیین ماهیت استعاري  پرسش ما در این مقال آن است که سیر استداللی برومر براي
شناختی را توضیح دارد تا این منطق دینهایی که او برمیالهیات و معرفت دینی چیست؛ گام

کرد ي رويرسد کدام است و ضعف عمدهاي که در پایان کار به آن میدهد کدام است؟ نتیجه
 و روش او در کجاست.

 

 . ماهیت استعاري تفکر بشر2
 بنديکارگیري تشبیه، تمثیل و طبقهه. فهم جهان در گروِ ب1. 2

باور برومر، انسان براي فهم جهانِ پیرامون خود، ناچار از تشبیه و مقایسه است. بدون به
شود که هاي آشفته و درهم تبدیل میسازي، ذهن انسان به انبانی از دریافتمقایسه و شبیه

دیگر، تمام سازي چیزها با یکهیچ معنایی را براي او نخواهد ساخت. بدون مقایسه و همانند
 ). 5، ص: 7( ها و تجارب بشر ناممکن خواهد بوداندیشه

گفت ادراك و شناخت ما از جهانِ پیرامون، برومر در اینجا با کانت همسخن است که می
بخشیِ فعاالنه به آن هاي حسی نیست؛ بلکه پردازش و نظامي دریافتصرفاً ثبت منفعالنه

د به هاي ادارکِی حسیِ خود فائق آییم، باینظمیِ دریافتما بخواهیم بر بیهاست. اگر دریافت
بندي کنیم. ها را بر همین اساس طبقهمدرَك توجه کرده، آن يهاي اشیاها و مشابهتتفاوت

ي حسی نیستیم و نظم و آشفتههاي بیي دادهکنندهما در فرایند ادراك جهان، فقط دریافت
کنیم؛ ما همواره موجودات را در ظرف تعلقشان ي تصادفی را ادراك نمیناشدهنیز امور تعریف

ها را در ها و...) ادراك کرده، آنها، درختها، میزها، خانهها، صندلیبه یک نوع خاص (آدم
 کنیم. تشخیصشان درك میقالب مشترکات و تمایزات قابل
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کند، تعبیري ي حسی که انسان از جهان پیرامون خود کسب میدیگر، هر تجربهازسوي
کنم (صداي پشت خط تلفن را صداي دوستم، تصویر را در بر دارد: من الف را ب تجربه می

کنیم تلوزیون را پاپ و...). چنین تعبیر و تفسیري همواره متوجه فهم ماست از آنچه تجربه می
ي تجربه«). بنابراین تمام تجارب ما 221، ص: 1صورتی از مقایسه است (و همواره مستلزم 

است که با مقایسه و تطبیق سروکار دارد. پس ما بدون قیاس و تشبیه، قادر به  3»قیاسی
 ).6، ص: 7ي هیچ چیزي نیستیم. (تجربه
 بندي ضروري است: ي مهم را در امر طبقهتوجه به سه نکته 

ها بر ما ي آناي است که در حین تجربههاي اشیاءْ مسألهتفاوت ها وکه شباهتاول این
 توانیم آنها را از پیشِ خود جعل کنیم؛ شود. ما نمیمعلوم می

گیرد به بندي قرار میکه انتخاب مشخصه یا مشخصات خاصی که مبناي دستهدوم این
 ها، نیازها و اهداف پژوهشگر بستگی دارد؛ دغدغه

توانیم اشیاء را به طبقات گوناگون تقسیم کنیم که در مهارِت ا زمانی میکه ما تنهسوم این
شود به رشد رسیده باشیم. ما با بندي واقع میهایی که مبناي طبقهها و تفاوتدرك مشابهت

، باید در هاي مفهومی و ذهنیرا چونان دیگر مهارتشویم؛ بلکه آنچنین مهارتی زاده نمی
 رج کسب کنیم. خالل تعامل با جهان خا

نحو شهودي و از روي قریحه به تجاربمان از گانه در آنجا نیز که بههاي سهاین ویژگی
 بخشیم صادق است. این بدان معناست که: ونسق میجهان نظم

گردد و ي جهانِ خارج به ما منتقل میاز خالل تجربه اشیا ها و تمایزاتاوالً مشابهت
 ها. دهنده به تجارب هستیم نه خالق آننظام دیگر، ما صرفاًعبارتمصنوع ذهن ما نیست؛ به

دهی به ي مبناي نظممثابههاي معینی را بهنحو شهودي، شباهتکه ما بهدوم این
هاي دیگر هیچ چیز مقدسی وجود ندارد؛ مشابهتگزینیم، اما در این گزینش، تجاربمان برمی

هاي فرهنگی یا تاریخی گوناگون، رو در موقعیتدهی قرار داد. ازاینتوان مبناي نظمرا نیز می
طرق شان، بهها، عالیق و نیازهاي اجتماعی، فرهنگی و محیطیها بسته به دغدغهانسان

 بخشند. ونسق میمختلفی به تجاربشان نظم
شویم؛ بلکه باید مهارتِ بخشی به تجاربمان زاده نمیه ما با این مبانی براي نظامکسوم این

کنیم. این مهارت در فرایند  »کسب«دهی به تجاربمان را کارگرفتنشان براي نظمبه
شدن فرایندي است که در آن، جامعه معیارها و شود. اجتماعیشدن کسب میاجتماعی

تواند آگاهانه و کند. این انتقال، هم میمان به ما منتقل میاستانداردهایش را در جریان رشد
ي آن از واسطهاز طریق تعلیم و تربیت باشد و یا ناآگاهانه و از طریق زبان. زبانی که ما به
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دهِی ذهنی و مفهومی به آن تجارب هاي نظمي شیوهدهندهگوییم نشانتجاربمان سخن می
 ).7-4، صص: 7است (

تفکر بشر دارد؛ چراکه  »ماهیت استعاري«باور برومر، نشان از فته شد، بهآنچه تاکنون گ
بندي براي فهم جهان و معنابخشی ي ظریفی از همان مهارت طبقهتوسل به استعاره، نحوه

در این بحث روشن » استعاره«به آن است. پیش از توضیح بیشتر این مدعا، باید مراد از مفهوم 
 شود.

 در آثار برومر» هاستعار«. معناي 2. 2
کار ي ب بهي الف به زمینهجایی معنا از زمینهاي است که براي جابهاستعاره وسیله

بریم کار میي خاص بهرود. ما گاهی واژگانی را که معموالً براي بیان چیزي در یک زمینهمی
مبتنی است  دهیم. این انتقال معنااي دیگر مورد استفاده قرار میبراي بیان چیزي در زمینه

اي بسیار کنیم و کاري که در زمینهي خاص میبر مشابهت میان کاري که در یک زمینه
دلیل اختالف معناي همانستی نیست. بهدهیم و واضح است که این تشابه بهمتفاوت انجام می

ي روشنِ معانِی صریح و ضمنیِ کاربرد آن واژه در زمینهها، فقط بخشی از سایهمیان زمینه
ي دسته از معانی صریح و ضمنی به زمینهشود. فقط آني دیگر منتقل میخست، به زمینهن

 ). 283، ص: 1شوند که با آن زمینه تناسب داشته، براي آن کارآمد باشند (دوم منتقل می
گوید. اما آنچه دفعات از استعاره و نقش آن در علم و دین سخن میبرومر در آثار خود، به

باور برومر، چارچوب تر از معناي ادبی این اصطالح است. بهکند، گستردهمراد می او از استعاره
هایی است که امور را در قالب ادراکیِ انسان براي فهم جهان، متشکل از استعاره

تنها به » استعاره«کند. بنابراین در آثار او، اصطالح هایشان با امور دیگر توصیف میمشابهت
ي تمام عمده شود، بلکه از منظر این متفکر، استعاره ویژگیبی اطالق نمیهاي ادیکی از آرایه

 ).8، ص: 7هاي انسان است (اندیشه
توان گفت: استعاره یعنی دیدن چیزي همانند چیز دیگر و وانمودکردن طور کلی میبه
و  بیندیشیم» این«دانیم چگونه درمورد هردلیلی نمیاست؛ ازآنجاکه به» آن» «این«اینکه 

گوییم. استعاري می» این«ي نحوي چیزي درباره، به»آن«صحبت کنیم، با استفاده از 
ها بین دو شیء یا دو رویداد یا هر چیز دیگر، تا رشته همانندي اندیشیدن یعنی دیدن یک

تر براي توصیف شیء ناشناخته شدهتر از دیگري است، از شیء شناختهشدهاگر یکی شناخته
 ).15، ص: 8بهره گیریم (

 . دادوستد زبان، فرهنگ و استعاره 3. 2
ها، اسامی عام و دیگر اجزاي زبان، مانند صفت، قید و... ابزارهاي استعاري باور برومر، واژهبه

هاي ها و ویژگیحال، محدودیتاند؛ ابزارهایی که درعینهاي ذهنیبنديما براي اعمال رده
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صورت ایستا و متحجر تکثر و متغیر را در ذهنمان بهخود را دارند و گاه فهم ما از جهان م
هاي ایستا ي ترکیبی از تیپگونهشوند عالَم را بهکنند. واژگان عام گاه موجب میبازنمایی می

اند که گویی به تصور کنیم (نه چیزهاي متنوع و پویا) که هرکدامشان چنان به هم شبیه
سو و تصورات یا مفاهیم ذهنی ما ا ازیکتوان داد. زبان مها نام واحدي میي آنهمه

هاي فرهنگی ما معین سو عالیق و دغدغهبخشند. ازیکدیگر، یکدیگر را تعیّن میازسوي
بندي به ها را براي این ردهبندي کنیم و کدام واژهکنند که تجاربمان را با چه هیأتی ردهمی

کنند چه مفاهیمی را براي ن میدیگر، واژگان موجود در زبان ما معیکار بگیریم و ازسوي
مان از عالَم را سازمان بدهیم، که این متقابًال توانیم اتخاذ کنیم و چگونه تجربهبندي میطبقه

 ). 9، ص: 7هاي فرهنگی ما تأثیرگذار است (در عالیق و دغدغه
ها کردن آنها مطلق و مقدس تلقیکارگیري استعارهترین خطر در بهمیان، مهمدراین

شوند سبب تغییرات فرهنگی و محیطی منسوخ ها در طول زمان، ممکن است بهت. استعارهاس
ها عینیتی با واقعیت گزین شوند. استعارههایی دیگر جايو اگر چنین شدند، باید با استعاره

اند که تنها وجوهی از واقعیت (و نه تمام آن) را جلوه ندارند، بلکه تمثیلی موقت از واقعیت
روشنِ معانیِ صریح و ضمنی ها فقط بخشی از سایهکه گفتیم، در استعارهد؛ زیرا چناندهنمی

 شود. اي دیگر منتقل میاز یک زمینه به زمینه
 

 هاي علمی. اهمیت استعاره در پژوهش3
ها و توانند از قالبدهند که دانشمندان میدر لحظاتی رخ می کشفیات علمی عموماً

اي را که دانشمندانْ قالبِ مألوفِ به پدیدارها رها شوند. لحظه الگوهاي سابق در نگاه
دهد اند. این شوك زمانی رخ مینامیده» شوك تشخیص«شکنند، برخی شده را میشرطی

پنداشته یکباره به وجه شباهتی جدید در میان دو چیز، متفاوت با آنچه تاکنون میکه آدمی به
شوند. ها ساخته و پرداخته میشکنانه در این موقعیتهاي بدیع و سنتبرد. استعارهپی می

مانده دهد و یا نیوتون مشابهتی مغفولسر می» یافتم«وقتی ارشمیدس در وان حمام، فریاد 
دهد، در موقعیت شوك یکباره تشخیص میي افتادن سیب را بهمیان رفتار ماه و پدیده

 است. تشخیص قرار گرفته 
هاي شوك هاي الهیاتی نیز در موقعیتاست. تغییر پارادایمتحوالت الهیاتی نیز چنین 

هاي ذهنِی تواند قالبدان میآنجا که الهی دانان رخ خواهد داد؛تشخیص براي الهی
اي شکند و  از دریچه و زاویهرسیده از گذشتگان براي فهم و تبیین امر الوهی را در هم ارثبه

 دیگر به آن بنگرد.
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از استعاره فراتر از لحظات شوك تشخیص است. گاهی در قیاس  ي علماما استفاده
ي مند میان پدیدهنحو پایدار و ساماناي از قیاسات و تطبیقات بهها با یکدیگر، شبکهپدیده

صورت، گردد. دراینشبه فقط به یک مورد محدود نمیشود و وجهالف و ب در نظر گرفته می
شود. الگوهاي ادراکی در واقع، تبدیل می» لگوي ادراکیا«ي ما به ي مورد استفادهاستعاره

توان تنها بیانگر وجوهی از مشابهت میان دو شیء هستند، بلکه میاستعاراتی هستند که نه
ها را مجرایی براي براي فهم و تحلیل ها و مناسبات حاکم بر یکی از آنمنديقانون
ي عنوان مثال، دانشمندان فیزیک، استعارههها و قواعد حاکم بر دیگري قرار داد؛ بمنديقانون
تنها براي بیان تشابه مولکول با گوي، ي یک الگوي ادراکی، نهمثابههاي بازي بیلیارد را بهگوي

گیرند؛ کار میهاي مولکولی بهبلکه براي توضیح احتماالت و قواعد حاکم بر برخوردها و تماس
ها ي آنبینند و سؤاالتی دربارههاي بیلیارد مین توپساهاي گاز را بهدیگر، مولکولعبارتبه

کوشند ها میهاي بیلیارد است. آنکنند که متناسب با وضعیت آشناي توپمطرح می
، ص: 6هاي گاز اعمال کنند (هاي بیلیارد را در مورد مولکولمحاسبات ریاضیِ مختص به توپ

60 .( 
هایی سازند تا مؤلفهاکی، هرچند ما را قادر میمیان، نباید از یاد برد که الگوهاي ادردراین

کنند هاي دیگري چونان فیلتر عمل میشده از جهان هستی را کشف کنیم، از جنبهفراموش
سازي این الگوها مقاومت کنیم و دلیل، باید در مقابل مطلقهمینشوند. بهو مانع دیدن می

ي رؤیت جهان گذارند تنها دریچهمیها براي دیدن جهان در اختیار ما اي را که آندریچه
رو ما اغلب به الگوهاي ادراکی مکمّل نیاز داریم تا امکان دیدن چیزهایی را به نینگاریم. ازاین

 ).13، ص: 7مانیم (ما دهد که در صورت استفاده از الگویی واحد، از آن غافل می
هایی است. ازمند چنین ظرافتگیري از الگوهاي ادراکیِ الهیاتی نیز نیدان در بهرهکار الهی

که باید تصویر کند. استعارات و الگوهاي تواند امر الوهی را چنانهیچ الگوي الهیاتی نمی
پیوسته، امر هماي مفهومی و بهالهیاتی باید در کنار هم و در تعامل با یکدیگر، چونان شبکه

 را بیشتر خواهیم شکافت. الوهی را در حد توان خود بازتاب دهند. در بخش بعدي، این نکته
 

 . نقش استعارات در الهیات4
ها در ). استعاره3، ص: 6برومر معتقد است ماهیت دین ذاتاً با استعارات درآمیخته است (

هاي استعارهکنند؛ با این تفاوت که دین و الهیات نیز همچون علم، نقشی اساسی ایفا می
هاي لمی، کمکی به کشف و توصیف دقیق چگونگیِ عملکردِ پدیدهدینی، برخالف استعارات ع

اند؛ بلکه در درك معناي زندگی و جهان کنند و براي چنین کاري ساخته نشدهخارجی نمی

onenote:%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C.one#%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D9%86&section-id=%7BC0C95874-B1C8-460B-A6DC-86BC1C7BD287%7D&page-id=%7B2365E415-BD0C-441D-ABA3-3489B947C139%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
onenote:%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C.one#%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D9%86&section-id=%7BC0C95874-B1C8-460B-A6DC-86BC1C7BD287%7D&page-id=%7B2365E415-BD0C-441D-ABA3-3489B947C139%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
onenote:%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C.one#%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D9%86&section-id=%7BC0C95874-B1C8-460B-A6DC-86BC1C7BD287%7D&page-id=%7B2365E415-BD0C-441D-ABA3-3489B947C139%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
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سازد کارساز هستند. این استعارات نوع کردار و اي که انسان مؤمن با جهان برقرار میو رابطه
 ). 223، ص: 1( زندخاب کند براي او رقم مینگرشی را که مؤمن باید در زندگی انت

که در معناي اصطالحی استعاره در نگاه برومر گفتیم، در اینجا نیز استعارات بستري چنان
آورند تا مؤمن آنجا که براي براي قیاس و تشبیه امر رازآمیز و مبهم به امر محسوس فراهم می

هاي دینی را هدست ندارد، استعار گفتن از امر الوهی و تصویرسازي از آن چیزي درسخن
هاي مختلف دینی و گفتن از او به کار گیرد. سنتچونان محملی براي حکایت از او و سخن

هاي ادراکی فراهم ها یا قالباي از الگوهاي مذهبی براي پیروان خود، گنجینهبینیجهان
باورهاي مؤمنانه در ذیل  ها امر الوهی و زندگی و جهانی که بنابرکنند که در چارچوب آنمی

که درخصوص گونهشود. در اینجا نیز هماننحو معناداري فهم میاراده و مشیت اوست به
مند توسعه یافته، به نحوي پایدار و نظامهاي علمی گفته شد، برخی استعارات بهپژوهش

زئی که هم به شوند. براي مثال، ما شاید بتوانیم از این مشابهت جهاي ادراکی تبدیل میالگو
 »صخره«ي توان تکیه کرد الهام گرفته، براي توصیف خداوند از واژهخدا و هم به صخره می

رساند، استفاده کنیم؛ اما ازآنجاکه قیاس خداوند به صخره چیزي بیش از آنچه ذکر شد نمی
شدن به الگوي ادراکی در الهیات را ندارد. اما در سنت مند و تبدیلقابلیت ارتقاي نظام

باور برومر، این سخن گفته شده است. به 4»کَس«یا  »شخص«مسیحی، از خداوند چونان 
یاس میان خداوند و اشخاص انسانی اخذ شده است از چنان غنایی برخوردار استعاره که از ق

ترین الگوي ذهنی و قالب ادراکی در ترین و شاخصاست که در این سنت، به اساسی
» انگارانهشخص«رو در بافتار مسیحیت، الهیاتِ گفتن از خداوند تبدیل شده است. ازاینسخن
 ).14-13، صص: 7را خیر! (» انگارانهرهصخ«توان پذیرفت، اما الهیات را می

 . ماهیت ارزشی و تجویزي استعارات الهیاتی1. 4
دهد و آن برومر در میان الگوهاي ادراکی در علم و الهیات، یک تمایز مهم تشخیص می

ي طورکلی، وقتی دربارهاین است که الگوهاي الهیاتی ماهیتی صرفاً وصفی و اِخباري ندارند. به
معنا که درحال توصیف اینگوییم، گاه مراد ما وصف و اِخبار است، بهیچیزي سخن م

هاي آن چیز در قالب جمالت و تعابیري وصفی و اِخباري هستیم؛ و گاه مراد ما ویژگی
یابی و تجویز است. در این حالت، ما با استفاده از کلمات، تعابیر و استعارات، اتخاذِ ارزش

توان کنیم. الگوهاي الهیاتی را نمیت را نسبت به امري توصیه میرویکرد و نگرشی منفی یا مثب
اند تا چیزي از جهان بیرون به ذهن منعکس کنند ها ساخته نشدهتنها از نوع اول دانست. آن

ي او از جهان خورند و به زندگی و تجربهو بس؛ بلکه با ساحت روانی و باطنی انسان پیوند می
هاي دینی، ها و هرکدام از سنتبینیهریک از جهان بخشند.رنگ و معنا و جهت می

onenote:%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C.one#%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D9%86&section-id=%7BC0C95874-B1C8-460B-A6DC-86BC1C7BD287%7D&page-id=%7B2365E415-BD0C-441D-ABA3-3489B947C139%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
onenote:%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C.one#%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D9%86&section-id=%7BC0C95874-B1C8-460B-A6DC-86BC1C7BD287%7D&page-id=%7B2365E415-BD0C-441D-ABA3-3489B947C139%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
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آورند تا آنان بتوانند زندگی و زیرساختی از الگوهاي ذهنی را براي پیروان خویش فراهم می
 ).14، ص: 7جهان خود را از دریچه و مجراي آن الگوها فهم و معنا کنند (زیست

 گفتن استعاري از امر الوهیسخن . محدودیت2. 4
گوید که تمام پژوه مسیحی در اوایل قرن بیستم میون بیکر، از متفکران دینجیمز بت

ها براي تبیین ذات خداوند و روابط او با جهان عمدتاً باید مبناي استعاري داشته باشد، تالش
ي انعکاس تمام این روابط برآید. هر استعاره تواند از عهدهي منفردي نمیاما هیچ استعاره

شود هایی که از آن میي برداشتوجهی از امر الوهی را تبیین کند، چراکه گسترهتواند تنها می
ما از یک استعاره،  شوند که برداشتها زمانی نمایان میي محدودي دارد. این محدودیتدایره

کنند هاي صحیح از استعارات دیگري که وجوه دیگري از امر الوهی را حکایت میبا برداشت
در توصیف » کلمه«و » پسر«ي عنوان مثال، در سنت مسیحی، دو استعارهمقایسه شوند؛ به

ي پسر، آنجا که به کنند. برداشت از استعارهدیگر را تعدیل میي مسیح با خداوند، یکرابطه
ي توهمِ استقاللِ مسیح از خداوند و ثنویت و بینونت میان مسیح و خدا بینجامد، با استعاره

حاکی از سرمدیت توأمان و عینیت و اتحاد میان مسیح و خداست!  خورد کهقید می» کلمه«
 ).160، ص: 3(

گیري از استعارات و گفتن از امر الوهی بدون بهرهبنابراین، هرچند هیچ راهی براي سخن
دادنِ اي قابلیت و ظرفیتِ نشانالگوهاي ذهنی وجود ندارد، باید در نظر داشت که هیچ استعاره

ي توصیف بُعدي از ابعاد آن تواند از عهدههاي امر الوهی را ندارد و تنها میتمام ابعاد و جنبه
ها باید هر استعاره را با الگوها و استعارات بودن استعاره زنگیري از رَهرو براي پیشبرآید. ازاین

، ص: 1دیگر را تحدید کنند (دیگر سنجید تا در کنار هم دیده شوند و مرزهاي مفهومی یک
285.(  

مند (سیستماتیک) همین است که ترین وظایف الهیات نظامباور برومر، یکی از مهمبه
هاي معتبر و مقبول از الگوها و استعارات دینیِ موجود در سنت دینی را ي برداشتدایره

 ). 15، ص: 7کشف نماید (
 . اهمیت استعارات الهیاتی در زیست مؤمنانه3. 4

ماهیتی اِخباري و توصیفی  که گفتیم صرفاًهیاتی، چناناز دیدگاه برومر، استعارات ال
ي امر الوهی براي ما روشن کنند؛ هایی را دربارهاند تا صرفاً چیزوجود نیامدهها بهندارند. آن

اي دیگر، در دل هر استعارهعبارتاند تا ما را با امر الوهی پیوند دهند. بهشدهبلکه ساخته 
با الوهیت نهفته است. بنابراین استعارات دینی در کنار ماهیت  شدن انسانراهی براي متصل

اخباريِ خود، مأموریت ایجاد تعهد و التزام به نوع خاصی از نگرش و سبک خاصی از زندگی 
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را نیز بر دوش دارند. استعارات و الگوهاي الهیاتی از دو طریق، زیست مؤمنانه را سمت و سو 
 دهند:  می

فهم خویشتن و حیات خود در پرتو این الگوها نقشی را که باید در اول اینکه مؤمنان با 
 یابند. شان ایفا کنند درمیجهانیزندگیِ این
یابند هایشان از جهان در چارچوب الگوهاي مزبور، درمیکه مؤمنان با تفسیر تجربهدوم این

تأکید است  هاي مختلف، مورد سفارش وکه چه نگرشی به جهان و چه رفتارهایی در موقعیت
 ).16، ص: 7(

توان چنین ي مسیحیان را میي فوق در زیست مؤمنانهعنوان مثال، کاربرد دو نکتهبه
 توضیح داد: 

نگرند و زیستن در می» زیستن در محضر خدا«مسیحیان به زندگی خود، چونان ) 1
این  محضر خدا مستلزم ارتباطی مستمر و فراگیر میان انسان با خداست. مسیحیان عموماً

تفسیر کرده، نقش خود در زندگی را » وارشخص«استعارات و الگوهاي  باط را در قالبارت
کنند که اغراض دانند. بنابراین خود را به رفتارهایی متعهد میوار با خداوند میرفاقت شخص

 .شان تحقق بخشدهاي آن رفیق اعلی را در زندگیو خواست
دانسته، در ربط و نسبت » فعل الهی«تنها زندگی خود، بلکه تمام عالم را ) مسیحیان، نه2

وار استعارات و الگوهاي شخص بینند. آنها ارتباط عاَلم با خداوند را نیز در قالببا خداوند می
 ي یکمثابهي خداوند (بهي فاعلیتِ قاصدانه و عامدانهمنزلهفهم کنند؛ یعنی جهان را به

کنند. پیامد این تفسیر آن است که مؤمنان شخصِ آگاه، قادر و صاحب اراده) تفسیر می
هایی براي ي محملمثابهکنند، بهمسیحی بسیاري از رخدادهایی را که در جهان تجربه می

 ها را به وجود آورده است.بینند که آنستایش یا سپاس از خدایی می
جهانشان گوها و استعاراتی که مؤمنانْ خود و زیستشود که الاز آنچه ذکر شد، معلوم می

کنند حیثیتی تعهدزا دارند و صرفًا واجد حیثیت اخباري و ها تفسیر میرا در چارچوب آن
هاي خاصی ها و کنشها خود را به نگرشوصفی نیستند؛ چراکه با پذیرش این تفسیر، آن

 ). 17، ص: 7کنند (متعهد می
 

ي زیربناي مثابهبه» الگوي الهیاتی-نکال«یابی به . لزوم دست5
 شناسی دین

ي ارتباط او با گفتن از خداوند و بیان شیوهباور برومر، ما براي سخنکه گفتیم، بهچنان
که انسان و جهان، ناچار از توسل به استعارات و الگوهاي ذهنی هستیم. این الگوها بیش از آن

بیان دیگر، این پردازند. بهي ارتباط انسان با او مینحوهبه واقعیتِ متعالِی خداوند بپردازند، به

onenote:%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7.one#%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1&section-id=%7BCC6349A1-21D2-4511-AA29-18875B934FAC%7D&page-id=%7BF4076480-52B3-40E7-A85B-B4C324D34C62%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
onenote:%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7.one#%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1&section-id=%7BCC6349A1-21D2-4511-AA29-18875B934FAC%7D&page-id=%7BF4076480-52B3-40E7-A85B-B4C324D34C62%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
onenote:%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7.one#%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1&section-id=%7BCC6349A1-21D2-4511-AA29-18875B934FAC%7D&page-id=%7BF4076480-52B3-40E7-A85B-B4C324D34C62%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
onenote:%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7.one#%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1&section-id=%7BCC6349A1-21D2-4511-AA29-18875B934FAC%7D&page-id=%7BF4076480-52B3-40E7-A85B-B4C324D34C62%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
onenote:%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7.one#%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1&section-id=%7BCC6349A1-21D2-4511-AA29-18875B934FAC%7D&page-id=%7BF4076480-52B3-40E7-A85B-B4C324D34C62%7D&base-path=https://d.docs.live.net/2f59e7205992b825/Documents/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
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که بگویند خداوند در واقع چه هست و چه نیست، بیانگر آن هستند که الگوها بیش از آن
چه نوع موجودي ارتباط برقرار کند. اما ازآنجاکه انحاء ارتباط مؤمنان با  يمثابهانسان با او به

دهد، شگفت ها را پوشش میدرواقع، تمام سبک زندگی آن خداوند متنوع و پیچیده است و
ي وسیعی از استعارات مورد نیاز باشد تا تمام ابعاد گوناگون این ارتباط را نیست که دامنه
هاي دینیْ ارتباط انسان با خداوند را چونان ارتباط با پدر، روست که سنتنشان دهد. ازاین

س، دلبر، دوست، شبان، منجی، محافظ و... تعبیر سلطان، مادر، قاضی، کوه، صخره، اقیانو
هاي این ارتباط، کافی کدام از این استعارات و الگوها براي بیان تمام جنبهاند. اما هیچکرده

زیستن در «نیست و هرکدام باید با دیگري تکمیل و تقویت شود. ازدیگرسو، مؤمنان براي 
داشتن صدها رفتاري نیاز دارند و با دردست به نظم و انسجامی ذهنی، زبانی و» محضر خداوند

توانند به چنین انسجامی دست یابند. بنابراین ناچار برخی از ربط و پراکنده نمیي بیاستعاره
وبیش مند توسعه یابند تا به الگوهاي ذهنیِ منسجم و کمنحوي نظاماین استعارات باید به

ي الگوها نیز شوند و همهبه الگو تبدیل نمیها ي استعارهفراگیر تبدیل شوند. طبیعتاً همه
فراگیري و شمول یکسانی ندارند. هر الگویی نیازمنِد تقویت و تکمیل ازجانب الگوها و 

هایی از ارتباط با خداست که در الگوي ي جنبهکنندههاي دیگر است. هر الگو بیاناستعاره
کند که در الگوي دیگر، تأکید میهایی از این ارتباط دیگر مغفول مانده است یا بر جنبه

کنند و هریک ترتیب، الگوهاي ذهنی یکدیگر را تکمیل میچندان برجسته نشده است. بدین
عنوان مثال، فهم گیرند؛ بهکننده و حامی را زیر چتر خود میاي از استعاراتِ تقویتسامانه
را به ذیل این الگو » صخره«ي ، استعاره»رفاقت«ي انسان با خدا در ذیل الگوي رابطه

، 7ي اعتماد و اتکا به آن رفیق باشد (اتکایی چونان اتکا به صخره) (کشاند تا بیانگر نحوهمی
 ). 20ص: 

الگو دست -مند باید گامی دیگر بردارد تا به یک الگوي کلیدي یا کالناما الهیات نظام
نحو منسجم در ذیل آن گنجاند. این را به یابد که بتوان کلّیت فهم مؤمنانه از زندگی و جهان

هاي مختلف آن را تحت تأثیر بخشد و بخشي مفهومی کلّ الهیات، انسجام میالگو به شاکله
هاي هاي الهیاتی از همدیگر و قالبمبناي تمایز سنت الگوها در واقع،-دهد. کالنقرار می

ي گفتن از خداوند، استعارهما در سخنعنوان مثال، اگر متفاوت فهم زندگی و جهان هستند. به
الگو ارتقا دهیم، به الهیاتی پدرانه و فهمی پدرساالرانه از حیات و جهان -را به کالن» پدر«

را به این مقام برسانیم، راه را بر الهیاتی  »پادشاه«ي که اگر استعارهخواهیم رسید؛ درحالی
تواند ایم. الهیات جبري و قدري نیز میشودهمراتبی از حیات و جهان گفاتحانه و فهمی سلسله

نگرد؛ ي جهان و خدا را صرفاً در قالب خشکِ عِلّی میالگویی باشد که رابطه-برآمده از کالن
-ي کالنتواند نتیجهي مبتنی بر تکلیف و پاداش، میکه الهیات تاجرانهاین در حالی است 
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ب قراردادِ مبتنی بر حقوق و تکالیف تفسیر ي خدا و جهان را در قالالگویی باشد که رابطه
الگو نباید -اش تا حد کالنها و توسعهکند. برومر معتقد است گزینش یکی از این استعارهمی

کردن تمام استعارات انگاشتن و غربالسونگرانه و نادیدهشدن الهیاتی یکمنجر به برساخته
مندند، باید کندن الهیاتی سیستماتیک و نظامدانانی که در پی درافرو الهیدیگر باشد. ازاین

 نگريِ الهیاتی، همواره دو نکته را مدنظر داشته باشند: منظور پرهیز از افتادن در دام یکسوبه
اند، درواقع، الگو برگزیده-ي کالنمثابهگاه نباید از یاد ببرند آنچه بهاول اینکه هیچ

همراه دارد و لذا واقعیت امر الوهی و را به» ستو چنین نی«اي است که هنوز نجواي استعاره
ها و گرفتن مدلجاي نادیدهرو بهکند. ازاینمنعکس نمی و دقیقاً ي ارتباط با او را تماماًشیوه

توان از آنها تفسیري استعارات بسیار متنوعی که در سنت دینی وجود دارد، باید ببینند آیا می
الگوي منتخبشان، -جاي نفی و نقض کالناد که بهدست دعقالیی (و نه مصنوعی) به

رسد، حساسیت و گاه به پایان نمیي آن باشد یا خیر. ازآنجاکه این تأمل هیچکنندهتقویت
گاه نباید به کنار الگوهاي الهیاتی هیچ-دانان نسبت به دوامِ کارآمديِ کالنهوشیاري الهی

ید ادعا کنند که به یک قالب ذهنِی نهایی و گاه نبامند هیچدانان نظامنهاده شود. الهی
هاي الهیاتیِ برپاشده ازجانب آنان تنها باید اند. نظاموچراناپذیر براي فهم دین دست یافتهچون

هاي هاي پیشنهادي تلقی شود که ارزش و دوام خود را در خالل زندگیوارهچونان طرح
 مؤمنانه نشان خواهند داد. 

الگو، باید از روي تأمل، -ستعاره و ارتقاي آن به سطح کالنکه گزینش یک ادوم این
دانان قبل از برداشتن نحو شهودي و نقدناشده. الهیمطالعه و استدالل کافی صورت گیرد نه به

الگوي مطلوب -ها به کالنکارگیري برخی مالكخوبی تحقیق کنند و با بهچنین گامی، باید به
 ).22، ص: 7دست یابند (

 

 الگوهاي الهیاتی-رهاي گزینش کالن. معیا6
که کدام استعاره قابلیت و صالحیت بیشتري براي ارتقا و برومر براي تشخیص این 
. سازگاري با سنت، 1کند: الگو را دارد، چهار معیار را معرفی می-گیري در جایگاه کالنبهره

 ). همانبراي شخص ( . اعتبار4. کفایت براي اقتضائات عصر، و 3بخشیِ فراگیر، . انسجام2
 دهیم:در اینجا هرکدام از این معیارها را توضیح می

 . سازگاري با سنت1. 6
توانند از پیِش خود به دانان الگوهاي ذهنیِ مربوط به خداوند را نمیازنظر برومر، الهی
کنند. در الهیات مسیحی، کتاب ها را از متن سنت دینی استخراج میوجود آورند؛ بلکه آن

تواند منبع استعارات و الگوهایی باشد که مسیحیانْ حیات و جهان را در قالب آن مقدس می
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اند، تفسیر و کنند. این استعارات و الگوها در سنّت ایمان مسیحی به وجود آمدهتفسیر می
طرق ها تصحیح گشته و بهاند و در طول اعصار، به بسیاري شیوهاند، توسعه یافتهبازتفسیر شده

 ). 23، ص: 7اند (اگون، از فردي به فرد دیگر و از نسلی به نسل بعد به ارث رسیدهگون
تواند تصویري از خدا را از پیش خود ایجاد کند. کس نمیفاگ، هیچبیان سالی مکبه

شوند. بیشترین کاري اي متولد یا نابود میعلل پیچیدهنمادهاي دینی در متن یک فرهنگ، به
نحو محتاطانه تصاویر بروزیافته در سنت جام دهد این است که سعی کند بهتواند انکه فرد می

ها را تجربه کرده، استلزاماتشان براي زندگی با خدا و نحو خیالین، آنرا امتحان کند و به
 ).20، ص: 8دیگران را مورد ارزیابی قرار دهد (

 سنت«الهیاتِی خود را از دانان باید الگوهاي که چرا الهیبرومر دو دلیل براي این
 آورد: دینی اخذ کنند می 5»يانباشته

داران همانند کنشی جمعی و مشارکتی است و دین نیز مانند علم، که دیننخست این
ي علم، کنند. در حوزهتفسیر می 6دانشمندان، تجربیات خود را در متن یک سنت عمومی

کند. اما در دین، ي علمی مشخص میبر جامعه پذیرش را پارادایم حاکمي الگوهاي قابلدامنه
داران ي دینپذیرش براي جامعهي الگوهاي ذهنیِ درخورِ ي دینی است که دامنهسنت انباشته

دانان را براي خالقیت و بازتفسیر دین و کند. البته این واقعیتْ دست الهیرا مشخص می
بندد؛ اما اگر این کلی نمیجود بهبخشی به الگوهاي موهایی تازه براي توسعهگشودن راه

ناپذیر و درنتیجه، ي زیادي از سنت دینی بگیرد، براي مؤمنان فهمها فاصلهنوآوري
 ).23، ص: 7ناپذیر خواهد شد (مشارکت

کند و مرزهاي سنت انباشته در دین را ي این خالقیت را روشن نمیالبته برومر دامنه
هاي موجود در هر ها و نحلهوجه به تعدد مذاهب، فهمازاین، با تمعین نکرده است. گذشته

هاي ي واحد براي هر دین سخن گفت؛ بلکه در واقع با سنتدین، شاید نتوان از سنت انباشته
که گاه سنت انباشته ايگونههاي دین واحد مواجه هستیم، بهها، مذاهب و فرقهانباشته در نحله

کلی متفاوت اشته در مذهب دیگري از همان دین، بهدر مذهبی از مذاهب یک دین با سنت انب
 است. 

لحاظ کدام از استعارات شایع در یک سنت دینی، بهابهام دیگر این است که اگر هیچ
الگو نداشته باشند، معلوم نیست -از امر الوهی، قابلیت ارتقا به کالن گريکارآمدي یا حکایت

د دست به ابتکار بزنند و استعارات نویی را که دانان مجازند که خوچه باید کرد. آیا الهی
 ي دینی ندارند خلق کنند یا خیر.  اي در سنت انباشتهسابقه

استعارات و  منظور بررسی ظرفیتدلیل دومِ برومر براي ضرورتِ نظر به سنت دینی به
اشتباهات ها و یابند از تالشدانان امکان میالگوهاي الهیاتی این است که با این کار، الهی



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  84

اند دانانِ منتسب به یک سنت دینی در طول اعصار، تالش کردهاسالفشان درس بگیرند. الهی
الگوها ارتقا دهند. نگاه به این تطوّر -مند به الگوها و کالننحو نظامبسیاري از استعارات را به

زم را براي یک از الگوهاي ذهنی قوت، ماندگاري و توان الکند که کدامالهیاتی، معلوم می
ي دینی الگوهاي الهیاتی داشته و از سوي جامعه-شدن به کالنمند و تبدیلي نظامتوسعه

 ). 24، ص: 7اند (رسمیت شناخته شدهبه
دان نیز سهمی در اقناع آید این است که آیا خود الهیسؤالی که در اینجا پیش می

بسا یک الگوي ذهنی رد یا خیر. چهالگوي منتخب دا-آوري به کالندینی براي روي يجامعه
ي دینی غریب بنماید و اکثریت مؤمنانِ یک عصر نتوانند با آن کنار در ابتداي امر براي جامعه

دارِ آن الگو براي توجیه و اقناع دانانِ طرفآیند؛ اما با گذشت زمان و در پی تالش مستمر الهی
لگو را بر الگوهاي بدیل بپذیرد. بنابراین ي دینی برتري آن ارفته جامعهي دینی، رفتهجامعه

ي دینی محض برخورد با سد مقاومت جامعهي یک الگوي الهیاتی بهتوان گفت پروندهنمی
 اي بسته نیست!  شود. در الهیات، هیچ پروندهبراي همیشه بسته می

تی را ي انتخاب الگوهاي الهیاسنت، هرچند دایره درهرحال، برومر معتقد است مراجعه به
گرداند. هنوز الگوهاي فراوانی دان را ناچار به گزینش الگوي واحدي نمیکند، الهیمحدود می

توان برگزید و الهیات نویی را سامان داد. وحدت اعتقاديِ سنت دینی با شناخت است که می
آید؛ بلکه با تداوم و پایایِی و پذیرش یک مسلک الهیاتی و بستن درهاي دیگر به دست نمی

 ).همانشود (گیرد کسب میها را در بر میاي از گزینهسنتی جمعی که دامنه
 بخشیِ فراگیر. انسجام2. 6

بخشیِ فراگیر به الگوي الهیاتی، توان آن الگو براي انسجام-مالك دوم براي گزینش کالن
ي ذهنی تر گفتیم، الگوهاکه پیشدیگر استعارات و الگوهاي موجود در سنت دینی است. چنان

هاي ایمانی را برجسته و هایی از آموزهمعنا که پارهایندر الهیات، ماهیتی گزینشی دارند، به
الگو -ي هرکدام از الگوها و قرارگرفتنش در جایگاه کالنگیرند. توسعهبرخی را نادیده می

ی همین مند محاسبه و بررساز وظایف مهم الهیات نظام طبیعتاً مزایا و معایبی دارد و یکی
مزایا و معایب است. دانشمند الهیات براي انجام این محاسبه، باید یک الگوي ادراکیِ برآمده 

ي نحو منسجم و فراگیر بسط دهد تا ببیند چه ثمرات و تبعاتی براي کلیتِ شاکلهاز سنت را به
دیگر  شد؟نادیده گرفته خواهد  مفهومیِ دین در بر دارد: کدام عناصر سنت برجسته و کدام

هاي آن را ها و کاستیتوانند ضعفحدي می استعارات و الگوهاي تکمیلی و تقویتی تا چه
نحوي بسط یابند که مؤید و مکمل (و نه توانند بهجبران کنند؟ آیا این استعارات و الگوها می

 الگو باشند یا خیر؟ -نافی و ناقض) کالن
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دان روشن کرده، او را گو را براي الهیال-پژوهشی از این دست، مزایا و معایب هر کالن
  ). 25، ص: 7کند که آن را با لوازمش بپذیرد و یا کنار بگذارد (مخیّر می

 . کفایت براي اقتضائات عصر 3. 6
کند که نباید الگوها را چنان با حقیقتِ امر الوهی پیوند داد که موِهم برومر مدام تأکید می

لگوها هرچند نسبتی با واقعیت دارند و وجوهی از واقعیت ها با امر الوهی باشد. اعینیت آن
گاه ماهیت استعاري خود را از دهند، هیچالوهی را متناسب با ظرف و قالب خود انعکاس می

اي را با خود به همراه دارند. استعاره گونه» و چنین نیست«دهند و همواره نداي دست نمی
مقرّب باشد، از جهاتی نیز مبعد خواهد بود. اگر  از تمثیل است و هر تمثیلی هرچند از جهاتی

استعارات و الگوهاي ذهنیِ خود را مفاهیمی مطلق و تغییرناپذیر بدانیم، با گذر زمان و تغییر 
هاي فکري و اقتضائات عصري، ربط و نسبتشان را با واقعیات جاري و نیازهاي کنونِی پارادایم

طبیق ما با این اقتضائات، سودمند باشند. ازآنجاکه توانند در تدهند و نمیزندگی از دست می
توانند تا ابد کارآمد باقی هاي ذهنی ما نمیاقتضائات زندگی مدام در حال تغییرند، قالب

ها و وجوهی از دین را که براي معنابخشی به حیات بمانند. تحول در اقتضائات زندگی، مؤلفه
جایی اند دچار تغییر و جابههان، مناسب و ضروريهاي جدید از جمعنادار با تجربه يو مواجه

مند به الگوهاي هاي تاریخی و فرهنگی گوناگون، الهیات نظامکند. بنابراین در موقعیتمی
مفهومی متفاوتی نیاز دارد تا وجوهی از دین را که با موقعیت تاریخی و فرهنگیِ فعلی سازگار 

، 7فعلیِ زندگی مناسبت ندارد چشم بپوشد (است برجسته کند و از وجوهی که با اقتضائات 
 ). 26ص: 

گیري از اما باید در نظر داشت که چنین مالکی هرچند در پویایی معرفت دینی و پیش
گشا است، این خطر را نیز به دنبال دارد که پردازي درباب امر الوهی راهانسداد و تصلبِ نظریه

کلی منصرف کند و کارآمدي و انطباق با به ي صدق الگوهاپردازيِ دینی را از دغدغهنظریه
ي اول در پی آن است، اقتضائات عصر را در پذیرش الگوها کافی بپندارد. آنچه مؤمن در درجه

بینی و االمکان منطبق بر واقعیت از امر الوهی است که مبناي جهانکسب تصویري حتی
این معنا باشد که در زمان، به معنابخشی به زندگی قرار گیرد. اگر تغییر این تصویر در طول

و ُبعد جدید از آن واقعیِت  جلوه هر عصري، متناسب با نیازها، معارف و اقتضائات آن عصر،
ي الگوهاي شود، سخن صحیحی است؛ اما اگر رابطهبسیط الوهی براي مؤمن منکشف می

ین الگوها صرفاً تابعی کلی منقطع گردد و اذهنی و استعارات ما با واقعیتِ عینیِ امر الوهی به
از نیازهاي عصري باشند، بعید است هدف اصلی از این الگوها و اساساً هدف اصلی تدیّن، که 

 پیمودن راه سعادت بر مبناي باورهاي حق درباب امر الوهی است، محقق شود.
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  . اعتبار براي شخص4. 6
شناختی شخص مؤمن روانشناختی و برومر بعد از ذکر سه معیار فوق، وضعیت معرفت

دهد و معتقد است درنهایت، این خودِ مؤمن است که را نیز در عرض این معیارها قرار می
گونه باور او، همانگیرد با کدام الگوي ادارکی و الهیاتی همراه و همدل گردد. بهتصمیم می

د و الگوهاي کننهاي مختلف اقتضائات خاصی را بر حیات آدمی تحمیل میکه زمانه و فرهنگ
ي هاي حاضر در یک فرهنگ یا زمانهالهیاتی ناچار باید با این اقتضائات سازگار باشند، انسان

الگوهاي الهیاتی در یک زمان کنند. یکسان عمل نمیواحد نیز در مواجهه با اقتضائات حیات، 
باشند اما براي بسا براي گروهی از مؤمنان بسندگی و کفایت الزم را داشته و مکان واحد، چه

الگوي خاصی را پذیرا باشد و با الهیاتِ برآمده -که فردي کالنگروهی دیگر چنین نباشند. این
تواند بدون خلل در هویت از آن همراه گردد، در نهایت به این بستگی دارد که آیا می

این خود فرد اش آن را بپذیرد یا خیر. بنابراین در نهایت، ، روانی و معرفتیي دینییکپارچه
ي دینی سهیم گیرد آیا با اتخاذ یک الگوي الهیاتی با دیگر اعضاي جامعهمی است که تصمیم

توان گرفت، ساحت درونی و عاطفی انسان هم شود یا خیر. این تصمیم را فقط با عقل نمی
 ).158، ص: 6در اتخاذ آن نقش دارد (

 

 » وارخداي شخص«الگوي -گیري از کالن. بهره7
الگویی -ي کالنسازي براي ارائهمر در این مسیري که طی شد، در واقع، در پی زمینهبرو

ي ارتباط انسان با او را در چارچوب آن زاي امر الوهی و شیوهاست که وجود حیرت
در میان » خدا چونان شخص«ي االمکان ملموس کند. او بر این گمان است که استعارهحتی

الگوي مطلوب -شدن به کالنر الوهی، قابلیت بیشتري براي تبدیلتمام استعاراتِ ناظر به ام
تري از تر و منسجمباور او، اگر خداوند را چونان شخص در نظر بگیریم، تفسیر عقالنیدارد. به

نیایش با خدا فقط در قالب ارتباط  عنوان مثال،توان به دست داد. بهاعمال و آداب دینی می
 ).135، ص: 1توجیه است (وار با خداوند قابلشخص

» شخص«توانیم به استلزامات مفهومیِ الگوي کند ما تا کجا میحال، او روشن نمیبااین
 یکی از لوازم رابطه بین دو شخص، وجود عواطفی چون عشق، امید، بند بمانیم. مثالًپاي

چنین مفاهیمی توانیم ظن، بدگمانی، خشم، نفرت، شوق و... است. ما تا کجا میحسن اعتماد،
را به خداوند نسبت دهیم؟ دقیقاً چه احتیاطات معرفتی را باید درپیش بگیریم تا در اطالق 

 این مفاهیم به خداوند، در دام تشبیه و تجسیم گرفتار نشویم؟
رود، کاربرد این کار میي متفاوت بهطور کلی، وقتی که یک لفظ در دو یا چند زمینهبه

 ست:لفظ از سه حالت خارج نی
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بر که عالوهطوريکار رفته است، بهمعناي واحد و یکسان بهها دقیقاً بهي زمینه. در همه1
» مشترك معنوي«طور صورت، آن لفظ بهفرماست. دراینوحدت لفظ، وحدت معنا نیز حکم

 هاي گوناگون استفاده شده است. در سیاق
متغایر استعمال شده است، اي به معنایی کامًال متفاوت و . در هر سیاق و زمینه2

که این معانی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در این صورت، اشتراك حاکم در این طوريبه
 است.» اشتراك لفظی«بین، صرفاً 

کامالً متفاوت و متغایر است و نه کامالً یکسان؛  هاي مختلف، نه. معانی آن لفظ در سیاق3
 دارند و از بعضی جهاتْ اختالف. بلکه از بعضی جهات با یکدیگر شباهت 

ي اطالق مفاهیم شخصانی بر خداوند، فرض اول مستلزم تشبیه و فرض ي نحوهدرباره
هاي دیگري را بیازمایند، اند راهدانان غربی تالش کردهدوم مستلزم تعطیل است. برخی الهی

الهیات «دانانِ مکتب یگردد؛ مثالً الهها نیز به یکی از این دو بازمیاما در نهایت، آن راه
ي اتصاف ذات الهی به صفاتی چون تغییرناپذیري، علم مطلق، ، با بازنگري در نحوه»گشوده

اند که حاصلش اذعان به نبود کمال مطلق در دست دادهها بهقدرت مطلق و... تفسیري از آن
، صص: 7رسد (ذات الوهی است. گاه از برخی فرازهاي آثار برومر هم چنین باوري به مشام می

وار ). اگر چنین استنباطی صحیح باشد، باید گفت آنچه برومر خداي شخص100 – 80
شدت آمیخته با نامیم مناسبتی ندارد و دیدگاه او بهالوجود میخواند، با آنچه ما واجبمی

 تشبیه است. 
 

 گريي صدق و حکایت. الگوهاي الهیاتی و مسأله8
نمایی، مر درخصوص الگوهاي الهیاتی مطرح است، میزان واقعپرسش مهمی که براي برو

هایی براي بیان احساسات، عواطف و قالب هاست. آیا این الگوها صرفاًگري و صدق آنحکایت
دهند؟ آیا این الگوها از حیثیت اند یا از واقعیتی بیرون از ذهن نیز خبر میهاي انسانسوگیري

ها در عالم واقع نیز صادق هستند، یا شود ادعا کرد که آناِخباري نیز برخوردارند؟ آیا می
بخشند، ها حیاتشان را نظام میکه صرفاً تمثیالتی تخیّلی هستند که مؤمنان با توسل به آناین

 ها باشند؟گونه صدقی براي آنکه مدعی هیچبدون این
ند که هایی هستبر اساس نظر فیلسوفی چون آر. بی. بریت ویت، باورهاي دینی قصه

ها کنند. همچنین این قصهها و تعهدات اخالقی خود را ابراز میها نگرشمؤمنان در قالب آن
ها و تعهداتی را اتخاذ کنند. براي ایفاي چنین نقشی، انگیزاند که چنین نگرشآنها را برمی

 ).252-229صص:  ،4ها باور داشته باشیم (الزم نیست که به صدق خارجیِ آن
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باور او، مشکل اینجاست کشد. بهرا به نقد میدیدگاهی مخالف است و آنبرومر با چنین 
هایی که مؤمنان در پرتو ها و نگرشهاي اعتقادي را انکار کنیم، کنشنماییِ گزارهکه اگر واقع

که من زندگیِ خود را زندگی اند، دچار آشفتگی خواهد شد. اینایمان دینی بدان متعهد شده
و در همان حال، انکار کنم که در واقعیتْ خدایی هست که در محضر او  در محضر خدا بدانم

کننده و مهم چنان سبکی از فرض تعیینمعنا است. پیشکنم، سخنی آشفته و بیزندگی می
زندگی، صدق چنین باوري است. بنابراین انکار صدق وجود خدا، آن سبک از زندگی را آشفته 

 ).18، ص: 7( کندمعنا میو بی
هایی رو مهم است که چیزها و موقعیتکه چیزي واقعیت خارجی داشته باشد یا نه، ازآناین

هاي ما براي عمل هستند. ها و گزینهي امکانکنندهدهند، تعیینکه جهان خارج را تشکیل می
ي عمل ما را که عمل کنیم، باید حوزهما در این جهان ناچار به عمل هستیم و براي آن

هاي ما را فقط موجودات واقع در ها و گزینهي امکانونی روشن کنند. دایرههاي بیرمؤلفه
 . )236: ، ص5کنند نه تصاویر خیالی! (خارج تعیین می

بنابراین از دیدگاه برومر، استعارات و الگوهاي ذهنیِ مربوط به امر الوهی، اگر هیچ حکایتی 
وسو داده، ي انسانی در این جهان، سمتهاتوانند به کنشاز خارج نداشته باشند، منطقًا نمی

که سبک زندگی دینی معنادار باشد، باید وجود واقعیِ امر براي آنها را تعیّن ببخشند. لذا آن
هایی چون شکر، عشق به خداوند و الوهی را مفروض گرفت. در این شیوه از زندگی، آموزه

ه انسان، آگاهانه نسبت به چیزي ستایش و پرستش، در محور زندگی قرار دارند و معنا ندارد ک
 ). 280، ص: 5که وجود ندارد، شاکر، عاشق یا عابد باشد (

کند که چنین نیست که تمام استعارات و حال، برومر در جاي دیگر، اذعان میبااین
اي عظیم از باور او، کتاب مقدس گنجینهي واقعیت باشند. بهدهندهالهیاتی بازتاب الگوهاي

ها)، با ي آنگذارد که فقط برخی از این حکایات (و نه همهحکایات را در اختیار مؤمنان می
ها و حکایات اي از داستانعنوان مثال، پارهتفاوتِ درجات، مبنایی تاریخی (صادق) دارند. به

هایی ر کتاب مقدس، مانند آیات سِفر پیدایش، سِفر خروج یا کتاب ایوب، گزارشموجود د
اي از تاریخ و گون و آمیزهها یا رویدادهایی قصهي موقعیتکنندهتاریخی نیستند، بلکه ترسیم

ها و رویدادهایی توانند معنا یا اهمیت موقعیتها میاسطوره هستند که مؤمنان در قالب آن
 ها نه صرفاًاین روایت«شوند بفهمند. رو میها روبهزندگی خویش با آنرا که خود در 

اي از فهم دین، و همیشه روشن نیست که اند و نه صرفًا بیاناتی اسطورههایی تاریخیگزارش
 ). 286، ص: 1» (شودرسد و دیگري آغاز میکجا یکی به پایان می

کنند این است که ان ایفا میشها فارغ از صدق و کذب منطقینقشی که این حکایت
کاررفته هاي بهآموزند. تمثیلرهیافت مناسب در تعامل و ارتباط با امر الوهی را به انسان می



 89 هویت استعاري الهیات از دیدگاه ونسان برومر

 

هایی از گر جلوهنفسهِ آن باشند، بیانگر واقعیتِ فیکه نمایشي امر الوهی بیش از آندرباره
، صص: 6به سمت خدا الزم است (اند که براي ساختن یک زندگی ایمانی و سلوك واقعیتِ آن

56-59 .( 
نمایِی الگوهاي هاي واقعدانان قرار دارد تا مرزتنها راهی که ازنظر برومر پیشِ پاي الهی

عنوان هاست. بهالهیاتی را روشن کنند، مقایسه و تطبیق الگوها با یکدیگر و رفع تناقضات آن
یاد شده است؛ اما این بدان » انسانی«فی مثال، در کتاب مقدس، از خداوند با تعابیر و اوصا

شدنی شود بر خداوند نیز اطالقاز آن تعابیر در عالم انسانی فهمیده می هرچهمعنا نیست که 
ها، نامحدود و نامشروط است و است؛ شوکت، اقتدار، صداقت و... در خداوند، بر خالف انسان

ها در کنار هم، ی دارد. این تمثیلبدیهی است که چنین صفاتی در باب خداوند، ماهیت تمثیل
کنند. سازند که همدیگر را تفسیر و مرزهاي معناییِ یکدیگر را محدود میاي را میمجموعه

هنگاِم هاي ضمنِی یک مفهومِ خاصِ شخصانی بهیک از مدلولما براي اینکه بدانیم کدام
را در کنار تمثیالت باید آن تمثیل شود میي خداوند، همچنان حفظ میکاربردش درباره

دیگر بگذاریم و ببینیم آیا سرایت یک مدلول خاص را از سیاق انسانی به سیاق الوهی اجازه 
 ). 57، ص: 6دهند یا خیر (می

سو انکار است در این مسأله به رأیی قاطع برسد. ازیک رسد برومر نتوانستهنظر میبه
رفتن انسجام ي آشفتگی منطقی و ازمیانهمنزلنمایِی مفاهیم دینی را بهگري و واقعحکایت

نماي برخی اي و ناواقعداند و از سوي دیگر بر ماهیت تمثیلی، اسطورهدر زیست مؤمنانه می
رفت از اري هم که براي برونکگذارد. راهاز الگوهاي الهیاتیِ موجود در سنت دین صحه می

ها و ي تمثیل؛ چراکه با مقایسهکند، چندان وافی به مقصود نیستاین سرگردانی معرفی می
دیگر ها با یکآید صرفاً میزان سازگاري یا تناقض آناستعارات با یکدیگر، آنچه به دست می

کدام از آنها دقیق نیست. اما توان فهمید همین است که هیچاست و نهایت چیزي که می
قعیت الوهی را به انسان میزان از واکه کدام استعاره و تمثیل یا الگوي ادراکی چهسنجش این
 کند، نیازمند مالکی عقلی یا خارجی است که در آثار برومر مفقود است. منعکس می

 

 بندي و نتیجه. جمع10
هاي دینی به معرض تبیین و در این مقال، نگاه ونسان برومر به ماهیت استعاريِ گزاره

ي بشري را عاره، اساس اندیشهي تعریفی فراخ از استواکاوي گذاشته شد. این متفکر با ارائه
هاي گوناگون را حاصل دگرگونی در رفت بشر در دانشداند و پیشمبتنی بر استعاره می

پندارد. او نقش استعاره را در دین، اساسی و بنیادین هاي استعاري ذهن دانشمندان میقالب
توان سخن گفت. در این انگارد و معتقد است از امر الوهی جز با ابزار تمثیل و استعاره نمیمی
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ي مند این است که از میان استعارات موجود در سنت انباشتهي الهیات نظاممیان، وظیفه
استعاره بنشاند و دیگر -هایی را که قابلیت توسعه و ارتقا دارند در جایگاه کالندینی، آن

مند این الهیات نظامبیان دیگر، ها بازتعریف و بازتفسیر نماید؛ بهاستعارات را در ذیل چتر آن
ي کلی دین ي اصلی فهم شاکلهالگوهاي ذهنی را به دریچه-استعارات کلیدي یا همان کالن

اي صورت گیرد که باور برومر، این کار باید با توسل به معیارهاي چهارگانهکند. بهتبدیل می
 اعتبار براي شخص. عبارتند از: سازگاري با سنت، انسجام فراگیر، کفایت براي اقتضائات عصر و 

باور برومر، آورد، اما بهدانان پیش میها تنگناهایی براي الهیالتزام به هر کدام از این مالك
کارگیري حال، بهبنند. بااینکلی نمیهاي الهیاتی بهبال آنان را براي نوآوريواین تنگناها دست

سنت، ابهام در روست. نامعلوم بودن مرزهاي هایی روبهها در نگاه دِقّی با دشوارياین مالك
دان گرفتن نقش الهینمایی استعاراتِ موجود در سنت، نادیدهي سنجش کارآمدي و واقعشیوه

نماییِ استعارات، ونسبت اقتضائات عصر با واقعوسو دادن به سنت، و ناروشن بودن ربطدر سمت
 کند. ه میي برومر را با دشواري مواجهاي چهارگانهازجمله ایراداتی است که کاربست مالك

ترین الگو براي را مناسب» شخص«برومر از میان الگوهاي موجود در سنت، الگوي 
داند و در ي انسان با او میگفتن از خداوند و تبیین فعل او در جهان و نیز توضیح رابطهسخن

سازد که هیچ الگویی را نباید کند، اما خاطرنشان میالگو دفاع می-آثار خود، از این کالن
چه  کند که دقیقاًحال، او روشن نمیي تمام وجوه امر الوهی پنداشت؛ باایندهندهزتاببا

ها در ي آنهي امر الوهی با کاربرد معمول و روزمروار دربارهتفاوتی میان کاربرد صفات شخص
ي برومر دارد این است که هیچ معرفتی درخصوص مشکلی که نظریهزبان انسانی وجود دارد. 

گوید اگر خداوند را چونان شخص ببینیم چه لوازم سلوکی دهد و فقط میوند نمیذات خدا
توان با توسل به استعارات و معرفتی در پی دارد. البته از اساس، ادعاي برومر این نیست که می

الگوها به حقیقت امر الوهی پی برد؛ اما مسأله این است که اگر یکی از اجزاي الهیات -و کالن
نما از امر الوهی در حد درك بشري بدانیم، نظام الهیاتی برومر دادن تصویري واقعدسترا به

نمایِی الگوهاي برومر درخصوص میزان واقعپاسخ روشنی به این دغدغه در چنته ندارد. 
نقد گرا را بهشناسانِ ناواقعسو دینکند؛ چون ازیکالهیاتی، رأي قاطع و مقبولی را عرضه نمی

شمارد، اما داران میي دیني آشفتگی ذهنیِ جامعهنماییِ الگوها را مایهواقع کشد و نفیمی
اي را در متون دینی و کتاب گون و اسطورهها و استعارات قصهدیگر، وجود تمثیلازسوي

ي برومر با ابهام و نماییِ الگوهاي دینی در اندیشهکند. بنابراین مرزهاي واقعمقدس نفی نمی
هاي ناظر به امر که اگر هدف برومر از نگاه استعاري به گزارهست. نتیجه اینایهام مواجه ا

در  رسد در پایان کار،نظر میزدایی از امر الوهی باشد، بهالوهی، تصویرسازيِ معقول و حیرت
هایی که براي گزینش رسیدن به آن هدف چندان کامیاب نبوده است؛ چراکه نه مالك
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الگوي انتخابی خود -اند و نه کالننقصدهد بیالگوها به دست می-استعارات کلیدي و کالن
رسد برومر بعد از طی نظر میدهد. بنابراین بهاو چیزي از حقیقت امر الوهی را بازتاب می

 ي آغاز رسانده است!دوباره ما را به همان نقطه مسیري طوالنی،
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