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 ، خوانندگان گرامی
 

نخـست بـرای آنکـه خداونـد : نماید مترجم این کتاب به دو دلیل خداوند را تمجید می
؛  مقـدس نـصیب او سـاخت ر زمینۀ درک و تفسیر کتـابکتاب را د»  دومین«افتخار ترجمۀ 

 . ها را در این زمینه یافت کتاب»  مفیدترین«، برای اینکه توفیق ترجمۀ یکی از  دوم

ِ، کتاب معروف پروفسور برنارد رام  سال گذشته ِ)Bernard Ramm( علم «، تحت عنوان
زو آثـار کالسـیک در کتاب مزبـور جـ. منتشر شد»  مقدس در مذهب پروتستان تفسیر کتاب

، پس از گذشت حدود سه دهه از نگارش  باشد و هنوز هم مقدس می زمینه علم تفسیر کتاب
ایـن کتـاب بـرای خواننـدگان دانـشگاهی . باشـد های معتبر و مرجع می ، در زمرۀ کتاب آن

ِ، و درک دقیـق و کامـل آن مـستلزم آگـاهی از برخـی مباحـث مـدرن الهیـاتی  نگاشته شده
 .باشد می

منتـشر »  مقـدس را درسـت درک کنـیم چگونـه کتـاب«کتاب حاضر که تحـت عنـوان 
»  عمـوم«فرد برخوردار اسـت کـه بـرای درک و اسـتفادۀ  شود، از این ویژگی منحصر به می

، با اینکـه نویـسندگان آن از  ، چه دانشگاهی و چه ایماندار عادی مسیحیان نوشته شده است
،  کار رفتـه در ایـن کتـاب زبان به. باشند مقدس می کتابترین دانشمندان و محققین  برجسته

، تا تاریخ دومـین  این کتاب. باشد دور از اصطالحات فنی می ًبسیار روان و ساده و عمدتا به
هـا در  فروش رفته است و جـزو پـر فروشـترین کتـاب  نسخه به۲۰۰٫۰۰۰، بیش از  چاپش

 .باشد مقدس می عرصه علم تفسیر کتاب

 .مقدس خواهد بود ِطالعۀ آن جهشی مثبت و مفید در درک درست کتابایمان داریم م
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 پیشگفتار
 

، شـوخ  کـردیم زمانی که دربارۀ عنوان کتاب حاضر با یکـدیگر بحـث و مـشورت مـی
کتـابی متفـاوت در زمینـه درک «:  مان گل کرد و فکر کـردیم نـام کتـاب را بگـذاریم طبعی
ِاما تصور چنـین .  ین عنوان را به فراموشی سپردیماما خرد بر ما چیره شد و ا! » مقدس کتاب

 .باشد هایی از این دست می ِعنوانی بیانگر فوریت و ضرورت نگاشته شدن کتاب

بعضی از .  مقدس منتشر شده است های بسیاری در زمینه شیوۀ درست درک کتاب کتاب
نظـران  احبشـمار انـدکی از آنهـا را صـ. آنها مفیدند و بعضی دیگر چنـدان مفیـد نیـستند

هـا روشـهای گونـاگون بـرای مطالعـه  در برخـی از ایـن کتـاب. انـد مقـدس نوشـته کتاب
اند؛ برخی دیگر، به توضیح اصول بنیادین علم تفـسیر خطـاب  مقدس مطمح نظر بوده کتاب

تفـصیل شـرح  این دست از آثار، قواعد کلـی تفـسیر را بـه. اند به خوانندگان عادی پرداخته
، و سـپس بـه قواعـد )شـود مقدس مربوط می  به کلیۀ بخشهای کتابقواعدی که(دهند  می

،  قواعدی که بر انواع خاص نوشتارهای کتاب مقدس حاکم است(پردازند  خاص تفسیر می
 ). ، و غیره ، صنایع بدیع شناسی ، نمونه نظیر نبوت

 های دیگر در این زمینـه اما امید ما این است که کتاب حاضر فقط چیزی در سطح کتاب
 :ِفرد بودن کار ما چند علت دارد منحصر به. نباشد

 
، توجه اساسی این کتاب معطوف است به  همانگونه که از فهرست مطالب پیدا است -۱

گرچـه در . دهنـد مقـدس را تـشکیل مـی که کتاب) genres(های مختلف ادبی  درک سبک
 تمـام کتـاب حـاکم ، اما این نگرش کلی بر مورد مسائل دیگر نیز به بحث خواهیم پرداخت

. داریم که میان مزامیر و رساالت تفاوتی واقعی وجـود دارد ما با تأکید اظهار می. خواهد بود
ایم که خواننده را یاری دهیم تا مزامیر را همچون شـعر، و رسـاالت را همچـون  ما کوشیده

ی دارنـد بـر ها حیاتی هستند و تأثیر ژرف ایم نشان دهیم که این تفاوت کوشیده. نامه بخوانند
 .نحوۀ مطالعه و درک پیامشان در عصر ما

هـای ادبـی  هایی برای مطالعۀ هر یک از سـبک ، دستورالعمل گرچه در سراسر کتاب -۲
،  ایـم ِ، اما توجه کافی نیز به خواندن هوشمندانۀ آن مبـذول داشـته ایم مقدس ارائه داده کتاب

،  ، هـر کـه الویـان عنـوان مثـال به.  زنیم ِچرا که این آن کاری است که اکثر ما به آن دست می
ًارمیا، یا امثال را در کنار اول سموئیل و اعمال رسوالن خوانده باشد، یقینا متوجه شده است 

ِای ممکن است از خوانـدن  خواننده. های گوناگونی وجود دارد ها تفاوت که میان این سبک
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۶

امـا در همـان .  ارمیا چه بـوده اسـتالویان ملول شود یا از خود بپرسد که موضوع اشعیا یا 
.  ِشود که خواندن اول سموئیل یا اعمال رسوالن چقدر دلنشین اسـت ً، کامال متوجه می حال

ها را تشخیص  امیدواریم بتوانیم به خوانندگان کتاب حاضر کمک کنیم تا ارزش این تفاوت
دانه بخواننـد و مقـدس را نیـز هوشـمن ، بخشهای غیر روایتـی کتـاب دهند و به این ترتیب

 .مند گردند بهره

ًاند، یعنی کسانی که معموال  رشتۀ تحریر در آورده این کتاب را دو استاد دانشگاه به   -۳
شـود تـا اثـر  های بسیاری نوشته مـی شوند و کتاب روح انگاشته می مسیحیانی خشک و بی

،  مقـدس رک کتـابشود که برای د اغلب گفته می. ایشان را بر سایر ایمانداران خنثی سازند
، و ما با تمامی قلـب بـه آن اعتقـاد  این درست است.  نیازی به تحصیالت دانشگاهی نیست

ِهای گاه پنهان این مدعا که تحـصیالت دانـشگاهی و اسـتادان  ، از انگیزه اما درضمن.  داریم

بـه ما این شـجاعت را .  باشند، نگران هستیم مقدس می دانشگاه مانعی بر سر راه درک کتاب
 .نیز سخنی برای گفتن دارند»  متخصصین«دهیم که بگوییم که حتی  خود می

 
، این دو استاد که نویسندگان این کتاب هستند، بر حسب تصادف ایمانـدار نیـز  عالوه به

. ، باید از آن اطاعت نیـز بنماینـد مقدس باشند و معتقدند که عالوه بر مطالعۀ علمی کتاب می
 که بیش از هر چیز دیگر، ایشان را سوق داد تا به پژوهشهای علمی و ًدقیقا همین اعتقاد بود

ما آرزوی شدیدی داشتیم که خـدا و ارادۀ او را . مقدس دست بزنند دانشگاهی دربارۀ کتاب
 . ، تا حد امکان دقیق و کامل درک کنیم در قرن بیستم

لـذا . دهنـد م میکنند و تعلی طور مرتب در کلیساهای مختلف موعظه می این دو استاد به
، بلکه تالش نماییم  ًمرتبا در مقابل این نیاز قرار داریم که نه فقط پژوهشگر و دانشمند باشیم

 .کند و این ما را به نکتۀ چهارم هدایت می.  مقدس را نیز کشف کنیم تا کاربرد عملی کتاب

یـام  تعبیـر یـا کـاربرد پمـسئلهآن عامل فوری که باعث نگارش این کتـاب گردیـد،  -۴
بـسیاری .  باشد؛ هدف ما این بوده که خوانندگان را در این زمینه یاری دهیم مقدس می کتاب

، یعنـی  ًاز مشکالت مهم در کلیسای امروز، اساسا ناشی از پر کردن شـکاف تعبیـری اسـت
اما این . مقدس در زمان نگارش و در زمان ما وجود دارد شکافی که میان مفهوم و پیام کتاب

توجه دانـشمندان . باشد ِر کردن شکاف میان دانشمندان و خوانندگان عادی نیز میبه معنی پ
ًباشد؛ توجه خوانندگان عادی معمـوال  در وهله اول معطوف به معنای متن در آن روزگار می

ِدانشمند ایماندار معتقد است که باید به هـر دو .  معطوف به معنای آن برای روزگار ما است

تواند منتهی بـه  منظور کسب پیامی برای امروز، می ًمقدس صرفا به کتابمطالعه . توجه نمود
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 ۷ پیشگفتار

اساس و هر نوع اشتباه قابل تصور گردد، چرا که فاقد عاملی برای مهار آن  گیریهای بی نتیجه
تـرین ابـزار تعبیـر  ، اکثـر ایمانـداران الاقـل تـا حـدی از برکـت مهـم خوشبختانه. باشد می

 .باشد  عقل سلیم میمقدس برخوردارند، که آن کتاب

توانـد باشـد کـه مطالعـۀ  تـر از ایـن نمـی روح از سوی دیگر، برای کلیـسا چیـزی بـی
کالم خدا گرچـه . مقدس تبدیل به تحقیقات دانشگاهی در زمینۀ مسائل تاریخی گردد کتاب

ِهمتا بودن آن در این است کـه  ، اما بی ِدر اصل در یک چارچوب تاریخی واقعی نوشته شده

 . ، هنوز هم کالم زندۀ خدا است  اعطا شده در چارچوب شرایط تاریخیِآن کالم

نمایـد  دانشمند ایماندار تأکید مـی.  ُ، ما به هر دو بعد قضیه توجه خواهیم داشت بنابراین
یعنـی . کـرد کند که آن زمان می مقدس در وهلۀ اول همان معنایی را امروز افاده می که کتاب

ًالم خدا امروز برای ما، پیش از هر چیز، دقیقا کالم خدا برای مردم اینکه ما ایمان داریم که ک
، کشف کنـیم کـه معنـای  نخست: لذا دو وظیفه بر دوش ما خواهد بود. باشد آن روزگار می

، باید بیاموزیم کـه  دوم.  نامیم می) exegesis(؛ این وظیفه یا کار را تأویل  اولیۀ متن چه بوده
؛  ِشرایط و چارچوبهای متفاوت و جدید روزگار خود درک کنـیمهمان مفهوم را چگونه در 

در ) hermeneutics(اصـطالح .  نـامیم می) hermeneutics(این وظیفه یا کار دوم را تعبیر 
گیرد، اما در این کتاب ما از این اصطالح فقط در  ، هر دو کار را در بر می کاربرد کالسیک آن
ِمقدس باید انجام  هدف مطالعه کتاب. اده خواهیم کرد، یعنی تعبیر، استف معنای محدودترش

 .ِدرست هر دو کار باشد

، به این هـر دو  ایم  که به بررسی ده سبک مختلف ادبی پرداخته۱۳ تا ۳های  لذا در فصل
از آنجا که تأویل بایـد همـواره در نخـستین مرحلـه ). تأویل و تعبیر(ایم  وظیفه اشاره کرده

.  ایـم ِفرد بودن هر سـبک ادبـی نمـوده ا صرف تأکید بر منحصر بهانجام شود، وقت زیادی ر
؟ اینها همگی چه تأثیری  ؟ ماهیت شعر عبری چیست ؟ چند نوع مزمور داریم مزمور چیست

، به این نیز خواهیم پرداخت که مزامیر گوناگون امروز چگونه  بر درک ما دارند؟ اما درضمن
خواهـد چـه بگویـد؟ از آن چـه بایـد بیـاموزیم و  یخدا م. کنند عنوان کالم خدا عمل می به

، چیزی  ایم آنچه که ما ارائه داده.  ایم قواعد تعیین نکنیم ؟ ما کوشیده چگونه باید اطاعت کنیم
 . است در حد رهنمود، پیشنهاد، و توصیه

ً، معمـوال جـزو وظـایف متخصـصین  ، یعنی تأویل کنیم که وظیفۀ نخست ما تصدیق می
ِاما برای انجام دادن درست کار مقـدماتی تأویـل.  این گاه درست است.  استشمار آمده  به ِ  ،

رمز و راز کار در این نهفته است کـه سـؤاالت درسـت را در . الزم نیست که متخصص بود
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۸

، امیدواریم که به خوانندگان بیاموزیم که در مورد هر  به همین جهت.  مورد متن مطرح کنیم
، شخص  بدیهی است در مواقعی. الت درست را مطرح سازند، سؤا مقدس سبک ادبی کتاب

برای این امر نیز رهنمودهـای الزم . بیند که از نتیجۀ تحقیقات دانشمندان بهره جوید نیاز می
 .را ارائه خواهیم داد

هایی است که در حوزۀ تخصصش قـرار  ، مسؤول فصل هر یک از نویسندگان این کتاب
، و پروفـسور اسـتیوارت   را نوشـته اسـت۱۳ و ۸ تا ۶، ۴ا  ت۱های  پروفسور فی فصل. دارد

گرچه هر نویسنده در خصوص مطالب نویسندۀ دیگر نیـز اظهـار .  را۱۲ تا ۹ و ۵های  فصل
باشـد،  ً، و با اینکه معتقدیم این کتـاب واقعـا حاصـل تالشـی مـشترک مـی نظر کرده است

اص و روش خاص خـود خوانندۀ موشکاف مالحظه خواهد نمود که هر نویسنده سبک خ
 .را در ارائۀ مطالب دارد

به گفتۀ آن کودکی که آگوستین را ترغیب کرد که بخشی از رساله رومیـان را بخوانـد و 
مقـدس کـالم  کتـاب. »  یعنی بگیر و بخوانTolle, lege«گوییم  در اثر آن توبه کند، ما نیز می

 .دآن را بخوانید، درک کنید، و اطاعت نمایی.  ابدی خدا است

 
 نویسندگان کتاب

  ُگوردن فی و داگالس استیوارت
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  فصل اول

 نیاز به تفسیر : مقدمه
 

مقدس  الزم نیست کتاب« :گویند شاید شما نیز به کسانی برخورده باشید که با هیجان می
ًای معمـوال  چنـین گفتـه» .گوید، انجـام دهیـد را تفسیر کنید؛ فقط آن را بخوانید و آنچه می

، و  ، معلمـین ، شـبانان ای الهیـات  اعتراض مسیحیان عادی علیه علمای حرفـهکنندۀ منعکس
مقـدس را از دسـترس مـردم  ، گویا کتـاب» تفسیر کردن«معلمین مدرسه یکشنبه است که با 

مقدس کتـابی  خواهند بگویند که کتاب ، در واقع می با چنین اعتراضی. کنند عادی خارج می
،  باشد، هـر کـسی بـا انـدکی درک متعـارف و عقـل سـلیمهر چه « :گویند می.  مبهم نیست

مشکل بسیاری از واعظین و معلمین این است که . مقدس را بخواند و بفهمد تواند کتاب می
ِموضـوعی کـه موقـع خوانـدن . شـود آلود مـی کنند که آب گل آنقدر موضوع را کنکاش می

 ». ٓمقدس برایمان روشن بود، االن دیگر چندان روشن نیست کتاب

همـه قبـول داریـم کـه مـا مـسیحیان بایـد .  ، حقایق زیادی نهفته است در این اعتراض
و .  ، و از آن اطاعـت کنـیم ، بـه آن ایمـان داشـته باشـیم مقدس را بخوانیم بیاموزیم که کتاب

. درستی خوانده شود، نباید کتاب مبهمی باشـد مقدس اگر به بخصوص قبول داریم که کتاب
،  مقـدس ایم که یکی از مشکالت عمدۀ افراد در مطالعۀ کتاب  یقین رسیده، ما به این در واقع

ًمثال ! کنند ، بلکه این است که خیلی چیزها را خیلی خوب درک می ِنداشتن قوه درک نیست
 ۱۴   :۲فیـل (» هر کاری را بدون شـکایت و همهمـه انجـام دهیـد« :فرماید در این آیه که می

 . د ندارد؛ مشکل در اطاعت کردن و انجام آن استِ، مشکلی در درک آن وجو) مژده

ً، شدیدا در معرض این خطـر قـرار دارد کـه  همچنین قبول داریم که واعظ یا معلم کالم
، معنی روشن متن  نخست به کنکاش و تحقیق بپردازد، و بعد به متن بنگرد، و به این ترتیب

همین آغاز بگـوییم و مرتـب تکـرار لذا بهتر است از . را که اغلب در سطح قرار دارد، نبیند
؛ شخص نباید بکوشد چیـزی را  ِفرد بودن آن نیست ، منحصر به ِکنیم که هدف تفسیر خوب

 . ًکس دیگر قبال ندیده است کشف کند که هیچ

فرد باشد و از چنین تفسیری نیز لذت ببـرد،  مفسری که هدفش ارائه تفسیری منحصربه
، یا درکـی )از سایرین نشان دهد» تر زرنگ«هد خود را خوا می(ًمعموال یا دچار غرور است 
مقدس معانی عمیقی دارد که فقـط یـک  کند که کتاب تصور می(نادرست از روحانیت دارد 

و یا منافع نامشروعی ) تواند کشف کند شخص روحانی با بصیرتی خاص مانند خودش می
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۱۰

ویژه در خصوص آیـاتی کـه قصد دارد از یک بدعت الهیاتی دفاع کند، ب(در آن تفسیر دارد 
منظور این نیست که . ًفرد معموال اشتباه هستند تفسیرهای منحصربه). علیه آن بدعت هستند

نظر  فرد به شنود، منحصربه ِدرک درست یک آیه نباید برای کسی که آن را برای اولین بار می
 . ، هدف کار ما نیست فرد بودن بلکه منظور این است که منحصربه. برسد

»  معنـی سـاده و روشـن آیـه« تفسیر خوب بسیار سـاده اسـت و آن دسـتیابی بـه هدف
محک آزمایش برای . باشد ِترین ابزار برای این کار، عقل سلیم تنویریافته می و مهم. باشد می

، تفسیر درست فکـر را  بنابراین. دست دهد تفسیر خوب این است که درک درستی از آیه به
 .سازد قانع و دل را آرام می

دست دهد، پس دیگر  اما اگر کار تفسیر فقط این است که معنی ساده و روشن متن را به
؟ آیا معنی سـاده و  ؟ چرا وقت خود را فقط صرف خواندن نکنیم چه نیازی به تفسیر هست

تـر،  اما در معنایی درسـت. آید؟ به یک معنا، چرا دست نمی ، فقط از طریق خواندن به روشن
ِدلیل ماهیـت  یکی به : ، به دو دلیل بینانه انگارانه است و هم غیرواقع سادهچنین استداللی هم 

 . مقدس دلیل ماهیت کتاب ، به خواننده و دیگری

 
 خواننده در مقام مفسر

 
چرا؟ نخستین دلیل این است که چـه دوسـت .  ما باید بدانیم که چگونه باید تفسیر کنیم

، آن را  خواند، در عین حال مقدس را می که کتاب، هر کسی  داشته باشیم و چه نداشته باشیم
،  درضـمن.  کنـیم ، درک هم می خوانیم کنیم که آنچه را می ًما اکثرا فکر می. کند تفسیر هم می

القدس یا نویسندگان  مقدس همان است که روح کنیم که درک ما از کتاب ناخودآگاه فکر می
مقـدس را از ورای شخـصیت و  ثناء کتـاباما همه مـا بـدون اسـت. اند انسانی مد نظر داشته

؛ یعنی تجربیات ما، فرهنـگ مـا، و اسـتنباط مـا از کلمـات و  کنیم بینی خود درک می جهان
گاه شیوۀ درک و استنباط ما از امور، . دهد مقدس شکل می ، شیوۀ درک ما را از کتاب مفاهیم

هـایی  شود که برداشـت  میکشاند، یا حداقل سبب ، ما را به انحراف می ای غیرعمدی گونه به
 . دست دهیم مقدس به غریب و نادرست از متن کتاب

را »  صـلیب«، کلمـه  وقتـی شخـصی در فرهنـگ غربـی : اجازه بدهید چند مثال بیاوریم
یاد شکل متعارف صـلیب  ًشود که فورا به شنود، قرنها هنر و نمادگرایی مسیحی سبب می می

، نه به   در الفبای التین بوده استTشکل  لیب مسیح به، ص که به احتمال قوی بیفتد، در حالی
» کلیسا«اکثر پروتستانها و نیز کاتولیکها، وقتی واژه . شود این شکل که قرنها است تصور می

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۱ نیاز به تفسیر: مقدمه

وقتـی . اند افتند که در آن مردم روی نیمکتها نشسته یاد تاالری می شنوند، ناخودآگاه به را می
، ) ، ترجمـۀ قـدیمی۱۴  :۱۳روم (» نی تـدارک نبینیـدبرای شهوات جسما« :فرماید پولس می

اسـت و پـولس بـه »  بـدن«همـان »  جـسم«خواننده ممکن است فکـر کنـد کـه منظـور از 
ندرت به بدن اشـاره  ، به در واژگان پولس»  جسم«اما کلمه . کند اشاره می»  های بدن خواسته«

اره به یک بیماری روحـانی اسـت ، اش ؛ منظور پولس)ای که نقل شد ًمثال در همین آیه(دارد 
، بـدون  فرماییـد کـه خواننـده ، مالحظه می بنابراین. شود نیز نامیده می» آلود طبیعت گناه«که 

کنـد، و متأسـفانه  ، تفسیر هم مـی مقدس را به هنگام مطالعه اینکه تعمدی داشته باشد، کتاب
 . چنین تفسیرهایی اغلب نادرست است

ًخواند، عمـال نـوعی  مقدس را می شدۀ کتاب ِکه متن ترجمههر کسی  :اما یک نکتۀ دیگر
همـۀ .  ًخواند، زیـرا ترجمـه خـودش الزامـا نـوعی تفـسیر اسـت مقدس را می ِتفسیر کتاب

َمقدس ماحصل تحقیقات بسیاری است های کتاب ترجمه مترجمین مجبورند از میان معانی .  َ
، یکی را انتخـاب  کار رفته است مقدس به کلمات و اصطالحاتی که در زبانهای اصلی کتاب

 .گذارد ِکنند؛ این انتخاب آنان بر درک شما از معنای متن تأثیر می

ِمترجمین خوب کتاب ،  حـال با ایـن. های موجود در زبانها توجه دارند مقدس به تفاوت ِ
،  ردهکـار بـ ای را که پولس در یونانی به ، کلمه۱۴  :۱۳ًمثال در رومیان .  ای نیست ِاین کار ساده

،  کار بـرده ای به ترجمه کرد به این دلیل که پولس در زبان یونانی چنین کلمه»  جسم«آیا باید 
؟ یا اینکـه  نیست»  بدن«به معنی »  جسم«و بقیه کار را به مفسر بسپاریم تا به ما تعلیم دهد که 

دلیل که مقـصود ترجمه نمود، به این » آلود طبیعت گناه«کرد و آن را »  کمک«باید خواننده را 
تفصیل مورد بررسی قرار خـواهیم   را در فصل بعدی بهمسئله؟ این  پولس همین بوده است

خـودی  ، بـه ای مقدس از هـر ترجمـه در اینجا همین کافی است بدانیم که مطالعۀ کتاب. داد
 .کند خود ما را درگیر کار تفسیر می

کند، برداشتهای متفاوتی اسـت  مینکتۀ دیگری که نیاز به آگاهی از علم تفسیر را آشکار 
گویـا . دهنـد دسـت مـی مقـدس بـه های کتاب که محافل گوناگون مسیحی از یک آیه یا آیه

، برای همـه بـه یـک انـدازه  است»  روشن و ساده«شان بسیار  کنیم معنی هایی که فکر می آیه
قرنتیـان ًمثال بسیار جالب است که اکثر کـسانی کـه امـروزه بـر اسـاس اول .  روشن نیست

 معتقدند که زنان باید در کلیسا سکوت کنند، موضـوع تکلـم بـه زبانهـا را نفـی ۳۵- ۳۴  :۱۴
 تکلم به زبانها درست در همان قسمتی اشاره شده که سکوت مسئلۀکه به  کنند، در حالی می

 و ،  بر این باورند که زنان۱۶- ۲  :۱۱همچنین آنانی که بر اساس اول قرنتیان .  زنان آمده است
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ِکننـد کـه زنـان بایـد بـا سـر  توانند دعا و نبوت کنند، اغلب قبول نمـی ، می همینطور مردان
دهـد کـه  تعلیم می»  روشنی به«مقدس  ، کتاب در نظر بعضی. پوشیده به دعا و نبوت بپردازند

ِروش درست تعمید، غوطه ؛ بعـضی دیگـر معتقدنـد کـه از فحـوای مطالـب  ورشدن است ِ
امنیـت «بعـضی کلیـساها بـه .  رفت که تعمید اطفال کار درستی اسـتمقدس نتیجه گ کتاب
؛ امـا هـر » ِاز دسـت دادن نجـات«ایمانداران اعتقاد دارند و بعضی دیگـر بـه امکـان » ابدی

حتـی دو .  کلیسایی معتقد است که عقیده خودش مطابق معنی روشـن و سـاده مـتن اسـت
بـا . رخی آیات با هم توافـق ندارنـدب»  روشن و ساده«نگارنده این کتاب در خصوص معنی 

»  روشن و ساده«کوشیم معنی  خوانیم و همه ما می مقدس را می ، همه ما همان کتاب حال این
 . متن را درک و اطاعت کنیم

، انـواع » مقـدس مسیحیان معتقد به کتـاب«ِتشخیص میان  های قابل  عالوه بر این تفاوت
تـوان  ًها را معموال مـی بدعت. خورد چشم می بهعقاید عجیب و غریب نیز در گوشه و کنار 

عنـوان  ، کتاب دیگری را نیز به مقدس راحتی تشخیص داد، زیرا پیروان آنها عالوه بر کتاب به
ها ممکن است دارای چنین مرجعی نباشند، امـا همـۀ  گرچه همۀ بدعت. مرجع قبول دارند

هر بدعت یـا . سازند دوش می، حقیقت را مخ مقدس آنها از طریق کاربرد خاص آیات کتاب
تا ) کنند که الوهیت مسیح را انکار می(ای که بتوان تصور کرد، از شاهدان یهوه گرفته  عقیده

، همگـی )دارنـد کـه مـار برمـی(و آپاالچیها ) گیرند جای مردگان تعمید می که به(مورمونها 
 . مقدس است مدعی هستند که عقایدشان مبتنی بر کتاب

کنـیم کـه عقایـد  تر هستند، مشاهده مـی ی که از نظر الهیاتی ارتودکسحتی در میان آنان
جدیـد در »  ُمـدهای«، یکـی از  عنوان مثال به. یابند های مختلف مقبولیت می غریب در زمینه

َ، خصوصا در میان کریزماتیک میان پروتستانهای آمریکایی ِانجیـل «ای است که بـه  ها، عقیده ً
این است کـه خـدا »  خبر خوش«،  طبق نظر این گروه.  ستمعروف شده ا»  ثروت و سالمت

اراده فرموده که ایمانداران در زمینه مالی و مادی همیشه کامیاب باشند و در تندرستی کامل 
»  معنی روشن و ساده«، کتاب خود را با بحث دربارۀ  یکی از مدافعین این عقیده! سر ببرند به

 در مطالعۀ خود، کـالم خـدا را جلـوتر و برتـر از هـر کند و ادعا دارد که کالم خدا آغاز می
، نه برداشت ما از کالم خدا، بلکه  دارد که آنچه مهم است او اظهار می.  چیزی قرار داده است
امـا . باشـد کالم مـی»  معنی روشن و ساده«دنبال  کند که به او ادعا می.  تعلیم واقعی آن است

کـنم  ای حبیب دعا مـی (۲سوم یوحنا آیۀ »   سادۀروشن و«کند که معنی  وقتی کسی ادعا می
، کامیـابی و )  جان تو کامیـاب اسـتکه چنان،  که در هر وجه کامیاب و تندرست بوده باشی
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ًشود، زیرا این آیه مطلقا ارتبـاطی  ، انسان کم کم دچار تردید می موفقیت در امور مالی است
، معنـی روشـن و سـاده   دیگـریشـخص. با موضوع کامیابی و توفیق مالی و مـادی نـدارد

ًرا درسـت بـر خـالف آنچـه کـه عمـال مـتن ) ۲۲- ۱۷  :۱۰مرقس (ماجرای جوان ثروتمند 
ممکن است سـؤال شـود . دهد القدس نسبت می آن را به روح» تفسیر«،  گوید درک کرده می

ان از معنی ؛ شاید منظور ایش دنبال معنی روشن متن هستند یا نه ًکه آیا واقعا این قبیل افراد به
، آن معنایی است که دوست دارند بر متن تحمیل کنند تا عقاید انحرافی خـود را  روشن متن

 .کرسی بنشانند به

، و نیـز بـا توجـه بـه تمـام  ، هم در داخل کلیسا و هم در خـارج آن با توجه به این تنوع
اهی دارنـد، آگـ» قواعـد«نظرانی که از  نظران وجود دارد، صاحب اختالفاتی که میان صاحب

،  مقـدس داشـت کتاب» تفسیر«جای تعجب نیست که برخی معتقد باشند که نباید کاری به 
پـادزهر .  ، چنین تصوری نادرست اسـت طور که دیدیم اما همان. بلکه باید آن را فقط خواند

، تفسیری اسـتوار بـر اصـول عقـل  ، بلکه تفسیر خوب است تفسیر بد، تفسیر نکردن نیست
 . سلیم

هـای ایـن  ی نویسندگان این کتاب این نیست که با مطالعه و تبعیت از دستورالعملآرزو
توافق برسـند، چـرا  مقدس به کتاب»  معنی روشن و سادۀ«، همه سرانجام در خصوص  کتاب

آرزوی !  ایـم منزلۀ توافق بر سر معنایی خواهد بود که مـا برداشـت کـرده ، به که چنین امری
سیت خواننده را در مورد مـسائل مربـوط بـه هـر سـبک ادبـی واقعی ما این است که حسا

باال ببریم تا دریابد چرا در )  م - کار رفته مقدس به های ادبی که در کتب مختلف کتاب سبک(
درستی  کمک عقل سلیم این عقاید را به مورد یک آیه عقاید مختلفی هست و چگونه باید به

و داریم که خواننـده بتوانـد تفـسیر خـوب را از مورد قضاوت قرار داد؛ و باالتر از همه آرز
شود تفسیری خـوب  خوب تشخیص دهد و بداند چه عواملی باعث می-  چندان - ِتفسیر نه

 . باشد و تفسیری دیگر، نه چندان خوب

 
  مقدس ماهیت کتاب

 
ِعلت مهم دیگر در زمینه ضرورت آگاهی از علم تفـسیر، ماهیـت خـود کتـاب مقـدس  ِ

، شبیه به اعتقاد او در مورد  مقدس ، اعتقاد کلیسا در مورد ماهیت کتاب ریخیاز نظر تا.  است
.  مقدس در آن واحد، هم انسانی است و هم الهی ، یعنی اینکه کتاب ماهیت مسیح بوده است

مقدس کالم خدا اسـت کـه  کتاب« : یک بار گفت) Ladd(طور که پروفسور جرج الد  همان
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مقـدس  همین ماهیت دوگانـه کتـاب» . ریخ عطا شده استبا کلمات انسانی در چارچوب تا
 .سازد ِاست که تفسیر آن را ضروری می

، بنابراین ارزشی ابدی دارد؛ یعنی اینکه با تمامی  مقدس کالم خدا است از آنجا که کتاب
از آنجـا کـه کـالم خـدا . گویـد ، در هر عصری و در هر فرهنگی سخن می های بشری نسل
اما چونکه خدا چنین مقـدر فرمـود .  وش فرا دهیم و از آن اطاعت نماییم، باید به آن گ است

مقـدس دارای  ِکه از طریق کلمات انسانی در چارچوب تاریخ سخن گوید، هر کتاب کتـاب
، و فرهنگی اسـت کـه در  ، زمان باشد؛ هر کتاب تحت تأثیر زبان خصوصیتی تاریخی نیز می

ارد، تحت تأثیر تاریخی شفاهی است که پـیش و در برخی مو(اصل در آن نوشته شده است 
سـازد،  مقـدس را ضـروری مـی آنچه کـه تفـسیر کتـاب).  ، دارا بوده است از نوشته شدنش

 .است که میان ارزش ابدی و خصوصیت تاریخی آن وجود دارد»  تنشی«

ًمقدس صرفا کتابی اسـت انـسانی و فقـط حـاوی  البته هستند کسانی که معتقدند کتاب
.  ، کار تفسیر محدود است به تحقیق تـاریخی برای این عده.  انسانها در تاریخ استهای  گفته

، یـا  ، عیـسی ، معطوف است بـه عقایـد مـذهبی یهودیـان ِ، مانند سیسرو و میلتون توجه آنان
آنـان مایلنـد بداننـد ایـن .  ًلذا برای آنان تفسیر کاری است صرفا تاریخی.  کلیسای نخستین

؛ ایــن نگارنــدگان در مــورد خــدا چــه  رندگانــشان چــه معنــایی داشــتهــا بــرای نگا گفتــه
 .اند کرده اندیشیدند و چگونه او را درک می می

مقدس را فقط از جنبه ارزش ابدی آن مورد توجه قـرار  ای نیز کتاب از سوی دیگر، عده
هـا  ای از گـزاره دانند، آن را فقط مجموعـه مقدس را کالم خدا می آنان چون کتاب. دهند می

ها باید ایمـان داشـت و احکـام را نیـز بایـد  دانند؛ به گزاره و احکام او می) گفتارهای خدا(
مقدس دارنـد، همـواره از  ، کسانی که چنین نگرشی نسبت به کتاب حال با این. اطاعت نمود

کننـد، بعـضی دیگـر را نادیـده  ، بعضی را انتخاب و اطاعـت مـی ها و احکام میان این گزاره
ای کـه  آیه(کنند  ای لغوی تفسیر می گونه  را به۵  :۲۲ً مثال مسیحیانی هستند که تثنیه .گیرند می
امـا ! ، معتقدند که زن نباید شـلوار بپوشـد ، و با تکیه به آن)متاع مرد بر زن نباشد :فرماید می

ِ، معموال سایر احکام همین باب را به همین عده  جـا کنند و آنهـا را بـه طور لغوی تفسیر نمی ً
ِ، نکاشتن دو نـوع بـذر در یـک )۸آیه (بام  ِآوردند، احکامی نظیر ساختن لبه برای پشت نمی

 ).۱۲آیه (، و دوختن رشته بر چهار گوشه رخت خود )۹آیه (تاکستان 

گفتارهای خـدا بـه (ها  مقدس فقط شامل یک رشته گزاره اما واقعیت این است که کتاب
بـه ) یعنـی خـدا(»  رئـیس«ای از گفتارهـای  عهمقدس مجمو ؛ کتاب و احکام نیست)  انسان
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، گویی که خدا همچون رئیس آن بـاال نشـسته و بـه زیردسـتانش حکـم  زیردستانش نیست
خـدایی غیـر از مـن ) ۱.ها خـوب گـوش کنیـد ، شما، به این نکته آهای« :گوید کند و می می

 ۷.۷۷۷ا گزاره شمارۀ و الی آخر ت» ...، از جمله شما من آفرینندۀ همۀ چیزها هستم) ۲. نیست
 .۷۷۷و حکم شماره 

طور که در  البته نه آن(شوند  مقدس یافت می ها البته درست هستند و در کتاب این گزاره
بود، کار ما چقدر ساده  شکل گزاره و حکم می مقدس فقط به اگر مطالب کتاب).  باال آوردیم

او مقدر کرده که . وشی سخن گویداما متأسفانه خدا مقدر نفرموده که با ما با چنین ر. شد می
حقایق ابدی خود را در چارچوب شرایط و رویـدادهای خـاص تـاریخ بـشری بـر انـسان 

خاطر اینکه  ًدقیقا به. بخشد و این درست همان چیزی است که به ما امید می. مکشوف سازد
میـد تـوانیم ا ، اکنون مـا نیـز مـی خدا در چارچوب تاریخ واقعی بشر با او سخن گفته است

ِخـود مـا هـم سـخن بگوینـد، »  واقعـی«داشته باشیم که همین کلمات بار دیگر در تـاریخ 

 .اند طور که در تمام طول تاریخ با بشر سخن گفته همان

، باعث تشویق و دلگرمی  ای انسانی برخوردار است مقدس از جنبه این واقعیت که کتاب
به دو نکتـه در ایـن . ز علم تفسیر، دلیلی است محکم بر ضرورت آگاهی ا ؛ درضمن ما است

  : زمینه باید توجه داشت

، و در طول زمانی  ، در اوضاع و شرایطی گوناگون کالم خدا از طریق اشخاص واقعی -۱
هـای آشـنا بـرای  ؛ این کالم با واژگان و از طریق شـیوه  سال به ما انتقال یافته۱۵۰۰بیش از 

عبـارت دیگـر،  بـه. باشد  روزگار و آن اوضاع می، و تابع فرهنگ آن مردم آن زمان بیان شده
برای آنکه ایشان کالم خدا .  ، کالم خدا برای آنان بوده است کالم خدا برای ما، در وهله اول

زبانی قابل درک  بایست این کالم را از طریق رویدادهای تاریخی و به را درک کنند، خدا می
.  از روزگار و از افکار آنان بسیار فاصله داریممشکل ما این است که ما . به ایشان عطا فرماید

. مقدس نیاز داشته باشد شود که شخص به تفسیر کتاب ای است که باعث می این دلیل عمده
، یـا سـاختن لبـه بـرای  اگر قرار باشد که کالم خدا درباره پوشیدن لباس مردانه توسط زنان

،  ه این کالم به شنوندگان اولیه چه گفته، با ما نیز سخن بگوید، باید نخست بدانیم ک بام پشت
 . و چرا چنین گفته است

.  مقـدس را تفـسیر کنـیم شود که ما نیاز داشته باشیم که کتـاب همه این عوامل سبب می
»  آنـان«طـور کـه  ، باید کـالم را آن نخست : مقدس دو کار باید انجام دهیم برای تفسیر کتاب

، به آنـان چـه گفتـه شـده   که در آن زمان و در آن مکان؛ باید درک کنیم فهمیدند، بفهمیم می
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در بخـشهای .  ، باید بیاموزیم که معنی کالم را برای زمان و مکان خود درک کنیم دوم.  است
 .، در مورد این دو کار بیشتر توضیح خواهیم داد بعدی

مقـدس ایـن اسـت کـه خـدا  ترین مسائل مربوط به جنبۀ انسانی کتـاب یکی از مهم -۲
هـای ادبـی  ًمنظور آنکه کالمش به تمامی شرایط انسانی مربوط شود، تقریبا از کلیۀ شـیوه هب

، سـبک  موجود برای برقراری ارتباط با انسان استفاده کرد، یعنی از سـبک روایـت تـاریخی
َ، شـعر، امثـال و حکـم ، احکـام نگـاری ، تاریخ نامه نسب ،  ، معمـا، نمـایش ، پیامهـای نبـوتی ِ

 . ، و مکاشفه ، موعظه ، مثل و حکایت نامه زندگی

یعنـی (درک کنـیم »  آن زمان و آن مکـان«مقدس را برای  برای آنکه بتوانیم معنای کتاب
،  مقـدس صـادق اسـت ، باید نه فقط از قواعد عمومی تفسیر که برای کل کتاب) تفسیر کنیم

کـار  بـه) genre(، بلکه باید قواعد خاصی را که برای هـر سـبک ادبـی  آگاهی داشته باشیم
های ادبی است که در باال به آنها اشـاره شـد، نظیـر روایـات  منظور شیوه(رود، بیاموزیم  می

ای خاص به شرایط روزگار ما مربوط  گونه ، به هر سبک ادبی).  ، شعر و غیره ، احکام تاریخی
،  اسـتًمثال الزم است بدانیم که یک مزمور که در واقع سخن انسان خطاب بـه خد. شود می

کند؛ و اینکـه یـک مزمـور چـه تفـاوتی بـا  عنوان کالم خدا خطاب به ما عمل می چگونه به
هم احکامی که به مردمی در فرهنگی خاص داده شد که دیگـر  دارد، آن »  احکام و شریعت«

گوینـد، و چـه تفـاوتی بـا احکـام  چگونه با ما سخن می»  احکامی«چنین . موجودیت ندارد
؟ از ایـن دسـت اسـت سـؤاالتی کـه  میشه و در همه شرایط معتبر استاخالقی دارند که ه

 .آورد مقدس برای ما پیش می ماهیت دوگانه کتاب

 
  تأویل : نخستین گام

 
تأویـل یعنـی مطالعـه دقیـق و . باشـد مقدس می ِنخستین وظیفۀ مفسر، تأویل متن کتاب

قـصود نویـسنده بـوده ، معنـایی کـه م منظور کشف معنای اولیه مقدس به سیستماتیک کتاب
؛ تالشـی اسـت بـرای درک کـالم آن گونـه کـه  ًاین کار اساسا کاری اسـت تـاریخی.  است

انـد؛ تالشـی اسـت بـرای کـشف مقـصود اولیـۀ کلمـات  کـرده مخاطبین اولیـه درک مـی
، یعنـی از کـسانی  کمک گرفت»  متخصصین«برای انجام این کار اغلب باید از .  مقدس کتاب
،  اش مقدس در چـارچوب اولیـه ، با زبانها و شرایط متن کتاب ت خاصخاطر تحصیال که به

اما الزم نیست که شخص متخصص باشد تا بتواند تأویل درستی انجـام . آشنایی کامل دارند
 .دهد

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۷ نیاز به تفسیر: مقدمه

مانـد،  تنها سؤالی که باقی می.  نوعی مفسر نیز هست مقدس به در واقع هر خوانندۀ کتاب
گوینـد  ایم که مـی ، چقدر شنیده عنوان مثال به.  ستید یا نهاین است که آیا شما مفسر خوبی ه

ایـن ! »...، مردم عادت داشتند کـه در آن زمان«یا » ... منظور عیسی از این گفته این است که«
، این عبـارات  اغلب اوقات.  نامیم کنند که ما تأویل می همان چیزی اشاره می ، به قبیل عبارات

رونـد؛ یعنـی  کار می ِ مخاطبین اولیه کالم و درک امروز ما بهِبرای توضیح تفاوت میان درک
بایست بر بام خود لبـه بـسازند، امـا مـا  اسرائیل می دهند که چرا بنی این نکته را توضیح می

ای جدیـد یـا متفـاوت اسـتفاده  گونه ؛ یا چرا ما امروز از یک آیه به مجبور نیستیم چنین کنیم
، دسـت » بوسـۀ مقدسـانه«جـای  که چـرا بـه ًردند؛ مثال اینک کنیم که مخاطبین اولیه نمی می

زبـان بیـان  هـایی بـه حتی وقتی چنـین اندیـشه).  م -البته در غرب (فشاریم  یکدیگر را می
 .شود موقع اجرا گذاشته می شود، در عمل بر اساس عقل سلیم به نمی

ًهای افـراد غیرمتخـصص اوال ا مشکلی که وجود دارد، این است که تأویل غلـب بـسیار ِ
،  نوشـته نـشده»  متخصـصین واقعـی«ًگزینشی هستند؛ ثانیا منابع مورد استفادۀ ایشان توسط 

الزم است در مورد این دو مشکل توضیح . بلکه اغلب منابع دست دوم یا دست سوم هستند
  : مختصری بدهیم

ن تأویـل کند، و ایـ ًمقدس عمال تأویل نیز می ، هر خوانندۀ کتاب طور که گفتیم همان -۱
کند کـه میـان بعـضی  ، او زمانی اقدام به تأویل می اما در واقع. شود خوبی انجام می اغلب به

که تأویل نه فقط در مورد ایـن قبیـل  در حالی. آیات و فرهنگ معاصر مغایرتی احساس کند
چنین کاری ابتدا دشوار . مقدس صورت پذیرد ای از کتاب آیه» هر«، بلکه باید در مورد  آیات

تـر  مقـدس غنـی مـان از کتـاب ، درک فکر کنیم»  تأویلی«خواهد بود، اما اگر عادت کنیم که 
انگیـز خواهـد گردیـد، چـه  ای هیجان ِخواهد شد و خواندن معمولی آن نیز تبدیل به تجربه

، یگانه وظیفـۀ مفـسر  عادت به تفکر تأویلی :اما خوب توجه کنید.  برسد به مطالعه عمیق آن
 .  نخستین وظیفه و کار او استنیست بلکه فقط

آورد، این اسـت کـه فـرد اغلـب تـصورات  پیش می»  گزینشی«مشکل اصلی که تأویل 
، کالم خدا را تبدیل به  کند و به این ترتیب ًشخصی و کامال غریب خود را به متن تحمیل می

ای به یکـی  مهً، مبشر معروفی اخیرا نا عنوان مثال به.  کند که منظور خدا نبوده است چیزی می
ِخواهـد بـا شـخص معـروف  از نویسندگان این کتاب فرستاد که در آن نوشته بود که نمـی

دیگری در کنفرانس ظاهر شود چون آن شخص عقاید مشکوکی دارد که با عقاید ارتودکس 
 :ای که نویسندۀ نامه مورد استفاده قرار داده بود تا به کنفرانس نرود، این بود آیه.  مغایر است
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مقـدس را  اگر این برادر ما یاد گرفته بود که چگونـه کتـاب» .ز هر نوع بدی احتراز نماییدا«
این آیه جزو سخنان پایانی پـولس اسـت . کرد تأویلی بخواند، از این آیه چنین برداشتی نمی

هـا را  نبـوت«فرمایـد کـه  پولس ابتدا مـی.  به تسالونیکیان دربارۀ نبوت در اجتماع مسیحیان
همه چیز را تحقیق کنیـد و بـه «گوید که  ها می ، و بعد در مورد همین نبوت»ریدخوار مشما

»  احتـراز از بـدی«در اینجـا، » .از هر نوع بدی احتراز نمایید. آنچه نیکوست متمسک باشید
. القدس نیستند ، مشخص شده که از روح» تحقیق«که در اثر »  هایی نبوت«شود به  مربوط می

، در حکم سوءاستفاده از آیه است نه استفاده از  ی که مقصود خدا نبودهتبدیل این آیه به چیز
، شخص باید بیاموزد که تأویلی فکر کند، یعنـی معنـی  برای اجتناب از چنین اشتباهاتی.  آن

متن را در چارچوب زمان و شرایط اولیۀ زمان نگارشش درک کند، و این کار را بـرای هـر 
 .آیه انجام دهد

هـای  نوشـته«زودی خواهیم دیـد، تفـسیر را نبایـد بـا مراجعـه بـه   بهطور که همان -۲
سـراغ بهتـرین منـابع  ، باید به اما هرگاه الزم باشد که مراجعه نماییم.  آغاز کنیم»  متخصصین

، در پایـان )۲۴  :۱۸ و لوقـا ۲۳  :۱۹همچنـین متـی  (۲۳  :۱۰، در مـرقس  عنوان مثـال به.  برویم
چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خدا « :فرماید سی میماجرای جوان ثروتمند، عی

تر است که شتر به سـوراخ سـوزن در آیـد، از اینکـه  سهل« :فرماید سپس اضافه می» .شوند
ای بود  اغلب گفته شده که در اورشلیم دروازه» .شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود

هـدف . توانستند از آن عبور کنند نو زدن میسختی و با زا که شترها به»  سوراخ سوزن«نام  به
سـوراخ «توانـسته از  چنین توضیح و تفسیری اثبات این نکته اسـت کـه شـتر بـاالخره مـی

در !  فقط یک اشکال دارد، و آن هم این است که درست نیست»  تأویل«این . رد شود»  سوزن
تـرین  قـدیمی!  ته اسـتای وجـود نداشـ ، چنـین دروازه ای از تاریخ ، در هیچ برهه اورشلیم

ای دارد، مربوط به قرن یازدهم اسـت، در کتـاب  مدرکی که حکایت از وجود چنین دروازه
موضـوع . ، که در درک این آیه مانند ما دچار اشکال بـود نام تئوفیالکت یک مفسر یونانی به

 ًاین است که غیرممکن است که شتر از سوراخ سوزن عبور کند، و منظور عیسی هـم دقیقـا
. کسی که به مال و منال اتکا دارد، غیرممکن است که بتواند وارد ملکـوت شـود. همین بود

، و مقصود عیسی هم همین بود که  برای اینکه یک ثروتمند نجات یابد، به معجزه نیاز است
 ).۲۷  :۱۰(»  همه چیز نزد خدا ممکن است« :فرمود

 
  بیاموزیم که تأویل کنیم

 

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۹ نیاز به تفسیر: مقدمه

انـدازهای  ، در دسـت ، و در عین حـال یم که درست تأویل کنیمتوانیم بیاموز چگونه می
، نخست توضیح خواهیم داد که چگونه  های بعدی کتاب ؟ در هر فصل از فصل جاده نیفتیم

،  اما کاری که اکنون در نظر داریم انجام دهیم. های مختلف ادبی را تأویل کرد توان سبک می
 . را مرور کنیمِاین است که گامهای مربوط به تأویل کلی 

، الزم خواهـد بـود کـه از  اگر بخواهیم تأویل را در سطحی باال و تخصصی انجام دهـیم
هـای  ؛ پیشینه مقدس ، مباحثی نظیر زبانهای اصلی کتاب مباحث گوناگون علمی آگاهی بیابیم

هـای  نویس زمانی کـه میـان نـسخه ؛ تعیین معتبرترین نسخه دست ، و یونانی ، سامی یهودی
اما شما حتـی اگـر از ایـن .  ؛ و کاربرد انواع منابع و ابزار اولیه ی موجود اختالف هستقدیم

ولی بـرای ایـن . توانید تأویل درستی انجام دهید مباحث علمی آگاهی نداشته باشید، باز می
هـای خودتـان و بعـد از تحقیقـات دیگـران  منظور، باید بیاموزید که چطور اول از مهـارت

 . نماییددرستی استفاده به

مقـدس الزم  ِ، و در نتیجه برای خواندن هوشـمندانۀ کتـاب کلیدی که برای تأویل خوب
. باشـد ، تمرین برای خواندن دقیق مـتن و طـرح سـؤاالت درسـت دربـارۀ مـتن مـی است

اند که بسیاری از  تجربه دریافته نویسندگان این کتاب پس از سالها تدریس در دانشگاهها، به
خوانـدن یـا مطالعـه هوشـمندانۀ . مقدس را چگونه باید بخواننـد د کتابدانن مسیحیان نمی

باشد، و این شامل طرح سؤاالت درست از مـتن  ، به معنی خواندن دقیق آن می مقدس کتاب
 .باشد می

سـؤاالت مربـوط بـه  :، دو نـوع سـؤال بایـد طـرح شـود مقدس برای هر متنی از کتاب
سؤاالت مربوط به چارچوب خود بـه دو .  تنچارچوب متن و سؤاالت مربوط به محتوای م

حال نظری بـه هـر یـک از ایـن دو .  سؤاالت تاریخی و سؤاالت ادبی :شود دسته تقسیم می
 . افکنیم می

 
  چارچوب تاریخی

، با چند چیز سر و  مقدس متفاوت است ، که در هر یک از کتب کتاب چارچوب تاریخی
نگـاری  ، جـای ، یعنی عوامـل جغرافیـایی گانشزمان و فرهنگ نویسنده و خوانند :کار دارد

)topography(باشند؛ و نیـز علـت و موقعیـت  ، و سیاسی که مربوط به پیشینه نویسنده می
درک همه این مسائل حـائز اهمیـت . ، مزمور، نبوت یا هر سبک دیگر ، رساله نگارش کتاب

 .باشد بسیار می

ن این نکتـه کـه حجـی بعـد از تبعیـد ، هوشع و اشعیا و دانست آشنایی با پیشینۀ عاموس
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کرد، یا آگاهی از انتظار ظهور مسیح موعود درست زمانی کـه یحیـی و عیـسی در  نبوت می
صحنه ظاهر شدند، یا درک تفاوت بین شهرهای قرنتس و فیلیپـی و تـأثیر ایـن تفـاوت بـر 

 رسـوم آگاهی از. گذارد مقدس تأثیر می کلیساهای این شهرها، همگی بر درک مطالب کتاب
ًمسلما بـسیار مهـم اسـت کـه بـدانیم . سازد تر می های او را عمیق ، درک مثل روزگار مسیح

پرداخت شد، معادل مزد یک روز ) ۱۶- ۱  :۲۰(دیناری که به کارگران در مثل مذکور در متی 
ًمثال کسی که در یک .  نگاری نیز از اهمیت برخوردار است حتی نکات جای.  کار بوده است

) ۲  :۱۲۵مزمـور (، باید بداند که کوههـای اطـراف اورشـلیم  کوهستانی بزرگ شدهسرزمین 
 !ًاحتماال با کوههای زادگاه او تفاوت دارد

یـک فرهنـگ خـوب . ، بایـد بـه کتابهـا مراجعـه کـرد برای پاسخگویی به این سؤاالت
هنگهـای در زبان انگلیـسی فر(گذارد  ًمقدس عموما اطالعات الزم را در اختیار ما می کتاب

  یا International Standard Bible Encyclopediaمتعددی وجود دارد، نظیر 

Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible یا New Bible Dictionary .( 

شـود بـه علـت و موقعیـت  ، مربوط می اما سؤال بسیار مهم در زمینۀ چارچوب تاریخی
خواهـد  خواننده با طرح این سؤاالت می.  ف آننگارش و هدف هر کتاب یا بخشهای مختل

پی ببرد که در قوم اسرائیل یا در کلیسا چه روی داده بود که باعث نگارش چنین کتابی شد، 
این نیـز برحـسب . یا نویسنده در چه موقعیتی بود که او را واداشت تا دست به نوشتن بزند

 چـون امثـال کمتـر اهمیـت دارد تـا  در مورد کتابیمسئلهً؛ مثال این  هر کتاب متفاوت است
 . کتابی نظیر اول قرنتیان

، بایـد بـه  اما برای چنین کاری.  توان در خود کتاب یافت ًجواب این سؤال را معموال می
،  پس از مطالعه و دستیابی به برخی از اطالعـات. ، بسیار دقیق و هشیار باشید هنگام خواندن

امـا . مقدس یا کتب تفسیر مقایـسه کنیـد رهنگ کتابهای خود را با ف توانید صحت یافته می
 .مهم است که نخست خودتان به کشف مطلب بپردازید

 
   چارچوب ادبی

هر مطلب را بایـد در چـارچوب خـودش «چارچوب ادبی یعنی همان گفتۀ معروف که 
ترین کار در تأویل است و خوشبختانه برای انجامش نیـاز بـه مراجعـه بـه  این مهم» .خواند

ًچارچوب ادبی اساسا به این واقعیت اشاره دارد کـه معنـی درسـت و .  نیست»  خصصینمت«
مقدس نیز فقـط  توان درک کرد، و اکثر جمالت کتاب اش می اصلی کلمات را فقط در جمله

 .کنند در ارتباط با جمالت قبلی و بعدی خود معنی پیدا می
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» ؟ موضـوع بحـث چیـست «ِترین سؤال چارچوبی که باید مطرح کرد، این است که مهم
این سؤالی است که باید در مورد هـر جملـه و ). گوید تر، نویسنده چه می عبارت ساده یا به(

در واقع باید بکوشیم مسیر فکری نویـسنده را دنبـال . هر پاراگراف بارها و بارها مطرح کرد
 قـسمت گوید و چـرا ایـن مطلـب را درسـت در ایـن باید بپرسیم که نویسنده چه می.  کنیم
 گوید و چرا؟ ، بعد چه می گوید؛ و حاال که این را گفت می

کنـد، امـا همیـشه  کار رفته در هر کتـاب تفـاوت مـی این سؤال بر حسب سبک ادبی به
ِخاطر دارید، هـدف تأویـل ایـن اسـت کـه مقـصود  طور که به همان.  ترین سؤال است مهم

، ضروری است که از  خوب انجام دهیمبرای اینکه این کار را .  نویسندۀ کتاب را کشف کنیم
،  کار رفتـه ِبندی داشته باشد و هر جا که سبک شعری به ای استفاده کنیم که پاراگراف ترجمه

شـود خواننـدگان ترجمـه  یکی از دالیل عمده که باعـث مـی. شکل شعری را منعکس کند
King James و نیز تا حدی ترجمه New American Standardدرسـت  نتواننـد تـأویلی 

) پـاراگراف جدیـد(ها از یک سـطر جدیـد  انجام دهند، این است که هر آیه در این ترجمه
. گـردد ِچنین ترتیبی موجب مبهم شدن منطق و مسیر استدالل نویسنده مـی. شود شروع می

را تشخیص دهد؛ ایـن "  واحدهای اندیشه"، خواننده قبل از هر چیز باید بیاموزد که  بنابراین
، ) شـعری(، پاراگراف است و برای متون نظم ) غیر شعری(یشه برای متون نثر واحدهای اند

 .کمک یک ترجمه خوب انجام دهد تواند به این کاری است که خواننده می. باشد بیت می

 
  سؤاالت مربوط به محتوا

دومین دستۀ مهم از سؤاالت که باید دربارۀ هر متن مطـرح کـرد، سـؤاالت مربـوط بـه 
، و  ، رابطۀ دسـتوری میـان جمـالت منظورمان از محتوا، معنی کلمات. گردد محتوای آن می

البته در مواردی که اختالفـی در نـسخ مختلـف (باشد  ِنویس معتبر می انتخاب نسخۀ دست
چـارچوب «گردد کـه در بخـش  همچنین شامل برخی اصطالحات می). وجود داشته باشد

َ سفر یک روز سبتً، مثال معنی دینار، یا اشاره کردیم»  تاریخی  . های بلند و غیره ، یا مکان َ

هنگـام  ًدر اکثر موارد، سؤاالت مربوط به محتوا، آن دسته از سؤاالت است که معموال به
 :فرمایـد  مـی۱۶  :۵ًمثال وقتی پولس در دوم قرنتیان . آید ، برای خواننده پیش می خواندن متن

، خواننـده » شناسـیم ٓ االن دیگر او را نمی، حسب جسم شناخته بودیم هرگاه مسیح را هم به«
کند، به مـسیح یـا بـه  به چه کسی اشاره می»  حسب جسم به«ممکن است از خود بپرسد که 

بریم که مقصود پولس این بوده  ، پی می خواهد او را بشناسد؟ وقتی تحقیق کنیم کسی که می
و نه اینکه مسیح »  کنیم یاز روی معیارهای انسانی قضاوت نم«در مورد مسیح دیگر » ما«که 
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۲

شویم که درک مقصود  ؛ اینجا است که متوجه می» شناسیم اش نمی در زندگی زمینی«را دیگر 
 .کند ، چقدر در درک پیام تفاوت ایجاد می نویسنده

نظـر کمـک  ً، خواننده معموال باید از مراجع صـاحب برای پاسخگویی به چنین سؤاالتی
یابد، بـستگی بـه کیفیـت منـابعی  ای چنین سؤاالتی میکیفیت پاسخی که شخص بر. بگیرد

ِدر این مرحله است که باید به یک تفسیر تأویلی خـوب . دهد دارد که مورد مراجعه قرار می
یاد داشته باشید که مراجعه به تفسیر، هر چقدر هم اساسـی باشـد،  ًاما حتما به. مراجعه کنید

 .آخرین کاری است که باید صورت پذیرد

 
 ارهاز-  اب

توانید تأویل خوب را با مراجعۀ اندک به منابع خارج از  ، در اکثر موارد می به این ترتیب
بـرای . شرط آنکه این منابع از باالترین کیفیت برخوردار باشـند مقدس انجام دهید، به کتاب

ِفرهنگ خوب کتـاب :این منظور چهار ابزار وجود دارد ، راهنمـای خـوب مطالعـۀ  مقـدس ِ
ِ، و کتب خوب تفسیر مقدس ، ترجمه خوب کتاب مقدس کتاب البته ابزارهای دیگـری نیـز . ِ

ِاما برای مطالعۀ کتاب به کتاب کـالم خـدا، .  ًوجود دارد، خصوصا برای مطالعات موضوعی
 .ابزارهایی که نام برده شد، اساسی هستند

کـه بـرای کـسی )  یا بهتر است بگوییم چندین ترجمه خوب(از آنجا که ترجمه خوب 
ایـم بـه  ، فصل بعـدی را اختـصاص داده ترین ابزار است داند، اساسی زبانهای اصلی را نمی

، امـا  همچنین انتخاب کتب خوب تفسیر نیز مهم است.  مقدس ِبررسی مبحث ترجمۀ کتاب
از آنجا که مراجعه به کتب تفسیر در آخرین مرحله کـار قـرار دارد، از خواننـدگان دعـوت 

 .های معتبر مراجعه کنند ت کتب خوب تفسیر در کتابخانهکنیم که به فهرس می

 
 تعبیر : دومین گام

 
، باید گام دوم را برداریم و مـتن  مقدس ، یعنی کشف معنای اولیه متن کتاب پس از تأویل

در زبـان .  ، یعنی معنای آن را بـرای امـروز و شـرایط خودمـان کـشف نمـاییم را تعبیر کنیم
. گردد های علم تفسیر از جمله تأویل نیز می  شامل کلیۀ زمینهhermeneutics، واژۀ  انگلیسی

نظیـر (اما در معنای محدودتر، این واژه در انگلیسی برای اشاره به پیامی که متـون قـدیمی 
ً منحـصرا hermeneutics، واژه  در این کتاب. رود کار می برای امروز دارد، به)  مقدس کتاب

مقـدس بـرای  ، یعنی تالش برای دریافـت پیـام کتـاب  رفتکار خواهد به" تعبیر"در معنای 
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 ۲۳ نیاز به تفسیر: مقدمه

 ۱.» امروز و روزگار خودمان«

 امروز و شرایط حاکم بر مسئله، آنچه که در نهایت اهمیت دارد،  مقدس در مطالعۀ کتاب
ً؟ یقینـا  ؟ چرا نگران تأویل باشـیم پس چرا از همین جا شروع نکنیم.  خوانندۀ امروزی است

توانـد امـروز نیـز خواننـده را  مقدس را الهام کـرد، مـی های کتاب شتهکه نو"  روحی"همان 
خـواهیم  ، و ما در این کتاب نمـی این به یک معنا درست است. هنگام مطالعه الهام ببخشد به

ِمقدس و ارتباط مستقیم با خدا کـه از  بخش کتاب خواننده را از لذت مطالعۀ روحانی و الهام
امـا مطالعـۀ روحـانی یگانـه روش مطالعـۀ .   محروم کنـیمشود، ای حاصل می چنین مطالعه

بطـور . ِمطالعه باید با هـدف آمـوختن و درک کـردن نیـز انجـام گیـرد.  مقدس نیست کتاب
کند، کـه ایـن امـر خـود مطالعـۀ »  مطالعه«مقدس را  ، شخص باید بیاموزد که کتاب خالصه

کند که با اصـرار   سمت هدایت میو این نکته ما را به این. روحانی را اعتالء خواهد بخشید
 .شود استوار آغاز می»  تأویلی«درست با » تعبیر«تأکید کنیم که 

مقدس را نباید از معنا و پیام آن برای روزگـار خودمـان شـروع  علت اینکه تفسیر کتاب
ِ، درک مقصود اولیه و اصلی  ، این است که یگانه وسیله برای دستیابی به تعبیری صحیح کنیم ِ

دنبـال  ًطور که قبال در همین فصل اشاره شد، خواننده باید بـه همان.  مقدس است کتابمتن 
مقـدس اسـتخراج  ای از کتـاب ، معـانی در غیر اینـصورت. متن باشد»  معنی ساده و روشن«

چنین تعبیری بسیار ذهنی خواهد بود، و هیچ کـس .  خواهد کرد که مورد نظر خودش است
هر کـس تعبیـر خـودش را ارائـه .  تعبیر چه کسی درست استقادر نخواهد بود بگوید که 

 .خواهد داد

، تـا آنجـا کـه  گوییم که معنای اولیـۀ مـتن ً، ما مؤکدا می بر خالف تعبیری اینچنین ذهنی
بـا . باشـد تشخیصش در توان ما قرار دارد، اهرم واقعی و عینی برای تعیین تعبیـر مـتن مـی

جای مردگان نزد مورمونها بـر  متقاعد هستیم که تعمید بهً، ما عمیقا  چنین اهرمی برای کنترل
، یـا بـازی بـا مارهـا بـر  ، یا انکار الوهیت مسیح نزد شاهدان یهوه۲۹  :۱۵اساس اول قرنتیان 

نزد برخی مبشرین آمریکـایی بـر اسـاس »  مبشرین کامیابی و رفاه«، یا ۱۸  :۱۶اساس مرقس 
 در همه این موارد، اشتباه ایشان از تفسیری .، همگی تفاسیری نادرست هستند۲سوم یوحنا 

.  ًشود، دقیقا به این علت که تعبیر ایشان مبتنی بر تـأویلی درسـت نیـست نادرست ناشی می
انـد  ای استخراج کرده اند و از متن معانی آنان تفسیر را از معنای متن برای امروز شروع کرده

توانـد مـانع  ، چه کـسی مـی ا پیروی کنیماگر قرار باشد روش آنان ر. که در اصل در آن نبود
 یفتاح که چنان، تصمیم دارد دختر خود را بکشد،  خاطر یک نذر احمقانه شخصی شود که به
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۴

 ؟ ، یا نظایر آن)۴۰- ۲۹  :۱۱داوران (کرد 

هایی بازخواهد  ، شخص را از ارتکاب چنین حماقت البته گفته خواهد شد که عقل سلیم
مقدس بـرای  ما در پی آنیم که بدانیم کتاب.  سلیم امر رایجی نیستاما متأسفانه عقل .  داشت

توانیم هـر معنـایی کـه  اما نمی.  درستی انجام دهیم ما چه معنایی دارد، و مایلیم این کار را به
القدس آن را بر ما کـشف کـرده  خواهد از آن بیرون بکشیم و بعد بگوییم که روح دلمان می

توانـد  ، و امـروز نمـی  مقصود اولیه کالم را الهام بخـشیدهالقدس کسی است که روح.  است
کنـد تـا ایـن  ، او به ما کمک می بنابراین. چیزی آشکار کند که با مقصود اولیه در تضاد باشد

کند که این معنا را در شرایط خاص زنـدگی  مقصود اولیه را کشف نماییم و ما را هدایت می
 . کار ببریم خودمان به

، و شاید به همین علت است کـه در ایـن   به تعبیر چندان ساده نیستموضوعات وابسته
نظـر وجـود  در مورد روش انجام تعبیر هم اتفـاق.  های اندکی منتشر شده است زمینه کتاب

ای است بسیار مهم و ایمانداران باید بیاموزند که دربارۀ این سؤاالت بـا  مسئلهاما این . ندارد
نظـر وجـود  اما در خصوص یک نکته باید اتفـاق. گر بشنوندیکدیگر گفتگو کنند و از یکدی

هنگام نگـارش نداشـته  تواند امروز معنایی داشته باشد که به داشته باشد و آن اینکه متن نمی
، باید بگوییم که معنـای درسـت  صورت مثبت بیان کنیم یا اگر بخواهیم این نکته را به.  است

دا در ابتدا زمانی که تکلم فرمود، در نظر داشـته مقدس برای ما، همان است که خ متن کتاب
، این همان  یابیم حال چگونه و با چه روشی به این معنا دست می.  این نقطۀ آغاز است.  است

 .دهد چیزی است که موضوع تمام این کتاب را تشکیل می

، ورای مقـصود  مقـدس آیـا امکـان نـدارد کـه کتـاب«اما ممکن است کسی بپرسد کـه 
ِدانیم که خـود عهـد  داشته باشد؟ چون می) تر تر یا عمیق یا کامل(، معنایی اضافی  اش اصلی

ها، مـا امکـان  در مورد نبوت» . جدید هم گاه از عهد عتیق به همین شکل استفاده کرده است
، چنـین معنـای  گوییم که با رعایـت دقـت و مراقبـت دانیم و می چنین چیزی را منتفی نمی

تـوانیم  اما چگونه چنین روشی را برای سایر موارد می. باشد بل تصور میتر قا ثانوی یا کامل
چـه کـسی از جانـب خـدا سـخن  :شـود ای مطـرح مـی ؟ در اینجا سؤال سـاده ِاعمال کنیم

گوید؟ کاتولیکهای روم در این زمینه مشکل کمتری دارند، چـرا کـه یـک هیـأت عـالی  می
مقـدس  تـر کتـاب لیـه معـانی کامـل، مرجع رسمی بـرای تعیـین ک)magisterium(داوری 

اما پروتستانها چنین هیأتی ندارند؛ از اینرو باید بسیار مراقب کسانی باشیم که ادعا . باشد می
ًانـد، خـصوصا اگـر مـتن در اصـل  تر متن را از خدا دریافت داشـته کنند که معنای عمیق می
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های بزرگ و کوچک پا  از چنین تعابیری است که تمام بدعت. دهد معنای مورد ادعا را نمی
 .اند به عرصۀ وجود گذاشته

هـای آتـی ارائـه  آنچه کـه در فـصل. ارائه قواعدی برای تعبیر، امری است بسیار دشوار
هـای  ممکن است بـا دسـتورالعمل. هایی برای این کار خواهد بود خواهد شد، دستورالعمل

ِ بـا روح محبـت مـسیحی ما صادقانه امیدواریم که مخالفـت شـما. ارائه شده موافق نباشید ِ
ای باشد برای تشویق و ترغیب شما تا افکار  های ما وسیله همراه باشد، و شاید دستورالعمل

 .خودتان را در این زمینه شکل بدهید
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  فصل دوم

  ترجمۀ خوب : ابزار اساسی
 

 : مقدس در اصل به سه زبان مختلف نوشته شـده اسـت ِتمام شصت و شش کتاب کتاب
ریشه با عبری که در نیمی از دانیال و دو  زبانی هم(، آرامی ) مت عمدۀ عهد عتیققس(عبری 

فرض مـا بـر ایـن اسـت کـه اکثـر ). تمام عهد جدید(، و یونانی ) کار رفته بخش از عزرا به
این به آن معنـا اسـت کـه بـرای شـما . خوانندگان کتاب حاضر به این زبانها آشنایی ندارند

باشـد، یـا  ، یـک ترجمـۀ خـوب مـی مقدس خواندن و مطالعه کتابترین ابزار برای  اساسی
 . ًطور که بعدا در همین فصل گفته خواهد شد، چندین ترجمۀ خوب همان

، بـه  شـده ِمقدس به یک زبان ترجمه ِطور که در فصل قبل گفته شد، خواندن کتاب همان
امـا .  نخواهـد، چـه بخواهـد، چـه این معنی است که خواننده درگیر کار تفسیر شده اسـت

شـود کـه خواننـده  اما این باعث می.  ؛ چارۀ دیگری نیست ِخواندن ترجمه چیز بدی نیست
انـد از  تابع مترجم یا مترجمین باشد؛ و واقعیت این است که مترجمین اغلب مجبـور بـوده

 .، یکی را انتخاب کنند ِمیان معانی ممکن جمالت عبری یا یونانی

از ترجمه وجود دارد، حتی اگر ترجمۀ خوبی هم باشد، این مشکلی که در زمینه استفاده 
ترجمۀ مـورد . پذیرد عنوان کالم خدا می ِچون و چرا تأویل مترجم را به است که خواننده بی

 .استفادۀ شما ممکن است درست باشد، ممکن است هم نباشد

  :  را نمونه بیاوریم۳۶  :۷اجازه بدهید چهار ترجمه از اول قرنتیان 

 
 »...کند  هر گاه کسی گمان برد که با باکره خود ناشایستگی میلکن»

 ) ترجمه سنتی فارسی (

 »...کند انصافی می اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی»

 ) مژده -ترجمه جدید  (

 
 »...، پرهیز ندارد بیند که نسبت به دختری که نامزدش است اگر کسی می»

 ) ترجمه تفسیری (

کنـد کـه   هنگام تجرد، زنی را شریک زندگی خود ساخته و احـساس مـیاگر مردی به»
 ».. نسبت به او رفتاری شایسته ندارد
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 ۲۷ ترجمۀ خوب: ابزار اساسی

۱) New English Bible( 

 
کنـد زیـرا کلمـه  اللفظی است و کمکی بـه درک مطلـب نمـی ترجمۀ سنتی بسیار تحت

در مورد یک نکته . گذارد را مبهم باقی می» باکرۀ خود«و )  کسی(» مرد«و رابطه میان »  باکره«
منظـور . توان یقین کامل داشت و آن این است که پولس قصد نداشت مبهم سخن بگوید می

 را مسئله و مسیحیان قرنتس که ۲های فوق آمده است او یکی از سه شقی بوده که در ترجمه
شان  دانستند که کدامیک از این سه مورد، پاسخ سؤال در نامۀ خودشان طرح کرده بودند، می

 .دانستند باشد و دربارۀ دو مورد دیگر چیزی نمی می

، زیرا هر یک  در اینجا باید متذکر شویم که هیچیک از این سه مورد، ترجمه بدی نیست
توانـد ترجمـه  اما فقط یکی از آنها مـی.  حلی است مشروع در مورد منظور پولس از آنها راه

حـل  کنندۀ بهتـرین راه  منعکس۳ه سوم، ترجم ؟ بنا به چندین دلیل اما کدامیک. درست باشد
اما اگر کسی عهد جدید را از ترجمۀ مژده برای عـصر جدیـد . باشد تأویلی در این مورد می

در  -رود  دهـد کـه کمتـر احتمـالش مـی حلـی را ارائـه مـی ای که راه ترجمه - ۴خواند می
 س چه باید کرد؟پ.  ًخواند که احتماال تفسیر درستی نیست صورت تفسیری را از متن می این

ً، احتماال روش خوبی است که انسان عمدتا از یک ترجمه استفاده کند، به نخست شـرط  ً
کنـد و درضـمن باعـث  این کار به حفظ کردن آیـات کمـک مـی. آنکه ترجمه خوبی باشد
کنیـد، بـرای  های بهتری استفاده مـی ، اگر از ترجمه همچنین. گردد انسجام و یکپارچگی می

مقـدس الزم  اما بـرای مطالعـۀ کتـاب. یادداشتهایی را در حاشیه خواهید دیدمطالب دشوار 
بهترین کار این است . است که از چندین ترجمه استفاده کنید که با دقت انتخاب شده باشند

این امـر باعـث . دانید که با هم اختالفاتی دارند هایی استفاده کنید که از قبل می که از ترجمه
بـرای حـل ایـن . در مورد کدام آیـات مـشکالت تـأویلی وجـود داردشود که پی ببرید  می

 .ًمشکالت نیز معموال باید به کتب تفسیر متوسل شوید

، کدامیک را باید برای  های مختلف اما از کدام ترجمه باید استفاده کنید و از میان ترجمه
امـا . میم بگیردجای کس دیگری تص تواند به در این مورد هیچ کس نمی. کار ببرید مطالعه به

ایـن «یـا »  مـن ایـن را دوسـت دارم« :انتخاب شما نباید فقط بر این اساس باشد که بگویید
تان را دوست داشته باشـید،  البته الزم است که ترجمه مورد استفاده. » ترجمۀ روانتری است

د نکاتی ، بای اما برای انتخاب هشیارانه. ًو اگر ترجمه خوبی باشد، حتما روان هم خواهد بود
 .های مختلف انگلیسی بدانید را دربارۀ علم ترجمه و نیز دربارۀ ترجمه

 

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۸

  علم ترجمه

 
یکی انتخاب نسخه دستنویس  : دست به انتخاب بزندمسئلهمترجم باید در خصوص دو 

ِشود به شکل واقعـی   اول مربوط میمسئله.  شناسی  زبانمسئلهمقدس است و دیگری  کتاب
 .یابد  دوم به نظریه مترجم در زمینه ترجمه ارتباط میمسئله.  مقدس ِمتن اصلی کتاب

 
   متنمسئلۀ 

، این است که اطمینان حاصل کند که مـتن عبـری یـا   مورد توجه مترجممسئلهنخستین 
ای که حاصل  برد، تا حد امکان به نسخه اصلی نزدیک باشد، یعنی نسخه کار می یونانی که به

ِآیـا مزامیـر .  آن را از دهان مرد خدا به نگارش درآورده استکار نویسنده یا کاتبی است که 
ًموجود واقعا همانی است که مزمورنگاران نوشتند؟ آیا این عینا کلمـات مـرقس یـا پـولس  ً

 ؟ اما چرا باید تصور کرد که غیر از این باشد؟ است

 نسخه دستنویس در خصوص عهد عتیق و عهـد جدیـد متفـاوت مسئلهگرچه جزئیات 
های دستنویس اصلی موجود  هیچیک از نسخه) ۱( : اما مشکالت اصلی یکسان است،  است

شـامل رونوشـتهایی از (، هـزاران رونوشـت اسـت  آنچه کـه در دسـت اسـت) ۲(؛  نیست
ای متجـاوز از  بـرداری شـده و در طـول دوره که با دست نسخه)  های بسیار قدیمی ترجمه

ِهـای دسـتنویس  گرچه اکثـر نـسخه) ۳(؛  ًچهارده قرن مکررا با دست رونویسی شده است
هـا تفـاوت  های متأخر قرون وسطی بسیار مشابه یکدیگرند، اما همین نسخه متعلق به دوره

هـزار نـسخه  ، بـیش از پـنج در واقـع. تر دارنـد های قدیمی ها و ترجمه چشمگیری با نسخه
 نسخه از ترجمـه ، هزاران دستنویس یونانی از تمام یا بخشهایی از عهد جدید موجود است

 .ً، اما هیچیک از اینها دقیقا مشابه نیستند التین نیز در دست است

، تمامی این نسخ موجود باید بررسی و مطالعه شوند، موارد اختالف آنها مقایسه  بنابراین
، و تعیـین )شـود نامیده مـی - »variant«  -»  واریانت«یا »  گونه«این موارد اختالف (گردند 

بـه احتمـال قـوی "  گونـه"برداری است و کـدام  نمایانگر اشتباه نسخه"  گونه "شود که کدام
کـه از  -نظر آید  گرچه ممکن است این وظیفه بسیار سنگین به.  نمایانگر نسخه اصلی است

علـم نقـد «شود، زیـرا او بـا  اما باعث دلسردی مترجم نمی -بعضی لحاظ چنین نیز هست 
ِکوشد متن اصـلی اسـناد قـدیمی را  یی دارد، علمی که میآشنا) Textual Criticism(»  نسخ ِ

 .کشف کند

.  مقـدس ارائـه دهـیم ما در این کتاب در نظر نـداریم درسـی دربـارۀ نقـد نـسخ کتـاب

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۲۹ ترجمۀ خوب: ابزار اساسی

توانند به دو مقاله در زمینه نقد نسخ عهد عتیق و عهد جدیـد در کتـاب نقـد  مندان می عالقه
 هدف ما در اینجا ارائه ۵. مراجعه کنندGordon Fee و Bruce Waltke، نوشتۀ  مقدس کتاب

برخی آگاهیهای اساسی دربارۀ نقد نسخ است تا شما خوانندگان محترم درک کنید که چـرا 
مترجمین باید دست به این نقد بزنند، و به این ترتیب پـی ببریـد کـه اگـر در حاشـیه مـتن 

یـا » ... عتبر چنین آمـدهدر بعضی از نسخ قدیمی م«تان نوشته شده  ِمقدس مورد مطالعه کتاب
 . منظور چیست» ... این در بعضی از نسخ نیامده«

، سه نکته هست که خوانندگان ما بایـد  کنیم برای مقصودی که ما در این فصل دنبال می
  :از آن آگاهی داشته باشند

 
هنگام انتخاب میان  مترجم به. برد کار می های دقیق به نقد نسخ علمی است که کنترل -۱
خصوصیت و کیفیـت (شواهد خارجی  :کند ها، به دو نوع شاهد و دلیل بذل توجه می هنسخ

).  بـردار مرتکـب شـده اسـت نوع اشتباهاتی که نسخه(و شواهد داخلی )  نسخه دستنویس
دانشمندان گاه بر سر این امر اختالف دارند که چه مقدار باید برای هر یـک از ایـن شـواهد 

بول دارند که ترکیب شواهد قـوی خـارجی و داخلـی باعـث اهمیت قائل شوند، اما همه ق
اما در بقیه موارد، زمانی که ایـن دو . ها حالت عادی به خود بگیرند شود که اکثر انتخاب می

 .شود دسته از شواهد با هم اختالف دارند، انتخاب دشوارتر می

"  گونـه "هایی که نمایانگر یـک در بررسی شواهد خارجی باید به کیفیت و قدمت نسخه
هـای  ، این امر به معنی انتخاب میان نسخه در مورد عهد عتیق. هستند، توجه کرد)  واریانت(

هـای ترجمـۀ یونـانی  های قرون وسـطایی هـستند، و نـسخه ًعبری که تقریبا همگی نسخه
اند  محققین ثابت کرده. باشد تر هستند، می که قدیمی) LXX یا Septuagintترجمه هفتاد یا (

، اغلـب اوقـات  حـال ًهای عبری معموال مبتنی بر متنی بسیار قدیمی هستند؛ با این هکه نسخ
، نـه مـتن  بعـضی اوقـات. الزم است که آن را از طریق مقایسه با ترجمه هفتاد، اصالح کرد

کنند، و در چنین مواردی باید به  ، هیچیک معنایی قابل قبول افاده نمی عبری و نه متن یونانی
 .حدس متوسل شد

ِدر مورد عهد جدید، شواهد خارجی خوب آن نـسخی هـستند کـه در مـصر محفـوظ 

شواهدی کـه (زمانی که چنین شواهدی بوسیله شواهد قدیمی دیگری تأئید شوند . اند مانده
توان از درستی آنهـا اطمینـان حاصـل  ، می)اند در نقاط دیگر امپراطوری روم محفوظ مانده

 .کرد

وقتی متـرجمین . بردار و نویسنده توجه کرد به کار نسخهدر بررسی شواهد داخلی باید 
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تواننـد  ًگیرند و باید یکی را انتخاب کنند، معموال مـی قرار می"  گونه"در مقابل دو یا چندین 
نسخه حاوی اشتباه را تشخیص دهند، زیـرا پژوهـشگران عـادات و گرایـشهای کـاتبین را 

ای کـه مـشخص " گونـه"ًمعمـوال آن . ایی دارنداند و با آنها آشن دقت تجزیه و تحلیل کرده به
عنـوان مـتن اصـلی  اند، همـانی اسـت کـه مـا بـه ها چگونه پدید آمده" گونه"سازد سایر  می
مقـدس را  برای مترجم همچنین مهم است که سبک و واژگان هر نویسنده کتاب.  پذیریم می

 .کنند بشناسد، زیرا این عوامل نیز در انتخاب نسخ نقش ایفا می

شود،  هایی که در نسخ دستنویس یافت می" گونه"ًطور که قبال اشاره شد، برای اکثر  مانه
دهند تا متن اصلی را بـا  ، ما را یاری می همراه شواهد خوب داخلی شواهد خوب خارجی به

 KJVتوانیم هزاران بار با مقایسۀ ترجمۀ  نتیجۀ این کار را می.  قاطعیتی بسیار زیاد تعیین کنیم
 یـا NIVهـای جدیـدتر نظیـر  با ترجمـه)  تنی است بر نسخ متأخر و نه چندان خوبکه مب(

NRSVًاز ماحـصل تالشـهای نقـد نـسخ را ذیـال "  گونه"برای این منظور، سه .   نشان دهیم
  : کنیم بررسی می

 
 ۱۶  :۸اول سموئیل 

 )KJV (    »نیکوترین جوانان شما را و االغهای شما را«

 )NIV (        »یتان رابهترین گاوها و االغها«

 
ً، مبتنی است بر ترجمه هفتاد که معموال ترجمه یونانی معتبـر ")گاوهای شما ("NIVمتن 

.   پیش از میالد انجام شـده اسـت۱۵۰ تا ۲۵۰عهد عتیق است که در مصر در حدود سالهای 
» جوانـان شـما«"  گونـۀ"، که در آن از   مبتنی است بر متن عبری قرون وسطاییKJVترجمه 

. رسـد نظر مـی نامحتمل به» االغها«عنوان مترادف  ، یعنی اصطالحی که به استفاده شده است
» جوانان شما«کلمه .  ، دشوار نیست  از آن تبعیت کردهKJVردیابی منشأ اشتباه متن عبری که 

ِاشتباه کاتـب در رونویـسی یـک  . bqrykm" گاوهای شما" است و کلمه bhrykmدر عبری 

، بـه  ترجمه هفتاد مدتی پیش از این اشتباه تهیه شـده. که معنی تغییر کند، سبب شده  حرف
تغییر تصادفی یعنـی .  را حفظ کرده است» گاوهای شما«، شکل اصلی متن یعنی  همین دلیل

، امـا  های عبری قرون وسطایی اثـر گذاشـته بعدها وارد متن شده و بر نسخه» جوانان شما«
 . که پیش از آن تهیه شده بود، تأثیر بگذاردًطبعا نتوانسته بر ترجمه هفتاد

 
 ۲  :۱مرقس 
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 )KJV (      »...  در انبیا مکتوب استکه چنان«

 )NIV (    »...  در اشعیای نبی مکتوب استکه چنان«

 
همـین مـتن هـم در تمـامی .   در تمامی نسخ خوب و متقدم یونانی آمده استNIVمتن 

شود و یگانه متنی اسـت در میـان پـدران  پیدا می)  ، قبطی و سریانی التین(های اولیه  ترجمه
کشف اینکـه .  کلیسا شناخته شده بود، جز یکی که مربوط به پیش از قرن نهم میالدی است

از آنجا که نقل قول فوق ترکیبی است .  ، ساده است در نسخ متأخرتر یونانی چه اتفاقی افتاده
کـرد »  اصالح«، متن اصلی مرقس را  بعدی، یک کاتب در دوران ۳  :۴۰ و اشعیا ۱  :۳از مالکی 

 .تر سازد تا آن را دقیق

 
 ۲۹  :۱۱اول قرنتیان 

 )KJV (      »نوشد خورد و می هر که ناشایسته می«

 )NIV (        »نوشد خورد و می هر که می«

 
اضافه . شود ترین و بهترین نسخ یونانی یافت نمی در هیچیک از قدیمی"  ناشایسته"کلمه 

آسانی توضـیح داد و نـشان  توان به های التینی و نسخ متأخر یونانی را می مهِشدن آن به ترج
ِای که در تمامی نسخ شناخته شده کلمه  ، آیه عاریت گرفته شده  به۲۷داد که این کلمه از آیه 

، چطور ممکن است که در   موجود بوده۲۹اگر این کلمه در اصل در آیه . را دارد»  ناشایسته«
  از قلم افتاده باشد؟تمامی نسخ متقدم

در اینجا باید متذکر شد که اغلب اوقات مترجمین بر اساس آن دسته از متون یونـانی و 
کنند که با دقت و موشکافی زیاد توسـط محققـین ویـرایش و اصـالح شـده  عبری کار می

توسـط محققـین و »  بهتـرین مـتن«در مورد عهد جدید، این بـه آن معنـا اسـت کـه .  است
اما به این معنا نیز هـست کـه .  که در این رشته تخصص دارند، تعیین شده استدانشمندان 

هایی دسترسی دارند که در آنها اطالعات و توضـیحات مربـوط بـه ایـن  مترجمین به کتاب
 . و اسامی نسخ حاوی آنها آمده است" ها گونه"

 
یرهای انـسانی ، زیرا با متغ ، اما جزو علوم دقیقه نیست نقد نسخ گرچه یک علم است -۲

ً، خصوصا زمانی که ترجمه توسط یک گروه از مترجمین انجـام  گاه. بسیاری سر و کار دارد
معـرف مـتن اصـلی اسـت و "  گونـه"شود، مترجمین ممکن است در این زمینه که کدام  می

،  ًمعمـوال در چنـین مـواردی. ، اختالف نظر داشته باشند برداری است کدامیک اشتباه نسخه
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 . آید و نظر اقلیت در یادداشتهای حاشیه یت در متن ترجمه مینظر اکثر

تواند این باشد که شواهد مربوط بـه بهتـرین نـسخه بـا توضـیحات  علت این تردید می
مربوط به علت وقوع اشتباه در تضاد باشد، یا اینکه شواهد نسخ به تساوی تقسیم شده باشد 

تـوان در اول  این نکتـه را مـی. توضیح دهندرا "  گونه"و هر یک از آنها چگونگی پیدایی هر 
  : مشاهده کرد۳  :۱۳قرنتیان 

 
 )NIV(متن       »بدن خود را بسپارم تا سوخته شود«

 )NIV(    یادداشهای       » بدن خود را بسپارم تا فخر کنم«

 
، فقـط یـک حـرف اسـت " فخر کنم"و " سوخته شود"، اختالف میان دو کلمۀ  در یونانی

)kauthesomai, Kauchesomai . ( در نـسخ معتبـر آمـده اسـت و هـر دو "  گونـه"هر دو
اول قرنتیان مدتها پیش از آنکه مسیحیان در اثر سوختن (مشکالتی را در تفسیر در بر دارند 

).  تـوان یافـت نیز معنایی مناسب نمی"  فخر کنم"؛ اما برای  در آتش شهید شوند، نوشته شده
، نیاز به مراجعـه بـه  اش گیری در خصوص معنی ی تصمیماین یکی از آن آیاتی است که برا

 . کتب تفسیر داریم

دهد تا توجه خوانندگان را بـه فـصل  دست می ای که ذکر شد فرصت مناسبی را به نمونه
 مـسئلۀشـود بـه  ، مربوط می ًحتما توجه دارید که انتخاب نسخۀ درست.  قبل معطوف کنیم

 میسر است بداند که کـدامیک از کلمـات فـوق، آن یک مفسر خوب باید تا آنجا که. محتوا 
از سوی دیگر، باید توجه داشـت کـه در .  کار برده است ای است که پولس در اصل به کلمه

،  در هر دو صورت. ، انتخاب ما تأثیری در درک مقصود اصلی پولس در این آیه ندارد نهایت
 بـه شـدیدترین وجـه ممکـن نحوی از انحـاء مقصود او این است که اگر کسی بدنش را به

 . ثمر است اش بی قربانی کند اما محبت نداشته باشد، فداکاری و قربانی

دهد که منظور از اینکه مترجمین باید دست به انتخـاب  تمام آنچه که گفته شد، نشان می
هـا بـا یکـدیگر تفـاوت دارنـد، و چـرا  نسخۀ دستنویس بزنند چیست و چرا گـاه ترجمـه

پـیش از آنکـه بـه بحـث بعـدی بپـردازیم و بگـوییم کـه . سر هستندمترجمین خودشان مف
ای را در خـصوص ترجمـه  ها به چه علت با یکدیگر تفاوت دارند، الزم است نکتـه ترجمه

KJV (King James Version ( متذکر شویم . 

KJVهای دیگر در جهان مورد اسـتفاده قـرار  ای است که بیش از ترجمه  نه فقط ترجمه
ای کـه در  شده جمالت موزون و حساب.  که جلوۀ کالسیک زبان انگلیسی استگیرد، بل می
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بـا . ، برای همیشه بر دفتر یادگاری زبان انگلیـسی خواهـد درخـشید کار رفته این ترجمه به
 قـرار ۱۶۱۱، باید توجه داشت که تنها متن یونانی که در اختیار متـرجمین در سـال  حال این

برداری بیش از هـزار سـال را در  ِی متأخر که اشتباهات نسخهها ، مبتنی بود بر نسخه داشت
شود، اما  تعداد بسیار اندکی از این اشتباهات به اصول عقاید مربوط می.  خود انباشته داشت

 .دهد هرحال معنای برخی بخشهای خاص را تغییر می به

 همـۀ ً تقریبـا ازKJVجـای  ، بایـد بـه به همین دلیل اسـت کـه بـرای مطالعـه و تحقیـق
های امروزی یکی  برای آنکه بدانیم چگونه از میان ترجمه.  های امروزی استفاده کنیم ترجمه

، باید در مورد دستۀ دیگری از عوامل که مترجمین را در مقابل انتخاب قرار  را انتخاب کنیم
 . دهند، بحث کنیم می

 
   زبانمسئلۀ 

 دست به انتخـاب بزنـد، یعنـی دو دستۀ دیگر از موارد که مترجم باید در خصوص آنها
در . کنـد ، ما را به عرصۀ واقعی علم ترجمه هـدایت مـی انتخاب واژگان و ساختار جمالت

بـرای درک . شود به انتقال کلمات و مفاهیم از یک زبان به زبان دیگر  مربوط میمسئلهاینجا 
انندگان ما با های امروزی قرار دارد، الزم است که خو های مختلفی که در پس ترجمه نظریه

  :چند اصطالح فنی آشنا شوند

در مـورد . شـود ، زبـان مبـدأ نامیـده مـی کـار رفتـه در مـتن اصـلی زبـان بـه :زبان مبدأ
 . ، زبان مبدأ زبانهای عبری و آرامی و یونانی است مقدس کتاب

،  مقدس شود؛ در مورد کتاب این زبانی است که متن اصلی به آن ترجمه می :زبان مقصد
 .، زبانهای مقصد هستند ای مختلفی نظیر انگلیسی و فارسی و غیرهزبانه

شود به شکاف و تفاوتی که میـان زبـان مبـدأ و زبـان  این امر مربوط می : فاصله تاریخی
، و نیز مسائل فرهنگی و تـاریخی وجـود  ، اصطالحات ، دستور زبان مقصد از لحاظ کلمات

 .دارد

خواهد تا چه میـزان و تـا چـه   به اینکه مترجم میشود این امر مربوط می : نظریه ترجمه
ترجمه کرد، چـرا "  المپ"، آیا چراغ را باید  عنوان مثال به. حد شکاف میان دو زبان را پر کند

کند؟ یا اینکه باید کلمه چـراغ را  که امروز دیگر کسی مثل گذشته چراغ روغنی استفاده نمی
؟ آیا در جوامع غربی که مردان   خواننده گذاشتعهده خود کار برد و پر کردن شکاف را به به

"  دسـت دادن بـا محبـت مـسیحی"نباید یکدیگر را ببوسند، اصطالح بوسۀ مقدسـانه بایـد 
 ترجمه شود؟
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آید، چه  ًهای بنیادین ترجمه که ذیال می اکنون خواهیم دید که این اصطالحات در نظریه
  :یابد کاربردی می

، مترجم باید بکوشد تا حد امکان به کلمـات   این نظریهطبق : اللفظی نظریۀ ترجمۀ تحت
اش در زبان مقصد معنی  ، ترجمه حال بندی دقیق زبان مبدأ نزدیک بماند، اما در عین و جمله

نخـورده نگـه  اللفظی در همـه مـوارد، فاصـلۀ تـاریخی را دسـت ترجمۀ تحت. داشته باشد
 .دارد می

هـا را از یـک  م باید بکوشد مفـاهیم و اندیـشه، مترج طبق این نظریه :نظریۀ ترجمۀ آزاد
. زبان به زبان دیگر ترجمه کند، و چندان نگران استفاده از عـین کلمـات زبـان مبـدأ نباشـد

،  شود، سعی دارد تا آنجا که ممکـن اسـت ترجمه آزاد، که گاه ترجمۀ تفسیری نیز نامیده می
 .فاصلۀ تاریخی را از میان بردارد

، و سـاختار  ، اصـطالحات شود کلمـات ، سعی می  اساس این نظریهبر :نظریۀ معادل پویا
ای  در چنـین ترجمـه. های دقیق آن در زبان مقصد ترجمه شود دستوری زبان مبدأ به معادل

، سـاختار  ، دسـتور زبـان شود، امـا زبـان فاصلۀ تاریخی در موارد تاریخی و واقعی حفظ می
 .شود می»  امروزی«، و سبک نگارش  جمالت

هـا بـر  کنند، اما یکی از این نظریه بته مترجمین همواره از یک روش واحد استفاده نمیال
گـاه متـرجم ممکـن اسـت در . نگرش بنیادین ایشان در مورد کار ترجمه حاکم خواهد بود

ِکاربست روش تحت َاللفظی یا آزاد، راه به افراط بپیماید؛ مثال کالرنس جـوردن در ترجمـه  ِ ِ ً
ًیـا مـثال رابـرت !"  رساله به مسیحیان واشـنگتون" رومیان را ترجمه کرد خود، نام رساله به

از " زنا"جای کلمۀ  ، به۱  :۷، در اول قرنتیان ۱۸۶۲اللفظی خود در سال  یانگ در ترجمه تحت
 ! دهد آن را در فارسی تکرار کنیم ای استفاده کرد که ادب اجازه نمی کلمه

توان بر اسـاس  تداول در دسترس هستند، میهای مختلف انگلیسی را که بطور م ترجمه
 ۶ :بندی کرد ، بطور تقریب طبق نمودار زیر تقسیم مقیاس فاصلۀ تاریخی

       معادل پویا         اللفظی  تحت
  آزاد  

  
 KJV  RSV   NRSV     NIV   GNB     PHILIPS LB LB 
 NASB           NAB                                            
JB       

    NEB ٧                                                            
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عنوان منبع  ًاللفظی معموال به ترجمۀ تحت.  ، نظریۀ معادل پویا است بهترین نظریۀ ترجمه
. دهـد دسـت مـی ثانوی مفید است چرا که تصویری مطمئن از شکل متن یونانی و عبری به

د مفید باشد که ذهن را برای تفکر دربارۀ معانی احتمـالی توان ترجمۀ آزاد نیز از این نظر می
 . باشدNIV، باید چیزی نظیر  اما بهترین ترجمه برای مطالعه و تحقیق. کند متن تحریک می

کنـد، ایـن اسـت کـه شـکاف و فاصـله را در  اللفظی ایجاد می مشکلی که ترجمۀ تحت
، متـرجم  ای در چنین ترجمه.  انکند، یعنی در واژگان و دستور زب جاهای نادرستی حفظ می

َگرداند که مردم آن  بندی یونانی و عبری را طوری به زبان مقصد برمی اغلب کلمات و جمله
مانند این است که عبارت انگلیـسی . نویسند گویند و نمی زبان هرگز به آن شکل سخن نمی

good weather هیچگـاه ، مـا در فارسـی عنـوان مثـال بـه"! خـوب هـوا" را ترجمه کنـیم 
اللفظـی عبـارت  ، ترجمـه تحـت این عبارت). ۲۰  :۱۲رومیان " ( اخگرهای آتش"گوییم  نمی

 "! ذغال سوزان" : کنیم ، همین عبارت را اینگونه بیان می ؛ ما در فارسی یونانی است

ِاللفظی این است که باعث مبهم شدن مـتن در  دومین مشکل در خصوص ترجمۀ تحت

، بـرای خواننـدۀ آن  ، در زبان یونـانی یـا عبـری که همان متن حالیگردد، در  زبان مقصد می
 عبارت یونانی ۱۶  :۵، در دوم قرنتیان  عنوان مثال به.  ًروزگار کامال روشن و مفهوم بوده است

kata sarkaترجمـه »  بـر حـسب جـسم«،  اللفظی در ترجمه قدیمی فارسی ِ بصورت تحت
بر حسب «چه کسی .  ، نه مصطلح است نه مفهوم اما چنین اصطالحی در فارسی.  شده است

، معنی آیـه اینطـور خواهـد  خواهیم بشناسیم؟ در اینصورت ، آیا کسی را که می است»  جسم
یا آیا کسی که قـرار اسـت بـشناسد، عمـل » . شناسیم مسیح را دیگر از ظاهرش نمی«بود که 

مسیح را « آیه این است که ، معنی دهد؟ در اینصورت انجام نمی»  برحسب جسم«شناختن را 
ً، متن یونانی کامال روشن  در مورد این آیه» . شناسیم نظرهای دنیوی نمی دیگر بر اساس نقطه

کس از روی معیارهای انسانی قـضاوت  دیگر ما دربارۀ هیچ«است و منظورش این است که 
 »... کنیم نمی

منظـور مطالعـه و  بـهخصوص  از سوی دیگر، مشکلی که در ترجمۀ آزاد وجود دارد، به
، چنـین  بعـالوه. کنـد مـی»  امـروزی«، این است که مترجم متن اصلی را بیش از حد  تحقیق
ترجمه آزاد همیشه بوسیله فقط یک نفر . گردد ای اغلب چیزی شبیه کتاب تفسیر می ترجمه

شود، و اگر این مترجم مفسر وارد و کارآمدی نباشد، مفـسری کـه از مـشکالت  ترجمه می
مقدس آگاهی داشته باشـد، ایـن خطـر وجـود خواهـد  های کتاب د در تمامی قسمتموجو

این امر بطور خاص در مـورد ترجمـۀ . داشت که خواننده دچار سردرگمی و انحراف گردد
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 ۸.کند ، صدق می  که متأسفانه ترجمه چندان دقیقی هم نیستLiving Bibleمعروف 

از آنجـا کـه . زند  میRSV با ترجمه NRSVدر اینجا نویسنده دست به مقایسه ترجمۀ (
،  ، الاقل بسیار دشوار اسـت ، اگر نه محال برگرداندن و انتقال مفاهیم این پاراگراف به فارسی

 .) م -از ترجمه آن صرفنظر شده است 

»  فاصلۀ تاریخی «مسئلۀمقدس چگونه با  های مختلف کتاب برای اینکه پی ببریم ترجمه
، اشاره   استمسئلهکنندۀ مشکالت مربوط به این  ورد که منعکسکنند، به چند م برخورد می

 . کنیم می

آیـا بایـد عـین . آورد وجـود مـی این مورد مـشکالت خاصـی بـه.  ، پول ، اندازه وزن -۱
، یا باید کوشید معـادل  را به فارسی نوشت) نظیر ایفه و حومر(اصطالحات یونانی و عبری 

هـای اوزان و  ر برد؟ اگر مترجمی تصمیم بگیرد که معادلکا آن را به فارسی یافت و آن را به
کار ببرد، آیا باید از واحدهای سنتی نظیر سیر و چارک و من استفاده کند، یا از  ها را به اندازه

های امروزی  ، اگر معادل ؟ در خصوص مسائل پولی اوزان مدرن نظیر کیلوگرم و لیتر و غیره
.  معادل در اثر تورم معنای اصـلی را از دسـت خواهـد داد، آن کار برود، بعد از چند سال به

شود که بدانیم اوزان و پول اغلب برای نشان دادن تـضاد و نتـایج  تر می  زمانی پیچیدهمسئله
کار بردن شـکل ظـاهری  به. ۱۰  :۵ یا اشعیا ۲۸- ۲۴  :۱۸اند، نظیر متی  کار رفته انگیز به شگفت

شود که خوانندۀ ترجمه به مقـصود   قوی سبب میاصطالحات در چنین مواردی به احتمال
 .اصلی متن پی نبرد

هـای مختلـف انگلیـسی را در خـصوص کـاربرد عـین  باز در اینجا نویـسنده ترجمـه(
 .) م -کند  اصطالحات یا معادل امروزی آنها مقایسه می

 
کـار بـردن معـادل یـا عـین  هـا، بـه توان گفت که در خصوص اکثر اوزان و مقیـاس می
هایی نظیر  اما در قسمت. باشد حات یا ارائه توضیحات در حاشیه متن قابل توصیه میاصطال
مالحظـه بفرماییـد کـه . کـار رود  بهتر است معادل امروزی به۲۸- ۲۴  :۱۸ و متی ۱۰  :۵اشعیا 

  :باشد های جدید فارسی چقدر گویاتر از ترجمه قدیمی می ترجمه

 
 ۱۰  :۵اشعیا 

، یـک ایفـه خواهـد  َ یک بت خواهد آورد و یک حومر تخمزیرا که ده جفت گاو زمین«
 ».داد

 ) ترجمه قدیمی (
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، حتـی  ، یک بشکه شراب نیز بدست نخواهد آمد و ده مـن تخـم از ده جریب تاکستان«

 ».یک من غله نیز نخواهد داد

 ) ترجمه تفسیری (

 
 ۲۸ و ۲۴  :۱۸متی 

لـیکن چـون آن غـالم ... کار بـودشخصی را نزد او آوردند که ده هزار قنطار به او بده«
 ». ، یکی از همقطاران خود را یافت که از او صد دینار طلب داشت بیرون رفت

 ) ترجمه قدیمی (

 
امـا او وقتـی از آنجـا ... شخصی را نزد او آوردند که میلیونها تومان به او بـدهکار بـود«
پنجـاه تومـان بـه او ، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حـدود صـد و  رفت

 ».بدهکار بود

 )برای عصر جدید مژده  (

 
، اصـطالحات  ًتقریبا همه زبانها برای امـور جنـسی و قـضای حاجـت.  بیان مؤدبانه -۲

دست به ترجمـه ) ۱ :مترجم در خصوص این مسائل سه راه در پیش رو دارد. مؤدبانه دارند
اللفظـی را  معـادل تحـت) ۲بگذارد؛ اللفظی بزند و خواننده را برای حدس معنی آزاد  تحت

معـادلی مؤدبانـه را در ) ۳ترجمه کند، اما باعث توهین یا حیرت احتمالی خواننده گردد؛ یا 
 .کار ببرد ترجمه به

در . ، البته اگر شکل مؤدبانه مناسبی وجود داشته باشد ًراه سوم احتماال از همه بهتر است
ًب کرد، خـصوصا بـرای موضـوعاتی کـه دیگـر ، بهتر است راه دوم را انتخا غیر اینصورت

 مناسـب ۱۱  :۱۸ًمثال ترجمۀ اصل اصطالح در پیـدایش . نیازی به شکل مؤدبانه وجود ندارد
ِاللفظـی اصـطالح مؤدبانـۀ  ؛ اما ترجمۀ تحـت»و عادت زنان از ساره منقطع شده بود« : است

معنـی اسـت و در   فارسی بـیدر» پوشاند می... ًیقینا پایهای خود را  «۲۴ :۳عبری در داوران 
فکـر « :ِاین مورد ترجمۀ تفسیری آن را به معادل مؤدبانۀ درسـت فارسـی برگردانـده اسـت

 .» به دستشویی رفته است... کردند که 

ًاما در این زمینه ممکن است خطراتی هـم وجـود داشـته باشـد، خـصوصا زمـانی کـه 
. دانند ، نمی کار رفته ِ زبان اصلی بهای را که در مترجمین خودشان هم معنای اصطالح مؤدبانه

در ترجمه مژده برای عصر جدید، این .  بینیم  می۱  :۷مصداق چنین خطری را در اول قرنتیان 
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لمـس «امـا اصـطالح اصـلی » .بهتر است که مرد، مجرد بماند« : آیه چنین ترجمه شده است
ِن رابطۀ جنـسی بـا یـک زن در همۀ موارد در روزگار باستان به معنی برقرار کرد»  کردن زن

 شکل مؤدبانه را NABدر اینجا، ترجمه .  نبوده است»  ازدواج کردن«است و هیچگاه به معنی 
 ».خوب است که مرد هیچ ارتباطی با زن نداشته باشد« :گوید ، می کار برده به

د ًکنند، معموال این حوزه از ترجمـه را مـ اکثر مردم وقتی به ترجمه فکر می.  واژگان -۳
،  رسـد، چـون در نظـر اینـان نظر مـی به همین دلیل است که کار ترجمه ساده به. نظر دارند

ای در زبان مقصد که همان معنـی کلمـه عبـری یـا یونـانی را  ترجمه یعنی پیدا کردن کلمه
ِسازد، یعنی پیدا کردن  ًاین دقیقا همان چیزی است که کار ترجمه را اینقدر دشوار می. بدهد

بخشی از این دشواری فقط پیدا کـردن کلمـۀ مناسـب در زبـان مقـصد .  ناسبدقیق کلمۀ م
؛ دشواری در این است که گاه کلمۀ معادل در زبان مقصد از چنان بار معنایی انباشـته  نیست

 .شود شده که در کلمۀ اصلی دیده نمی

ای  مشکل دیگر این است که بعضی از کلمات در عبری و یونانی از چنان طیف گسترده
،  عـالوه بـه. ز معنی برخوردارند که معادلشان در زبانهای انگلیسی یا فارسی وجـود نـداردا

 .توان از زبانی به زبانی دیگر ترجمه کرد ًبازی با کلمات را نیز معموال نمی

های مختلف چگونـه  ، در ترجمه۳۶  :۷در اول قرنتیان »  باکره«ًقبال متذکر شدیم که کلمۀ 
ر فصل اول نیز به دشواری موجود در ترجمۀ کاربرد پولس از کلمـه د.  برگردانده شده است

sarx) ای بهتر از کاربرد کلمه جسم  کاربردن هر کلمه در اکثر موارد، به.  اشاره کردیم)  جسم
ترجمـه »  خواهـشهای نفـس«درسـتی   در ترجمه مژده به۵  :۸در رومیان »  جسم«ًمثال .  است
برگردانـده »  از لحـاظ انـسانیت«درسـتی   باز به۳  :۱رومیان که همین کلمه در  ، در حالی شده

، در دوم  کنـد؛ همـین کلمـۀ جـسم چون به تبار عیسی از نسل داود اشاره مـی)  مژده(شده 
 ۲۲  :۱، و در کولسیان  ترجمه شده»  از روی معیارهای انسانی«،   در همان ترجمه۱۶  :۵قرنتیان 

 . اش همین بوده است هم معنیً، چون واقعا  ترجمه شده»  جسم«نیز 

به همـین علـت اسـت کـه ترجمـۀ . شماری آورد های بی توان نمونه برای این مورد می
 .اللفظی رجحان دارد معادل پویا بر ترجمه تحت

اروپـایی از تـشابهات  -گرچه اکثـر زبانهـای هنـدو.  دستور زبان و ساختار جمالت -۴
، ساختار خاصی بـرای ترتیـب و  ه به این دستهزیادی برخوردارند، هر یک از زبانهای وابست

طور  در چنین مواردی است که ترجمۀ معادل پویا به. ارتباط کلمات و مفاهیم در جمله دارد
ِاللفظی با انتقال مستقیم ساختار جمـالت زبـان مبـدأ، بـه  ترجمه تحت.  خاص ارجح است ِ ِ ِ ِ
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، اما  پذیر است ً گرچه معموال امکانچنین کاری. سازد ِاحتمال زیاد زبان مقصد را نامفهوم می
، یکـی از یونـانی و  ، به ارائۀ دو نمونـه از میان صدها نمونه. رسد نظر می ندرت مطلوب به به

 . کنیم دیگری از عبری بسنده می

ترکیبـات .  ِ، کاربرد خاص ترکیبات ملکـی اسـت یکی از خصوصیات زبان یونانی)  الف
امـا . » من)  ی(پا «یا » خدا) ِ)فیض« کسره یا یای ملکی در ملکی به مالکیت اشاره دارد، نظیر

، بیشتر منظورمان فیضی اسـت کـه متعلـق بـه خـدا »فیض خدا«گوییم  وقتی در فارسی می
، نـه  ، این حالـت ملکـی در زبان یونانی. شود دهد یا از او ناشی می ، نه فیضی که او می است

 ارتباط دو مفهوم یا سرچشمۀ چیزی اشاره داشته تواند به رساند، بلکه می فقط مالکیت را می
، در واقـع منظـور )۲۰  :۱۲رومیـان (»  اخگرهای آتش«خوانیم  ًمثال وقتی در یونانی می. باشد

کـالم پـر «، در واقـع ۳  :۱در عبرانیـان »  کلمۀ قـوت«باشد؛ یا منظور از  می»  ذغالهای آتشین«
صبری است « به معنی ۳  :۱ر اول تسالونیکیان د» صبر امید«،  به همین شکل. باشد می»  قدرت

ای کـه  شـادی«یعنـی ) ۶  :۱اول تـسال (»  القـدس خوشی روح«و » شود که از امید ناشی می
این معانی نه فقط ارجح هستند، بلکه معنی درست ایـن اصـطالحات . »دهد القدس می روح

، اصطالحاتی که در  های درست فارسی برای اصطالحات یونانی است باشند، زیرا معادل می
معنی  اللفظی برگردانده شوند، در فارسی بی طور تحت ًیونانی کامال روشن هستند ولی اگر به

 .گردند می

سـعی )  و ترجمه قـدیمی فارسـی (KJVاما جالب است که در یکی از معدود آیاتی که 
ت ملکـی را ، مترجمین مفهوم حالـ)۹  :۳اول قرنتیان (دست بدهد  کرده است معادلی پویا به

ایشان را به اشـتباه انداختـه و ترجمـه بـه »  همکاران«ًظاهرا عبارت . اند درست درک نکرده
امـا » .با خدا همکاران هستیم و شما زراعت خدا و عمارت خدا هستید« : اینصورت در آمده

و بر شـما )  پولس و اپلس(، حالت ملکی وجود دارد و با تأکید بر ما  در جملۀ یونانی پولس
، منظورش ایـن اسـت کـه پـولس و اپلـس همکـار )عنوان مزرعه و عمارت خدا کلیسا به(

باشند و قرنتیان نیـز مزرعـه و عمـارتی هـستند کـه  هستند، همکارانی که متعلق به خدا می
 .باشند متعلق به خدا می

، از  ای خشک و غیرقابل انعطاف گونه  مترجمین در هزاران مورد، به، KJVدر ترجمه )  ب
اند که در زبان انگلیسی فاقـد حـالتی عـادی  یب قرارگیری کلمات در عبری تبعیت کردهترت
ایـن امـر . شود آغاز می» و«، اکثر آیات با کلمه  ، در باب اول پیدایش عنوان مثال  به۹.باشد می

مترجمین امروزی به ایـن نکتـه توجـه .  های امروزی انگلیسی اصالح شده است در ترجمه
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در ایـن زبـان آغـاز » و«، بـا یکـی از دو شـکل   جمالت نثر در زبان عبریدارند که اکثریت
ای پیش از جمله مورد نظر وجود نـدارد  حتی در مواردی که هیچ جمله» و«کلمه . شوند می

، شـش کتـاب عهـد عتیـق  در واقـع.  کار رفته است ًتا این جمله منطقا به آن متصل شود، به
شـروع » و«در زبـان عبـری بـا کلمـه ) ا، روت و اسـتر، عـزر ، اول سموئیل ، داوران یوشع(

دانـان تـصدیق  ، امروزه عبـری در نتیجه.  شود، گرچه هیچ مطلبی پیش از آن نیامده است می
در آغـاز جمـالت ) capital(ًدر ابتدای جمله عمال معـادل حـروف بـزرگ » و«اند که  کرده

» و« نبایـد هیچگـاه بـا کلمـه در عبـری» و«این به آن معنی نیست که کلمه .  انگلیسی است
، و  فقط بعضی اوقات» و«در سایر زبانها ترجمه شود، بلکه منظور آن است که )  حرف ربط(

در ) capital(کـاربرد حـرف بـزرگ . باشـد ، بهترین ترجمه این کلمه عبـری مـی نه همیشه
 .باشد انگلیسی در اکثر موارد بهترین برگردان این کلمۀ عبری می

 and it came to"، عبارتی اسـت عبـری کـه در انگلیـسی KJV ترجمۀ نمونۀ دیگر در

pass "  چنـین عبـارتی در انگلیـسی دیگـر ").  و واقع شد که"به فارسی (ترجمه شده است
از آنجـا کـه . شد، متداول نبود  ترجمه میKJVرود و حتی در قرن هفدهم نیز که  کار نمی به

ِاین روش بیان روایت در عبری اللفظی بـه انگلیـسی ترجمـه شـد، در سـبک  حتطور ت ، به ِ
کار  جا در زبان انگلیسی چنین عبارتی به نگارش عهد عتیق جایگاه خاصی پیدا کرد، اما هیچ

 .رود نمی

 
  انتخاب ترجمه

 
. مقدس یاری دهـد ما کوشیدیم نکاتی را عنوان کنیم که شما را در انتخاب ترجمۀ کتاب

 . بریم پایان می های مختلف به مهاین فصل را با چند نکته دربارۀ ترج

هـایی  ترجمـه. ، کامل و جامع نبود نخست باید توجه داشت که مطالبی که عرضه کردیم
همچنین بیش از هفتـاد .  ای به آنها نکردیم مقدس در دست است که ما اشاره از تمامی کتاب

تعـدادی از . دانـ و پنج ترجمه از عهد جدید نیز وجود دارد که در قرن بیستم صورت گرفته
، Weymouthهـای  نظیر ترجمه(ها بسیار عالی هستند و ارزش استفاده را دارند  این ترجمه

در میان اینها، چند ترجمۀ آزاد نیز ). ١٩٣٧، Williams؛ �١٩٢، Helen Montgomery؛ ١٩٠٣
تـر هـستند   ارجحیت دارند زیـرا دقیـقLiving Bibleوجود دارد که دو مورد آنها بر ترجمه 

 ).۱۹۶۵ - فقط رساالت پولس - F.F. Bruce؛ ١٩�٧، Phillipsعنی ی(

هایی هـستند  ، ترجمه مقدس که مورد بحث قرار ندادیم های تمامی کتاب از میان ترجمه

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۴۱ ترجمۀ خوب: ابزار اساسی

 New World Translationای هستند، نظیر ترجمه  که از نظر الهیاتی دارای گرایشهای فرقه

اللفظی است و آکنده است از عقاید   بسیار تحتاین ترجمه.  ، متعلق به شاهدان یهوه)١	١٩)
 Georgeشـکنانه دارنـد، ماننـد ترجمـه  ها حالتی سنت سایر ترجمه.  کارانۀ این فرقه بدعت

Lamsa (مـیالدی ۴۰۰ًکه معتقد بود که یک ترجمه سریانی حدودا متعلق بـه سـال ) ١٩�٠ 
 Amplified بـه ترجمـه شاید الزم باشـد. باشد مقدس می کلید همه مسائل مربوط به کتاب

Bibleروش درسـت .  دست آورده است  نیز اشاره کنیم که محبوبیتی فراتر از ارزش خود به
، و این اختالفات  ، اختالفات را یادداشت کنیم این است که ضمن استفاده از چندین ترجمه

ه در یک جمله ، تا اینکه به این اعتقاد برسیم که یک کلم را با مراجعه به منابع دیگر حل کنیم
 . تواند معانی مختلفی بدهد و مجبور باشیم خودمان دست به انتخاب بزنیم می

؟ اظهار نظر در این مورد مخاطراتی در بر دارد، اما  ، کدام ترجمه را انتخاب کنیم بنابراین
تـوان  ای اسـت کـه مـی  بهترین ترجمهNIVکنیم که  ، توصیه می ما با پذیرفتن این مخاطرات

کار خوبی خواهد بود که هر سه .  نیز بسیار خوب هستندNAB و GNBهای  ترجمه. خواند
تــرین  ای متــشکل از برجــسته  توســط کمیتــهNIV. ترجمــه را بطــور مــوازی مطالعــه کنیــد

 نیز حاصل تالش مترجمین و NAB؛  پژوهشگران وابسته به سنت انجیلی ترجمه شده است
ای است برجسته اثـر   ترجمهGNB.  یکا استبهترین محققین وابسته به سنت کاتولیکی آمر

کـرد و  طور منظم با سایر محققین مشورت می  که بهRobert G. Bratcherنام  یک محقق به
شناسی سبب شده ترجمه حالتی معادل پویا و بسیار دقیـق داشـته  تخصص او در زمینه زبان

 .باشد

های ذیل را  ا همه ترجمهها، کار خوبی است که یک ی در کنار یکی یا هر سه این ترجمه
انـد بـرای  ها تالشـی بـوده این ترجمه . NRSV, RSV, NASB :نیز مورد استفاده قرار دهید

، اکثـر  مترجمین آنها از نسخ بهتری استفاده کردنـد و بـه ایـن ترتیـب . KJVِامروزی کردن 
 KJVن ، کوشیدند تا حد امکـان زبـا در عین حال.  حذف نمودندKJVموارد غیر اصیل را از 

های بهتری هـستند؛   ترجمهNRSV و RSV. را حفظ کنند اما کمی هم آن را امروزی کردند
NASB خیلی شبیه KJVطوری که بـسیار  اللفظی است  است و به همین جهت بسیار تحت ،

 .رسد نظر می خشک به

 یـا هـر دو JB یـا NEBکنیم که بـه  در کنار یک یا چند ترجمه از موارد فوق، توصیه می
 ماحصل زحمات پژوهشگران NEB. هر دو اینها حاصل کار گروهی هستند. جعه نماییدمرا

، حاوی اصطالحات بریتانیایی اسـت کـه در همـه  برجستۀ انگلیسی است و به همین علت
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ای است انگلیسی از متن فرانسوی   ترجمهJB.  موارد برای خواننده آمریکایی مأنوس نیست
Bible de Jerusalem . ها که حالت معـادل  جمه در مواردی بیش از سایر ترجمهاین دو تر

امـا هـر دو از خـصوصیاتی برجـسته . یابنـد سـوی ترجمـه آزاد گـرایش مـی پویا دارند، به
 .باشند ها بسیار ارزشمند می برخوردارند که برای مطالعه در کنار سایر ترجمه

های انگلیـسی  جمه، عناوین اختصاری تر برای اطالع خوانندگان متن فارسی این کتاب(
  : آوریم طور کامل می ًمقدس را ذیال به کتاب

 KJV: The King James Version (١	١١( 

 NIV: The New International Version (١٩٧٣( 

 GNB: The Good News Bible (١٩٧	( 

 NAB: The New American Bible (١٩٧٠( 

 NRSV: The New Revised Standard Version (١٩٩١( 

 RSV: The Revised Standard Version (١٩
٢( 

 NASB: The New American Standard Bible (١٩	٠( 

 NEB: The New English Bible (١٩	١( 

 JB: The Jerusalem Bible (١٩		( 
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  فصل سوم

  توجه به مضمون متن  : رساالت
 

بـا بررسـی ) genre(مقـدس  ِما بحث خود را در زمینۀ سبکهای ادبـی مختلـف کتـاب
 یکی از علل این امر این است که تفـسیر رسـاالت ۱۱.کنیم شروع می» رساالت عهد جدید«

همه گنـاه « : ًمثال برای درک آیات زیر، چه کمک مخصوصی الزم است. رسد نظر می ساده به
» ایـد محض فیض نجات یافتـه«؛ )۲۳  :۶روم (»  مزد گناه موت است«؛ )۲۳  :۳روم (» اند کرده

 ؟)۲  :۵افس (» در محبت رفتار نمایید«؛ )۱۶  :۵غال (» به روح رفتار کنید«؛ )۸  :۲افس (

این امر . کننده باشد ًتفسیر رساالت ممکن است کامال گمراه» سادگی«اما از سوی دیگر، 
هنگـام تعلـیم  ، ممکن است معلمی بـه عنوان مثال به.  طور خاص در امر تعبیر صادق است به

تـوان   را چگونه می۲۵  :۷نظر پولس در  : با این قبیل سؤاالت مواجه شود، رساله اول قرنتیان
ً، خصوصا بعضی از نتایج عملی این نظر را؟ اخراج آن بـرادر در  عنوان کالم خدا پذیرفت به

توانـد بـه  خصوص وقتی آن برادر می ، به باب پنج چگونه در کلیسای امروز قابل اجرا است
یحیانی که معتقدند که عطایای کاریزماتیک متعلـق بـه قـرن کلیسای دیگری برود؟ برای مس

تـوانیم نتـایج  تواند داشته باشد؟ چگونه می  چه معنایی می۱۴ تا ۱۲های  بیستم نیستند، باب
ِ، یعنی آیاتی که دربارۀ پوشیده بودن سر زنان بـه   را نادیده بگیریم۱۶- ۲  :۱۱عملی و روشن  ِ

ا که این آیات داللت روشنی دارند بر ایـن نکتـه کـه گوید، چر هنگام دعا و نبوت سخن می
 ، دعا و نبوت کنند؟ توانند در جماعتی که برای پرستش گرد آمده زنان می

.  شود، ساده نیست ًفرمایید که تفسیر رساالت آنقدر هم که معموال تصور می مالحظه می
ینکه بسیاری از مسائل علت ا علت اهمیتی که رساالت برای ایمان مسیحی دارند، و به لذا، به

عنوان الگو بـرای مـسائل  شود، خواهیم کوشید آنها را به مهم تعبیری در رساالت مطرح می
 . گردد، مورد بررسی قرار دهیم تأویلی و تعبیری که در سرتاسر کتاب طرح می

 
  ماهیت رساالت

 
،  ر بیفکنـیمِعنوان الگوی تأویل رساالت نظـ طور خاص به اول قرنتیان به پیش از آنکه به

،  غیر از چهار انجیـل یعنی تمام عهد جدید به(الزم است نکاتی کلی را دربارۀ همه رساالت 
 . بیان کنیم)  ، و مکاشفه اعمال
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ای همگـون را تـشکیل  ، ضروری است توجه داشته باشیم که رساالت مجموعه نخست
کشف تعداد زیادی بر اساس ) Adolf Deissmann(، آدولف دایسمن  سالها پیش. دهند نمی

هـایی  نوشـته"  های واقعـی نامه"طبق نظر او، . ، تمایزی میان نامه و رساله قائل شد پاپیروس
شـدند، بلکـه  غیر ادبی بودند، به این معنی که برای عموم مردم و برای آیندگان نوشته نمـی

شمار  شدند که مخاطبین یا گیرندگان واقعی نامه به فقط برای شخص یا اشخاصی نوشته می
، یا سبکی از ادبیات بود که خطاب به  ، یک اثر هنری و ادبی ، بر خالف نامه رساله. آمدند می

، همچنـین دوم و سـوم  دایسمن خودش تمامی رسـاالت پـولس. شد همه مردم نگاشته می
گرچه شـماری دیگـر از دانـشمندان مایـل نیـستند .  پنداشت می"  های واقعی نامه"یوحنا را 

زیرا در بعـضی (ها مربوط سازند  یکباره به یکی از این دسته ت عهد جدید را بهتمامی رساال
، این  هرحال ، اما به) ها است  بر سر میزان تعلق این رساالت به یکی از این دستهمسئلهموارد 

ًمثال رومیان و فیلمون نه فقط از نظر محتوا، بلکه از نظـر . باشد تمایز از اعتبار برخوردار می
، دوم  همچنین بر خالف تمامی رسـاالت پـولس. دن نیز با یکدیگر تفاوت دارندبو شخصی

 .باشند پطرس و اول یوحنا بیشتر شبیه رساالت می

. شـود ، اعتبـار ایـن تمـایز مـشخص مـی ها در روزگار باستان با بذل توجه به شکل نامه
، جملـه  ، مـتن ات، سـالم و تحیـ تـاریخ(های ما امروزه شکل معینی دارد  گونه که نامه همان
هزاران نامه متعلق به . های آن روزگار نیز از چنین شکلی برخوردار بود ، نامه)، و امضا پایانی

نظیـر نامـه (ًآن دوران یافته شده که اکثر آنها شکلی عینا مشابه با رساالت عهد جدید دارند 
  : استاین شکل دارای شش عنصر یا بخش ). ۲۹- ۲۳  :۱۵شورای اورشلیم در اعمال 

 
ُمثال پولس(نام نویسنده  -۱ ُ ً ( 

 ) ًمثال کلیسای خدا در قرنتس(کننده  نام دریافت -۲

 )ًمثال فیض و سالمتی از جانب خدای پدر ما خدا بر شما باد(تحیات  -۳

کـنم  ًمثال خدای خـود را پیوسـته شـکر مـی(شکل دعا، یا شکرگزاری  ابراز آرزو به -۴
 )دربارۀ شما 

  متن نامه -۵

 )ًمثال فیض عیسی مسیح خداوند با شما باد(تحیات پایانی و وداع  -۶

 
هـای باسـتانی  ، کـه در اکثـر نامـه  اسـت۴، عنصر شماره  تنها عنصر متغیر در این شکل

طور کلی از قلم افتاده  ، یا به)۲ًتقریبا مشابه سوم یوحنا (صورت دعای مبتنی بر آرزو بوده  به
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چـشم  ، گرچه گـاه نیـز هـم شـکرگزاری بـه) ، تیطس تاؤس، اول تیمو مانند غالطیان(است 
در سه مورد از رساالت عهـد جدیـد، ایـن ).  مانند اکثر رساالت پولس(خورد و هم دعا  می

؛ مقایسه شود  ، اول پطرس ، افسسیان دوم قرنتیان(گردد  شکرگزاری تبدیل به تمجید خدا می
 ).۶- ۵  :۱با مکا 

باشـند، در   می۶ یا ۳- ۱جدید که فاقد یکی از عناصر باید توجه داشت که رساالت عهد 
، عبرانیـان کـه  عنـوان مثـال به. واقع نامه واقعی نیستند، بلکه تا حدی به شکل رساله هستند

ً، مـسلما بـه گـروه  صورت تراکت و یک چهارمش نامه اسـت چهارمش به شود سه گفته می
. روشنی اسـتنباط کـرد  به۲۵- ۱  :۱۳ و ۳۴- ۳۲  :۱۰توان از  ؛ این را می مشخصی فرستاده شده

، و در واقع بیشتر شبیه یک موعظه فصیح اسـت   زیاد شبیه به نامه نیست۱۰- ۱های  اما باب
، و  شود که مسیح برتر از هر آن چیزی است که پیش از او بوده که طی آن این بحث ارائه می

یق گردند که به ایمانشان بـه ، نصایح عاجلی داده شده تا خوانندگان تشو ِدر ضمن این بحث
نویسنده خودش ). ۲۵- ۱۹  :۱۰؛ ۲۰  :۶- ۱۱  :۵؛ ۱۹- ۷  :۳؛ ۴- ۱  :۲(مسیح سخت متمسک باشند 

 ).۲۲  :۱۳(نامیده است » آمیز کالم نصیحت«این نامه را 

، جز اینکه هیچیک از عناصر نامه را  ها به همین شکل است اول یوحنا نیز از بعضی جنبه
- ۱۲، ۷  :۲بـه .  ش.ر(، روشن است که برای گروه خاصی نوشته شده  حال  با این. دارا نیست

. ای است کـه عناصـر رسـمی آن را حـذف کـرده باشـند و بسیار شبیه به نامه) ۲۶، ۱۹، ۱۴
 .حساب آورد توان فقط یک رسالۀ الهیاتی برای کل کلیسا به ، این کتاب را نمی هرحال به

شـوند، امـا فاقـد تحیـات پایـانی  کل نامـه آغـاز مـییعقوب و دوم پطرس هر دو به ش
باشند؛ همچنین در هیچیک نام گیرندگان ذکر نـشده و هـیچ اشـاره شخـصی هـم در آن  می

،  توصـیف شـده»  رساله«این دو کتاب در عهد جدید از سایر کتب به آنچه که . وجود ندارد
دوم پطـرس مـورد تردیـد نزدیکترند، یعنی اینکه تراکتهایی برای کل کلیسا هستند، گرچـه 

یعقـوب نیـز بطـور کامـل فاقـد ). ۷- ۱  :۳(باشـند  آنانی است که منکر بازگشت مـسیح مـی
ای از یادداشــتهای وعــظ در بــاره  ، از اینــرو بیــشتر شــبیه مجموعــه اســتداللی کلــی اســت

 . موضوعات مختلف است تا یک نامه

همه آنها در یک مورد وجه رغم این تنوع در شکل رساالت عهد جدید،  ، علی حال با این
هنگام خواندن و تفـسیر  ًاین وجه اشتراک دقیقا همان چیزی است که باید به. اشتراک دارند

هـا و موجبـات  سـبب موقعیـت و آن این است که رساالت همه به : رساالت مد نظر داشت
هام القدس ال رساالت گرچه از سوی روح. اند و متعلق به قرن اول هستند خاصی نوشته شده
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اند و به همین علت به همه اعصار تعلق دارند، اما در وهله اول برای موقعیـت خاصـی  شده
یعنی موقعیت خـاص نگـارش و (خاطر همین عوامل  درست به. اند در قرن اول نوشته شده

 .گردد باشد که گاه تفسیر آنها دشوار می می)  تعلق به قرن اول

؛ یعنـی بایـد توجـه  مل دیگری توجـه داشـتِبه این ماهیت رساالت باید بیش از هر عا
،  ، چه از جانب خواننـدگان و چـه از جانـب نویـسنده داشت که شرایط و موجبات خاصی

علت شـرایط و  ًتقریبا تمامی رساالت عهد جدید به.  نگارش رساله را ضروری ساخته است
ِموقعیت خاص خوانندگان به و شاید یعقوب و در این میان فیلمون (اند  رشته تحریر درآمده ِ

بایـست اصـالح گـردد، یـا  ًاین موقعیت معموال رفتاری بوده که می). رومیان استثناء هستند
 .، یا سوءتفاهمی بوده که الزم بود رفع شود اشتباه عقیدتی بوده که نیاز به تصحیح داشت

اکثر مشکالت ما در تفسیر رساالت ناشی از موجباتی است که سبب نوشته شـدن آنهـا 
ِ، اما همیشه از خود سؤاالت  ِ، ما جواب سؤاالت و مشکالت را داریم در رساالت.  ستشده ا

مانند ایـن اسـت کـه بـه یـک .  دانیم مشکلی بوده یا نه ً، یا اصال نمی و مشکالت آگاه نیستیم
گفتگوی تلفنی گوش دهیم و بکوشیم حدس بـزنیم چـه کـسی پـشت خـط اسـت و چـه 

، تـا  چه گفته اسـت»  طرف مقابل«سیار مهم است که بدانیم در بسیاری از موارد، ب. گوید می
 . ای است مسئلهخوانیم پاسخ به چه  بتوانیم درک کنیم که قسمتی که می

دست  ، این نتیجه را به ِنگاشته شدن رساالت در اثر موجباتی خاص. و اما یک نکته دیگر
ِالت مجموعـۀ آراء و عقایـد نیستند؛ رسا»  مقاالت الهیاتی«دهد که رساالت در وهلۀ اول  می

، اما ایـن مطالـب همیـشه  البته در آنها مطالب الهیاتی هست. الهیاتی پولس و پطرس نیستند
هستند، یعنی مطالب الهیاتی که برای حل مشکلی خاص یا » محور ِالهیات وظیفه«صورت  به

هـر رسـاله این امر حتی برای رومیان هم که بـیش از . اند پاسخ به سؤالی خاص نوشته شده
امـا رومیـان هـم . کنـد ، صدق می ِتر الهیات پولس است تر و سیستماتیک ، بیان کامل دیگری

عنـوان  ، الهیاتی که ناشی از وظیفه و رسالت خاص او بـه فقط بخشی از الهیات پولس است
رومیان تالش پولس است در راه حقوق امتها در فیض خدا و ارتبـاط . باشد رسول امتها می

شود بحث شکلی را به خود بگیـرد  ؛ همین امر است که باعث می» شریعت «مسئله آن به کل
عنوان  ؛ به همین جهت است که کلمۀ عدالت در این رساله به که در رومیان شاهدش هستیم
شـدن  شـمرده نباید فراموش کرد که کلمه عادل.  کار رفته است استعارۀ اصلی برای نجات به

، فقط دو بار در سایر رسـاالت  حاکم است)  بار۸(و غالطیان )  بار۱۵(که بر رساله رومیان 
 ).۷  :۳ و تیطس ۱۱  :۶اول قرنتیان (کار رفته است  پولس به
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کنند تا در آنها به الهیات مـسیحی  ً، مسیحیان مکررا به رساالت مراجعه می به این ترتیب
اید توجـه داشـت کـه اما همواره ب. ًدست یابند؛ حقا هم رساالت مشحون از الهیات هستند

، الهیـات در  در رسـاالت.  ، تشریح الهیات مسیحی نبوده اسـت هدف اولیه نگارش رساالت
 را بـر تعبیـر مـسئله، بازتـاب عملـی ایـن  در فصل بعـدی. خدمت نیازی خاص قرار دارد

 .خواهیم دید

بعـد، ، چگونه باید رساالت را تأویل کرد؟ از این قسمت به  با توجه به این مقدمات مهم
دانیم که همه  می. ، مطالعه خواهیم نمود ِعنوان بررسی مورد خاص رساله اول به قرنتیان را به

ًرساالت شبیه به این رساله نیستند، اما تقریبا تمام سؤاالتی که باید در مورد تأویل هر رساله 
 . جا مطرح شده است ، در این طرح کنیم

 
  چارچوب تاریخی

 
طـور آزمایـشی   خصوص هر رساله انجام داد، این است که بهنخستین کاری که باید در
.  ، بازسـازی کنـیم ، شرایطی را که موجب نگارش آن شده است اما بر اساس اطالعاتی موثق

گذشت که موجب شد پولس اول قرنتیان را بنویـسد؟ پـولس چگونـه از  در قرنتس چه می
؟  لی او با آنان چگونه بـوده اسـتهای قب وضعیت آنان مطلع شد؟ رابطه او با ایشان و تماس

دهند؟ برای چنین سـؤاالتی اسـت  ، قرنتیان و پولس چه حالتی از خود نشان می در این نامه
 پس چه باید کرد؟. که باید پاسخ پیدا کرد

، بایـد بـه فرهنـگ  ، برای کسب آگاهیهایی دربارۀ شهر قـرنتس و مـردمش در وهلۀ اول
یکی از نکـات مهمـی کـه بایـد کـشف . ر مراجعه کنیدمقدس یا به مقدمۀ کتاب تفسی کتاب

ً، شهری نسبتا جوان بود؛ زمانی که  کنید، این است که این شهر طبق معیارهای جهان باستان
خاطر  ، به با وجود این.  گذشت ، فقط نود و چهار سال از عمر شهر می پولس به قرنتس رفت

مند، و پر از مراکز هنـری و مـذهبی ، ثروت المللی ، شهری بین اش موقعیت حساس اقتصادی
هـایش  کـده خاطر عـشرت ؛ همچنین به) الاقل بیست و شش معبد در آن وجود داشت(بود 

ای از  توان تجسم کـرد کـه قـرنتس آمیـزه ، می پردازی با کمی مطالعه و خیال.  شهرت داشت
اندن در نظـر هنگام خو همه این نکات را باید به. وگاس بود ، و الس آنجلس ، لوس نیویورک

داشت و باید توجه کرد که اینها چگونه درک ما را از هر صفحه این رساله تحت تأثیر قـرار 
 .دهند می

ً، الزم است عادت کنید که تمام رساله را تماما در یک نشست بخوانید؛ این  در وهله دوم
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 ۴۹ توجه به مضمون متن: رساالت

ًدودا یـک برای این منظور باید ح.  طور خاص برای مطالعه و بررسی بسیار مهم است کار به
شما . تواند جای این کار را بگیرد هیچ چیز هرگز نمی. ساعت یا کمتر وقت اختصاص دهید

مقدس هـم نبایـد از  های کتاب نامه. خوانید ًمطمئنا هر نامه دیگری را نیز به همین شکل می
، نباید در پی کـشف معنـی تـک تـک لغـات و  در این نوع خواندن. این قاعده مستثنا باشند

 . ، کسب دید و تصویری کلی از نامه است ِهدف اول. اشیدجمالت ب

وقتی نامـه را .  ایم ، باز کم گفته ِهر مقدار دربارۀ اهمیت خواندن و خواندن مجدد بگوییم
توانید هر یک از این اجزاء را جداگانه و بـا  های منطقی تقسیم کردید، می به اجزاء و قسمت

بارها و بارها بخوانید؛ و چشمان خـود را بـاز نگـاه . ً، مجددا و به همین شکل بخوانید دقت
 !دارید

خوانید، مفید خواهـد بـود کـه یادداشـتهایی بـسیار  طور کامل می وقتی تمام رساله را به
خاطر سـپردن نکـات  این کار برای کسانی که در به. خالصه با محل آیات مربوطه تهیه کنید

، چه نکاتی را باید  دن تصویر و نمایی کلیدست آور برای به.  مشکل دارند، بسیار مفید است
بـه همـین .  یادداشت کرد؟ فراموش نکنید که هدف ما از این کار، بازسـازی مـشکل اسـت

  : کنیم ِ، یادداشت چهار نوع نکته را توصیه می دلیل

 
ً؛ مثال آیا گیرندگان یهـودی بودنـد یـا  دربارۀ گیرندگان نامه چه اطالعاتی ذکر شده  - ۱

 ؟ مشکلشان چه بود؟ نگرششان چه بود؟ ؛ ثروتمند بودند یا غالم غیریهودی

 برخورد و نگرش و حالت پولس چه بود؟  - ۲

 . نکات خاصی که در باره موجبات نگارش نامه ذکر شده است  - ۳

 . بندی طبیعی و منطقی نامه تقسیم  - ۴

 
شـود کـه  اگر گردآوری این مطالب در یک نشست برایتان مـشکل اسـت و سـبب مـی

تان ارزش خود را از دست بدهد، اول بخوانید و بعد، در نشستی دیگر، نگاهی سریع  مطالعه
ای از مطـالبی را کـه  ًمـا ذیـال نمونـه. به کل نامه بیندازید تا این موارد را گـردآوری نماییـد

گذاری فـوق، ارائـه  ِهنگام خواندن نامه مورد توجه قرار دهید، بر حسب شماره توانید به می
  : مدهی می

نـژاد نیـز در میانـشان دیـده  ای یهودی ًمؤمنین قرنتس عمدتا از امتها هستند، اما عده -۱
؛ مشخص است که به حکمـت و دانـش عالقمندنـد )۱۳ و ۲  :۱۲؛ ۱۰  :۸؛ ۱۱- ۹  :۶(شود  می

؛ آنهـا مغـرور و گـستاخ هـستند ) نیـز توجـه کنیـد۵  :۶؛ به طنز ۱۳- ۱  :۸؛ ۱۰  :۴؛ ۵  :۲- ۱۸  :۱(
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؛ )۱۸- ۱  :۹؛ ۵- ۱  :۴(دهنـد  طوری که پولس را نیز مورد قضاوت قـرار مـی) ۶ و ۲  :۵؛ ۱۸  :۴(
 .مشکالت داخلی زیادی هم دارند

، )۸- ۱  :۶؛ ۲  :۵؛ ۲۱- ۸  :۴(طرز برخورد پولس در مقابل همۀ اینها، گاهی توبیخ اسـت  -۲
 ).۱۴- ۱۲  :۱۶؛ ۲۰- ۱۸  :۶(، و گاه نیز نصیحت )۱۱- ۱۰  :۱۶؛ ۱۷- ۱۴  :۴(و گاه التماس 

 پـولس ۱۲- ۱۰  :۱، شاید توجه کرده باشید که در  در خصوص موجبات نگارش نامه -۳
 نیز به همین خبرهـا ۱  :۵؛ در  دریافت کرده است"  خبرهایی"فرماید که از خانواده خلوئی  می

، که این حـاکی از »اما در باره آنچه به من نوشته بودید« :فرماید  می۱  :۷در .  اشاره شده است
اما «آیا متوجه شدید که عبارت . ای از کلیسای قرنتس دریافت داشته بود آن است که او نامه

ً؟ احتمــاال اینهــا همــه   تکــرار شــده اســت۱۲  :۱۶ و ۱  :۱۶ و ۱  :۱۲ و ۱  :۸ و ۲۵  :۷در »  دربــارۀ
. دهـد ها پاسخ میمواردی از نامۀ دریافتی از کلیسای قرنتس است که پولس یک به یک به آن

 توجه کردیـد؟ از ۱۷  :۱۶استیفان و فرتوناتس و اخائیکوس در » ِآمدن«آیا به  :یک نکته دیگر
یـا (ً، مطمئنا او و دو نفر دیگر )۱۶آیه (»  سپرده«آنجا که استیفان خود را به خدمت مقدسین 

یئت رسـمی از طـرف ًاحتماال آنها در مقام ه. اند رهبران کلیسای قرنتس بوده)  الاقل استیفان
 .، نامه را برای پولس آورده بودند کلیسای قرنتس

مـا بارهـا ایـن . اگر موفق نشده بودید که همه این نکات را استخراج کنید، ناامید نشوید
 مهم این اسـت کـه یـاد بگیریـد بـا مسئله.  ایم و مسائل برایمان آشنا است مطالب را خوانده

 .وانید این نوع مطالب کلیدی را بیابیدچشمان باز و با دقت بخوانید تا بت

طـور   بـهمسئلهاین .  رسیم ِبندی معقول نامه می  مهم یعنی تهیه تقسیممسئلهاکنون به  -۴
هـای  قـسمت«تـوان آن را بـه  سـادگی مـی خاص در مورد اول قرنتیان مهم اسـت زیـرا بـه

ن به این سـادگی توا همۀ رساالت پولس را نمی.  تقسیم کرد و به مطالعه پرداخت»  مشخص
 . یی همیشه مفید است بندی به بخشهای مجزا تقسیم کرد؛ اما به هر حال تهیه چنین تقسیم

 کلیـد ۱  :۷،  در مورد این نامه. بندیهای عمده شروع کرد بندی را باید از تقسیم کار تقسیم
ان اشـاره از آنجا که پولس در این آیه برای اولین بار به نامـۀ ارسـالی ایـش.  اصلی کار است

نماید،   به موارد گزارش شفاهی ایشان اشاره می۱  :۵ و ۱۲- ۱۰  :۱کند، و باز از آنجا که در  می
 همگی پاسـخی هـستند بـه گـزارش ۶ تا ۱های  توانیم چنین فرض کنیم که مطالب باب می

بنـدیها در  ، کلید سایر تقـسیم جمالت آغازین و موضوعات بحث.  شفاهی قرنتیان به پولس
  :توان به چهار بخش زیر تقسیم کرد بر اساس اینها، شش باب اول را می. نامه هستنداین 

 
 )۲۱  :۴- ۱۰  :۱(           شقاق در کلیسامسئله
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 )۱۳- ۱  :۵(           مرد زناکارمسئله

 )۱۱- ۱  :۶(            دعوای حقوقیمسئله

 )۲۰- ۱۲  :۶(             زناکاریمسئله

 
امـا «، عبـارت تکـراری ۱۶ تـا ۷های   بخشهای باببندی اکثر ًقبال گفتیم که کلید تقسیم

شـوند، کـه  ها سه مورد وجود دارد که با این عبارت آغاز نمـی در این باب. باشد می»  دربارۀ
الاقـل  (۱۱ًاحتماال موارد مـذکور در بـاب ). ۵۸- ۱  :۱۵ و ۳۴- ۱۷  :۱۱، ۱۶- ۲  :۱۱(عبارتند از 

، اما پـولس در ایـن بخـش از رسـاله بـه آن جزو موارد گزارش شفاهی هستند) ۳۴- ۱۷  :۱۱
. شـوند  به نحوی از انحاء بـه پرسـتش مربـوط مـی۱۴ تا ۸های  رسیدگی کرده زیرا که باب

عبارت .   پاسخی است به گزارش شفاهی یا به نامه۱۵سادگی حدس زد که باب  توان به نمی
 مـسئلهن  کمـک زیـادی بـه کـشف ایـ۱۲در آیـه » گویند چون است که بعضی از شما می«

.  قولی از گزارش شفاهی بوده باشد یا از نامه توانسته یا نقل کند زیرا این جمله پولس می نمی
  :بندی کرد توان چنین تقسیم را می) ۱۶ تا ۷ها  باب(، دنبالۀ نامه  در هر حال

 
 )۲۴- ۱  :۷(           دربارۀ آداب ازدواج

 )۴۰- ۲۵  :۷(            ها دربارۀ باکره

 )۱  :۱۱- ۱  :۸(          ی بتهادربارۀ قربانیها

 )۱۶- ۲  :۱۱(        پوشاندن سر زنان در کلیسا

 )۳۴- ۱۷  :۱۱(    رفتار ناشایست به هنگام شام خداوندمسئله

 )۱۴ تا ۱۲(           دربارۀ عطایای روحانی

 )۵۸- ۱  :۱۵(           قیام جسمانی مؤمنین

 )۱۱- ۱  :۱۶(          دربارۀ جمع کردن زکات

 )۱۲  :۱۶(           دربارۀ بازگشت اپلس

 )۲۴- ۱۳  :۱۶(           نصایح و تحیات پایانی

 
بنـدی و تیترگـذاری  دهیـد، دارای پـاراگراف مقدسی که مورد استفاده قرار می اگر کتاب

 ۴- ۱های   را تشخیص دهید؛ یا شاید باب۲۵  :۷باشد، شاید نتوانید شروع بخش جدیدی در 
اما آیا به هر حال متوجه . سیم کرده باشید را به بخشهای کوچکتری تق۱۴- ۱۲ و ۱۰- ۸و     

، توجـه  عنـوان مثـال دهد؟ به ، هر کدام یک واحد کامل را تشکیل می شدید که این سه گروه
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شود، چونکـه در آیـات   مربوط می۱۴ و ۱۲طور کامل به مباحث   به۱۳کنید که چگونه باب 
 .کند  به عطایای روحانی خاصی اشاره می۸ و ۲- ۱

تنهـا رسـاله ) ۱. ( ً، به دو نکته باید دقیقا توجه کنیم بحث خود را ادامه دهیمقبل از آنکه 
کنـد،  دیگری که در آن پولس به یک رشته موارد مستقل مانند رساله اول قرنتیان اشـاره مـی

ًسایر رساالت اکثرا یک بحث و استدالل طوالنی را تـشکیل . باشد  می۵- ۴اول تسالونیکیان 
ایـن فقـط یـک ) ۲. (گـردد ین استدالل شامل چند بخش مشخص میدهند، گرچه گاه ا می

توانیم حدس  ما موجبات نگارش نامه را فقط از ظاهر قضایا می.  بندی آزمایشی است تقسیم
اما . ، و حدس ما این است که پولس یک گزارش شفاهی و یک نامه دریافت داشته بود بزنیم

ماهیت دقیق هر یک از مسائل کلیسای قـرنتس ،  ًآنچه که ما واقعا خواستار دانستنش هستیم
منظـور  ، بـه بنـابراین. است که باعث شد پولس برای هر یک از آنها چنین پاسـخی بنویـسد

 شـقاق در مـسئله، دنباله این فصل را فقط به بررسی یک مـورد، یعنـی  یادگیری بهتر اصول
 . اختصاص خواهیم داد۴- ۱های  باب

 ۴- ۱چارچوب تاریخی اول قرنتیان 

 
، الزم خواهد بود که اکثر کارهـایی  به هنگام مطالعه و بررسی هر یک از بخشهای رساله

صورت تکلیف بـه شـما  اگر قرار بود این مطالعه را به. ، تکرار کنید را که در باال انجام دادیم
ر  اول قرنتیان را حداقل دو با۴ تا ۱های  باب) ۱( :خواستیم که چنین کنید ، از شما می بدهیم

دست  ، به فراموش نکنید که هدفتان از این خواندن).  ًترجیحا از دو ترجمۀ مختلف(بخوانید 
وقتـی بـرای بـار دوم آن را .  ِکل بحث است» ِاحساس کردن«آوردن تصویر و نمایی کلی و 

های دیگـر نیـز مراجعـه  ؛ اگر مایلید به ترجمه شاید حتی برای بار سوم یا چهارم(خواندید 
شـود بـه گیرنـدگان  ، هر چه را که مربوط می در یک دفترچه) ۲(عقب برگردید و ، به )کنید

سعی کنید کارتان دقیق باشد؛ همه چیز را یادداشت کنیـد، . ، یادداشت کنید نامه و مشکلشان
. ًرسند، بعـدا حـذف کنیـد نظر می حتی اگر الزم باشد که بعضی از مطالب را که نامربوط به

 کلمات کلیدی و جمالت تکرارشونده را تهیه کنید که بیانگر سپس فهرست دیگری از) ۳(
 .باشند موضوع اصلی در پاسخ پولس می

، دشـوار  عنوان الگو و نمونـه یکی از علل انتخاب چهار باب اول از رساله اول قرنتیان به
اگر ایـن بخـش . باشند ، گرچه برای درک کل رساله نیز بسیار مهم می ها است ِبودن این باب

یـا حتـی متعجـب (اید  ًمنظور کشف مشکل خوانده باشید، حتما متوجه شده با دقت و بهرا 
، امـا )۱۲- ۱۰  :۱(کنـد  ِکه پولس با اینکه سخن را با طرح مشکل ایـشان آغـاز مـی) اید شده
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ِظاهرا هیچ ارتباطی با مشکل مطرح) ۴  :۳ ؛ ۱۸  :۱(شروع پاسخش  حتـی بعـضی . شده ندارد ً
شود،  از موضوع بحث منحرف می) ۴  :۳ ؛ ۱۸  :۱( باشند که پولس درممکن است تصور کرده

و "  حکمـت) "۲۳- ۱۸  :۳(گیـری یعنـی در  ، بـاالخره در نتیجـه اما چون مردی منطقی است
و بـه "  فخـر کـردن در انـسان"را بـه ) ۴  :۳ ؛ ۱۸  :۱(های کلیدی در  یعنی موضوع" ( جهالت"

، این اسـت  ، نکته حساس در کشف مشکل بنابراین. سازد خودش و اپلس و کیفا مربوط می
 .شوند ، چگونه به یکدیگر مربوط می که ببینیم مطالبی که ذکر کردیم

او ) ۱۲- ۱۰  :۱(در .  های خاص پولس شـروع کنـیم تحقیق را باید با عطف توجه به گفته
باشـد  ی، بـر سـر رهبرانـشان مـ فرماید که شقاقی که در میان مسیحیان قرنتس پیش آمده می

خـاطر  ً، آیا توجه کردید که این شقاق صرفا بـه اما در ضمن). ۶  :۴؛ ۲۲- ۲۱  :۳؛ ۹- ۴  :۳.  ش.ر(
 ۱۲  :۱(کننـد  ، مسیحیان قرنتس نزاع می ؟ در واقع اختالف عقیدۀ میان این رهبران نبوده است

 ۶  :۴جمه مژده تر(» شمارند بالند و دیگری را خوار می خودپسندانه به یک نفر می«و ) ۳  :۳و 
 ).۲۱  :۳.  ش.و ر

،  اما مطالعۀ دقیق و موشکافانه برای کشف مشکل. رسد نظر می ًهمه اینها نسبتا روشن به
 .شود که دو نکتۀ دیگر نیز آشکار شود باعث می

- ۱  :۴(خصوص در  این امر به. گویا میان کلیسا و شخص پولس کدورتی وجود دارد -۱
توان این گونه تصور کرد که نـزاع و  ، می با توجه به این مطلب.  مشهود است) ۲۱- ۱۸  :۴ و ۵

ًاند، بلکه ایشان عمال بـا  داده شقاق فقط بر سر این نبوده که آنها اپلس را بر پولس ترجیح می
 .پولس مخالف بودند

 بـار در ۲۶کـه (باشـد  ، حکمت یـا حکـیم مـی یکی از کلمات کلیدی در این بخش -۲
و روشـن ).  کار رفتـه اسـت  بار دیگر در سایر رساالت پولس به۱۸قط ، و ف۳ تا ۱های  باب

خـدا در صـدد اسـت کـه حکمـت .  آمیز دارد تا مثبت است که این کلمه بیشتر حالتی کنایه
- ۱۸  :۱(وسیله صلیب  او این کار را به). ۲۰- ۱۸  :۳؛ ۲۸- ۲۷، ۲۲- ۱۸  :۱(جهان را باطل سازد 

انجـام رسـانید  موعظه پـولس بـه"  ضعف"، و )۳۱- ۲۶  :۱(، و انتخاب مسیحیان قرنتس )۲۵
، و )۳۰  :۱" ( از جانب خدا برای مـا حکمـت شـده اسـت"وسیله صلیب  مسیح به). ۵- ۱  :۲(

القـدس را دارنـد، کـشف شـده اسـت  القدس بر آنانی کـه روح چنین حکمتی توسط روح
سـازد کـه  ، مشخص مـی نحوه کاربرد حکمت به این شکل در استدالل پولس). ۱۶- ۱۰  :۲(

،  توانیم بر اساس حـدس و گمـان ؟ می اما چگونه.  این نیز بخشی از مشکل شقاق بوده است
، همه بـر سـر  این نظر را ارائه دهیم که شقاق آنها بر سر رهبرانشان و نیز ضدیتشان با پولس
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 .  حکمت بوده استمسئله

از آنجـا کـه حکمـت . بـودپـردازی خواهـد  ، خیـال هر چیزی که فراتر از این بگـوییم
ِرود، و از آنجا که همه گونه فیلـسوف  کار می فنی که برای فلسفه نیز به اصطالحی است نیمه

، تـصور مـا ایـن اسـت کـه  گرد در دنیای یونانی روزگار پولس وجـود داشـت سیار و دوره
ِکم به این عقیده رسیده بودند که ایمان جدیـد مـسیحی ِمسیحیان قرنتس کم یـک شـان نیـز  ِ

ای باعث شده بود کـه ایـشان رهبـران خـود را بـا  ؛ چنین عقیده جدید است" حکمت الهی"
ًمعیارهای کامال دنیوی مورد قضاوت قرار دهند، یعنی درست همان کاری که بـا فیلـسوفان 

هر چقدر هم مفید باشد، فراسوی "  حدس"اما توجه داشته باشید که این . کردند گرد می دوره
 . در خود متن آمده استآن چیزی است که 

- ۵  :۳(بر اساس ) ۱( : توان ابراز داشت ، سه نکته مهم را با قطع و یقین می از پاسخ پولس
روشن است که قرنتیـان در زمینـه ماهیـت و وظـایف خـدمت رهبـران کلیـسا دچـار ) ۲۳

در خـصوص ماهیـت ) ۴  :۳ ؛ ۱۸  :۱(همچنین بر اسـاس ) ۲. (سوءتفاهمی جدی شده بودند
ای  گونـه پولس را نیز بـه) ۲۱- ۱  :۴(بر اساس ) ۳. (دین انجیل نیز دچار سوءتفاهم بودندبنیا

. بایست در رابطه خود با او تجدیـد نظـر کننـد نادرست مورد قضاوت قرار داده بودند و می
توانیم شروع به تجزیه و تحلیـل پاسـخ  ، می شوید که بر اساس این مطالب اکنون متوجه می

 . پولس بنماییم

 
  چارچوب ادبی

 
گام بعدی در مطالعۀ رساالت این است که بیاموزیم خط سیر بحث و استدالل پولس را 

.  ، کشف و دنبال نماییم طور آزمایشی در باال بازسازی کردیم عنوان پاسخ به مشکلی که به به
ندان توانیم بدون توسل بـه محققـین و دانـشم یاد دارید که این کار را نیز می از فصل اول به

 . انجام دهیم

 :خواستیم که چنین کنیـد ، از شما می اگر قرار بود برای این بخش به شما تکلیف بدهیم
را پاراگراف به پاراگراف دنبال کنید، و ) ۲۱  :۴ ؛ ۱۰  :۱(استدالل و موضوع بحث اول قرنتیان 

نکـه در یک یا دو جمله موضوع هر پاراگراف را در قیاس با کـل بحـث شـرح دهیـد، یـا ای
 .کند توضیح دهید که هر پاراگراف چه نقشی را در پاسخ پولس به مشکل شقاق ایفا می

، چون هر چه  تأکید بگذاریم»  تفکر پاراگرافی«دانیم به چه وسیله بر اهمیت  ًما واقعا نمی
پاراگرافها واحدهای طبیعی فکر نیستند، بلکه کلیدهای ضروری بـرای .  ایم ، کم گفته بگوییم
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آوریـد کـه یگانـه  یاد مـی ًحتما به. باشند وع بحث و استدالل در همه رساالت میدرک موض
، الزم  بنابراین» ؟  موضوع بحث چیست« ًسؤالی که باید مکررا از خود بپرسید، این است که 

طور خیلی خالصه بنویسید که محتـوای هـر پـاراگراف  به) ۱( :است که دو کار انجام دهید
در یک یا دو جملـه سـعی کنیـد شـرح ) ۲(گوید؟  اگراف چه می؛ پولس در این پار چیست

ایـن .  نظر شما چرا پولس این مطلب را درست در این قسمت بیان کـرده اسـت دهید که به
 کند؟ مطلب چه نقشی در استدالل پولس ایفا می

م  انجا۴ تا ۱توانیم همۀ این کارها را در مورد اول قرنتیان  از آنجا که ما در این کتاب نمی
) ۱۶- ۵  :۳(، یعنـی  ، بهتر است به جزئیات سه پاراگراف مهم در بخش دوم پاسخ پولس دهیم

، بـه درک نادرسـت ایـشان از  القـدس ، پولس تحت الهام روح تا پیش از این آیات.  بپردازیم
، در نقطـۀ مقابـل  ، یعنـی مـسیح مـصلوب فرماید که قلب انجیـل کند و می انجیل اشاره می
ِ، همانطور که معیار خدا در برگزیدن کسانی کـه قـوم )۲۵- ۱۸  :۱(قرار دارد حکمت انسانی 

). ۳۱- ۲۶  :۱(دهند نیز در نقطه مقابـل حکمـت انـسانی قـرار دارد  جدید خدا را تشکیل می
کنید که انجیل نـوعی  آیا تصور می« :خواهد به ایشان چنین چیزی بگوید انگار که پولس می

 چیزی امکان دارد؟ چه کـسی از روی حکمـت حاضـر ؟ چطور چنین حکمت جدید است
موعظـه خـود پـولس نیـز » شد کسانی مانند شما را برگزیند تا قوم جدید خـدا گردنـد؟ می

بـه ایـشان اطمینـان ) ۱۶- ۶  :۲(امـا پـولس در ). ۵- ۱  :۲(ای است از این تناقض الهی  نمونه
القـدس بـه قـوم  توسط روح، اما حکمتی که  دهد که پیام انجیل نیز نوعی حکمت است می

سپس در یک پاراگراف . القدس را دارند شود، یعنی به آنانی که روح جدید خدا مکشوف می
القدس را دارند، نباید مانند کـسانی رفتـار کننـد کـه  گوید که چون روح انتقالی به ایشان می

 بر ایـن امـر منازعه آنان بر سر پولس و اپلس شاهدی است). ۴- ۱  :۳(القدس را ندارند  روح
 .نمایند رفتار می»  طریق انسان به«که ایشان 

چـه نقـشی در )   از باب سـوم۱۶- ۵یعنی آیات (اکنون باید دید که سه پاراگراف بعدی 
پردازد که قرنتیـان   به ماهیت و نقش رهبرانی می۹- ۵  :۳محتوای . کنند این استدالل بازی می

ًدارد که رهبران صرفا خادم هستند نـه  ید اظهار میپولس با تأک. کنند بر سر ایشان منازعه می
 تـا ۶در آیات . ، یعنی آن مقامی که قرنتیان تمایل داشتند برای رهبران خود قائل شوند ارباب

دارد کـه هـر دو  ، دو نکته دربارۀ موقعیت خادم بیان می ، پولس به کمک قیاسی از زراعت۹
خـاطر  پولس و اپلس هر دو به) ۱( : داشتدر ایجاد سوءتفاهم در ذهن قرنتیان نقش مهمی 

، متحد هستند حتی اگر وظایفشان متفاوت باشد؛ و هر یک پاداش خـود  ِیک آرمان مشترک
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، چـه کلیـسا باشـد، چـه  هر چیز و هر کسی از آن خدا است) ۲. ( را دریافت خواهد داشت
 . ، چه رشد، و چه روییدن خادمین

قرنتیان در کلیـسا بـر . ر این مشکل حیاتی هستنددقت بفرمایید که این دو نکته چقدر د
این رهبران ارباب نیـستند، در نتیجـه . سر رهبرانشان شقاق و چنددستگی ایجاد کرده بودند

رهبـران خـادم هـستند، خـادمینی کـه گرچـه . کسی نباید فکر کند که به ایشان تعلـق دارد
ایـن خـادمین . ستندخدمات گوناگونی برعهده دارند، در یـک آرمـان متحـد و مـشترک هـ

 . ِخودشان متعلق به خدا هستند، درست مانند خود مسیحیان قرنتس

ای نادرسـت  گونـه ، اغلب به» تفکر پاراگرافی«علت عدم  بخش دیگری از این متن که به
، پولس در کاربرد ۹در پایان آیه ) ۱( :به دو نکته توجه کنید. باشد  می۱۵- ۱۰  :۳،  تفسیر شده

 ۱۰آیـات (پردازد، و این استعاره را در تمام این پاراگراف  راعت به عمارت می، از ز استعاره
/ کـارد پولس مـی(اجزاء مربوط به هر دو استعاره یکسان هستند ) ۲. (کند حفظ می) ۱۵تا 

عمارت /  سازد؛ خدا صاحب مزرعه بر بنیاد عمارتی می/ کند نهد؛ اپلس آبیاری می بنیاد می
روشـنی در  به) ۱۵- ۱۰ :۳(مقصود پولس در .  اگراف متفاوت استاما مقصود هر پار).  است

ای که  از نحوه» .کند لکن هر کس باخبر باشد که چگونه عمارت می« :  بیان شده است۱۰آیه 
تواند عمارتی خوب یا عمـارتی  دهد، روشن است که شخص می پولس استعاره را بسط می

توجه داشته باشید که عمارتی که بـه آن . بودبد بسازد، و نتایج غایی آن نیز متفاوت خواهد 
؛ حتی یک اشاره هم وجود ندارد که نـشان دهـد پـولس دربـارۀ  شود، کلیسا است اشاره می

کند، چیزی که هیچ ارتبـاطی بـه اسـتدالل پـولس  صحبت می»  زندگی شخصی«نحوه بنای 
ر استدالل را کمـی دهد، این است که مسی کاری که در واقع پولس در اینجا انجام می. ندارد

تغییر دهد تا به رهبران کلیسا هشدار دهد که کلیسا را با دقت و مراقبت زیاد رهبـری کننـد، 
بنای کلیسا به کمک حکمت انسانی یا سخنان فـصیح و . زیرا روز آزمایش فرا خواهد رسید

 . شیوا که صلیب را نادیده انگارد، در حکم ساختن عمارت با چوب و گیاه و کاه است

، شـاید  کـار بـرده شـده اسـت نیز اغلب نادرست به) ۱۷-  ۱۶ :۳(، یعنی  اراگراف بعدیپ
بـه . نامـد می»  القدس هیکل روح«پولس جمع ایمانداران را ) ۱۹  :۶(خاطر اینکه کمی بعد  به

تـوجهی بـه  ، تصور شده که آیات این پاراگراف نیز به سوءاستفاده از بدن یا بـی همین دلیل
اما در جاهای دیگر نیز پـولس اسـتعاره هیکـل را در . خصی اشاره دارندزندگی روحانی ش

، افس ۱۶  :۶دوم قرن (برد  کار می عنوان هیکل خدا به ، برای اشاره به کلیسا به معنایی گروهی
 کوشـیده NIV، ترجمـۀ  ؛ به همـین علـت ًقصد او در اینجا نیز قطعا همین است). ۲۲- ۱۹  :۲
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 ».شما خودتان هیکل خدا هستید« :ان کندتر بی معنی عبارت را روشن

بایست هیکـل خـدا در  ؟ کلیسای قرنتس می پس مقصود پولس از این مضامین چیست
عبـارت دیگـر، مـسیحیان  بـه. ها و معابد آن شهر قرنتس باشد، هیکلی در مقابل تمام هیکل

هـالی قرنتس راه حل خدا در قرنتس بودند، راه حلی در نقطه مقابـل روش زنـدگی سـایر ا
امـا . القدس در میان ایشان بود ، حضور روح ساخت آنچه که ایشان را هیکل خدا می.  قرنتس

فرماید که خدا آنانی  پولس می. کردند های خود داشتند هیکل خدا را خراب می آنان با شقاق
، زیـرا کلیـسای قـرنتس بـرای خـدا  را که مسؤول این خرابی هستند نابود خواهد سـاخت

 . است)  ی مقدسیعن(گرانبها 

او سـخن خـود را بـا اشـاره بـه درک . رسـد استدالل الهامی پولس در اینجا به انتها می
،  کند، انجیلی که نه فقط مبتنی بر حکمـت انـسان نیـست نادرست قرنتیان از انجیل آغاز می

کوشد درک نادرست ایشان را از رهبری  سپس می. بلکه از هر جنبه در تضاد با آن قرار دارد
دهـد کـه خـدا  ، هم به رهبران و هم به کلیسا هشدار می یسا آشکار سازد، و در عین حالکل

پـولس ایـن دو موضـوع را در یـک ) ۲۳- ۱۸  :۳(در . مسببین شقاق را داوری خواهـد کـرد
هـیچکس در انـسان «؛ لذا  حکمت انسان جهالت است. دهد گیری در کنار هم قرار می نتیجه

 »!فخر نکند

 
 بار دیگر یک

 
، اجازه بدهید یک بار دیگـر فراینـد تأویـل را از  پیش از آنکه این فصل را به پایان ببریم

، بخشی که آن  تر خارج از اول قرنتیان ، ولی این بار در یک بخش آسان ابتدا تا انتها طی کنیم
 .پردازد  عدم اتحاد در کلیسا میمسئلههم به 

عاملی که موجب نگارش نامه شد این بـود . ید را چندین بار بخوان۱۳  :۲ ؛ ۲۷  :۱فیلیپیان 
دست یکـی از  ای را به و کلیسای فیلیپی هدیه) ۱۷ و ۱۳  :۱(برد  سر می که پولس در زندان به

ًظاهرا اپفرودتس بیمار شد و ). ۱۸- ۱۴  :۴(فرستد  اعضای کلیسا به نام اپفرودتس برای او می
؛ امـا خـدا او را از )۲۶  :۲(گـین شـدند اعضای کلیسای فیلیپی از شنیدن خبر بیماری او غم

و ایـن ) ۳۰- ۲۵  :۲(توانست اکنون او را به شهر خود بازگردانـد  مرگ نجات داد و پولس می
- ۱۲  :۱(از احوال خود ایشان را آگاه سـازد ) ۱(دست او برای ایشان بفرستد تا  نامه را نیز به

در یکـی دو مـورد ) ۳(، و )۱۹- ۱۴  و۱۰  :۴(بابت هدیۀ ایشان سپاسگزاری نماید ) ۲(، )۲۶
ــد ــصیحت کن ــشان را ن ــه :ای ــاد ب ــد  در اتح ــر ببرن ــدعت )۳- ۲  :۴؛ ۱۷  :۲- ۲۷  :۱(س ، و از ب
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 ).۱  :۴- ۱  :۳(گرایان بپرهیزند  شریعت

، پولس راجع بـه اوضـاع و احـوال )۱۳  :۲- ۲۷  :۱یعنی (پیش از آغاز بخش مورد نظر ما 
بخش مورد نظر ما بخشی از نصیحت پـولس را تـشکیل اما . گوید خود در زندان سخن می

گویـد  ، توجه کنید که در این آیات او دیگر راجع به خود سـخن نمـی عنوان مثال به. دهد می
بـه "  مـن" چگونه ضـمایر شخـصی از ۲۷آیا متوجه شدید که در آیه ). ۲۶- ۱۲مانند آیات (
 یابد؟ تبدیل می" شما"

ع اصـلی هـر یـک از پاراگرافهـای ایـن بخـش حاال باید کشف کنیم مقصود و موضـو
 . چیست

رسد که مقـصود  نظر می به. شود ، با یک نصیحت آغاز می۳۰- ۲۷  :۱، یعنی  پاراگراف اول
ایـن . باشـند» به یک روح برقرار« قید شده باشد و آن این است که ۲۷این پاراگراف در آیه 

اگـر  : توجـه. (اند ها مواجه ًنصیحتی است در خصوص اتحاد، خصوصا که ایشان با مخالفت
مقصود "، باید از خود بپرسیم که   بیانگر مقصود اصلی این پاراگراف است۲۷بپذیریم که آیه 

توجـه داشـته باشـید کـه مـا چـه " ؟ ها و زحمات چیـست  و تأکید بر دشمنی۳۰- ۲۸آیات 
 .)  دادیممسئلهپاسخی به این 

 پولس نخست نصیحت خـود را تکـرار شود؟  اتحاد مربوط میمسئله چگونه به ۴- ۱  :۲
سازند که پـاراگراف اول را درسـت درک  ؛ این آیات ما را مطمئن می۲- ۱در آیات (کند  می

، آن حالت درستی است کـه باعـث  اما مقصود این پاراگراف این است که فروتنی).  ایم کرده
 .گردد اتحاد ایمانداران می

؟ چـرا پـولس  صود و موضوع اصلی چیـستمق.  را خودتان بررسی کنید۱۱- ۵  :۲اینک 
ًکند که به فروتنی و جالل مسیح توجه کنند؟ پاسخ شما نباید دقیقـا  ایمانداران را تشویق می

عیسی در تجسم و مـرگ خـود،  :بندی ما باشد، اما باید نکات ذیل را دربر بگیرد مانند جمله
ًقطعـا توجـه . (ته باشـندترین الگوی فروتنی است که پولس مایل است فیلیپیـان داشـ عالی

بریـد کـه مقـصود  کنید، پـی مـی خواهید داشت که وقتی سؤاالت را به این شکل طرح می
پولس به این حقایق بـزرگ . پاراگراف این نیست که نکته جدیدی در باره مسیح تعلیم دهد

مطالبی کند تا فیلیپیان را تشویق کند که شبیه مسیح بگردند، نه اینکه  در باره مسیح اشاره می
 . )را در باره او بدانند

؟ روشـن  مقصود و موضوع اصلی این پاراگراف چیـست.  نگاه کنید۱۳- ۱۲  :۲اکنون به 
. توجه داشته باشـید»  پس«به کلمه .  گیری پاراگرافهای قبلی است ، نتیجه است که این بخش
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 ۵۹ توجه به مضمون متن: رساالت

ً؟ قطعـا در   چه امریاما در. ، ایشان اکنون باید از پولس اطاعت کنند با توجه به الگوی مسیح
 .باشد امر اتحاد که مستلزم فروتنی می

گیـرد،  کـار مـی  عـدم اتحـاد بـهمسئله، از روشی که پولس در اینجا برای حل  و باالخره
.  تر داشت تر بود و ماهیتی پیچیده توان درک کرد که مشکل مشابه در قرنتس بسیار جدی می

 .کند ، بیشتر تأیید می ین رساله مورد اشاره است، بازسازی ما را از مشکلی که در ا این نکته

 
 بخشهای دشوار

 
دانستیم تأویـل  مقدس هدایت کردیم که می ًما عمدا شما را به بررسی بخشهایی از کتاب

تفکـر «شـرط آنکـه آموختـه باشـید کـه  تنهایی انجـام دهیـد، بـه توانید خودتان به آن را می
خـوبی  اما بـه. ی و چارچوبی درست را طرح کنیدداشته باشید و سؤاالت تاریخ»  پاراگرافی

ًدانیم که بخشهای بسیار دیگری وجود دارد که دائما در موردشان سـؤاالتی مـی می  : شـنویم ِ
در اول قرنتیـان »  تعمیـد گـرفتن بـرای مردگـان«، ۱۰  :۱۱در اول قرنتیان »  سبب فرشتگان به«

آن مـرد «، یـا ۱۸  :۳در اول پطـرس » دندارواحی که در زندان بو«، یا موعظۀ مسیح به ۲۹  :۱۵
، چگونـه  طـور خالصـه ؛ همۀ اینها چـه معنـایی دارنـد؟ بـه۳  :۲در دوم تسالونیکیان » شریر

 ؟ توانیم معنای این بخشهای مشکل را بیابیم می

  : دهیم در اینجا چند دستورالعمل ارائه می

دشواری این بخشها برای ما در بسیاری از موارد، باید صادقانه اعتراف کنیم که علت  -۱
عبارت دیگر، نویسندۀ مـتن و خواننـدگان  به. اند این است که اینها خطاب به ما نوشته نشده

داد که  یافته اطمینان می اولیه روی طول موج مشابهی قرار داشتند، و این امر به نویسندۀ الهام
فرمایـد کـه  الونیکیان مـیًمثال پولس به تس. کنند خوانندگانش بسیاری از چیزها را درک می

داننـد  می»  آنچه را که مانع است«یاد بیاورند و  ًباید آنچه را که حضورا به ایشان گفته بود، به
؛ در این قبیل موارد، الزم است بیاموزیم که با فقدان اطالعـات و دانـش )۶- ۵  :۲دوم تسال (

ًه پولس شفاها به ایشان فرموده توانستند آنچه را ک مسیحیان تسالونیکی می.  خود کنار بیاییم
، درک مـا را از  فقدان آگاهی ما از این مطالـب شـفاهی. بود، با محتوای نامه او انطباق دهند

خـدا هـر  : توانیم اطمینان داشته باشیم اما از یک چیز می. سازد شده دشوار می مطالب نوشته
، ممکن اسـت  نچه که نفرموده است؛ آ ، با ما در میان گذاشته است آنچه را که الزم بود بدانیم

برایمان جالب باشد، اما عدم اطمینان مـا از آن بایـد سـبب شـود کـه در موردشـان حـالتی 
 . متعصب و جزمی نگیریم
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، حتی اگر نتوانیم در مورد برخی جزئیـات یقـین  ًگونه که قبال هم گفتیم معهذا همان -۲
این سؤال که .  توانیم درک کنیم  متن را می، اما در اکثر موارد مقصود اصلی کامل داشته باشیم

دانیم چرا پولس به  ، اما می دانیم کردند، ما نمی چه می»  تعمید گرفتن برای مردگان«قرنتیان با 
بود، یعنـی اینکـه »  حجت مبتنی بر تجربه«این کار آنان نوعی . کند این کار قرنتیان اشاره می

 تجربـه و عمـل خودشـان سـازگاری و توافـق ، بـا عدم پذیرش قیامت آتی از جانب ایشان
 . نداشت

، باید بیاموزیم تا نکات قطعی را  رغم برخی تردیدها در مورد بعضی از جزئیات علی -۳
بـاز .  ، اسـتخراج نمـاییم ، و آنچه را محتمل اما قطعی نیـست توانیم درک کنیم که از متن می

تـوانیم  چـه چیـزی را بـا قطـع و یقـین مـی.  نگاه کنید۲۹  :۱۵عنوان نمونه به اول قرنتیان  به
، چه ما بخواهیم قبول کنـیم »گرفتند برای مردگان تعمید می«ً؟ بعضی از قرنتیان واقعا  بگوییم

کند و نه تأیید؛ او فقط به آن اشاره  ، پولس این عمل را نه محکوم می عالوه به.  و چه نخواهیم
دانیم و شاید هـم  لیکن ما نمی. عمل نداردکند، آن هم بنا به علتی که هیچ ربطی به خود  می

دادند، و به چـه  دادند، برای چه کسانی انجام می وقت ندانیم چه کسانی این را انجام می هیچ
ًجزئیات و معنای این عمل احتماال بـرای همیـشه از دسـترس مـا . دادند منظوری انجام می

 . خارج شده است

ِهـای خـوب تفـسیر   کـه بـه کتـاب، شخص نیاز دارد در خصوص چنین بخشهایی -۴
سازد، نحوه مواجهـه  های بد متمایز می ِآنچه که کتاب خوب تفسیر را از کتاب. مراجعه کند

های گوناگونی که محققین مختلف  حل کتب خوب تفسیر به راه.  آن با چنین بخشهایی است
 یـک از ایـن کند و توضیح مختـصری در بـاره هـر اند، اشاره می برای این بخشها ارائه داده

ِحل خود نویسندۀ کتاب تفسیر موافق نباشـید، بـه همـین  شاید شما با راه. دهد ها می حل راه ِ

کتب خوب تفـسیر ایـن امـر را . های مختلف آگاهی داشته باشید حل علت الزم است از راه
 .سازند میسر می

سؤاالت را داریم که محققین و دانشمندان هم خودشان پاسخ همۀ  ، ما اعالم می سرانجام
توانیم بگوییم که وقتی در خصوص معنای بخـشی چهـار تـا چهـارده  با جرأت می. ندارند

! شـوند حل معقول وجود دارد، خود دانـشمندان هـم بـه حـدس و گمـان متوسـل مـی راه
که در مورد آن حـداقل چهـل حـدس مختلـف وجـود  (۲۹  :۱۵بخشهایی نظیر اول قرنتیان 

 . فروتنی پیشه کنیمخوانند تا  ما را فرامی) دارد

این نیمـۀ اساسـی اول . ، فقط نیمی از کار تفسیر بود آنچه که ما در این فصل انجام دادیم
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. توانند داشته باشند خواهیم ببینیم که آیات مختلف چه کاربردی برای ما می بود، اما حاال می
کالم خدا برای اما .  آموختیم که چگونه کالم خدا را خطاب به مردم زمان نگارش درک کنیم

 .؟ این مطلبی است که در فصل بعدی بررسی خواهیم کرد ما چیست
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  فصل چهارم

  مسائل تعبیری:  رساالت
 

.  به آن اشـاره کـردیم»  مسائل تعبیری«ًرسیم که قبال تحت عنوان  اکنون به موضوعی می
 کـانون سـایر دهد؟ این امـر مقدس برای ما چه معنایی می خواهیم کشف کنیم که کتاب می

، حتی اگر بـر  در امر تأویل. رسد نظر می ً، تأویل نسبتا ساده به مسائل است و در مقایسه با آن
سر مسائل خاصی توافق نظر وجود نداشته باشد، امـا در خـصوص محـدودۀ معنـا توافـق 

ِ؛ چارچوب تاریخی و ادبی متن باعث محـدود شـدن دایـرۀ معـانی احتمـالی  حاصل است

توانسته چیزی باشد که خودش و خواننـدگانش  ، مقصود پولس نمی عنوان مثال به. گردد می
 . اند؛ مقصود او حداقل باید مطلبی بوده باشد مربوط به قرن اول هرگز از آن آگاه نبوده

چنـین )  یعنی تالش برای درک معنای متن بـرای روزگـار خودمـان(اما در زمینه تعبیر 
زنند، حتی اگـر چیـزی  همه دست به تعبیر می. خورد میچشم ن ها به توافقی بر سر محدوده

پس جای تعجب نیست که در میان مسیحیان این همه اختالف وجـود . دربارۀ تأویل ندانند
علـت . آورتر این است که این اختالفات درعمل چندان واقعـی نیـستند داشته باشد؛ تعجب

ارد، حتی اگر آن را همیشه بـروز این است که در میان ما در واقع توافقی برای تعبیر وجود د
 . ندهیم

، قصد ما این است کـه نخـست خطـوط تعبیـر را کـه مـورد توافـق اکثـر  در این فصل
هایی  ، و بعد دستورالعمل ، نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهیم ایمانداران است ترسیم کنیم

 حساس در مسئله.  دهیمرسد، ارائه  نظر می های تعبیر که این توافق نارسا به را برای آن جنبه
 نـسبیت مـسئلۀباشـند،  عنوان کـالم خـدا متعهـد مـی مقدس به میان مسیحیانی که به کتاب

، یعنی اینکه چه چیزی جنبه فرهنگی دارد و در نتیجه فقط متعلق به قرن اول  فرهنگی است
 . رود و در نتیجه کالم خدا برای همه دورانها اسـت ، و چه چیزی فراسوی فرهنگ می است
 . ای شایسته مورد مداقه قرار خواهد گرفت گونه ً طبعا بهمسئلهاین 

  ِتعبیر مورد توافق

 
افتند، باز  یاد تعبیر خواب می شما حتی اگر جزو کسانی باشید که با شنیدن کلمه تعبیر، به

، چـه  خـوانیم ًمثال وقتـی رسـاالت را مـی. کنید هنگام خواندنش تعبیر می مقدس را به کتاب
بریم و هر آنچه را  کار می ِ، عقل سلیم تنویریافتۀ خود را در مورد متن به ؟ خیلی ساده کنیم می
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،  هر آنچه را که قابل ارتباط و اطالق نیست.  سازیم ، به موقعیت خود مربوط می توانیم که می
، هیچیـک از مـا هرگـز احـساس نکـرده کـه  عنوان مثـال به.  گذاریم برای قرن اول باقی می

ُخواند تا به زیارت به تروآس برود تا ردای پولس را از خانه کـرپس  س او را فرامیالقد روح َ
، گرچه این آیه دستوری است روشن برای انجام این )۱۳  :۴دوم تیمو (به زندان برای او ببرد 

چـون سـپاه نیکـوی «دانند که بایـد  ، می اما بسیاری از مسیحیان بر اساس همین رساله. کار
هیچیـک از مـا هرگـز تردیـدی در ). ۳  :۲(باشـند »  تحمل زحمات شریکمسیح عیسی در 

دهد، گرچه بـسیاری از مـا در اطاعـت از آیـه  خود راه نمی چگونگی کاربست این دو آیه به
 ۱۲.شویم ًدوم قطعا دچار کشمکش می

توان با عقل سـلیم تعبیـر  در اینجا الزم است تأکید کنیم که بیشتر مطالب رساالت را می
 :فرمایـد مطالب رساالت بیشتر حالت تشویق و ترغیب دارند، به مصداق آن آیه که می. کرد

 ).۱۵  :۱دوم پطرس (» بتوانید این امور را یادآورید... تا شما در هر وقت «

شـود کـه مربـوط بـه  مشکالت ما، و در نتیجه اختالفات ما، از آن بخشهایی ناشـی مـی
ًکنند که باید عینا آنچه که نوشته شده  بعضی فکر میگردد، جایی که  ای میان این دو می نقطه

مشکالت تعبیری ما در این . اجرا شود، و بعضی دیگر زیاد مطمئن نیستند که باید اجرا شود
ِاشـکال عمـده مـا در .  فقدان انسجام : ، اما همۀ آنها ناشی از یک چیز است زمینه بسیار است

،  ، میـراث الهیـاتی که قصد قبلـی داشـته باشـیمما بدون این.  جا است تعبیر عمومی در همین
، وارد  ، یا عالئق اگزیستانسیلی خود را به هنگام خواندن ، هنجارهای فرهنگی سنت کلیسایی

این منتهی به توجه افراطی به برخی آیات و نادیده گرفتن برخی دیگـر از .  کنیم رساالت می
 .گردد آیات می

کار یا بنیـادگرا در آمریکـا بـا  ه اکثر مسیحیان محافظه، جالب است بدانیم ک عنوان مثال به
اما محیط فرهنگی . اند ، موافق  ارائه دادیم۱۳  :۴ و ۳  :۲نگرشی که ما در مورد دوم تیموتاؤس 

 اطاعـت ۲۳  :۵شود که ایشان نخواهند از اول تیموتـاؤس  همین دسته از مسیحیان سبب می
هـای  جهـت شـکمت و ضـعف ، بلکه بـه ط مباشدیگر آشامنده آب فق« :فرماید کنند که می

گویند که چون در آن زمان نوشـیدن آب  این مسیحیان می» .بسیار خود، شرابی کم میل فرما
شود  گاهی نیز گفته می. شود نه به ما بهداشتی نبود، این دستور فقط به تیموتاؤس مربوط می

، پیش از ابداع  ست در آن زمانالبته معلوم نی - است" آب انگور"که منظور از شراب در واقع 
!  شـده اسـت ای تهیـه مـی روش علمی تهیه و نگهداری آب انگور، چگونه چنـین نوشـابه

شود، در حالیکه نـصیحت مربـوط  ِچگونه این سخن شخصی فقط مربوط به تیموتاؤس می

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۶۵ مسائل تعبیری: رساالت

ته ، که این نیز فقط خطاب به تیموتاؤس نوشـ)۱۶- ۱۴  :۳دوم تیمو (»  قائم بودن در کالم«به 
شود؟ اگر کسی اول تیموتاؤس  ، تبدیل به دستوری برای همه در همه دورانها می شده است

داند که امروزه کاربردی ندارد، بر اساس چه اصول تعبیری چنـین نظـری   را امری می۲۳  :۵
 دهد؟ می

 و اوائـل ۱۹۶۰گرا در اواخـر دهـه  یا به مشکلی فکر کنید که بسیاری از مسیحیان سنت
، مظهر عصر جدید در فرهنگ هیپی  ، موی بلند برای جوانان در این دوره. داشتند ۱۹۷۰دهه 

ً، در حکم کفر به خود خدا بود، خصوصا در پرتو  داشتن موی بلند برای مسیحیان. شده بود ِ

آموزد که اگر مـرد مـوی دراز  ِآیا خود طبیعت شما را نمی« :فرماید  که می۱۴  :۱۱اول قرنتیان 
اما همان کسانی که این آیه را علیه فرهنـگ جوانـان در آن سـالها » باشد؟ ر میدارد، او را عا

رغم آیه  علی(دیدند که زنهای مسیحی موی خود را کوتاه کنند  بردند، اشکالی نمی کار می به
 .دیدند که ایشان به هنگام عبادت سر خود را بپوشانند ، و الزم نمی)  از همان باب۱۵

دهند که چگونه فرهنـگ بـر عقـل سـلیم مـا حـاکم   نشان میاین دو نمونۀ خیلی ساده
ًباشـند، مـثال  کنندۀ مسیر عقل سلیم ما مـی اما چیزهای دیگری هم هست که تعیین. باشد می

زنها بـر ) کار محافظه(چه دلیلی وجود دارد که در کلیساهای انجیلی . های کلیسایی ما سنت
 ندارنـد، امـا در همـان کلیـساها سـایر  اجازۀ صحبت کـردن۳۵- ۳۴  :۱۴اساس اول قرنتیان 

مطالب همان باب با این عنوان کـه متعلـق بـه قـرن بیـستم نیـستند، مـورد مخالفـت قـرار 
را متعلـق بـه همـه ) سکوت زنـان در کلیـسا (۳۵- ۳۴گیرند؟ چه دلیلی هست که آیات  می

ه مربـوط بـه را کـ) ۴۰- ۳۹، و ۳۳- ۲۶، یـا ۵- ۱(، امـا آیـات  ها و همه فرهنگها بدانیم دوره
 ؟ حساب آوریم باشند، متعلق به کلیسای قرن اول به مقررات نبوت و تکلم به زبانها می

همچنین توجه داشته باشید که برای مسیحیان قرن بیستم چقدر راحت است که سنن و 
امـا . رسوم مربوط به رهبری کلیسای خود را در البالی آیات اول تیموتاؤس و تیطس بیابند

اندکی از کلیـساها از تعـدد و تکثـر رهبـری برخوردارنـد، همـان چیـزی کـه تعداد بسیار 
؛ تیموتاؤس شـبان نبـود ؛ ۵  :۱؛ تیطس ۱۷  :۵اول تیمو (روشنی موضوع این رساالت است  به

و تعـداد ). او نمایندۀ موقتی پولس بود تا امور را مرتب سازد و اشتباهات را اصـالح نمایـد
 ۱۵- ۳  :۵ طبــق دســتورالعمل منــدرج در اول تیموتــاؤس زنــان را کمتــری از کلیــساها بیــوه

 .کنند می"  نام ثبت"

شوند که در برخـی آیـات  های الهیاتی ما سبب می طور عقیده اید که چه و آیا توجه کرده
باشند، نادیـده  ها می ، و برخی آیات دیگر را که برضد این عقیده دلیلی برای اثبات آنها بیابیم
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ای دیگر از مـسیحیان  آور است که ببینند عده ز مسیحیان بسیار تعجب؟ برای بعضی ا بگیریم
 دلیلـی بـرای تأییـد تعمیـد ۱۲- ۱۱  :۲ و کولـسیان ۱۴  :۷ و ۱۶  :۱در آیاتی نظیر اول قرنتیـان 

 را دلیلـی بـرای بازگـشت مـسیح در دو مرحلـه ۱  :۲یابند، یـا دوم تـسالونیکیان  نوزادان می
بـرای . یابنـد عنوان دومین عمـل فـیض مـی ای به تقدس به اشاره ۵  :۳دانند، یا در تیطس  می

باشـند،  بسیاری از پیروان سنت آرمینیوس که معتقد به اراده آزاد و مسؤولیت ایمانداران می
ــان  ــر رومی ــان ۲۴- ۱۸  :۹ و ۳۰  :۸بخــشهایی نظی ــدان ۵- ۴  :۱ و افســسیان ۱۵  :۱ و غالطی  چن

، اول   از کالوینیستها بـا راههـای خـاص خودشـان، بسیاری به همان شکل.  خوشایند نیست
تجربـه مـا . گیرنـد  را نادیده می۶- ۴  :۶ و عبرانیان ۲۲- ۲۰  :۲ و دوم پطرس ۱۳- ۱  :۱۰قرنتیان 

دنبـال درک  هـا کمتـر بـه عنوان معلم نشان داده است که دانشجویان متعلق به ایـن سـنت به
، این است که چگونـه بـرای ایـن  م استمعنای این بخشها هستند؛ آنچه که برای ایشان مه

 ."پاسخی بیابند"بخشها 

! ، دیگر نخواهند دنبالۀ این فصل را بخوانند ، شاید عدۀ زیادی با مطرح کردن این مطالب
 چقدر حساس است و چقدر مسیحیان نیاز دارند که مسئلهسعی ما این است که نشان دهیم 

، چـه نـوع  پـس بـه ایـن ترتیـب.  بنـشیننددربارۀ این مسائل حیاتی با یکـدیگر بـه گفتگـو
 ؟ ای استوار تعبیر نماییم گونه هایی الزم داریم تا بتوانیم رساالت را به دستورالعمل

 
  قاعدۀ اساسی

 
ای اساسی ارائه دادیـم کـه  عنوان قاعده فرضی را به به خاطر دارید که در فصل اول پیش

وقت برای نویسنده و خواننـدۀ  اشد که هیچتواند معنایی داشته ب ، یک آیه امروز نمی طبق آن
بـسیار . به همین علت است که باید نخست همیشه دست بـه تأویـل زد.  اولیه نداشته است

ای را بـرای  فرض را در اینجا باز تکرار کنیم چرا که حداقل محدوده مهم است که این پیش
یم مـتن چـه معنـایی کند که کشف کن این قاعده همیشه کمک نمی. کند معنای متن مقرر می

 .دهد کند تا کشف کنیم چه معنایی نمی دهد، اما کمک می می

ترین توجیهات برای عدم اطاعت از دستور مندرج در اول  ، یکی از متداول عنوان مثال به
 ۱۰  :۱۳ مبنی بر طلبیدن غیورانۀ عطایا، تعبیر خاصی اسـت کـه از اول قرنتیـان ۱  :۱۴قرنتیان 

طبق » .هنگامی که کامل آید، جزئی نیست خواهد گردید« :فرماید  که میآید، آنجا عمل می به
یعنـی نبـوت و " ( جزئی"شکل عهد جدید، در نتیجه  آمده است، به"  کامل"،  ِاین تعبیر خاص

تواند معنـای مـتن بـوده  اما این چیزی است که نمی. دیگر کاربردی در کلیسا ندارند) زبانها
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ًباشد، زیرا تأویل درست کامال امکان نـدارد کـه پـولس چنـین . کند  چنین تعبیری را رد میِ
وجود خواهـد  دانستند که روزی عهد جدید به منظوری داشته باشد، زیرا خوانندگان او نمی

ًداد که پولس چیزی بنویسد که برای خوانندگان اولیه کـامال  القدس نیز اجازه نمی آمد؛ روح
 .غیرقابل درک بود

 
 
 

  قاعدۀ دوم

 
.  اساسی دوم در واقع روش دیگری است برای اشاره به تعبیر مورد توافـق عمـومقاعدۀ 

هر گاه موقعیت زندگی در روزگار مـا دارای عناصـر مـشابهی بـا  :گوید این قاعده چنین می
زندگی در قرن اول باشد، کالمی که خدا خطاب به مردم آن روزگار فرمود، کالم او برای ما 

شـود اکثـر آیـات مربـوط بـه اصـول عقایـد و  ست که باعث میهمین قاعده ا. گردد نیز می
، برای مسیحیان امروز به انـدازه مـسیحیان قـرن  دستورات اخالقی و اجتماعی در رساالت

بـه فـیض او «، و اینکـه »اند همه گناه کرده«هنوز هم درست است که . االجرا گردد اول الزم
کول (»  ربانی و تواضع و تحمل و حلمرحمت و مه«ِپوشیدن . »شوند ًمجانا عادل شمرده می

 . هنوز هم برای ایمانداران کالم خدا است) ۱۲  :۳

نظـر  ؛ بـه مقـدس دسـت زدیـم تـر از کتـاب ، به تأویل دو بخش طوالنی در فصل پیشین
محض اینکه تأویل را انجام دادیم و کـالم  به. رسد که این دو بخش از همین دسته باشند می

، بالفاصله متوجه شدیم که این کالم شامل حال مـا نیـز  شف کردیمخدا خطاب به آنان را ک
ما هنوز هم کلیساهای محلی داریم که از رهبرانـی برخـوردار اسـت کـه نیـاز بـه . گردد می

رسد که کلیـسا  نظر می به. کنند اند که کلیسا را چگونه بنا می شنیدن کالم خدا دارند و مراقب
، و چنـین  ، نه با طـال و نقـره و سـنگهای قیمتـی نا شدهاغلب اوقات از چوب و کاه و گیاه ب

تـوانیم  درستی مـی به. گردد شود، ضعف و نقصانش هویدا می کاری وقتی با آتش آزموده می
 هنوز هم کالم خدا خطاب به ما و مـسؤولیت مـا در قبـال ۱۷- ۱۶  :۳بگوییم که اول قرنتیان 

 روح خدا بایـد سـاکن گـردد، و بـه کلیسای محلی مکانی است که. باشد کلیسای محلی می
 گناه و خصومت موجود در جامعه دنیـوی مسئله، راه حلی است که خدا برای  همین جهت

 . تعیین کرده است

، طـوری کـه اطمینـان  در اینجا باید مراقب باشیم که تأویل را بسیار دقیـق انجـام دهـیم
 آن روزگـار قابـل مقایـسه ای اصیل با موقعیـت گونه حاصل کنیم که موقعیت و شرایط ما به
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عنـوان  بـه.  به همین دلیل است که بازسازی دقیق مشکل آنان تا این حد مهم است. باشد می
، بسیار مهم است که توجـه  دهیم دست می  به۱۱- ۱  :۶، برای تفسیری که از اول قرنتیان  مثال

،  مسیحی اسـت، میان دو برادر  داشته باشیم که دعوای حقوقی که در این بخش مطرح است
ایمان در محل بازار عمومی قرنتس مطرح  و این دو دعوای خود را در حضور یک قاضی بی

توان گفت که اگر قاضی مـسیحی باشـد و دعـوا نیـز در یـک دادگـاه  درستی می به. اند کرده
آنطـور کـه از . کنـد رسمی مطرح شود، باز مقصود و موضوع اصلی این بخش تغییری نمـی

، اشتباه این دو برادر در این بود که دعوای  روشنی مشخص است ن بخش به ای۱۱ تا ۶آیات 
جا خواهد بـود کـه  ًاز سوی دیگر، کامال به. حقوقی خود را در بیرون از کلیسا مطرح کردند

کسی بپرسد که آیا این امر زمانی که یک فرد مسیحی در آمریکا یک شرکت تجاری را مورد 
، زیرا در اینصورت کلیه عناصـر یکـسان و هماننـد   یا نهکند دهد، صدق می تعقیب قرار می

، باید به اخالقیات عیسی مربـوط  هر چند که در تصمیم خود در این زمینه -مانند  باقی نمی
 . توجه داشت) ۷آیه (به عدم انتقام 

 که متنـی نظیـر اول مسئلهاما این . رسد نظر می حال گفته شد، ساده به تمام آنچه که تا به
تواند فراتر از عناصر و عوامـل خـاص خـود کـاربرد داشـته   تا چه حد می۱۱- ۱  :۶ان قرنتی

، بـه چهـار  در دنبالۀ ایـن فـصل. باشد، یکی از سؤاالت متعددی است که نیاز به بحث دارد
 .  از این دست خواهیم پرداختمسئله

 
 تر  کاربرد گستردهمسئلۀ

 
 زمانی که در کلیسای امروز عناصـر و .، همان است که الساعه اشاره شد مسئلهنخستین 

چارچوب قابل مقایسه و مشابهی وجـود دارد، آیـا درسـت اسـت کـه کـاربرد مـتن را بـه 
ًای کـامال  چارچوبها و موارد دیگری گـسترش داد، یـا حتـی آن را بـه چـارچوب و زمینـه

 متفاوت با شرایط قرن اول اطالق داد؟

 گرچـه ۱۷- ۱۶  :۳، بگوید که اول قرنتیان  ه، ممکن است کسی استدالل کرد عنوان مثال به
توان از آن این اصل را استخراج کـرد کـه هـر  گوید، اما می دربارۀ کلیسای محلی سخن می

، مقدس است و هر کـس  خود تخصیص داده القدس به آنچه که خدا از طریق سکونت روح
توان ایـن   اکنون نمیآیا.  که آن را نابود سازد، تحت داوری هولناک خدا قرار خواهد گرفت

اصل را به تک تک افراد مسیحی اطالق داد و گفت که هر کس که از بدن خود سوءاستفاده 
 آنـانی را ۱۵- ۱۰  :۳، اول قرنتیـان  ؟ به همان شکل کند، مورد داوری الهی قرار خواهد گرفت
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 ۶۹ مسائل تعبیری: رساالت

دهـد  ر میعهده دارند، و هشدا هایی برای بنا به دهد که در کلیسا مسؤولیت مخاطب قرار می
از آنجا که متن دربارۀ .  طرز ضعیفی بنا کنند، متحمل خسران خواهند گشت که کسانی که به
گوید، آیا حق داریم از این متن برای اثبات امنیـت  سخن می»  از میان آتش«داوری و نجات 

 ؟ ابدی ایماندار استفاده کنیم

 حق خواهیم داشت که نگران ، در اینصورت شمار آوریم اگر اینها را کاربردهای برحق به
ِ، اسـناد  در واقـع.  ِمعنی نادیده گرفتن کامل تأویل اسـت ، چرا که چنین کاربردهایی به شویم

ً به زندگی فردی ایماندار، دقیقا همان چیزی است که قرنها بسیاری از ۱۷- ۱۶  :۳اول قرنتیان 
؟ چرا از معنای امروزی متن آغاز  ًپس اصال چرا تأویل کنیم. اند اشتباه انجام داده مسیحیان به 

 ؟ خوار قرنها اشتباه نباشیم نکنیم و میراث

توان چنین گفت که هر گاه شرایط و عناصر مـشابه و قابـل مقایـسه وجـود  ، می بنابراین
داشته باشد، کالم خدا برای ما در چنین بخشهایی باید همیشه محدود به مقـصود اصـلی و 

 باید توجه داشـت کـه اگـر مـسیحیان اسـتفاده از کـاربرد اما درضمن. اولیه آن بخش باشد
اند، به این علت که پیامی که از این کاربرد  اند، حق داشته تر را کاری مشروع انگاشته گسترده
روشنی تعلیم داده شـده  مقدس به کنند، در بخشهای دیگری از کتاب تر استخراج می گسترده

شود که  س اگر چنین باشد، این سؤال مطرح میپ.  و مقصود این بخشها را تشکیل داده است
ًتواند واقعا کـالم خـدا  ، می مقدس است تر از کتاب آیا آنچه که فقط مبتنی بر کاربرد گسترده

 باشد؟

 :فرمایـد  یافـت کـه مـی۱۴  :۶توان در بخشی نظیر دوم قرنتیان  یک مورد دشوارتر را می
عنوان ممنوعیت ازدواج میان  طور سنتی به ن بهاین مت» .ایمانان مشوید زیر یوغ ناموافق با بی«

امـا اسـتعارۀ یـوغ در روزگـار باسـتان .  یک مسیحی و یک غیرمسیحی تفسیر شـده اسـت
، و در چارچوب متن نیز هـیچ اشـارۀ ضـمنی کـه  کار رفته ندرت برای اشاره به ازدواج به به

 .، وجود ندارد مجال دهد موضوع ازدواج را مدنظر آوریم

توانیم اطمینان حاصل کنیم که پولس چه چیـزی  ، مشکل این است که نمی اتدر این آی
گـردد، و دنبالـۀ  پرسـتی مـی نوعی مربـوط بـه بـت  بهمسئله،  به احتمال قوی. کند را منع می

در ). ۲۲- ۱۴  :۱۰اول قرنتیـان .  ش.ر(پرسـتی اسـت  های بـت ممنوعیت شرکت در ضیافت
گـسترش «ای مـشروع  گونـه  اشاره در این بخش را بـهتوانیم اصل مورد ، آیا نمی صورت این

تـوانیم  ً؟ احتمـاال مـی توانیم از معنای اصلی و اولیه آن اطمینان داشته باشیم ، زیرا نمی» دهیم
مقدسی اسـت  ، یک اصل کتاب خاطر اینکه چنین کاربرد و تعلیمی ، اما باز فقط به چنین کنیم
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۷۰

 . که در بخشهای دیگر تعلیم داده شده است

 
  عناصری که مشابه نیستندمسئلۀ

 
یکی آن دسته از آیات است  :شود  مربوط به دو نوع آیات در رساالت میمسئلهدر اینجا 

شود و هیچ وجه تشابهی با مسائل قرن ما ندارد؛ و دیگـری  که مربوط به مسائل قرن اول می
رن ما نیـز رخ بدهـد کند که احتمال دارد در ق آن دسته از آیات است که به مسائلی اشاره می

با چنین آیات چـه بایـد کـرد، و چگونـه بـه مـا مربـوط .  اما این احتمال بسیار اندک است
 شوند؟ ًگردند؟ آیا اصال مربوط می می

در ایـن سـه .   یافت۱۰ تا ۸های  توان در اول قرنتیان باب ای از دستۀ نخست را می نمونه
کردند کـه حـق  مسیحیانی که بحث می) ۱( :گوید ، پولس دربارۀ سه موضوع سخن می باب

؛ ۱۰  :۸.  ش.ر(هـا حـضور یابنـد  هـای دوستانـشان در بتکـده دارند مانند گذشته در ضیافت
.  ش.ر(ِتردید برخی از قرنتیان در خصوص برحق بـودن رسـالت پـولس ) ۲(؛ )۲۲- ۱۴  :۱۰

- ۲۳  :۱۰(رسـد  فـروش مـی ها که در بازار بـه شده برای بت ِگوشت قربانی) ۳(؛ و )۲۳- ۱  :۹
۱۱:  ۱.( 

ِتأویل استوار این باب سازد که پولس به ایـن موضـوعات چنـین پاسـخ  ها مشخص می ِ
ِخاطر اصل سنگ لغزش ایشان به) ۱( :دهد می هـا  هـای بتکـده وجه در ضیافت هیچ ، نباید به ِ

ء خاطر اینکه چنین کاری با زندگی در مـسیح کـه در عـشا ، و نیز به)۱۳- ۷  :۸(شرکت کنند 
معنـی  ، و به این علت که چنین کـاری بـه)۱۷- ۱۶  :۱۰(شود سازگار نیست  ربانی تجربه می

پولس از حق خـود در زمینـه دریافـت کمکهـای ) ۲). (۲۲- ۱۹  :۱۰(شراکت با دیوها است 
کند، حتی اگر از چنین حقی استفاده نکرده باشد؛ او همچنـین  عنوان رسول دفاع می مالی به

). ۲۳- ۱۹  :۹(کنـد  د در مواردی که از نظر اخالقی خنثی هستند، دفاع مـیاز نحوۀ رفتار خو
توان خریـد و خـورد؛  شود، می شده برای بتها را که در بازار فروخته می ِخوراک قربانی) ۳(

توان از  در این مورد آخر، می. توان آن را آزادانه در منزل شخص دیگری خورد همچنین می
توانـد  شخص می.   آزردگی کس دیگری شود، پرهیز نمودخوردن آن در صورتی که موجب

ًهر چیزی را برای جالل خدا بخورد؛ اما نباید کاری بکند که عمـدا باعـث آزار و آزردگـی 
 .دیگری شود

؛ بـه ایـن  پرستی در فرهنگهای غرب ناشناخته است مشکل ما این است که این نوع بت
، ما دیگـر رسـوالنی ماننـد پـولس  عالوه هب.   برای ما مطرح نیست۳ و ۱، موضوعات  ترتیب
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 ۷۱ مسائل تعبیری: رساالت

ِنداریم که عمال با خداوند قیام و کلیساهای جدیدی ) ۸  :۱۵ و ۱  :۹(کرده مالقات کرده باشند  ً
 ).۱۶  :۱۰ و دوم قرن ۲- ۱  :۹(را بنیاد گذاشته و بر آنها نظارت داشته باشند 

؛ ۱۱- ۱  :۵ناکار در اول قرنتیـان مرد ز :ها را آورد توان این نمونه ، می برای دسته دوم آیات
ِهنگام ضیافت پیش از شام خداوند مست می مسیحیانی که به - ۱۷  :۱۱اول قرنتیـان (شـدند  ِ

ایـن ). ۲  :۵غال (نشده تحمیل کنند  ِخواستند ختنه را بر مسیحیان ختنه ؛ یا کسانی که می)۲۲
 . غرب بسیار کم استموارد ممکن است اتفاق بیفتند، اما احتمال وقوعشان در فرهنگ 

در اینجا سؤال این است که پاسخ رسول مسیح به مسائلی که ربطی بـه قـرن مـا نـدارد، 
ِنظـر مـا، بـرای تعبیـر درسـت در ایـن  تواند با مسیحیان قرن ما سخن بگوید؟ به چگونه می

 . ، باید دو گام برداشت مرحله

درک کنیم کالم خدا بـه ایـشان ، باید تأویل را با دقت زیاد انجام دهیم تا  در گام نخست
ًدر اکثر موارد، این کالم حاوی یک اصل روشن است کـه معمـوال بـه .  ًواقعا چه بوده است

 .شود مسائلی فراتر از موقعیت تاریخی خود نیز مربوط می

که در گـام اول " ( اصل"، باید توجه داشت که این  ، که گام بسیار مهمی است در گام دوم
طـور  گـردد کـه بتـوان آن را بـه تبدیل به عاملی بـدون زمـان نمـی)  گرفتمورد اشاره قرار 

هـایی  ما معتقدیم که این اصل باید برای موقعیـت. دلبخواهی به هر نوع موقعیتی اطالق داد
 .کار برده شود ًکامال مشابه به

هـای  ، پولس شرکت در ضـیافت نخست : خوب است که دو نکته فوق را توضیح دهیم
ِبر اساس اصل سنگها را  بتکده کاری  اما توجه داشته باشید که این امر به. کند لغزش منع می ِ

لغـزش  ِاصل سنگ. شود کند که فقط باعث آزردگی و رنجش ایماندار دیگری می اشاره نمی
تواند با وجدانی آسوده انجـام دهـد، و  کند می کند که یک ایماندار فکر می کاری اشاره می به

کند؛ اما این  ل یا با اصرار خود، ایماندار دیگری را نیز با خود همراه می، با عم در همان حال
، این ایماندار در  به این ترتیب. تواند آن کار را با وجدانی آسوده انجام دهد ایماندار دوم نمی

 رنجـش مـسئلهشود؛ پس در اینجا فقط  می"  هالک"،  اثر کوشش برای تقلید از ایماندار اول
ًرسد که این اصل فقط بـه شـرایط واقعـا مـشابه و قابـل مقایـسه  نظر می ، به نبنابرای.  نیست ِ

 .یابد اطالق می

کنـد زیـرا  ها را منع مـی های بتکده طور قطعی و نهایی شرکت در ضیافت ، پولس به دوم
پرسند چه چیزهایی جزو کارهای  مسیحیان اغلب می.  منزله شراکت با دیوها است این امر به

خواهد باشد، حکم پولس ممنوعیتی است نهـایی بـرای   این کارها هر چه می. شیطانی است
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۷۲

 . بینی و غیره ، طالع ، جادوگری هایی از قبیل احضار ارواح شراکت مسیحیان در فعالیت

، و اکثر پروتستانها خادمین خـود را در  همچنین ممکن است که ما رسول نداشته باشیم
هر که بـه انجیـل اعـالم نمایـد، از « اما این اصل که .دانند مقام جانشین رسوالن مسیح نمی

کنـد،  طور قطع در مورد خادمین امروزی صدق مـی به) ۱۴  :۹اول قرن (» انجیل معیشت یابد
 ).۱۸- ۱۷  :۵ًمثال اول تیمو (زیرا که در سایر بخشهای کالم هم تأیید شده است 

 مـسئلۀُبعـد دشـواری از ) ۱  :۱۱- ۲۳  :۱۰اول قرن (ِموضوع خوردن خوراک قربانی بازار 
هم بـرای خـدا و هـم بـرای  -چنین خوراکی جزو مسائل خنثی بود. کند تعبیر را مطرح می

ِداشـتن  همـین امـر بـرای خـوراک و نوشـیدنی و نگـاه. اما برای دیگران چنین نبود.  پولس
 .کند  صدق می۲۳- ۱۶  :۲، و مسائل مشابه در کولسیان ۱۴روزهای خاص در رومیان 

تـوان مـسائل خنثـی را از  شود، این است که چگونه مـی ای که برای ما مطرح می همسئل
مسائل مهم تشخیص داد؛ این موضوع اهمیت خاص دارد زیرا ایـن مـوارد از فرهنگـی تـا 

گونه کـه در قـرن اول  کند، همان ِفرهنگ دیگر و از یک گروه مسیحی تا گروه دیگر فرق می
بلنـدی یـا (ن مـوارد ممکـن اسـت شـامل نـوع پوشـاک در روزگار ما، ای. کرد هم فرق می

،  ، اسـتفاده از جـواهرات ، آرایـش) کننـدگی آن ، و میزان جلـب ، باز یا بسته بودن آن کوتاهی
، شـنای  ، رقـص بـازی ، ورق رفتن به سینما، نگـاه کـردن تلویزیـون(تفریحات و سرگرمیها 

ه که بعضی آزادی پولس را در زمینه گون همان. ، نوشیدنیهای الکلی و نظایر آن گردد) مختلط
دادند، امروزه هم آنانی که پرهیز از موارد فـوق را  خوردن خوراک بتها مورد داوری قرار می

 .آورند حساب نمی شمارند، این مسائل را جزو مسائل خنثی به دلیلی بر پاکی می

. ثی باشدای جزو امور خن مسئلهشود  آید که چه عاملی باعث می پس این سؤال پیش می
  : کنیم ما دستورالعمل زیر را پیشنهاد می

 
، امروز هم باید  شمار آمده طور خاص جزو موارد خنثی به هر آنچه که در رساالت به -۱

 . داشتن روزهای معین و غیره ، نگاه ، نوشیدنی حساب آید، نظیر خوراک به همین صورت به

باشند، حتی اگـر برخاسـته  فرهنگی میًموارد خنثی ذاتا مسائل اخالقی نیستند، بلکه  -۲
کننـد،  ، مسائلی که از فرهنگی به فرهنگ دیگـر فـرق مـی بنابراین. از فرهنگ مذهبی باشند

شمار آیـد  ًحتی اگر در میان ایمانداران اصیل متداول باشد، باید معموال جزو مسائل خنثی به
ِمثال فرهنگ نوشیدن شراب یا ننوشیدن آن( ً .( 

؛ ۱۱  :۵؛ اول قـرن ۳۰- ۲۹  :۱نظیـر روم (اهانی که در رسـاالت آمـده های گن فهرست -۳
ًهایی برای قرن اول از مواردی که قبال اشـاره  هرگز شامل معادل) ۴- ۲  :۳؛ دوم تیمو ۱۰- ۹  :۶
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مـثال (هایی هرگز جزو احکام مسیحی نیامده اسـت  ، چنین معادل عالوه به. شود ، نمی کردیم
 ۱۳).  غیره؛ و۳؛ کول ۵؛ افس ۱۲روم 

، افـرادی ۱۴اما طبق رومیان باب . دانیم که همه با مطالب فوق موافق نخواهند بود ما می
اند، نباید هرگز بـر یکـدیگر داوری کننـد، یـا یکـدیگر را  که با این مطالب موافق یا مخالف

ِشخص آزاد نباید به آزادی خود ببالد؛ کسی هم کـه ایـن مـسائل بـرایش . کوچک بشمارند
 .، نباید دیگری را محکوم کند تقادات عمیق شخصی استجزو اع

 
 

   نسبیت فرهنگیمسئلۀ

 
در اینجـا اسـت .   استمسئلهاکثر مشکالت و همچنین اختالفات امروزی بر سر همین 

طـور حـادتری در  ، بـه  کالم ابدی خدا که در چارچوب شرایط تاریخی عطا شـدهمسئلهکه 
رساالت اسـنادی مربـوط ) ۱( : امل مراحل ذیل است شمسئلهاین . گیرد مرکز توجه قرار می

؛ آنهـا در قالـب زبـان و  به قرن اول هستند که موجبات خاصی سبب نگارششان شده است
) ۲. (پردازنـد ِاند، و به مـسائل خـاص کلیـسای قـرن اول مـی فرهنگ قرن اول نوشته شده

هـستند کـه بـرای های خاص رساالت چنان وابسته به شرایط قرن اول  بسیاری از موقعیت
زور  ًامروز کاربرد شخصی اندکی دارند و یا اصال کاربردی ندارند، مگر آنکه کسی بتواند بـه

ُمثال آوردن ردای پـولس از منـزل کـرپس در تـروآس(اصلی را از آنها استخراج کند  َ ً ) .(۳ (
 آن روزگـار ًسایر بخشها نیز کامال وابسته به شرایط قرن اول هستند، اما کالمی را که با مردم

پس آیا نباید تصور کـرد کـه ) ۴. (توان به شرایط مشابه امروز انطباق داد ، می گفت سخن می
ًبقیۀ بخشها نیز کامال وابسته به چارچوبها و شرایط قرن اول هستند، حتی اگر ظاهرا عناصـر  ً

رها کرد، یـا مشابهی با امروز داشته باشند؟ آیا نباید این قبیل بخشها را یکباره برای قرن اول 
 آنها را به چارچوبها و شرایط جدید اطالق داد؟

مقدس را با شرایط جدیـد انطبـاق  طور محدود، متن کتاب ، الاقل به ًتقریبا همه مسیحیان
جهـت شـکمت شـرابی  به«،  کاران قرن بیستم ًدقیقا به همین دلیل است که محافظه. دهند می

د، اصراری ندارند که زنهای مسیحی سر خـود را دانن را مربوط به قرن اول می» کم میل فرما
امـا بـسیاری از . کننـد نیز عمل نمـی»  بوسه مقدسانه«بپوشانند و موی بلند نگاه دارند، و به 

ِ، از تعلـیم دادن  جهند وقتی که کسی بـر اسـاس همـین روش کاران از جا می همین محافظه

شوند که کسی باز بـر   خشمگین میکند، و بسیار دفاع می)  در حضور مردان(زنان در کلیسا 
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۷۴

 .گرایی پشتیبانی نماید ، از همجنس اساس همین روش

کلی رد کننـد؛ ایـن  کوشند موضوع نسبیت فرهنگی را به شود که بعضی می گاه دیده می
. عنوان هنجار الهی بپذیرند دهد که فرهنگ قرن اول را به امر ایشان را به این سمت سوق می

این قبیل افراد ممکن است که دختران خود . آمیز باشد  زیاد موفقیتتواند چنین نگرشی نمی
دارند، مانع تحصیلشان شوند، و برای ازدواجشان هم خودشان  ، در خانه نگه رسم قدیم را به

. برنـد تصمیم بگیرند؛ اما همین افراد دختران خود را بدون پوشش سر بـا خـود بیـرون مـی
، چـرا  ارد، حفظ انسجام و یکدستی بسیار دشوار اسـت اینجا است که در این قبیل مومسئله

نام فرهنگ الهی وجود ندارد؛ فرهنگها نه فقط از قرن اول تا به امـروز متفـاوت  که چیزی به
 .هستند، بلکه در قرن ما نیز فرهنگها از سرزمینی تا سرزمین دیگر، تفاوت دارند

، روشی است معتبر برای کار  ، نظر ما این است که پذیرش آن جای رد نسبیت فرهنگی به
ِتعبیر، و نتیجۀ غیر قابل اجتناب این واقعیت است کـه رسـاالت در اثـر موجبـات خاصـی  ِ

معهذا اعتقاد ما این است که تعبیر برای آنکه معتبر باشد، بایـد در محـدودۀ . اند نگاشته شده
 .شده صورت گیرد دستورالعملی پذیرفته

دهیم تا بتوانیم مـواردی را کـه از نظـر   را ارائه میهای زیر ، دستورالعمل به همین سبب
گیرنـد و بـه همـین  فرهنگی نسبی هستند، از مواردی که در فراسوی شرایط اولیه قرار مـی

.  االجرا هستند، از یکدیگر تمیز دهیم علت برای همه مسیحیان در همه اعصار هنجار و الزم
» یکبار به مقدسین سپرده شد«مصداق آیۀ  هها ب کنیم که این اصول و دستورالعمل ما ادعا نمی

کنندۀ نگرش مـا هـستند، و مـا از  ، حالتی قطعی و نهایی دارند، بلکه آنها منعکس)۳یهودا (
ها را با کمک همکار  بسیاری از این دستورالعمل(کنیم  نظر استقبال می هرگونه بحث و تبادل

 ). ایم  تدوین کردهDavid M. Scholer،  مان قبلی

 
مقدس را از موضوعات وابـسته بـه آنهـا یـا  اید ابتدا موضوعات مرکزی پیام کتابب -۱

وجود آوریم  ، کانن دیگری به ُمنظورمان این نیست که در بطن کانن. ای تشخیص داد حاشیه
؛ منظورمان ) ها برتری دهیم های عهد جدید را بر سایر قسمت یعنی اینکه بعضی از قسمت(

 از طریق رسوم فرهنگی یا مناسک مذهبی تبـدیل بـه شـریعت این است که نگذاریم انجیل
 . شود، یا برعکس آنقدر متغیر گردد که تبدیل شود به بازتابی از فرهنگهای مختلف

آمیـز خـدا  ، نجات از این سقوط در اثر فعل فـیض ، سقوط تمامی بشریت به این ترتیب
روشنی جـزء  ، به ، و غیره ، تکمیل این نجات توسط بازگشت مسیح توسط مرگ و قیام مسیح

، خـدمات و عطایـای  ، پوشـش سـر زنـان امـا بوسـۀ مقدسـانه. موضوعات مرکزی هستند
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 ۷۵ مسائل تعبیری: رساالت

 .ای داشته باشند رسند که بیشتر حالت حاشیه نظر می ، به کریزماتیک

ً، باید آماده باشیم تا میان آنچه که خـود عهـد جدیـد ذاتـا  به همین ترتیب -۲ ای  مـسئلهِ
آن .  کند، تمـایز قائـل شـویم د، و آنچه که تحت این عنوان معرفی نمیکن اخالقی معرفی می

ًموارد که ذاتا اخالقی هستند، طبعا مطلق و در هر فرهنگی الزم باشند؛ آنهـایی کـه  االجرا می ً
ًذاتا اخالقی نیستند، نتیجتا تجلیات فرهنگی می باشند و از فرهنگی به فرهنگ دیگر، تفاوت  ً

 .کنند می

دهد، هرگـز حـاوی مـوارد فرهنگـی  های گناه که پولس ارائه می ، فهرست لعنوان مثا به
البته برخی از گناهان ممکن است در یک فرهنگ بیش از سایر فرهنگها رایج باشـد، . نیستند

،  ، زناکـاری بـه ایـن ترتیـب. رونـد شمار مـی اما آنها در هر شرایطی رفتاری غیر مسیحی به
) ۱۰- ۹  :۶اول قـرن (، طمع و نظـایر اینهـا  ، دزدی گرایانه ، اعمال همجنس ، مستی پرستی بت

های خاصی هرگز دست بـه  این به آن معنی نیست که مسیحیان در دوره. همیشه گناه هستند
، تحـت الهـام  پـولس. اند، اما اینها راه و روش زنـدگی مـسیحی نیـستند چنین اعمالی نزده

 »...بودید، اما غسل یافتید یو بعضی از شما چنین م« :فرماید ، می القدس روح

، خوردن خـوراک قربـانی بتهـا کـه از بـازار  از سوی دیگر، شستن پاها، بوسه مقدسانه
، تمایل شخصی پولس به تجرد، یا  هنگام دعا و نبوت شود، پوشش سر زنان به خریداری می

ی تبـدیل بـه اینها فقط زمان. ًخدمت زنان در مقام معلم در کلیسا، ذاتا مسائل اخالقی نیستند
هم وقتی کـه  شوند که در شرایط معینی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، آن مسائل اخالقی می
 .ای همراه با نااطاعتی یا فقدان محبت باشد چنین سوءاستفاده

باید توجه خاصی مبذول داریم به مسائلی کـه عهـد جدیـد در موردشـان شـهادتی  -۳
. کنـد ردشان اختالف نظـری را مـنعکس مـیدهد، یا برعکس در مو یکدست و منسجم می

 :دهـد موارد ذیل جزو آن دسته هستند که عهد جدید در خصوصشان شهادتی یکدست مـی
ِ، نادرست بودن نفاق،  ِ، اخالقیات عدم انتقام شخصی عنوان اخالق بنیادین مسیحی محبت به

 . ، و هر نوع فساد جنسی ، مستی گرایی ، ارتکات همجنس ، دزدی ، قتل نفرت

رسد که عهد جدید در خصوص مسائلی مانند خـدمت زنـان  نظر نمی از طرف دیگر، به
عنوان خادمه در   که به فیبی به۲- ۱  :۱۶نگاه کنید به روم (در کلیسا نظری یکدست ارائه دهد 

و نه [در میان رسوالن نام برده شده است ] نام زن[ که یونیا ۷  :۱۶کند؛ روم  کنخریه اشاره می
حـساب   که پرسکله همکار پولس بـه۳  :۱۶؛ روم ] که یک نام ناشناخته مذکر استیونیاس 

 در ۳- ۲  :۴کار رفتـه و در فیـل   به۹  :۳ای که برای اپلس در اول قرن  ، درست همان کلمه آمده
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۷۶

 مقابلـه ۱۲  :۲ را با اول تیمـو ۵  :۱۱؛ همینطور اول قرن  کار رفته است مورد دو بانوی دیگر به
همچنـین ]).  که البته از نظر نقد نسخ مشکوک اسـت۳۵- ۳۴  :۱۴ینطور با اول قرن هم[کنید 

ارزیابی سیاسـی روم  : یابیم در خصوص این مسائل نیز تعلیمی یکدست در عهد جدید نمی
ِداشـتن ثـروت  ، نگـه) مقابلـه کنیـد۱۸- ۱۳ را با مکا ۱۴- ۱۳  :۲ و اول پطرس ۵- ۱  :۱۳روم (
، یا خوردن خوراک قربانی بتهـا ) مقابله کنید۱۹- ۱۷  :۶ را با اول تیمو ۲۲  :۱۸ و ۳۳  :۱۲لوقا (
، اگـر هـر  درضـمن).  مقابله کنید۲۰ و ۱۴  :۲ و مکا ۲۹  :۱۵ را با اعمال ۲۹- ۲۳  :۱۰اول قرن (

وجود آورد، باید علـتش را از خـود  یک از این موارد، واکنشی هیجانی خاصی را در شما به
 .جویا شوید

ًمـثال در .  توار ممکن است سبب شود که یکدسـتی بیـشتری را مـشاهده کنـیمتأویل اس
توان بررسی تأویلی خوبی در مورد کلمه یونانی که در اعمـال  مورد خوراک قربانی بتها، می

، انجـام  کـار رفتـه ِها برای خوردن چنین خوراکی به و مکاشفه برای اشاره به رفتن به بتکده
 یکدسـت ۲۲- ۱۴  :۱۰صله بـا نگـرش پـولس در اول قرنتیـان ، نگرش حا در اینصورت. داد

نظـر برسـند،  خاطر اینکه این مسائل بیش از آنکه اخالقی به ً، دقیقا به حال با این. خواهد بود
ِباشند، طبعا نباید از نبود یکدستی دچار تشویش شـد فرهنگی می ، نبایـد  بـه همـین شـکل. ً

دستی انجام داد، حتـی بـه بهـای عقـل  تیابی به یکای برای دس عنوان وسیله تأویل را فقط به
 . سلیم یا معنی روشن متن

ِبسیار مهم است که بتـوان در خـود عهـد جدیـد، اصـول را از کاربردهـای خـاص  -۴

ای در عهد جدید از یک اصل مطلـق اسـتفاده کـرده  ممکن است که نویسنده. تشخیص داد
د، اما ضمن این کار، آن مورد کاربردی را کرسی بنشان باشد تا یک مورد کاربردی نسبی را به

 پولس با اشـاره بـه نظـم الهـی در ۱۶- ۲  :۱۱، در اول قرنتیان  طور مثال به. مطلق نکرده باشد
، زمانی کـه جماعـت در عبـادت  نشاند که شخص کرسی می ، این اصل را به)۳آیه (،  خلقت

ًوصا بـا شکـستن خـص(، نباید کاری کنـد کـه توجـه از جـالل خـدا منحـرف شـود  است
ِرسد که کاربرد خاص این اصل نظر می اما به). ۱۰ و ۷آیات ) ( قراردادهای اجتماعی ، نسبی  ِ

 ۶آیات (شود  متوسل می"  طبیعت"یا "  عرف"ًباشد، چرا که پولس در استدالل خود مکررا به 
 ).۱۶ و ۱۴- ۱۳و 

ابـل چنـین کنـد کـه بگـوییم شـخص در مق این نکته ما را به ایـن سـمت هـدایت مـی
ای در عهـد جدیـد  مـسئلهاگـر مـا بـه چنـین "توانـد بپرسـد کـه  کاربردهای خاصـی مـی

،  در فرهنـگ غربـی" شـد؟ صورت یک مشکل مطرح می ً، آیا اصال برای ما به خوردیم برنمی
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. آورد وجـود نمـی ، هیچ مشکلی بـه) ًخصوصا موهایش(نپوشاندن سر زنان با پوششی بلند 
طور   را به۱۶- ۱  :۱۱کلیساهای آمریکا بخواهد محتوای اول قرنتیان حتی اگر زنی در یکی از 

، بـا   اما در عین حـال۱۴.متن تخطی کرده است"  روح"ًلغوی اطاعت کند، با این کار قطعا از 
چه برای مرد و چه برای زن  -ها  توان نتیجه گرفت که برخی از انواع لباس اندکی تفکر، می

کنندگان را منحرف  تواند توجه عبادت ، می چرا که به همان شکلتواند ناشایسته باشد،  می -
 .سازد

هـای فرهنگـی را کـه در مقابـل  حـل همچنین بـسیار مهـم اسـت کـه شـقوق و راه -۵
، البته اگر بتوانیم این کار را با دقت و ظرافـت  ، تعیین کنیم نویسندگان عهد جدید قرار داشته

 عهد جدید با شرایط فرهنگی که برای آن فقـط یـک ِمیزان توافق یک نویسندۀ.  انجام دهیم
ِبـودن فرهنگـی موضـع او را  ، امکـان نـسبی وجود داشته)  م- یا یک نوع طرز تفکر(حل  راه

اند و هـم  ، هم تأیید کرده گرایی را نویسندگان باستانی ، همجنس طور مثال به. دهد افزایش می
ِهم محکوم کـردن  کند که آن  اتخاذ می، اما عهد جدید در این زمینه فقط یک موضع محکوم

ًداری یا نقش زنان اساسا یکدست  اما برخورد نویسندگان باستان در قبال نظام برده.  آن است
ًشـد، زنـان نیـز اساسـا فروتـر از مـرد انگاشـته  داری هیچگاه محکـوم نمـی باشد؛ برده می
انـد، امـا در خـصوص  داری سخن نگفتـه  نویسندگان عهد جدید نیز علیه برده۱۵.شدند می

اما برای هـر دو مـورد، .  تر از معاصرینشان بوده است ً، طرز برخوردشان معموال مترقی زنان
کنندۀ نگرش فرهنگـی دنیـای اطـراف  نوعی منعکس باید توجه داشت که این نویسندگان به

 .خود بودند

ی میان جامعه های فرهنگ ، تفاوت باید در این زمینه بسیار هشیار بود که گاهی اوقات -۶
ًمثال برای تعیین نقش زنان در کلیسای امروز، باید .  قرن اول و قرن حاضر زیاد آشکار نیست

، در  توجه داشت که در قرن اول برای زنان امکان بسیار کمی برای تحـصیل وجـود داشـت
 توانـد بـر این امر می. رود شمار می حالیکه چنین تحصیالتی در جامعه ما هنجاری الزامی به

،  بـه همـین ترتیـب.  تـأثیر بگـذارد۱۵- ۹  :۲هـایی نظیـر اول تیموتـاؤس  درک ما از قسمت
دموکراسی پارلمانی روزگار ما تفاوت بنیادینی با نوع حکومتی دارد کـه پـولس در رومیـان 

های دموکراتیک امروز، انتظار این است کـه قـوانین بـد  در حکومت. کند  اشاره می۷- ۱  :۱۳
 ۱۳چنین درکی بر نحوۀ انطباق رومیـان . ارگزاران ناشایست نیز برکنار گردندتغییر یابند و ک

 .ًبا جوامع امروزی قطعا تأثیر خواهد گذارد

. موقع اجرا بگذارد و سرانجام یک مسیحی باید در زمینۀ تفسیر، محبت مسیحی را به -۷
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ع بـه تعریـف مسیحیان باید مشکالت را بپذیرند، با یکدیگر باب رابطـه را بگـشایند، شـرو
هایی دارند، محبت نشان  بعضی اصول نمایند، و باالخره نسبت به کسانی که با ایشان تفاوت

 .دهند و حاضر باشند از ایشان طلب بخشش کنند

توانیم ایـن  ، مفید خواهد بود که ببینیم چگونه می پیش از آنکه این بحث را خاتمه دهیم
یکـی موضـوع خـدمت  : کار بریم زگارمان بهها را در مورد دو موضوع مهم رو دستورالعمل

کنند،  ًخصوصا که بعضی که از خدمت زنان دفاع می -گرایی  ، همجنس زنان است و دیگری
 .نمایند عنوان روشی مسیحی استفاده می گرایی به از همان استدالالت برای دفاع از همجنس

 : بر دو مـتن مبتنـی اسـتً، اساسا   نقش زنان در کلیسا در مقام معلم یا واعظ کالممسئلۀ
"  اطاعـت"و "  سـکوت"در هر دو مورد . ۱۲- ۱۱  :۲ و اول تیموتاؤس ۳۵- ۳۴  :۱۴اول قرنتیان 

و در اول  -ًگرچه در هیچ مـورد اطاعـت لزومـا از شـوهر نیـست  -در کنار هم قرار دارند 
 از این متن اطاعت کامل. مسلط گردد" مرد" گفته شده که نباید تعلیم دهد یا بر ۲تیموتاؤس 

معنی حذف زنان از صحنه تعلیم در کلیسای محلـی خواهـد بـود،  ، نه فقط به در قرن بیستم
اش مـردان اسـتفاده  هـایی اسـت کـه از نتیجـه بلکه مترادف با منع ایشان از اقدام به فعالیت

مقدس یـا موضـوعات  ، تعلیم کتاب مقدسی ًکنند، مثال نوشتن کتاب در باره مسائل کتاب می
، و تعلـیم  مقدس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش کتاب)  از جمله تعلیمات دینی(وطه مرب

اما کسانی که مخالف تعلیم دادن زنان در کلیساهای امروزی هـستند، .  در محافل میسیونری
روند و آنها را به مواردی که در باال ذکر کردیم  ًمعموال در کاربرد این تفسیر اینقدر جلو نمی

) ۹  :۲اول تیمو ( پوشاک زنان در آیه قبلی مسئلهًهمین افراد معموال همیشه . دهند تعمیم نمی
 .شمارند ای فرهنگی می مسئلهرا 

توان در وهلۀ اول بـا   را می۱۲- ۱۱  :۲ِبودن فرهنگی اول تیموتاؤس  از سوی دیگر، نسبی
اول (بودند ساز  بعضی زنان در کلیسای افسس مشکل. تأویل هر سه رساله شبانی ثابت کرد

شدند که معلمین دروغین به آنجـا راه  ًو ظاهرا باعث می) ۹- ۶  :۳ و دوم تیمو ۱۵- ۱۱  :۵تیمو 
 و ۸  :۲۱اعمـال (ِو نبوت کردن ایـشان ) ۲۶  :۱۸اعمال (از آنجا که ما شاهد تعلیم زنان . یابند

 دارد کـه اول ً، کال احتمال زیاد وجـود در سایر بخشهای عهد جدید هستیم) ۵  :۱۱اول قرن 
هـای  ، دسـتورالعمل در هر حال.  نیز مربوط به یک مشکل محلی باشد۱۲- ۱۱  :۲تیموتاؤس 

ً احتمـاال ۱۲- ۱۱  :۲شده مؤیـد ایـن اسـت کـه ممنوعیـت مـذکور در اول تیموتـاؤس  داده 
 . ای است فرهنگی مسئله

در ایــن مــورد، همــین اصــول و .  گرایــی بــسیار متفــاوت اســت  همجــنسمــسئلهامــا 
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تمامیـت .  ای فرهنگی و نسبی نیـست مسئلهگرایی  کنند که همجنس ها ثابت می دستورالعمل
گرایی است و آن را از  کنندۀ شهادتی یکدست و منسجم علیه همجنس مقدس منعکس کتاب

 .شمارد نظر اخالقی نادرست می

گرایـی کـه مـورد نکـوهش عهـد  اند که همجنس در سالهای اخیر بعضی استدالل کرده
گرایی بـین  ، و همجنس کند که با خشونت همراه بوده است ، به عملی اشاره می  استجدید

ایـن دسـته از افـراد .  دو بزرگسال که راضی به این عمل هستند، موضوعی اسـت متفـاوت
،  درضـمن.  گرایی ممنوع است توان ثابت کرد که همجنس معتقدند که با توسل به تأویل نمی

حلی است مربوط به قرن بیستم که در قـرن  گرایی راه ، همجنس گویند که از نظر فرهنگی می
گوینـد کـه بعـضی از  گرایـی مـی ، مدافعین همجـنس به این ترتیب.  اول موجود نبوده است

کنند کـه ممنوعیـت  احتمال این تصور را مطرح می) ۶ و ۵ًمثال موارد (های ما  دستورالعمل
؛ یـا حتـی ممکـن   است نسبی و فرهنگـیای مسئلهگرایی نیز  عهد جدید در زمینه همجنس

 .جا نیستند های ما درست یا به است بگویند که بعضی از دستورالعمل

آن نوع .  مشکل استدالل فوق این است که نه از نظر تأویلی قوام دارد، نه از نظر تاریخی
 "آمیـز خـشونت"ً در نظر دارد، قطعـا از نـوع ۲۸- ۲۴  :۱گرایی که پولس در رومیان  همجنس

، کلمـه  عـالوه بـه.  گرایی داوطلبانه میان مردان و نیز میان زنـان اسـت نیست، بلکه همجنس
معنـی رابطـه جنـسی میـان  ، به کار برده  به۹  :۶که پولس در اول قرنتیان )  لواط(گرا  همجنس

دهـد، و همـواره  گرایی شهادت می ًمقدس تماما علیه همجنس از آنجا که کتاب.  مردان است
دهـد، و از آنجـا کـه هیچگـاه ثابـت نـشده کـه نـوع   حوزۀ اخالقیـات قـرار مـیآن را در
گرایی روزگار ما با قرن اول تفاوت دارد، لذا هـیچ دلیلـی وجـود نـدارد کـه آن را  همجنس

 . انگاریم ای فرهنگی و نسبی بی مسئله

 
 محور  الهیات وظیفهمسئله

 
، متوجـه تحقـق یـک  تدر فصل قبل دیدیم که بخش عمدۀ الهیات موجـود در رسـاال

،  حـال با ایـن. اند ای سیستماتیک و منتظم ارائه نشده گونه ، به ، و به همین جهت وظیفه است
،  توان الهیاتی را کـه در رسـاالت آمـده یـا از آنهـا منـتج شـده این به آن معنا نیست که نمی

مقـدس  اب، این یکی از وظایف دانشجویان کتـ برعکس. ای سیستماتیک تدوین کرد گونه به
مقدسـی بـر اسـاس  ایشان باید همواره در صدد تدوین و بازنگری الهیـات کتـاب. باشد می

، الهیات هر نویسنده نه فقط در اظهارات  دانیم ، همانطور که می و اغلب. تأویل صحیح باشند
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 . ها و اشارات او نیز مشهود است فرض صریح او، بلکه در پیش

سانی که قصد دارند دست به تدوین الهیـات بزننـد، در اینجا هدف ما این است که به ک
 .باشند ، نکاتی که نتیجه مستقیم ماهیت رساالت می نکاتی را متذکر شویم

باید گاه بپذیریم که درک ما از الهیات رساالت محدود اسـت چـرا کـه آنهـا در اثـر  -۱
رنتس نشان دهد ، پولس برای آنکه به مسیحیان ق طور مثال به. اند موجباتی خاص نوشته شده

ِکه رفتن دو برادر ایماندار به دادگاههای بت فرمایـد کـه  ، مـی پرستان چقدر احمقانـه اسـت ِ
امـا ). ۳- ۲  :۶اول قـرن (مسیحیان یک روز هم دنیا را داوری خواهند کرد و هم فرشتگان را 

سـی ، ما در چـارچوب معادشنا بنابراین.  در جای دیگر چیزی در این مورد گفته نشده است
امـا اینکـه ایـن . ًتوانیم بگوییم که مسیحیان واقعا در معاد داوری خواهند کـرد ، می مسیحی

هر چیزی کـه فراسـوی .  دانیم ، نمی داوری به چه معنی است و چگونه تحقق خواهد یافت
 . پردازی محض است این گفته شود، خیال

ِکت خود قرنتیان در شام  پولس از ماهیت شر۱۷- ۱۶  :۱۰، در اول قرنتیان  به همین شکل

هـا  توانند با همان حالت در ضیافت بتکده گوید که ایشان نمی کند و می خداوند استدالل می
فرماید، فراتر از الهیات عشاء ربانی است  آنچه که پولس در مورد این امر می. شرکت جویند

 فقط به یک یادگار، در اینجا پولس نه. شود کار دیده می که در نزد اکثر پروتستانهای محافظه
توان گفـت کـه  از سایر آیات عهد جدید می. کند ِبلکه به شراکت در خود خداوند اشاره می

بـاز در اینجـا . شـود القدس و برکتی است که از ایمان ناشی مـی واسطۀ روح این شراکت به
مکن است ، اما م ، باید از آیات دیگر استفاده کنیم طریق الهیاتی برای توضیح ادراک پولس به

مقصود ما این است که تأکیـد کنـیم . ها با روش ما در گزینش این آیات موافق نباشند خیلی
دانیم ماهیت دقیق این شراکت چیست و نه اینکه برکت چگونـه بـرای مـؤمنین  که ما نه می
، درست به این علت که  ، اما دانش ما ناقص است خواهیم بدانیم همه ما می. شود حاصل می
آنچه کـه فراسـوی نـص . اند گویی به مسائل خاصی نوشته شده االت برای پاسخمطالب رس

ِاندازۀ مطالب مبتنی بـر تأویـل اسـتوار، از اهمیـت  تواند به ًصریح آیات گفته شود، طبعا نمی ِ
مقدس خدا  ، این است که در کتاب لذا آنچه که مورد تأکید ما است. تفسیری برخوردار باشد

 . خواهیم ً، نه لزوما هر آنچه را که ما می  داریم به ما داده استهر آنچه را که ما نیاز

شـود کـه مـا  ، از ایـن ناشـی مـی کنـیم گاه مشکل الهیاتی که ما با رساالت پیدا مـی -۲
ًکوشیم جواب سؤاالت خودمان را از آیاتی استخراج کنیم که ماهیتا فقط برای پاسـخ بـه  می

ار داریم که این آیات به سؤاالت مـا دربـارۀ سـقط ما انتظ.  سؤاالت ایشان نوشته شده است
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،  کنـیم کـه در آن زمـان ، ازدواج مجدد، یا تعمید کودکان پاسخ دهند، اما فراموش مـی جنین
گرچه ممکن است گاه جواب این سؤاالت را بدهنـد، . هنوز چنین مسائلی مطرح نشده بود

 .نشده بود، زیرا این سؤاالت در آن زمان مطرح  اما اغلب چنین نیست

 طـالق مـسئلۀپـولس در مـورد .  ِدر خود عهد جدید نمونۀ روشـنی از ایـن امـر داریـم
، و منظورش این است که خداوند عیـسی )۱۰  :۷اول قرن (» ، بلکه خداوند نه من«فرماید  می

ِ طالق گرفتن یک ایماندار مسئلۀاما در خصوص .  خودش در این زمینه مطلبی فرموده است
، خداونـد عیـسی  ای که در یک محیط یونانی مطرح بـوده مسئله، یعنی  مانشای از همسر بی

 خارج از فرهنگ یهـودی او مسئلهاین . ًظاهرا به موردی برخورد نکرده تا به آن پاسخ گوید
مـن « :فرمایـد بایست در این زمینه چیـزی بگویـد، لـذا مـی اما پولس می.  مطرح بوده است

ً طبعیتا یکی از مشکالت این است که ما نـه اقتـدار رسـالتی ).۱۲آیه (» ، نه خداوند گویم می
لذا تنها راهی که برای ما هست تا به این قبیل سؤاالت پاسخ . پولس را داریم و نه الهام او را

،  ، الهیاتی که شامل ادراک ما از خلقت مقدس است ، بذل توجه به تمامیت الهیات کتاب دهیم
بینـی   را با توجه بـه جهـانمسئلهعبارت دیگر، باید  به. گردد ، و پایان عالم می ، نجات سقوط
 باشـد، مـسئلهًای که مستقیما مربوط به این  اما اگر آیه.  مقدس مورد بررسی قرار دهیم کتاب

 .توان آورد وجود نداشته باشد، هیچ دلیل محکمی نمی

هـدف اولیـه مـا .  هنگام مطالعه و تفسیر رسـاالت های ما بود در امر تعبیر به اینها توصیه
؛ اما هدف بزرگتر ما ایـن اسـت کـه آنچـه را کـه  دقت و یکپارچگی بیشتر است دستیابی به

 . ، بیشتر اطاعت نماییم کنیم شنویم و درک می می

 
 
 

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 

  فصل پنجم

 کاربرد درست آنها:  روایات عهد عتیق
 

گـری ، بـیش از هـر سـبک ادبـی دی مشهور است"  روایت"مقدس سبکی که به  در کتاب
از آنجا که . ، حالت روایتی دارد  درصد عهد عتیق۴۰، بیش از  عنوان مثال به.  کار رفته است به

دهـد، جـای تعجـب نیـست کـه  مقدس را تشکیل مـی چهارم کل کتاب ِخود عهد عتیق سه
،  کتـب ذیـل از عهـد عتیـق. ، سبک روایتی باشد مقدس ترین سبک ادبی تمامی کتاب غالب

ًعمدتا یا تماما  ، اول و  ، اول و دوم سـموئیل ، روت ، داوران ، یوشـع پیـدایش :روایت هستندً
، بخشهای  همچنین.  ، و حجی ، یونس ، عزرا، نحمیا، دانیال ، اول و دوم تواریخ دوم پادشاهان

در عهـد . شـکل روایـت هـستند ، اشعیا، و ایـوب بـه ، اعداد، ارمیا، حزقیال مهمی از خروج
 .ًچهار انجیل و تقریبا تمام اعمال روایتی هستندای از  جدید، بخش عمده

صـورت  مقدس را به القدس بخش مهمی از کتاب فرض ما این است که وقتی روح پیش
نظر ما بدیهی است که این نوع نوشـتار نقـشۀ  به. کند دانست چه می روایت الهام فرمود، می

ه ایـن سـبک چگونـه بـه ، خواهیم دید ک در این فصل. سازد مکاشفۀ خدا را بهتر محقق می
ای صـحیح  گونـه رساند و ما چگونه باید از آن برای خدمت خدا به تحقق این نقشه مدد می

 . استفاده کنیم

 
  ماهیت روایات

 
 ؟  روایت چیست

با اینکه گاهی اوقات ما از کلمه داستان برای توصـیف ایـن سـبک .  روایت یعنی داستان
ای  ح است چرا که داستان بیشتر معنی ماجرایی افسانه، اما کلمه روایت ارج کنیم استفاده می

، این کلمه ممکن اسـت مـا را  درضمن".  جن و پری"، مثل داستان  خود گرفته و تخیلی را به
یاد یک داستان منفرد بیندازد که در آن فقط تعدادی معین از افراد شرکت دارنـد و مـاجرا  به

ًمقدس حاوی چیزی است کـه معمـوال  اما کتاب.  دور از پیچیدگی است نیز بسیار ساده و به
.  ، و اغلب پیچیـده اسـت ، بسیار مهم ًشود، داستانی که کامال درست داستان خدا خوانده می

ها، با موضوعی  ترین حماسه تر از پرشکوه انگیز، پرشکوه مقدس داستانی است شگفت کتاب
به . اند نی که انسانها بازگو کردهانگیزتر از هر داستا ها و ماجراهایی دل پرشور، و با شخصیت
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ِانگیز الهی کـه شـکل داسـتان را دارد،  ، برای آن بخشهایی از این داستان شگفت همین دلیل
اصطالح روایت در کابرد فنی آن ارجح است چرا که اصطالحی اسـت بـا عینیـت بیـشتر و 

 .ضرر کمتر

هدف آنها این .  خدادیگویند، اما نه هر ر مقدس دربارۀ رخدادها سخن می روایات کتاب
روایات خدا را .  است که نشان دهند خدا در خلقت و در میان قوم خود در حال عمل است

، و تـصویری از مـشیت  کنند تا او را درک کنیم و قدر او را بدانیم دهند، کمک می جالل می
هایی را بـه هایی زنده از درسـ ، نمونه در عین حال. دارند عالی و محافظت او به ما ارزانی می

 .مان حیاتی هستند دهند که برای زندگی ما ارائه می

توانند خـدا  ها می این شخصیت(های مختلف است  هر روایتی شامل ماجرا و شخصیت
اما ماجراهای روایات عهد عتیق جزئی از یک ماجرای ). ، گیاه و غیره باشند ، حیوان یا انسان

تـرین آنهـا  های خاصی هستند، که خـاص های آنها نیز شخصیت ، و شخصیت تر است کلی
 .باشد ِخود خدا می

 
  گانۀ روایات  سطوح سه

ً، باید توجه داشت که این روایات عمال در سه سـطح  هنگام مطالعۀ روایات عهد عتیق به
سـطح . ً، قطعا کمک بزرگی در درک پیـام آنهـا خواهـد بـود اند؛ توجه به این نکته نقل شده

. پـذیرد ن نقشۀ کامل و فراگیر خدا از طریق خلقت تحقـق مـیفوقانی سطحی است که در آ
، قـدرت و  ، سقوط انـسان ِ، خود خلقت و آفرینش اولیه های اصلی ماجرا در این سطح جنبه

این سطح فوقانی اغلـب بـا . باشد ، و تجسم مسیح و کفاره او می ، نیاز به نجات عواقب گناه
 .شود شخص میم"  تاریخ نجات"یا "  داستان نجات"عناوین 

،  دعـوت از ابـراهیم : ، یعنـی های اصلی سطح میانی بر قوم اسرائیل متمرکـز اسـت جنبه
ها، بندگی قوم اسرائیل در مصر، رهایی قوم اسرائیل  برقراری نسل ابراهیم از طریق پاتریارخ

ِاز مصر و تصرف سرزمین موعود کنعان ،  ، گناه مداوم اسـرائیل و ارتـداد روزافـزون ایـشان ِ
ِحفاظت صبورانه خدا و دعوت مصرانه او به بازگشت ایشان ، ویرانی غایی حکومت شمالی  ُ

 .، و تفقد از قوم مقدس پس از تبعید و سپس حکومت جنوبی

در ایـن سـطح اسـت کـه صـدها روایـت منفـرد یـا . پس از آن سطح تحتانی قرار دارد
اشـند، نظیـر ماجراهـای ب یابیم کـه دو سـطح دیگـر را بـر آنهـا اسـتوار مـی کوچکتر را می

ِشدن یوسف به کاروانیان عرب و رفتن او به مصر، ماجرای شک جدعون و آزمایش  فروخته ِ

 . او، ماجرای گناه داود، و غیره
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حـداقل )  سطح تحتانی(هر یک از روایات عهد عتیق  :به این نکته خوب دقت بفرمایید
نوبۀ خود،  ِ، و خود این هم به) یسطح میان(جزئی از روایت بزرگتر تاریخ قوم اسرائیل است 

ایـن روایـت غـایی از ).  سطح فوقـانی(باشد  جزء روایت غایی خلقت خدا و نجات آن می
ِاگر هر یک از روایات منفرد یـا کوچـک را بـا . رسد ، به عهد جدید می عهد عتیق فراتر رفته

 واقعـی آن را توانیـد ارزش توجه به نقشی که در دو سطح دیگر دارد، مطالعـه نکنیـد، نمـی
این قبیل روایات .  تر تشکیل یافته است گاه یک روایت از چندین روایت کوتاه. درک نمایید

،  مقـدس ِ، وجود روایات ترکیبی در سراسر کتاب در عمل. نامید"  روایات ترکیبی"توان  را می
 .، ندارد گانه روایات گفتیم تأثیری بر آنچه که در مورد سطوح سه

، بـه شـما کمـک کنـد تـا  گاهی از وجود این سلسله مراتـب در روایـاتامیدواریم که آ
ِهنگام کاربرد روایات عهد عتیق در زندگی و خدمتتان به عنـوان  بـه. تر عمـل کنیـد ، مسیحی ِ

، )۳۹- ۳۷  :۵یوحنـا (» دهـد به من شـهادت مـی...«مقدس  ، وقتی مسیح فرمود که کتاب مثال
،  ِبخشهای منفرد عهد عتیـق. کرد ِفرد عهد عتیق اشاره نمیِتک روایات کوتاه و من ًیقینا به تک

ای از مـسیح شـناخته  ، که جنبۀ مسیحایی دارند یـا در عهـد جدیـد نمونـه از جمله روایات
گرچه قسمت مهمی از عهد عتیق هـستند، امـا فقـط جـزء ) ۴  :۱۰اول قرن .  ش.ر(اند،  شده

، یعنی  اما مسیح دربارۀ روایت غایی. دهند کوچکی از مکاشفه کامل عهد عتیق را تشکیل می
داد، و مطیـع  گفت که در آن کفارۀ او هسته مرکـزی را تـشکیل مـی سطح فوقانی سخن می

در "  کتـب"پس منظور عیسی ایـن بـود کـه . ، نقطه اوج این روایت بود ِشدن تمامی خلقت
 .دهند و بر حاکمیت پرمهر او متمرکز هستند تمامیتشان به او شهادت می

در قالـب روایتـی بزرگتـر در )  گاهی با ماهیتی مرکب(، ما شاهد روایاتی منفرد  براینبنا
تـر  ِبعضی از روایات مرکب از تعداد زیـادی روایـات کوتـاه.  بطن یک روایت غایی هستیم

این امر در مورد همۀ داستانهایی که دارای ماجراهای فرعی هستند، صـدق . اند تشکیل یافته
- لوقـا(کنـیم  در عهد جدید روایـات منفـردی را مـشاهده مـی.  نیستآور  کند و تعجب می

این امر در مورد . مقدس قرار دارد ، یعنی داستان الهی کتاب ، که در بطن روایت غایی) اعمال
"  روایـت یوسـف"ِ، روایـت ترکیبـی بزرگـی کـه  طور مثـال به. کند عهد عتیق نیز صدق می

، نظیـر  تر و منفرد دربارۀ یوسـف اسـت وایت کوتاه، شامل چندین ر)۵۰- ۳۷پیدا (نامیم  می
پیـدا (مقام بردگی فوطیفار  ، روایت ترقی و سقوط او به)۱۱- ۵  :۳۷پیدا (روایت رؤیاهای او 

، همـۀ اینهـا جـزء  بـا اینحـال.  ، و غیره)۱۴- ۱  :۵۰پیدا (، روایت دفن یعقوب در کنعان )۳۹
 .باشند مقدس می روایت بزرگ و کلی کتاب
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ایـن کـاری .  صورت جداگانه مطالعه کنـیم شکالی ندارد که هر روایت منفرد را بههیچ ا
ً، باید نهایتا هر روایـت منفـرد را  اما برای دریافت معنی کامل. انگیز است بسیار جالب و دل

 . تر آن مورد توجه قرار دهیم در چارچوب گسترده

 
  روایات چه نیستند؟

در . زیـستند ومی نیست که در روزگـار کهـن مـیًروایات عهد عتیق صرفا داستان ق -۱
وهلۀ اول و پیش از هر چیز، آنها داستان کاری است که خدا برای این قوم و از طریق ایشان 

قهرمـان .  ، متشکل از روایـات الهـی اسـت مقدس برخالف روایات انسانی کتاب. انجام داد
، امـا  ، همه چیز هست داستانها، رویدادها، روند ماجرا، و اوج  شخصیت.  داستان خدا است

 .کننده حضور دارد عنوان شخصیت اصلی و هدایت در پس آنها، خدا به

ها یا داستانهایی آکنـده از معـانی پنهـان و رمـزی نیـستند،  روایات عهد عتیق تمثیل -۲
،  نحوه عمل خدا در تـاریخ. های روایات ساده نباشد گرچه ممکن است درک برخی از جنبه

کـه گـاه بـرخالف (گذاری او بر انسانها برای اجرای اراده خود از طریق ایشان و نحوۀ تأثیر
گاه خـدا در شـرایط .  همیشه برای ما قابل درک نیست) ۲۰  :۵۰پیدا .  ش.؛ ر میل انسان است

وقـوع بپیونـدد،  معینی کارهایی انجام داد که موجب شد رویدادی به یک صورت خاصی به
؛ اما در این قبیل موارد، تمامی جزئیـات کـار  بت شده استبه آن صورت که در عهد عتیق ث

دانیم این کارها را چگونه و چـرا  ، نمی حتی وقتی هم که نوشته شده.  خدا نوشته نشده است
 . انجام داده است

عبارت دیگـر، روایـات بـه تمـامی سـؤاالت مـا در خـصوص یـک موضـوع پاسـخ  به
ای از تصویر کلی کاری را که خدا در  ط گوشهمرکز توجه آنها محدود است و فق. گویند نمی

ِما باید بیاموزیم کـه محـدودیت درک خـود را . گذارد دهد، در اختیار ما می تاریخ انجام می

، چرا که در غیـر اینـصورت  ، و در بسیاری از موارد، کنجکاوی خود را مهار نماییم بپذیریم
، و مطـالبی را  وانیم که در آن نیست، مطالبی را بخ خواهیم کوشید در البالی خطوط داستان

َهماننـد مثـل.  صورت تمثیل در آوریم های تاریخی هستند، به که واقعیت ، از )۸فـصل (هـا  َ
 .گرایی سوءاستفاده کرد توان با توسل به تمثیل روایات نیز می

پوشاندن جامه تخیالت خودمـان بـر (خواندن مطالب اضافی در البالی خطوط داستان 
کنند تا بتوانند در رویدادهای مافوق طبیعی روایات  ان کاری است که برخی میهم)  داستان
درسـت اسـت کـه . ها یا کشفیات علمی اسرارآمیز بیابند پرنده مقدس اثری از بشقاب کتاب
امـا کنجکـاوی در . اند آسای خدا چگونه رخ داده مقدس بیان نداشته که اعمال معجزه کتاب
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، نسبت دادن این رویـدادها  هی گردد، که یکی از نتایج آناین زمینه ممکن است سبب گمرا
اشـتیاق بـیش از حـد بـه آگـاهی از فراینـد کارهـای .  تخیلـی اسـت - به جریانات علمـی

مقدس گردد، توضیحاتی که  تواند منجر به توضیحاتی ناسازگار با کتاب العاده خدا می خارق
 !دهند در واقع چیزی را توضیح نمی

در آنهـا طبیعـت و . هـای مـستقیم نیـستند یق همیشه حـاوی درسروایات عهد عت -۳
مقدس میـسر  شود که در بخشهای شرعی و عقیدتی کتاب ای آشکار می گونه مکاشفه خدا به

طـور نیـابتی در رویـدادها و تجربیـات دیگـران  توان به ، چرا که از طریق روایات می نیست
ربوط بـه آن رویـدادها و تجربیـات شریک شد، نه اینکه فقط چیزهایی دربارۀ موضوعات م

 -دسـت آور تا توانی دلی بـه :مانند اشعار فارسی، نظیر(جمالت راهنما و اندرزی .  آموخت
آمـوزش و . گرچه حاوی حقایقی هستند، اما برای آموزش عمیق کـارآیی کـافی ندارنـد)  م

رتر صورتی ارائه شود که شخص خـود را درگیـر احـساس کنـد، بهتـر و مـؤث دانش اگر به
طـور  کنیـد، بـه وقتی ماجراها و رویدادهای عهد عتیق را از نزدیـک دنبـال مـی. خواهد بود

بینیـد؛ ایـن  های داستان همسان می شوید و خود را با یکی از شخصیت طبیعی درگیر آن می
های داسـتان و  نظر از اینکه شخصیت کند، صرف هنگام خواندن هر داستانی صدق می امر به

از "  عملـی"، روایات نوعی دانش  به این ترتیب. مقدار با شما تفاوت دارند شرایط ایشان چه
،  دهد، و با اینکه این دانش حالتی ثانوی دارد و نه اولیه فعل خدا در دنیا در اختیار ما قرار می

 .گیری رفتار شما کمک کند شکل تواند به حال دانشی است واقعی که می با این

ها و دعوت خـدا از  وعده.  عتیق تاریخ روحانی شما استاگر شما مسیحی هستید، عهد 
، مـؤثرترین و  در بهتـرین). ۲۹  :۳غـال (هـا و دعـوت تـاریخی شـما اسـت  ، وعده اسرائیل

،  دهد که شما رویدادهایی را که او در گذشته تحقق بخـشیده ترین معنا، خدا اجازه می عملی
گونه که او درنظـر  بخشید تا این رویدادها را آندنبال کنید؛ به این منظور، او به انسانها الهام 

 .، ثبت کنند داشت

دهنـد، امـا تـصاویر و توضـیحاتی  طور مستقیم تعلـیم نمـی روایات عهد عتیق گرچه به
این . اند شده ارائه شده بندی طور مستقیم و طبقه هستند دربارۀ تعالیمی که در جاهای دیگر به

، در ایجـاد آن نـوع  مقـدس ِبـا تعلـیم صـریح کتـابنامند که همـراه  را آموزش تلویحی می
، در  عنـوان مثـال بـه. باشد ، بسیار مؤثر می القدس است یادگیری که مورد استفادۀ مثبت روح
 : یـابیم ای نظیر ایـن نمـی هیچگاه جمله) ۱۱دوم سمو (روایت مربوط به گناه داود با بتشبع 

انتظار این است که خودتان بدانیـد » . داد، کاری نادرست انجام داود با ارتکاب چنین زنایی«
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ً، زیرا که قبال صریحا در کتاب که زنا گناه است ایـن ). ۱۴  :۲۰خـروج (مقـدس آمـده اسـت  ً
در ایـن . کـشد تصویر می ای را که گناه به زندگی و حکومت داود وارد آورد، به روایت لطمه

عنـوان یگانـه  تـوان از آن بـه مـی، تعلیمی سیستماتیک و منتظم دربارۀ زنا نیامـده و ن روایت
عنوان تصویری از عواقـب زنـا در  ، به اما این روایت.  اساس برای چنین تعلیمی بهره گرفت

تواند در ذهن خوانندۀ هوشـیار حـک  کند که می ، پیام نیرومندی منتقل می یک قضیه واقعی
 .گردد شود، طوری که از طریق آموزش مستقیم و منتظم میسر نمی

ً، الزامـا حـاوی درس اخالقـی خاصـی  ایت منفرد یا بخشهای موجـود در آنهر رو -۴
صورت اجزاء کوچک در آورد و مورد تفسیر قرار داد، طوری  توان روایات را به نمی.  نیست

، یا هر رویداد برای خواننده حاوی پیام خاصـی جـدا از پیامهـای دیگـر  که گویی هر جمله
دهندۀ روایت ممکن است  ، تمامی اجزاء تشکیل والنیًحتی در یک روایت نسبتا ط. باشد می

، یـک  در روایـت. دست هم بدهند تا فقط یک نکتۀ واحد را به خواننده منتقل کنند به دست
،  شـود آن نکتـه ، یا نوعی سـاختار کلـی وجـود دارد کـه باعـث مـی گرایش یا حرکت کلی

 .صورت نکته واحد درآید به

سـازد، شـبیه  که کل مطلبش یک پیام واحد را منتقل میخاطر این ، روایت به به این شکل
َمثل عمل می باشد و همین  دهندۀ آن می اثر روایت ناشی از تأثیر مجموع عوامل تشکیل. کند َ

تالش برای جـستجوی مفهـوم و پیـام از . باشد کنندۀ مکاشفۀ الهی از طریق آن می امر منتقل
صورت یک کل و یک  روایت را باید به.  حاصل ، کاری است بی هر یک از اجزاء یک روایت

 . صورت اجزاء متشکلۀ آن واحد بررسی کرد، نه به

 
  اصول مربوط به تفسیر روایات

 
برای توضیح بیشتر دربارۀ نکاتی که در باال بحث شـد، دو روایـت مهـم عهـد عتیـق را 

ارائـه امـا نخـست ده اصـل را .  ایم تا در این فصل مورد بررسـی قـرار دهـیم انتخاب کرده
 . دهیم تا مانع اشتباه در تأویل این دو روایت و هر روایت دیگری گردیم می

 .دهند ًای را مستقیما تعلیم نمی ًروایات عهد عتیق معموال عقیده -۱

آمـده  ای  صـورت گـزاره ای را که در جای دیگر بـه ًروایات عهد عتیق معموال عقیده -۲
 .کشد ویر می، در زندگی روزمره افراد واقعی به تص است

ًانـد، نـه الزامـا آن چیـزی را کـه  ، ثبت کرده روایات آن چیزی را که روی داده است -۳
، هـر روایـت ممکـن اسـت  بنـابراین. داد داد یا بهتر بـود کـه روی مـی بایست روی می می
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 .کنندۀ درس اخالقی قابل تشخیصی نباشد منعکس

ًاکثرا درسـت .   خوبی برای ما نیستً، الزاما نمونۀ اعمال و رفتار اشخاص در روایات -۴
 . عکس این صادق است

ها و کارهایشان فاصله زیادی با کمال اخالقـی  ، اکثر شخصیت در روایات عهد عتیق -۵
 .دارند

این را . شود که آنچه که روی داد، خوب بود یا بد ، همیشه گفته نمی در پایان روایت -۶
،  مقـدس آمـده دیگر کتاب صریحی که در جاهای ما خودمان باید بر اساس تعالیم مستقیم و 

 . تشخیص دهیم

جزئیات  اند، به این معنا که تمامی صورت گزینشی و ناکامل نقل شده همۀ روایات به -۷
، تمـام آن مطـالبی اسـت کـه  آنچه که در روایات آمده). ۲۵  :۲۱یوحنا (اند  همیشه نقل نشده

 . است مهم نویسندۀ تحت الهام تشخیص داده که برای ما 

اهـداف  روایـات . هدف روایات این نیست که به سؤاالت الهیاتی مـا پاسـخ دهنـد -۸
پردازند، وپاسخگویی به سایر موضوعات را  خاص و محدودی دارند و به برخی مسائل می

 .گذارند می مقدس عهدۀ جاهای دیگر کتاب به

اضـح و روش بیـان یعنی اینکه مطلبی را و(تعلیم روایات ممکن است صریح باشد  -۹
 ). یعنی بیان مطلبی بدون ذکر مستقیم آن(یا تلویحی ) دارد

 .باشد مقدس می ، خدا قهرمان تمامی روایات کتاب در ارزیابی نهایی -۱۰

 
  ای از تفسیر روایات نمونه

 
   روایت یوسف

 از کتـاب پیـدایش یافـت ۵۰- ۳۹ و ۳۷هـای  ، در باب صورت مبسوط روایت یوسف به
ها متوجه خواهید شد که یوسف شخـصیت انـسانی اصـلی در  ِا خواندن این بابب. شود می

 .باشد شخصیت او بر داستان حاکم می.  تمام مراحل داستان است

ًخوانیم که احتمـاال تـا   نکاتی دربارۀ منش خودبینانه و انتقادانگیز یوسف می۳۷در باب 
اصـرار ). ۳  :۳۷(شد  نش قائل میحدی ناشی از تبعیضی بود که پدرش میان او و سایر برادرا

، کمکـی بـه مـوقعیتش در  اش جویانـه یوسف به بازگو کردن خوابهای جـسورانه و برتـری
فروشند، و با نیرنگ پدر را  عنوان برده می برادرانش او را به). ۱۱ و ۱۰  :۳۷(کند  خانواده نمی

، در ادارۀ   رفته اسـتعنوان برده به مصر یوسف که به.  کنند که یوسف مرده است متقاعد می
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چرا؟ آیا این امـر ). ۳۹باب (دهد  امور خانۀ فوطیفار شایستگی چشمگیری از خود نشان می
روشـنی  مقدس دلیـل آن را بـه کتاب.  کنیم ِعلت استعداد ذاتی مدیریت او بود؟ تصور نمی به

کنـد،  مـیهـر آنچـه ... باشـد خداوند با وی مـی...بود و خداوند با یوسف می« :دارد بیان می
» سبب یوسـف برکـت داد آورد؛ خداوند خانه آن مصری را به خداوند در دستش راست می

خواهد بوده باشد، در روند کار الهـی در  مهارت مدیریت یوسف هر چه می). ۵- ۲  :۳۹پیدا (
یوسف که غیرمنصفانه به زندان افتاده بود، مـدیر امـور .  اش نقش ثانوی داشته است زندگی

خداونـد بـا « :گـذارد مقدس جای تردیـد بـاقی نمـی چرا؟ باز کتاب. شود  میداخلی زندان
یوسف (» فرمود و او را در نظر داروغه زندان حرمت داد بود و بر وی احسان می یوسف می

 ).۲۳ و ۲۱  :۳۹

. گذارد یافته تردیدی در مورد قهرمان داستان یا درس اخالقی آن باقی نمی نویسندۀ الهام
اگـر بخواهیـد . باشـد و درس اخالقی نیز این است که خدا با یوسف می.  خدا قهرمان است

درسی از داستان یوسف بگیرید و در ضمن این کار، بکوشید قهرمانی جز خدا بیابیـد، ایـن 
قهرمان چه کسی باید باشد؟ آیا یعقوب که در میان فرزندان خودش تبعیض قائل بـود؟ آیـا 

ِانصافی کردنـد؟ آیـا آن زنـدانبان گمنـام  سف بیفوطیفار و همسرش که هر دو نسبت به یو ِ

راضی و خـودبین کـه اینقـدر راحـت دچـار  -خود -، آن جوان از ِ؟ آیا خود یوسف مصری
ِشد؟ اگر یکی از اینها را انتخاب کنید، قطعا در یافتن تأکید روایت دچار اشتباه  مشکالت می ً

 متعـالی خـدا منحـرف خواهیـد ها را از هدایت و دخالـت خواهید شد و با این کار، توجه
 . ساخت

، در هر یـک  ؟ آیا مانند بسیاری از واعظین و معلمین اما دربارۀ درس اخالقی داستان چه
تـوانیم از  ؟ اگر چنین باشـد، مـی گردیم دنبال درس اخالقی می از جزئیات زندگی یوسف به

 مبـادا دچـار زحمـت کـس نگوییـد خوابهایتان را به هیچ" : این روایت این درسها را بگیریم
های مدیریتی خـود  شرط آنکه قابلیت توانند پیشرفت کنند به ها هم می حتی برده"یا !" شوید
دست آورید، در زنـدان  ِاگر پیش از افتادن به زندان تجربیات کاری به"یا !" کار بیندازند را به

بـومی مـدارج تـر از افـراد  ها سـریع خارجی"یا !" از موقعیت بهتری برخوردار خواهید شد
 !"کنند ترقی را طی می

گردید که مـسیحیان  دنبال چیزی می عبارت دیگر، اگر در شخصیت و اعمال یوسف به به
روایـت .  امروز باید از آن تقلید کنند تا به مواهب دست یابند، چنین چیزی نخواهیـد یافـت

.  ت نداشـتپردازد که خدا با شخصی انجام داد که احتمال موفقیـ شرح کاری می یوسف به
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. باشـد طـور کلـی نمـی ای برای پیشرفت در کار یا زندگی بـه این روایت حاوی هیچ قاعده
برد تا اینکـه خـدا  سر می شود و حتی سالها در زندان به روز بدتر می وضعیت یوسف روزبه

 .دهد ترتیب آزادی او را می)  ِو نه خود یوسف(

قـدرت  ، بـه)۴۱- ۴۰پیدا (بیر خواب آزادی یوسف از زندان در اثر توانایی خدادادی تع
ِو جزئیات متعـدد ) ۵۰- ۴۱پیدا (هنگام قحطی  اش به ِرسیدن او و امکان کمک او به خانواده ِ

هـیچ امـر  دهد، هیچیک در واقع به ِبخشهای کوچکتری که کل روایت یوسف را تشکیل می
جـستجوی . کنـد یهیچ عمل او که برای ما الگو باشد، اشاره نمـ ذاتی در وجود یوسف یا به

؛ و درسـی کـه  ثمر است دهد، بی مقدس خودش ارائه می جز آنچه که کتاب درس اخالقی به
تمـامی فراینـد سـقوط و ." بـود خدا بـا یوسـف مـی" : دهد، این است مقدس ارائه می کتاب

حتی نیت سوء برادرانش نسبت بـه او، در اسـتراتژی . ِقدرت رسیدن یوسف کار خدا بود به
؟ شـما  آیا من در جای خدا هستم« : یوسف نیز خودش گفت.  تفاده قرار گرفتخدا مورد اس

دربارۀ من بد اندیشیدید لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا 
 ).۲۰- ۱۹  :۵۰(»   امروز شده استکه چناننماید، 

ت بزرگتـر و ترکیبـی دهندۀ روای تمام زنجیرۀ رویدادها و ماجراهای کوچکتر که تشکیل
باشند که آن همانا نقشه خدا برای  یوسف هستند، باز همگی جزئی از یک روایت بزرگتر می

. ، و صیانت از کنعانیها، مصریان و سـایرین در دوره قحطـی بـود عنوان یک ملت اسرائیل به
مصر جایی بود که خدا قوم خود را در آن پرورش داد، و ایـشان را بـرای خـروج و سـپس 

رفت تا سرزمین کنعان را که به ابراهیم  رف آماده کرد؛ از طریق این وقایع بود که خدا میتص
 .وعده داده بود، به ایشان عنایت فرماید

آورد کـه  ای را فـراهم نمـی زندگی یوسف و خصوصیات شخصیتی و اعمال او، زمینـه
 چیـزی در ایـن کنید که اگر فکر می. براساس آن بتوان دست به استخراج اصول اخالقی زد

یافتـۀ شـما . ایـد اید که خودتـان خواسـته اید، بدانید که آن چیزی را در متن یافته زمینه یافته
 . نتیجۀ تفسیر متن نبوده است

ِبعدها خود یوسف نیز این توانایی را یافت که بتواند درک کند که خدا همۀ این وقایع را 

مـن « :گویـد اخر زندگی به برادرانش مـیاو در او.  کار گرفته است برای مقصودی بزرگتر به
ً؛ و یقینا خدا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این زمـین بـه زمینـی کـه بـرای  میرم می

 ).۲۴  :۵۰پیدا (» ، خواهد برد ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است

با استفاده .  آوردجا تواند به او هر آنچه را که اراده کند، می. خدا در مرکز توجه قرار دارد
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، خدا اقوام بسیاری را محفوظ داشت  ، و فرعون اش ، خانواده از وسایل ضعیفی چون یوسف
در اینجـا اسـت کـه درس . رفت قـوم خـاص او گـردد و آغاز به تشکیل قومی نمود که می

،  شـویم ، یعنی در جایی که بر رحمت و مشیت خدا متمرکـز مـی یابیم اخالقی داستان را می
 . یابیم شویم و از حمایت او اطمینان می که برای راههای خدا حرمت قائل میجایی 

 
   روایت روت

ِکـردن مـاجرای آن سـاده اسـت و تـشخیص  ؛ دنبـال کتاب روت کوتاه است و مـستقل

راحتـی از  شوند که بتوانیم به این عوامل سبب می.  های اصلی آن نیز دشوار نیست شخصیت
 از فهرسـت ۹خـصوص بـر اصـل  ل فوق استفاده کنیم و بـهآن برای توضیح و تشریح اصو
توانـد  القدس مـی خواهیم به شما کمک کنیم تا ببینید که روح اصول تأکید بگذاریم زیرا می

تعلیم صریح آن چیزی است که . صورت تلویحی صورت صریح تعلیم دهد، خواه به خواه به
تعلیم تلویحی یا غیرمـستقیم ). »بود ف میخدا با یوس«ًمثال (دارد  یافته بیان می نویسندۀ الهام

.  ، اما در قالب کلمـات ادا نـشده اسـت روشنی در داستان حاضر است آن چیزی است که به
طـور غیرمـستقیم در  جای آنکه آن را روی صفحه کتاب بخوانیـد، بایـد بتوانیـد آن را بـه به

 .داستان بیابید

امـا تـشخیص آن نکـاتی کـه ؛  ِتشخیص دادن تعلیم صـریح کـاری اسـت بـسیار سـاده
،  این کـار مـستلزم مهـارت. شود، ممکن است ساده نباشد صورت تلویحی تعلیم داده می به

باشـد کـه  القدس می ، و احترامی آمیخته به دعا برای روح ، هشیاری و احتیاط کار و کوشش
ز فراموش نکنید که قصد شـما ایـن اسـت کـه چیـزی را ا.  این کالم را الهام بخشیده است

 .روایت استخراج کنید، نه آنکه معنایی را بر آن تحمیل نمایید

، مادر  ، همراه نعومی زنی موآبی ، بیوه روت. توان اینچنین خالصه کرد داستان روت را می
روت ). ۱روت (کنـد  لحـم کـوچ مـی ، از مـوآب بـه بیـت شوهر خود که او نیز بیوه اسـت

کند؛ بوعز که از ایمان و نیکویی روت  آوری می مانده را در مزرعه بوعز جمع های باقی گندم
کـرد، چـون نعـومی از خویـشانش بـود  نسبت به نعومی خبردار شده بود، او را محبت می

کند که بوعز از عشقش نسبت به او آگاه شـود  ، کاری می روت به پیشنهاد نعومی). ۲روت (
ات قـانونی را بـرای تـزویج بوعز تشریف). ۳روت (و امید دارد که بوعز او را به زنی بگیرد 

ِآورد و حق مالکیت خانوادگی شوهر متوفای روت جا می روت به ، را احیـا  ، یعنـی محلـون ِ
بعـدها داود، نـوۀ . گـردد والدت عوبید، پسر روت و بوعز تسالی خاطر نعومی می. کند می

 ).۴روت (رسد  عوبید به پادشاهی می
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کنیم این کتاب را حـداقل دو بـار مطالعـه  اگر با روایت روت آشنایی ندارید، توصیه می
 .سپس نکات تلویحی زیر را که در این کتاب وجود دارد، یادداشت کنید. کنید

این را . کنیم که روت به خداوند خدای اسرائیل ایمان آورد از این روایت استنباط می -۱
ن خواهـد قوم تو قوم من و خدای تو خدای مـ« :توان درک کرد از گفته روت به نعومی می

از مـا انتظـار » .روت ایمـان آورد«طور صریح گفتـه نـشده کـه  ، اما هیچگاه به)۱۶  :۱(» بود
، پس به خدا ایمان  رود که تشخیص دهیم که چون روت خداوند را خدای خود ساخت می

ًکند که ایمان روت کامال اصیل بود و فقط اظهار  طور تلویحی تأیید می روایت به. آورده بود
خداوند به من چنین بلکه زیاده بـر « :فرماید ، می بانی نبود، چرا که از روت نقل کردهایمان ز

روشنی داللت بـر ایـن  ، اما این کلمات به ًگرچه صراحتا گفته نشده). ۱۷  :۱(» ...این کند، اگر
، خداوند  پرستید، اکنون به یهوه ، این زن موآبی که زمانی خدایان موآبیان را می دارد که روت

بـدون هیچگونـه تردیـدی از . کنـد خدای اسرائیل ایمان دارد و طبق احکام او زنـدگی مـی
، حتی اگر این امر هـیچ جـا  توان درک کرد که روت به خدای واقعی ایمان آورده روایت می

 .صراحت گفته نشده باشد به

کـه کنیم که بوعز یک اسرائیلی عادل بـود  طور تلویحی استنباط می از این روایت به -۲
در کجـا چنـین . کردنـد کرد، گرچه سایر اسرائیلیان چنـین نمـی شریعت موسی را حفظ می

ایـن آیـات .  را بخوانید۱۰- ۹  :۴ و ۱۲- ۱۰  :۳؛ ۲۲، ۱۳- ۳  :۲؟ با دقت  چیزی نوشته شده است
چینـی  داند؛ و حکم خوشـه سازند که بوعز در گفتار، خودش را مطیع خداوند می روشن می

روت مـشمول هـر دو (کنـد  ، رعایت مـی  آمده۱۰- ۹  :۱۹ را که در الویان های مزرعه گوشه
، حکم مربوط به انفکـاک  ؛ و عالوه بر این) هم فقیر است و هم غریب :شود بخش حکم می

همـه اسـرائیلیان اینچنـین مطیـع شـریعت . کنـد  را رعایت می۲۴- ۲۳  :۲۵مذکور در الویان 
ِهای گوشه مزارع آنانی که به این حکم وقعـی  وشهآوری خ نبودند؛ و چه خطرناک بود جمع

 )!۲۲  :۲(گذاشتند  نمی

ایـن .  کنـیم طـور تلـویحی از روایـت کـسب مـی باز در اینجا اطالعات مهم دیگری بـه
، ایـن  بـا ایـن حـال.  اطالعات بسیار پرارزشند و کمکی هستند برای درک و تفسیر روایـت

 .اند  نشدهطور صریح در اختیار ما گذاشته اطالعات به

کنیم که این داستان بخشی از پیـشینۀ اجـداد  طور تلویحی درک می از این روایت به -۳
 ۲۱- ۱۷  :۴بـه . گـردد تر پیشینه عیسی مسیح نیـز مـی داود پادشاه است که در حالت گسترده

 هر دو با نـام داود ۲۱- ۱۸نامه کامل در آیات  ، و نسب۱۷نامه کوتاه در آیه  نسب. توجه کنید
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روشن است که داود در مرکز توجه قرار دارد و نقطۀ پایـانی ایـن بخـش از . یابند اتمه میخ
دانـیم کـه ایـن داود همـان داود  مقـدس مـی های دیگر در کتاب نامه از نسب.  روایت است

دانیم که  های عهد جدید نیز می نامه از نسب.  اسرائیل است ، نخستین پادشاه بزرگ بنی پادشاه
، روت جد بـزرگ داود، و در  به این ترتیب.  ، از نسل داود بوده است اظ بشری، از لح عیسی
ایـن .  این بخش مهمی از تعلـیم تمـام روایـت اسـت!  ، از اجداد عیسی نیز بوده است نتیجه

، بلکه بـه جایگـاه آنـان در تـاریخ  روایت نه فقط مربوط به روت و بوعز و ایمان آنها است
خبر بودند، اما اینان مردمانی بودنـد  آنان خودشان از این امر بی. دگرد اسرائیل نیز مربوط می

 .، مورد استفاده قرار داد یعنی عیسی" پسر داود"که خداوند در پیدایی تبار داود و 

لحـاظ  ، به لحم در دوره داوران گوید که بیت طور ضمنی و تلویحی به ما می روایت به -۴
، کاری ساده  کشف این نکتۀ تلویحی در روایت.  ه است، شهری استثنایی بود اش ایمان اهالی

هـای همـۀ  هـا و کـرده ، و بذل توجه به گفتـه ، بلکه مستلزم مطالعۀ دقیق تمام روایت نیست
همچنین مستلزم آگاهی از اوضاع و احوال مردم در سـایر نقـاط .  های ماجرا است شخصیت

. باشـد لحـم مـی طور خاص در بیـت اسرائیل در آن روزگار و مقایسۀ آن با وضعیت مردم به
هـای اصـلی کتـاب داوران آشـنایی  ، باید با رویدادها و موضـوع برای آگاهی از این مسائل

اگـر کتـاب ). ۱  :۱(شود  ً، چونکه کتاب روت مستقیما به آن دوره از تاریخ مربوط می داشت
حـدود (ورۀ داوران اید که ویژگـی د ًدقت مطالعه کرده باشید، حتما متوجه شده داوران را به

، ناآرامی  عدالتی اجتماعی ، بی ، امتزاج مذاهب پرستی رواج بت)  قبل از میالد۱۰۳۰ تا ۱۲۴۰
تـصویری کـه . باشد ، و سایر مظاهر المذهبی می ، فساد جنسی ، رقابت میان اسباط اجتماعی

دا، ، گرچـه در مـوارد معـدودی خـ دارد، تصویر شادی نیست کتاب داوران به ما عرضه می
، به تمام قوم یا به بعضی اسباط در  خاطر رحمت خود و با وجود ارتداد کلی قوم اسرائیل به

 .کند اسرائیل نیکی می

،  ایمـان لحم در میان سایر شـهرهای بـی گوید که بیت چه چیزی در کتاب روت به ما می
 اهـالی گویـد کـه همـۀ طـور ضـمنی مـی  که به۲۲  :۲؟ در واقع همه چیز، جز  استنثناء است

غیر از  به. کردند طور که باید، رعایت نمی های مزرعه را آن چینی گوشه لحم حکم خوشه بیت
،  هـای داسـتان های شخصیت گفته.  طور چشمگیری منسجم و یکپارچه است ، تصویر به این

 .دیدند خود حاکی از این است که مردم شهر تا چه حد خود را نسبت به خداوند متعهد می

،  جز روت و خواهرش عرفه ، به های مذکور در داستان ید که همۀ شخصیتفراموش نکن
، ۱۳، ۹- ۸  :۱(نعومی را در نظر بگیرید؛ چه در زمـان محنـت و تلخـی . لحم هستند اهل بیت
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،  ، ارادۀ خداونـد را تـشخیص داده)۲۰- ۱۹  :۲؛ ۶  :۱(و چه در زمان شادی و راحتی ) ۲۱- ۲۰
، خود را پرستنده و پیـرو خداونـد  ًز نیز دائما با گفتار خویشبوع. سازد خود را مطیع آن می

 . ً؛ کردارش نیز تماما حاکی از همین امر است)۱۳ و ۱۰  :۳؛ ۲۱- ۱۱  :۲(کند  معرفی می

ِگویی افراد نیز بیانگر شدت تعلق خاطر آنان به خداونـد اسـت  حتی شیوۀ تحیت ِ ِ)۲:  ۴ .(
- ۱۱  :۴(ی پیوند ازدواج و اخالف آنان آرزو کردند ، برکتی که مشایخ شهر برا به همان شکل

، همگی حاکی از ایمـان مـردم شـهر )۱۴  :۴(، و برکتی که زنان شهر نثار نعومی نمودند )۱۲
، شهادت ضـمنی دیگـری اسـت بـر ایمـان  ، یعنی روت پذیرش موآبی جدیداالیمان.  است
 . ایشان

؛ ۶  :۱(دهـد  مهمی را به خداوند نسبت مییافته نیز رویدادهای  ، نویسندۀ الهام و سرانجام
لحمـی  توان اطمینان حاصل کرد که نویـسنده خـودش بیـت وجه نمی ، گرچه به هیچ)۱۳  :۴

 . بوده یا نه

و آن را بـا (دقـت بخوانـد  تواند ایـن روایـت را بـه مقصود ما این است که شخص نمی
در هـیچ !  چقدر اسـتثنایی اسـتلحم  و پیاپی این نکته را نبیند که بیت) داوران مقایسه کند

لحم شهری بـود کـه در آن روزگـار بـه دینـداری شـهرت  بیت"جای روایت گفته نشده که 
ِ، به همان صراحت گفتار  کنیم ًاما این دقیقا آن چیزی است که از روایت استنباط می."  داشت ِ

 . مستقیم

 بـه حرکـت کلـی ها نشان دهند که توجه دقیـق بـه جزئیـات و امیدواریم که این نمونه
مطالـب .  ، تا چه حد برای درک معنا و مفهوم کامل روایت ضروری است داستان و زمینۀ آن

 .، مهم و بامعنی باشند توانند به اندازه مطالب صریح تلویحی و ضمنی می

 هشدار

 
یی بیابید که  ، معانی اگر سعی کنید در روایت!  ّتلویحی به معنی اسرارآمیز و سری نیست

مقصود ما از . ، دچار مشکالت بسیار خواهید شد" پنهان کرده است"کنید خدا در آن  فکر می
توان از آنچه که گفته شـده  تلویحی یعنی اینکه پیام را می.  ًتلویحی اصال چنین چیزی نیست

وظیفۀ شما ایـن نیـست کـه از . ، درک کرد، حتی اگر در قالب کلمات بیان نشده باشد است
وظیفه شما این است که همۀ نکاتی را که .  که کسی درک نکرده استمتن چیزهایی بجویید 

طور  طور مستقیم گفته شده باشد خواه به گوید یادداشت کنید، خواه این نکات به روایت می
توانید با اطمینان به دیگران بگوییـد  اگر نمی.  طور عرفانی یا خصوصی ، اما نه به غیر مستقیم

گوید، طوری کـه آنهـا هـم بتواننـد متوجـه مقـصود  ی چه میطور تلویح که متن روایات به
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القـدس الهـام  آنچـه کـه روح. بشوند، احتمال دارد که متن را درسـت درک نکـرده باشـید
طـور قابـل تـشخیص بیـان  آنچه را که داستان به.  ، برای برکت همه ایمانداران است فرموده

رگز داستان جدیـدی ابـداع نکنیـد دارد، تشخیص دهید و به دیگران منتقل سازید، اما ه می
 )!۳  :۲دوم پطر (

 
 
 

  چند تذکر پایانی

 
ًکنند که واقعا در آنهـا  مقدس پیدا می به چه علت مردم اغلب چیزهایی در روایات کتاب

مقدس استخراج کنند، مطالـب مـورد نظـر  جای اینکه گفتار خدا را از کتاب ، یعنی به نیامده
، ایـن  نخـست. ند؟ سه دلیل عمده برای این امر وجود داردپوشان مقدس می خود را بر کتاب

قبیل افراد نیازمندند، نیازمند اطالعاتی که کمکشان کنـد و ارزش شخـصی داشـته باشـد و 
خواهنـد پاسـخهای  صبر هـستند؛ مـی ، بی دوم. شان باشد منطبق با اوضاع و احوال شخصی

اشتباه توقع دارند که همـه  ، به سوم.  بٓخود را همین االن بیابند، از همین کتاب و از همین با
مقـدس  کتـاب.  شـان منزلۀ دستورالعملی باشد برای زندگی شخـصی مقدس به چیز در کتاب

ًاین کتاب شامل هر آن چیزی است که یک مسیحی واقعا برای هـدایت .  منبع عظیمی است
ردم اما همیشه شـامل پاسـخهای خـاص و شخـصی کـه مـ. الهی در زندگی خود الزم دارد

ِدهد، در هـر فـصل هـر کتـاب یافـت  ، و نیز اطالعاتی که ارائه می آرزویش را دارند نیست
تـاب  عنوان یـک مجموعـه بـی مقدس به مردمی که برای یافتن ارادۀ خدا از کتاب! شود نمی

دهنـد کـه بخـشهای منفـرد کـالم را  شوند و به خودشان اجازه مـی هستند، دچار اشتباه می
 .نداشتباه تفسیر کن به

منظور اینکه از این قبیل اشتباهات بپرهیزید، در اینجا هشت اشتباه رایج در تفسیر  پس به
ایـن .  کنـیم شوند، ذکر مـی مقدس مرتکب می هنگام جستجوی پاسخ در کتاب را که مردم به

 .شوند موارد گرچه همگی در خصوص روایات کاربرد دارند، اما محدود به آنها نمی

، آن را به سـطحی  جای متمرکز شدن بر معنای روشن متن ها به عضیب.  تمثیلی کردن -۱
مقـدس بخـشهای تمثیلـی  در کتاب. دهند که معنایی فراسوی معنای ظاهری بدهد تنزل می

مقدس  های کتاب اما هیچیک از تمثیل)   و بخشهایی از مکاشفه۲۳نظیر حزقیال (وجود دارد 
 .روایت ساده نیستند

بعضی بدون اطالع از چارچوب کامـل تـاریخی و .   اصلیخارج کردن از چارچوب -۲
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مقـدس متمرکـز  ، بـر بخـشهای کوچـک کتـاب ، و گاه بدون آگاهی از روایـت اصـلی ادبی
توانیـد از  اگر در این زمینه بیش از حد پیش روید، می. کنند شوند و تفسیرهای اشتباه می می

 .خواهد، استخراج کنید مقدس هر چه که دلتان می کتاب

امـا در .  این روش هم مشابه خارج کردن از چارچوب اصلی است.  مطالعۀ گزینشی -۳
شود، و  کند و بر آنها متمرکز می ، شخص کلمات یا عبارات خاصی را انتخاب می این روش

گیرد، و پیام کلی بخش مورد مطالعه را نیز مدنظر قـرار  سایر کلمات و عبارات را نادیده می
 بخش مورد مطالعه را با زمینۀ کلی متن مورد تقابل قرار دهـد، سـایر جای اینکه به. دهد نمی

 .گیرد بخشها و کل متن را نادیده می

، شخص عناصـری را از جاهـای مختلـف یـک بخـش  در این روش.  ترکیب کاذب -۴
کند، حتـی اگـر ایـن عناصـر در  گیری می کند و از آن نتیجه گیرد و با یکدیگر ترکیب می می

نمونه بارز این روش را در این تفـسیر نادرسـت . دیگر مربوط نشده باشندخود بخش به یک
گوید که دشمنان واقعی شخص ایماندار، در داخل کلیـسا هـستند و  کنیم که می مشاهده می

فرماید که تا ابد در خانه خدا خواهد مانـد، و   داود می۲۳، چرا که در مزمور  نه در بیرون آن
یعنی اینکه این دشمنان . ( در حضور دشمنانش فراهم کرده استای برای او  اینکه خدا سفره

توانـد در حـضور  ًالزاما باید همراه داود در خانه خدا باشند، چه در غیر اینـصورت او نمـی
 .)ایشان باشد

کند، یعنی هیچ  زمانی که معنای روشن متن نظر خواننده را تأمین نمی. تعریف مجدد -۵
شـخص مایـل نیـست  گویـد کـه  نماید یا چیزی مـی نمیلذت و شعف روحانی آنی تولید 

. آید که آیات متن را تعریف مجدد کند تا معنای دیگری بدهـد بشنود، این وسوسه پیش می
وای بـر شـما ای « :مـسیح را در نظـر بگیریـد کـه فرمـود ، ایـن فرمایـشهای  طـور مثـال به

، )۲۶ و ۲۴  :۶لوقا (» ...ن کنندوای برشما وقتی که جمیع مردم شما را تحسی«و » ... دولتمندان
وای بـر شـما کـه پـول را « : و معنای روشن آنها را مورد تعریف مجدد قرار دهیم و بگوییم

ایـد  وای برشما که خدا را رها کرده«و » اید آنقدر دوست دارید که ایمانتان را فراموش کرده
ت در اثر تعریف مجدد، چنان دیگر، این آیا عبارت  به» .ایمان شما را تحسین کنند تا مردم بی

 .روند شمار نمی شان به دیگر تهدیدی برای مخاطبین اصلی اند که  معنای محدودی یافته

خـارج  کنند که با استفاده از بعضی از منـابع  برخی تصور می.  ُمرجعی خارج از کانن -۶
ای از تعالیم یـا  ًاین منابع معموال مجموعه. توانند اسرار آن را کشف کنند ، می مقدس از کتاب

کنـد کـه کلیـد خاصـی دراختیـار دارد کـه بـدون آن درک حقـایق  کتابی است که ادعا می
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ًگزار معموال به مرجعی خارج از کانن متوسل  بدعت های  فرقه. باشد مقدس میسر نمی کتاب
کنند که گویی این کتابی است پـر از معمـا  ای برخورد می گونه مقدس به شوند و با کتاب می
 . برای درکش معرفت خاصی الزم استکه 

کوشـند از هـربخش از  بعضی این عادت را دارند کـه مـی.  استخراج اصول اخالقی -۷
ِاین عده در پایان هر روایت منفـرد از . ، درسها و اصول اخالقی استخراج کنند مقدس کتاب

ای اسـارت ًمثال ممکن است از ماجر" دارد؟ این داستان چه درس اخالقی " :پرسند خود می
اشـکال . ها بگیرند اسرائیل در مصر، بخواهند درسی دربارۀ مواجهه و مقابله با خصومت بنی

گیـرد کـه روایـات بـه ایـن منظـور  این است کـه ایـن واقعیـت را نادیـده مـی این نگرش 
را در  اند که پیشروی نقشه نجات خدا را نشان دهد، نـه اینکـه همـواره اصـولی  شده نوشته

 . اینها روایات تاریخی هستند، نه روایات تشریحی. ذارداختیار ما بگ

کند که تمام یا  ، شخص تصور می ای در چنین مطالعه.  برداشت برای شخص خویش -۸
گردد، آن هـم بـه  خویش می ً، مستقیما مربوط به شخص خویش یا افراد گروه  بخشی از متن

ه خودمحـوری دارد، حتـی انسان گرایش ب. کند طریقی که در مورد کس دیگری صدق نمی
ِ، زمانی که تـصویر کلـی تـاریخ نجـات خـدا باعـث  خواننده.  مقدس هنگام مطالعۀ کتاب به

گردد، ممکن است در دام ایـن وسوسـه بیفتـد کـه در مـتن مطـالبی  نمی ِرضایت خاطرش 
شخـصی  چنـین . ها، یا مشکالت خودش را برآورده سـازد جستجو کند که نیازها، خواسته

، نه بـرای او  مقدس برای همه نوشته شده فراموش کند که تمام بخشهای کتابممکن است 
مـاجرای " :توان به این موارد اشـاره کـرد ، می هایی از برداشت شخصی عنوان نمونه به.  فقط

ماجرای بنای هیکـل "یا ."  زنم کند که زیاد حرف می یادآوری می گفتن خر بلعام به من سخن
 ." بسازیم ، ساختمان جدیدی  آموزد که باید برای کلیسایمان خدا به ما این درس را می

 
،  مقدس به شما بـدهیم توانیم برای مطالعه روایات کتاب شاید تنها هشدار مفیدی که می

روایـت یوسـف . انـد طور خاص برای ما نوشته شده این باشد که فکر نکنیم این روایات به
ونه از طریـق او عمـل کـرد؛ ایـن روایـت دهد که خدا چگ ، و نشان می دربارۀ یوسف است

ِروایت روت دربارۀ کار عظیم خدا در محافظت و برکـت دادن .  ًمستقیما دربارۀ شما نیست

توانیـد چیزهـای زیـادی از ایـن  ، شما مـی حال با این. ، نه شما لحم است روت و مردم بیت
نیـد کـه خـدا از شـما توانید تصور ک مقدس بیاموزید، اما نمی روایات و سایر روایات کتاب

مقـدس کردنـد، یـا  های کتـاب انتظار دارد که درست همان کارهایی را بکنید که شخصیت
، به فصل  برای بحث بیشتر در این زمینه. هایی برای شما بیفتد که برای آنها افتاد همان اتفاق
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 .ششم مراجعه بفرمایید

گـاهی . ادان هـستند، گـاه بـد، گـاه دانـا و گـاه نـ مقدس گاه خوب های کتاب شخصیت
گیرنـد، گـاهی در راحتـی هـستند و گـاه در  شوند، گاه مورد رحمت قـرار مـی مجازات می

 . بینوایی

، کالم خدا را دربارۀ آنان بیاموزیـد، نـه اینکـه سـعی  وظیفه شما این است که از روایات
اگـر کـسی در یکـی از . ، انجـام دهیـد مقدس صورت گرفتـه کنید هر کاری را که در کتاب

، این به آن معنی نیست که شما نیز اجازه یـا اجبـار داریـد  مقدس کاری کرده روایات کتاب
 .همان کار را بکنید

ًمقدس عمـال از  توانید و باید بکنید، این است که از آنچه خدا در کتاب کاری که شما می
در روایات برای ما بسیار پرارزشند چـرا کـه دخالـت خـدا . خواهد، اطاعت نمایید شما می

. کـشند تصویر مـی گذارند و اصول و دعوت او را به نمایش می ای زنده به گونه امور دنیا را به
آموزنـد،  ًآموزند؛ اما آنچه که آنها مـستقیما بـه مـا مـی ، آنها درسهای زیادی به ما می بنابراین

های  ت، باید به سایر قسم برای این دسته از مسائل. گردد ًالزاما شامل اخالقیات شخصی نمی
صـورت  های مختلفی که در آنها اخالقیات شخصی به ، به قسمت مقدس مراجعه کنیم کتاب
مقدس را باید همچون منبعـی  غنا و تنوع کتاب. اند بندی شده و صریح تعلیم داده شده دسته

 . ، نه باری سنگین و پیچیده بر دوشمان ارزشمند برای کمک به خود بدانیم
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  فصل ششم

   سابقۀ تاریخیسئلهم :اعمال
 

نظـر  به یک معنا، اختصاص یک فصل جداگانه به کتاب اعمال رسوالن غیرضـروری بـه
ًرسد، چرا که تقریبا تمام مطالبی که در فصل پیشین درباره روایات گفتـه شـد، در مـورد  می

ل ، باید یک فصل مستق ِاما بنا به یک دلیل بسیار عملی و تعبیری. کند این کتاب نیز صدق می
، حتـی اگـر  اکثـر مـسیحیان : دلیل آن بـسیار سـاده اسـت. را به کتاب اعمال اختصاص داد

خودشان هم متوجه این امر نباشند، کتاب اعمـال را ماننـد کتـاب داوران یـا دوم سـموئیل 
 .خوانند نمی

، این گرایش را داریم که کارهایی را انجـام دهـیم  خوانیم وقتی روایات عهد عتیق را می
، مـسائل را  دنبال درسهای اخالقی بگـردیم ، یعنی به صل قبل مورد اشاره قرار دادیمکه در ف

.  ، و نظـایر آن ، مطالب اضـافی را در البـالی خطـوط بخـوانیم صورت تمثیلی تفسیر کنیم به
عنـوان الگـوی رفتـار مـسیحی یـا زنـدگی  آید که روایات عهد عتیق را به ندرت پیش می به

عنـوان  حتی در چند مورد معدودی هم که از روایات عهد عتیق به.  کلیسایی در نظر بگیریم
ِمثال قرار دادن پوست پشمین برای دریافت ارادۀ خـدا(کنیم  الگو استفاده می ً، دقیقـا ماننـد )ً

گذاریم تـا خـدا بـر آن شـبنم  ، یعنی هیچگاه در عمل پوست پشمین نمی کنیم آنها عمل نمی
اگـر "گـوییم  ًمـثال مـی.  گـردیم ، طالب اراده خدا می یین شرایطیبباراند یا نباراند؛ بلکه با تع

امروز کسی از فالن شهر به من زنگ بزند، خواهم دانست که اراده خدا این است که به آنجا 
اندیشیم که کار جـدعون اشـتباه  هیچگاه به این نمی" الگو"کار بردن این  هنگام به و به."  بروم

 .ًمل نشان داد که به آنچه که خدا قبال به او گفته بود، اعتماد ندارد، زیرا او با این ع بوده است

مقدسی برای  عنوان الگو و سابقۀ کتاب ، ما روایات تاریخی عهد عتیق را کمتر به بنابراین
این کتـاب .  خوانیم ًاما کتاب اعمال را واقعا با این دید می.  گیریم زندگی خودمان در نظر می

کند، بلکه الگویی اسـت هنجـاری بـرای کلیـسا در   اولیه را بازگو مینه فقط تاریخ کلیسای
ُهنجار یعنی نرمها و اصـولی بـرای (جا است  ًمشکل تعبیری ما دقیقا در همین. تمام دورانها

 ). عمل و زندگی

هـای  نهـضت"کـار، گرایـشهایی بـه  ِتوان گفت که اکثر کلیساهای پروتستان محافظه می
ًما مرتبا به تجـارب کلیـسا و مـسیحیان قـرن اول نگـاه .  دارند" بازگشت به حالت نخستین

آلی که باید  صورت ایده ًعنوان هنجاری که باید مجددا رعایت شود، خواه به ، خواه به کنیم می
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کتـاب اعمـال " : آوریـم ، اغلب جمالتی نظیر این بر زبان مـی برای همین.  به آن دست یافت
 ! سان واضح نیست برای همه به یک"  تعالیم واضح" تمام اما گویا..."  گوید که وضوح می به

علت عدم دقت ما  شود، به ، بسیاری از اختالفاتی که در مسیحیت امروز دیده می در واقع
روشـهای بـسیار متفـاوتی نظیـر . کوشد بیـاموزد ِدر تعبیر مطالبی است که کتاب اعمال می

،  نفـری صورت گروهـی یـا تـک سا به، روش مدیریت کلی تعمید کودکان یا فقط بزرگساالن
، فـروختن  ، انتخـاب شماسـان بـا رأی جماعـت لزوم شرکت در عشاء ربانی در هر یکشنبه
ً، و آیین برداشتن مارها، همگی جزئا یـا تمامـا بـر  ِدارایی شخصی و داشتن زندگی اشتراکی ً

 .گیرند اساس کتاب اعمال مورد تأیید و تعلیم قرار می

مقدسـی   سـابقۀ کتـابمـسئله ارائه چند توصـیۀ تعبیـری بـرای ، هدف اصلی این فصل
شـود، در مـورد همـۀ روایـات تـاریخی  ، آنچه که در این فصل گفتـه مـی بنابراین. باشد می

، باید نکـاتی را  اما پیش از آن. کند ، از جمله برخی مطالب اناجیل نیز صدق می مقدس کتاب
 . ان نماییمدر خصوص نحوه خواندن و مطالعۀ کتاب اعمال بی

ً، فرصت خواهیم یافت که مرتبا به مقـصود لوقـا از نوشـتن  در بحثی که خواهیم داشت
القدس بر مقصود لوقـا  باید تأکید کنیم که ما اعتقاد داریم که روح.  کتاب اعمال اشاره نماییم

ا خـد«، امـا ایـن  آوریـم»  عمل ترس و لرز به نجات خود را به«ما باید .  حاکمیت داشته است
» کنـد عمـل ایجـاد مـی بر حسب رضامندی خود، هم اراده و هم فعل را به) ما(است که در 

، عالئـق و  ، لوقا نیـز بـرای نوشـتن انجیـل و کتـاب اعمـال همان شکل ، به)۱۳- ۱۲ :۲فیل (
القدس بر کـار او نظـارت  ، ایمان داریم که روح ، در پس آن حال با این.  تفکراتی داشته است

 . کرده است می

 
  تأویل کتاب اعمال

 
، امـا بـرای بررسـی و  بخـش اسـت کتاب اعمال گرچه کتابی است که خواندنش لـذت

علتش این است که افراد با دالیل متفـاوتی . ، کتابی است دشوار مقدس مطالعۀ گروهی کتاب
بعضی عالقه وافری بـه جزئیـات تـاریخی دارنـد و . زنند دست به خواندن و مطالعه آن می

دهـد، برایـشان جالـب   که این کتاب در خصوص تاریخ کلیسای اولیه ارائـه مـیاطالعاتی
 - دفـاع از ایمـان(خـاطر مـسائل دفاعیـاتی اسـت  ، بـه ای دیگر به تـاریخ عالقه عده.  است

apologetics(مقدس را  ِهای لوقا، اعتبار کتاب ، چرا که مایلند به استناد دقت تاریخی نوشته
کنند  ًهایی صرفا روحانی و عبادتی به این کتاب مراجعه می د با انگیزهاما اکثر افرا. ثابت کنند
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 ۱۰۳ مسئلۀ سابقۀ تاریخی: اعمال

 .کردند تا از آن الهام یا الگو بگیرند خواهند بدانند که مسیحیان اولیه چگونه زندگی می و می

هنگام مطالعه  شود که به آورد، باعث می سوی این کتاب می ، دالیلی که افراد را به بنابراین
ای عبـادتی بـه ایـن  ًمثال برای کسی که بـا انگیـزه. ای بزنند شهای گسترده، دست به گزین آن

شود، نطق غماالئیل در باب پـنجم اعمـال اهمیـت کمتـری دارد از ایمـان  کتاب نزدیک می
ًای معمـوال باعـث  چنین مطالعه. ۱۲ِ یا زندانی شدن پطرس در باب ۹ِآوردن پولس در باب 

، وقتی یازده  طور مثال به. ب وقوع رویدادها توجه نشودشود که به مسائل تاریخی یا ترتی می
، وقـایع مربـوط  خوانید، تصور این نکته دشوار است که لوقا در این قـسمت باب اول را می

 . بندی کرده است مدت زمانی حدود ده الی پانزده سال را جمع به

هشیاری مطالعـه لذا کوشش ما در اینجا این خواهد بود که کمک کنیم تا این کتاب را با 
، و نوعی جدید از سؤاالت را برایتـان مطـرح  کنید، و توجه شما را به عالئق لوقا جلب کنیم

 . سازیم

 
  منزلۀ تاریخ  کتاب اعمال به

، در مورد کتاب اعمـال نیـز  های تأویلی که در فصل گذشته ارائه دادیم اکثر دستورالعمل
ین است که لوقا یک غیریهودی بود، و اینکـه آنچه که در اینجا اهمیت دارد، ا. کند صدق می

نگاری یونانی نیـز  ، بارزترین نمونۀ تاریخ ، در عین حال نوشتۀ او عالوه بر اینکه الهامی است
 تـا ۴۶۰حـدود ) (Thucydides(ِنگاری ریشه در آثار توسـیدیدس  این نوع تاریخ. باشد می

)   مــیالدی۲۰۰تــا .  م. ق۳۰۰) ( یونــانی(دارد و در دوره ســلطه فرهنــگ هلنــی .)  م. ق۴۰۰
ثبـت  ًشد که صرفا وقایع گذشـته بـه این نوع تاریخ به این منظور نگاشته نمی. شکوفا گردید

خوانـدنش (هدف نگارش بیشتر این بود که هـم باعـث تـشویق و سـرگرمی باشـد . برسد
،  مان حـالالبته در ه. ، یا دفاعی داشته باشد ، اخالقی و هم جنبه اطالعاتی) بخش باشد لذت

. کـرد ً؛ او عمال با این روایات زندگی می ًلوقا عمیقا تحت تأثیر روایات عهد عتیق بوده است
، در آثـاری کـه او از تـاریخ  نگـاری الهـامی و مـذهبی ، این سـبک از تـاریخ به همین دلیل

 . ، بازتاب یافته است مسیحیت اولیه نگاشته

نگـاری سـازگاری کامـل  های تاریخ  این سبکبا)  انجیل و اعمال(لذا اثر دو جلدی لوقا 
؛ از سـوی دیگـر، لوقـا ضـمن حفـظ  از یک سو، آثاری هستند مطبوع برای خوانـدن. دارد

کنـد کـه بـسیار  ، عالئقی را دنبال مـی نگاری هلنی و روایات عهد عتیق بهترین سبک تاریخ
لهـی جریـان دارد و در داستان او عمل و فعـل ا. رود فراتر از جنبه اطالعاتی و سرگرمی می

برای او این فعل الهی که با عیـسی آغـاز . خواهد که خوانندگانش این را درک کنند لوقا می
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یابد، تداوم آن داستان الهی اسـت کـه در  القدس در کلیسا ادامه می گشت و توسط کار روح
عمـال هنگـام مطالعـه ا ، توجه به عالئق الهیاتی لوقا، بـه به همین جهت. عهد عتیق آغاز شد

گـردد  ً، تأویل اعمال نه فقط شامل سؤاالت صرفا تاریخی می بنابراین. سزایی دارد اهمیت به
هدف "گردد، نظیر این سؤال که  ، بلکه شامل سؤاالت الهیاتی نیز می)نظیر چه اتفاقی افتاد؟(

 "؟ ، چه بوده است صورتی که هست لوقا در گزینش و تدوین مطالب به

ایـن .   اسـتمـسئلهترین و دشوارترین  ًو مقصود لوقا قطعا مهم پی بردن به هدف مسئلۀ
اگر بتوان ثابت کرد که هدف لوقا . باشد ، بسیار مهم می دهیم دست می امر برای تعبیری که به

دسـت دهـد، در  ِاز نوشتن اعمال این بوده که الگویی برای حیات کلیسا در همه دورانها بـه
شـود کـه  گیرد، یعنی تبدیل به روشـی مـی خود می به، این الگو حالتی هنجاری  این صورت

اما اگر مقصود دیگری داشته باشـد، . نماید خدا از همه مسیحیان در تمامی شرایط اقتضا می
اما دسـتیابی بـه هـدف لوقـا کـار . طریق دیگری مطرح کرد آنگاه سؤاالت تعبیری را باید به

خواسـت  که بود و چرا لوقـا مـی"  لوستئوفی"دانیم  ً، اوال به این علت که نمی دشواری است
ًآثارش را خطاب به او بنویسد، ثانیا به این علت که لوقا ظـاهرا بـه چنـدین نکتـۀ مختلـف  ً

 . عالقه و توجه نشان داده است

هنگـام  از آنجا که هدف لوقا برای تعبیر ما اهمیت زیادی دارد، ضـروری اسـت کـه بـه
نـوعی شـبیه تفکـر  ایـن کـار بـه.  ر داشـته باشـیم، این سؤال را مد نظ مطالعه و تأویل کتاب

، ایـن نـوع تفکـر از حـد  اما در مـورد ایـن کتـاب.  هنگام تأویل رساالت است پاراگرافی به
 .گیرد ، تمام روایات و بخشهای کتاب را در بر می پاراگراف فراتر رفته

. جه چرایـی، هم متوجه چگونگی است و هم متو ، عالقه تأویلی ما در عین حال بنابراین
 . ، پیش از پرداختن به چرایی باید به چگونگی بپردازیم ًهمانگونه که قبال آموختیم

 
   گام نخست

. ً، نخستین گام این است که تمام کتاب را ترجیحا در یک نشست بخوانیـد مانند همیشه
طـور خـاص در مـورد  این کـار بـه. ، مشاهدات و سؤاالت خود را بنویسید هنگام مطالعه به
راحتـی طـرح  توان بـه شود طوری که می رفته حجیم می عمال اهمیت دارد، زیرا ماجرا رفتها

 .سؤاالت تأویلی را فراموش کرد

تمام کتاب اعمـال ) ۱( :بود ، این تکلیف چنین می باز اگر قرار بود به شما تکلیفی بدهیم
،  های مهـم اد و محل، نکاتی مانند افر هنگام خواندن به) ۲. (را در یک یا دو نشست بخوانید

بنـدی  ، و تقـسیم)؟ ًچه چیزهایی واقعا مورد توجـه لوقـا اسـت(های تکرار شونده  موضوع
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 ۱۰۵ مسئلۀ سابقۀ تاریخی: اعمال

،  حاال دوباره بازگردید و با نگاهی سطحی) ۳. (طبیعی کتاب را در ذهن خود یادداشت کنید
 از خودتان بپرسـید کـه لوقـا) ۴. (مشاهدات قبلی خود را با ذکر محل آیات یادداشت کنید

 ؟ چرا این کتاب را نوشت

باشـد، مطالعـه و  از آنجا که اعمال رسوالن تنها کتاب از ایـن نـوع در عهـد جدیـد مـی
 .تر انجام خواهیم داد تر و مشخص بررسی آن را دقیق

 
   نگاهی کلی به کتاب اعمال

بندی طبیعی که لوقـا خـودش  اجازه بدهید جستجوی خود را برای چگونگی، با تقسیم
شـرح حـال پطـرس  ًکتاب اعمال را معموال بر اساس توجه لوقا به.  هد، آغاز کنیمد ارائه می

نوع دیگر . کنند بندی می تقسیم) ۲۸ تا ۱۳های  باب(و شرح حال پولس ) ۱۲ تا ۱های  باب(
، بر اساس توجه به مناطق جغرافیایی است که انجیل در آنها اشاعه یافتـه اسـت  بندی تقسیم

گرچـه ایـن دو ).   تـا اقـصای زمـین۲۸- ۱۱،   در سامره و یهودیـه۱۰- ۸،   در اورشلیم۷- ۱(
توان تشخیص داد، اما راه دیگری هم هـست کـه  ًبندی را عمال در محتوای کتاب می تقسیم

هنگـام  به. توان مسائل را بهتر به یکدیگر ربط داد کمک آن می دهد و به لوقا خودش ارائه می
در . ۲۰  :۱۹، و ۵  :۱۶، ۲۴  :۱۲، ۳۱  :۹، ۷  :۶ :ری توجه کنیـدِ، به این جمالت کوتاه تکرا خواندن

کند و سپس در مسیری جدید به  ای مکث می رسد که روایت برای لحظه نظر می هر مورد، به
توان کتاب اعمال را به شش قسمت تقـسیم  ، می حل بر اساس این راه. دهد حرکت ادامه می
، در  دهد که نقطـۀ آغـازش در اورشـلیم ان می، روند پیشرفت روایت را نش کرد؛ هر قسمت

رود کـه  سـوی کلیـسایی پـیش مـی ؛ این حرکت بـه محیطی یهودی است به رهبری پطرس
عهده دارد؛ نقطۀ مقصد نیز شـهر  ًترکیب آن عمدتا غیریهودی است و رهبری آن را پولس به

ر توجـه خـود را رسد، بار دیگ وقتی پولس به روم می.  ، پایتخت دنیای غیریهودی است روم
،  بـه ایـن ترتیـب). ۲۸ :۲۸(سازد زیرا که گوش شنوا دارند  سوی غیریهودیان معطوف می به

 .رسد روایت به پایان خود می

هنگام مطالعه متوجه خواهید شد که چگونه هر بخـش سـهمی در ایـن  ، به به این شکل
مت را از لحـاظ ، هـر قـس حال سعی کنید در قالب کلمـات خودتـان. کند ایفا می"  حرکت"

توانید کلید هر حرکت  آیا می. کند، توصیف نمایید محتوا و سهمی که در این حرکت ایفا می
  : ایم صورت زیر انجام داده طرف جلو را بیابید؟ ما این کار را به به

،  ، پیام نخستین آن این قسمت شرحی است دربارۀ کلیسای اولیه در اورشلیم. ۷  :۶ تا ۱ :۱
توجه داشته باشید که چقدر همه چیـز .  ، و گسترش و مخالفت اولیه با آن  آنزندگی مشترک
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ها، و این حقیقت که مؤمنین اولیـه تمـاس  ها، مخالفت حالتی یهودی دارد، از جمله موعظه
، آغـاز شـقاق میـان مـؤمنین  در پایان این قـسمت. کنند خود را با هیکل و کنایس حفظ می

 .شود  داده میزبان شرح زبان و آرامی یونانی

؛ ایـن توسـعه  در این قسمت شرح نخستین توسعه جغرافیایی آمـده اسـت. ۳۱  :۹ تا ۸  :۶
انجـام شـد؛ اینـان پیـام ) زبان که مسیحی شده بودند یهودیان یونانی" (ها هلنیست"دست  به

. رسـاندند) سـامریان و یهودیـان جدیـد" ( نیمه یهودیـان"ِانجیل را به پراکندگان یهود یا به 
یـک ) ۲(یـک هلنیـست بـود، ) ۱(کنـد کـه  ، لوقا به ایمان آوردن پولس اشاره می درضمن

طور خاص رهبر اشاعه انجیل  بایست به می) ۳(یهودی متعصب و مخالف مسیحیت بود، و 
 . شهادت استیفان کلیدی برای آغاز این اشاعه است. در میان غیریهودیان گردد

ین مرحله اشاعۀ انجیل در میان غیریهودیـان شـرح در این قسمت نخست. ۲۴  :۱۲ تا ۳۲  :۹
اهمیـت .  کلید ماجرا ایمان آوردن کرنلیوس است که دو بار نقل شده اسـت.  داده شده است

هـا  ًایمان آوردن کرنلیوس در این است که مستقیما فعل الهی بود و عامل آن نیز نه هلنیست
نظـر  غیراینصورت کار مشکوک بـه، رهبر خدمت در میان یهودیان بود، چه در  بلکه پطرس

، که قرار بود از آنجا ایمان آوردن غیـر  ماجرای کلیسای انطاکیه نیز شرح داده شده. رسید می
 .طریقی هدفمند صورت گیرد ها به یهودیان تحت هدایت هلنیست

در این قسمت شرح نخستین توسعه جغرافیایی به دنیای غیریهودی بـه . ۵  :۱۶ تا ۲۵  :۱۲
،  کننـد زیـرا پیـام آن ًاکنون دیگر یهودیان انجیـل را دائمـا رد مـی.  لس آمده استرهبری پو

شود و برادران و خـواهران  صورت محلی تشکیل می کلیسا به. گیرد غیریهودیان را در بر می
اما از یهودیت . کند کند و احکام مذهب یهود را نیز بر آنها تحمیل نمی غیریهودی را رد نمی

 .شود ل انجیل در میان غیریهودیان استفاده میبرای انتشار کام

، در  سـوی غـرب ، بـه گسترش هرچه بیشتر انجیل در میان غیریهودیـان. ۲۰  :۱۹ تا ۶  :۱۶
کننـد، امـا  ًیهودیان مکررا انجیل را رد مـی.  ِخود اروپا، در این قسمت شرح داده شده است

 .پذیرند غیر یهودیان آن را با آغوش باز می

در این قسمت رویدادهای مربوط به رسیدن پـولس و انجیـل بـه روم . ۳۰  :۲۸  تا۲۱  :۱۹
شـود  ؛ توجه زیادی به محاکمات پولس شده که در طی آنها سه بار اعالم می شرح داده شده

 . که او از هر خطایی مبرا است

بخوانیـد، تـا "  حرکـت"بندی و با احـساس ایـن  سعی کنید کتاب اعمال را با این تقسیم
،  هنگـام مطالعـه به.  کند یا نه ان کشف کنید که آیا این نوع مطالعه حق مطلب را ادا میخودت
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، یـا در واقـع  ، یک عامـل مهـم را از قلـم انداختـه متوجه خواهید شد شرحی را که آوردیم
در موقـع .  القدس در همـه ایـن رویـدادها اسـت ترین عامل را، که آن همانا نقش روح مهم

،  اهید شد کـه در هـر واقعـۀ مهـم و در زنـدگی هـر شخـصیت کلیـدی، متوجه خو مطالعه
ِطبق گفتۀ لوقا، این حرکت به جلو بر اساس نقـشه . کند القدس نقش اصلی را بازی می روح

؛ اینهـا اتفـاق افتـاد چونکـه خـدا آن را اراده فرمـوده بـود و  و طرح انسانی تحقـق نیافـت
 .القدس عامل اجرایش بود روح

 
  هدف لوقا

زده یـا  ای شـتاب ِ خیلی مراقب باشیم که مبادا از این نگاه کلی به کـار لوقـا، نتیجـهباید
جا ارائه داد کـه تـا  توان چند مالحظۀ به اما می.  جزمی در خصوص هدف الهامی او بگیریم

 . حدی بر اساس کاری است که لوقا انجام نداده است

ی باشد کـه لوقـا بـه پیـشرفت رسد که کلید درک اعمال در عالقه و توجه نظر می به -۱
، یعنی حرکت و پیشرفت انجیل از مرکزش در اورشلیم  القدس داشت رهبری روح انجیل به

ُسوی تحول و تبدل آن به پدیده ، به اش و از گرایش یهودی َ ای جهانی که اکثریـت پیـروانش  َ
اعمال متصور ، اگر هدفی برای کتاب  با توجه به ساختار و محتوای کتاب. غیریهودیان بودند

القدس توجهی نشده باشد، این   خدمت به غیریهودیان و نقش روحمسئلۀشویم که در آن به 
 . ًتصور قطعا از مقصود اصلی کتاب دور افتاده است

کند، مطالبی است  را تأیید می"  پیشرفت" عالقه و توجه به این مسئلۀدلیل دیگری که  -۲
یـا زندگینامـۀ رسـوالن "  زندگی"ه او هیچ توجهی به نخست اینک. پردازد که لوقا به آنها نمی

محض اینکه  به). ۲  :۱۲(اش اطالع داریم  یعقوب تنها رسولی است که از پایان زندگی. ندارد
جز  شود، به شود، پطرس از صحنه خارج می سوی امتها آغاز می حرکت و پیشرفت انجیل به

. دهـد ریهودیان را مورد تأیید قرار میهم به این دلیل که خدمت در میان غی ، آن۱۵در فصل 
علـت  ًاند، و توجه لوقا به پولس نیز تقریبا به سایر رسوالن جز یوحنا مورد اشاره قرار نگرفته

 . خدمتش در میان غیریهودیان است

آن هفـت نفـر در بـاب .  تشکیالت کلیـسایی داردمسئلهدوم اینکه لوقا توجه اندکی به 
لوقـا . کننـد ، خیلی زود اورشلیم را ترک مـی و در هر صورتاند،  ششم شماس نامیده نشده

کند که به چـه علـت و چگونـه رهبـری کلیـسای اورشـلیم از پطـرس و  هیچگاه ذکر نمی
، هیچگـاه  ؛ در ضـمن)۱۸  :۲۱؛ ۱۳  :۱۵؛ ۱۷  :۱۲(رسوالن به یعقوب برادر عیسی منتقـل شـد 

گوید ایـن  ند؛ تنها چیزی که میشد گوید که کلیساهای محلی چگونه اداره و رهبری می نمی
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 ).۲۳  :۱۴(شدند  معین می»  کشیشان«است که 

ای به گسترش انجیل در سایر مناطق جغرافیـایی دیگـر، در مـسیر  سوم اینکه هیچ اشاره
یوگـسالوی (، الیرکـون )۵  :۱تـیطس (ای بـه کریـت  اشـاره.  ، نـشده اسـت اورشلیم به روم

سمت شرق  ، یا به گسترش انجیل به)۱ :۱اول پطرس (یا ُ، یا پنطس و کپدوکیه و بطین)معاصر
 .خورد چشم نمی سمت جنوب در مصر، به النهرین یا به در نواحی بین

رساند که هـدف لوقـا از نوشـتن  گیری می تمام این نکات در مجموع ما را به این نتیجه
 .، ارائه تاریخ کلیسا نبوده است کتاب اعمال

 یکپارچـه کـردن یـا مـسئلهای بـه   لوقا توجـه و عالقـهرسد که نظر نمی همچنین به -۳
ِمثال وقتی ایمان آوردن افراد را ثبت مـی. ِاستاندارد کردن امور داشته باشد ًکنـد، معمـوال دو  ً

امـا ترتیـب .  القدس است و دیگری تعمید آب گیرد که یکی عطای روح عامل را مد نظر می
؛ گـاه در کنـار  ردن دستها هست و گاه نیست؛ گاه همراه با گذا این تجربه گاه معکوس است

شـود،  ندرت به توبه هم اشاره مـی خورد؛ و به خورد و گاه نمی چشم می آن تکلم به زبانها به
طـور  شود یا حتـی بـه ، هیچگاه گفته نمی درضمن. ۳۹- ۳۸  :۲حتی بعد از سخنان پطرس در 

ۀ زنـدگی اشـتراکی را نظیـر شود که کلیساهای غیریهودیان تجربـ غیرمستقیم هم اشاره نمی
ًچنین تنوعی احتماال به ایـن .  رخ داد، داشتند۳۵- ۳۲  :۴ و ۴۷- ۴۲  :۲آنچه که در اورشلیم در 

عنوان الگـوی واحـد بـرای تجربـه و زنـدگی کلیـسایی ارائـه  معنا است که هیچ الگویی به
 .گردد نمی

ًایت ندارد؟ الزاما چنـین اما آیا منظور این است که لوقا هیچ قصد خاصی از بیان این رو
 او قصد داشت به خوانندگان اولیه خود چه بگوید؟ : سؤال این است.  نیست

، ارائـۀ یـک  ، ما بر این باوریم که قصد لوقا در اکثر بخشهای کتاب اعمـال حال با این -۴
. ِاما این الگو بیش از آنکه در جزئیات کتاب باشد، در تصویر کلـی آن قـرار دارد.  الگو است

اگر خدا لوقا را بر آن داشت تا این رویدادهای تاریخی را به این شکل سازمان دهـد و نقـل 
،  ، شادمانه و پیـشروندۀ انجیـل را در جهـان غیریهـودی کند، ما نیز باید حرکت پیروزمندانه

القـدس انجـام  ، پیشرفتی که با قدرت روح عنوان ارادۀ خدا برای تداوم کلیسا تلقی نماییم به
خاطر اینکه ارادۀ خدا بـرای  و درست به. اش تحول زندگی انسانها و جوامع بود  نتیجهشد و

تواند مانعی بـر سـر راه پیـشرفت آن ایجـاد کنـد، نـه  کلیسا بر این قرار دارد، هیچ چیز نمی
،  ایـن ترتیـب به.  ، نه زندان و نه دسیسه نظری نظر و نه تنگ ، نه اختالف سنهدرین و نه کنیسه

»  کلیـساهای اعمـال«ًگفت که گرچه قصد لوقا احتماال این بود کـه کلیـساها شـبیه توان  می
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، بلکـه  هـا نبـوده تر، قصد او الگوگیری از همه مـوارد و نمونـه باشند، اما در معنایی گسترده
 .باشد ، که همانا حرکت جلوروندۀ پیام انجیل می الگوگیری از کلیات بوده است

 
   یک نمونۀ تأویلی

، خوب است که  دست آوردیم دید کلی که از محتوا و قصد اولیه کتاب اعمال بهبا چنین 
، و آن ۲۵- ۱  :۸ و دیگـری ۷- ۱  :۶، یکـی  دو روایت را از این کتاب مورد بررسی قرار دهـیم

 . نوع مسائل تأویلی را که باید دربارۀ کتاب اعمال مطرح کرد، استخراج نماییم

ِخواندن مکرر آیات مورد نظر و بخشهای مجاور آن آغاز ، بررسی را باید با  طبق معمول

ً، سؤاالت چارچوبی کـه بایـد دائمـا بـرای  همانطور که در مورد رساالت انجام دادیم.  کنیم
؟ ایـن روایـت  مقصود این روایت یا سخنرانی چیست"، عبارتند از  کتاب اعمال مطرح کنیم

" ؟ وقا ایـن را در ایـن قـسمت آورده اسـتکند؟ چرا ل ِدر کل روایات لوقا چه نقشی ایفا می
، الزم  توانید به این سؤاالت پاسخ دهید، امـا گـاه ، می ًمعموال بعد از یکی دو بار مطالعۀ دقیق

ِخواهید داشت که مطالبی را اضافه بر خود کتاب اعمال بخوانید تا بتوانید به برخی سؤاالت 

این امر . که در مسیر درست قرار داریدمربوط به محتوا پاسخ گویید و اطمینان حاصل کنید 
 . ًخصوصا در مورد کتاب اعمال صادق است

کنـد؟  این آیـات چـه نقـشی در کـل مـاجرا ایفـا مـی.  کنیم  آغاز می۷- ۱  :۶بررسی را با 
 ۷  :۶- ۱  :۱، یعنـی  ، این آیـات بـه بخـش اول نخست. توان اشاره کرد بالفاصله به دو نکته می

آورد، یعنـی  ِ، این آیات وسیلۀ انتقال ماجرا را به بخش دوم فراهم می بخشند؛ دوم خاتمه می
 مـورد عالقـۀ او در مسئلۀ. دهد دقت کنید که لوقا این کار را چگونه انجام می. ۳۱  :۹- ۸  :۶به 
روایت . باشد ، ارائۀ تصویری از حیات کلیسای اولیه و گسترش آن در اورشلیم می۷  :۶- ۱ :۱

، به نخـستین تنـشی کـه در  اما درضمن. ، این هر دو جنبه را در بر دارد۷- ۱  :۶مورد نظر ما، 
هـای  کند نیز اشاره دارد، تنشی که مبتنی بـود بـر جریـان ِبطن خود جامعۀ مسیحی بروز می

یهودیـان (و پراکندگان ) زبانها عبرانیان یا آرامی(، میان یهودیان اورشلیم  ِسنتی خود یهودیت
ِدر کلیسا، این تنش از طریق پذیرش رسمی رهبرانی حل و فـصل ).  انزب هلنیست یا یونانی

 .زبان برخاسته بودند ِنژاد یونانی ِشد که از میان مسیحیان یهودی

، زیرا در ایـن مرحلـه بایـد تحقیقـی دربـارۀ  جلمۀ آخر را به این شکل خاص ادا کردیم
،  ا سـایر کتـب مرجـعمقـدس یـ با مراجعه به فرهنگ کتاب.  چارچوب تاریخی انجام دهیم

  : توانیم به نکات مهم زیر دست یابیم می

زبان یعنی پراکندگان یهود بودنـد  ِ، یهودیان یونانی هلنیستها به احتمال قریب به یقین -۱
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 .زیستند که اکنون در اورشلیم می

گشتند تا  بسیاری از این قبیل هلنیستها در سالهای پایانی عمر خود به اورشلیم باز می -۲
از . رگشان در آن مکان مقدس واقع شود و در همانجا در جوار کـوه صـهیون دفـن شـوندم

ای بـرای امـرار  هایشان هـیچ وسـیله ، بیوه آنجا که اورشلیم زادگاهشان نبود، بعد از مرگشان
 .معاش نداشتند

کردنـد؛ ایـن امـر  ها حمایت مـی ، از این بیوه مردم اورشلیم از طریق صدقات روزانه -۳
 .آورد دیدی بر اقتصاد اورشلیم وارد میفشار ش

ِزبان خود را داشتند و استیفان و شاؤل   روشن است که هلنیستها کنیسۀ یونانی۹  :۶از  -۴

 .، عضو همین کنیسه بودند)۹، آیه  زبان قیلیقیه واقع در ایالت یونانی(اهل طرسوس 

چشمگیری در این طور  ًاز باب ششم اعمال کامال مشخص است که کلیسای اولیه به -۵
) ۲؛ " ِزنـان ایـشان بیوه"اشاره به ) ۱ : یابیم این را از این نکات در می. کنیسه رسوخ کرده بود

) ۳تمام هفت نفری که برای رسیدگی به این امر انتخاب شده بودند، نامهای یونانی دارنـد؛ 
 . گرفت ضدیت و مخالفت اصلی از جانب کنیسۀ پراکندگان صورت می

آن «از آنها فقـط بـا عنـوان . اند ، این هفت نفر هیچگاه شماس نامیده نشده هو باالخر -۶
ِزنـان  ًشد و وظیفۀ آنان قطعا این بود که بر توزیع جیرۀ خـوراک روزانـه بیـوه یاد می»  هفت

اسـتیفان و (زبان نظارت کنند، اما بدون شک خـدمت کـالم را نیـز برعهـده داشـتند  یونانی
 ). فیلیپس

 لوقـا ۱  :۸ ؛ ۸  :۶کند، زیـرا در  سائل به درک دنبالۀ مطلب کمک بزرگی میآگاهی از این م
کند بـه یکـی از آن هفـت و او را شخـصیت اصـلی در نخـستین  توجه خود را معطوف می

دارد  روشنی بیـان مـی لوقا به. نماید پیشرفت و اشاعه انجیل در خارج از اورشلیم معرفی می
، از این آیات باید پی ببرید  درضمن). ۴- ۱  :۸(بار آورد  ای به که شهادت استیفان چنین نتیجه

زبان در اورشلیم تا چه حد بـرای نقـشۀ خـدا  ِبه این حقیقت که این جامعۀ مسیحیان یونانی
هرحـال  ایشان در اثر جفا مجبور شـدند اورشـلیم را تـرک گوینـد، امـا بـه.  مهم بوده است

نـواحی یهودیـه و « خـارج شـدند و کـالم را در لذا از اورشلیم. اورشلیم زادبوم ایشان نبود
 .بشارت دادند»  سامره

 به این دلیل ذکر نشده تا ما را در خصوص تشکیالت ۷- ۱  :۶، روایت مذکور در  بنابراین
نقش این روایت . ِکلیسا و تقسیم آن به طبقه روحانیون و شماسان غیراستخدامی تعلیم دهد

شرفت و گسترش کلیسا در خارج از اورشلیم آمـاده این است که صحنه را برای نخستین پی
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 .سازد

در اینجا مـا مـاجرای نخـستین توسـعۀ .   از نوع دیگری است۲۵- ۵  :۸روایت مذکور در 
این روایت برای ما اهمیت خاصی دارد زیـرا حـاوی .  یابیم شدۀ کلیسای اولیه را می شناخته

 . دان مبارزۀ تعبیری شده است، اغلب تبدیل به می چندین مشکل تأویلی است و درضمن

باز باید تکرار کنیم که هیچ .  ، باید تأویل خود را با هشیاری بسیار آغاز کنیم طبق معمول
در ایـن مـورد، بـرای . برداری وجود نـدارد ِجایگزینی برای خواندن دوبارۀ متن و یادداشت

مـا مـاجرا را اینچنـین . د، سعی کنید ماجرا را به زبان خودتان بیان کنی دستیابی به کنه مطلب
  : کنیم خالصه می

باشـد،  موضوع در اینجا خدمت اولیۀ فیلیـپس در سـامره مـی.  ماجرا بسیار روشن است
ًظـاهرا بـسیاری از سـامریها بـه ). ۷- ۵  :۸(خدمتی که همراه بود با شـفاها و اخـراج دیوهـا 

نقدر قدرتمنـد بـود کـه معجزات آ. مسیحیت گرویدند، چرا که ایمان آوردند و تعمید یافتند
کلیـسای اورشـلیم وقتـی از ). ۱۳- ۹  :۸(، آن جادوگر سرشناس نیز ایمان آورد  حتی شمعون

، پطرس و یوحنا را به آنجا گسیل داشت و فقط در این زمان بود که  این جریان آگاهی یافت
نچـه کـه شمعون خواست تا با ابتیـاع آ). ۱۷- ۱۴  :۸(القدس را دریافت کردند  سامریها روح

آنگـاه پطـرس او را تـوبیخ کـرد، امـا از پاسـخ . پطرس و یوحنا داشتند، وارد خدمت شود
روشن نیست که آیا توبه کرد یا مشمول مجازاتی گشت که پطرس ) ۲۴  :۸(ِشمعون جادوگر 

 ).۲۳- ۲۰  :۸(اعالم کرده بود 

ته برای او بـسیار ، روشن است که دو نک کار برده ای که لوقا برای ارائۀ مطلب به از نحوه
یکـی ایمـان آوردن سـامریان اسـت و دیگـری مـاجرای شـمعون  : حائز اهمیت بوده است

ًمشکالت تأویلی که بسیاری از مسیحیان در تفـسیر ایـن بخـش دارنـد، اساسـا از . جادوگر
ایشان تمایل دارند چنین تصور کنند که مـاجرا . گیرد شان نشأت می آگاهی و اعتقادات قبلی

فرماید  ِاز آنجا که پولس در باب هشتم رومیان می.  به این شکل اتفاق افتاده باشدبایست نمی
القدس مسیحی باشد، چگونه امکـان دارد کـه ایمانـداران  تواند بدون روح کس نمی که هیچ

القدس را دریافت نکرده باشند؟ ماجرای شمعون  سامره پیش از آمدن پطرس و یوحنا، روح
ً، یا اینکه صرفا اعتراف ایمان " سقوط کرده"ً واقعا ایمانداری بوده که ؟ آیا او جادوگر چه بوده

 بخش را داشته باشد؟ ِکرده بدون اینکه ایمان نجات

کوشد همـه مـسائل را  ِخیزد که خود لوقا نمی ًمشکل اصلی احتماال از این واقعیت برمی
بخـوانیم و بـسیار دشـوار اسـت کـه چنـین متنـی را . برای ما هماهنگ و یکپارچـه سـازد
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؛ نویسندگان این کتاب نیز از چنـین امـری  های قبلی خود را وارد قضاوتمان نسازیم گرایش
ای در ایـن  چه نکتـه.  نظر لوقا را کشف کنیم ، خواهیم کوشید نقطه حال بااین. مصون نیستند

 کند؟ ؟ این نکته چه نقشی در هدف کلی او ایفا می ماجرا برای او مهم است

رسد که دو نکته برای او بسیار مهـم بـوده  نظر می ، به ِ آوردن سامریاندر خصوص ایمان
  : است

دسـت یکـی از  ، که نخستین گسترش جغرافیایی انجیـل بـود، بـه بشارت در سامره) ۱(
هرحال برای  به) ۲. ( هلنیستها بدون هیچگونه برنامه و طرحی از جانب رسوالن تحقق یافت

که این خدمت بشارتی مورد تأیید خدا و رسـوالن بـود، و خوانندگان لوقا مهم است بدانند 
کوشد نشان  لوقا می. باشد القدس تا دستگذاری رسوالن گواه بر این امر می ِنازل نشدن روح

ِ، گرچه بدون هیچگونه اعمـال  طلبانه نبوده دهد که خدمت بشارتی هلنیستها حرکتی جدایی

 . فتنظر از سوی رسوالن در خصوص رشد کلیسا صورت گر

ًاحتماال آنچه که تا آمدن پطرس و یوحنا عطا نشده بود، شواهد و دالیل قابـل رؤیـت و 
توان این نکته را ثابت کرد چونکه در  ، گرچه نمی القدس بوده است ِکریزماتیک حضور روح

ما بـه سـه دلیـل چنـین . متن چنین چیزی گفته نشده و لوقا نیز توجهی به این مطلب ندارد
  : نهیم ش میبرداشتی را پی

، در  تمام آنچه که در مورد سـامریها پـیش از آمـدن پطـرس و یوحنـا گفتـه شـده) ۱ (
لذا سامریها .  بخشهای دیگر کتاب اعمال برای توصیف تجربۀ اصیل مسیحی قید شده است

ًقطعا زندگی مسیحی را واقعا آغاز کرده بوده مانند  -در سایر بخشهای کتاب اعمال ) ۲. (اند ً
. رود شمار می القدس آن عنصر مهم و حیاتی در زندگی مسیحی به حضور روح - این بخش

بـرای ) ۳(پس چگونه سامریها زندگی مسیحی را بدون این عنصر حیاتی آغاز کرده بودند؟ 
، کـه )۳۸  :۱۰ ؛ ۸  :۶ ؛ ۸  :۱(القدس مترادف با قدرت اسـت  ، حضور روح لوقا در کتاب اعمال

ً، احتماال همین ظهور و تجلی  بنابراین.  رسیده است ظهور می یت بهًمعموال با شواهد قابل رؤ
القدس بوده است که در سامره رخ نداده بـود، ظهـوری  ِقدرتمند و قابل رؤیت حضور روح

 .داند القدس می روح»  یافتن«یا »  نازل شدن«که لوقا مترادف با 

ا شواهد بسیاری خارج از ام.  نقش شمعون جادوگر نیز در این ماجرا بسیار پیچیده است
شـدۀ  دهند که این شمعون یکی از مخالفین شناخته مقدس موجود است که گواهی می کتاب

شاید لوقا ماجرای شمعون را نقـل کـرده تـا رابطـۀ متزلـزل او را بـا . مسیحیت اولیه گردید
جامعه مسیحیت نشان دهد و برای خوانندگان خود مشخص سازد که شـمعون فاقـد تأییـد 
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کند که خواننـده در  گفتۀ آخر شمعون فقط زمانی مبهم جلوه می.  و رسوالن بوده استخدا 
ً، عمـال  کل روایت لوقا در مورد شمعون. های اولیه باشد پی یافتن ماجراهای مربوط به توبه

آنچـه . ، اهمیت غایی در ماجرا نـدارد ًاینکه او واقعا نجات یافته بوده یا نه. حالتی منفی دارد
، الاقـل در مقـام  ت دارد، این است که او تماسی کوتاه با کلیسای اولیه داشته اسـتکه اهمی

ِکنندۀ قضاوت خـود لوقـا در مـورد مـسیحیت  ًاما گفتۀ پطرس ظاهرا منعکس. یک ایماندار

 » .مسیحیت او کاذب بود»  :باشد شمعون می

چرایی روایت لوقا ما قبول داریم که تأویلی از این نوع که در پی دستیابی به چگونگی و 
، اما معتقدیم که این نوع بررسی نخـستین  ً، الزاما از نظر عبادتی جالب و جذاب نیست است

نبایـد تـصور کنـیم کـه هـر . باشد عنوان کالم خدا می گام الزامی برای درک کتاب اعمال به
 روایـت و اما هر جمله در هـر. دهد ً، لزوما پیامی را به ما می جمله در هر روایت و هر نطقی

در . ِکوشد از طریق کل کتاب اعمال بـه مـا بگویـد ، نقشی دارد در آنچه که خدا می هر نطق
کـار  توانیم از هر روایت منفرد، روشهایی را که خدا برای تحقق مقصودش به این فرایند، می

 . ، بیاموزیم گرفته

  تعبیر کتاب اعمال

 
، و آن ایـن   معطوف به یـک نکتـه اسـتًگونه که قبال اشاره شد، توجه ما در اینجا همان

، چگونـه  مقـدس است که هر یک از روایات کتاب اعمال یا هر روایـت دیگـری در کتـاب
عبـارت  کنـد؟ بـه های بعدی یا روزگار ما عمل مـی مثابه سابقه یا الگو برای کلیسای دوره به

، بلکـه   اولیـهکنندۀ کلیسای هست که نه فقط توصیف"  کالمی"دیگر، آیا کتاب اعمال حاوی 
وجـود داشـته "  کالمـی"دهندۀ هنجاری برای کلیسا در تمام دورانها باشد؟ اگـر چنـین  ارائه

توان اصولی را برای درک آن کشف یا تعیین کرد؟ اگـر وجـود نـدارد، در  باشد، چگونه می
ی ً، سابقۀ تاریخی دقیقا چه نقش طور خالصه آنصورت با مقولۀ سابقه و الگو چه باید کرد؟ به

 کند؟ در اصول عقاید مسیحی یا ادراک تجربۀ مسیحی ایفا می

ِاز همین ابتدا باید توجه داشت که تقریبا همۀ مسیحیان پایبند به کتاب ، گـرایش  مقـدس ً
اما در این . چشم هنجار بنگرند، بعضی کمتر و بعضی بیشتر ها و الگوها را به دارند که سابقه

ای گرایش دارند که بعضی از روایات را اساسـی   سو، عدهاز یک. برند کار نمی امر انسجام به
برای الگوهای اجباری قرار دهند و بعـضی دیگـر را نادیـده بگیرنـد؛ از سـوی دیگـر، گـاه 

، الگوهـا  ِگرایش دارند که به یک الگو حالتی اجباری دهند در حالیکه در خود کتاب اعمـال
 .حالتی پیچیده و غامض دارند
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دهیم که نبایـد آنهـا را اصـولی  ی در زمینۀ تعبیر کتاب اعمال ارائه میًما ذیال پیشنهادهای
 تعبیـر مـسئلهشمار آورد؛ لیکن امیدواریم که اینها کمکی باشند برای آنکه بتوانیم با  مطلق به

 . تری برخورد کنیم طرز جدی کتاب اعمال به

 
   برخی اصول کلی

کنندۀ  مقدس که توصیف وایات کتاب تعبیری این است که آیا رمسئلۀترین  در اینجا مهم
عنوان هنجاری برای تعیین آنچه کـه  تواند به امری است که در کلیسای اولیه اتفاق افتاد، می

در کلیسای امروز باید اتفاق بیفتد، عمل کند؟ آیا مـواردی در کتـاب اعمـال هـست کـه در 
تـوانیم چنـین  مـی" ،  گفـتیا فقط بایـد " ، باید چنین کنیم"  :درستی گفت مورد آنها بتوان به

 ؟" کنیم

مقـدس  ِنظران تفسیر این است که تا زمانی کـه کتـاب نظر ما و بسیاری دیگر از صاحب
، آنچه کـه در روایـات آمـده یـا  وضوح و روشنی به ما نگفته که باید کاری را انجام دهیم به

 عوامل بتـوان تواند حالتی هنجاری داشته باشد، مگر آنکه به کمک سایر ، نمی توصیف شده
بـرای ارائـۀ . ثابت کرد که نویسنده در نظر داشته که روایتش حالتی هنجـاری داشـته باشـد

 .چنین نظری دالیل خوبی وجود دارد

شود، بـه سـه دسـته  مقدس اخذ می ، گفتارها یا قضایای عقیدتی که از کتاب طور کلی به
اخالقیـات ) ۲(، )اد دارنـدآنچه که مـسیحیان اعتقـ(الهیات مسیحی ) ۱( : قابل تقسیم است

آنچه که (تجربۀ مسیحی و عمل مسیحی ) ۳(، )آنطور که مسیحیان باید رفتار کنند(مسیحی 
، بایـد بـرای ایـن گفتارهـا و قـضایا دو  بندی در بطن این تقسیم). مسیحیان باید انجام دهند

دسـته از قـضایا ، آن  در سـطح اول.  نامیم سطح قائل شد، که آنها را سطوح اولیه و ثانوی می
یعنـی آنچـه کـه (شـوند  مقدس ناشی می ها و احکام صریح کتاب گیرند که از گزاره قرار می

، آن دسـته از گفتارهـا قـرار دارنـد کـه  در سـطح دوم). مقدس قصد دارد تعلیم دهـد کتاب
 .اند گیری تلویحی یا از طریق سابقه اخذ شده ، از طریق نتیجه صورت اتفاقی به

طور مستقیم تعلیم داده  ، در دستۀ الهیات مسیحی گفتارهایی از این دست به عنوان مثال به
انـد،  ، همـه گنـاه کـرده ، خدا محبت اسـت خدا واحد است :اند و بنابراین اولیه هستند شده

، و عیـسی مـسیح دارای الوهیـت  وسـیله فـیض اسـت مسیح برای گناهان ما مرد، نجات به
گیرند کـه نتیجـۀ منطقـی گفتارهـای  ز گفتارهایی قرار می، آن دسته ا در سطح دوم. باشد می

، موضـوع الوهیـت  این ترتیب به. اند مقدس اخذ شده طور تلویحی از کتاب اولیه هستند یا به
چگونـه در )  م- طبیعت الهی و طبیعت انـسانی او(؛ اما اینکه دو طبیعت او  مسیح اولیه است

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۱۵ مسئلۀ سابقۀ تاریخی: اعمال

 . گیرند، ثانوی است وحدت قرار می

. ِتوان اعمـال کـرد مقدس نیز می شابه این را در خصوص آموزه و عقیده کتابتمایزی م
ًطبعـا منظـور .  ؛ اما ماهیت دقیق الهام ثانوی است ای است اولیه ِالهامی بودن کالم خدا قضیه

ِچنـین گفتارهـایی اغلـب بـر ایمـان فـرد بـه . این نیست که گفتارهای ثانوی فاقد اهمیتنـد

، ارزش الهیاتی غـایی آنهـا بـسته بـه ایـن  در واقع. گذارند یاتی میگفتارهای اولیه تأثیری ح
 .کنند است که چه مقدار به حفظ انسجام گفتارهای اولیه کمک می

مقـدس  نکتۀ مهم در اینجا این است که هر آنچه که مسیحیان از طریـق سـابقه از کتـاب
 ثـانوی قـرار ، و در سـطح کنند، در دستۀ سوم یعنـی تجربـه و عمـل مـسیحی استخراج می

، این حقیقت که عـشاء ربـانی بایـد عملـی دائمـی در کلیـسا باشـد،  عنوان مثال به. گیرد می
خود مسیح آن را مقرر فرمود؛ رساالت و اعمال رسوالن بـه آن .  گفتاری است در سطح اول

، بر  اما تعداد دفعات برگزاری آن که مورد اختالف در میان مسیحیان است. دهند شهادت می
. آوری وجـود نـدارد ً؛ قطعا در این زمینـه هـیچ حکـم الـزام ه سنت و سابقه استوار استپای

 در خـصوص لـزوم مـسئلههمین . گوید ًمقدس در این خصوص مستقیما چیزی نمی کتاب
و )  اولیه(»  با هم آمدن در جماعت«، یا در خصوص ) ثانوی(و نحوۀ انجام آن )  اولیه(تعمید 

باز باید یـادآور شـویم کـه منظـور ایـن . کند نیز صدق می)  ثانوی(تعداد دفعات یا روز آن 
ًمثال خیلی مشکل اسـت بتـوان ثابـت کـرد کـه آیـا . نیست که گفتارهای ثانوی مهم نیستند

،  ، امـا در هـر دو صـورت مسیحیان باید روز شنبه برای پرستش جمع شوند یا روز یکـشنبه
 . ِروش انتخاب شده اهمیت الهیاتی خواهد داشت

»  قـصد اصـلی«، مقولـۀ  طور تنگاتنگی به این موضوع مربوط اسـت  دیگری که بهمسئلۀ
دهـد  مقدس به مـا تعلـیم مـی کتاب" :گویند شود که می خیلی شنیده می.  مقدس است کتاب

، اشاره بـه آن چیـزی اسـت کـه در گفتارهـای صـریح  منظور مردم عادی از این گفته..."  که
شود که افراد وارد حوزه تـاریخ  ، مشکل زمانی آغاز می این زمینهدر ".  تعلیم داده شده است"

؟ حتی اگـر آنچـه ثبـت  ، تعلیم هم داده شده آیا هر چه که ثبت شده. شوند مقدسی می کتاب
 نظر روشی خوب و پسندیده آید؟ ، به شده

گوید که کالم خدا را باید در تعـالیم صـریح  المثل متداول در زمینه تفسیر می یک ضرب
اگـر . این نکته در تفسیر روایـات تـاریخی اهمیتـی حیـاتی دارد. مقدس جستجو کرد تابک

تر خود را بسط دهد، آیا مفـسر حـق دارد آن  نگار رویدادی را نقل کرده تا هدف کلی تاریخ
 نگار، تعلیمی از آن استخراج کند؟ ِتر تاریخ ِرویداد را بگیرد و بدون توجه به هدف کلی
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 لوقا ممکن است برای بعضی محل تردید باشد، فرضیۀ مـا بـر گرچه قصد و هدف کلی
، این است که او کوشیده تا نشان دهد که چگونـه کلیـسا از  دست دادیم اساس تأویلی که به

ای  ، تبـدیل بـه پدیـده گرایانـه تعدادی ایماندار یهودی مستقر در اورشلیم با حـالتی یهـودی
القدس مسؤول مـستقیم ایـن پدیـده بـود،  حًعمدتا غیریهودی و جهانی گردید و چگونه رو

ِاین حقیقت که لوقا مرتبا این موضـوع .  ًپدیدۀ نجات فراگیر و جهانی و صرفا مبتنی بر فیض ً
تواند مانع پیـشرفت کلیـسا گـردد، پیـشرفتی کـه بـا  کند که هیچ چیز نمی کلی را تکرار می

که لوقا هـدفش ایـن بـود کـه اندازد  شود، ما را به این فکر می القدس انجام می قدرت روح
و این حقیقت که کتاب . را الگویی برای حیات خود تلقی کنند"  پیشرفت"خوانندگانش این 

ًاندازد که قطعا ایـن همـان حـالتی اسـت کـه  ُاعمال در کانن قرار دارد، ما را به این فکر می
 . القدس فته از روحیا ، شاد و پیروزمند، و قدرت کلیسا باید داشته باشد، یعنی حالتی بشارتی

، جزئیاتی کـه وقتـی در کنـار  توان گفت ِاما در مورد جزئیات خاص این روایات چه می
کنند؟ آیا این جزئیات نیز دارای  تر لوقا کمک می گیرند، ما را در درک هدف کلی هم قرار می

اده کرد؟ عنوان الگوهای هنجاری استف توان به همان ارزش تعلیمی هستند؟ آیا از آنها نیز می
ًکنیم که چنین باشد، اساسا به این علت که اکثر ایـن قبیـل جزئیـات نـسبت بـه  ما فکر نمی

، از یک روایت تا روایـت دیگـر، ایـن  ، حالتی اتفاقی دارد و درضمن موضوع اصلی روایت
 .جزئیات ابهامات خاص خود را دارند

دیدیم که این روایـت چـه  ۷- ۱  :۶ِ، ضمن بررسی روایت مذکور در اعمال  به این ترتیب
گیـری بـرای نخـستین  کند؛ این روایت در واقع یک نتیجـه نقشی در طرح کلی لوقا ایفا می

شاید این هـدف را . کند ، هلنیستها را نیز معرفی می بخش اصلی کتاب است و در عین حال
ای  گونـه نیز داشته کـه نـشان دهـد نخـستین تـنش در بطـن جامعـه مـسیحی چگونـه بـه

 . میز حل و فصل گشته استآ مسالمت

عنـوان  به. گیری کرد صورت تلویحی نتیجه ، شاید بتوان چند نکته را نیز به از این روایت
حـل خـوب  توان آموخت که برای کمک به یک گروه اقلیـت در کلیـسا، یـک راه ، می مثال
ایـن . ِتواند این باشد که اجازه دهیم آن گروه رهبران دلخواه را خودشـان انتخـاب کننـد می

ً؟ الزامـا  آیا ما نیز باید همان کار را بکنیم. ًعمال همان کاری است که کلیسای اولیه انجام داد
گوید و هیچ دلیلی هم وجـود نـدارد کـه فکـر کنـیم او  ، زیرا لوقا چنین چیزی به ما نمی نه
 اما از سـوی دیگـر، چنـین.  ، چنین چیزی مد نظر داشته است هنگام نگارش کتاب اعمال به

 .شود آید که دلیلی برای مخالفت با آن دیده نمی نظر می روشی آنقدر مناسب به
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خواهیم مورد تأکید قرار دهیم این است که هر آنچه که از چنین روایـاتی  ای که می نکته
. گیری کرد، نسبت به هدف و مقصود لوقا، حالتی ثانوی دارد صورت تلویحی نتیجه بتوان به

ِمسائل ثانوی اشتباه هستند، یا ارزش الهیاتی ندارنـد؛ منظـور ایـن منظور این نیست که این 
، در وهلۀ اول آن چیزی اسـت کـه روایـت قـصد  است که کالم خدا برای ما در این روایت

 .دارد به ما بیاموزد

تـوان اسـتخراج  ، اصول زیر را در خصوص تعبیر روایات تاریخی مـی بر پایه این بحث
  :کرد

 مطالبی برای مسیحیان حالتی هنجاری دارد کـه قـصد و منظـور در کتاب اعمال آن -۱
 .اولیۀ روایت باشد

کننـدۀ درک  توانـد مـنعکس ، حالتی ثانوی دارد، می آنچه که در مقایسه با قصد اولیه -۲
یافته از امور باشد، اما از همان ارزش تعلیمی برخوردار نیـست کـه در قـصد  نویسندۀ الهام

مقصود این نیست که مطالب ثانوی را نفی کنیم یا بگـوییم کـه .  اولیۀ روایات منعکس است
مقصود این است که آنچه که ثانوی است نباید تبدیل بـه .  حاوی هیچ کالمی برای ما نیست

عنوان تأییدی مضاعف یا شاهدی برای آنچـه کـه در جاهـای  تواند به اولیه گردد، گرچه می
 .ر رودکا ، به روشنی تعلیم داده شده است دیگر به

. سوابق تاریخی اگر قرار باشد ارزش هنجاری بیابند، باید به قصد اولیه مرتبط گردند -۳
، چنـین  صورت ، در این یعنی اگر بتوان ثابت کرد که هدف روایتی ارائه و ایجاد سابقه است

کرد ، ثابت  ، اگر بتوان بر پایۀ تأویلی صحیح عنوان مثال به. ای باید هنجاری تلقی گردد سابقه
 ارائۀ سابقه و الگویی به کلیسا جهـت انتخـاب رهبـران ۷- ۱  :۶که قصد اولیۀ لوقا در اعمال 

، چنین روشی برای انتخابات را همه مسیحیان در دوران بعدی نیز بایـد  صورت ، در آن بوده
ه ، آنگـا اما اگر قصد اولیه روایتی استقرار چنین سابقه و الگویی نبـوده. مورد اجرا قرار دهند

، باید با توجه به اصولی کـه در  عنوان سابقه برای مسیحیان بعدی تعیین ارزش این روایت به
 .بخش بعدی ارائه خواهیم داد، صورت گیرد

کند، این است که نکات هنجاری زیادی برای حوزۀ  مشکلی که چنین نگرشی ایجاد می
روش تعمید، سـن کـسانی ًمثال برای ! ماند گستردۀ تجربه و عمل مسیحی برایمان باقی نمی

القـدس  های کریزماتیکی که بایـد گـواه بـر دریافـت روح که داوطلب تعمید هستند، پدیده
اینهـا فقـط . ، هیچ تعلیم صریح و مستقیمی وجود نـدارد باشد، یا تعداد دفعات عشاء ربانی

ن اما همین موارد هستند کـه در میـان مـسیحیا. باشد چند نمونه از مسائل مورد اختالف می
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دارند که این کارها را بر اسـاس  در همۀ این موارد، افراد اظهار می. اند وجود آورده جدایی به
 .اند گیری از کتاب اعمال یا درک تلویحی از مطالب رساالت انجام داده نتیجه

،  ور شدن باشد یا نه روش غوطه گوید که آیا تعمید باید به ًمقدس صریحا به ما نمی کتاب
کننده باشـد یـا  ها باید همچون تعمید پولس خیره ، همۀ توبه عمید بگیرند یا نهکودکان باید ت

، یا عشاء ربـانی  عنوان عمل دوم فیض تأیید بشود یا نه القدس باید با زبانها به ، تعمید روح نه
وسـیلۀ  ای نظیـر تعمیـد بـه مـسئله، بـا  پس به این ترتیـب.  باید هر یکشنبه برگزار شود یا نه

تـوان چنـین  ، مـی گوید؟ در این خصوص مقدس چه می دن چه باید کرد؟ کتابور ش غوطه
بـه آب فـرود «(، و تشریحی که در کتاب اعمـال آمـده  گفت که بر اساس معنای خود کلمه

، و  ، دفـن عنوان مـرگ ، و قیاسی که پولس از تعمید به)۳۹- ۳۸  :۸؛ »از آب باال آمدند... شدند
هنگـام  ور شدن یا فرو رفتن در آب بـه ، کلیسای اولیه غوطه)۳- ۱  :۶روم (دهد  قیام ارائه می

صورت دستور نیامده زیرا ایـن  در هیچ جا این روش به.  انگاشته است تعمید را مفروض می
 .شد روش مفروض گرفته می

،  ، که آب روان ماننـد یهودیـه وجـود نداشـت اما از سوی دیگر، باید گفت که در سامره
آیا ایمانداران سـامره بـا . آورد وجود می ًور شدن قطعا مشکل بزرگی به شکل غوطه تعمید به

"  دیداکـه"نـام  ریختن آب بر سر خود تعمید گرفتند، همانطور که کتاب راهنمای کلیسایی به
)Didache) ( انـدازه کـافی نباشـد،  گوید کـه هـر جـا آب بـه می)   میالدی۱۰۰حدود سال

ًکامال روشـن بیـان "  دیداکه"کتاب !  دانیم ًاد؟ واقعا نمیتوان با ریختن آب بر سر تعمید د می
سازد کـه  ، اما این نکته را نیز روشن می ور شدن روش هنجاری تعمید بوده کند که غوطه می

، امـا سـندی  کتاب دیداکه گرچه الهامی نیست. باشد تر از روش انجامش می ِخود عمل مهم
اند به ما نشان دهد که کلیسای اولیه چگونـه تو ؛ این کتاب می مسیحی و بسیار قدیمی است

، با نیازها و اقتـضاها  ًمقدس صریحا اظهارنظر نکرده روشهای عملی را در مواردی که کتاب
؛ اما متداول بـودن تبـدیل  رفت کار می عنوان هنجار به روش متداول به.  داده است انطباق می

نیم و امری متداول را تبدیل بـه هنجـار ما نیز باید از همین نگرش استفاده ک. به هنجار نشد
منزلـه نااطـاعتی  ، یعنی نگوییم که همۀ مسیحیان باید چنین کنند و اگر نکنند، ایـن بـه نکنیم
 . است

 
   برخی اصول خاص

ها و الگوهای  ِ، نکاتی را در خصوص تعبیر سابقه با توجه به این مالحظات و اصول کلی
  : دهیم مقدسی ارائه می کتاب
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، قیاسی تهیه کنیم تـا  مقدس ای از کتاب ید هرگز درست نباشد که بر اساس سابقهشا -۱
ًمرتبـا )  انـداختن پوسـت(ًمـثال از روش جـدعون .  عملی را در روزگار خود توجیه نماییم

اگر خـدا از روی لطـف خـود عـدم . شود عنوان قیاسی برای کشف اراده خدا استفاده می به
تحمل کرد، ممکن است با دیگران نیز چنـین کنـد؛ امـا هـیچ این شکل  اعتماد جدعون را به

 .مقدس برای تقلید از این روش وجود ندارد مدرکی یا تشویقی در کتاب

هنگـام  القـدس بـر عیـسی بـه ، بر اساس روایت مربـوط بـه نـزول روح به همین شکل
 .شـود گیریهـای مختلـف منتهـی مـی ، دو قیاس متفاوت شکل گرفته که به نتیجـه تعمیدش

هنگـام  القدس را بـه کنند بر اینکه شخص ایماندار روح ای این رخداد را دلیلی تلقی می عده
. انگارنـد ، شاهدی بر تولد تازه در تعمید آب مـی کند و آن را از راه قیاس تعمید دریافت می

القـدس بایـد بعـد از تجربـه  بینند برای این عقیده که تعمید روح اما دیگران آن را دلیلی می
توان با قاطعیت گفت کـه  می). ًچون عیسی نیز قبال از روح تولد یافته بود(ت واقع شود نجا

شـد  قدرت آراسته می دید که عیسی برای رسالتش به ای می منزلۀ لحظه لوقا این رویداد را به
عنـوان  توانـد بـه اما شاید نتوان گفت که این واقعه می). ۳۸  :۱۰ و اعمال ۱۸ و ۴ و ۱  :۴لوقا (

ًگیریهای الهیاتی عمل کند، خصوصا زمانی که از آن فراسوی یک  سی برای یکی از موضعقیا
اگـر همـه . مقـدس بـرای یکـی از دو دیـدگاه اسـتفاده شـود عنـوان تأییـد کتـاب ، به قیاس

رفـت کـه  ، از همۀ ما انتظار می داشت های زندگی عیسی حالتی هنجاری برای ما می قسمت
 . ز سوم قیام کنیمبر روی صلیب جان بدهیم و رو

باشـند،  دارای ارزش مـی" الگـو"عنوان درس عبـرت و گـاه  مقدس به روایات کتاب -۲
، در عهـد جدیـد  در واقـع. گرچه ممکن است این امر جزو قصد اولیۀ نویسنده نبوده باشـد

ًمـثال پـولس از برخـی . انـد های عهد عتیق بـه همـین شـکل اسـتفاده کـرده گاهی از سابقه
د عتیق بهره گرفت تا به کسانی که در خصوص برگزیدگی الهی خـود امنیـت های عه نمونه

؛ عیـسی نیـز از نمونـۀ داود )۱۳- ۱  :۱۰اول قرنتیان (کردند، هشدار دهد  کاذبی احساس می
مرقس (عنوان سابقه تاریخی استفاده کرد تا کار شاگردان خود را در روز سبت توجیه کند  به
 ).  و بخشهای مشابه۲۸- ۲۳  :۲

اما هیچیک از ما از اقتدار و مرجعیت الهی برای تکرار همان نوع تأویل و تحلیل قیاسی 
.  بردنـد، برخـوردار نیـستیم کـار مـی که نویسندگان عهد جدید گاه در مورد عهد عتیـق بـه

یاد  کند، باید به ، عمل و روشی را در روزگار ما توجیه می ًخصوصا در شرایطی که یک سابقه
کـس  هیچ. کند بقه هیچ هنجاری را برای آن عمل و روش خاص ایجاد نمیداشت که آن سا
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َالزم نیست در روز سبت نان تقدمه بخورد یا خوشه های گندم را به دسـت خـود بمالـد تـا  َْ
نقش این سابقه این است که اصـلی .  نشان دهد که روز سبت برای انسان ساخته شده است

 .را در خصوص روز سبت ارائه دهد

مقدسـی  خواهد از یـک سـابقۀ کتـاب اگر کسی می.  ا الزم است هشداری بدهیمدر اینج
ِتر خواهد بود که اصـل مربـوط بـه آن  برای توجیه عملی در زمان حال استفاده کند، مطمئن

عنـوان  بـه. باشـد ِ، تعلیم آن اصل می ، قصد اولیه متن عمل را در جای دیگری بیابد که در آن
" ِخـشم مقـدس"دسـت عیـسی بـرای توجیـه  سازی هیکل بـه پاک، استفاده از رویداد  مثال

کـار  و برای پوشـاندن آن بـه"  خشم خودخواهانه"جای  که البته این اصطالح را به(خودمان 
توانیم تجربۀ امروز خـود را در مـورد تکلـم  اما می.  ، سوءاستفاده از این اصل است) بریم می

، بلکـه بـر اسـاس تعلـیم در مـورد ) در اعمـال(به زبانها نه فقط بر اساس سابقه این تجربه 
 .  استوار کنیم۱۴ تا ۱۲عطایای روحانی در اول قرنتیان 

هـای  ، سـابقه طور خاص در مورد عمـل مـسیحی ، و به در خصوص تجربه مسیحی -۳
منزلۀ الگوهای قابل تکرار تلقی شـوند، حتـی اگـر حـالتی  مقدسی ممکن است گاه به کتاب

نظـر  ًبارت دیگر، برای بسیاری از کارها و روشها کامال قابـل توجیـه بـهع به. هنجاری نیابند
مقدسی را تکـرار کننـد؛ امـا دشـوار  ، الگوهای کتاب های بعدی رسد که کلیساهای دوره می

بتوان گفت که همۀ مسیحیان در هر جا و هر زمانی باید این الگوهـا را تکـرار کننـد، و اگـر 
ِطور خاص صـادق اسـت کـه خـود  این امر زمانی به. اند دهنکنند، از کالم خدا نااطاعتی کر

الزم به تذکر است که . (ِعمل و روش اجباری و الزامی باشد اما شکل انجامش الزامی نباشد
هـا و  بعضی نهـضت. ًهمۀ مسیحیان ممکن است کامال با این نوع تبیین مطلب موافق نباشند

ند که همۀ الگوهای عهد جدید باید تا حـد ا وجود آمده ًها عمدتا بر اساس این فرض به فرقه
طور کامل در دورۀ ما پیاده شوند، و در طول سـالها روشـی بـرای تفـسیر و اثبـات  امکان به

ای ممکـن اسـت  عـده. انـد آور این نوع روایات در کتاب اعمال تـدوین کـرده ماهیت الزام
 عطـای زبانهـا همـراه القدس باید با ِبگویند که خود لوقا قصدش این بوده که دریافت روح

، بلکـه   بر سر درست یا نادرست بـودن ایـن اصـل نیـستمسئلهاما در هر دو مورد، . باشد
 .)باشد  بر سر تفسیر کتاب اعمال و قصد کلی و خاص لوقا از نگارش این روایت میمسئله

گیری در خـصوص اینکـه کـدام روشـها و الگوهـا قابـل تکـرار هـستند،  برای تصمیم
توان با اقتدار کامل دفاع کـرد  ، از یک الگو زمانی می نخست. باشند فید میمالحظات ذیل م

گرچـه بایـد (، در عهد جدید بارها تکرار شده باشد  که تنها الگوی موجود باشد و درضمن
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 ۱۲۱ مسئلۀ سابقۀ تاریخی: اعمال

، زمانی که در الگوها ابهـامی  دوم).  مقدس سوءاستفاده نکنیم مراقب باشیم از سکوت کتاب
هـای  ، فقط در موردی بـرای مـسیحیان دوره قط یک بار آمدههست یا زمانی که یک الگو ف

مقـدس  همراه داشته باشد یا با سایر تعالیم کتـاب بعدی قابل تکرار است که تأیید الهی را به
ً، یـا اصـال قابـل  ، آنچه که مشروط به شرایط فرهنگـی اسـت سوم. سازگار و همخوان باشد

 .وت انطباق یابد، یا باید با فرهنگ جدید و متفا تکرار نیست

تـوان  ور شدن با قاطعیت می شکل غوطه ، از تعمید به ، بر اساس این اصول به این ترتیب
توان دفـاع کـرد، و از  دفاع کرد، از برگزاری عشاء ربانی در هر یکشنبه با قدرت کمتری می

هـای  تـوان از سـابقه هـا مـی البته برای تعمید بچـه(توان دفاع کرد  ًتعمید کودکان اصال نمی
،  ؛ و آنچه برای ما مهـم اسـت مقدس موجود در تاریخ کلیسا استفاده کرد، اما نه از متن کتاب

تـوان  هـیچ وجـه نمـی ، بـه مقدس ، بر اساس کتاب به همین شکل).  مقدس است متن کتاب
 .کنند ِتوجیه کرد که خادمین مسیحی مانند کاهنان عهد عتیق عمل می

کنـیم کـه پیـشنهادهای مـا  ، اما فکر مـی ایم  را حل کردهکنیم که همۀ مسائل ما ادعا نمی
،  مقدسـی هنگام مطالعه روایـات کتـاب عملی هستند و امیدواریم که به شما کمک کنند تا به

 .ِمطالب را با دیدگاهی تأویلی و با دقت تفسیری بیشتری مورد توجه قرار دهید
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  فصل هفتم

 ُیک روایت با چند بعد :ها انجیل
 

. رسـد نظر می ، در وهلۀ اول بسیار ساده به ها، مانند رساالت و کتاب اعمال ر انجیلتفسی
و روایـات )  هـای عیـسی گفتـه(طور کلی به تعالیم  توان به ها را می از آنجا که مطالب انجیل

ًتقسیم کرد، قاعدتا باید بتوان از اصول مربـوط بـه تفـسیر رسـاالت ) ماجراهای زندگی او(
ها، و از اصول مربوط به روایات تاریخی برای تفسیر ماجراهای زنـدگی او  هبرای تفسیر گفت

 .استفاده کرد

چهار انجیل سبک ادبـی .  ، اما نه به این سادگی ، این برداشت درست است از یک جهت
منحـصر .  دهند که با هیچ سبک دیگری قابل مقایـسه نیـست فردی را تشکیل می منحصر به

ًقبا مورد بررسی قرار خواهیم داد، قسمت عمدۀ مشکالت تأویلی مـا ِفرد بودن آن که متعا به
بعـضی از اینهـا . اما مشکالت تعبیری چندی نیز در برابر ما قرار دارنـد. آورد وجود می را به

شـود  ترین مشکل تعبیری مربوط مـی اما مهم. ها هستند انجیل» های دشوار گفته«ًطبعا همان 
، و   اصطالح در کل خدمت عیـسی بـسیار مهـم اسـتاین. »ملکوت خدا«به درک موضوع 

مشکل این است کـه .  بینی یهودیت قرن اول رجوع کنیم ، باید به زبان و جهان برای درک آن
 . کنیم توانیم بیان می بینی را در قالب فرهنگ امروز چگونه می این جهان

 
 ها ماهیت انجیل

 
آیـد، از دو واقعیـت آشـکار  ا پیش میه هنگام تفسیر انجیل ًتقریبا تمامی مشکالتی که به

هـا را دیگـران نوشـتند؛ دیگـر  ؛ انجیل ِیکی اینکه خود عیسی انجیلی ننوشت :شود ناشی می
 . اینکه چهار انجیل موجود است

اگر او چیـزی .  ، حائز کمال اهمیت است ِها را خود عیسی ننوشت این واقعیت که انجیل
هـا و بیـشتر شـبیه  آمد که کمتر شبیه بـه انجیـل ود میوج احتمال زیاد اثری به نوشته بود، به

ای از  صـورت مجموعـه ، بـه بود، یعنی چیزی شبیه عـاموس های نبوتی عهد عتیق می کتاب
البتـه ). ۱۷- ۱۰  :۱۰نظیـر عـاموس (ها و گفتارها همراه با چند ماجرای شخصی کوتاه  وحی
صورت جزئی  باشد، اما اینها به ی، شامل مجموعه گفتارها م هایی که در دسترس داریم انجیل

هـا  ، انجیـل بنـابراین.  ، در روایت تاریخی زندگی و خدمت عیسی تنیده شده اسـت الینفک
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۱۲۴

اند، کـه در  دست عیسی نوشته شده باشد، بلکه دربارۀ او نوشته شده هایی نیستند که به کتاب
 .گردند ای از تعالیم او نیز می ، شامل مجموعۀ گسترده عین حال

هرحـال بایـد  آورد، نباید بیش از حد بزرگ شود، امـا بـه وجود می لی که این امر بهمشک
توان با طرح قیاسی از پولس در کتاب اعمال  ماهیت این مشکل را می. مورد توجه قرار گیرد

توانـستیم برخـی  ، مـی داشـتیم ًاگر مثال کتـاب اعمـال را نمـی.  تر ساخت و رساالتش روش
، اما چنـین  را از رساالت او استخراج کنیم و در کنار هم قرار دهیماشارات به زندگی پولس 

، درک مـا از  داشـتیم ، اگر رساالت را نمـی به همین شکل. بود تصویری بسیار مبهم و تار می
بـود، و تـا حـدی  الهیات پولس فقط بر اساس سخنرانیهایش در کتاب اعمال بسیار تار مـی

گیریم و به آنها اطالعاتی  ندگی پولس را از کتاب اعمال می، نکات اصلی ز بنابراین.  توازن بی
، نـه  رویـم سراغ رساالتش می برای درک تعالیمش نخست به.  کنیم را از رساالتش اضافه می

 . کنیم عنوان منبعی اضافی استفاده می ؛ از این کتاب فقط به کتاب اعمال

 زیـرا در آنهـا در کنـار زنـدگی ها چندان با کتاب اعمال قابل مقایسه نیـستند، اما انجیل
او آمده کـه بخـشی اساسـی از زنـدگی او را )  تعالیم(، بخشهای بزرگی از گفتارهای  عیسی

، لیکن تعالیم بیان  اما تفاوت در این است که رساالت را خود پولس نوشته. دهند تشکیل می
این گفتارهـا ،  درضمن.  شده از جانب عیسی توسط شاگردانش به رشته تحریر درآمده است

.  دسـت مـا رسـیده اسـت صورت ترجمه یونـانی بـه ، اما به در اصل به زبان آرامی بیان شده
، و حتی زمانی کـه در ترتیـب و  ً، یک گفتار واحد غالبا در دو یا سه انجیل نقل شده عالوه به

 .اند ندرت با کلماتی یکسان نقل شده اند، به شرایط تاریخی مشابهی آمده

. نظر آید، امـا نبایـد چنـین باشـد کننده به مکن است برای بعضی مغشوشاین واقعیت م
درست است که در برخی از تحقیقات سعی شده این واقعیت طوری بیان شود که گویی در 

گیـری منتهـی  ًها هیچ نکتۀ معتبری وجود ندارد، اما این واقعیت الزاما بـه ایـن نتیجـه انجیل
ها را ثابـت کـرده  یگری اعتبار تاریخی مطالب انجیلتحقیقات و مطالعات معتبر د. شود نمی

 . است

،  دانیم خدا آنچه را که ما از عیسی می.  ، بسیار ساده است منظور ما از اشاره به این مطلب
ِ، نـه از طریـق دیگـری کـه بـا طـرز فکـر مکـانیکی و ضـبط  از این طریق به ما داده اسـت

دسـت دیگـران  هـا بـه ن واقعیت که انجیـل، ای هرحال و به. گونه بعضی سازگار باشد صوت
ِدست خود او، به عقیدۀ مـا، نقطـۀ قـوت آن را تـشکیل  اند و نه به دربارۀ عیسی نوشته شده

 .دهد، نه نقطۀ ضعفش را می

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۲۵ ...یک روایت : ها انجیل

چطور و چرا چنین چیزی اتفـاق افتـاد؟ .  عالوه بر اینها، ما چهار انجیل در اختیار داریم
؟ مطالبی نیز که در سه انجیل نخـست وجـود  ن داریممگر ما چهار کتاب برای اعمال رسوال

شـاید هـم کـسی .  خـوانیم های همدید می دارد، اغلب آنقدر مشابه هستند که آنها را انجیل
بگوید که چون مطالب منحصر و مخـتص بـه انجیـل مـرقس از دو صـفحۀ چـاپی تجـاوز 

، این واقعیت که چهار انجیـل باز در اینجا. ًکند، چرا اصال باید از این انجیل استفاده کرد نمی
 .دهد ، در نظر ما نقطه قوت آن را تشکیل می داریم

، نقطـه  فردشـان ها چیست و چرا ماهیـت منحـصر بـه پس باید پرسید که ماهیت انجیل
باشد؟ شاید بهتر باشد نخست به این پرسش پاسخ دهیم که چـرا چهـار انجیـل  قوتشان می

توانیم دلیلـی  ، اما الاقل می ًپاسخی کامال قطعی بدهیمتوانیم  وجود دارد؟ به این پرسش نمی
ساده و عملی ارائه دهیم و آن اینکه جوامع مختلف مسیحیان هر یک به کتابی دربارۀ عیسی 

، انجیلی که برای یک جامعه یا یک گروه از ایمانداران نوشـته  به دالیل گوناگون. نیاز داشتند
، نخـستین انجیـل  بـه ایـن ترتیـب. کـرد  تـأمین نمـیًشد، الزاما نیازهای جامعۀ دیگر را می
ً؛ این انجیل بـه دالیـل کـامال )باشد ، مرقس می که به عقیدۀ اکثر محققین(نگارش در آمد  به

. ًشد تا به نیازهای کامال متفاوتی پاسـخ دهـد»  بازنویسی«متفاوت دو بار توسط متی و لوقا 
یلی دیگر، انجیلی مستقل از این سه انجیل و بـا ، بنا به دال) باز به عقیدۀ اکثر محققین(یوحنا 

القـدس  همۀ اینها، به اعتقاد مـا، توسـط روح. رشتۀ تحریر در آورد سبکی متفاوت از آنها به
 .شد هماهنگ و رهبری می

گردنـد،  ها جـایگزین یکـدیگر نمـی ، هیچیک از انجیل های بعدی برای کلیساهای دوره
؟ بـه  چگونـه. باشد ر، دارای اعتبار و مرجعیت برابر میهای دیگ بلکه هر یک در کنار انجیل

در نخـستین . گیـرد این ترتیب که در هر مورد، عیسی در دو سطح در مرکز توجه قـرار مـی
؛ بـه ایـن ترتیـب کـه  ً، موضوع صرفا از دیدگاه تاریخی مورد توجه قرار گرفته اسـت سطح

که همین عیسی که مـصلوب شـد و شود  ، گفته می عیسی و تعالیم و کارهای او معرفی شده
در . یافته در کلیساها مـورد پرسـتش قـرار دارد کرده و جالل عنوان خداوند قیام قیام کرد، به

،  ؛ در ایـن سـطح ، موضوع از دیدگاه اگزیستانسیل مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت سطح دوم
 جوامعی که نه ، های بعدی بازگو شده است ماجرا برای پاسخگویی به نیازهای جوامع دوره

، بلکه در  گفتند، و نه در موقعیت روستایی و یهودی ، بلکه به یونانی سخن می به زبان آرامی
کردند، یعنی در جایی که انجیل بـا محیطـی شـهری و  ، یا انطاکیه زندگی می ، یا افسس روم
 .پرست روبرو بود بت
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رای مـا الگـویی تعبیـری ِها به همین شـکل موجـود بـ یک معنا، انجیل ، به به این ترتیب
ورزنـد کـه مـا نیـز همـین داسـتان را در  هستند که با ماهیت خود، بر این امـر اصـرار مـی
 . ِچارچوب و شرایط حاکم بر قرن خود بازگو کنیم

ًبا وجود همۀ اینها، این چهار کتاب که تقریبا یگانه منـشأ اطالعـات مـا دربـارۀ عیـسی 
مـشابه . صورت زندگینامه هستند شند، گرچه تا حدی بهبا نمی)  بیوگرافی(هستند، زندگینامه 

حـال زنـدگی  حال مردان بـزرگ نیـز نیـستند، گرچـه شـرح های معاصر دربارۀ شرح نوشته
ِگفتۀ ژوستین شهید، یکی از پدران کلیـسا  ها، به انجیل. بزرگترین مرد تاریخ را در خود دارند

مه بودنـد، امکـان نداشـت همگـی بـا اگر زندگینا. هستند»  خاطرات رسوالن«،  در قرن دوم
اند در کنار یکدیگر بـاقی بماننـد، بـرای  ارزشی یکسان در کنار هم قرار بگیرند؛ اگر توانسته

این است که در آن واحد، حقایقی را دربارۀ عیسی و تعالیم او در خود ثبت دارند، و دربارۀ 
، هـم  مـسئلهوجه بـه ایـن ، و ت همین امر، ماهیت و نقطۀ قوت آنهاست. دهند او شهادت می

 . برای تأویل و هم برای تعبیر، حائز اهمیت فراوان است

ها مستلزم این است که ما هم دربارۀ موقعیت تاریخی عیسی  ، تأویل انجیل به این ترتیب
 . و هم دربارۀ موقعیت تاریخی نویسندگان آنها به تعمق بپردازیم

 
  چارچوب تاریخی

 
این .  ، توجه به چارچوب تاریخی است ستین کار در امر تأویلخاطر دارید که نخ ًحتما به
معنی بازسـازی آزمایـشی  ، بلکه به معنی آگاهی از چارچوب کلی تاریخی نیست کار فقط به

این کـار ممکـن اسـت گـاهی . اما آگاهانۀ موقعیتی است که مورد خطاب نگارنده قرار دارد
. باشـند هـا دارای دو سـطح مـی  که انجیلها مشکل باشد، این ماهیت خاطر ماهیت انجیل به

، هـم بایـد  در این زمینه. شود ِ، به خود عیسی مربوط می چارچوب تاریخی در وهلۀ نخست
ِاز فرهنگ و مذهب یهودیان قرن اول در فلسطین اطالع حاصل کرد، یعنی محـیط و زمـان 

امـا . کـرد، و هم باید کوشید تا چارچوب خـاص هـر تعلـیم و مثـل را درک  زندگی مسیح
 .شود علت نگارش نیز مربوط می و به)  نگاران انجیل(ِچارچوب تاریخی به خود نویسندگان 

های مختلف این چارچوبها، ممکن است بـرای  دانیم که تالش برای درک جنبه البته می
هـای  دانیم که در این زمینه نسبت بـه سـایر زمینـه ، می عالوه به. خوانندۀ عادی مشکل باشد

ها  ، ماهیت انجیل حال با این.  بافانه صورت گرفته است عهد جدید، تحقیقات خیالمطالعات 
مـا تـصور . باشـند ها اسنادی با دو سطح می ، انجیل چه بپسندیم و چه نپسندیم : همین است

انتشارات ایالم
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 ۱۲۷ ...یک روایت : ها انجیل

؛ ما نسبت  ، شما را در این زمینه متخصص خواهیم ساخت کنیم که با خواندن این کتاب نمی
امید ما فقط این است که سطح آگاهی شما را تا آن !  در شک هستیمِبه خود متخصصین هم 

هنگـام  هـا را درک نماییـد، و سـؤاالت مناسـب را بـه حد باال ببریم که بتوانید ارزش انجیل
 .ِخواندن آنها طرح کنید

 
  ِ کلیات چارچوب تاریخی عیسی

 از آن بـود، ، که او نیـز جزئـی ، ضروری است که در یهودیت قرن اول برای درک عیسی
ِاین کار خیلی فراتر از دانستن این است کـه صـدوقیان معتقـد بـه قیامـت ! ور شوید غوطه
باید ببینیم آنان چرا چنین اعتقادی نداشتند و چرا عیسی تماسی اینچنـین انـدک بـا . نبودند

انـد،  ، باید به کتبی کـه در ایـن زمینـه نوشـته شـده برای آگاهی از این مسائل.  ایشان داشت
 .مراجعه کرد

ُ، بعـدی کـه اغلـب نادیـده  ُهای بسیار مهم این بعد از چـارچوب تـاریخی یکی از جنبه
هـا  ًدانیم که عیسی مکـررا در قالـب مثـل می. باشد ِ، شکل تعالیم عیسی می گرفته شده است

شود، این است که او از انواع مختلف  اما چیزی که اغلب مورد غفلت واقع می. داد تعلیم می
ِاشکال بیان استفاده کردچنین  ِ، او استاد سبک مبالغـه بـود عنوان مثال به. َ  ۳۰- ۲۹  :۵در متـی . ِ

عیسی به شاگردانش فرمود که چشم و دست خود را اگر باعث ) ۴۸- ۴۳  :۹مشابه با مرقس (
َلغزش و گناه هستند، بکنند و دور بیندازند َ ًمنظـور عیـسی واقعـا ایـن «دانیم که  اما همه می. ِ

شود، از زندگی  منظور او این بود که انسان باید هر چیزی را که باعث گناه کردنش می» .دنبو
؟ چونکه همه  ًدانیم که منظور عیسی عینا همانی نیست که گفت اما از کجا می. خود دور کند

، و طبق این روش باید بـه منظـور  توانیم درک کنیم که مبالغه روشی است مؤثر در تعلیم می
 !ً کرد، نه صرفا به کلماتش معلم توجه

عنوان مثال  به. ای بسیار مؤثر استفاده کرد گونه عیسی از سایر روشهای بیان و تعلیم نیز به
متی (، شعر )۱۳  :۵؛ ۱۶  :۱۰متی (، تشبیه و استعاره )۲۴  :۳ و مرقس ۲۱  :۶متی (المثل  از ضرب

برای اطالع ). ۳- ۲  :۱۶متی ( و هجو ،)۲۵  :۱۷متی (، جمالت سؤالی )۲۸- ۲۷  :۶؛ لوقا ۸- ۶  :۷
،  هایی که در زمینه روشهای تعلیم مـسیح نوشـته شـده اسـت ، به کتاب بیشتر از این مبحث

 .مراجعه بفرمایید

 
  ِ جزئیات چارچوب تاریخی عیسی

ً، کـاری اسـت دشـوارتر، خـصوصا در  تالش برای بازسازی چارچوب تاریخی عیـسی
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۱۲۸

. اند ًغالبا در اناجیل بدون اشارۀ کافی به چارچوبشان ارائه شدهمورد بسیاری از تعالیم او که 
علت این امر این است که سخنان و کارهای عیسی در مـدت زمـان سـی سـال یـا بیـشتر، 

صورت یـک  ً، پیام انجیل الزاما همیشه به در طول این مدت. شد صورت شفاهی بازگو می به
 pericopeدر اصطالح فنـی (گفتارهای منفرد شکل ماجراها و  ، بلکه به یافت کل انتقال نمی

. شـد شـان بـازگو مـی بسیاری از این گفتارها همراه بـا چـارچوب اصـلی). شود نامیده می
اند، چرا کـه داسـتان مـورد نظـر فقـط  محققین این قبیل بخشها را داستانهای تعلیمی نامیده

ونۀ بارز داستان تعلیمی در نم. ، موجودیت دارد خاطر گفتار و تعلیمی که در آن نهفته است به
دهـد دربـارۀ  ، چارچوب را سـؤالی تـشکیل مـی شود که در آن  یافت می۱۷- ۱۳  :۱۲مرقس 

آنچـه از «یابـد کـه  این داستان با گفتار معروف عیسی خاتمه می. پرداخت مالیات به رومیها
ور کنید که اگـر توانید تص آیا می» .، به خدا ، به قیصر رد کنید و آنچه از خدا است قیصر است

 ؟ توانستیم آن را بازسازی کنیم ، چگونه می داشتیم چارچوب اصلی این گفتار را نمی

اما مشکل اصلی در این واقعیت نهفته است که بسیاری از گفتارها و تعالیم عیسی بدون 
او سـه بـار گفتـار .  سخنان پولس شاهد بر این مدعا است. اند چارچوبشان به ما انتقال یافته

اول قـرن (شـان اشـاره کنـد  کند بدون اینکه به چارچوب اصلی تـاریخی سی را نقل میعی
از ایـن . ؛ و ما هم نباید انتظار داشته باشیم که چنین کرده باشـد)۳۵  :۲۰؛ اعمال ۱۴  :۹؛ ۱۰  :۷

گفتار مربوط به . شود ها نیز یافت می ، در انجیل سه گفتار، دو موردی که در اول قرنتیان آمده
 و ۳۲- ۳۱  :۵یکی در تعلیم به شـاگردان در متـی ( در دو چارچوب متفاوت نقل شده طالق

»  حق دریافت کمـک مـالی«). ۲۱- ۱  :۱۰ و مرقس ۱۹- ۱  :۱۹دیگری در یک مشاجره در متی 
و هفتاد و دو نفـر )  متی( آمده و چارچوبش اعزام دوازده شاگرد ۷  :۱۰ و لوقا ۱۰  :۱۰در متی 

هـا ذکـر نـشده و  ، در هیچیک از انجیـل اما گفتاری که در کتاب اعمال آمده. باشد می) لوقا(
 . ًبرای ما کامال خارج از چارچوب است

گونـه گفتارهـای  ِ، نباید از دانستن این واقعیت تعجب کنیم کـه بـسیاری از ایـن بنابراین
 هـدایت ، و این وظیفۀ ایشان بود که با نگاران قرار داشت بدون چارچوب در دسترس انجیل

ِیکی از دالیل این امـر کـه چـارچوب . ، چارچوبی برای این گفتارها ارائه دهند القدس روح ِ
و باز به همین دلیل اسـت .  ها با یکدیگر تفاوت دارد، همین است ِیک گفتار مشابه در انجیل

صـورت  هـا بـه ، اغلـب در انجیـل هـای مـشابه که گفتارهایی در مورد موضوع یا موضـوع
 .اند بندی شده هموضوعی دست

ای نظیر ایـن  که هر یک با جمله(، متی پنج مجموعۀ بزرگ موضوعی دارد  عنوان مثال به

انتشارات ایالم
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 ۱۲۹ ...یک روایت : ها انجیل

 :ایـن پـنج مجموعـه عبارتنـد از). »و چون عیسی این سخنان را ختم کـرد« :یابد خاتمه می
؛ رهنمودهایی بـه خـادمین )۷ تا ۵های  ، باب یا همان موعظه باالی کوه(زندگی در ملکوت 

؛ تعلیم در خصوص روابط و انضباط در )۵۲- ۱  :۱۳(های ملکوت  ؛ مثل)۴۲- ۵  :۱۰(ت ملکو
 ).۲۵ تا ۲۳های  باب(تحقق پیوستن ملکوت  ؛ معادشناسی یا به)۳۵- ۱  :۱۸(ملکوت 

تـوان نـشان داد کـه ایـن  ، مـی با بررسی مجموعۀ موضوعی که در باب دهم متی آمـده
، مأموریـت تـاریخی دوازده  چارچوب باب دهم) ۱ (. بندیها را متی صورت داده است دسته

امـا در آیـات ). ۱۲- ۵آیات (باشد  شاگرد و رهنمودهای عیسی به ایشان پیش از عزیمت می
- ۵گردد؛ به این ترتیب که در آیات  های بعدی می ، رهنمودها ناگهان مربوط به دوره۲۰- ۱۶

ن گمـشدۀ اسـرائیل برونـد، در سـوی گوسـفندا فرماید که فقطه بـه  عیسی به شاگردان می۶
حـضور حکـام و پادشـاهان و امتهـا بـرده  کند که ایشان بـه  پیشگویی می۱۸حالیکه در آیه 

خواهند شد؛ طبیعی است که هیچیک از این موارد جزو مأموریت آن دوازده در این برهه از 
انـد، در   شـدهبنـدی این گفتارها که در انجیل متی به این زیبایی دسته) ۲. ( زمان نبوده است

؛ ۴۰  :۶؛ ۱۲- ۱۱  :۱۲؛ ۱۷- ۱۲  :۲۱؛ ۳  :۱۰؛ ۵- ۲  :۹ ( :باشـد انجیل لوقا با چنین ترتیبی پراکنده می
دهد که لوقـا نیـز بـه  این نکته نشان می). ۱۶  :۱۰؛ ۳۳  :۱۷؛ ۲۷- ۲۵  :۱۴؛ ۵۳- ۵۱  :۱۲؛ ۹- ۲  :۱۲

، و آنهــا را در  تصــورت واحــدهای مــستقل دسترســی داشــته اســ اکثــر ایــن گفتارهــا بــه
 . چارچوبهای متفاوتی قرار داده است

حتـی اگـر (رسد  خوانید، سؤالی که به ذهنتان می ها را می ، زمانی که انجیل به این ترتیب
، شـاگردان  ، این است کـه آیـا مخـاطبین عیـسی در یـک تعلـیم)پاسخی قطعی به آن نیابید

کشف چارچوب تاریخی عیـسی .  ینش، یا مخالف اش هستند، یا جمع بزرگتر شاگردان اصلی
، اما کمکی خواهـد بـود بـرای  ًیا مخاطبینش الزاما تأثیری بر معنای گفتار او نخواهد داشت

ِگسترش افق دید خواننده و درک بهتر مقصود گفتار عیسی ِِ ِ . 

 
 نگار  چارچوب تاریخی انجیل

ار مطالب خود را نگ ای نیست که هر انجیل قصد ما در اینجا بحث دربارۀ چارچوب ادبی
ای سـخن   ، بلکه قصد داریم دربارۀ چـارچوب تـاریخی دربارۀ عیسی در آن قرار داده است

بـاز در اینجـا . نگار را بر آن داشت تـا دسـت بـه قلـم ببـرد بگوییم که در همان آغاز انجیل
یعنـی (نـام  ًهـا اساسـا بـی ، چرا که انجیل مجبوریم به حدسیات پژوهشگرانه متوسل شویم

و در مـورد محـل نگارشـشان نیـز ) انـد ، به نام مشخص نشده ِسندگان آنها در خود متننوی
ها و عالئق هر  توانیم از هدف ، می اما از نحوۀ گزینش و ترتیب مطالب. قطعیتی وجود ندارد
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۱۳۰

 . ًنگار تقریبا مطمئن گردیم انجیل

. سی توجـه داردِبـودن عیـ ای خاص به ماهیت مسیح گونه ، انجیل مرقس به عنوان مثال به
کـه در جلیـل بـا قـدرت و ) ۱  :۱(داند که مسیح پسر قدرتمند خدا اسـت  مرقس گرچه می

ِبـودن خـود را  ًداند که عیسی مکـررا مـسیح ، اما درضمن می)۲۶  :۸- ۱  :۱(گشت  شفقت می

علت این ). ۳۰  :۸؛ ۲۶  :۸؛ ۳۶  :۷؛ ۲۴  :۷؛ ۴۳  :۵؛ ۱۱  :۴؛ ۱۲  :۳؛ ۴۳  :۱؛ ۳۴  :۱.  ش.ر(کرد  مخفی می
ِسکوت این است که فقط خود عیسی از ماهیـت واقعـی رسـالت مـسیحایی خـود اطـالع 

. رسد ، این ماهیت که مسیح باید خادمی رنجبر باشد که از طریق مرگ به پیروزی می داشت
گرچه او سه بار این را به شاگردانش توضیح داد، امـا ایـشان نیـز از درک آن عـاجز بودنـد 

- ۲۲  :۸(ایشان نیز مانند کوری کـه دو بـار لمـس شـد ). ۴۵- ۳۲  :۱۰؛ ۳۲- ۳۰  :۹؛ ۳۳- ۲۷  :۸(
هنگام قیام روی داد و سـبب شـد کـه ایـشان  ، به لمسی مجدد نیاز داشتند؛ این لمس به)۲۶

 .تر ببینند بتوانند روشن

ِاین نکته که توجه مرقس معطوف به ماهیت رنجبرانۀ رسالت مسیحایی عیسی است ، از  ِ
کند،  شود که او هیچیک از تعالیم عیسی را دربارۀ شاگردی نقل نمی مر بیشتر آشکار میاین ا

ایـن برداشـت ). ۳۳- ۳۱  :۸(نمایـد  مگر زمانی که او برای نخستین بار به رنج خود اشاره می
صلیب و خدمتی که مـسیح تجربـه .  ، روشن است ، مانند تعلیم صریح مربوط به آن تلویحی

اگر این راهی بود که استاد پیمود، آیا بـر شـاگردش . باشد ی اصیل نیز میِکرد، نشان شاگرد
 نیست که چنان کند؟

ایـن چـارچوب تـاریخی .  توان با مطالعۀ دقیق انجیـل مـرقس دریافـت تمام اینها را می
، امـا مـا دلیلـی  اما تعیین محل نگارشش کاری خواهد بود مبتنی بر حدسیات.  مرقس است

پطـرس »  خاطرات«گوید انجیل مرقس بازتاب  ت کهن را نپذیریم که میبینیم که آن سن نمی
ً، زمانی که مسیحیان در روم شدیدا تحـت آزار و  است و اندکی پس از شهادت وی در روم

، به همـان انـدازه  ، چنین مطالعۀ چارچوبی و مضمونی هرحال به.  پیگرد بودند، انتشار یافت
 .باشد ها نیز دارای اهمیت می یل، برای انج که برای رساالت مهم است

 
  چهارچوب ادبی

 
.  مطـالبی گفتـیم»  ِجزئیـات چـارچوب تـاریخی عیـسی«ً، قـبال در بخـش  در این زمینه

ها سر  در مضمون و متن هر یک از انجیل ) pericope( چارچوب ادبی با جایگاه هر بخش 
 تعیین شده باشـد این چارچوب شاید تا حدی توسط چارچوب تاریخی اصلی. و کار دارد
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، چـارچوب فعلـی  ًگونه کـه قـبال دیـدیم اما همان.  نگار نیز از آن مطلع بوده است که انجیل
القـدس فـراهم  نگاران بر حـسب الهـام روح ها را انجیل بسیاری از مطالب مندرج در انجیل

 .آوردند

ز نخست اینکه به شما کمـک کنـیم تـا هـر یـک ا : ، دو چیز است هدف ما از این بحث
دوم اینکـه . شان بخوانید و تأویل کنید ها در چارچوب فعلی گفتارها یا ماجراها را در انجیل

هـا را در کلیتـشان درک کنیـد، و هـر یـک از  ِشما را یاری دهیم تا ماهیت نگـارش انجیـل
 . شکل داستانهای مجزا دربارۀ زندگی عیسی ها را به این شکل تفسیر کنید، نه به انجیل

 
 ) هاpericope(ای انجیل  تفسیر بخشه

»  پـاراگرافی«صورت  ، گفتیم که باید بیاموزیم که به هنگام بحث دربارۀ تفسیر رساالت به
، گرچه گهگاه توجه  ها چندان مهم نیست این کار در مورد تفسیر انجیل.  تفکر و مطالعه کنیم
گونـه   همان. ًشود، خصوصا برای درک و تفسیر بخشهای طوالنی تعلیمی به آن ضروری می

هایی با طرز کار ما با رساالت  ، این بخشهای تعلیمی شباهت که در آغاز خاطر نشان ساختیم
ها، باید دو کـار مهـم دیگـر نیـز در  فرد انجیل خاطر ماهیت منحصر به اما به.  خواهند داشت

 .ها مطالعۀ افقی و مطالعۀ عمودی انجیل : اینجا صورت دهیم

ها باید به این دو واقعیـت در  هنگام تفسیر انجیل ین است که به، منظورمان ا طور ساده به
، دیگـر آنکـه  یکی اینکه ما چهار انجیـل در اختیـار داریـم :ها توجه داشت خصوص انجیل

 .باشند ِها اسناد دو سطحی می انجیل

 
هنگـام مطالعـۀ یـک بخـش در یکـی از  تفکر و مطالعۀ افقی یعنی اینکه به.  مطالعۀ افقی

البته در این مورد نباید راه .  ِ، باید به بخشهای مشابه آن در سایر اناجیل توجه داشتها انجیل
طـور  نگاران این قصد را نداشتند که انجیلـشان بـه به افراط پیمود، چرا که هیچیک از انجیل

، این واقعیت که خدا چهار انجیل  حال با این. موازی و با مقایسه با سایر اناجیل خوانده شود
ًتـوان آنهـا را کـامال متمـایز از  ً، به این معنی است که قانونا نمـی ُر کانن قرار داده استرا د

 .یکدیگر مطالعه کرد

هـا ایـن  هدف مطالعه افقی یـا مـوازی انجیـل.  نخستین توصیۀ ما، رعایت احتیاط است
 . نیست که ماجراهای یک انجیل را به کمک جزئیات مندرج در انجیلی دیگر تکمیل نمـاییم

ایم و وجـه مشخـصۀ  ها را با یکدیگر هماهنگ کرده ، در واقع جزئیات انجیل اگر چنین کنیم
هـا » تکمیل کـردن«گونه  این.  ایم ، تیره و تار ساخته القدس الهام فرموده هر انجیل را که روح
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جالب باشـد، امـا نـه در سـطح »  عیسای تاریخی«ممکن است در سطح مطالعات مربوط به 
 .ی چیزی که در مرکز توجه و عالقه ما قرار دارد، یعن ُکاننی

شـود  ، بخشهای مشابه سبب مـی نخست. برای تفکر و مطالعۀ افقی دو دلیل وجود دارد
، درسـت  از یاد نبـریم کـه در وهلـۀ اول.  ارزش وجه مشخصۀ هر انجیل را بهتر درک کنیم

، بخشهای مـشابه  دوم. سازد همین وجوه مشخصه است که وجود چهار انجیل را موجه می
شوند که درک کنیم در کلیسای اولیه چارچوبهای متفاوتی برای مطالب یکسان یـا  باعث می

در مورد هر یک از اینها توضیح خواهیم داد، اما بهتر اسـت ابتـدا .  مشابه وجود داشته است
 . ها بگوییم فرض کالمی در خصوص پیش

فرضی دربارۀ ارتباط آنها بـا  اینکه پیشها را خواند بدون  غیرممکن است که بتوان انجیل
تـرین  متـداول. ، حتی اگر هرگز دربارۀ این موضوع فکر نکـرده باشـید یکدیگر داشته باشیم

ًباشد، این است کـه هـر انجیـل کـامال مـستقل و  ترینشان نیز می فرض که غیر محتمل پیش
کنـد  جود دارد که ثابت میدالیل بسیار زیادی و.  ها نوشته شده است ارتباط با بقیۀ انجیل بی

 . پذیر نیست چنین تصوری امکان

، شباهت لغوی چشمگیری اسـت کـه در ثبـت رویـدادها و نیـز  بارزترین نمونه و دلیل
ِاین شباهت لغـوی چـشمگیر . گفتارهای تعلیمی عیسی در متی و مرقس و لوقا وجود دارد

، »  سـخن نگفتـه اسـتهرگز کـسی مثـل او«نباید ما را در خصوص گفتارهای آن کسی که 
ً، خـصوصا   دیگـری اسـتمسئلۀِاما مرتبط ساختن این نکته به رویدادها . زده نماید شگفت

، در  این ماجراها نخست به زبـان آرامـی گفتـه شـده) ۱( : کنیم وقتی به این موارد توجه می
لمات ترتیب قرارگیری ک) ۲(؛  گوییم حالیکه ما دربارۀ کلمات یونانی استفاده شده سخن می

ها گاه ایـن  ، در انجیل حال یونانی در جمله بستگی به سلیقه و خواست نویسنده دارد؛ با این
ِها حتی شامل ترتیب دقیق کلمات نیز می شباهت ًکامال غیرمحتمـل اسـت کـه ) ۳(گردد؛ و  ِ

، حتی بـا  سه شخص در سه نقطه مختلف در امپراطوری روم همان ماجرا را با همان کلمات
و ایـن درسـت . ، بـازگو کـرده باشـد ِات مربوط به حروف اضافه و حروف ربطهمان جزئی

 .شود ِهمان چیزی است که بارها و بارها در سه انجیل نخست مشاهده می

این . هزار نفر مشاهده کرد دادن به پنج سادگی در رویداد خوراک توان به  را میمسئلهاین 
بـه آمـار زیـر توجـه .  نجیل آمده استرویداد جزو معدود بخشهایی است که در هر چهار ا

  :بفرمایید

 
  : کار رفته است تعداد کلماتی که برای نقل ماجرا به -۱
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 ۱۵۷         متی  

 ۱۹۴         مرقس  

 ۱۵۳        لوقا  

 ۱۹۹        یوحنا  

 
 .۵۳ :  تعداد کلماتی که در سه انجیل اول مشترک است  - ۲

 
هزار،  ، دو، پنج پنج (۸ : ر مشترک است تعداد کلماتی که در یوحنا با سه انجیل دیگ  - ۳

 )ها ، دوازده سبد از خورده نانها را گرفت

 
  : درصد توافق- ۴

 %۵۹           متی با مرقس  

 %۴۴          متی با لوقا  

 %۴۰           لوقا با مرقس  

 %۵/۸           یوحنا با متی  

 %۵/۸         یوحنا با مرقس  

 %۵/۶          یوحنا با لوقا  

 
ًطریقـی کـامال مـستقل از  یوحنا ماجرا را بـه :رسند نظر می بل اجتناب بهنتایج زیر غیر قا

ًاو برای آنکه همان داستان را بازگو کنـد، فقـط از کلمـاتی کـه واقعـا . کند دیگران بازگو می
ای متفـاوت در یونـانی  کند؛ حتی برای مـاهی از کلمـه رسند استفاده می نظر می ضروری به
دانند،  آنانی که یونانی می. نوعی به یکدیگر وابسته هستند گر بهسه انجیل دی! کند استفاده می

طور مستقل تعریف کنند و  پذیرند که چقدر غیرمحتمل است که دو نفر یک داستان را به می
ِ و اغلب در ترتیب دقیق کلمات%۶۰کار رفته تا سطح  در کلمات به  .، توافق داشته باشند ِ

آنکـه « : توجه بفرمایید۱۵  :۲۴اش در متی  و آیه مشابه ۱۴  :۱۳ای دیگر از مرقس  به نمونه
توانند بخشی از سـنت شـفاهی بـوده باشـند، چـرا کـه  این کلمات نمی. »خواند، بفهمد می
ای به دانیال  اشاره)  یعنی مرقس(گوید خواننده و نه شنونده، و چون در شکل نخستینش  می

،  طبق نقد نـسخ(ه دانیال فرموده باشد ، ممکن نیست که این جمله را عیسی در اشاره ب نشده
لـذا ایـن کلمـات را ).  در نـسخ قـدیمی وجـود نـدارد۱۴  :۱۳اشاره بـه دانیـال در مـرقس 

،  اگـر دو نویـسنده.  ، در میان گفتار عیسی گنجانـده اسـت خاطر خوانندگانش نگار، به انجیل
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ًا همـان جملـۀ مطلبی را جدا و مستقل از یکـدیگر بنویـسند، بـسیار بعیـد اسـت کـه دقیقـ
 .ًپرانتزگونه را عینا در یک نقطۀ معین بنویسند

، یعنـی اینکـه  ًتوان ارائه داد، همان است کـه قـبال اشـاره کـردیم بهترین توجیهی که می
هـا و تعلیمـات  ًاساس کار او نیز احتماال مجموعۀ موعظه.  مرقس انجیل خود را اول نوشت

طـور مـستقل از آن  س دسترسـی داشـتند و بـهلوقا و متی به انجیل مـرق.  پطرس بوده است
اما ایشان به مطالب دیگـری در مـورد . ، بهره جستند های خودشان عنوان منبع اولیۀ انجیل به

اما حتی این مطالب مشترک نیز در . عیسی نیز دسترسی داشتند که بعضی از آنها مشترک بود
ن حاکی از آن است که متـی و لوقـا اند؛ ای ندرت با ترتیبی مشابه آورده شده این دو انجیل به

، یوحنا انجیل خـود را جـدا و مـستقل از  سرانجام. های یکدیگر را در اختیار نداشتند انجیل
.  اش حاوی مطالب مشترک زیادی نیست ، نوشته ؛ به همین دلیل نگار دیگر نوشت سه انجیل

 . بخشیدها را الهام القدس نگارش انجیل نظر ما، به این شکل بود که روح به

 ۱۶- ۱۵  :۲۴متی 

  پس چون

 
  مکروه ویرانی

 ، در مقام مقدس برپا شده بینید زبان دانیال نبی گفته شده است را که به

 )هر که خواند، دریافت کند(

  آنگاه

 هر که در یهودیه باشد

  به کوهستان

 ۱۴  :۱۳مرقس .بگریزد

  پس چون

 
  مکروه ویرانی

 ید،باید، برپا بین را در جایی که نمی

 
 )خواند بفهمد آنکه می(

  آنگاه

 باشند، آنانی که در یهودیه می

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۳۵ ...یک روایت : ها انجیل

  به کوهستان

 ۲۱- ۲۰  :۲۱لوقا .فرار کنند

 ، و چون بینید که اورشلیم به لشکرها محاصره شده است

  بدانید که

  خرابی آن

 . رسیده است

 
  آنگاه

 هر که در یهودیه باشد،

  به کوهستان

دهد که آگاهی از ایـن نکـات چـه کمکـی بـه  شان می نمونۀ کوتاه زیر ن  فرار کند و
صـورت افقـی در  را بـه»  مکروه ویرانی«توجه کنید که وقتی بخش . کند ها می تفسیر انجیل

  :شود ، فرمایش عیسی در این زمینه چگونه روشن می خوانیم ستونهای موازی می

ً، دقیقا در همان  یلاین گفتار بخشی از سخنان عیسی بر کوه زیتون است و در هر سه انج
خوانـد تـا در  مرقس با آوردن این گفتار، خوانندگان خود را فرا می.  ترتیب قرار گرفته است

» باید، برپا بینیـد مکروه ویرانی را در جایی که نمی«این مورد بیندیشند که مقصود عیسی از 
تر  می روشن، موضوع را ک القدس قرار داشت متی نیز که تحت هدایت روح.  چه بوده است

مکـروه «سازد کـه  او به ایشان خاطر نشان می. ساخت تا خوانندگانش آن را بهتر درک کنند
در جایی که نباید، بـر پـا «، و همچنین  همان است که دانیال در موردش سخن گفته»  ویرانی

القـدس  لوقا نیـز کـه از روح.  است)  یعنی هیکل اورشلیم(همان مقام و مکان مقدس » بینید
او کاری کرد کـه . شد، تمام گفتۀ مسیح را برای خوانندگان غیریهودی تفسیر کرد ایت میهد

و چـون بینیـد کـه « :مقصود عیسی از تمام اینها ایـن بـود! ً را کامال درک کنندمسئلهایشان 
 ». ، آنگاه بدانید که خرابی آن رسیده است اورشلیم به لشکرها محاصره شده است

ها و مقایسۀ بخشهای مـشابه آنهـا،  د که چگونه مطالعۀ افقی انجیلبینی ، می به این ترتیب
گونـه  همچنـین ایـن. تواند شما را کمک کند تا مطالب آنها را بهتر درک و تفـسیر کنیـد می

، چگونـه یـک  ِکند تا مشاهده کنیم که در کلیسای در حال رشـد قـرن اول مطالعه کمک می
 . فتر کار می مطلب واحد در چارچوبهای جدید به

، اندوه عیسی برای اورشلیم را در نظر بگیرید، که یکی از گفتارهایی اسـت  عنوان مثال به
ایـن گفتـار در هـر دو انجیـل . شـود که در متی و لوقا مشترک است و در مرقس یافت نمی
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، این گفتـار جزئـی از ۳۵- ۳۴  :۱۳در لوقا ).  در متن یونانی(ًتقریبا کلمه به کلمه مشابه است 
- ۵۱  :۹(، زمانی کـه در راه اورشـلیم بـود  ه رویدادها و تعالیم مربوط به عیسی استمجموع

،  ، که در مقابل آن در لوقا، این گفتار درست بعد از هشدار در مورد هیرودیس آمده). ۱۰  :۱۹
اسـرائیل بـا رد » .محال است که نبی بیرون از اورشلیم کشته شـود« :عیسی این پاسخ را داد

 .آورد وری را بر خود وارد مینبی خدا، دا

خطـاب بـه »  وای«ای از هفت  بار در خاتمۀ مجموعه ِ این گفتار اندوه۳۹- ۳۷  :۲۳در متی 
لـذا در .  ، موضوع قتل انبیا در اورشلیم مطرح شده است در آخرین وای.  فریسیان آمده است

رچوب آن متفـاوت کنند، گرچه چـا مورد این گفتار، هر دو انجیل همان مقصود را افاده می
 . است

دعای ربانی در هر دو انجیل . کند همین نکته در خصوص گفتارهای دیگر نیز صدق می
ِدر مضمون و چارچوب تعلیم دعا آمده  ، اما مقصود اصـلی از )۴- ۲  :۱۱؛ لوقا ۱۳- ۷  :۶متی (ِ

پس « : شدهعنوان یک الگو استفاده  در متی از این دعا به. کاربرد آنها تفاوت چشمگیری دارد
ای است که گویـا اسـتفادۀ  گونه در لوقا گفتۀ عیسی در این مورد به. »شما به اینطور دعا کنید

همچنـین بـه . »... هـر گـاه دعـا کنیـد، گوییـد « :شـمارد تکراری از این دعـا را مجـاز مـی
ن در مسکینا«در متی مسکینان، ). ۲۳- ۲۰  :۶؛ لوقا ۱۱- ۳  :۵متی (توجه کنید » ها حال خوشابه«

شـما ای «مورد خطاب قرار دارند، در مقابـل »  شما ای مساکین«هستند؛ در لوقا فقط »  روح
ُ، اکثر افراد گرایش دارند به اینکه فقط نیمی از کانن را  در چنین مواردی). ۲۴  :۶(»  دولتمندان

؛ هـستند»  مـسکینان در روح«کاران سنتی بیشتر متمایـل بـه  محافظه. مورد توجه قرار دهند
»  شـما ای مـساکین«کنند، فقط به  مسیحیانی که در جهت بهبود شرایط اجتماعی فعالیت می

تـر، مـسکینان و  در یک معنای عمیق. ُاما ما تأکید داریم که هر دو کاننی هستند. توجه دارند
،  اما در عـین حـال. بینند دست می ِفقیران واقعی آنانی هستند که خود را در حضور خدا تهی

مقدس که در عیسای ناصری مجسم شد، خدایی است که از حـق مظلـومین و  ابخدای کت
محال است کسی انجیل لوقا را بخواند و عالقه و توجـه نویـسنده . کند دیدگان دفاع می ستم

 و مـشابه آن ۳۴- ۳۳  :۱۲؛ ۱۴- ۱۲  :۱۴.  ش.ر(را به این جنبه از مکاشفۀ الهی تشخیص ندهـد 
 ).۲۱- ۱۹  :۶در لوقا 

مندید، الزم خواهد بود که به یک  ها عالقه اگر به مطالعۀ جدی انجیل.  نکتۀ دیگراما یک
).  ها در سـتونهای مـوازی های انجیل فهرست موضوع(ها مراجعه کنید  جدول تطابق انجیل

  :نام  بهKurt Alandبهترین منبع کتابی است به کوشش 
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 Societies,١٩٧
) Synopsis of the Four Gospels (New York: United Bible. 

 
هنگام خواندن یا مطالعۀ رویداد  مطالعه عمودی به این معنی است که به.  مطالعۀ عمودی

، یعنی چـارچوب تـاریخی  ها، باید کوشید به هر دو چارچوب تاریخی یا گفتاری در انجیل
ان یـک هنگام بی ًمنظور این است که پی ببریم مسیح مثال به. (نگار توجه کرد عیسی و انجیل

نگار همان مثل را در  ، در اصل آن را در چه شرایط و موقعیت و چارچوبی گفته و انجیل مثل
 .) م -کار برده است  ای به چه چارچوبی و برای اثبات چه نکته

هدف از مطالعۀ عمودی در وهلـۀ اول مطالعـۀ .  باز در اینجا الزم است هشداری بدهیم
هـا بـه  اما انجیل. مند بود ای عالقه مسئلهه باید به چنین البت.  نیست»  عیسای تاریخی«زندگی 

ای که ما خودمـان از زنـدگی عیـسی  شان کالم خدا برای ما هستند؛ اما بازسازی شکل فعلی
 مطالعـۀ عمـودی نبایـد اغـراق مسئلۀلیکن در مورد اهمیت .  ، کالم خدا نیست کنیم تهیه می

 توجه به این نکتـه کـه بـسیاری از مطالـب ای فقط فراخوانی است برای چنین مطالعه. کرد
باشند، و تفسیر خوب و درسـت آن اسـت  نگاران می انجیل چارچوب خود را مدیون انجیل

،  اش مورد توجـه قـرار دهـیم که یک گفتار تعلیمی معین را ابتدا در چارچوب تاریخی اولیه
 . ماش درک کنی ُ، همان گفتار را در چارچوب کاننی فعلی سپس بر اساس آن

 را ۱۶- ۱  :۲۰، مثل عیسی در مورد کارگران تاکـستان از متـی  تر شدن مطلب برای روشن
اش در متـی  سؤال برای ما این است که معنی این مثل در چارچوب کنونی.  آوریم نمونه می

،  ، متوجه خواهیم شد کـه متـی در ابتـدا و انتهـای مثـل ؟ اگر نخست افقی بیندیشیم چیست
 ۳۴- ۱۷  :۲۰؛ ۳۰- ۱  :۱۹متـی ( را آورده که تنگاتنگ با مرقس مشابه هستند ای مطالب طوالنی
امـا بـسا اولـین کـه « :فرماید  می۳۱  :۱۰مرقس در ). ۵۲- ۱  :۱۰اش در مرقس  و بخش مشابه

امـا .  ً عینـا نقـل کـرده اسـت۳۰  :۱۹متی این جمله را در » . گردند و آخرین اولین آخرین می
کنـد  ، همین جمله را تکـرار مـی ین مثل را گنجانده و در خاتمۀ آن، ا درست در همین نقطه

، متأسفانه این ترتیب رعایت نـشده  در ترجمه سنتی فارسی(اما با ترتیبی معکوس ) ۱۶  :۲۰(
»  ، آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شـد بنابراین»  : این جمله در اصل چنین است.  است

ای است کـه  ، جمله ، چارچوب بالفصل این مثل  در انجیل متی، به این ترتیب). ۱۶  :۲۰متی (
 .گردد مربوط به تغییر ترتیب جایگاه میان اولین و آخرین می

شوید که مثل با توجیه  ، متوجه می)۱۵- ۱  :۲۰متی (کنید  ِهنگامی که به خود مثل نگاه می
لکـوت خـدا بـر فرماید که پاداش در م عیسی می. یابد سخاوت صاحب تاکستان خاتمه می

این مثل در چارچوب !  ، بلکه بر اساس فیض خدا است اساس برداشت ما از انصاف نیست
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ِمنظور توجیـه کـار عیـسی در پـذیرفتن گناهکـاران و در مقابـل  اصلی و اولیۀ خود شاید به
متحمـل سـختی و حـرارت «کردند که  فریسیان فکر می.  کار رفته است اعتراض فریسیان به

، و  اما خدا سخاوتمند و بزرگوار اسـت. اند و باید پاداش بیشتری دریافت کنند گردیده» روز
 .پذیرد پذیرد، گناهکاران را نیز می را می»  عادل«همانطور که 

اش  ِ، خود مثل در حالـت کنـونی اگر این را چارچوب اصلی و اولیۀ این مثل فرض کنیم
، یعنی سخاوت و فیض خـدا  مثل، چه کارکردی دارد؟ قصد و موضوع اصلی  در انجیل متی
، دیگـر  اما این قصد و موضـوع اصـلی. ً، قطعا بر جای خود باقی خواهد بود به ناشایستگان

).  م-  ِیعنی عمل عیسی در پـذیرفتن گناهکـاران(رود  کار نمی منظور توجیه عمل عیسی به به
کارکرد این مثـل . بخشد انجیل متی این مقصود را در جایی دیگر و به طرقی دیگر تحقق می

انـد تـا عیـسی را  شود؛ آنانی که همه چیز را رها کرده  شاگردی مربوط میمسئلۀدر اینجا به 
شاید در مقایسه بـا (اند  شده»  اولین«هستند که اکنون »  آخرین«پیروی کنند، همان اشخاص 

 ). ای که متی بارها تکرار کرده است رهبران یهود، نکته

سازد که مقصود و منظور در هـر دو  د، مطالعۀ عمودی آشکار میالبته در بسیاری از موار
ای کـه  ، نمونه حال با این.  یکی است) نگار ِچارچوب خود عیسی و چارچوب انجیل(سطح 

 . ای برای کار تأویل چقدر ثمربخش است دهد که چنین مطالعه ، نشان می در باال آوردیم

 
  صورت یک کل ها به  تفسیر انجیل

دهد که کشف کنـیم هـر  ز چارچوب ادبی را آموختن این نکته تشکیل میبخش مهمی ا
یک از اناجیل با چه هدفی نوشته شده که تا این اندازه هر یک از آنهـا را اینچنـین منحـصر 

 . فرد ساخته است به

هـا، نـه فقـط بایـد  هنگام خواندن و مطالعـۀ انجیـل در طول تمام این فصل دیدیم که به
های او،  ، و به اعمال و گفته نگار را به شخص عیسی ِ علل توجه انجیلطور جدی عالئق و به

مورد مداقه قرار داد، بلکه باید کشف کنیم به چه عللی ایشان این داستان را برای خوانندگان 
، بلکـه نگارنـده و  نگاران نه فقـط گردآورنـدۀ مطالـب دیدیم که انجیل. اند خود بازگو کرده

اگر ایشان نگارنده بودند، این به آن معنی نیست که ایشان مطالبشان را اما . اند مؤلف نیز بوده
چندین عامل مـانع از خالقیـت گـستردۀ ایـشان بـود، از .  اند؛ درست برعکس اختراع کرده

القدس بـر فراینـد انتقـال  شدۀ مطالب و نظارت عالیۀ روح عقیدۀ ما، ماهیت تثبیت ، به جمله
، بـا خالقیتـی  القدس  بودند، به این معنا که ایشان به کمک روح، ایشان نگارنده بنابراین. آنها

، به مطالب موجود ترتیبی جدید بخشیدند و آنها را بازنویسی کردند تـا بـه نیازهـای  خاص
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، کمک به شما است تا از  آنچه که برای ما در اینجا مهم است. خوانندگان خود پاسخ بگویند
 .، آگاهی یابید کار برده در اثر خود بهنگار  ها و روشهایی که هر انجیل هدف

، و  سازی ، مرتب گزینش : ها، سه اصل مدنظر قرار داشته است در نگارش و تألیف انجیل
نگاران در مقام مؤلفینی که تحت الهـام قـرار داشـتند، دسـت بـه  از یک سو، انجیل. انطباق

البته درست اسـت .  داشتِگزینش آن رویدادها و تعالیمی زدند که در راستای هدفشان قرار 
ِخود یوحنـا . توانسته جزو این اهداف بوده باشد که حفظ و نگهداری مطالب موجود نیز می

طـور خـاص  ، به تری استفاده کرده است که از تعداد رویدادها و گفتارهای کمتر اما گسترده
) ۲۵  :۲۱(یـر آیۀ اخ). ۲۵  :۲۱؛ ۳۱- ۳۰  :۲۰(کند که مطالبش بسیار گزینشی هستند  تصریح می

نگـاران دیگـر انجـام  آمیز دارد، شاید دلیلی باشد برای گزینشی کـه انجیـل که حالتی مبالغه
 ).۲۶  :۸- ۴۵  :۶(کار نبرده است  ، لوقا بخش قابل توجهی از مرقس را به عنوان مثال به. اند داده

ایـن امـر ، به مسائل خاصی توجـه داشـتند؛  نگاران و کلیساهایشان ، انجیل در عین حال
. طرز خاصی مرتب نماینـد و انطبـاق دهنـد داشت تا مطالب گزیده شده را به ایشان را وامی

تـا « : فرماید که هدفش آشکارا الهیاتی بـوده اسـت طور مشخص می ، یوحنا به عنوان مثال به
گونه عالقه و توجه به عیـسی  این). ۳۱  :۲۰(»  ، مسیح و پسر خدا است ایمان آورید که عیسی

ًعنوان مسیحای یهودی احتماال دلیل اصلی این امر است که اغلب مطالـب او مربـوط بـه  به
باشد، در نقطه مقابل اناجیل همدید کـه توجهـشان  خدمت عیسی در یهودیه و اورشلیم می

، موطن واقعـی  برای یهودیان.  طور کامل معطوف به خدمات عیسی در جلیل است ًتقریبا به
دانست که عیسی فرمود که نبی در خانـه و مـوطن خـود  نا نیز مییوح. مسیحا اورشلیم بود

متـی (این را عیسی در اصل زمانی گفت کـه مـردم در ناصـره ردش کردنـد . حرمتی ندارد
در انجیل یوحنا این گفته مورد اشاره قرار گرفته تا علت رد ). ۲۴  :۴؛ لوقا ۴  :۶؛ مرقس ۵۷  :۱۳

ِ؛ و این نگرش الهیاتی عمیقی است به خـدمت )۴۴  :۴(شدن مسیح در اورشلیم توجیه شود 
 . عیسی

. کنـد ها را توجیه می اصطالح اختالفات انجیل ِاصل انطباق همان چیزی است که اکثر به
؛ متـی ۲۵- ۲۰، ۱۲- ۱۴  :۱۱مـرقس (باشـد  ِیکی از بارزترین اینها، نفرین درخت انجیـر مـی

.  ِ اهمیت الهیاتی نمادینش نقل شده اسـتخاطر ، این ماجرا به در انجیل مرقس). ۲۲- ۱۸  :۲۱
، عیـسی داوری مـشابهی را نیـز بـا  ِتوجه کنید که میان نفرین کردن و خشک شدن درخـت

اما ماجرای درخت انجیر برای کلیسای اولیـه نیـز . فرماید تطهیر هیکل بر یهودیت اعالم می
، درس ایمـان  نجیل متـیدر ا.  ، معنای مهمی داشت خاطر درس ایمان که در انتهایش آمده به
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؛ نفرین و خـشک شـدن در کنـار هـم آمـده تـا  ِتنها موضوع مورد توجه در این ماجرا است
یاد داشته باشید که هم در مورد متـی و هـم در مـورد  به.  بیشتر مورد تأکید قرار گیردمسئله
یده نگـار را الهـام بخـش القدس است که هـر دو انجیـل ِ، بازگو کردن ماجرا کار روح مرقس

 . است

هـای  ، نگاهی بـه بـاب ِبرای اینکه این فرایند نگارش را در مقیاس بزرگتری نشان دهیم
باشـند، و  هـا یـک شـاهکار هنـری مـی این بـاب). ۶  :۳- ۱۴  :۱(اولیۀ انجیل مرقس بیفکنیم 

توانند به احتمال زیاد، مقصود مـرقس  اند که بسیاری از خوانندگان می ای تنظیم شده گونه به
 . کشف کنند، حتی اگر ندانند او چگونه این کار را انجام داده استرا 

) ۱ :باشند طور خاص مورد توجه مرقس می ، سه موضوع هست که به در خدمت عیسی
.  مخالفت از سوی مقامـات) ۳ای معدود، و  شاگردسازی عده) ۲،  محبوبیت او در میان مردم

، ایـن مـوارد را در  سـازی مطالـب رتـبتوجه داشته باشید که مرقس چگونه با گزینش و م
، نخستین روایت به )۱۵- ۱۴  :۱(،  پس از اعالم خدمت عمومی عیسی. دهد مقابل ما قرار می

ایـن موضـوع در بخـش بعـدی بـسط و گـسترش داده . یابد دعوت شاگردان اختصاص می
،  دو بـاب نخـست؛ اما در بقیۀ بخـشهای ) ؛ و غیره۴۱- ۳۴  :۴؛ ۱۲- ۱۰  :۴؛ ۱۹- ۱۳  :۳(شود  می

، مرقس چهـار بخـش را ارائـه ۴۵  :۱ تا ۲۱  :۱ابتدا در . پردازد مرقس به دو موضوع بعدی می
، موعظـه در روز بعـد، )۳۴- ۲۹ و ۲۸- ۲۱  :۱(دو واقعه در یـک روز در کفرنـاحوم  :دهد می

موضوعی که در سراسـر ایـن قـسمت ). ۴۵- ۴۰  :۱(، و ماجرای شفای مبروص )۳۹- ۳۵  :۱(
ِخورد، گسترش سریع شهرت و محبوبیت عیسی است  چشم میبه   و ۳۷؛ ۳۳- ۳۲؛ ۲۸- ۲۷(ِ
و مردم ... بعد از آن او نتوانست آشکارا به شهر در آید« :رسد ، که با این جمله به اوج می)۴۵

انـد؛  ای سـریع و الینقطـع ارائـه شـده گونه این مطالب به» .آمدند از همه اطراف نزد وی می
ِاضـافۀ عبـارات تکـراری نظیـر  ، بـه  را فقط با چهار روایت ترسیم کردهمرقس تصویر خود

ًهـا عینـا منتقـل   که در بعضی از ترجمه۴۲، ۳۱، ۲۹، ۲۸، ۲۳، ۲۱  :۱(» ...ً؛ فورا ؛ ناگاه تأمل بی«
کـه ایـن نیـز در (کند  آغاز می» و«ًو اینکه او تقریبا هر جمله را با حرف اضافۀ )  نشده است

 ). ا منعکس نشده استه برخی از ترجمه

ِگذارد، پنج نوع متفـاوت از روایـات را  مرقس بعد از آنکه این تصویر را در مقابل ما می
دارند و دالیل آن را هـم  ًکند که مجموعا تصویر مخالفت و ضدیت را عرضه می انتخاب می

 »چـرا«، سـؤال فریـسیان بـا  دقت کنید که چگونه در چهار ماجرای نخـست. دهند ارائه می
ورزند چون او گناه  مقامات یهودی با عیسی مخالفت می). ۲۴، ۱۸، ۱۶، ۷  :۲(شود  مطرح می
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گیـرد، و  کنـد، سـنت روزه را نادیـده مـی بخشد، با گناهکاران نشست و برخاست می را می
های  این واقعیت که این مورد آخر را یهودیان بزرگترین اهانت به سنت. »شکند می«سبت را 
شود  کند، آشکار می د، از دومین روایتی که مرقس در همین زمینه عرضه میانگاشتن خود می

)۳:  ۱ -۶.( 

ِسـادگی رد  توان بـه ها، می منظور ما این نیست که بگوییم در تمامی بخشهای همۀ انجیل

هـا  کنیم که این نوع نگرش به انجیل اما فکر می. نگار را از نگارش پیدا کرد پای هدف انجیل
 . ستبسیار ضروری ا

 
  چند مالحظۀ تعبیری

 
هـای  ها ترکیبی است از همان اصـولی کـه در فـصل در اکثر موارد، اصول تفسیر انجیل

 .پیشین در خصوص رساالت و روایات تاریخی گفته شد

   تعالیم و احکام

، باید آنهـا را بـه همـان  پس از آنکه تعالیم و احکام عیسی مورد تأویل دقیق قرار گرفت
های پـولس و پطـرس و یعقـوب را در رسـاالت  یستم اطالق دهیم که گفتهشکلی به قرن ب

حتی مسائل مربوط به نسبیت فرهنگی را نیز باید به همـین صـورت مـورد .  دهیم اطالق می
هـایی باشـد کـه هـر دو پیـرو عیـسی  تواند راه حلی برای زوج طالق نمی.  توجه قرار دهیم

اما در فرهنگی ماننـد .   تکرار کرده است۱۱- ۱۰  :۷هستند؛ این نکته را پولس در اول قرنتیان 
،  آورند، یکی مطلقه اسـت ، جایی که از هر دو نفری که به مسیح ایمان می آمریکای امروزی

 مـسئلهدر خصوص ازدواج مجدد نبایـد بـدون دقـت و ظرافـت و بـدون تفکـر در مـورد 
در مـورد طـالق کـه در باید در مورد معنای فرمـایش عیـسی . گیری کرد ، تصمیم نجاتشان

ًچارچوب فرهنگی کامال متفاوتی بیان شده ،  کنـیم ای که از آن کـسب مـی ، و برداشت اولیه ِ
ِ، االن دیگر سرباز رومی نداریم که مـا را مجبـور بـه رفـتن  به همین شکل.  دقت بیندیشیم به ٓ

ِمیـل «نـۀ ای کـه عیـسی در زمی اما در این مورد، درس اخالقـی). ۴۱  :۵متی (یک میل بکند 
 . ِهای مشابه دیگر نیز قابل اعمال است ًدهد، قطعا در موقعیت می»  اضافه

از آنجـا کـه بـسیاری از احکـام عیـسی .  در اینجا باید یک نکتۀ مهم را یادآوری نمـاییم
خاطر اینکه ایـن احکـام بـرای بـسیاری  منظور تشریح شریعت عهد عتیق بوده است و به به
ِمنزلۀ یک کمال مطلوب به عمل آمده تا با اسـتفاده  باشند، کوشش فراوانی به نیافتنی می  دستِ

گرچـه در . ، این احکام را از حالت هنجاری برای کلیسا خارج سازند از شگردهای تفسیری
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، اما الزم است چنـد  توانیم به این کوششها اشاره کنیم و در ردشان دالیلی بیاوریم اینجا نمی
 .ای گفته شود کلمه

نظـر  ، این است که این احکام شبیه شـریعت بـه  اکثر این شگردهای تفسیریِعلت ابداع
اما زندگی مسیحی بر طبق عهد جدید بر پایۀ !  رسد، آن هم چه شریعت غیرقابل اجرایی می

، درک  منزلـۀ شـریعت نگریستن به احکام عیسی بـه.  ، نه اطاعت از شریعت فیض خدا است
آنها شریعت نیستند به این معنا که بایـد از آنهـا اطاعـت . دهد نادرست ما را از آنها نشان می

؛ نجات ما مـشروط بـه اطاعـت کامـل از آنهـا  کرد تا مسیحی بشویم یا مسیحی باقی بمانیم
آنها توصیفاتی هستند به شکل احکام در خصوص روش زنـدگی مـسیحی بـا ایـن .  نیست

- ۳۶  :۵متـی (بر عدم مقابله به مثـل رفتار مبتنی .  ًفرض که خدا ما را قبال پذیرفته است پیش
قید  اما علت وجودی آن محبت بی. ، برای دورۀ حاضر در واقع اخالقیات ملکوت است) ۴۲

قیـد و  ما نخست بخـشایش بـی.  ؛ در ملکوت خدا ما باید شبیه پدر باشیم و شرط خدا است
نیز بدون قید و شرط و ، اما بعد از آن باید دیگران را  کنیم شرط و نامحدود خدا را تجربه می

، مـذهب فـیض اسـت و  شخصی گفته است که در مـسیحیت.  صورت نامحدود ببخشیم به
صورت شـریعت  ، احکام عیسی خطاب به ما هستند، اما نه به بنابراین.  اخالقیات قدرشناسی

ی که اختیاری و انتخابی  ا باشند، زندگی کنندۀ زندگی تازه می این احکام توصیف.  عهد عتیق
 . ؛ ما در مقام فرزندان محبوب و فدیه داده شدۀ خدا، باید مطابق آنها زندگی کنیم نیست

 
   روایات

ًمثال ماجراهای مربوط به معجزات به این . در اناجیل روایات کارکردهای متعددی دارند
ز ، تصویری زنده ا اند تا مسائل اخالقی یا الگو ارائه دهند، بلکه در وهلۀ اول علت ثبت نشده

صورت  ممکن است به. یابد ِقدرت ملکوت هستند که توسط خدمت خود عیسی جریان می
امـا .  شان نیست ، یا شکست باشند، اما این کارکرد اولیه ، ترس غیر مستقیم تصویری از ایمان

ِیـا درخواسـت )  اش  و بخشهای مـشابه۲۲- ۱۷  :۱۰مرقس (ماجراهایی نظیر جوان ثروتمند 

در چـارچوب یـک )   و بخشهای مـشابه۴۵- ۳۵  :۱۰مرقس (عیسی نشستن بر دست راست 
.  ِاند، و کارکردشان توضیح آن چیزی است کـه تعلـیم داده شـده اسـت تعلیم قرار داده شده

 . ترین روش تعبیری است ، درست نظر ما استفاده از روایات به این صورت به

مۀ شـاگردان عیـسی بایـد ، مقصود داستان جوان ثروتمند این نیست که ه به این ترتیب
های روشـنی وجـود دارد  ها نمونه در انجیل. اموال خود را بفروشند تا بتوانند پیرو او باشند

آنچـه کـه ایـن ). ۹- ۳  :۱۴؛ مـرقس ۳  :۸؛ ۳۰- ۲۷  :۵لوقـا (که چنین چیزی اقتضا نشده است 
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ًاست دقیقـا آموزد، این است که برای ثروتمندان دخول به ملکوت چقدر دشوار  داستان می
کوشـند امنیـت زنـدگی خـود را از آن  به این علت که تعهد ایشان اول به مامونا است و می

تواند  دهد که محبت پر فیض خدا می اما عیسی در ادامه فرمایش خود تعلیم می. تأمین کنند
تصویری اسـت ) ۱۰- ۱  :۱۹لوقا (داستان زکی . ای انجام دهد در مورد ثروتمندان نیز معجزه

 .  این نوع معجزهاز

شود  توانیم مشاهده کنیم که تأویل درست چقدر حائز اهمیت است و موجب می باز می
ِ، عمـال همـانی باشـد کـه خـود اناجیـل بیـان  گیریم ای که ما از چنین روایاتی می که نتیجه ً

 .دارند می

 
   یک سخن پایانی و مهم

ریخی عیـسی صـدق های پیشین ما در خصوص چارچوب تا این سخن در مورد بحث
ایـن .   تعبیـر بـسیار حیـاتی اسـتمسئلهکنیم زیرا برای  کند، اما آن را در اینجا مطرح می می

هـا  ، تفسیر درست انجیل بدون درک مفهوم ملکوت خدا در خدمت عیسی : سخن این است
تـوانیم شـرح مختـصری ارائـه  ، اما می در اینجا امکان بسط مطلب نیست.  پذیر نیست امکان

 .تواند بر تعبیر ما اثر بگذارد یم و نشان دهیم که این امر چگونه مینمای

یـا (ِابتدا بایـد دانـست کـه اسـاس الهیـات تمـامی عهـد جدیـد، معادشـناختی اسـت 
به آخـرت مربـوط ) eschatology(معادشناسی ). eschatological - شناختی است آخرت

اکثـر یهودیـان در روزگـار عیـسی . ندرسا پایان می شود، به زمانی که خدا این عصر را به می
آنها بر این باور بودند کـه در مرحلـه پایـانی زمـان زنـدگی . بینی معادشناسانه داشتند جهان

ای که خدا وارد تاریخ خواهد شد و به این عصر پایان خواهد بخـشید و  کنند، در مرحله می
 eschatonرود،  کار می واژه یونانی که برای زمان آخر به. عصر جدیدی را آغاز خواهد کرد

 . بینی معادشناختی یعنی نگاه کردن به پایان و آخرت نگرش یا جهان.  است

 
 امید معادشناختی یهود

Eschaton 
   عصر آینده              عصر فعلی

 )دورۀ حاکمیت خدا (         ) دورۀ شیطان (

 
  :  خصوصیات             :  خصوصیات

ـــــــضور                 گناه    ح

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۱۴۴

  القدس روح

   عدالت              بیماری  

   تندرستی          اسارت ارواح پلید  

 صـــــــلح و            پیروزی افراد شریر  
  آرامش

در . کردنـد خوبی درک می ًمسیحیان اولیه طبیعتا این نگرش معادشناختی به زندگی را به
، همه  القدس ، مرگ و قیام او، و فروریختن روح ، رویدادهای مربوط به آمدن عیسی نظر آنان
ِه انتظار فرارسیدن آخرت و پایان بودمربوط ب ِ. 

ِفرارسیدن آخرت درضمن به معنی یک آغاز جدید بود، آغاز عصر جدیـد خـدا، عـصر 

دورۀ «شـد کـه معنـی آن  ِبه این عصر جدید، با عنوان ملکوت خدا نیز اشاره مـی.  مسیحایی
، و )۵- ۴  :۱۱اشـعیا (ای پر از عدالت خواهد بـود  این عصر جدید، دوره. بود» حکومت خدا

ایـن عـصر دورۀ پـری ). ۴- ۲  :۲اشـعیا (در آن مردم در صلح و آرامش زندگی خواهند کرد 
و پیمان جدیدی که ارمیا از آن سخن گفته بـود، ) ۳۰- ۲۸  :۲یوئیل (القدس خواهد بود  روح

 رخت گناه و بیماری نیز از میان انسانها). ۴۰- ۳۸  :۳۲؛ ۳۴- ۳۱  :۳۱ارمیا (تحقق خواهد یافت 
حتی دنیای مادی نیز از اثرات شـاد ایـن عـصر ). ۵  :۵۳؛ اشعیا ۱  :۱۳زکریا (بر خواهد بست 

 ).۹- ۶  :۱۱اشعیا (مند خواهد شد  جدید بهره

، زمانی که یحیای تعمیددهنده اعالم کرد که زمان آخر نزدیک شده و مـسیحای  بنابراین
آمدن مـسیح نزدیـک بـود، . د رسیدخدا را تعمید داد، شوق و شور معادشناختی به اوج خو

 ).۱۷- ۷  :۳لوقا (القدس را آغاز کند  بایست عصر جدید روح کسی که می

مـرقس (عیسی آمد و با خدمت خود اعالم کرد که فرا رسیدن ملکـوت نزدیـک اسـت 
او ارواح پلید را بیرون کرد، معجزات انجـام داد، و مطـرودین ). ۲۱- ۲۰  :۱۷؛ لوقا ۱۵- ۱۴  :۱

لوقـا (هـای زمـان آخـر بـود  ؛ اینها همه نـشانه  گناهکاران را با آغوش باز پذیرفتجامعه و
چشم همه به او دوخته شده بود تا ببینند که او ). ۲- ۱  :۱۵؛ ۲۱  :۱۴؛ لوقا ۶- ۲  :۱۱؛ متی ۲۰  :۱۱

آیا او عصر مسیحایی را با تمام جالل و عظمتش شـروع خواهـد .  هست یا نه»  آینده«همان 
 !  ناگهان او مصلوب شد؛ همه امیدها از بین رفتکرد؟ اما

او روز سوم زنده شد و بـر بـسیاری از پیـروانش .  ماجرا دنبالۀ پرشکوهی داشت!  اما نه
اعمـال (خواهـد سـاخت » ملکوت را بر اسرائیل باز برقـرار«ًاالن دیگر حتما . ظاهر گردید

در همینجـا .  س موعود را فرو ریختالقد جای این کار، نزد پدر بازگشت و روح اما به). ۶  :۱
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عیسی با آمدن خود اعالم داشت . آید است که مسائل برای کلیسای اولیه و برای ما پیش می
، و  ، با آیات و عجایـب القدس در کمال و قدرت آمدن روح.  که ملکوت آتی فرارسیده است

 پایـان عـصر فعلـی ًاما ظـاهرا. های فرا رسیدن عصر جدید بودند آمدن پیمان جدید، نشانه
 بایست از این موضوع داشته باشند؟ ایشان چه درکی می. هنوز فرانرسیده بود

، مسیحیان اولیه پی بردند کـه  در همان آغاز، از زمان موعظه پطرس در باب سوم اعمال
ایشان به ایـن درک نائـل . پایان را» آغاز«را آغاز کند، بلکه »  نهایی«عیسی نیامده بود تا پایان 

، برکـات و مواهـب آینـده شـروع شـده  القدس ند که با مرگ و قیام عیسی و آمدن روحشد
طـور کامـل  اما به معنای دیگر، پایان هنوز به. ًیک معنا، پایان قبال فرارسیده بود پس به.  است

 !ًقبال آمده بود، اما هنوز نه. نیامده بود

آنـان میـان دو . ی معادشناختی باشـندً، ایمانداران اولیه فراگرفتند که واقعا افراد بنابراین
مـوت «، بـا اعـالم  در عـشاء ربـانی.  ِکردند، میان آغاز پایان و انتهای پایـان دوره زندگی می

ِ، موجودیت معادشـناختی خـود را جـشن )۲۶  :۱۱اول قرن (» خداوند تا هنگامی که باز آید

کمـال  بودنـد، امـا هنـوز بـهًآنها قبال با بخشایش رایگان و کامل خدا آشنا شـده . گرفتند می
اول قـرن (دسـت آورده بودنـد  ًقبال پیروزی بـر مـرگ را بـه). ۱۴- ۷  :۳فیل (نرسیده بودند 

ًایـشان قـبال تجربـه زنـدگی در ). ۲۲- ۲۰  :۳فیـل (، اما مرگ هنوز در انتظارشان بـود )۲۲  :۳
تواند  که شیطان میکردند  دست آورده بودند، اما هنوز در دنیایی زندگی می القدس را به روح

ًایشان قبال عادل شمرده شـده بودنـد و تحـت ). ۱۷- ۱۰  :۶افس (شان قرار دهد  مورد حمله
، اما هنـوز داوری آینـده را در پـیش داشـتند )۱  :۸روم (قصاص و محکومیت قرار نداشتند 

آنهـا از . ایشان قوم آینده خدا بودند؛ آنها در چارچوب آینده قرار داشـتند). ۱۰  :۵دوم قرن (
، هنـوز  حـال کردنـد، بـا ایـن مواهب آن آگاهی داشتند، در پرتـو ارزشـهای آن زنـدگی مـی

، محـدودۀ  بـه ایـن ترتیـب. بایست این مواهب و ارزشها را در دنیای حاضر تجربه کنند می
  :اساسی الهیاتی برای درک عهد جدید، چیزی شبیه نمودار صفحۀ بعد خواهد بود

 
 

 جدیدنگرش معادشناختی عهد 
Eschaton 

 
 پایان رسید  به    آغاز شد    عصر کنونی

 )پایان ناپذیر (     ده- - - - - ر آین- - -  عص      
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   بازگشت             صلیب و

   ثانوی                قیام  

 
   هنوز نه              ً قبال  

   عدالت کامل                عدالت  

   آرامش کامل                آرامش  

ـــه                 تندرستی    ن
  نه مرگبیماری و 

 در                القدس  روح  
  پری کامل

 
ًکلید تعبیری مهم برای بسیاری از مطالب عهد جدید، خصوصا خدمت و تعلیم عیـسی 

،  از آنجـا کـه ملکـوت. جستجو کرد) » هنوز نه«و » ًقبال«تنش میان (»  تنش«را باید در همین 
عمل  ، دعوتی که از ما به افتتاح شده است)  تجسم(یعنی دوره حکومت خدا، با آمدن عیسی 

، به این معنی که تحت خداونـدگاری او زنـدگی  ، این است که در ملکوت زندگی کنیم آمده
، اما بایـد بـه  ایم ایم و آمرزش یافته رایگان به خانواده خدا پذیرفته شده ، و بدانیم که به نماییم

مـان  قیات را در زنـدگی، این اخال اخالقیات این عصر جدید متعهد باشیم و در همین دوره
 . پیاده کنیم

، پیش از هر چیز برای فرارسیدن پایان دعا »ملکوت تو بیاید«کنیم  ، وقتی دعا می بنابراین
،  ً، قبال شروع بـه فرارسـیدن کـرده راهش هستیم اما از آنجا که ملکوتی که چشم به.  کنیم می

 .باشد همان دعا برای امروز هم پر از معنا می
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  هشتمفصل 

َمثل  کنید؟ شان را درک می آیا منظور اصلی: ها َ
 

الزم است از همین آغاز خاطرنشان سازیم که هر چه در فصل هفتم دربارۀ تعالیم عیسی 
،  پس دیگر چه نیازی هـست کـه در چنـین کتـابی. کند ها نیز صدق می ، در مورد مثل گفتیم

های ساده و روشـن کـه عیـسی بیـان ؟ این داستان ها اختصاص بدهیم فصلی جداگانه به مثل
ًکنند؟ ظاهرا شخص باید بسیار کندذهن  فرمود، چه مشکلی برای خواننده یا مفسر ایجاد می

ِفقـط خوانـدن ایـن . باشد که منظور اصلی مثل سامری نیکو یا پسر گمـشده را درک نکنـد

 .داستانها کافی است که انسان را دلگرم یا دردمند سازد

خـاطر  ها ضرورت تام دارد، چـرا کـه بـه ِص یک فصل خاص به مثل، اختصا حال با این
، بـسیار مـورد سـوءتعبیر قـرار  ، در تاریخ کلیسا، بعد از کتاب مکاشفه شان زیبایی و سادگی

 .اند گرفته

 
  ها در طول تاریخ مثل

 
ِتوان در سخنی کـه خـود عیـسی فرمـود،  ها در تاریخ را می ِعلت سوءتعبیر طوالنی مثل

او ). ۱۰- ۹  :۸ و لوقـا ۱۳- ۱۰  :۱۳ و بخشهای مشابه در متـی ۱۲- ۱۰  :۴مرقس (یم جستجو کن
ها را از او جویا شدند، طوری سخن گفت که گـویی  در پاسخ آنانی که هدف و مقصود مثل

، عاملی اسـت  ِها برای افراد داخل گروه حاوی اسرار هستند، اما برای افراد خارج گروه مثل
تمثیلـی  ای نیمـه گونه ، مثل برزگر را به از آنجا که او بعد از این گفته.  ِبرای سخت ساختن دل

و تفسیرهای تمثیلی متعدد مجاز »  سازی دل سخت«تفسیر کرد، این امر باعث شد که نظریۀ 
ها داسـتانهایی سـاده هـستند و  ، مثل شد که برای افراد خارج گروه تصور می. انگاشته شوند

این اسرار فقط متعلق به کلیسا هستند و . باشند  از ایشان مخفی می»اسرار«و »  معنای واقعی«
 .باشند از طریق تمثیل قابل درک می

، عناصر مثل سامری نیکو را اینچنـین  ای چون آگوستین ، اندیشمند برجسته این ترتیب به
  :کند تفسیر می

 
  آدم= رفت  سوی اریحا می  مردی از اورشلیم به
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  سالمتی که از آنجا آدم سقوط کردشهر آسمانی=  اورشلیم 

  ، لذا به معنی فناپذیری و میرایی آدم است یعنی ماه=  اریحا 

  شیطان و فرشتگانش=  دزدان 

 اموالش را دزدیدند=  او را برهنه کردند 

  با متقاعد کردنش به گناه کردن=  مجروح ساختند 

ً، امـا روحـا مـرده  نسان زنـده اسـتعنوان یک ا آدم به= ، برفتند  مرده واگذارده  او را نیم
  مرده است ، برای همین نیم است

  کهانت و خدمت عهد عتیق=  کاهن و الوی 

  ِ؛ پس منظور خود عیسی است گویا به معنی نگهبان است=  سامری 

  یعنی قدرت گناه را بست=  زخمهای او را بست 

 تسالی حاصل از امید نیکو=  روغن 

 ای مشتاق ن با روحیهتشویق به کارکرد=  شراب 

َ مرکب  ْ   جسم مسیح در تجسم= َ

 کلیسا=  کاروانسرا 

  بعد از قیام=  بامدادان 

  وعدۀ زندگی حال و آینده=  دو دینار 

  پولس= دار   سرای

 
توان یقین داشت که منظـور مـسیح از  ، اما می این تفسیر گرچه بسیار بکر و جالب است

، درک نوع رابطه انسانها با یکـدیگر  ت که چارچوب مثلروشن اس.  این مثل این نبوده است
عالوه هیچ دلیلی وجود نـدارد کـه  ، نه رابطه انسان با خدا؛ به)»؟ همسایۀ من کیست«(است 

فکر کنیم که عیسی خواسته باشد مطالبی را دربارۀ کلیـسا و پـولس بـا چنـین روش تـار و 
 !مبهمی پیشگویی کند

ها فقط مربوط به افراد داخل گـروه بـوده  ت که اکثر مثلً، شدیدا مورد تردید اس درضمن
ها را خطـاب بـه مـردم  گوید که عیسی مثل طور خاص می لوقا الاقل در سه مورد، به. باشند

ساخت که انتظار داشت  و طوری سخن گفت که مشخص می) ۱۱  :۱۹؛ ۹  :۱۸؛ ۳  :۱۵(فرمود 
) ۳۷- ۲۵  :۱۰لوقـا (ل سامری نیکـو را ، عیسی مث عالوه بر این. مردم منظورش را درک کنند

کرد، همانطور که رؤسای کاهنان و فریـسیان  برای فقیهی بیان کرد که معنی مثل را درک می
 .فهمیدند  می۴۵  :۲۱مثل باغبان را در متی 
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َمثل  ۱۴۹ ...آیا منظور : ها َ

، علتش این نیست که مثل نوعی تمثیل اسـت  ها مشکلی داریم اگر امروز ما در درک مثل
علـت عـدم درک صـحیح آنهـا در . باشـد یدهای خاص تفسیر میو برای درکش نیاز به کل

یکـی از کلیـدهای درک . شود ، یافت می ها گفتیم مطالبی که در فصل گذشته در زمینه انجیل
ها، کشف این واقعیت است که شنوندگان اولیه آنها چه کسانی بودند؛ همـانطور کـه در  مثل

، بـه دسـت  بـدون چـارچوب و زمینـههـا  ، در بـسیاری از مـوارد، مثـل فصل گذشته گفتیم
 .اند نگار رسیده انجیل

وار برای کلیسا نیستند، منظـور عیـسی در مـرقس  ها اسرار تمثیل ، اگر مثل به این ترتیب
،  ها چه بود؟ به احتمال زیاد، کلید درک این گفتـه  از سر ملکوت و رابطه آن با مثل۱۲- ۱۰  :۴

 کـه بـه methalکلمه آرامی .   صورت داده استای است که عیسی با کلمات آرامی در بازی
، برای همه نوع صنایع بدیع نظیر معما، چیـستان  ترجمه شده است)  مثل (paraboleیونانی 

.  خـوانیم مـی»  مثـل«ً، نه انحصارا برای آن چیـزی کـه مـا در فارسـی  رفت کار می و نظایر به
ّسر ملک( این بود که خدمت عیسی ۱۱ًاحتماال معنی آیه  اند، درک  را آنانی که در خارج)  وتِ

های او بـرای  عبارت دیگر، مثل به.   یا معما استmethalکنند، چون برای آنان در حکم  نمی
شـنیدند،  ها را می توانستند ببینند؛ مثل کردند، اما نمی آنان نگاه می. ، در حکم معما بود ایشان

 .عیسی را درک کنندفهمیدند، اما قادر نبودند معنای کامل خدمت  حتی می

های  هایی آغاز کنیم که برای سبک فرض ها را باید با همان پیش ، تأویل مثل به این ترتیب
ًقصد عیـسی ایـن نبـود کـه مطلبـی را تـار و مـبهم بیـان کنـد؛ او واقعـا .  دیگر ارائه دادیم

م وظیفۀ ما در وهلۀ اول این است که بکوشـی. خواست شنوندگان منظورش را درک کنند می
طور درسـت انجـام  اما پیش از اینکه بتوانیم این کار را به.  آنچه را که ایشان شنیدند، بشنویم

 »؟ مثل چیست«، باید به این سؤال پاسخ دهیم که  دهیم

 
 ها ماهیت مثل

 
 ها  انواع گوناگون مثل

ا های عیسی که ما ب ، این است که تمامی گفته ای که باید به آن توجه داشت نخستین نکته
ًمثال تفـاوتی اساسـی وجـود . ، همه از یک نوع واحد نیستند کنیم مشخص می»  مثل«عنوان 

، و هر دو اینهـا بـا ایـن ) تشبیه(، و خمیر مایه ) مثل واقعی(دارد میان حکایت سامری نیکو 
» چیننـد؟ آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می«یا با )  استعاره(» شما نمک جهانید«گفته 

، همۀ این انواع اغلب تحت عنوان مثـل مـورد بحـث قـرار  حال با این. تفاوت دارند) وهج(
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 .گیرند می

، با یک آغـاز  حکایتی است کامل و ساده.  ای است از یک مثل واقعی سامری نیکو نمونه
، پـسر  هـای گوسـفند گمـشده حکایـت. کنـد و یک پایان مشخص و ماجرایی را دنبال مـی

، همگـی  ، مـرد ثروتمنـد و ایلعـازر، و ده بـاکره  کـارگران تاکـستان، ، ضیافت بزرگ گمشده
 .وار هستند های داستان مثل

، یا برزگر، یا دانۀ خردل  آنچه که در مورد خمیرمایه.  اما خمیرمایه بیشتر یک تشبیه است
بیـشتر » ها مثل«گونه  این. شود ، همان چیزی است که در عالم واقعیت مشاهده می گفته شده

های آشـنای  ، از پدیده هایی هستند که عیسی برای بیان مقصودش کم تصاویر یا نمونهدر ح
 .کرد زندگی روزمره اخذ می

هـای  چنین عباراتی گاه گفتـه. ، با هر دو اینها فرق دارد»شما نمک جهانید«ای نظیر  گفته
 .، استعاره یا تشبیه هستند اند، اما در واقع وار نامیده شده مثل

ًد توجه داشت که در بعضی از موارد، خصوصا در مـورد باغبانهـای شـریر ، بای درضمن
، ممکن است مثل شـباهت زیـادی بـه )۱۸- ۹  :۲۰؛ لوقا ۴۴- ۳۳  :۲۱؛ متی ۱۱- ۱  :۱۲مرقس (

نظیـر سـوءتعبیر (تمثیل بیابد، چرا که بسیاری از اجزاء داستان نمایندۀ چیز دیگری هـستند 
ل با تمثیل تفاوت دارد، حتی اگر گاه ممکـن اسـت حـاوی اما مث). آگوستین از سامری نیکو

علت اطمینان ما از این امـر، کـارکرد متفـاوت . نظر ما جنبۀ تمثیلی دارند نکاتی باشند که به
 . آنها است

توان قواعدی تعیین کرد که در مورد همـه  ها همه از یک نوع نیستند، نمی از آنجا که مثل
، اما تا حد زیادی شامل  های واقعی است ، مختص مثل گفتیمآنچه که اینجا . آنها صادق باشد

 .گردد ها نیز می سایر انواع مثل

 
 کنند ها چگونه عمل می  مثل

.  ، کشف نحوۀ عمل یا کارکرد آنها اسـت بهترین راه برای درک این نکته که مثل چیست
هـای   مثـلِ، قـصد و کـارکرد وار، نظیـر چیـدن انجیـر از خـس های مثل برخالف اکثر گفته

وار این نیست که تعالیم پیچیدۀ عیسی را تشریح کنند یا حقیقتی را مکشوف سـازند،  داستان
ِوار تشویق شنونده به نـشان  های داستان قصد و کارکرد مثل. کنند گرچه در نهایت چنین می

مثل خـودش پیـام ) Marshall McLuhan(لوهان  گفتۀ مارشال مک به. باشد ِدادن واکنش می
داد که توجه شنوندگان را جلب کند، ایـشان را تـشویق  عیسی در قالب مثل تعلیم می. است

 .ِبه یک اقدام نماید، یا آنان را به نشان دادن واکنش در مقابل او و خدمتش ترغیب کند
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است که تفسیر آنهـا را بـرای مـا »  ترغیب به واکنش«ِها، همین ماهیت  در خصوص مثل
اش خـارج  ، در واقع آن را به نوعی از حالت اولیه تفسیر یک مثلسازد، چرا که با  پیچیده می

ُلب مطلب یـک لطیفـه و .  را تفسیر کنیم)  جوک(»  لطیفه«؛ مانند این است که یک  سازیم می
، نکته و مقصود آن را  محض شنیدنش سازد، این است که شنونده به آنچه که آن را جالب می

ً، مقـصود را دقیقـا  ت چون به همان شکل کـه هـستدار اس لطیفه جالب و خنده. درک کند
ِشود که شنونده نقاط مرجـع موجـود در لطیفـه را درک  این امر زمانی محقق می. رساند می
وقتـی . دار نخواهد بود اگر قرار باشد نقاط مرجع را توضیح دهید، دیگر جالب و خنده. کند

چـون (دار باشـد  ت بـاز خنـدهشود و ممکن اس دهید، قابل درک می ای را توضیح می لطیفه
، اما دیگـر همـان )خندید بایست می شود برای چه موضوعی می شنونده باالخره متوجه می

 .پس دیگر به همان صورت عمل نخواهد کرد.  اثر را نخواهد داشت

کرد، تصور ما  وقتی عیسی آنها را بیان می. کند ها نیز صدق می  در مورد مثلمسئلههمین 
دانستند که او دربـارۀ  شدند و می  شنوندگان بالفاصله متوجه مقصود او میاین است که اکثر

صورت نوشته بـه دسـت مـا رسـیده  ها به اما مثل. کند چه کسانی و چه مسائلی صحبت می
، آنهـا  ، بنـابراین ما ممکن است بالفاصله متوجه اشخاص و مسائل مورد اشاره نشویم.  است
امـا بـا .  ما داشته باشند که برای شنوندگان اولیـه داشـتندتوانند همان کارکردی را برای نمی

این همان کاری است .  توانیم آنچه را که ایشان درک کردند، درک کنیم ِتفسیر آنها، ما هم می
مـا چگونـه  : ها دشـواری دیگـری اسـت اما تعبیر مثل.  هنگام تأویل انجام دهیم که ما باید به

گذاشتند، امروز در شـرایط خودمـان  جا می  در آن زمان بهها توانیم همان اثری را که مثل می
 ؟ وجود بیاوریم به

 
 ها تأویل مثل

 
   کشف نقاط مرجع

در یک لطیفـه دو عامـل باعـث جلـب توجـه .  ای که از لطیفه آوردیم بازگردیم به نمونه
هـای عیـسی را  ، شنوندگان مثل گردد؛ همین دو عامل شنونده و واکنش او یعنی خندیدن می

کلیـد درک .  کرد؛ این دو عامل عبارتند از نقاط مرجع و تأثیر غیرمنتظرۀ داستان نیز جلب می
،  هنگـام شنیدنـشان ، بـه ها، نقاط مرجع هستند، یعنی آن عناصری از داستان که شـنونده مثل

اگر کسی متوجه نقاط مرجع در یک لطیفه نـشود، . سازد خود را با آنها مقایسه یا همانند می
اگر کـسی بـا شـنیدن . آن را درک نخواهد نمود و لطیفه تأثیر خود را نخواهد گذاردمقصود 
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 .، متوجه این نکات نشود، قادر به درک مقصود عیسی نخواهد شد یک مثل

طور کامل در چارچوب  های عیسی که به توان در یکی از مثل را می»  نقاط مرجع«معنای 
در این مـاجرا، . شود  یافت می۴۲- ۷ :۴۰ لوقا ، مشاهده کرد؛ این مثل در اش ثبت شده اصلی

اما از ظاهر قضیه چنین بـر . نام شمعون دعوت به غذا کرده بود عیسی را یکی از فریسیان به
افتخار یک رابی معـروف کـه در آن  ًآید که این ضیافت از همان نوعی نبود که معموال به می

نوازی روزگار خود را  ین رسم میهمانتر اگر شمعون متداول. شود ، داده می شهر مسافر است
وقتی زن بـدکاری .  نوعی تحقیر او بوده است ًجا نیاورد، قطعا منظورش به در مورد عیسی به

،  شود و خود را با شستن پاهای عیسی با اشکهایش و خشک کردن آنها با موهـایش وارد می
کرد که   او فکر می.سازد، تنها اثرش تشدید شک آن فریسی بود در مقابل عیسی کوچک می

 .تواند یک نبی باشد و چنین عمل زشت اجتماعی را محکوم نکند عیسی نمی

ای تعریـف  عیسی که افکار حاضرین را درک کرده بود، برای میزبان خود داستان سـاده
،  کار بود؛ از یکی پانصد دینار طلب داشت و از دیگـری شخصی بود که از دو نفر طلب. کرد

هیچیک از بدهکاران توانـایی بازپرداخـت ). ینار معادل مزد یک روز بودیک د(پنجاه دینار 
نکتـه اصـلی . کار بدهی هر دو بدهکار را بخشید ، طلب بنابراین.  های خود را نداشت بدهی

کار خود نـشان خواهـد  کدامیک از این دو بدهکار، محبت بیشتری به طلب :داستان این بود
 داد؟

، گرچه عیسی با حداکثر نیروی خـود نکتـه اصـلی  داشتاین داستان نیازی به توضیح ن
. کـار و دو بـدهکار طلب :، سه نقطه مرجع وجود دارد در این داستان. داستان را تشریح کرد

خدا مانند . توانستند بالفاصله خود را با یکی از این نقاط مرجع همانند سازند شنوندگان می
َاین مثـل.  دو بدهکار هستند؛ زن بدکار و شمعون مانند آن کار است آن طلب ، کـالم داوری  َ

امکان ندارد که او متوجه مقـصود و . نماید برای شمعون است که او را دعوت به واکنش می
اینچنـین . وقتی داستان به پایان رسید، او بسیار شرمنده بـود. نکتۀ اصلی داستان نشده باشد

 . است قدرت مثل

،  او نیـز بـا شـنیدن داسـتان. زن نیز مثل را شنید، باید توجه داشته باشیم که آن  درضمن
اما آنچـه کـه او در پایـان شـنید، کـالم .  های آن همانند ساخت خود را با یکی از شخصیت

 .، و در نتیجه وعده پذیرش خدا بود داوری نبود، بلکه وعدۀ پذیرش عیسی

اسـتانی تمثیـل واقعـی د.  ، بلکه یک مثل اسـت این یک تمثیل نیست :خوب توجه کنید
ِاست که در آن هر یک از عوامل معنایی کامال بیگانه نسبت به خود داستان دارد ،  در تمثیـل. ً
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، نکتـه و  عالوه به. یابند ، معنای خاصی می پانصد دینار و پنجاه دینار و سایر جزئیات داستان
.  ، در حالیکه در تمثیـل واقعـی چنـین اسـت مقصود اصلی مثل در نقاط مرجع نهفته نیست

،  کنند و شنونده نقاط مرجع فقط آن عناصری از داستان هستند که توجه شنونده را جلب می
نکتـه و مقـصود اصـلی . سـازد نحوی با یکی از آنها همانند مـی ، به خود را در طول داستان

،  در ایـن داسـتان. وجـود آیـد رود در شنونده به داستان در واکنشی نهفته است که انتظار می
 .باشد کالم داوری بر شمعون و کالم پذیرش و آمرزش برای آن زن مینکتۀ اصلی 

 
   تشخیص مخاطبین

، چرا که معنای مثل بـستگی بـه  در نمونۀ باال به اهمیت تشخیص مخاطبین اشاره کردیم
ِطبعا مخاطبین بسیاری از مثـل. اند این دارد که مخاطبین اولیه چه ادراکی از آن داشته هـا در  ً

، کار تفسیر شامل ترکیبی از سه گام ذیـل  در چنین مواردی. اند مشخص شدهروایات انجیل 
نقاط مرجعی را کـه مـد نظـر عیـسی ) ۲(مثل را بارها و بارها باید خواند؛ ) ۱( :خواهد شد

باید تا حد امکان ) ۳(شدند، باید مشخص کرد؛  اند و شنوندگان اولیه نیز متوجه آنها می بوده
انـد و در  سـاخته ِولیه چگونه خود را با نقاط مرجع مثل همانند میتعیین کرد که شنوندگان ا

 .اند ، مثل را چگونه درک کرده نتیجه

و ) ۳۷- ۲۵  :۱۰لوقـا (سامری نیکو  : بیایید این کار را در مورد دو مثل معروف پیاده کنیم
فتـه ِمثل سامری نیکو خطاب به یک فقیه و عالم شـریعت گ). ۳۲- ۱۱  :۱۵لوقا (پسر گمشده 

وقتی مثـل » ؟ همسایۀ من کیست« :خواست خود را عادل بنماید، پرسیده بود ؛ او که می شده
شوید که عیسی سؤال او را درست بـه آن صـورت کـه  خوانید، متوجه می را چندین بار می

سازد، چرا  ، خودبینی فقیه را آشکار می دهد، بلکه با بیان این مثل مطرح شده بود، پاسخ نمی
ِدانست که شریعت راجع به دوست داشـتن همـسایه  فقیه می. شمرد  را عادل میکه او خود

دقـت ایـن  دست دهد تا ثابت کند که او به گوید؛ او آماده بود تا تعریفی از همسایه به چه می
 . حکم را اطاعت کرده است

، گرچـه  در این داستان در واقع دو نقطه مرجع وجود دارد، یعنی مرد زخمـی و سـامری
َ جزئیات مثل کمک میسایر طور خاص مورد  دو نکته باید به. کنند تا تأثیر ماجرا بیشتر شود َ

کنند، به دستۀ کاهنان تعلق  آن دو نفری که از کنار مرد زخمی عبور می) ۱( :توجه قرار گیرد
) ۲. (، یعنی فقها، قرار دارند دارند، یعنی آن گروه مذهبی که در نقطۀ مقابل رابیها و فریسیان

برای ایـشان محبـت بـه همـسایه . دانستند ریسیان صدقه دادن به فقرا را بزرگترین کار میف
 .بایست به این شکل انجام شود ، می ِسان خویشتن به
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مـردی در راه . شـود گیـر مـی اکنون توجه کنید که این فقیه چگونه در ایـن مثـل غافـل
دو نفر از فرقه کاهنان که . داد  میاورشلیم به اریحا به دست دزدان افتاد، اتفاقی که بسیار رخ

داسـتان از دیـدگاه مـرد زخمـی بـازگو . ، رفتنـد گذشتند، راه خود را کج کرده از آن راه می
 : گفت کرد و می او شاید با خودش فکر می. شود ًدر اینجا توجه فقیه کامال جلب می. شود می

!  توان داشت تظار دیگری نمیاز کاهنها ان! خیلی طبیعی است که آنها راه خود را کج کردند«
او با کمک کردن به آن مرد، نشان خواهـد داد کـه . ، فریسی خواهد بود ًحتما رهگذر بعدی

ًنفر بعدی اتفاقا یـک ! اما حدس او اشتباه بود» !کمک کردن به یک نیازمند چطور باید باشد
 فقیـه دسـت داد، ، چه حالی بـه آن خواهید بدانید با شنیدن اسم سامری اگر می! سامری بود

ها چه نظر تحقیرآمیزی نسبت به سـامریها  باید از این موضوع آگاهی داشته باشید که فریسی
، او حتـی از تکـرار نـام  ، در مقابـل سـؤال عیـسی توجه بکنید که در پایان داسـتان. داشتند

 .کند خودداری می»  سامری«

مین فرمان بزرگ این اسـت توانید حس کنید عیسی چه کاری با این مرد کرد؟ دو آیا می
آن فقیه نظام فکری محدودی ساخته بود که .  که همسایه خود را چون خویشتن محبت کنیم

کاری کـه عیـسی کـرد، . ِداد تا محبت خود را در محدودۀ خاصی اعمال کند به او اجازه می
ًو واقعا از داوریهای نادرست و تنفر قلبی او را برمال سازد، و نشان دهد که ا این بود که پیش

. را در قالب مفاهیم محدود تعریف کرد»  همسایه«توان  دیگر نمی. کند این حکم اطاعت نمی
کـرد،  ، به آن مرد زخمی کمک نمی داشت فقدان محبت او در این نبود که او اگر فرصت می

ل ، ایـن مثـ در واقـع. بـود)  و حالت تحقیرآمیز او نسبت به کاهنان(بلکه تنفر او از سامریان 
 .سازد جای اینکه به سؤال فقیه پاسخ دهد، آن را باطل می به

،  چـارچوب و مـضمون مثـل.  در مورد مثل پسر گمشده نیز همین مطلب صادق اسـت
آوردند کـه چـرا او بـا افـراد نابـاب نشـست و  انتقادی است که فریسیان بر عیسی وارد می

رد چیزهـای گمـشده در بـاب سه مثل در مو. نشیند کند و بر سر یک سفره می برخاست می
، فقط سـه نقطـه مرجـع  در مثل پسر گمشده. کنندۀ عمل عیسی هستند پانزدهم لوقا، توجیه

، بـستگی بـه  ِباز در اینجا، برداشت هر یک از شنوندگان مثل.  وجود دارد، پدر و دو پسرش
ا نـه ، مقصود و نکتۀ مثل یکی است و آن این اسـت کـه خـد هرحال ؛ اما به موقعیتش داشت

آنـانی کـه خـود را . پـذیرد بخشد، بلکه ایشان را با شادی می رایگان می فقط گمشدگان را به
دهند کـه عـادل  پندارند، اگر در شادی پدر و پسر گمشده شریک نشوند، نشان می عادل می

 .نیستند
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سـاختند،  ًکسانی که با عیسی بر سر سفره بودند، طبعا خود را با پسر گمشده همانند مـی
، بلکه در حالت و مـنش  اما نقطه قوت مثل در این نیست.   کاری که همه ما باید بکنیمهمان

او نخواسـت محبـت . ، اما تصمیم گرفت بیرون باشد»همیشه با پدر بود«او .  پسر دوم است
حال روزی کـه  وای به« : ًیکی از دوستانم اخیرا چنین گفت. پدر را برای پسر گمشده بپذیرد

 »!یرید به خانه بازگردید، به دست برادر بزرگتر بیفتیدگ وقتی تصمیم می

گیـرد،  ، و نیز در سایر موارد، مشکل تأویلی که بر سر راهتـان قـرار مـی در این دو نمونه
شود که میان شما و شنوندگان اولیه عیسی وجـود دارد؛  ًعمدتا از شکاف فرهنگی ناشی می

دهند،  را که کل داستان را تشکیل میاین ممکن است باعث شود که بعضی از نکات ظریفی 
اما هیچگـاه از . های مرجع نیاز داشته باشید اینجا است که ممکن است به کتاب. درک نکنید

هـا را زنـده و پویـا  این نکته غافل نشوید که مسائل فرهنگی همان چیـزی اسـت کـه مثـل
 .سازند می

 
 
 

 » چارچوب بی«های   مثل

 
انـد،  شـان نقـل شـده یل بدون چارچوب تاریخی اصـلیهایی که در اناج اما تکلیف مثل

، به بحث  ؟ از آنجا که در این مورد در فصل پیشین با اشاره به مثل کارگران تاکستان چیست
. ای مختصر به این موضـوع خـواهیم کـرد ، در اینجا فقط اشاره)۱۶- ۱  :۲۰متی (ایم  پرداخته

ِ در خواندن مکـرر مسئلهکلید .  را تعیین کنیمباز در اینجا باید نقاط مرجع و شنوندگان اولیه 

تـوان  ًمعمـوال بـا همـین کـار، مـی. روشنی مشخص شـوند مثل قرار دارد تا نقاط مرجع به
 .شنوندگان اولیه را نیز تعیین کرد

، فقط سـه  ، متوجه خواهیم شد که در مثل کارگران تاکستان اگر به این ترتیب عمل کنیم
، و کـارگرانی کـه در  ، کـارگران تمـام وقـت  صاحب تاکستاننقطه مرجع وجود دارد، یعنی

توان تعیین کرد زیرا اینها تنها کسانی هستند که در  سادگی می این را به. آخرین ساعت آمدند
راحتـی مـشخص  تـوان بـه شنوندگان اولیه را نیز می. گیرند طول ماجرا مورد توجه قرار می

ًکنـد؟ طبعـا کـسانی کـه خـود را بـا » گیـر غافل«توانست  این داستان چه کسانی را می. کرد
کردند، چرا که فقـط اینـان در پایـان داسـتان در مرکـز  کارگران تمام وقت همانندسازی می

 .گیرند توجه قرار می

، و  خـدا فیـاض اسـت.  نکته و منظور اصلی مثل نیز مشابه با مثـل پـسر گمـشده اسـت
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امـا ایـن مثـل در . ؤال قـرار دهـدشخص عادل نباید سخاوت و بزرگواری خدا را مورد س
. دارد اش در انجیل متی همان نکته را خطاب به شنوندگانی جدید بیان مـی چارچوب کنونی

رغـم  ، پیروان عیسی را از بزرگواری خـدا، علـی این مثل در چارچوب و مضمون شاگردی
 .سازد ، مطمئن می بخل و نفرت دیگران

در .   اتفـاق افتـاده اسـت۱۴- ۱۲  :۱۸ل متـی همین امر برای مثل گوسفند گمشده در انجی
، خطـاب بـه فریـسیان گفتـه شـده  انجیل لوقا این مثل در کنار سکه گمشده و پسر گمشده

، که پیدا شدنش سبب بـروز  روشنی نماینده شخص گناهکار است گوسفند گمشده به.  است
مـل عیـسی را در پیام این مثل خطاب به فریسیان این است که ع. گردد شادی در آسمان می

شنیدند، ایشان را مطمئن  پذیرفتن مطرودین توجیه کند؛ اما وقتی همین مثل را مطرودین می
، ایـن مثـل بخـشی از  در انجیل متی. باشد شان می ساخت که شبان مهربان در جستجوی می

ِدر این چارچوب جدیـد، نکتـۀ .  مجموعه گفتارهایی در مورد روابط در بطن ملکوت است
آن »  گمـشدگان«امـا در اینجـا .  ، یعنی توجه خـدا نـسبت بـه گمـشدگان ان استاصلی هم

، ایـن  در چارچوبی که در انجیل متی ارائـه شـده. »اند لغزش خورده«گوسفندانی هستند که 
کـه ایمـان )  کوچکـان(» صـغار«کند که وظیفۀ ما در قبال   بحث میمسئلهمثل در مورد این 

، بـه مـسیحیان ۹ تـا ۶در آیات . ار دارند، چه باید باشدضعیفی دارند و در معرض لغزش قر
 ۱۰در آیات . نگردند» صغار«هشدار داده شده که مراقب باشند که باعث لغزش یکی از این 

کنـد کـه ایمانـداران بایـد در جـستجوی  ، مثل گوسفند گمشده این مفهوم را بیان مـی۱۴تا 
مثل همان اسـت و نکتـه اصـلی .  گردانند، او را به گله باز گوسفند گمشده باشند و با محبت

 .ً، اما شنوندگان و مخاطبین کامال متفاوتند نیز همان

 
  های ملکوت  مثل

هایی اخذ شده بـود کـه بیـانگر مناقـشه میـان  ، از مثل هایی که ذکر کردیم تا اینجا نمونه
، که  ملکوتهای  ، یعنی مثل ها نیز هست اما یک دسته بزرگ از مثل. عیسی و فریسیان بودند

،  هایی که تا کنون مورد توجـه قـرار دادیـم درست است که مثل. نیاز به بررسی خاص دارد
امـا . دهنـد باشند، زیرا طلیعۀ دوره نجات را با آمدن عیسی نوید می های ملکوت نیز می مثل
 :شوند طور خاص چنین آغاز می هایی که در اینجا مد نظر ما هستند، آنهایی هستند که به مثل

ِملکوت خدا مثل « ِ...« 

به این معنی نیست که ملکوت » ...ِملکوت خدا مثل «نخست باید توجه داشت که جملۀ 
معنـی .  ، یا یک تاجر، یا گنجی است که در زمین پنهان شده اسـت خدا شبیه یک دانه خردل
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ن بـه ایـ» ...تـوان توضـیح داد کـه  ملکوت خدا را اینچنین می« : لغوی این عبارت این است
َ، تمامیت مثل نکته ترتیب دارد، نه اینکه نقطه مرجعـی  ای را راجع به ماهیت ملکوت بیان می َ

 .ء یا موضوع مورد اشاره تشبیه کند را ارائه دهد، یا ملکوت را به جزئیات شی

هایی کـه  ای متفاوت با مثل گونه ها را به ً، این وسوسه معموال وجود دارد که این مثل دوم
، گویی هدف آنها نه تشویق شنونده بـه واکنـشی  ، مورد بررسی قرار دهیم کردیمًقبال اشاره 

ِ، بلکه تعلیم دادن خود وسیلۀ انتقال پیام می روحانی ِ چنین تصوری سوءاستفاده از این . باشد ِ
 تحت الهام الهی ۱۳ و متی ۴هایی که در مرقس  درست است که مجموعه مثل.  ها است مثل

هـا در  اما این مثل.  اند، هدفشان ارائه تعلیم دربارۀ ملکوت است  شدهبا ترتیب کنونی مرتب
کـرد، ملکـوتی کـه بـا  ً، عمال بخشی از پیامی بود که عیسی در مورد ملکوت اعالم می اصل

ِآنها خودشان وسـایل انتقـال پیـام هـستند و هدفـشان ترغیـب . آمدن او در شرف آغاز بود
 .باشد وی او میواکنش و پاسخ به دعوت عیسی برای پیر

؛ ۲۰- ۳  :۴مـرقس (، به تفسیری که عیسی از مثل برزگر ارائه داد توجه کنید  عنوان مثال به
های این باب  ، کلید درک بقیه مثل این تفسیر از دیدگاه مرقس). ۱۵- ۵  :۸؛ لوقا ۲۳- ۳  :۱۳متی 
سیر کـرد، نقـاط روشن است که آنچه که عیسی تف.  ، و البته او در این زمینه محق است است

چهار نوع زمین تصویری است از چهار نـوع واکـنش در مقابـل اعـالم مـژدۀ  :مرجع بودند
کـالم . شـنوید باحذر باشید کـه چـه مـی« : ، فوریت زمان است اما نکتۀ اصلی مثل.  ملکوت

ایـن .  ، ضـرورت و عطیـۀ شـاگردی ، شادی آمرزش شود، یعنی پیام مژدۀ ملکوت کاشته می
،  بنـابراین» .خیز باشید ز قرار دارد، پس باحذر باشید؛ بکوشید تا زمین حاصلپیش از هر چی

انـد، جمـاعتی کـه  ها خطاب به جماعتی بزرگ بیان شـده باید توجه داشت که اکثر این مثل
 .شاگردان بالقوه بودند

بینـیم کـه ملکـوت را  هـای ملکـوت هـستند، مـی وضوح مثـل ها به از آنجا که این مثل
ًملکـوت قـبال .  اسـت» ًقـبال«شـان  اما هدف اصلی. کنند اعالم می»  هنوز نهً/قبال«صورت  به

.  ، زمان حال زمانی است بـسیار فـوری و حیـاتی بنابراین.  ؛ ساعت خدا فرارسیده است آمده
؛ مصیبت و  الوقوع است داوری قریب) ۱( :، معنایی دوگانه دارد چنین فوریتی در پیام عیسی

. رایگـان در اختیـار همـه قـرار دارد اما مژده این است که نجات به) ۲. ( هالکت بر در است
 . ًاجازه بدهید به دو مثل نگاهی بیندازیم تا این دو جنبه از پیام را عمال مشاهده کنیم

، مثل ثروتمند نادان در چارچوب نگرش شخص در قبال دارایی ۲۰- ۱۶  :۱۲در لوقا  -۱
. رسـد نظـر مـی این مثل خیلی سـاده بـه.   شده استِدر سایۀ نزدیک بودن ملکوت قرار داده
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کند که زندگی امنی برای خـود فـراهم  ، فکر می مردی ثروتمند در اثر کار و کوشش فراوان
هر کـه خواهـد «،  فرمودۀ عیسی اما به. ، به استراحت بپردازد تواند با خیالی آسوده کرده و می

در فراینـد نابودسـازی آن قـرار ( سـازد ، آن را هالک)تأمین بیابد(جان خود را نجات دهد 
مقـدس نـادان  نظـر کتـاب لذا این مرد از نقطـه).   و بخشهای مشابه۳۵  :۸مرقس (» )گیرد می

اما هالکت و مـصیبتی ناگهـانی در . کوشد بدون توکل به خدا زندگی کند ، چرا که می است
 . کمین او است

نکتـۀ اصـلی .   ناگهـانی نیـست، مـرگ همانطور که توجه خواهید کرد، نکتۀ اصلی مثـل
، دیـوانگی  حال که پایان تا این حد نزدیـک اسـت.  ملکوت بر در است.  فوریت زمان است

دقـت کنیـد کـه ایـن امـر چگونـه بـا . است که برای دارایی و امنیت شخصی زندگی کـرد
خواست بـرادرش ارث را  ، شخصی می در این چارچوب.  چارچوب مثل تقویت شده است

نکتـه و منظـور . اما عیسی نپذیرفت که درگیر قضاوت در میان ایشان گردد. یم کندبا او تقس
ِ، در شرایط موجـود زمـان حـال عیسی این است که اشتیاق برای کسب مال ، کـاری اسـت  ِ

 . عبث

لوقـا (، یعنی مثل ناظر خائن را درک کنـیم  با همین روش است که باید دشوارترین مثل
ناظر یا مباشری داشـت از امـوال اربـاب خـود . رسد نظر می اده بهاین مثل نیز س). ۸- ۱  :۱۶

؛  او یک روز احضار شد تا حساب پس بدهد؛ دانست که کارش تمام است. کرد اختالس می
ها با هم بخوانند، شاید  او ترتیبی داد که حساب. پس دست به یک کالهبرداری بزرگتری زد

،  انگیز اسـت آنچه که در این مثل شگفت.  بیابد، دوستانی برای خود به این امید که در خارج
این است که شنوندگان اولیه انتظار داشتند که عیسی رفتار آن ناظر را سرزنش کند؛ مـا نیـز 

 .شود بینیم که این شخص کالهبردار مورد تحسین واقع می اما می.  همین مشکل را داریم

، او  ده باشـد؟ بـه احتمـال قـویتوانسته بو ، چه می مقصود عیسی از بیان چنین داستانی
ًاگر آنان از چنین داستانی واقعـا . کند تا فوریت زمان را دریابند مخاطبین خود را تشویق می

ایـشان . اند، چقدر بیشتر باید درس اخالقی آن را به زندگی خود اطالق دهنـد به خشم آمده
 اما بالیی که در انتظـار ؛ دید بال نزدیک است در همان شرایط ناظر خائن قرار داشتند که می

توجه داشته باشید که عیسی عمل (آن ناظر دست به اقدام زد . ایشان بود، بسی هولناکتر بود
گوید  عیسی به ما نیز می. ؛ آن مرد با دیدن شرایط خود، کاری انجام داد)کند او را توجیه نمی
 . قرار داردکند؛ همه چیز در خطر ، واکنش و اقدامی را ایجاب می که فوریت زمان

کنـد، در ضـمن زمـان  این زمان حساس که واکنشی فوری یعنی توبه را ایجاب مـی -۲
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در دو مثال مشابهی کـه .  ، ملکوت در حال حاضر، مژده نیز هست بنابراین.  نجات نیز هست
، تأکیـد بـر روی شـادی یـافتن )گنج در زمین و مروارید گرانبهـا( آمده ۴۶- ۴۴  :۱۳در متی 

آنان . رسد؛ بعضی دیگر در جستجوی آن هستند گیرانه سر می  بر بعضی غافلملکوت.  است
؛  ملکـوت آن گـنج نیـست. کننـد با شادی اموال خود را برای آن گنج و آن مروارید فدا مـی

ای غیرقابـل وصـف  کـشف ملکـوت شـادی.  ملکوت هدیه خدا است.  مروارید هم نیست
ضوع در سرتاسر سه مثل مربوط بـه چیزهـای توجه کنید که چگونه همین مو. همراه دارد به

 .  حاکم است۱۵گمشده در لوقا 

نبایـد آنهـا را تمثیلـی .  ها را به این شکل بخوانیم و مطالعه کنیم لذا باید بیاموزیم که مثل
؛ و مقصود اصلی آنها ایـن اسـت کـه بـه  باید مقصود اصلی آنها را درک نماییم.  تفسیر کنیم

 . ثبت دهیمعیسی و رسالت او پاسخ م

 
  مسائل تعبیری

 
این مـسائل حـول و حـوش . فرد ها، امری است منحصر به مسائل تعبیری مربوط به مثل

. ، وقتی عیسی آنها را بیان فرمود، نیازی به تفسیرشان نبود گردند که در اصل این واقعیت می
، در اثر این بود که ، بخشی از تأثیر آنها کردند، و در واقع شنوندگان آنها را بالفاصله درک می

صورت نوشته به دست  ها به اما این مثل. توانستند موضوع را سریع درک کنند شنوندگان می
ًاند و نیاز به تفسیر دارند، دقیقا به این علت که مـا قـادر نیـستیم ماننـد شـنوندگان  ما رسیده

 . سازیم ا مطرح می؟ ما دو پیشنهاد ر پس چه باید بکنیم.  ، نقاط مرجع را دریافت کنیم اصلی

هـا در  ً، باید توجه خود را اساسا معطـوف بـه چـارچوب کنـونی مثـل مانند همیشه -۱
ها در چارچوبی مکتوب قرار دارند و با فرایند تـأویلی کـه شـرح  مثل.  مقدس بنماییم کتاب
ه الزم ، کاری ک پس از آن.  توانیم معنا و نکتۀ اصلی آنها را با دقتی زیاد کشف کنیم ، می دادیم

، و آن ایـن اسـت )۱۶- ۱  :۲۰؛ ۱۴- ۱۰  :۱۸.  ش.ر(، همان است که متی کرد  است انجام دهیم
 . که همان نکته اصلی و مقصود را به چارچوب خودمان انطباق دهیم

ِتوان همان داستان را با نقاط مرجع جدیـد  وار، می در خصوص این قبیل داستانهای مثل
، همان خشم یا شادی شنوندگان اصلی را احـساس  مروزیطوری بازگو کرد که شنوندگان ا

صورت امـروزی و در قالـب نقـاط مرجـع امـروزی  ًما ذیال داستان سامری نیکو را به. کنند
اما امیدواریم که از نظر تعبیری !  ًطبعا ادعا نداریم که این داستان الهامی است.  کنیم بازگو می

ِحاضر، داسـتان اصـلی کـه نویـسنده آورده و در ترجمۀ فارسی کتاب . (امری محتمل باشد
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ًطبعا با فرهنگ آمریکایی سازگار بـود، بـا توجـه بـه فرهنـگ مـسیحیان پروتـستان ایرانـی 
 .) م - بازسازی شده است

 
ای در کنار خیابـان، حیـران  ، خانواده ، در آن روز جمعه در کنار یکی از خیابانهای تهران

مادر با حالـت نـزار بـر روی . سامان دارند ًمال نابهمشخص بود که وضعی کا. ایستاده بودند
، صـورتش کثیـف و  ای نشسته بود؛ موهایش شـانه نـشده بـود؛ لباسـهایش منـدرس بغچه

پدر ریشش را اصالح . کرد یک کودک نوزاد هم در بغلش گریه می. دستهایش کپک زده بود
شـدند؛   دیـده مـینکرده بود؛ لباسهایش کهنه و کثیف بود؛ دو بچه کوچک هم در کنـارش

شد حدس زد که تازه از شهرسـتان یـا روسـتا بـه  می. نگاهش پر از ناامیدی و پریشانی بود
 .اند تهران آمده

ِناگهان اتومبیلی در خیابان ظاهر شد؛ اسقف یک کلیسای غیر پروتـستان پـشت فرمـان 

راز کـرد تـا پدر خانواده ناامیدانه دست د.  رفت بود؛ داشت برای اجرای مراسم به کلیسا می
توانست جلسه را به تعویق بیندازد، وانمود کرد که ندیـده  اما اسقف چون نمی. کمک بطلبد

 . است

ِاین بار یک کشیش پروتستان دیگر پشت فرمان . لحظاتی بعد، اتومبیل دیگری ظاهر شد

 او نیز به راه خـود ادامـه. رفت تا مراسمی را برگزار کند داشت به کلیسای خودشان می. بود
 . داد و وانمود کرد که ندیده است

دوسـتانش او . بود)  ًمثال یک ارمنی یا آسوری(، یک مسیحی اسمی  رانندۀ اتومبیل بعدی
وقتـی وضـع . دانستند ، با گرایشهای چپی و ماتریالیستی می ایمان مذهب و بی را شخصی بی

وقتـی از حـال و . کـردبار آن خانواده را دید، اتومبیل را نگه داشت و آنهـا را سـوار  فالکت
روزشان جویا شد، آنها را به یک مسافرخانه برد و هزینه اقامـت یـک ماهـشان را داد، پـول 

، پدر بتواند کاری برای خود  کافی برای خوراک یک ماه را هم پرداخت کرد تا در این مدت
 .مقداری لباس نو هم برایشان آورد. پیدا کند

 
تعجـب و خـشم . ن را در جمعـی بـازگو کـردنویسندۀ این سطور یک بـار ایـن داسـتا

. انـد شنوندگان مشخص ساخت که برای نخستین بار متوجه نکته اصلی و مقصود مثل شده
یـک .  برید که این امر چقدر در مـورد چـارچوب اصـلی صـادق بـوده اسـت اکنون پی می

 کند که یک اسقف یا یک کشیش غیر پروتستان چنـین مسیحی پروتستان ایرانی تعجب نمی
، یکـی از  کند کـه نفـر بعـدی ً، قطعا پیش خود فکر می هنگام شنیدن داستان او به. عمل کند
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َمثل  ۱۶۱ ...آیا منظور : ها َ

فراموش نکنیم که ما همیشه دربارۀ سامری نیکـو صـحبت . مسیحیان پروتستان خواهد بود
اما در نظر یـک مـسیحی . ، طوری که گویی سامریها اشخاص بسیار محترمی بودند ایم کرده

ِآمیزتر از تحسین عمل یک مسیحی اسـمی ضـدخدا وجـود  زی اهانت، چی ِمؤمن پروتستان
 .ندارد؛ این همان حالی است که به آن فقیه در ماجرای اصلی دست داد

، اصرار داریم کـه  نظر برسد؛ به همین دلیل این ممکن است برای بعضی بسیار سخت به
امـا تجربـۀ مـا . ام دهیدًپیش از اینکه دست به چنین کاری بزنید، حتما تأویل را با دقت انج

هـای  ؛ بازسازی بعضی از مثل گیریم می» دست باال«نشان داده است که اکثر ما کمی خود را 
، چقـدر )۳۵- ۲۳  :۱۸متی (عیسی کمک خواهد کرد تا ببینیم که چقدر کمبود بخشش داریم 

»  همنـصفان«خواهیم خـدا  ً، خصوصا زمانی که می از لطف خدا نسبت به دیگران خشمگینیم
» آدمهـای بـد«، و چقدر از جایگاه خودمان در مسیح در مقایسه با )۶- ۱  :۲۰متی (عمل کند 
یک بار یک معلـم کـانون شـادی بـا ). ، ماجرای فریسی و باجگیر۱۴- ۹  :۱۸لوقا (مغروریم 

را برای شاگردان خود تشریح کـرد و توضـیح ) فریسی و باجگیر(زحمت بسیار، مثل اخیر 
 : ، بسیار جدی دعا کـرد و گفـت او در پایان کالس. چقدر رفتار بدی داشتندداد که فریسیان 

،  وقتی این را شـنیدم» ! کنیم که مانند آن فریسی در این مثل نیستیم خداوندا، تو را شکر می«
، مبـادا  اما باید به یکدیگر یادآوری کنیم که زیاد بلند نخندیم!  دانستم گریه کنم یا بخندم نمی

کنـیم کـه ماننـد آن معلـم کـانون شـادی  خداوندا، تو را شـکر مـی« : نده بگوییمهنگام خ به
 »!!! نیستیم

های عیسی بـه شـکلی  توصیه تعبیری دیگر ما وابسته به این نکته است که همه مثل -۲
، الزم اسـت کـه  به همـین دلیـل. کنند وسایل انتقال هستند، وسایلی که ملکوت را اعالم می

ً، جـدا توصـیه  بـه همـین جهـت. درستی درک کنیـد دمت عیسی بهمعنای ملکوت را در خ
 .اند، بخوانید هایی را که در این زمینه تحقیقاتی را ارائه داده کنیم که کتاب می

، این پیام که ملکوت در زمان حال  فوریت پیام ملکوت در روزگار ما نیز محسوس است
کوشـند زنـدگی خـود را بـا  ه میآنانی ک. زودی نیز به کمال خواهد رسید حاضر است و به

الوقوع را بشنوند؛ گمشدگان نیز نیـاز  کسب مال امنیت بخشند، نیاز دارند پیام داوری قریب
هـا را از نـو  مثـل«ای شـیوا در کتـاب  گونـه یوآکیم یرمیاس به. دارند خبر خوش را بشنوند

  : چنین گفته است) Rediscovering the Parables(»  بشناسیم

مـرد زورآور .  هـا اسـت ؛ ایـن موضـوع اصـلی همـۀ مثـل  فرارسیده استزمان تحقق»
، ابرصـان  سـراغ بیمـار آمـده ، نیروهای شرارت باید تسلیم شوند، طبیب بـه سالح شده خلع
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شـود،  شود، گوسفند گمشده به آغل بازگردانده می گردند، بار گران گناه برداشته می طاهر می
شـوند، اربـابی کـه   و فقیران به ضیافت دعـوت مـیشود، مسکینان ِدر خانۀ پدر گشوده می

سـال . سـازد دهد، شادی بزرگی همه دلها را پر مـی قید و شرط دارد مزد کامل می محبتی بی
، از ورای هر سخن و هر  زیرا اکنون آن که کبریایی مستورش.  پسندیدۀ خدا فرارسیده است

 ». ، ظاهر گشته است درخشد، یعنی آن منجی مثلش می

 
 
انتشارات ایالم 

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 

  فصل نهم

  ): احکام(شریعت 
  الهی با قوم اسرائیل تصریحات میثاق

 

عنـوان نـشان  رفـت بـه اسرائیل انتظار مـی عهد عتیق شامل ششصد حکم است و از بنی
ِفقط چهار کتاب از سـی و نـه کتـاب عهـد . وفاداری و اطاعت از خدا، آنها را رعایت کنند

گرچه در این .  ، اعداد، و تثنیه ، الویان روجباشند، یعنی خ عتیق شامل این شرایع و احکام می
حـال آنهـا را  ، بـا ایـن ، مطالب بـسیار دیگـری نیـز هـست غیر از فهرست احکام ها به کتاب
کتاب پیدایش که شامل هیچ حکمی کـه جـزء نظـام حقـوقی .  نامیم های شریعت می کتاب

تـوانیم خیلـی  پس می. شود ، باز از نظر سنتی کتاب شریعت خوانده می اسرائیل باشد نیست
خـوانیم و آنچـه کـه در عهـد  یا احکام می»  شریعت«زود متوجه بشویم که میان آنچه که ما 

 .شود، ارتباط دقیقی وجود ندارد نامیده می»  کتب شریعت«عتیق 

ِسـازد، اصـطالح مفـرد  آنچه که این تصویر را برای اکثر مسیحیان دشوارتر می »  کتـاب«ِ
یوشـع پـس از . رود کار می ، یعنی پیدایش تا تثنیه به  اول عهد عتیقاست که برای پنج کتاب

کند تا نسبت بـه خداونـد خـدای خـود وفـادار بماننـد؛ او  ، قوم را ترغیب می وفات موسی
این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تـا بـر « :فرماید می

، در  عـالوه بـه). ۸  :۱یوشع (»  ، عمل نمایی ه شده، متوج حسب هر آنچه در آن مکتوب است
اشاره شده که روشن است مقصودش اشاره به تمـام »  شریعت«ای به  گونه عهد جدید گاه به

ًهای عهد عتیق عمدتا ارائۀ توضیح دربارۀ  ، طوری که گویی نقش اکثر کتاب عهد عتیق است
؛ تـیطس ۱۷  :۱۶؛ لوقـا ۱۸- ۱۷  :۵متی .  ش.ر(شود  یافت می"  کتاب پنج"شریعتی است که در 

۳:  ۹.( 

شـود، مـراد آن  اشـاره مـی»  شریعت«مقدس به  ، در اکثر مواردی که در کتاب حال با این
اما حتی . یابد شود و تا پایان تثنیه ادامه می  آغاز می۲۰مجموعه از مطالبی است که از خروج 

سازد که تمـامی  اصله مشخص می، بالف مقدس نگاهی سطحی و گذرا به این بخش از کتاب
توان چنین گفت که بخش  اما می. ، به شکل احکام و دستورات نیستند مطالب موجود در آن
، آن را  شوند، به همین علت ، به مسائل شرعی مربوط می۳۳تثنیه  -۲۰ِعمدۀ مطالب خروج 
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 ۱۶۵ ): ...احکام(شریعت 

 . نامیم شریعت عهد عتیق می

ایـن .  آورند، مسائل تعبیری است ود میوج ، مشکلی که این احکام به برای اکثر مسیحیان
یابنـد؟ از آنجـا کـه ایـن  ًیابند؟ آیا اصـال ارتبـاط مـی مطالب شرعی چگونه به ما ارتباط می

، این فصل را با مالحظاتی دربارۀ مـسیحیان و شـریعت آغـاز  ای است بسیار حساس مسئله
 .؛ این امر ما را در بحث در خصوص تأویل کمک خواهد کرد کنیم می

 
  مسیحیان و شریعت عهد عتیق

 
دارند؟ اگر خدا انتظـار  االجرا است که شریعت عهد عتیق را نگه  آیا برای مسیحیان الزم

توانید چنین کنید، چرا که دیگر هیکلی و قدسی نیـست  دارید، چگونه می دارد که آن را نگه 
گونه کـه در  وانی را آن؟ حتی اگر حی)۵- ۱الویان (که بر مذبح آن بتوانید حیوان قربانی کنید 

ً، ذبح کنید و بسوزانید، احتماال به جرم رفتار وحـشیانه بـا حیوانـات  عهد عتیق تصریح شده
اما اگر الزم نباشد که شریعت عهد عتیق را نگه داریـد، چـرا عیـسی ! بازداشت خواهید شد

ای از تـورات  گویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه هر آینه به شما می«فرمود که 
،  ؟ این سـؤال مـستلزم پاسـخ اسـت)۱۸  :۵متی (» هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود

نوبۀ خود نیاز به این دارد که ببینیم شریعت عهد عتیـق بـه چـه طریقـی بـرای  پاسخی که به
یعنی اینکه ببینیم به چه طریقی هنـوز مـوظفیم یکـی یـا (کند  مسیحیان مسؤولیت ایجاد می

 ). داریم  را نگه ۳۳ تا تثنیه ۲۰کام موجود در خروج همه اح

ما در اینجا شش دستورالعمل مقدماتی جهت درک ارتباط مـسیحیان بـا شـریعت عهـد 
؛ برخـی از ایـن  ها نیـاز بـه توضـیح خواهنـد داشـت این دستورالعمل.  دهیم عتیق ارائه می

را در بخـشهای بعـدی توضیحات را بالفاصله در قسمت مربوطه خواهیم داد، برخی دیگر 
ها کمک خواهنـد کـرد تـا  این دستورالعمل.  تر عرضه خواهیم داشت طور کامل این فصل به

 . درستی درک نماییم مندی شریعت را به ارزش و فایده

االجرا بـرای  پیمان قراردادی است الزم.  شریعت عهد عتیق یک میثاق یا پیمان است -۱
در . ین تعهداتی را طبق ایـن پیمـان بـر عهـده دارنـدِهر دو طرف قرارداد و هر یک از طرف

، معاهدات متعددی از سـوی اربابـان و حاکمـان قدرتمنـد بـه حکـام  دورانهای عهد عتیق
امـا . کنندۀ امنیت و منافع رعایا بـود این معاهدات تضمین. شد نشانده یا رعایا اعطا می دست

باب وفادار باشند، با این هشدار که هر ، رعایا نیز موظف بودند فقط و فقط به آن ار در مقابل
اما رعایا چگونه . شده در معاهده خواهد گردید های تصریح گونه نافرمانی منجر به مجازات
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شده  ِبایست وفاداری و فرمانبرداری خود را نشان دهند؟ با رعایت مفاد و شرایط تصریح می
دانـست  کردند، ارباب مـی میتا زمانی که رعایا تصریحات و شروط را حفظ .  در آن معاهده

بایست اقـدام بـه  شد، ارباب طبق پیمان می اما هرگاه که شروط نقض می. که رعایا وفادارند
 .مجازات رعایا نماید

شریعت عهد عتیق به معاهدات دورانهای باستان شباهت بـسیار دارد؛ شـریعت میثـاقی 
ایتی کـه از خداونـد دریافـت اسرائیل در مقابـل حمـ.  بود میان یهوه خداوند و قوم اسرائیل

، در خـروج  را کـه در شـریعت)  حکـم(بایست چیزی بیش از ششصد شرط  ، می داشت می
 .، حفظ کند  آمده۳۳تثنیه  -۲۰

، و  ، نتـایج ، گواهـان ، شـرایط درآمـد، مقدمـه پیش : ، شش قسمت داشت پیمان در شکل
...) ، خدای تـو، ن هستم یهوهم«(شدند  درآمد، طرفین قرارداد مشخص می در پیش.  یادآوری

کـه تـو را از «(شد که دو طرف چگونه به یکدیگر ارتباط یافتنـد  ، شرح داده می و در مقدمه
گواهـان . شرایط همانطور که گفته شد، همان احکـام هـستند). » بیرون آوردم... زمین مصر 

، که ایـن » مینآسمان و ز«ِخود خداوند و گاه (کسانی هستند که ضامن اجرای پیمان هستند 
ًمثال تثنیـه  - مند است امر حاکی از این است که تمامی خلقت خدا به حفظ این پیمان عالقه

شوند  هایی هستند که از حفظ پیمان ناشی می نتایج پیمان آن برکات و لعنت). ۱۹  :۳۰؛ ۲۶  :۴
ی مرتـب ، آن بخش از پیمـان اسـت کـه یـادآور یادآوری). ۳۳- ۲۸ و تثنیه ۲۶ًمثال الویان (

). ۱۳- ۹  :۳۱؛ ۱۹- ۱۸  :۱۷ًمـثال تثنیـه (کند تا به فراموشی سـپرده نـشود  پیمان را تضمین می
، همـراه بـا تعلیقـات آن در ۲۷ تـا الویـان ۲۰خـروج (نخستین تقریر شریعت در کوه سینا 

کنندۀ این  ، منعکس) ، درست پیش از فتح کنعان در کتاب تثنیه(و هم دومین تقریر آن ) اعداد
 .باشند ش قسمت میش

عهد عتیـق حـاوی . باشد عهد کلمه دیگری برای پیمان می.  عهد عتیق عهد ما نیست -۲
، هیچیک از شرایط  در واقع.  ، همان پیمانی که ما مجبور به رعایتش نیستیم پیمان قدیم است

. شـداالجرا نیست مگر آنکه در پیمان جدید تجدید شـده با این پیمان برای ما الزم)  احکام(
طریقی در عهد جدیـد تکـرار یـا تأکیـد نـشده  عبارت دیگر، اگر شریعتی در عهد عتیق به به

از پیمان قدیم تا جدید، ). ۱۵- ۱۴  :۶روم (آور نیست  ًباشد، دیگر مستقیما برای قوم خدا الزام
 هـایی بـرای ، یعنی از ما، نشانه خدا از قومش. این دو مشابه نیستند.  تحوالتی رخ داده است

هـای مـورد انتظـار از قـوم اسـرائیل  کند که با نشانه اثبات وفاداری و سرسپردگی طلب می
اما چگونگی نمایش این وفـاداری اسـت . رود ِنفس وفاداری هنوز انتظار می.  متفاوت است

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۶۷ ): ...احکام(شریعت 

 . ای تغییر کرده است گونه که به

. نـدا روشن است که برخی از شرایط پیمان قـدیم در پیمـان جدیـد تجدیـد نـشده -۳
تـوان  ، مـی حـال بررسی کامل انواع احکام شریعت عهد عتیق نیاز به کتابی مجزا دارد، با این

اکثر احکام پنج کتاب را به دو دستۀ عمده تقسیم کرد، که هیچیک از آنهـا بـرای مـسیحیان 
احکام مربوط بـه ) ۲(احکام مدنی اسرائیل و ) ۱(این دو دسته عبارتند از .  قابل اجرا نیست

هایی را برای  احکام مدنی آن دسته از احکامی هستند که مجازات.  های مذهبی اسرائیل آئین
کنـد؛ مـرتکبین ایـن تخلفـات  تعیـین مـی)  بـزرگ و کوچـک(جرائم و تخلفات مختلـف 

گونـه احکـام فقـط در مـورد اهـالی  ایـن. بایست در اسرائیل بازداشت و محاکمه گردند می
.   هیچیک از انسانهای امروزه اهل اسـرائیل باسـتان نیـستاسرائیل باستان قابل اجرا بود، و

دهد؛ این احکام در  ِاحکام آئینی بزرگترین بخش یکپارچه از احکام عهد عتیق را تشکیل می
اینهـا . شـوند ، اعداد و تثنیه یافت می ، و در بسیاری از بخشهای خروج سراسر کتاب الویان

شـدند، جزئیـاتی نظیـر مـسؤولیت  ن مـیکنندۀ مراسم عبادتی و جزئیـات دقیـق آ مشخص
،  ذبح مذهبی(قربانی کردن حیوانات . ِ، نوع حیوانات قربانی و نحوۀ قربانی کردن آنها کاهنان
، از اهمیتی وافر برخـوردار  در روش عبادت خدا در عهد عتیق) ، و روش خوردن آنها پختن

اما زمـانی کـه ). ۲۲  :۹ن عبرانیا(گرفت  ، آمرزش گناهان صورت نمی بدون ریختن خون. بود
 مسئله، نگرش عهد عتیق نسبت به  همیشه از طریق مسیح تحقق یافت - برای -قربانی یکبار

، دیگر جزو آئین پرستش مسیحی  مراسم قربانی حیوانات. آمرزش گناهان نیز منسوخ گردید
 .یابد ادامه می -به روش خاص پیمان جدید - ، هرچند که پرستش نیست

توان  هایی از زندگی امروزی می ع تغییر و تحول در شرایط قراردادها، نمونهبرای این نو
،  ، ممکن است تغییراتی در شرایط کار، ارتباط کارکنان ًمثال در مورد قراردادهای کاری. آورد
اما در کنار این تغییرات جدیـد، برخـی دیگـر از شـرایط . ، رخ دهد های حقوق، و غیره پایه

های مربـوط بـه ممانعـت از  بینی ، و پیش ، تعطیالت یر سابقه خدمتقدیمی حفظ شوند، نظ
هیچ وجه قابـل مقایـسه بـا پیمـان خـدا بـا  البته قرارداد کاری به.  اخراج خودسرانه کارکنان

تواند توضـیح مأنوسـی باشـد در ایـن  هر حال نوعی پیمان است و می ، اما به اسرائیل نیست
طـور  ً پیمان قدیم تفاوت داشته باشد، اما الزامـا نـه بـهتواند با مورد که یک پیمان جدید می

 . مقدس اتفاق افتاده است های کتاب این همان چیزی است که در مورد پیمان.  کامل

،  آیا عیسی نفرمود که ما نیز هنوز زیر شـریعت هـستیم«اما ممکن است کسی بگوید که 
؛ عیـسی چنـین   منفـی اسـتپاسـخ» ای از شریعت زایل نخواهد شد؟ چرا که نقطه یا همزه
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این بود که تورات یا شریعت قابل ) ۱۷- ۱۶  :۱۶لوقا .  ش.ر(آنچه که او گفت . چیزی نفرمود
تورات و انبیا زمانی که یحیای تعمیددهنده شروع به اعالم پیمان جدید کـرد، . تغییر نیستند

تـر وارد   چه سریعکرد که مردم بهتر است هر ، عیسی تأکید می به پایان رسیدند؛ برای همین
، کماکـان مجبـور بـه رعایـت احکـام قـدیمی  ملکوت خدا گردند، چون در غیر اینصورت

عیسی شریعت جدیدی ارائـه داد کـه شـریعت . خواهند بود، احکامی که قابل تغییر نبودند
شـریعت یـا پیمـان جدیـد . رسـاند کرد بلکه آن را به تحقق و کمال می قدیمی را باطل نمی

تر از عدالت کاتبان و فریسیانی بـود   پیروان خود عدالتی را عطا کند که فزونتوانست به می
عیـسی تمامیـت شـریعت عهـد عتیـق را تحقـق . کردند دقت حفظ می که پیمان قدیم را به

 ).  ذیل۴به بخش .  ش.ر(بخشید و شریعت جدیدی عطا کرد، شریعت محبت را 

منظورمان اشـاره بـه کـدام .   استبخشی از پیمان قدیم در پیمان جدید تجدید شده -۴
های احکام اخالقـی عهـد عتیـق در عهـد  ؟ پاسخ این است که برخی از جنبه قسمت است

ها از احکـام  خدا قصد داشت این جنبه.  االجرا است جدید تکرار شده و برای مسیحیان الزم
در . وندشـ قدیم شامل حال تمامی ایماندارانی گردد که از طریق پیمـان جدیـد، قـوم او مـی

، این دسته از احکام به این سبب قابل اجرا و اطالق هستند که دو حکم اساسی پیمـان  واقع
؛ این )۴۰  :۲۲متی (اند  کنند و تمام تورات و صحف انبیا به آن دو متعلق جدید را حمایت می

» یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قـوت خـود محبـت نمـا« :دو حکم عبارتند از
،  به ایـن ترتیـب). ۱۸  :۱۹الویان (» همسایۀ خود را مثل خویشتن محبت نما«؛ و )۵  :۶ه تثنی(

ِکند و بـرای آنهـا قابلیـت اعمـال جدیـدی  عیسی بعضی از احکام عهد عتیق را گلچین می

به همـین علـت . بخشد تری می ُآورد، و به آنها با ارائۀ تعریفی جدید، بعد گسترده فراهم می
هـایی از آنهـا در عهـد جدیـد  گـوییم جنبـه ، بلکه می ِوییم که خود احکامگ است که ما نمی

ًهایی از این احکام مستقیما مربوط به دوست داشتن خـدا  اند، زیرا که فقط جنبه تجدید شده
 .باشند االجرا می طور دائمی برای مسیحیان الزم شود، احکامی که به و همسایه می

، حتـی اگـر فرمـان خـدا  الم خدا برای ما اسـتتمامی احکام عهد عتیق هنوز هم ک -۵
خواهد ما از  مقدس شامل انواع و اقسام احکامی است که خدا می کتاب. خطاب به ما نباشد

ای از   نمونـه۴  :۱۱متی . ً، اما این احکام مستقیما خطاب به شخص ما نیستند آنها باخبر باشیم
ایـد،  وید و یحیی را از آنچه شنیده و دیدهبر« :فرماید ، عیسی می ؛ در این آیه  استمسئلهاین 

ما این حکـم را . ، شاگردان یحیای تعمیددهنده بودند مخاطبین اولیه این حکم» .اطالع دهید
، مخاطبین اصلی شریعت عهد عتیق  به همین شکل.  ؛ اما این حکم برای ما نیست خوانیم می
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؛ اما این شریعت برای مـا  خوانیم میما این شریعت را . قوم اسرائیل در روزگار باستان بودند
 . نیست

توانـد جزئـی از  ، مـی صـراحت تجدیـد شـده از شریعت عهد عتیق فقط آنچه که به -۶
توان جزء ایـن  ده فرمان را می). ۲  :۶غال .  ش.ر(شمار آید  در عهد جدید به»  شریعت مسیح«

االجـرا  ان احکـام الزمعنو حساب آورد زیرا در بخشهای مختلف عهد جدید به بندی به طبقه
؛ دو حکم اعظـم از تثنیـه )۲۳  :۷؛ یوحنا ۳۷- ۲۱  :۵متی .  ش.ر(برای مسیحیان قید شده است 

سـایر احکـام شـریعت عهـد . گیرند بندی قرار می  نیز جزو همین دسته۱۸  :۱۹ و الویان ۵  :۶
ًیـشان کـامال تواننـد بـرای ا ، هر چقدر هم برای آگاهی مسیحیان با ارزش باشند، نمـی عتیق
 .االجرا باشند الزم

  مقدس نقش شریعت در اسرائیل و در کتاب

 
حال گفته شد، این نتیجه را بگیریم کـه شـریعت دیگـر جزئـی بـا  اگر از مطالبی که تا به

همـانطور کـه پـولس .  ایـم ً، قطعا اشتباه بزرگی مرتکـب شـده مقدس نیست ارزش از کتاب
، ایـن بـوده کـه بـا نـشان دادن  اریخ نجات ایفا کردهفرماید، نقشی که شریعت در طول ت می

مـا را بـه مـسیح «،  معیار بلند عدالت خدا و عدم امکان نیل به این معیار بدون کمـک الهـی
ًشریعت دقیقا همین نقش را برای اسـرائیلیان روزگـار کهـن داشـته ). ۲۴  :۳غالط (» برساند

ری بـا تـورات و انبیـا متنـاقض ِخود شریعت باعث نجات ایشان نبود؛ چنـین تـصو.  است
فقط او بود کـه امکـان نجـات ایـشان از . داد این خدا بود که اسرائیل را نجات می. باشد می

شـریعت هیچیـک . ، و کامیابی در سرزمین موعود را فراهم آورد بندگی در مصر، فتح کنعان
ر قبـال خـدا شریعت فقط مفاد عهد وفاداری بـود کـه اسـرائیل د. از اینها را تحقق نبخشید

 . داشت

توانست فهرسـت کـاملی از  آن نمی. کند عنوان یک الگو عمل می شریعت در این معنا به
بایست برای خـشنودی  توانست یا می تمام کارهایی باشد که شخص در اسرائیل باستان می

 .شریعت نمونه یا الگویی است از معنای وفاداری نسبت به خدا. خدا انجام دهد

 
   واجبات

  :رتو آنچه که الساعه گفته شد، به آیات زیر توجه بفرماییددر پ

 
هـای مزرعـه خـود را تمـام نکنیـد، و  و چون حاصل زمین خود را درو کنیـد، گوشـه"
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های ریخته  چینی منما، و خوشه و تاکستان خود را دانه. چینی مکنید محصول خود را خوشی
.  من یهوه خدای شما هستم. ریب بگذارآنها را برای فقیر و غ.  شدۀ تاکستان خود را برمچین

و به نام من قـسم دروغ مخوریـد، . دزدی مکنید، و مکر منمایید، و با یکدیگر دروغ مگویید
مال همـسایه خـود را غـصب .  من یهوه هستم.  حرمت نموده باشی که نام خدای خود را بی

کـن و پـیش روی کـور کر را لعنت م. ، و مزد مزدور نزد تو تا صبح نماند منما، و ستم مکن
 ).۱۴- ۹  :۱۹الویان " (من یهوه هستم.  سنگ لغزش مگذار، و از خدای خود بترس

 
اینهـا . شوند احکامی نظیر این که حالت امری دارند، احکام واجب یا واجبات نامیده می

شان با خـدا  جا آوردن مفاد پیمان احکام مستقیم هستند و رعایت آنها برای اسرائیل جهت به
عنـوان  بـه. ًکامال روشن است که اینگونه احکام جامع و کامل نیـستند. می و واجب بودالزا

توجه بفرمایید که فقـط .  در خصوص درو محصول خوب دقت کنید۱۰ و ۹، به آیات  مثال
آیا منظور این است که اگـر گوسـفند .  و انگور اشاره شده است)  گندم و جو و غیره(به غله 

و زیتون بکارید، دیگر هیچ تعهدی ندارید که محـصول خـود را بـا پرورش بدهید یا انجیر 
دستان و غریبان تقسیم کنید؟ آیا منظور این است که بار اجرای حکم الهـی نیکوکـاری  تهی

مسؤولیت هستند؟ البته  ای خاص باشد و دیگران آزاد و بی اجتماعی فقط باید بر دوش عده
کنـد، نـه  عیار و اصلی را از راه سرمشق تعیین میشریعت حالتی الگویی دارد، یعنی م!  که نه

نکتـه .  توجـه کنیـد۱۴ و ۱۳اکنون به آیات . اینکه تمامی شقوق ممکن این امر را ارائه دهد
داشتن دستمزد کارگران روزمزد، و بدرفتاری با افرادی است که  ، نهی از نگه اصلی این آیات

توان دسـتمزد کـارگر را تمـام  ه میآیا مقصود این حکم این است ک. ضعف جسمانی دارند
؟ شـاید اگـر از کاتبـان و  ، آن را پرداخـت داشت و درست پـیش از طلـوع آفتـاب شب نگه

توان چنین کرد، چرا که در حکم آمده که  گفتند که می پرسیدید، می ِفریسیان زمان عیسی می
دار  منزلۀ خدشـه انه بهبینانه و خودبین گرایی تنگ گونه شریعت این.  نباید نگه داشت»  صبح«تا 

منظور ارائۀ رهنمـودی معتبـر بـا قابلیـت کـاربرد  احکام شریعت به.  ِساختن شریعت است
منظور ارائۀ شرحی فنی از تمامی شقوق محتمل که ممکن اسـت  اند، نه به عمومی عطا شده

 یـا ، اگر حال کوران و کران را رعایت کنید اما به یک الل به همین شکل. به ذهن خطور کند
» کـور«و » کـر«!  ًگناه هستید؟ یقینا نه افتادۀ ذهنی صدمه برسانید، آیا بی یک فلج یا یک عقب

، نیـاز بـه مراقبـت و  شان خاطر ضعف جسمانی هایی از همۀ کسانی است که به ًصرفا نمونه
 .احترام دارند، نه تحقیر و آزار

، قـوانین   در ایاالت متحـدهًمثال. امروزه جوامع مدرن قوانین بسیار دقیق و جامعی دارند
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با وجـود . باشد فدرال و ایالتی شامل هزاران قانون تفصیلی و جزئی برای انواع تخلفات می
نظر بدهند که آیـا شـخص مـتهم از )  و اغلب یک هیئت منصفه(، الزم است یک قاضی  این

دقیـق و ، زیرا غیرممکن است بتـوان قـوانین را در چنـان جمـالت  قانون تخلف کرده یا نه
، شـریعت عهـد عتیـق را  در نتیجـه. جامعی نوشت که هر تخلف ممکنه را مشخص سازند

، چـرا کـه قـانون  توان بیشتر به قانون اساسی یک کشور تشبیه کرد تا به قوانین اجرایـی می
 . کنندۀ حدود عدالت و آزادی در آن کشور است اساسی مشخص

و (ای هـستند   شریعت عهد عتیق نمونهتوجه داشته باشید که این توضیح ما که واجبات
مـا . خواهد اطاعت از این احکام را ساده کند، نخواهد کرد ، کمکی به کسی که می) نه جامع

بینی همۀ حاالت ممکنه حالتی جامع ندارند، امـا  ، گرچه در پیش اشاره کردیم که این احکام
روح شـریعت عهـد عتیـق را خواست  ، اگر کسی می بنابراین. باشند در معنا بسیار جامع می

هیچ بشری قادر نیست خدا را از طریق . شد ًنگه دارد، قطعا خیلی زود با شکست مواجه می
فقـط ). ۱۱- ۱  :۸روم .  ش.ر(طـور دائمـی خـشنود سـازد  چنین معیارهای رفیع و جامعی به

. رد، امکان موفقیـت دا ، یعنی رعایت ظاهر کلمات و نه معنا و روح شریعت نگرش فریسیان
، نه آن چیزی کـه ناشـی از حفـظ شـریعت طبـق  ًچنین موفقیتی طبعا دنیوی و زمینی است

 ).۲۳  :۲۳متی (دلخواه خدا باشد 

شریعت به ما  : توانیم یک تذکر مقدماتی برای تعبیر ارائه کنیم ، در اینجا می به این ترتیب
البتـه .  خشنود سازیمدهد که چقدر دشوار است که بخواهیم خدا را با قدرت خود  نشان می

اما این نکته فقط یک .   فرموده است۲۰  :۳پولس همین را در رومیان . این نکتۀ جدیدی نبود
ای است که برای خوانندۀ شـریعت کـاربرد دارد، بـه ایـن  ، بلکه نکته حقیقت الهیاتی نیست

یم که مـا را ، باید فروتن شویم و خدا را شکر کن هنگام خواندن شریعت عهد عتیق معنا که به
باید با تمام وجود سپاسگزار باشـیم کـه .  ، از آن خود ساخته است که شایستگی او را نداریم

، مورد پذیرش او  او برای ما راهی مهیا کرده است تا بدون نیاز به اجرای شریعت عهد عتیق
 . داشتیم ، امیدی برای کسب رضایت او نمی در غیر اینصورت!  واقع گردیم

 
  طی احکام شر

)  یا موقعیتی(، نوع دیگری از احکام وجود دارد که احکام شرطی  در کنار احکام واجب
  :به آیات زیر از کتاب تثنیه توجه بفرمایید. شوند نامیده می

اگر مرد یا زن عبرانی از برادرانت به تو فروخته شود، و او ترا شش سال خدمت نماید، " 
،  و چون او را از نزد خود آزاد کـرده.  ، رها کن د کردهپس در سال هفتم او را از نزد خود آزا
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او را از گله و خرمن و چرخـشت خـود البتـه زاد . دست روانه مساز ، او را تهی کنی رها می
یـاد آور کـه تـو در  و بـه.  ، تو را برکت داده باشد به او بده ، خدایت ای که یهوه ؛ به اندازه بده

، من امروز این را به تـو امـر  بنابراین. ، تو را فدیه داد ایت، خد زمین مصر غالم بودی و یهوه
روم چونکه تو را و خاندان تـو را دوسـت  او اگر به تو گوید از نزد تو بیرون نمی.  فرمایم می

، گوشش را با آن به در بدوز تـا  دارد و او را نزد تو خوش گذشته باشد، آنگاه درفشی گرفته
 ).۱۷- ۱۲  :۱۵تثنیه " (کنیز خود نیز چنین عمل نماتو را غالم ابدی باشد؛ و با 

این حکم فقط در شـرایطی بـه شـما تعلـق . ، شرطی هستند عناصر در حکمی نظیر این
اسرائیلی باشید ) ۲(شما اسرائیلی باشید و حداقل یک غالم داشته باشید، یا ) ۱(گیرد که  می

صـورت داوطلبانـه نـزد شـما  ی بهو غالمی داشته باشید که مایل باشد که بعد از دوره غالم
اگر شما اسرائیلی نباشید و غالم هم نداشته باشـید، ایـن حکـم بـه شـما تعلـق . غالم بماند

صورت غیرمـستقیم بـه شـما مربـوط  اگر شما خودتان غالم هستید، این حکم به. گیرد نمی
ین حکم به اما ا. کند شود زیرا خطاب به ارباب شما نوشته شده و از حقوق شما دفاع می می

، یعنی مبتنی است بـر شـرایطی محتمـل کـه  گیرد، چرا که شرطی است هر کسی تعلق نمی
 .، صدق کند، یا شاید هم نکند ممکن است در خصوص یک فرد خاص در یک زمان خاص

این قبیل احکام شرطی یا موقعیتی، بخش بزرگی را بیش از ششـصد حکـم موجـود در 
صراحت در عهد  ب است که هیچیک از این احکام بهجال. دهد پنج کتاب موسی تشکیل می

،  طور خاص مربوط به زندگی مـدنی گونه احکام به از آنجا که این.  جدید تجدید نشده است
ِطور ماهوی قابلیت اعمال محدودی دارند، و بـه  شود، به ، و اخالقی قوم اسرائیل می مذهبی

، یـک  صـورت در ایـن. الجـرا باشـندا رود که برای مـسیحیان الزم ، انتظار نمی همین جهت
، چند مورد ۱۷- ۱۲  :۱۵تواند استنتاج کند؟ با توجه به تثنیه  مسیحی چه اصلی برای تعبیر می

 . توانیم ذکر کنیم را می

وضـوح ببینـیم کـه  تـوانیم بـه ، مـی داری امروزه منسوخ شـده ، گرچه نظام برده نخست
ًیین کرده بود، مطلقا سخت و خـشن نبـوده شرایطی که خدا برای این نظام در عهد عتیق تع

، از جملـه در  داری در طـول تـاریخ هـای بـرده ، هیچیک از نظام بر اساس این احکام.  است
، محـدودیت بزرگـی  ها بعد از شش سال خدمت آزادسازی برده.  آمریکا، قابل توجیه نیست

 .آورد وجود می داری به برای برده

های دقیقی  محبت او را از حمایت. ها را دوست دارد ردهکنیم که خدا ب ، مشاهده می دوم
تـوان دیـد؛ ایـن   مـی۱۵ و ۱۴ً، خـصوصا در آیـات  عمـل آمـده ها به که در شریعت از برده
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دانـست کـه قـومش  کند، چرا که خدا می ها را ایجاب می ها سخاوت نسبت به برده حمایت
 . ، زمانی برده بوده است اسرائیل

ها ترجیح  شد که برده داری با چنان روش زیبایی انجام می  که بردهکنیم ، مشاهده می سوم
ارباب بـا انجـام تعهـد خـود در تـأمین . دادند در همان حالت بمانند تا اینکه آزاد شوند می

.  داشـت خوراک و پوشاک و مسکن غالمان و کنیزان خود، آنان را زنده و در رفاه نگـاه مـی
مردند،  شدند، به احتمال قوی از گرسنگی و سرما می ا میاین قبیل افراد اگر به حال خود ره

، آنهـا امکـان مـادی بـرای ادامـه حیـات  زیرا در شرایط خشن اقتصادی در فلسطین باستان
 .نداشتند

ایشان فقط در چـارچوب شـمار . ها نبودند ، مالک غالم ها به معنای کامل ، ارباب چهارم
داری  یا غیرمستقیم در شـریعت در مـورد بـردهطور مستقیم  هایی که به زیادی از محدودیت
، اقتدار آنان بـر غالمـان مطلـق  در شریعت. توانستند صاحب آنان باشند عنوان شده بود، می

، خـدا   آمده۱۵همانطور که در آیه .  خدا، هم صاحب اربابان بود و هم صاحب غالمان. نبود
و بـر غـالم و آزاد، حـق ) داختـه بـودبهای آزادی آنها را پر(همۀ عبرانیان را فدیه داده بود 

 . مالکیت داشت

مهم نیست که احکام موجـود در . این چهار مشاهده درسهای ارزشمندی برای ما دارند
آنچه که مهم اسـت ایـن .  دستوری مستقیم خطاب به ما یا دربارۀ ما نباشند۱۷- ۱۲  :۱۵تثنیه 

خـدا، انتظـارات او در مـورد توانیم درسهای پرشـکوهی دربـارۀ  است که از این احکام می
اش بـا قـوم خـود،  ، و رابطـه ، آرزوهای او برای جامعۀ اسـرائیلیان اجرای عدالت و انصاف

ًتـوانیم اوال زمینـۀ  ، از این احکام می به این ترتیب.  بیاموزیم»  فدیه«ًخصوصا در زمینۀ معنای 
تری  ًیا تصویر روشن، و ثان بسیار مهمی برای تعلیم عهد جدید در خصوص فدیه کسب کنیم

داری تصور  ًداری در عهد عتیق با آنچه که معموال از برده دست آوریم از تفاوت نظام برده به
. بـود طریـق دیگـر میـسر نمـی ای مشاهده کنیم که بـه گونه ً؛ و ثالثا محبت خدا را به کنیم می
، هرچند که  عبارت دیگر، این بخش از شریعت هنوز هم کالم پرارزش خدا برای ما است به

 . ًطبیعتا فرمان خدا به ما نیست

داری در اسـرائیل باسـتان را  توانیم همه مطالب مربـوط بـه بـرده البته از این احکام نمی
های غیر عبری از دیدگاه متفـاوتی  ، برخی از مقررات مربوط به برده عنوان مثال به.  بیاموزیم

داری را از پنج کتـاب اسـتخراج  ط به بردهاگر تمامی احکام مربو. اند مورد توجه قرار گرفته
ًکـامال .   پاسـخگو باشـیممسئلهتوانیم به همه جوانب  ، باز نمی کنیم و در کنار هم قرار دهیم
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داری   بـردهمـسئلهتوانند حـالل تمـامی مـشکالت  روشن است که این چند صد حکم نمی
اگـر . ار مـردم باشـندتوانند در حکم الگو و سرمشق برای هدایت رفتـ باشند، بلکه فقط می

توانند دستورالعملی جامع بـرای  قوانین جنایی و مدنی امروزی با هزاران جزئیات خود نمی
امـا ایـن شـریعت از .  اجتماع مدرن باشند، نباید از شریعت عهد عتیق چنین توقعی داشـت

 آنجا که شامل آن نوع معیارهایی است که خدا برای قوم خاص خود در پیمان قدیم در نظـر
 .تواند برای ما نیز در درک و اجرای خواست او بسیار آموزنده باشد گرفته بود، می

 
 شریعت عهد عتیق

  و سایر احکام و شرایع در روزگار باستان

 
چنـدین . کـرد قوم اسرائیل نخستین ملتی نبود که بر اساس احکام و شرایع زنـدگی مـی

تـر از شـریعت  ای حتی قدیم به دورهدست آمده که متعلق  مجموعۀ قوانین از ملل باستان به
).  یـا بعـد از آن اسـت.  م.ِ ۱۴۴۰ًاسرائیل از مصر، احتمـاال  تاریخ خروج بنی(موسی هستند 

روشنی پیشرفتی چشمگیر  شود، به تر مقایسه می شریعت عهد عتیق وقتی با این قوانین قدیم
البتـه . سـازد ها پدیدار مینماید و ارزش خود را در مقایسه با آن را نسبت به آنها منعکس می

منظورمان این نیست که شریعت عهد عتیق واالترین معیار ممکن برای اخـالق و معنویـات 
امـا شـریعت .  ِچنین چیزی فقط با تعالیم خود مسیح در عهد جدید محقق شده است.  است

 طرز چـشمگیری پیـشرو و مترقـی عهد عتیق در مقایسه با احکام و قوانین پیش از خود، به
 .باشد می

دسته نخست بخشی از احکـام . ، به دو دسته از قوانین در زیر توجه بفرمایید طور مثال به
َاشنونا، از مجموعه قوانین اکدی َ   :باشد می.  م. ۱۸۰۰ِ، متعلق به حدود  ِ

 
اگر یک مرد آزاد که طلبی از یک مرد آزاد دیگر نـدارد، امـا کنیـز او را بگیـرد و باعـث 

، زن  اما اگر مرد آزادی. عنوان خسارت به صاحب آن کنیز بدهد دو کنیز بهمرگش شود، باید 
یا فرزند مردی متعلق به طبقات باال را بگیرد و باعث مرگشان شود، این یـک جـرم بزرگـی 

 .، باید کشته شود آن کسی که این کار را کرده.  است

 
اه بابل بـود و ایـن ؛ حمورابی پادش ِدسته دوم از مجموعۀ معروف قوانین حمورابی است

  :وضع نمود.  م. ۱۷۲۶ِقوانین را در سال 
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جنین او شود،  زادۀ دیگر را بزند و باعث سقط زاده دختر یک اشراف اگر یک مرد اشراف
ِباید ده شکل نقره خسارت بپردازد اگـر بـا یـک . اگر آن زن بمیرد، باید دختر او را بکـشند. ِ

ِجنین او شود، باید پنج شکل   بزند و باعث سقطآمیز، دختر یک مرد عادی را ضربه خشونت ِ

اگر کنیز یـک مـرد . اگر آن زن بمیرد، باید نیم منا نقره خسارت بدهد. نقره خسارت بپردازد
اگر آن کنیز بمیرد، بایـد . جنین او شود، باید دو شکل نقره بپردازد آزاد را بزند و باعث سقط
 .یک سوم منا نقره بپردازد

 
خواهیم  سائل مختلفی هست که نیاز به توجه دارند، اما در اینجا فقط میدر این قوانین م

، و آن نیز تمایز طبقاتی است کـه در آنهـا تنیـده  توجه شما را به یک نکته خاص جلب کنیم
،  ، تاوان قتل یک برده یا یـک شـخص عـادی موجب این قوانین دقت کنید که به.  شده است

. همـراه دارد ، مجـازات مـرگ بـه زاده ل یک اشـراف، در حالیکه قت پرداخت خسارت است
زاده تا زمانی که فقط به یک زن صدمه بزننـد، مـصون  همچنین توجه کنید که مردان اشراف

زاده  نیز حتی وقتی که اشـراف)  احکام حمورابی(در دستۀ دوم قوانین . باشند از مجازات می
شود، بلکه دختـرش  ات نمیشود، خودش مجاز زاده دیگر می باعث مرگ دختر یک اشراف

. شـود ِدر قوانین اشنونا نیز قتل یک کنیز فقط با دادن دو کنیز دیگر جبران می. شود اعدام می
 .ماند مجازات باقی می قاتل بی

حـل و فـصل . شـود در چنین احکامی با زنان و بردگان مانند اموال و دارایی رفتـار مـی
یـق صـدمه بـه حیوانـات و امـوال صـورت مرافعات مربوط به صدمه به اینها به همـان طر

 .گیرد می

قتـل بـدون توجـه بـه .  شریعت عهد عتیق یک درجه نسبت به این احکام جلوتر اسـت
هر که انسانی را «). ۱۳  :۲۰خروج (»  قتل مکن« : جنسیت و موقعیت اجتماعی منع شده است

 لطمات وارده بـه در خصوص جبران). ۱۲  :۲۱خروج (» بزند و او بمیرد، هر آینه کشته شود
اگر دندان غالم یا دندان کنیز خود را بینـدازد، او را « : بردگان نیز پیشرفتی حاصل شده است

، موقعیـت اجتمـاعی بردگـان در  طور کلـی به). ۲۷  :۲۱خروج (» عوض دندانش آزاد کند به
ز غالمـی را کـه ا« :تـر دارد شریعت عهد عتیق تفاوت چشمگیری در مقایسه با احکام قدیم

با تو در میان تو، در مکانی که برگزیند، در یکـی . آقای خود نزد تو بگریزد، به آقایش مسپار
و ). ۱۶- ۱۵  :۲۳خروج (» نظرش پسند آید، ساکن شود، و بر او جفا منما از شهرهای تو که به

خاطر قتـل دختـر کـسی  داد که به زاده اجازه می بر خالف قانون حمورابی که به یک اشراف
پدران «کند که  صراحت اعالم می  دختر خود را به اعدام بسپارد، شریعت عهد عتیق بهدیگر،
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هر کـس بـرای . عوض پدران خود کشته شوند به عوض پسران کشته نشوند، و نه پسران به
 ).۱۶  :۲۴خروج (» گناه خود کشته شود

 
  فواید شریعت عهد عتیق برای قوم اسرائیل

 
وجبات حیات جاودانی و عدالت واقعـی در حـضور شریعت در زمینۀ فراهم ساختن م

هـر کـسی کـه . ریزی نـشده بـود شریعت برای چنین منظوری طرح. ًخدا، کامال ناتوان بود
دسـت آورد، محکـوم بـه  کوشید نجات و خشنودی خدا را فقط از طریـق شـریعت بـه می

 خـود، شکست بود، چرا که شریعت در نهایت غیر قابل اجرا بود؛ هر کس در طول زنـدگی
و تخطی حتـی از یـک جـزء، ). ۲۰  :۳؛ ۲۷- ۱۷  :۲روم (ورزد  ًحتما از یکی از آنها تخطی می

 ).۱۰  :۲یعقوب .  ش.ر(سازد  می»  شکن قانون«،  لحاظ تعریف شخص را به

منـد  شود، برای قوم اسـرائیل بـسیار فایـده درستی درک می اما وقتی مقصود شریعت به
آیـاتی .  ای عالی از رحمت و شفقت خدا نسبت به قومش مونهشود به ن گردد و تبدیل می می

  :، با چنین برداشتی بخوانید ایم را که در ذیل انتخاب کرده

 
   احکام مربوط به خوراک

کند، ایـن  ، زیرا شکافته سم است و شکاف تمام دارد لیکن نشخوار نمی و خوک« : نمونه
 ).۷  :۱۱الویان (»  برای شما نجس است

 
، )۷  :۱۱الویـان (که خدا در مورد خوراک عطا کرد، نظیر تحریم گوشت خوک احکامی 

مقـصود از . علت و بوالهوسانه بر اسرائیل وضع کرده باشـد هایی نبود که خدا بی محدودیت
اند،  اکثریت عمدۀ خوراکهایی که حرام شده. ، محافظت جدی از قوم اسرائیل بود این احکام

قال بیماری را در شرایط اقلیمی خـشک صـحرای سـینا و یـا خطر انت) ۱(آنهایی هستند که 
پـرورش آنهـا در موقعیـت کـشاورزی صـحرای سـینا و یـا ) ۲(سرزمین کنعان داشتند؛ یا 

خوراکهای خاص برای قربانیهای اقوامی ) ۳(صرفه نبود؛ یا  ً، مطلقا مقرون به سرزمین کنعان
، در پرتو تحقیقات جدیـد پزشـکی  عالوه هب. بایست از آنها تقلید کنند بود که اسرائیلیان نمی

،  اند که حساسیت به خوراکها نزد گروههـای قـومی مختلـف متفـاوت اسـت که ثابت کرده
داشـتن اسـرائیلیان از برخـی از ایـن  منظـور دور نگـاه ًاحکام مربوط به خوراکهـا قطعـا بـه

ُ، گرد گل نبود تا باعث حساسیت در منطقۀ صحرایی. ها بود حساسیت تنفسی و ریـوی های  َ
برای اسرائیلیان گردد، اما حیواناتی بودند که گوشتـشان موجـب تحریـک سیـستم عـصبی 
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 ۱۷۷ ): ...احکام(شریعت 

، منبـع اصـلی  های غـذایی جالب است بدانیم که طبق نظر متخصصین حساسیت. گردید می
، کمترین حساسیت را در مقایسه با سایر گوشـتها ایجـاد  ، یعنی بره تأمین گوشت اسرائیلیان

 .کند می

  ِام مربوط به ریختن خون احک

، و هارون و پسرانش دستهای خود را بـر  و گوساله را پیش خیمه اجتماع برسان« : نمونه
؛ و از خون  حضور خداوند نزد در خیمۀ اجتماع ذبح کن سر گوساله بگذارند؛ و گوساله را به

» ان مذبح بریز، بر شاخهای مذبح به انگشت خود بگذار، و باقی خون را بر بنی گوساله گرفته
 ).۱۲- ۱۰  :۲۹خروج (

 
گنـاه بایـد . کنـد ، معیار بسیار مهمی را برای قوم اسـرائیل تعیـین مـی احکامی نظیر این

خدا از طریق شریعت بر قوم خود مکشوف ساخت که کسی کـه نـسبت بـه . مجازات شود
ساخت تـا ، روشی فراهم  اما در عین حال. خدا مرتکب گناه شود، شایسته نیست زنده بماند

، ریختن خونی به نیابـت از  ، هالک نشود، و این روش شخص گناهکار بتواند با توسل به آن
، خدا مرگ یک موجود زنـدۀ دیگـر، یعنـی مـرگ  به این ترتیب. طرف شخص گناهکار بود

هـای  نظـام قربـانی.  جای مرگ شخص گناهکار در میـان قـومش پـذیرفت یک حیوان را به
این جزئی ضروری از تداوم حیات .  رد حیات قوم اسرائیل ساخت، این روش را وا شریعت
، احکـامی کـه  تـر از همـه مهـم). ۲۲  :۹عبر (»  ، آمرزش نیست بدون ریختن خون«. قوم بود

اصـلی . کرد ، زمینه را برای کفاره نیابتی مسیح فراهم می ساخت قربانی نیابتی را ضروری می
ِبخـش  مـرگ مـسیح تحقـق.  مقدسی ً است کامال کتاب، اصلی  قید شده۲۲  :۹که در عبرانیان 

شریعت عهد عتیق . حضور خدا یافتن ما به اقتضاهای شریعت است و اساسی است برای راه
 . کننده برای این رویداد عظیم در تاریخ ای است خیره پیشینه

 
  ُ منهیات غیرعادی

 ).۲۱  :۱۴تثنیه (» بزغاله را در شیر مادرش مپز« : نمونه

 
، هـدف   است بپرسید که اشکال چنین کاری در چیست؟ در شریعت عهد عتیـقممکن

بهیمۀ خود را با غیرجنس به جماع وامدار؛ و «؟  این حکم و احکامی نظیر مورد ذیل چیست
الو (»  شده در بـر خـود مکـن مزرعه خود را به دو قسم تخم مکار؛ و رخت از دو قسم بافته

۱۹:  ۱۹.( 
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سایر منهیات به این جهت داده شدند تا اسرائیلیان را از انجـام پاسخ این است که این و 
خیزی از خـدایان  ِپرستانۀ کنعانیان برای طلب باروری و حاصل مراسمی شبیه به مراسم بت

کنعانیان به جادوی جلب تـرحم اعتقـاد داشـتند، یعنـی بـه انجـام کارهـای . خود، منع کند
ِآنان باور داشتند که پختن . حت تأثیر قرار دهدتوانست خدایان و طبیعت را ت نمادینی که می

،  اخـتالط نـژاد حیوانـات. باشـد کنندۀ تداوم باروری گله می ، تضمین بزغاله در شیر مادرش
خیـزی و برکـات  گیاهان و مواد نزد کنعانیان حالتی جادویی برای ازدیاد باروری و حاصـل

آوردند، خـدا دیگـر ایـشان را  جا می  بهای را اگر اسرائیلیان چنین رسوم ابلهانه.  مادی داشت
داشتن اسرائیلیان از  ، دور نگاه کنیم که قصد چنین احکامی زمانی که درک می. داد برکت نمی

شویم کـه  ، مذهبی که در آن نجات نبود، متوجه می آلوده شدن به مذهب کنعانیان بوده است
 .اند مند بوده سیار حیاتی و فایده، ب ، بلکه برعکس نظرانه نبوده هیچ وجه تنگ این احکام به

 
  احکامی که موجب برکت مطیعان بود

،  ُ، تمام عشر محصول خود را در همان سـال بیـرون آورده و در آخر هر سه سال« : نمونه
و الوی چونکه با تو حصه و نصیبی نـدارد، و غریـب و . هایت ذخیره نما در اندرون دروازه

،  هایت باشند، بیایند و بخورند و سیر شوند، تا یهوه خدایت زنی که درون دروازه یتیم و بیوه
 ).۲۹ و ۲۸  :۱۴تثنیه (» ، برکت دهد کنی تو را در همه اعمال دستت که می

 
الو (ریـزی شـده بـود  ًتمامی احکام اسرائیل طبعا برای رساندن برکت به قوم خدا طرح

ه رعایتـشان موجـب برکـت طور خاص اعـالم شـده کـ اما در بعضی از آنها به). ۱۳- ۳  :۲۶
اگـر قـوم .   یکی از اینها است۲۹- ۲۸  :۱۴سال سوم در تثنیه ) ِیک ده(حکم عشر . خواهد بود

،  زنـان کردند، یعنی به الویان و یتیمان و بیـوه اسرائیل توجهی به نیازمندان در میان خود نمی
عیین کرده کـه چگونـه یک از آن خدا است و او ت ده. داد خدا به ایشان برکت و کامیابی نمی

ایـن حکـم از منـافع .  منزلۀ دزدی از مال خدا اسـت تخطی از این حکم به. باید صرف شود
، و )در واقع نظام تأمین اجتماعی در عهد عتیق بـود(کرد  دستان حمایت می نیازمندان و تهی

چنـین حکمـی نـه . شـدند ِشـد کـه باعـث برکـت نیازمنـدان مـی ِباعث برکت کسانی مـی
،  هدف آن آموزش روش درست زندگی اسـت. نده است و نه مجازاتی در بر داردمحدودکن

 .، هم برای ما و هم برای اسرائیلیان باستان درسهای فراوانی دارد و در چنین حالتی

 
 برخی قواعد مفید : خالصه
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، در اینجـا فهرسـتی  عنوان خالصۀ نکاتی که در این فـصل مـورد بحـث قـرار دادیـم به
ِهنگام مطالعـۀ شـریعت  ، با این امید که به دهیم های تعبیری ارائه می ورالعملخالصه از دست

تواند کمکی باشد برای پرهیز از کاربرد  توجه به این اصول می. ، مفید واقع شوند" کتاب پنج"
 . ، و درک خاصیت آنها در آموزش و بنای ایمان نادرست شریعت

 
خودتان بدانید، امـا آنهـا را »  برای« خدا ِ شریعت عهد عتیق را سخنان الهامی کامل  )۱

 .دستورهای مستقیم خدا برای خودتان نپندارید

 شریعت عهد عتیق را اساس پیمان قدیمی بدانید که برای تاریخ اسرائیل ضروری   )۲
آور نشمارید، مگر آنکه بطور مشخص تجدید  ِلذا آن را برای مسیحیان عهد جدید الزام. بود

 .شده باشد

. ، و معیارهای عالی خدا را در شریعت عهد عتیق تشخیص دهیـد ، محبت ت عدال  )۳
ْفراموش نکنید که رحمت خدا با جدیت معیارهای شریعت همطراز شده است ِ . 

شـریعت از نظـر فنـی فراگیـر و .   تصور نکنید که شریعت عهد عتیق کامل اسـت  )۴
 .دهد ائه میهایی از رفتار مورد انتظار را ار شریعت نمونه.  جامع نیست

ً انتظار نداشته باشید که شریعت عهد عتیق کرارا توسـط انبیـا یـا در عهـد جدیـد   )۵ ِ

، یعنـی ده فرمـان و دو حکـم  شـریعت» ِجـوهر«یاد داشته باشید کـه  به. قول شده باشد نقل
 . ، در انبیاء تکرار شده و در عهد جدید نیز تجدید شده است بزرگ

حساب بیاورید که  ی سخاوتمندانه به قوم اسرائیل بها  شریعت عهد جدید را عطیه  )۶
ای خشک و حاوی مقرراتـی کـه  شریعت را پدیده. شد ، باعث برکت می در صورت اطاعت

 .حساب نیاورید کرد، به آزادی قوم را سلب می
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  فصل دهم

  ضامن اجرای میثاق الهی در اسرائیل :انبیاء
 

چهار نبـی . آیند حساب می جزو کتب انبیا بهمقدس  های منفرد در کتاب بسیاری از کتاب
)  دوازده کتاب آخر در عهد عتیـق(و دوازده نبی کوچک )  ، دانیال اشعیا، ارمیا، حزقیال(مهم 

انـد، حـاوی  های خـود را نوشـته کتاب.  م. ق۴۶۰ تا ۷۶۰که در اسرائیل باستان بین سالهای 
،  هـای انبیـای کوچـک گذاری کتاب معلت نا. باشند ای از پیامهای الهی می مجموعۀ گسترده

. تر هستند نسبت طوالنی های انبیای بزرگ به ؛ کتاب ِخاطر کوتاه بودن نسبی آنها است فقط به
 .کند هیچ وجه به میزان اهمیت آنها داللت نمی این اصطالحات به

 
  ماهیت نبوت

 
 بخـشهای های نبـوتی جـزو دشـوارترین از همین آغاز باید توجه داشته باشیم که کتاب

علت این امر را باید در سـوءتفاهمی . باشند مقدس برای امر تفسیر و درک مطالب می کتاب
،  مسئلهاما پیش از بحث دربارۀ این دو . که در کارکرد و شکل آنها وجود دارد، جستجو کرد

 . ًباید مقدمتا توضیحاتی بدهیم

 
   معنی نبوت

انـد،  نگام مطالعه کتب انبیا با آن مواجـهه نخستین مشکلی که اکثر خوانندگان امروزی به
در نظـر اکثـر خواننـدگان . ناشی از تصور نادرستی است که از معنـای کلمـه نبـوت دارنـد

به همـین . باشد می»  پیشگویی رویدادهای آینده«، به معنی  ، نبوت در وهلۀ اول مقدس کتاب
دن عیـسی و یـا برخـی از ، بسیاری از مسیحیان کتب انبیا را پیشگوییهایی دربارۀ آمـ جهت

پندارند، گـویی تنهـا مـشغلۀ انبیـا، پیـشگویی رویـدادهای  رویدادهای دورۀ عهد جدید می
های انبیا با چنین روشـی بـسیار  ، استفاده از کتاب در واقع.  های بسیار دور بوده است دوران

 درصـد ۲ از کمتـر :اما بد نیست در این زمینه به این آمارها توجه نماییـد. باشد گزینشی می
طور خاص به دورۀ عهـد و   درصد به۵کمتر از . های عهد عتیق حالت مسیحایی دارد نبوت

انـد،   درصد نیز به رویدادهایی کـه تـا امـروز رخ نـداده۱کمتر از . میثاق جدید اشاره دارند
 .شوند مربوط می
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بـوط بـه ًامـا ایـن پیـشگوییها معمـوال مر. شکی نیست که انبیا آینده را پیشگویی کردند
شدند، نه به آنچـه کـه  ، یهودا، و سایر ملل اطراف آنان می رویدادهای بالفصل برای اسرائیل

، یکی از کلیدهای درک مطالب انبیا، این اسـت کـه  بنابراین. شود برای ما آینده محسوب می
، به زمانی که برای آنان هنوز  برای کشف چگونگی تحقق این پیشگوییها، به عقب نگاه کنیم

 . ر حکم آینده بود ولی برای ما گذشته استد

 
  انبیا در مقام سخنگویان خدا

ترین نقـش و وظیفـۀ آنـان را  ، مهم اگر انبیا را فقط پیشگویان رویدادهای آینده بپنداریم
ترین وظیفۀ آنان سخن گفتن از جانب خدا به مـردم روزگـار  ، چرا که مهم ایم نادیده انگاشته

شـود مطالبـشان را دشـوار  نبوت آنان است که سبب مـی» گفتاری«همین ماهیت . خود بود
 . درک کنیم

، فقط شانزده  های عهد عتیق ، از میان صدها نبی در اسرائیل کهن در دوران عنوان مثال به
صـورت  را اعالم کنند کـه بـه) پیامهایی از جانب خدا(هایی  نفر آنان انتخاب شدند تا وحی

 انبیا همچون ایلیا و الیشع نقش بسیار مهمـی را در اعـالم کـالم اما سایر. نوشتار نیز در آید
اما اطالعات ما دربـارۀ ایـن قبیـل انبیـا، بیـشتر . خدا به قوم او و نیز به سایر ملل ایفا کردند

کارهای ایـشان بیـشتر از سخنانـشان مـورد .  گردد تا به سخنانشان شان می مربوط به زندگی
؛ اول ۱۲ و ۷دوم سـمو (، ناتان )۲۴دوم سمو ( نبی نظیر جاد از چند.  اشاره قرار گرفته است

ًامـا عمومـا در .  حال در دسـت داریـم ترکیبی از نبوت و شرح) ۲۲دوم پاد (یا حلده ) ۱پاد 
هـای  لیکن در کتاب.  حال انبیا توجه شده تا به سخنانشان ، بیشتر به شرح روایات عهد عتیق

چـشم  ِ شـده و مطالـب انـدکی دربـارۀ خـود انبیـا بـه، سخنان خدا از دهان انبیا ثبت نبوتی
همین تفاوت است که مشکل اکثریت خوانندگان در درک کتب انبیای عهد عتیق . خورد می

 .سازد را آشکار می

های  حال توجه کرده بودید که چقدر دشوار است که یکی از کتاب ، آیا تا به عالوه بر این
؟ شـاید یـک دلیـل  کنید علت آن چیست فکر میطوالنی نبوتی را در یک نشست بخوانید؟ 

هـای  در اکثـر مـوارد، ایـن کتـاب. این باشد که هدف این نبوده که اینچنین خوانده شـوند
شـان  های شفاهی هستند که اغلب بـا ترتیـب اصـلی تـاریخی ای از وحی طوالنی مجموعه

شـان  ریخیها مشخص نیست و چارچوب تا اند و آغاز و پایان هر یک از وحی مرتب نشده
دربارۀ ایـن ! اند صورت شعری گفته شده ها نیز به بیشتر این وحی.  ًنیز غالبا نامشخص است

 .ًنکته متعاقبا توضیح خواهیم داد
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   فاصلۀ تاریخیمسئلۀ 

 
طبیعـی .   فاصله تاریخی استمسئلهسازد،  عامل دیگری که درک ما را از انبیا دشوار می

 مـا دشـوارتر از زمـانی اسـت کـه اسـرائیلیان آن را است که درک کالم خـدا امـروز بـرای
خاطر اینکه چیزی که  ًاوال به.  نکاتی که برای آنان روشن بود، برای ما مبهم است. شنیدند می

بـه .  ش.ر(صورت دسـت دوم رسـیده اسـت  شنیدند، به ما به صورت دست اول می آنان به
تر از آن این است که برای ما کـه از  هماما م).  ها در فصل هشتم گفتیم مطالبی که دربارۀ مثل

های انبیـا  ِ، قرار دادن گفته شرایط مذهبی و تاریخی و فرهنگی آن روزگار فاصلۀ بسیار داریم
اغلب اوقـات بـرای مـا بـسیار دشـوار .  در چارچوب تاریخی درستشان بسیار سخت است

 .کنند و چرا است که بدانیم آنها به چه چیزی اشاره می

 
  وتکارکرد نب

 
برای درک پیامی که خدا از طریق این کتب الهـامی بـرای مـا دارد، بایـد نخـست درک 

، باید سه نکتـه را مـورد  در این زمینه.  درستی از نقش و کارکرد انبیا در اسرائیل داشته باشیم
  : تأکید قرار دهیم

م کـه در فصل پیش توضـیح دادیـ. ای برای تضمین اجرای میثاق خدا بودند انبیا واسطه
این پیمـان نـه فقـط شـامل .  چطور شریعت اسرائیل پیمان و میثاقی بود میان خدا و قومش

. هایی برای متخلفین و برکات و مواهبی برای مطیعان بود مقررات بود، بلکه حاوی مجازات
آنچـه کـه .  گذاری مهم نیـست اما نام. شدند میثاق خدا نامیده می»  برکات«و » ها لعنت«اینها 

موقـع  خواست آن را به دارد، این است که خدا نه فقط شریعت را عطا کرد، بلکه میاهمیت 
ایـن درسـت همـان جـایی .  ، لعنت ؛ اجرای منفی ، برکت است اجرای مثبت. به اجرا بگذارد

را )  چه مثبت و چه منفی(خدا ضرورت اجرای شریعت . شوند است که انبیا وارد صحنه می
موسی زمانی که . روشنی درک کنند  تا قوم او برکات و لعنت را بهاز طریق آنان اعالم فرمود،

،  ، واسطۀ شریعت خدا بود، و به ایـن ترتیـب خدا شریعت را برای نخستین بار اعالم داشت
واسـطۀ  خـدا بـه. انبیا واسطه یا سخنگوی خدا برای میثاق او هستند. ِنمونۀ برتر انبیا گردید

، و  فرمود که اطاعت از شریعت منجر بـه برکـت آوری میهای بعد از موسی یاد آنان به نسل
 .گردد تخلف از آن منتهی به مجازات می

؛ ۱۳- ۱  :۲۶طـور خـاص در الویـان  شود، به برکاتی که در اثر اطاعت نصیب اسرائیل می
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، این هشدار نیز آمده که اگر  اما در کنار این برکات. اند  قید شده۱۴- ۱  :۲۸؛ و ۴۰- ۳۲  :۴تثنیه 
هـایی کـه در  ها یا مجازات لعنت. ایشان از اطاعت سر باز زنند، برکات متوقف خواهند شد

؛ تثنیـه ۳۹- ۱۴  :۲۶طور خاص در الویـان  صورت نااطاعتی در انتظار اسرائیل خواهد بود، به
 .  آمده است۴۲  :۳۲- ۱۵  :۲۸؛ و ۲۸- ۱۵  :۴

.  اند، نه از جانب خودشان الم کردهها را انبیا از جانب خدا به مردم اع این برکات و لعنت
اگـر بخـشهای . اجـرا درآورد ، مفاد میثاق و پیمان را بـه هدف خدا این بود که به این وسیله

 .یادشده در باال را با چنین نگرشی بخوانید، منظور خدا را بهتر درک خواهید نمود

ه از اطاعت شریعت برکاتی ک. توان مورد توجه قرار داد ، این نکات را می طور خالصه به
،  ، حرمـت خیزی زمین ، حاصل ، کامیابی ، تندرستی شود، عبارتند از زندگی طوالنی ناشی می
هـا  لعنت. شود ، به یکی از این موارد مربوط می اکثر برکاتی که در تورات ذکر شده.  و امنیت

،  گدسـتی، تن ، بیمـاری مـرگ :شـوند ها نیز به مواردی از ایـن قبیـل مربـوط مـی و مجازات
 . احترامی ، و بی ، تبعید، غصب اموال ، شکست نظامی ، خطر، ویرانی خشکسالی

،  عنـوان مثـال بـه.  هـا هـستیم های انبیا نیز شاهد همین موارد از برکات و لعنت در کتاب
خواهد برکات آتی برای قوم اسـرائیل را از طریـق عـاموس نبـی اعـالم دارد  وقتی خدا می

، این برکـات را در قالـب اسـتعارۀ ) طور انفرادی ، نه اشخاص به ام قومتوجه کنید، برای تم(
، احتـرام و امنیـت بیـان  ، موفقیـت و کامیـابی ، تندرسـتی ، زنـدگی طـوالنی وفور محصول

خـاطر نااطـاعتی از  خواهـد لعنتـی را بـه هنگامی نیز که می). ۱۵- ۱۱  :۹عاموس (فرماید  می
ویرانـی در (نمایـد  ند مورد از موارد فـوق را ذکـر مـیدهان هوشع اعالم بفرماید، یک یا چ

ها اغلب استعاری هستند، امـا گـاهی جنبـه  این لعنت). ۳  :۹ یا تبعید در هوشع ۱۴  :۸هوشع 
ها متضمن سـعادت  برکات یا لعنت. گردد اغلب نیز تمام قوم را شامل می. یابند لغوی نیز می

، بخش عمدۀ گفتارهـای انبیـا در  اریاز لحاظ آم.  یا بدبختی هیچ شخص بخصوصی نیست
های هشتم و هفتم و اوایل سده ششم پیش از میالد، حالت لعن دارد زیـرا اسـرائیل در  سده

، یعنی پس  ِاما بعد از ویرانی هر دو حکومت شمالی و جنوبی.  رفت مسیر نااطاعتی پیش می
گـامی کـه مجـازات قـوم هن.  ، پیام انبیا بیشتر اعالم برکت اسـت تـا لعـن. م. ق۵۸۷از سال 

فرمایـد  گیرد و رحمت و شفقت را اعالم مـی کمال رسید، خدا نقشه اولیه را باز از سر می به
 ).۳۱- ۲۵  :۴تثنیه .  ش.ر(

اعالم گناه اسرائیل ) ۱( :دنبال این الگوی ساده بگردید های انبیا، به هنگام مطالعۀ کتاب به
اغلـب .  مقتـضای شـرایط عنت یا برکـت بـهپیشگویی ل) ۲(؛  یا محبت خدا نسبت به ایشان
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 . شدۀ انبیا در قالب این الگو بیان شده است ، پیام الهام اوقات

.  ش.ر(انگیخـت  انبیا را خـدا بـر مـی.  پیام انبیا از جانب خدا بود، نه از جانب خودشان
اگـر ).  ره و غی۱  :۱؛ یونس ۱۵- ۱۴  :۷؛ عاموس ۲  :۱؛ هوشع ۳- ۱؛ حزقیال ۶؛ اشعیا ۱  :۳خروج 

شـد  دهـد، مـی کرد که خدمت نبوت کاری است که خـودش انجـام مـی یک نبی تصور می
انبیا از دعوت الهی برخـوردار ). ۲۱  :۲۳؛ ۱۴  :۱۴ارمیا .  ش.ر(درستی او را نبی کاذب نامید  به

دعـوت «شـود، بـه معنـی  مشتق مـی» نبو«از یک فعل عبری یعنی »  نبی«کلمه عبری . بودند
طور مرتب با  هنگام مطالعۀ کتب انبیا، متوجه خواهید شد که وحی و پیام ایشان به به. » کردن

، پیام نبوتی با ضمیر  اغلب اوقات» .فرماید خداوند چنین می« : جمالتی نظیر این همراه است
 .شود اول شخص مفرد، به نام خود خدا بیان می

.  ای بس دشوار بر عهده داشـت ظیفهارمیا و.  را بخوانید۲۸ و ۲۷، ارمیا  طور مثال ، به حال
خواهنـد خـدا را خـشنود سـازند، بایـد  بایست به مردم یهودا اعالم کند که اگـر مـی او می

شنیدند، یا الاقل اکثر آنها، آن  کسانی که این پیام را می. ، یعنی بابلیها گردند فرمانبردار دشمن
روشـنی  ، بـه داشـت ا اعالم مـیوقتی ارمیا این پیام ر. آوردند حساب می را خیانت محض به

او پیـام را بـا اقتـدار الهـی اعـالم .  ، نه پیـام خـودش هایش پیام خدا است گفت که گفته می
 ).۱۶- ۱۵  :۲۸(نمود، نا با اقتدار خودش  می

ایشان مانند سفیران دربار آسـمانی . ای اجتماعی بر عهده داشتند در این معنا، انبیا وظیفه
خـودی خـود، نـه  انبیـا بـه. دۀ متعال خدا را بـه قـوم او بیـان دارنـدبایست ارا بودند که می

اصـالحات و .  ِگـران اجتمـاعی رادیکـال بودنـد و نـه اندیـشمندان نـوآور مـذهبی اصالح
ًهای مذهبی که خدا قصد داشت به قوم خود انتقـال دهـد، قـبال در شـریعت میثـاق  اندیشه

ا شکسته بود، مهم این بود که خـدا از مهم نبود کدام گروه این شریعت ر. مکشوف شده بود
دوم سـمو (خواه نافرمانبرداری از جانـب پادشـاه بـود . کرد دهان نبی مجازات را اعالم می

؛ عـاموس ۱۱- ۴  :۴هوشـع (، خواه از طرف روحـانیون )۴  :۱؛ هوشع ۱۷- ۱۱  :۲۴؛ ۱۴- ۱  :۱۲
.  داشت ام لعنت ملی را اعالم می، خواه گروههای دیگر، نبی با وفاداری پی)۹- ۱  :۲؛ مال ۱۷  :۷

، جنـگ )۲۲- ۱۷  :۲۱؛ ۱۶  :۱۹اول پاد (کردند  ، پادشاهان را نصب و عزل می انبیا با کالم الهی
یـا علیـه جنـگ ) ۸- ۵  :۵؛ هوشع ۱۷- ۱۴  :۲۰؛ دوم توا ۱۹- ۱۸  :۳دوم پاد (داشتند  را اعالم می

 ).۲۲- ۸  :۲۷ار (گفتند  سخن می

، بلکه  ، فقط کالم خدا طبق نظر نبی نیست خوانیم  که در کتب انبیا می، آنچه این ترتیب به
طـور مـستقل کـار  نبی به. گونه که خدا قصد داشت که نبی اعالمش کند کالم خدا است آن
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 . گفت کرد و سخن نمی نمی

یافـت کـه محتـوای اساسـی  نبی از جانب خدا الهام می.  پیام نبی جنبه نوآوری نداشت
، سخنان انبیـا  بنابراین. را اعالم نمایند)  ها و برکات لعنت(های میثاق الهی  هشدارها و وعده

ً، و اساسا همان پیامی است که خدا قبال از طریق موسـی اعـالم  حاوی نکتۀ جدیدی نیست ً
خدا انبیا را برانگیخت تـا . البته نحوۀ انتقال پیام ممکن است بسیار متفاوت باشد. داشته بود

جلب توجه مـردم مـستلزم ایـن . سوی آنها گسیل شده بود، جلب کند ه بهتوجه مردمی را ک
بندی جدیـدی ارائـه شـود تـا نـوعی  بود که همان پیام که مردم بارها شنیده بودند، با جمله

.  اما این امر به معنی ابداع پیامی جدید یا دستکاری پیـام قـدیم نیـست. داشته باشد»  تازگی«
ًای ارائه دهند که قـبال در   که ایشان برداشتی جدید یا عقیده تازههدف الهام به انبیا این نبود

 ۲ و ۱  :۴، به هوشع  ای از حفظ و تداوم پیام قدیم عنوان نمونه به. میثاق تورات ارائه نشده بود
باشد، بلکه لعنت  چونکه نه راستی و نه رأفت و نه معرفت خدا در زمین می« :توجه بفرمایید

 ».  و زناکاریو دروغ و قتل و دزدی

 ۷۲۲ تـا ۷۵۰(باشـد  آلود روزگار هوشع می در این آیه که بخشی از تشریح وضعیت گناه
ایـن .  ، مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت ، هر یک با یک کلمـه ، پنج فرمان از ده فرمان.) م.ق

؛ ۷  :۲۰خروج (» باطل مبر ، خدای خود را به نام یهوه«، فرمان سوم » لعنت« :کلمات عبارتند از
؛ تثنیه ۱۶  :۲۰خروج (»  بر همسایۀ خود شهادت دروغ مده«،  ، فرمان نهم» دروغ«؛ )۱۱  :۵تثنیه 

،  ، فرمان هشتم» دزدی«؛ )۱۷  :۵؛ تثنیه ۱۳  :۲۰خروج (»  قتل مکن«،  ، فرمان ششم» قتل«؛ )۲۰  :۵
خـروج (»  ا مکـنزنـ«،  ، فرمان هفـتم» زناکاری«؛ )۱۸  :۵؛ تثنیه ۱۵  :۲۰خروج (»  دزدی مکن«

 ).۱۸  :۵؛ تثنیه ۱۴  :۲۰

بـه ایـن .  دهند، جالـب اسـت اندازۀ کاری که انجام می دهند، به کاری که انبیا انجام نمی
صـورت  او فقط پنج مورد آن را بـه. کند ترتیب که هوشع ده فرمان را لغت به لغت نقل نمی

امـا ذکـر .  انجام داد۲۰  :۱۸ کند، مشابه کاری که عیسی در لوقا ، با یک کلمه نقل می خالصه
، روشی است مؤثر بـرای اعـالم ایـن نکتـه بـه  شان پنج مورد، آن هم خارج از ترتیب اصلی

ًشنیدند، حتما به یاد سـایر  کسانی که پیام هوشع را می. اند اسرائیلیان که ده فرمان را شکسته
با ذکر پنج فرمان از . اند هشدند که چقدر از ارادۀ خدا دور شد افتادند و متوجه می فرمانها می

ِ، هوشع چیزی را در شریعت تغییر نداد، عیسی نیز چنین نکرد؛ هدف آنها گذاشتن  ده فرمان
گذاشـت کـه تکـرار  ، تـأثیری بـر شـنوندگان مـی استفاده از این روش. تر بود تأثیری عمیق

 . گذاشت کلمه هرگز نمی به کلمه
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ای  هـایی چیـز تـازه آیا چنین نبـوت. باشد های مسیحایی می نمونه دوم مربوط به نبوت
توان گفت که جزئیات مربوط به زندگی و خدمت مسیحا کـه  ًقطعا می!  بودند؟ به هیچ وجه

اما خدا مقولۀ مسیحا . ، جدید هستند یابیم  می۵۳ و ۵۰، ۴۹، ۴۲در سرودهای خادم در اشعیا 
. شود  این امر در شریعت یافت میمنشأ. را برای اولین بار از طریق انبیا به قومش اعالم نکرد

،  تورات موسـی«های  توانست زندگی خود را تحقق نوشته اگر چنین نبود، چگونه عیسی می
موسی کـه )  تورات(؟ در میان بخشهایی از شریعت )۴۴  :۲۴لوقا (بداند » صحف انبیا و زبور

ای را برای ایـشان  بین« : جایگاه رفیعی دارد۱۸  :۱۸کند، تثنیه  خدمت مسیحا را پیشگویی می
از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کالم خود را به دهانش خواهم گذاشت 

 ». ، به ایشان خواهد گفت و هر آنچه به او امر فرمایم

ًقبال راجع به مسیح سخن )  شریعت(، تورات   یادآوری شده۴۵  :۱همانطور که در یوحنا 
گفتنـد، کـار جدیـدی   که وقتی انبیا راجع به مسیح سخن میتوان گفت پس نمی.  گفته است
الزم نبود که لحن و سبک و جزئیات پیشگوییهای الهامی ایشان محدود بـه . دادند انجام می

، عهـد و )۱۸واژگان تثنیه (جدید »  نبی«اما این واقعیت که روزی یک . مطالب تورات باشد
 .وم جدیدی نبودمیثاق جدیدی را آغاز خواهد کرد، در واقع مفه

 
  کار تأویل

 
  مقدس  نیاز به منابع خارج از کتاب

مقدس باید برای هر کـس کـه آن  کنند که کتاب ای تصور می در فصل اول گفتیم که عده
اسـتداللی . خواند، روشن باشد، بدون اینکه نیازی به منابع خارجی وجود داشته باشد را می

بـرای همـه (مقـدس را بـرای مـا  گـر خـدا کتـابدهند این است کـه ا که این عده ارائه می
ً، کـامال  خـوانیم ، پس باید قادر باشیم همـان بـار اول کـه آن را مـی نوشته است)  ایمانداران

بعـضی از .  چنین تصوری درسـت نیـست.  القدس در ما ساکن است ، زیرا روح درکش کنیم
از . گر چنین نیستندهای دی ًمقدس ظاهرا روشن هستند، اما بعضی قسمت های کتاب قسمت

، جای شگفتی نیـست کـه )۸  :۵۵؛ اشعیا ۵  :۹۲مز (آنجا که افکار خدا را غوررسی نتوان کرد 
 .مقدس نیاز به وقت و حوصلۀ بیشتری دارند تا درک شوند های کتاب برخی از قسمت

هـا را  ای ایـن کتـاب عـده. ای نیاز دارنـد ًهای نبوتی دقیقا به چنین وقت و بررسی کتاب
توان معنای آنهـا را  خوانند، با این تصور که با چنین مطالعۀ سطحی می ون دقت کافی میبد

 !توان درک کرد، چه برسد به کتب انبیا کتاب درسی مدارس را با این روش نمی. درک کرد

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۱۸۷ ...ضامن اجرای : انبیاء

ً، خصوصا در مورد کتب انبیا، که سه نوع منبع کمکـی در  در اینجا الزم است تکرار کنیم
در . باشـد مـی) Bible Dictionary(مقـدس  نخستین منبع فرهنگ کتاب. رداختیار ما قرار دا

بنـدی  ، تقـسیم مقدس مطالب مبسوطی دربارۀ چارچوب تاریخی هر کتاب فرهنگهای کتاب
، و مسائل مربوط به تفسیر آن که خواننده باید از آن آگـاه باشـد، درج  های خاص ، جنبه کلی

، مطالـب  های نبوتی ز آغاز مطالعۀ هر یک از کتابتوصیه ما این است که پیش ا.  شده است
ها برای درک پیـام نبـی  آگاهی از پیشینه. مقدس را در مورد آن کتاب بخوانید فرهنگ کتاب

خـدا کـالم خـود را از دهـان انبیـا خطـاب بـه مردمـی کـه در شـرایط و .  بسیار مهم است
م بود ارزش این پیامها را بهتر ما زمانی قادر خواهی. های خاصی بودند، اعالم فرمود موقعیت

؛ فقط در ایـن صـورت  ها آگاهی بیشتری کسب نماییم درک کنیم که بتوانیم از این موقعیت
 . است که خواهیم توانست آن پیامها را به شرایط خودمان مربوط سازیم

ها، اطالعات مفصلی بـرای  در این کتاب. باشند های تفسیر می ، کتاب دومین منبع کمکی
مقـدس  ؛ این مطالب اغلب مشابه مطالب فرهنگهای کتاب  هر کتاب نبوتی ارائه شدهمعرفی

هـای تفـسیر، ارائـه توضـیحات  کار مهم کتـاب.  یافته همان اندازه سازمان باشد، اما نه به می
یابنـد کـه بخـش کوتـاهی از  این اطالعات زمانی اهمیت می. باشد دربارۀ معنای هر آیه می

 .ًکنید، مثال چیزی کمتر از یک باب را  میکتاب نبوتی را مطالعه

. باشـد مـی) Bible handbooks(مقـدس  ، راهنمای مطالعـه کتـاب سومین منبع کمکی
های خوب راهنما ترکیبی هستند از فرهنگ و کتـب تفـسیر، گرچـه ماننـد آنهـا وارد  کتاب

اگر کسی بخواهد چندین باب یـک کتـاب نبـوتی را در یـک نشـست . شوند جزئیات نمی
 .کند وار عرضه می مقدس اطالعات مفید را خالصه بخواند، راهنمای مطالعه کتاب

 
   چارچوب تاریخی

»  چارچوب تـاریخی«، )۷فصل (هنگام مطالعه دربارۀ عیسی  خاطر داشته باشید، به اگر به
کـرد، و از  از یک سو به صحنۀ بزرگی که عیسی در آن قدم به این جهان گـذارد اشـاره مـی

در مطالعـۀ انبیـا نیـز . به چارچوب خاص هـر یـک از کارهـا و گفتارهـای اوسوی دیگر، 
، و هـم بـه )دورۀ انبیـا(تواند هم به چـارچوب بزرگتـر اشـاره کنـد  چارچوب تاریخی می

،  برای انجام تأویل درسـت). ها یا پیامها یعنی چارچوب هر یک از وحی(چارچوب خاص 
 . درستی درک کنیم های نبوتی به ی کتابالزم است هر دو چارچوب تاریخی را برای تمام

بسیار جالب است توجه داشته باشیم که شانزده کتاب نبوتی در عهد . چارچوب بزرگتر
باشـند، یعنـی متعلـق بـه  ًای نسبتا کوتاه از کل تاریخ قوم اسـرائیل مـی ، متعلق به دوره عتیق
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حـدود (روزگـار ابـراهیم چرا هیچ کتاب نبـوتی از .  م. ق۴۶۰ تا ۷۶۰ای میان سالهای  دوره
.)  م. ق۱۰۰۰حـدود (یـا روزگـار داود .)  م. ق۱۴۰۰حـدود (یا روزگار یوشع .)  م. ق۱۸۰۰
؟  گفـت با قوم خود و جهان معاصر آنان سخن نمـی.  م. ق۷۶۰؟ آیا خدا پیش از سال  نداریم

گفـت و مـا مطالـب زیـادی دربـارۀ آن دوره در  پاسخ البتـه ایـن اسـت کـه او سـخن مـی
). ۱۳ تـا دوم پـاد ۱۷ًمثال اول پـاد (مقدس داریم که بعضی از آنها مربوط به انبیا است  کتاب

طرز خاصی از طریق شریعت سخن گفته  ، نباید فراموش کرد که خدا با قوم خود به عالوه به
بایست برای تمامی تاریخ ملت اسرائیل استوار باقی بماند، تـا زمـانی کـه  ؛ شریعت می است

 ).۳۴- ۳۱  :۳۱ارمیا (گزین آن گردد میثاق جدید جای

، از زمان عـاموس  های نبوتی در خالل سه قرن ای از نوشته پس چرا چنین حجم فشرده
، آخـرین . م. ق۴۶۰حـدود (تا زمـان مالکـی ) » نوشتۀ نبوتی«ترین  ، قدیم. م. ق۷۶۰حدود (

، نیـاز شـدیدی  ئیل؟ پاسخ این است که در این دوره از تاریخ اسرا وجود آمده است ، به)آنها
، ایـن  عامل دوم. ، و این وظیفۀ انبیا بود ِاجرا در آوردن میثاق وجود داشت به افرادی برای به

سـاز  اشتیاق بارز خدا بود که هشدارها و برکاتی که او از زبان انبیا در آن سالهای سرنوشـت
 .، در تاریخ بشریت ثبت شود داشت اعالم می

،  ، نظـامی سابقۀ سیاسـی معضالت و تحوالت بی) ۱( : آن دوره سه وجه مشخصه داشت
) ۳(؛ و  احترامـی بـه میثـاق موسـی نااطاعتی مذهبی زیـاد و بـی) ۲(؛  اقتصادی و اجتماعی

. در چنین شرایطی اعالم مجـدد کـالم خـدا الزم بـود.  تغییرات در جمعیت و مرزهای ملی
 .رمود، خدا انبیا را برانگیخت و کالم خود را نازل ف بنابراین

، . م. ق۷۶۰شـوید کـه در سـال  با مراجعه به فرهنگها، تفسیرها، و راهنماها، متوجه مـی
اسباط شـمالی کـه . ای شده بود اسرائیل در اثر جنگ داخلی مستمر، دچار مشکالت عدیده

. ، یعنـی یهـودا جـدا شـده بودنـد شـد، از سـبط جنـوبی نامیده می»  افرایم«یا گاه »  اسرائیل«
خاطر نااطاعتی که نظیرش در جنوب هرگز دیـده نـشد، از جانـب خـدا  بهحکومت شمالی 

.  م. ق۷۶۰عاموس در حدود سـال . مورد عتاب و هشدار قرار گرفت و تهدید به نابودی شد
حکومـت شـمالی . هشدار دربارۀ ویرانی را آغاز کردنـد.  م. ق۷۵۵و هوشع در حدود سال 

قدرت حاکم بـر خـاور میانـه در آن روزگـار، دست آشور، ابر به.  م. ق۷۲۲سرانجام در سال 
،  نـام بابـل ، گناهان روزافزون یهودا و ظهور ابرقـدرت دیگـری بـه متعاقب آن. سرنگون شد

،  ، میکـاه موضوع پیامهای بسیاری از انبیا را تشکیل داد، انبیـایی نظیـر اشـعیا، ارمیـا، یوئیـل
خاطر گناهـانش سـرنگون  به.  م.ق ۵۸۷حکومت یهودا نیز در سال . ، حبقوق، و صفنیا ناحوم
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، زکریا، و مالکـی ارادۀ خـدا را در مـورد تفقـد از  ، حجی ، دانیال ، حزقیال بعد از آن. گردید
، و اسـتقرار  ، احیای ملـی)بود.  م. ق۵۸۳که نقطه آغازش بازگشت از تبعید در سال (قومش 

- ۲۵  :۴اسی بود که در تثنیه همه اینها مبتنی بر آن الگوی اس. دینی اعالم داشتند مجدد راست
 . ارائه شده بود۳۱

اگـر از ایـن . شـد موضوع مستقیم پیام انبیا تا حد زیادی به ایـن رویـدادها مربـوط مـی
گنجـد، آگـاهی نداشـته  رویدادها و سایر وقایع این دوره که ذکر آنها در این مختـصر نمـی

تـاریخ »  دربارۀ«تاریخ و » در«خدا . درستی درک کنید باشید، قادر نخواهید بود پیام انبیا را به
 . برای درک سخن و کالم خدا، باید از این تاریخ آگاهی داشته باشیم.  سخن گفت

ِهر وحی نبوتی در یک چـارچوب خـاص تـاریخی بیـان .  یک نمونه : چارچوب خاص ِ
خدا از طریق انبیای خود در زمان و مکان و شرایط خاصی با قـوم خـود سـخن .  شده است

، کمک مهمـی بـه درک  ، و شرایط و موقعیت وحی ، مخاطبین آگاهی از زمان نگارش.  گفت
 .نماید آن می

.  ای است مستقل که همراه چند وحی دیگر در آن فصل آمده است  وحی۱۰- ۸  :۵هوشع 
توانید به این واقعیت پی ببرید که این وحـی بـه شـکل یـک  از یک کتاب خوب تفسیر می

اجـرا در  کند داوری خدا از طریق جنـگ بـه یی که اعالم می وحی، یعنی  وحی جنگی است
، و  هـشدار، توصـیف حملـه :انـد از عناصر عادی چنـین شـکلی از وحـی عبـارت. آید می

، تشخیص محتوای خـاص  همان اندازه که تشخیص شکل مفید است به.  پیشگویی شکست
 .باشد مند می وحی نیز فایده

) » افـرایم«موسوم بـه (طبین اسرائیلیان حکومت شمالی مخا.  است.  م. ق۷۳۴ سال ، زمان
طور خاص خطاب به بعـضی  پیام او به. باشند؛ هوشع پیام خود را برای آنان موعظه کرد می

، یعنـی  پرسـتی اسـرائیلیان ، پایتخت یهودا، تا مرکز بت از شهرهایی است که در راه اورشلیم
یهودا پس از تهاجم اسرائیل و سـوریه بـه .  ت، شرایط جنگی اس شرایط. ، قرار دارند ایل بیت

، از  یهـودا در ایـن ضـدحمله). ۵  :۱۶دوم پـاد (مناطق خود، حملۀ اسرائیل را پاسـخ گفـت 
ای  گونـه ، بـه خدا از زبان هوشع). ۹- ۷  :۱۶دوم پاد (ابرقدرت زمان یعنی آشور کمک گرفت 

، بـه صـدا در  حکومت شـمالی، واقع در  استعاری زنگ خطر را برای شهرهای خطۀ بنیامین
، زیرا یهودا در تهاجم خود کامیـاب خواهـد شـد )۹آیه (ویرانی قطعی است ). ۸آیه (آورد 

امـا یهـودا نیـز ).  ، یعنی مرزها به حدود سابق بازخواهـد گـشت»کنندگان حدود مثل نقل«(
و ، شامل حال هر د شان پرستی خاطر جنگ و بت خشم خدا، به. متحمل مجازات خواهد شد
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یهودا و اسرائیل متعهد به میثاق الهی بودند، میثـاقی کـه ). ۴- ۲  :۱۶دوم پاد (آنها خواهد شد 
، خـدا ایـن تخطـی از مفـاد میثـاق را  بنـابراین. چنین جنگ و برادرکشی را منع کـرده بـود

 .مجازات خواهد نمود

 ۱۰- ۸  :۵، تفاوت چـشمگیری در درک ارزش وحـی هوشـع  آگاهی از این چند واقعیت
های تفسیر و راهنما مراجعه کنید؛ سعی کنیـد از  هنگام مطالعۀ انبیا، به کتاب به. کند ایجاد می

 .ها اطالع حاصل کنید زمان و شرایط نگارش و مخاطبین وحی

 
   تشخیص حدود هر وحی

ای کـه بایـد  ، اولـین نکتـه کنـیم های انبیا را آغاز می وقتی مطالعه جدی یا تأویلی کتاب
صـورت تفکـر پـاراگرافی بایـد  همانطور که رساالت را بـه(ای است   تفکر وحی، بیاموزیم

، اما آگاهی از مشکالت و نیـاز بـه انجـام چنـین  این کار همیشه آسان نیست).  مطالعه کنیم
 .باشد انگیزی می ، آغاز کشفیات هیجان کاری

ی نبـی بیـان های مختلـف از زنـدگ ها و مکان هایی که در زمان های انبیا، وحی در کتاب
، در دنبالـۀ یکـدیگر نوشـته  بندی و مشخص شـدن آغـاز و پایانـشان اند، بدون تقسیم شده
توان تصور کرد که وحی جدیدی آغاز  ، می حتی زمانی که در اثر تغییر بارز موضوع. اند شده

ا توان بـ ، نمی) های انتقالی ، یا نشانه تذکر نویسنده(علت فقدان توضیحات  ، باز به شده است
، یـا در  قطع و یقین دانست که آیا وحی جدید در همان روز به همان شنوندگان گفتـه شـده

پاسخ به این سؤاالت تـأثیر مهمـی بـر درک مطلـب خواهـد . روز دیگری به گروهی دیگر
 . داشت

هـای اول  ًمـثال در حجـی و بـاب. البته بخشهایی از برخی از کتب نبوتی استثنا هـستند
، کتـب راهنمـا یـا  مقـدس کمک فرهنگ کتاب به.  گذاری است ی تاریخزکریا، هر نبوت دارا

شان دنبـال  ها را در چارچوب تاریخی راحتی حرکت تدریجی این نبوت توانید به تفسیر، می
،  هـا در سـایر کتـب نبـوتی زمان و مکان و چارچوب تاریخی بعضی دیگـر از نبـوت. کنید

 . یافته مشخص شده است ۀ الهام، نیز توسط نویسند ًخصوصا در ارمیا و حزقیال

، بـاب پـنجم عـاموس را از  عنوان مثال به.  ، شاهد چنین جزئیاتی نیستیم اما بیشتر اوقات
این عناوین را محققـین (مقدس بخوانید که دارای عناوین بخشها نیست  ای از کتاب ترجمه

.  است یا نـه)  وحی(ً؛ سپس از خود بپرسید که آیا این فصل تماما یک نبوت )اند اضافه کرده
، آیات  مرثیه بر ویرانی اسرائیل(کند  ، چرا اینقدر موضوع تغییر می اگر یک وحی واحد است

هـای  عـدالتی ؛ حملـه بـه بـی۱۴، ۶- ۵، آیات  ؛ دعوت به جستجوی خدا و زنده ماندن۳- ۱
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- ۱۸؛ توصیف روز خداوند، آیات ۱۷- ۱۶، آیات  ؛ پیشگویی بدبختی۱۳- ۷، آیات  اجتماعی
آلود اسرائیل و  ؛ و مروری خالصه بر تاریخ گناه۲۴- ۲۱، آیات  ؛ انتقاد از پرستش ریاکارانه۲۰

دهنـده را  ، این اجزاء تشکیل ؟ اما اگر یک وحی واحد نیست)۲۷- ۲۵پیشگویی تبعید، آیات 
تـوان  چگونه باید درک و توجیه کرد؟ آیا آنها همه مستقل هستند؟ آیا بعضی از آنهـا را مـی

 ؟ ، به چه طریقی توان حساب آورد؟ اگر می  یک دسته بهجزو

، اعتقاد عموم محققین این است که باب پنجم عـاموس از سـه وحـی تـشکیل  در واقع
کند؛ آیـات  گونه که مجازات را اعالم می یی است کوتاه و مرثیه  وحی۳- ۱آیات .  یافته است

فت برکت و هـشدار در مـورد  وحی مستقل اما غامضی است مبنی بر دعوت به دریا۱۷- ۴
، شـامل هـشدار دربـارۀ  اسـت)  ای و بـاز پیچیـده( وحی مستقل ۲۷- ۱۸، و آیات  مجازات
کننـدۀ آغـاز وحـی جدیـد  ، مـشخص ، تغییرات کوچک در موضوع به این ترتیب.  مجازات

تـشخیص حـدود . ها ندارد ها نیز ارتباطی به حدود وحی بندی باب ، تقسیم درضمن.  نیست
ِا باید با توجه به اشکال شناختهه وحی به بخش بعدی همین فـصل (شدۀ آنها صورت پذیرد  َ

 ۷۵۳- ۷۹۳(، پادشاه اسـرائیل  هر سه وحی باب پنج در دوره حکومت یربعام). مراجعه شود
شان سبب شده بود که نتوانند باور کنند  ، خطاب به مردمی ایراد شده که کامیابی نسبی.) م.ق

،  مقـدس ، فرهنگ کتـاب یک تفسیر خوب.  کلی از میان خواهند رفت ه، ب که ظرف یک نسل
تالش برای کـشف ایـن . دهد مقدس همۀ این نکات را توضیح می یا راهنمای مطالعه کتاب

 . ، اتالف نیرو است نکات بدون کمک منابع بیرونی

 
  َ اشکال گفتارهای نبوتی

،  هـای نبـوتی اسـت تـاب، عامل مهمـی در درک ک از آنجا که تشخیص حدود هر وحی
کار بردند، بسیار ضـروری  های خود به َآگاهی از اشکال مختلفی که انبیا برای نگارش وحی

،  کار رفته است های ادبی به مقدس اشکال مختلفی از سبک گونه که در کل کتاب همان.  است
در کتب تفـسیر .  در کتب انبیا نیز از اشکال مختلفی برای انتقال پیام الهی استفاده شده است

تـرین اشـکال را  ما در اینجـا سـه شـکل از متـداول. اند این اشکال مشخص و تشریح شده
 .کار رفته را درک نمایید ایم تا اهمیت تشخیص و تفسیر درست فنون ادبی به بررسی کرده

این بخـش یـک اسـتعاره .  را بخوانید۲۶- ۱۳  :۳کنیم که اشعیا  ابتدا پیشنهاد می.  محاکمه
در ایـن بخـش و ). ribبـه عبـری(شـود  نامیده می»  محاکمۀ در دادگاه میثاق الهی «است که

 و ۱۹- ۱  :۴؛ ۱۷- ۳  :۳ًمـثال هوشـع (کـار رفتـه  بخشهای مشابه در انبیا که استعاره دادگـاه بـه
، و مـأمور اجـرا در  ، قاضـی ، وکیـل ، دادسـتان عنوان شـاکی صورت تخیلی به ، خدا به) غیره
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،  ، شامل احضاریه شکل کامل سبک محاکمه.  ، تصویر شده است نی اسرائیلمحاکمۀ متهم یع
صورت تلویحی بیان  باشد؛ البته گاه این عناصر به ، مدارک و شواهد، و حکم دادگاه می اتهام
جلـسۀ  :شـوند در باب سوم اشعیا، این عناصر به این شکل ظاهر مـی.  اند، نه تصریحی شده

- ۱۴آیـات (گردد  اتهام قرائت می). ۱۴- ۱۳آیات (شود  ار میدادگاه تشکیل و اسرائیل احض
شـود، رأی دادگـاه  ًاز آنجا که طبق مدارک و شواهد، اسرائیل کامال مجرم شناخته مـی). ۱۶

هـایی کـه در آن  ، مجازات از آنجا که میثاق الهی نقض شده). ۲۶- ۱۷آیات (گردد  اعالم می
سـبک .  ، مـرگ ، محرومیـت ، بدبختی بیماری :شد، بر قوم اسرائیل نازل خواهد  تصریح شده

سـازد کـه  ای نمایشی و مؤثر این مفهوم را به اسرائیل منتقل می گونه ، به مجازی این استعاره
این شکل خـاص . خاطر نااطاعتی مجازات خواهد شد و این مجازات سنگین خواهد بود به

 .کند تا پیام خاص بهتر منتقل شود ادبی کمک می

) » وای«وحـی (»  وحـی مـصیبت«،   ادبی دیگری کـه بـسیار متـداول اسـتشکل.  وای
کـار  هنگـام سـوگواری بـه ، یا به را اسرائیلیان در زمان مصیبت و مرگ»  وای«کلمه . باشد می
الوقـوع را اعـالم  ، مـصیبتی قریـب» وای«کـار بـردن کلمـۀ  خدا از زبان انبیا با بـه. بردند می
هـای  وحی. رائیلیان منظور از کاربرد این کلمه را درک نکندمحال بود کسی از اس.  داشت می

ً، چه صراحتا و چه تلویحا، شامل سه عنصر هستند مصیبت و وای این سه عنصر کـه وجـه . ً
، علت ) ًمثال با کلمه وای(اعالم مصیبت  :باشند، عبارتند از مشخصه انحصاری این شکل می

»  وحی مصیبت«را بخوانید تا چندین نمونه از  ۸- ۶  :۲حبقوق .  ، و پیشگویی هالکت مصیبت
بابـل .  این وحی در مورد ملت بابل گفتـه شـده اسـت. را در این کتاب نبوتی مشاهده کنید

بابل در پایان سده هفـتم . جو در هالل سبز در روزگار باستان بود رحم و سلطه ابرقدرت بی
، این طـرح را داشـت کـه یهـودا را کرد ، زمانی که حبقوق این کالم را علیه آن بیان می. م.ق
صورت دزد و غاصـب تـصویر شـده  ، بابل به در این وحی. تصرف در آورد و نابود سازد به
زمـانی کـه تمـامی (، و فاجعـه پیـشگویی شـده اسـت  ، مصیبت نیز اعالم گردیـده)علت(

چـه همـۀ گر(این شکل نیز حالتی اسـتعاری دارد ). پا خیزند ، علیه او به دیدگان از بابل ستم
 ).۷- ۵  :۲؛ صفنیا ۵- ۱  :۲میکاه .  ش.های مصیبت استعاری نیستند؛ ر وحی

»  هـای نجـات وحـی«هـا، وعـده یـا  یکی دیگر از اشکال ادبی متداول در نبـوت.  وعده
، اشـاره بـه تحـولی  اشـاره بـه آینـده : توان شناخت این شکل را از عناصر ذیل می. باشد می

،  ای اسـت  که نمونـه بـارزی از وحـی وعـده۱۵- ۱۱  :۹ عاموس . ، و اشاره به برکات اساسی
تغییـر ). ۱۱آیـه (مـشخص شـده » در آن روز«آینده بـا عبـارت . باشد شامل این عناصر می
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و بازگـشت ) ۱۲آیه (، برتری اسرائیل بر ادوم )۱۱آیه (اساسی با برپا شدن خیمۀ افتادۀ داود 
کات نیز در قالب اصطالحات میثاق الهی بر.  توصیف شده است) ۱۵ و۱۴آیات (از اسارت 

همـه ایـن ).  ، و امنیـت ، احترام ، وفور کشاورزی ، کامیابی ، تندرستی زندگی(بیان شده است 
. ً، نـه صـراحتا ًشود، هر چند که تندرستی تلویحا آمده  یافت می۱۵- ۱۱  :۹موارد در عاموس 

ان فـراوان خواهـد بـود کـه درو ًمثال محصول غله چن.  ، بر وفور محصول است تأکید اصلی
ًکنندگان پیش از پایان درو، بـا کارنـدگانی کـه مجـددا مـشغول بذرپاشـی هـستند، مواجـه 

 و ۲۰- ۱۶  :۲توانیـد در هوشـع  های وعـده را مـی های وحی سایر نمونه)! ۱۳آیه (شوند  می
 . بیابید۹- ۱  :۳۱؛ و ارمیا ۷- ۱  :۴۵؛ اشعیا ۲۳- ۲۱  :۲

هـای ادبـی در  ها، پی برده باشید کـه آگـاهی از سـبک رسی این نمونهامیدواریم که با بر
با مراجعه به کتب تفـسیر، .  تر پیام الهی مؤثر است ، چقدر در درک درست های نبوتی نوشته

 .ًها بیشتر آشنا خواهید شد، و قطعا از این کار لذت خواهید برد با این سبک

 
  نبی در مقام شاعر

رسـد،  نظر مـی کننده به ای غریب و گیج ، وسیله امر بیان مطلب، شعر در  در برخی جوامع
کار  های مبتذل به امروزه شعر بیشتر در ترانه.  سازی ای که موجب ابهام است نه روشن وسیله

،  ، و بیـشتر در جوامـع باسـتانی ، در تعدادی محدود از جوامع امـروزی اما برعکس. رود می
های ملی و  ، حماسه در دنیای باستان. رود شمار می بهای پرارزش در بیان مطلب  شعر وسیله

زیرا امتیـاز بـارز شـعر » شد حفظ می«گفتیم . شد های مذهبی در قالب شعر حفظ می یادواره
، و به همـین دلیـل  شعر دارای وزن و قافیه است.  ِخاطر سپردن آن است بر نثر، سادگی در به

خاطر سپرده شد، بـسیار  شعر وقتی به).  م -وجه تسمیۀ نظم در مقابل نثر(بسیار منظم است 
 .شود دشوارتر از نثر فراموش می

، سبک خاص  کار رفته که گاه توسط انبیا به)  م-  نوشته عادی با حالتی موزون(نثر منظوم 
این سبک که نسبت به زبـان . ای است که همان ویژگیها را دارد، اما با انسجام کمتر و رسمی

برای سهولت امر، به . شود خاطر سپرده می تر به تر دارد، راحت  وزینتر و عادی حالتی منظم
 .اشاره خواهیم کرد»  سبک شعری«این سبک نیز با اصطالح کلی 

بسیاری از موضـوعاتی . ، شعر وسیله بسیار مؤثری برای یادگیری بود در اسرائیل باستان
ِمانطور کـه مـا نیـز شـعر ه. آمد صورت شعر در می ، به خاطر سپردنشان اهمیت داشت که به
. کردند ، اسرائیلیان نیز مطالب شعری را آسانتر حفظ می سپاریم خاطر می تر به ها را ساده ترانه

ِدر عصری که خواندن و نوشتن مهارتی نادر بود، و داشتن کتاب امری ناشناخته بـود، خـدا 
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مردم به شعر عـادت .  گفت ًاز زبان انبیای خود اکثرا در قالب سبک شعری با مردم سخن می
 .ماند شعر در ذهن ایشان باقی می. خاطر بسپارند ها را به توانستند این نبوت داشتند و می

ًتمامی کتب نبوتی حاوی مقـداری مطالـب شـعری هـستند، و چنـد کتـاب نیـز تمامـا 
لذا پیش از آنکه اقدام به مطالعـه کتـب نبـوتی بنماییـد، بـسیار مفیـد .  صورت شعر است به

ای دربارۀ  مقدس نیز مقاله هر فرهنگ کتاب. ود که کتابی دربارۀ شعر عبری بخوانیدخواهد ب
کنـیم  ، توصیه می ای بر آشنایی با شعر عبری و کارکرد آن عنوان مقدمه به. سبک شعری دارد

این سه جنبه به این شـرح . که سه جنبه از سبک تکرارشوندۀ شعر در عهد عتیق را بیاموزید
  :باشند می

 
بخـشد،  ، معنای خط یا مصرع اول را تحکیم مـی خط یا مصرع دوم.  توازی مترادف -۱ 

 ،۲۲  :۴۴نظیر اشعیا 

 ». تقصیرهای تو را مثل ابر غلیظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختم«

، مانند هوشع  خط یا مصرع دوم با خط یا مصرع اول متناقض است.  توازی متناقض -۲ 
۷:  ۱۴، 

 ».کنند نمایند، بلکه بر بسترهای خود ولوله می ن استغاثه نمیاز دل خود نزد م«

کنـد،  خط یا مصرع دوم اطالعاتی را به خط یا مصرع اول اضافه می.  توازی ترکیبی -۳ 
 ،۲۱مانند عوبدیا 

، بر کوه عیسو داوری خواهند کـرد و ملکـوت از  دهندگان به کوه صهیون برآمده نجات«
 ».آن خداوند خواهد بود

 
ها در شعر نباید فکرتان را مغشوش سـازد؛ مهـم  اد داشته باشید که نحوۀ ارائۀ اندیشهی به

اندازه نثر قابـل  شعر اگر از قواعدش آگاه باشید، به. این است که با دقت و با آگاهی بخوانید
 . درک است

 
 
 

 چند توصیه در خصوص تعبیر

 
خی خودشان قرار دهیم و ، هدف این است که انبیا را در چارچوب تاری در بخش تأویل

امـا در مـورد تعبیـر .  گفتـه اسـت درک کنیم که خدا از طریق آنها به قوم اسـرائیل چـه مـی
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ای  های شعری و الهامی که در دوره ؟ خدا از طریق این وحی های انبیا چه باید بگوییم نوشته
ید اشـاره کنـیم ، چه پیامی برای ما دارد؟ نخست با دیگر به قوم خدا در زمان باستان فرموده

، در تعبیر مطالب  که بسیاری از نکاتی که در فصل چهارم در خصوص تعبیر رساالت گفتیم
توانیم همان بازتـاب  ، می وقتی دریابیم که خدا به آنان چه گفته است.  نبوتی نیز صادق است

 مستقیم ای غیر گونه ، حتی اگر تفاوت زیادی داشته باشند، به همان پیام را در شرایط خودمان
جرأت بگوییم که هنوز هـم داوری خـدا در انتظـار کـسانی اسـت کـه  توانیم به می.  بشنویم

عـدالتی  ، یا مذهب را ردای طمع و بـی)۶  :۲عاموس (اند  فروخته»  مسکین را به زوج نعلین«
را بـا انجیـل )  نظیر عـدالت شخـصی(پرستی امروزی  ، یا بت)۱۷- ۱۰  :۱اشعیا (اند  گردانده
حـساب  این گناهان در عصر میثاق جدیـد نیـز گنـاه بـه). ۴- ۲  :۱۳هوشع (اند  آمیختهمسیح 

فصل .  ش.ر(شکنند  ِاین کارها دو حکم اعظم مشترک در میثاق قدیم و جدید را می. آیند می
 ). نهم

اما در ورای این نوع کاربردها، سه نکته دیگر را بایـد در خـصوص تعبیـر انبیـا متـذکر 
 . ، یک تذکر، و یک فایدهیک هشدار : شویم

 
  انبیا در مقام پیشگویان آینده : یک هشدار

ایـشان . در اوایل این فصل گفتیم که نخستین وظیفۀ انبیا، پیشگویی آیندۀ دوردست نبود
کردند، اما در اغلب موارد، این آینده اکنون دیگـر بـه  البته رویدادهای آینده را پیشگویی می

ای نزدیـک پیـشگویی  داوری یـا نجـات اسـرائیل را در آینـدهایـشان .  گذشته پیوسته است
، باید  های آنان گفتیم که برای کشف تحقق نبوت.  کردند، نه زمانی که برای ما آینده است می

، زمانی که برای آنان هنوز آینده بـود، ولـی بـرای مـا گذشـته  به زمانی در گذشته نگاه کنیم
 . ری توضیحی بدهیمِالزم است در مورد این اصل تعبی.  است

ای دور،  شـد و نـه آینـده ای نزدیک مـی ای از پیام انبیا که مربوط به آینده عنوان نمونه به
هـای مختلـف  توجه کنید که وحـی.  حزقیال را بخوانید۳۹ تا ۲۵های  کنیم باب پیشنهاد می

یل غیـر از ملـت اسـرائ ها بـه ً، عمدتا مربوط به سرنوشت ملت موجود در این بخش طوالنی
باید به این نکته توجه کنیم که خدا به سرنوشت . گردد ، گرچه اسرائیل را نیز شامل می است

کند، و این اشارات ظرف چند دهه بعد از تاریخ اعـالم آنهـا جامـه عمـل  این ملل اشاره می
. البته در این میان اسـتثناهایی هـم وجـود دارد.  م.ًپوشید، یعنی اکثرا در همان سدۀ ششم ق

کند که خدا توسط مسیح بـر   عصر میثاق جدید و برکاتی را توصیف می۲۸- ۱۵  :۳۷ل حزقیا
به کتب تفـسیر  (۳۹ و ۳۸ها  های باب ها، از جمله نبوت اما اکثر نبوت.  کلیسا خواهد ریخت
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 .گردد ها و رویدادهای عهد عتیق می ، مربوط به زمان)مراجعه کنید

های عهد عتیق منجر بـه نتـایج  د در نبوتتعصب زیاد برای یافتن رویدادهای عهد جدی
نزد تـو رو بـه « به پادشاهان شده که ۲۳  :۴۹ای که در اشعیا  اشاره. گردد عجیب و غریبی می

ای است که به مالقات عیـسای نـوزاد رفتنـد  افتند، از آنجا که یادآور سه مجوسی می»  زمین
چنـین . شعیا را مـسیحایی تلقـی کننـدِ، بسیاری را بر آن داشته تا این آیات ا)۱۱- ۱  :۲متی (

زیرا در این آیه هم (نخست چارچوب متن را  :گیرد تفسیری متأسفانه چند چیز را نادیده می
، موضوع بحث احیای اسرائیل است بعـد  ها؛ در ضمن به پادشاهان اشاره شده و هم به ملکه

 حرمت اسرائیل را زمانی کـه کار رفته قصد دارد زبان به(، مقصود متن را  ؛ دوم) از تبعید بابل
، احتـرام  در این سـبک شـعری(، سبک متن را  ؛ سوم)مورد تفقد خدا قرار گیرد، نشان دهد

، و لیسیدن خاک پای او  عنوان الال یا للۀ اسرائیل ملل به اسرائیل در قالب تصویر پادشاهان به
، نـه  شـناس رهمجوسی حکـیم اسـت و سـتا( ، کلمات متن را  ؛ و چهارم) نموده شده است

،  مقـدس های نبوتی یا هـر بخـش دیگـری از کتـاب باید مراقب باشیم که از وحی).  پادشاه
گوش ما باید به آن چیزی باشد کـه خـدا قـصد .  ِمطالب دلخواه خودمان را استخراج نکنیم

 .دارد بگوید

 ، در مـتن های مربوط بـه رویـدادهای نزدیـک البته باید توجه داشت که بعضی از نبوت
در ایـن .  اند و گاه حتی با آنها آمیختـه اسـت رویدادهای معادشناختی بزرگتر قرار داده شده

ًعجالتا کافی است بدانیم که علت این امر ایـن . زمینه باز در فصل سیزده بحث خواهیم کرد
ًمقدس مرتبا افعال الهی در تاریخ را در پرتو نقشه کلی خدا برای تمام تـاریخ  است که کتاب

.  لذا به تاریخ دنیا باید در پرتو نقشه ابدی خدا نگاه کنیم. دهد  مورد مشاهده قرار میبشریت
شکل است که صفحه کوچکتر را در جلو صفحه بزرگتر قـرار  در واقع مانند دو صفحه دایره

، متوجـه  ؛ اما وقتی به این دو صفحه از پهلو نگاه کنـیم بدهیم و از روبرو به هر دو نگاه کنیم
 .ای وجود دارد  که بین آنها چه فاصلهشویم می

 
  انداز نبوتی به ترتیب وقوع وقایع  چشم

 
  از پهلو          از روبرو    
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تواند به رویـدادهای آخـر زمـان  بینیم که در انبیا مسائلی هست که می ، می به این ترتیب
ا بایـد مراقـب بـود کـه امـ). ۹  :۱۴؛ زکریـا ۹- ۸  :۳؛ صـفنیا ۳- ۱  :۳ًمثال یوئیـل (مربوط شود 

داوریهای مربوط به زمان حال را که اغلب در مـتن و زمینـۀ رویـدادهای زمـان آخـر بیـان 
 . اند، به زمان آینده مربوط نسازیم شده

گاه این .  ًزبان معادشناختی ماهیتا استعاری است.  یک نکته دیگر را نیز باید متذکر شویم
ًکنند، امـا الزامـا در حکـم پیـشگویی ایـن  ره میاستعارات شعرگونه به رویدادهای آخر اشا

خـدا بـا اسـتفاده از تـصاویر .  بینـیم  می۱۴- ۱  :۳۷نمونه این امر را در حزقیال . وقایع نیستند
دانیم در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد، از زبان حزقیال  ، یعنی رویدادی که می قیامت مردگان

- ۱۲آیـات (کند  را پیشگویی می.  م.  ششم قبازگشت ملت اسرائیل از اسارت بابل در سدۀ
 ۲- ۱آنطور کـه در عـزرا (، رویدادی که در نظر ما مربوط به گذشته است  این ترتیب به). ۱۴

، گـویی رویـدادی  ای استعاری با زبانی معادشناختی پیشگویی شـده گونه ، به) توصیف شده
 . مربوط به زمان آخر است

 
 

  نبوت و معانی ثانوی : یک تذکر

رسد بـه  نظر نمی های عهد جدید، آیاتی از عهد عتیق نقل شده که به در بعضی از قسمت
تـر، ایـن آیـات در  عبارت سـاده به.  آن چیزی اشاره بکند که در عهد جدید گفته شده است

شان در عهد عتیق معنای روشنی دارند، اما نویسندگان عهد جدیـد آنهـا را  چارچوب اصلی
 .اند کار برده فاوتی بهدر رابطه با معنای مت

آسـایی آب  طرز معجـزه ، به دو ماجرایی که موسی و اسرائیلیان در بیابان به عنوان مثال به
- ۱  :۲۰اعـداد (و یک بار در قادش ) ۷- ۱  :۱۷خروج (یک بار در رفیدیم  :یافتند، توجه کنید

اما در . رسند ظر مین ًشان بسیار ساده و کامال روشن به این ماجراها در چارچوب اصلی). ۱۳
او . کنـد مثابۀ مالقاتی با مسیح معرفی می ، پولس این تجربۀ اسرائیلیان را به۴  :۱۰اول قرنتیان 

آشـامیدند از صـخره  ُهمه همان شـرب روحـانی را نوشـیدند، زیـرا کـه مـی«فرماید که  می
یـق در هـیچ مـاجرای عهـد عت» .آمد و آن صخره مسیح بـود روحانی که از عقب ایشان می

پـولس در اینجـا بـه . ، چیزی جز یک صـخره باشـد ای به این مطلب نشده که صخره اشاره
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ًاین معنای ثانوی معمـوال . انگارد یکی می»  مسیح«بخشد و آن را با  ، معنایی ثانوی می صخره
 .شود نامیده می) sensus plenior(» تر معنای کامل«

او در واقـع . زند ست به یک قیاس میتوان درک کرد که پولس د ، می پس از اندکی تأمل
صخره برای آنان منبع بقا بود، همانطور که مسیح برای ما منبـع بقـا و «خواهد بگوید که  می

خواهـد کـه قرنتیـان  او مـی.  ً کامال استعاری است۴ تا ۲زبان پولس در آیات » . حیات است
ً، خصوصا در  ۀ ایشان با مسیح، تمثیلی است از تجرب درک کنند که تجربه اسرائیلیان در بیابان

 .میز خداوند

تنهایی ایـن قیـاس را آنطـور کـه پـولس  ، بعید است که بتوانیم به ما خوانندگان امروزی
توانستیم ابر و دریـا  اگر پولس این کلمات را ننوشته بود، آیا هرگز می.  ، ببینیم توصیف کرده

تنهـایی  عبارت دیگر، آیـا بـه ؟ به)۴آیه (یا صخره را با مسیح تشبیه کنیم ) ۲آیه (را با تعمید 
.  ً؟ پاسخ قطعا منفی اسـت  یا معنای ثانوی را با قاطعیت تعیین کنیمsensus pleniorقادریم 

ِالقدس پولس را الهام بخشید تا ارتباط قیاسی میان اسـرائیلیان در بیابـان و زنـدگی در  روح

، مقـصود  ارف مربـوط بـه چـارچوبنگارش در آورد، بدون اینکه از قواعد متع مسیح را به
انبیـا در مقـام »بـه بخـش بـاال تحـت عنـوان .  ش.ر(، و کلمات تبعیـت کنـد  ، سبک اصلی

القدس بود کـه پـولس را هـدایت کـرد تـا بـا زبـان  این روح). توجه شود»  پیشگویان آینده
آب » آمـد از عقـب ایـشان مـی«ای کـه  مجازی توصیف کند که اسرائیلیان بارهـا از صـخره

بـرد نیـز  کار مـی  به۴- ۱  :۱۰سایر جزئیات زبان توصیفی که پولس در اول قرنتیان . نوشیدند
، و خـوراک و ۱در آیـه » پـدران مـا«اصطالحات غیرلغوی نظیـر (باشد  ًکامال غیرعادی می

 ).۴ و ۳در آیات »  روحانی«نوشیدنی 

مـا مجـاز .  ام نیـستیممقدس تحت اله اما باید اذعان بداریم که ما مانند نویسندگان کتاب
، میان عهد عتیـق و  آن ارتباط تمثیلی که او تحت الهام. نیستیم کاری را بکنیم که پولس کرد

بـرو «مقدس به ما گفته نشده که  اما در هیچ جای کتاب.  ً، کامال معتبر است عهد جدید یافت
معنـای  : ، ایـن اسـت دهـیم ، اصلی که ما مورد توجه قرار می بنابراین» . و تو نیز همچنان کن

القدسی که نویسندگان عهد عتیـق را  همان روح. ثانوی فعلی است مبتنی بر الهام و نه تنویر
تواند نویسندگان عهد جدید را تحت الهام قـرار  ها را بنویسند، می الهام بخشید تا این کتاب

نادیـده ، و کلمـات را  ، سبک ، مقصود اصلی دهد تا مالحظات متعارف مربوط به چارچوب
ِاما ما نویسندگان تحـت . بگیرند و معنایی ثانوی برای آن کلمات یا جمالت تشخیص دهند

ای است که سبب شـده  الهام آن انگیزش اولیه.  ما خوانندگان تنویر یافته هستیم.  الهام نیستیم
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 ۱۹۹ ...ضامن اجرای : انبیاء

هـای  تنویر بـصیرتی اسـت بـرای درک نوشـته. صورت خاصی نوشته شود مقدس به کتاب
مقدس را به کمـک تنـویر بازنویـسی یـا تعریـف  توانیم کتاب ما نمی.  یافته لهامِنویسندگان ا
.  توانیم بعد از تصریح در خود کالم دریافـت کنـیم ما معنای ثانوی را فقط می.  مجدد نماییم

عنوان معنای ثانوی مشخص نشده باشد، ما حق نداریم آن را  اگر موضوعی در عهد جدید به
 . عنوان معنای ثانوی مشخص نماییم ، به تشخیص خودمان، بر اساس  با اطمینان

نویـسی دارنـد، همـه  هـایی کـه حاشـیه مقدس ، و کتاب کتب تفسیر، راهنماهای مطالعه
انـد، مـشخص  کوشند آیات نبوتی عهد عتیق را که در عهد جدیـد معنـای ثـانوی یافتـه می

متـی  :، عبارتنـد از ائل شدهبرخی از مواردی که عهد جدید معنایی ثانوی برای آنها ق. سازند
ــعیا  (۲۳- ۲۲  :۱ ــع  (۱۵  :۲؛ )۱۴  :۷اش ــا  (۱۸- ۱۷  :۲؛ )۱  :۱۱هوش ــا )۱۵  :۳۱ارمی  ۱۵  :۱۲؛ یوحن
 ).۹  :۹زکریا (

، پدیده معنای ثانوی یک آیه نبـوتی را توضـیح )۱۵  :۲متی (با بررسی یکی از این موارد 
، و پسر  اسرائیل طفل بود، او را دوست داشتمهنگامی که « :فرماید  می۱  :۱۱هوشع .  دهیم می

 ». خود را از مصر خواندم

مقصود . باشد ، چارچوب تاریخی، نجات اسرائیل از مصر در واقعه خروج می در هوشع
، توازی متـرادف  سبک شعری.  ، نشان دادن محبت پدرانه خدا نسبت به اسرائیل است اصلی
کلمـات نیـز حالـت .  یل ربـط داده شـده اسـتبه ملـت اسـرائ» پسر خود«، که در آن  است

شخـصیت دوم .  شخصیت پذیرفته است» پسر«بدون تردید اسرائیل با واژۀ  :استعاری دارند
 . آیه مورد اشاره واقع نشده است» ِآشکار«، در معنای  ، یعنی مسیح تثلیث

شـع را مقدس نیامده بود، احتمال نداشت کـه مـا ایـن آیـه از هو  در کتاب۱۵  :۲اگر متی 
اما متی از چیزی برخـوردار بـود .  عنوان نبوتی در مورد عیسای ناصری مد نظر قرار دهیم به

القدسی برخـوردار بـود کـه هوشـع را  او از الهام مقتدرانۀ همان روح.  که ما فاقدش هستیم
القـدس او را برانگیخـت تـا  همان روح.  را در کتاب خود بنویسد۱  :۱۱الهام بخشیده بود تا 

، و با کلماتی دیگـر در رابطـه بـا  ، مقصود، و سبکی متفاوت ات هوشع را در چارچوبکلم
القدس در واقع این کلمات خـاص را در کتـاب  روح. مسیحا، مورد استفادۀ مجدد قرار دهد

. تا برای استفادۀ مجدد در مورد رویدادهای زندگی عیسی آمـاده باشـند» کاشته بود«هوشع 
ِکار متی در اسناد این  ، بـر اسـاس اصـول و فراینـدهای تـأویلی و  کلمات به زندگی عیسیِ

ًسـازد و معنـایی کـامال  شان خارج مـی او این کلمات را از چارچوب اصلی.  تعبیری نیست
،  تنها کاری که مـا بایـد بکنـیم. او این اقتدار را داشت که چنین کند. بخشد جدید به آنها می
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۰۰

، بـا آیـات دیگـر  توانیم همان کار را با اقتدار خودمان اما نمی.  مطالعه و تحسین کار او است
 . انجام دهیم

 
  کرداری دینی و راست تأکید دوگانه بر راست : ای نهایی  فایده

کـرداری بـه معنـای اعمـال درسـت  ، و راسـت دینی به معنای اعتقادات درسـت راست
خواند تا میان اعتقـادات و خدا از طریق انبیا، قوم خود یعنی اسرائیل و یهودا را فرا. باشد می

کنـد  این همان تعادلی است که میثاق جدید نیز اقتضا می. ، تعادلی برقرار کنند اعمال راست
،  آنچه که خدا از اسرائیل و یهودا انتظار داشـت). ۱۰- ۸  :۲؛ افس ۱۸  :۲؛ ۲۷  :۱یعقوب .  ش.ر(

ًنند، این است که دائما قصد خدا ک کاری که انبیا برای ما می. همان است که از ما انتظار دارد
برای آنانی که از مفاد میثـاق جدیـد اطاعـت . ، به ما یادآوری نمایند را برای اجرای میثاقش

، برکت خواهد، حتی اگـر  ، نتیجه غایی و ابدی) محبت به خدا و محبت به همسایه(کنند  می
هـستند، نتیجـه چیـزی جـز برای آنانی که نامطیع . تضمینی برای کامیابی در این دنیا نباشد

هشدار مالکی هنوز نیـز بـه . لعنت نخواهد بود، حتی اگر در این دنیا کامیابی نصیبشان شود
 ).۶  :۴مالکی (قوۀ خود باقی است 
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  فصل یازدهم

 دعاهای اسرائیل و ما :مزامیر
 

، بـرای مـسیحیان  ای از دعاها و سرودهای الهامی عبری است کتاب مزامیر که مجموعه
مزامیـر در پرسـتش و تـأمالت . باشـد ترین بخش عهـد عتیـق مـی ترین و محبوب معروف

، ایـن کتـاب از  همـین جهـت ؛ به روحانی مسیحیان نیز مورد استفاده بسیار قرار گرفته است
ای نادرسـت  گونـه رغم تمام اینها، مزامیر اغلب به اما علی.  سزایی برخوردار است اهمیت به
 .اند ای نادرست مورد استفاده قرار گرفته گونه ، به ین دلیلاند، و به هم درک شده

، بایـد  شود؛ در واقع مشکلی که در امر تفسیر مزامیر وجود دارد، از ماهیت آنها ناشی می
، اغلـب  مقدس کالم خـدا اسـت از آنجا که کتاب» مزامیر چه هستند؟«این سؤال را کرد که 

هـایی  ، گفتـه  که هر چه کـه در آن نوشـته شـدهفرض را دارند مسیحیان ناخودآگاه این پیش
مقدس  بعضی به این واقعیت توجهی ندارند که کتاب.  هستند از جانب خدا خطاب به انسان

 .، و این سخنان نیز کالم خدا هستند شامل سخنانی خطاب به خدا یا درباره خدا است

ًزامیـر اساسـا دعـا و عبارت دیگر، از آنجـا کـه م به. مزامیر درست چنین حالتی را دارند
صـورت سـرود بیـان  ، یا حقایقی را دربارۀ خـدا بـه ً، ماهیتا خطاب به خدا بوده سرود است

این . سازد مقدس مواجه می فرد در تفسیر کتاب همین امر ما را با مشکلی منحصر به. کنند می
ل عنوان کالمی از جانب خـدا بـه انـسان عمـ سخنانی که خطاب به خدا هستند، چگونه به

ای یـا امـری ندارنـد، یـا ماجراهـایی نیـستند کـه  کنند؟ از آنجا که مزامیر حالتی گـزاره می
تصویر بکشند، کارکردشان در وهلۀ اول تعلیم عقاید یا رفتارهـای اخالقـی  هایی را به عقیده
کـار گرفتـه  ، بـه اما اگر با همان هدفی که خدا در نظر داشته و آنهـا را الهـام فرمـوده.  نیست
کمک خواهند کرد که احـساسات ) ۱( :، دو فایده مهم به ما خوانندگان خواهند رساندشوند

.  کمک خواهند کـرد تـا راههـای خـدا را بهتـر درک نمـاییم) ۲(؛  خود را به خدا ابراز کنیم
مقدس بیاموزد که چگونـه شـادی و  ، مزامیر برای ایمانداری که مایل است از کتاب بنابراین

 .باشد ، و امید و پشیمانی خود را ابراز کند، کمک شایانی می شکست، کامیابی و  اندوه

خـاطر اینکـه  ً، دقیقـا بـه درستی اسـتفاده نـشده اسـت اما بسیاری از اوقات از مزامیر به
، دنبال کردن منطق و کاربرد همۀ مزامیر برای روزگار  عنوان مثال به. اند درستی درک نشده به

در نمادگرایی این مزمـور، خـدا در مقـام یـک چوپـان .  نیست ساده ۲۳ما، به اندازه مزمور 
کسانی که این مزمور را خـوب . در مقام گوسفند) و در نتیجه ما(، و مزمورنگار  تصویر شده
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 ۲۰۳ دعاهای اسرائیل و ما: مزامیر

هـای  ِ، نشان دادن اشتیاق خـدا بـرای چرانـدن مـا در مکـان دانند که پیام آن شناسند، می می
 .باشد ما می، یعنی تأمین نیازهایمان و محافظت از  خوب

ًمثال پیام مزموری که . توان به همین سادگی کشف کرد اما معنا و پیام سایر مزامیر را نمی
تواند باشد؟ آیا چنین  کند، چه می سراسر حالتی منفی دارد یا بدبختی سراینده را منعکس می

کار بـرد؟ یـا فقـط کـاربرد شخـصی دارد؟ دربـارۀ  مزموری را باید در جلسات کلیسایی به
تـوان  باشـد، چـه مـی مزموری که بازگوکنندۀ تاریخ اسرائیل و برکات خدا بر این قـوم مـی

توانند از چنین مزامیری بهرۀ کافی ببرند؟ یا فقـط مخـصوص  ؟ آیا مسیحیان امروز می گفت
؟ بـا  کنندۀ کار مسیحا هستند، چه باید گفـت ؟ در مورد مزامیری که پیشگویی یهودیان است

کننـدۀ حکمـت هـستند، چـه بایـد کـرد؟ همچنـین بـا مزامیـری کـه  مزامیری که تحـسین
باشند؟ از آنجـا کـه تعـداد انـدکی از مـردم  کنندۀ شکوه پادشاهان قوم اسرائیل می توصیف

کننـد، درک مفهـوم مزامیـر دسـتۀ اخیـر کمـی  روزگار ما در کشورهای سلطنتی زندگی می
 کودکان بـابلی بـه صـخره کوبیـده کند که ، با مزموری که آرزو می و سرانجام.  دشوار است

 ؟)۹- ۸  :۱۳۷مزمور (شوند، چه باید کرد 

مـا در . بحث دربارۀ همۀ انواع مزامیر و کاربرد احتمالی آنها، نیاز به کتـابی مفـصل دارد
دهیم که شما را در درک و کاربرد مزامیـر، چـه  هایی را ارائه می این فصل فقط دستورالعمل

 .، در موقعیت بهتری قرار دهند تان گی کلیساییدر زندگی شخصی و چه در زند

 
 
 
 

 چند مالحظۀ مقدماتی برای تأویل مزامیر

 
مزامیـر نیـز سـبک . های مختلف تعلـق دارنـد مقدس به سبک های مختلف کتاب کتاب

.  ، برای مطالعه و تفسیر آنها نیاز به توجه و دقتی خاص هست خاصی دارد، و به همین دلیل
 .َها، اشکال و کارکرد مختلف آنها را ، از جمله سبک  را درک کنیمباید که ماهیت آنها

  حالت شعری مزامیر

هنگام مطالعه و تفسیر مزامیر باید مورد توجه قرار داد، کـه  ای که به ترین نکته شاید مهم
یـا (، این است که مزامیر حالت شعری دارند، شـعر موسـیقیایی  ترین نکته نیز هست بدیهی

، امـا در  اختصار بحث کـردیم ، راجع به ماهیت شعر عبری به در فصل قبل).  م- همان سرود
 . زمینۀ مزامیر سه نکتۀ دیگر نیز هست که باید مورد اشاره قرار دهیم
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 قدس را درست درک کنیم؟م چگونه کتاب ۲۰۴

عبارت بهتر،  به. کند ای است که فکر را از راه دل تسخیر می گونه ًشعر عبری ماهیتا به -۱
، باید مراقب باشیم که در هـر کلمـه یـا  ابراینبن.  ، احساسی و عاطفی است زبان شعر عبری
، چـرا کـه  دنبال معانی خاص نگردیم و در تأویل آنها افراط و تفریط نکنیم ِعبارت مزامیر به

عنـوان  بـه.  کـرده اسـت ِخود نویسنده در آن کلمات یا عبارات مقصود خاصی را دنبال نمی
؛ طبـق ایـن  ، توازی متـرادف اسـت عبرییاد دارید که یکی از ویژگیهای شعر  ً، حتما به مثال

در ایـن نـوع . باشـد ، خط یا مصرع دوم شعر، تکرار یا استحکام معنای خط اول مـی ویژگی
، بیانگر معنایی  باشند و خط دوم کنندۀ مقصود شاعر می ً، هر دو خط مجموعا منعکس توازی

  :بفرمایید توجه ۱۹، به مقدمه مزمور  عنوان نمونه به.  جدید یا متفاوت نیست

 
 کند  آسمان جالل خدا را بیان می

 .دهد  و فلک از عمل دستهایش خبر می

 راند تا روز  روز سخن می

 . کند تا شب  و شب معرفت را اعالن می

 
، خدا را در مقام خـالق تمجیـد  ، طی دو بیت توازی مترادف یافته در اینجا، سرایندۀ الهام

ای باید تـشکیل  ، چنین جمله ا در قالب نثر بیان کنیماگر بخواهیم مقصود نویسنده ر. کند می
اما » . ، مکشوف ساخته است ًخدا خود را در خلقت خود، خصوصا در اجرام آسمانی« : دهیم

حالـت و  کنید که این جمله در مقایسه بـا بیـان شـعری مزمورنگـار چقـدر بـی مالحظه می
ای مؤثرتر بیان شده و  گونه نگیز، بها همان مطلب در قالب شعری زیبا و دل. نماید رنگ می بی
اید که این چهار خط بیـانگر چهـار  ًحتما متوجه شده. خاطر سپرد راحتی به توان آن را به می

نکته متفاوت نیستند، هرچند که در بیت دوم این اندیشه جدید مطرح شده که هم در روز و 
ویسنده در بیت اول ایـن اما مقصود ن. سازند ، آسمان جالل خالق را منعکس می هم در شب

ِ؛ هـر دو مـصرع بیـت اول  کـار دیگـری»  فلک«دهد و  یک کار انجام می»  آسمان«نیست که 
 .گویند دربارۀ یک حقیقت پرشکوه و واحد سخن می

؛ مزامیـر  خاطر داشت که سبک شعری مزامیر، سـبک خاصـی اسـت درضمن باید به -۲
تـوان ماننـد رسـاالت یـا روایـات یـا  مـییک شعر موسقیایی را ن. اشعار موسیقیایی هستند

شعر موسیقیای هدفش این است که احساسات ما را برانگیزد، نه آنکه . شریعت مطالعه کرد
ِای را سبب شود؛ هدف این نوع شعر، ترغیب شخص به واکنـشی اسـت کـه  تفکری گزاره

ب آنهـا هـا و بازتـا مزامیـر البتـه حـاوی عقیـده. فراسوی درک مبتنی بر شناخت قرار دارد
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خطرنـاک اسـت کـه . حـساب آورد توان آنها را مخزن اصـول عقایـد بـه باشند، اما نمی می
دهد، همانگونه که انجام  ها را تعلیم می مزموری را طوری بخوانیم که گویی نظامی از عقیده

ای شعری و موسیقیایی  گونه مطالبی را که مزامیر به.  چنین کاری با روایات نیز درست نیست
 . کنند، نباید موضوعی برای مباحثات عقالیی پنداشت یبیان م

کنـد کـه خـدا  ، کدامیک از ما تصور می» خداوند قلعه بلند ما است«سراییم که  وقتی می
،  دانیم که در چنین تصویری ؟ همۀ ما می ًواقعا نوعی قلعه و استحکامات و برج و بارو است

مـادرم در «فرماید که  ، وقتی مزمورسرا می به همین شکل.  از زبان مجازی استفاده شده است
،  شدن گناه است ً، مقصودش مسلما این نیست که آبستن)۵  :۵۱مز (» گناه به من آبستن گردید

در اینجا مزمورسـرا از صـیغۀ . شود یا اینکه گناه اولیه به کودکان پیش از تولدشان منتقل می
وقتـی . ِار بـودن خـود را توصـیف کنـدای مؤثر گناهکـ گونه مبالغه استفاده کرده است تا به

خوانید، مراقب باشید که از آن مفاهیمی را استنتاج نکنید که مقصود سرایندۀ  مزموری را می
 . یافته نبوده است الهام

ًبه همان اندازه مهم است که توجه داشته باشیم کـه واژگـان شـعر عمـدا اسـتعاری  -۳
در مزامیر، کوههـا ماننـد قوچهـا .  ه باشیملذا باید در جستجوی مقصود اصلی استعار.  است

هنگام خروج  ؛ چه روش جالبی برای توصیف معجزاتی که به۴  :۱۱۴(کنند  جست و خیز می
؛ چـه کـسی درد زخـم ناشـی از ۷  :۵۹(ریزند  ؛ از دهان دشمنان شمشیرها فرو می!)رخ داد

، زره و سـپر،  ، قلعه صورت چوپان ؛ خدا نیز به)؟ زبان را نچشیده است غیبت و دروغ و زخم
و مفهوم آنهـا را » گوش دهید«ها  بسیار مهم است که به استعاره.  و صخره تصویر شده است

 .درک کنید

ًمـثال اگـر . اللفظی برداشـت نکنیـد صورت تحت ها را به همچنین مهم است که استعاره
رسد که خدا اللفظی برداشت کند، ممکن است به این نتیجۀ اشتباه ب  را تحت۲۳کسی مزمور 

بـا .  خواهد که ما در روستاها زنـدگی کنـیم ، یا می خواهد که ما مانند گوسفند رفتار کنیم می
عـدم درک زبـان . گـردد ای علیه زنـدگی شـهری مـی ، مزامیر تبدیل به مقاله چنین برداشتی

انـد تو اللفظی نکات نمادین و انتزاعی مزامیـر، مـی ِو تفسیر تحت)  استعاره و تشبیه(نمادین 
 .منتهی به کاربرد نادرست آنها گردد

 
  سبک ادبی مزامیر

، مهم  به همین دلیل. عنوان اشعار موسیقیایی از یک سبک ادبی نیز برخوردارند مزامیر به
هـا  عدم تشخیص این جنبـه.  هنگام مطالعه تشخیص دهیم های ادبی آنها را به است که جنبه
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 .برد گرددتواند منجر به اشتباه در تفسیر و کار می

، در ادامه همـین فـصل  در مورد این انواع مختلف. مزامیر چندین نوع مختلف دارند -۱
یاد داشته باشیم که اسـرائیلیان همـۀ ایـن انـواع را  ًعجالتا کافی است به. بحث خواهیم کرد

، انـدوه  مزموری که طی آن شخص یا یک گروه(ِآنان تفاوت میان مزمور اندوه . شناختند می
و مزمـور شـکرگزاری ) نمودنـد کردنـد و درخواسـت یـاری مـی ا به خدا ابراز مـیخود ر

، مراتب شادی خود را از لطفی که خدا در حقشان  مزموری که طی آن شخص یا یک گروه(
ما امروزه مزامیـر را بـه آن شـکل کـه اسـرائیلیان . دانستند را می) کردند ، ابراز می انجام داده

، اگر کسی با این انواع مزامیر آشنایی نداشـته باشـد،  بنابراین.  بریم میکار ن بردند، به کار می به
 .درستی درک کند قادر نخواهد بود آنها را به

هر .  ، نوع خاص آن است منظورمان از شکل. هر مزمور نیز شکل خاص خود را دارد -۲
قتـی و.  ، با یک دستۀ مشخص از مزامیـر مـشترک اسـت مزمور در ویژگی و ساختار خاصی

ًمـثال . گـذرد ، درک خواهیم کرد که در درون آن مزمور چه می ساختار مزموری را شناختیم
توانیم انتقال از یک موضوع به موضوع دیگر را تشخیص دهـیم و نحـوه تقـسیم میـزان  می

این .  ، پیام مزمور را بهتر دریافت نماییم ، و در نتیجه توجه را میان مطالب مختلف درک کنیم
 .طور خاص بررسی خواهیم کرد ، به ایم ای که از تأویل مزامیر آورده در نمونهنکته را 

خاطر اهمیـت  به.  هر یک از انواع مزامیر کارکرد معینی در حیات قوم اسرائیل داشت -۳
یاد داشته باشـیم کـه هـر مزمـور  ًفعال کافی است به. ًاین امر، بعدا آن را توضیح خواهیم داد

 درست نیست که مزموری را که بـرای مراسـم تاجگـذاری پادشـاه ًمثال. هدفی خاص دارد
آن مزمور برای مراسـم .  ، در مراسم ازدواج قرائت کنیم تحت نظارت الهی نوشته شده است

 . ازدواج نوشته نشده است

سـرایندگان مزامیـر .  ، باید الگوهای مختلف را نیز در مزامیر تشخیص دهیم درضمن -۴
صـورت  بعضی از مزامیر نیز بـه. طرز خاصی مرتب یا تکرار کنند  بهعالقه داشتند کلمات را

ترتیب دنبـال  ، یکی از حروف الفبا است که به الفبایی هستند، یعنی حرف اول هر خط یا آیه
، به  الگو و روش ارائه و تکرار مطالب.  ای از مزامیر الفبایی است  نمونه۱۱۹مزمور . شوند می

 .دهد کات ناشی از اطاعت از شریعت خدا را ارائه میخواننده فهرست بلندی از بر

مزامیـر را بایـد نـه . صورت یک واحد ادبـی خوانـد ، هر مزمور را باید به و سرانجام -۵
نبایـد فکـر کـرد کـه آنهـا .  ُصورت یک کل در نظـر گرفـت صورت آیات منفرد، بلکه به به

که با سایر مرواریـدها دارد، همچون مرواریدهای گردنبند هستند و هر یک جدا از ارتباطی 
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هر مزمور الگو و روشی برای ارائـه مطلـب دارد . طور مستقل وجود داشته باشد تواند به می
 .رسند گیری می یابند و به نوعی نتیجه شوند و بسط می ، مطالب عرضه می وسیلۀ آن که به

ای را از مـتن  خاطر وحدت ادبی هر یک از مزامیر، باید مراقب بـود کـه آیـه ، به بنابراین
، طـوری کـه گـویی  تنهایی مطالعه ننمـاییم خودش از داخل مزمور خارج نکنیم و آنها را به

او « : توجـه کنیـد۳۴  :۱۰۵، به مزمور  عنوان مثال به. نیازی به زمینه و متن برای تفسیر ندارند
اش خارج  مینهاگر این آیه را از متن و ز» . گفت و ملخ پدید آمد و کرمها از حد شماره افزون

ً، ممکن است از آن این نتیجه را بگیریم که خدا معموال از ملخها و کرمها برای انجـام  سازیم
ِکند، یا اینکه این جانوران مأمور بـردن کـالم او بـه نقـاط  اش بر روی زمین استفاده می اراده

، )۲۵  :۲یل یوئ(با علم به اینکه ملخ و کرم نابودکنندۀ زمین و محصول است . مختلف هستند
خداوند نیز چیزهای نیکو را خواهد « :دهد  چه معنایی می۱۲  :۸۵این آیه در مقایسه با مزمور 

؟ چگونه ممکن است که کالم خـدا ملـخ و »بخشید و زمین ما محصول خود را خواهد داد
، وعدۀ فراوانی محصول نیز بدهد؟ پاسخ این اسـت کـه  وجود آورد، اما در عین حال کرم به

کنندۀ معنای هر عبارت و کلمه است و منظور هـر  ، تعیین ِه و متن این اشعار موسیقیاییزمین
در . شود، نه بر اساس تصورات و حدسیات مـا یک از اینها، با توجه به کل متن مشخص می

 نقشی که ملخها و کرمها تحت ارادۀ خدا در رهایی اسرائیل از مصر ایفا کردنـد، ۱۰۵مزمور 
یـک قطعـۀ ادبـی . باشـد کننده می تجزیۀ اجزاء این مزامیر بسیار گمراه.  توصیف شده است

ًکار برده شود، طبعا قادر نخواهـد بـود کـارکرد اصـلی خـود را  ای نادرست به گونه هرگاه به
ًکـار رود، یقینـا هـدف  شکلی نادرست بـه حتی اگر فقط بخشی از یک مزمور به. انجام دهد

 . تخدا از الهام آنها تحقق نخواهد یاف

 
  کاربرد مزامیر در اسرائیل باستان

 
مزامیر سرودهایی بودند که کارکردی خاص داشـتند؛ ایـن سـرودها در مراسـم عبـادی 

منظورما از کارکرد این است که آنها فقـط سـرودهایی نبودنـد کـه . رفتند کار می اسرائیل به
ا بـرای موعظـه مانند امروز بخشهای مختلف جلسه کلیسایی را از هم جدا کنند و حـضار ر

کننده و خدا ارتباطی برقرار  مزامیر این کارکرد حیاتی را داشتند که میان عبادت. آماده سازند
 .نمایند

امـا ایـن امـر در تأویـل اشـکالی . توان با دقت تعیین کـرد تاریخ دقیق هر مزمور را نمی
اربرد آنهـا در کـ. کـار بـرد توان در همۀ قـرون و اعـصار بـه مزامیر را می. آورد وجود نمی به

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 قدس را درست درک کنیم؟م چگونه کتاب ۲۰۸

هیچ وجه ما را بـه روش پرسـتش دوران  ، اما به اسرائیل باستان برای ما بسیار آموزنده است
تـوان درک  ارزش فرافرهنگی و فراجغرافیایی مزامیر را هنگامی می. کند گذشته محدود نمی

 .کرد که با قلب ایماندار یا گروه ایمانداران سخن گویند

آوردنـد، از  ، وقتی قربانیهای خود را به هیکل اورشـلیم مـی ان، اسرائیلی در دوران باستان
ای  ِممکن است سـرایندگان حرفـه. کردند ای برای پرستش استفاده می عنوان وسیله مزامیر به

لیکن . توان اثبات کرد سرودند، اما این را نمی ِهنگام عبادت قوم می گاهی اوقات مزامیر را به
شناختند، و آنهـا را در هـر  اسوی مرزهای هیکل نیز میمشخص است که مردم مزامیر را فر

،  هـای بعـدی در دوره. سـرودند موقعیتی که کلماتشان بیانگر حاالت و شرایطشان بود، مـی
مزامیر به پنج کتاب تقسیم . معروف شد، گردآوری شدند»  کتاب«مزامیر در گروههایی که به 

 تـا ۷۳، مزامیر  ؛ کتاب سوم۷۲ تا ۴۲ مزامیر ، ؛ کتاب دوم۴۱ تا ۱، مزامیر  کتاب اول :شوند می
علت اینکه برخـی  به. ۱۵۰ تا ۱۰۷، مزامیر  ؛ کتاب پنجم۱۰۶ تا ۹۰، مزامیر  ؛ کتاب چهارم۸۹

هـای  های مزامیر خصوصیات مشخصی دارند، احتمـال دارد کـه از ابتـدا در دسـته از دسته
امـا ایـن . انـد نـدی شـدهب فرعی گردآوری شده بودند، و اکنـون در ایـن پـنج کتـاب طبقـه

بندیها در ترتیب امروزی کتاب مزامیر اهمیتی نـدارد، زیـرا انـواع مختلـف مزامیـر در  طبقه
 .گروههای مختلف در ترتیب فعلی پراکنده هستند

شـمار  ، الهـامی نیـز بـه طبق عناوین مزامیر، که جزو متن اصلی آنها نیـستند و در نتیجـه
موسی . ً، یعنی مجموعا هفتاد و سه مزمور  از مزامیر استآیند، داود سرایندۀ حدود نیمی نمی

، و پـسران آسـاف )۱۲۷ و ۷۲مزامیـر (، سـلیمان دو مزمـور )۹۰مزمور (یک مزمور سرود 
 . اند، و غیره چندین مزمور، و پسران قورح نیز چندین مزمور سروده

صـورت  ًرا بـه، کتاب مزامیر ظاه پس از بازگشت اسرائیلیان از تبعید و بنای مجدد هیکل
عنـوان  مزمور اول به.  را یافت»  سرودنامۀ هیکل«ًیک مجموعۀ رسمی درآمد و تقریبا حالت 

از عهـد . ، در آخـر عنـوان مـؤخره  به۱۵۰، در ابتدا قرار داده شد، و مزمور  مقدمه تمام کتاب
زامیر ، م طور خاص ، و عیسی و شاگردانش به طور کلی یابیم که یهودیان به جدید چنین درمی

پـولس مـسیحیان نخـستین را . مزامیر بخشی از پرسـتش آنـان بـود. دانستند خوبی می را به
؛ ۱۹  :۵افـس (»  مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحـانی«فرماید تا یکدیگر را با  تشویق می

ای به مزامیر باشـد، هرچنـد  تواند اشاره این هر سه کلمه می. بنا و تشویق نمایند) ۱۶  :۳کول 
 .مکن است منظور پولس اشاره به سایر سرودهای اولیه مسیحیان نیز باشدکه م

 
 انواع مزامیر
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ها گرچه ممکن است کـه  این دسته. توان به هفت دستۀ مختلف تقسیم کرد مزامیر را می

بنـدی مزامیـر  های فرعی تقسیم شوند، اما بـرای تقـسیم با یکدیگر تداخل بیابند، یا به دسته
 .توانند خواننده را در کاربرد درست آنها هدایت کنند بسیار مفیدند و می

 
 ) مرثیه( مزامیر اندوه 

،  شمار آنها بیش از شصت اسـت. دهند مزامیر اندوه بزرگترین دستۀ مزامیر را تشکیل می
، ۴۲، ۳۹، ۳۱، ۲۲، ۳ًمثال مزامیر (مزامیر اندوه فردی . شود و شامل اندوه فردی و گروهی می

کنند تا کشمکشها، رنجهـا، یـا سـرخوردگیهای  فرد را کمک می) ۱۴۲ ،۱۳۹، ۱۲۰، ۷۱، ۵۷
همـان کـار را ) ۱۳۷، ۹۴، ۸۰، ۴۴، ۱۲ًمثال (مزامیر اندوه گروهی . خود را به خدا ابراز کنند
کنـد؟ آیـا  آیا دلسرد هستید؟ آیا کلیسایتان از بحرانی عبور می. دهد برای یک گروه انجام می

؟ اگـر  دانند چرا اوضاع آنطور کـه بایـد، نیـست د که نمیجزو گروه کوچک یا بزرگی هستی
بـرای . ، مزامیر اندوه کمک بزرگـی هـستند بـرای ابـراز احـساساتتان بـه خـدا چنین است

مزامیر اندوه در کتاب مزامیر، بـا شـدت و . شد ، گاه شرایط بسیار سخت می اسرائیلیان کهن
 .کرد ضور خدا ابراز میح ، رنج و بدبختی ایشان را به حدتی عمیق و صادقانه

 
   مزامیر شکرگزاری

، در شرایطی عکـس شـرایط مزامیـر  این نوع از مزامیر، همانگونه که از نامش پیدا است
خـاطر اینکـه  ، شاید بـه داشت این مزامیر شادی قوم را به خدا ابراز می. رفتند کار می اندوه به

،  ، حفاظت ته تا قوم خدا را برای امانت، یا دلیلی وجود داش اوضاع و احوال بر وفق مراد بوده
دهند تا افکار و احساسات  مزامیر شکرگزاری فرد یا گروه را یاری می. و برکاتش شکر کنند

، شـش مزمـور شـکرگزاری گروهـی  در مجمـوع. حاکی از سپاسگزاری خود را ابراز دارند
، ۳۲، ۳۰، ۱۸(و ده مزمـور شـکرگزاری فـردی ) ۱۳۶، ۱۲۴، ۱۰۷، ۷۵، ۶۷، ۶۵(وجود دارد 

۳۴ ،۴۰ ،۶۶ ،۹۲ ،۱۱۶ ،۱۱۸ ،۱۳۸.( 

 
   مزامیر پرستشی

، متمرکز اسـت  این نوع مزامیر، بدون اشاره به بدبختیهای گذشته یا معجزات شاد کنونی
، و برای عظمت و کارهای نیکش برای تمام  خاطر وجود خودش بر پرستش و حمد خدا به

، ۹، ۸مزامیـر (عالم هستی پرسـتید و حمـد کـرد عنوان خالق  خدا را باید به.  زمین و قومش
، ۶۶مزامیر (خاطر حفاظت و اعمال نیکش برای اسرائیل پرستید  او را باید به). ۱۴۸، و ۱۰۴
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، ۱۱۳، ۱۰۳، ۳۳مزامیر (عنوان خداوند تاریخ پرستید  او را باید به). ۱۴۹، و ۱۱۴، ۱۱۱، ۱۰۰
امیر برای پرستش انفرادی و گروهـی این مز.  خدا سزاوار پرستش است). ۱۴۷ تا ۱۴۵، ۱۱۷

 .اند تهیه شده

 
   مزامیر تاریخ نجات

متمرکز هستند بـر مـرور تاریخچـۀ ) ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۰۶، ۱۰۵، ۷۸(تعداد اندکی از مزامیر 
ًبخش خدا، خصوصا رهـایی ایـن قـوم از اسـارت  واسطۀ فعل نجات نجات قوم اسرائیل به

، یعنی ملتی که از آن بالمآل عیسای مـسیح  یلاسرائ.  صورت یک قوم مصر و تشکل ایشان به
ای در تـاریخ  ًواسطۀ ایشان نازل شد، یقینـا از جایگـاه ویـژه ظهور فرمود، و کالم خدا نیز به

ِداستان این ملت در مزامیر تاریخ نجات مورد تجلیـل قـرار گرفتـه .  بشریت برخوردار است
 . است

 
   مزامیر مربوط به مراسم عبادی و کشوری

باشـد، نظیـر  ، آئین تجدیـد پیمـان مـی نوع اول. ، چند نوع مزمور قرار دارد ین دستهدر ا
اند تا پیمانی را کـه خـدا در ابتـدا در کـوه   که طی آنها قوم خدا تشویق شده۸۱ و ۵۰مزامیر 

عنـوان  ای مـؤثر بـه گونـه تـوان بـه از این مزامیـر مـی. سینا اعطا فرموده بود، تجدید نمایند
 پرستش در مراسمی استفاده کرد که هدفش تجدیـد نـوعی عهـد یـا رابطـه راهنمایی برای

اند، و در آنهـا خـدا  عنوان مزامیر پیمان داود شناخته شده ً معموال به۱۳۲ و ۸۹مزامیر .  است
از آنجا که این تبار در نتیجه منتهی بـه والدت .  خاطر انتخاب تبار داود ستایش شده است به

در . سـازد ای را بـرای خـدمات او فـراهم مـی ته از مزامیر پیشینهخداوند ما گردید، این دس
. شـود  سلطنت مربـوط مـیمسئلهطور خاص به  ُکتاب مزامیر نه مزمور نیز وجود دارد که به

یکـی از آنهـا، ). ۱۴۴، ۱۱۰، ۱۰۱، ۷۲، ۴۵، ۲۱، ۲۰، ۱۸، ۲(نامیم  اینها را مزامیر سلطنتی می
.  ، انـدوه پادشـاه۱۴۴اه است و یکی دیگـر، یعنـی ، مزمور شکرگزاری پادش۱۸یعنی مزمور 

، خدا ثبات و امنیت قـوم را  سلطنت در اسرائیل کهن نهادی بسیار مهم بود، زیرا از طریق آن
، خـدا  حال گرچه اکثر پادشاهان اسرائیل نسبت به خدا وفادار نبودند، با این. کرد تضمین می

خدا در اجتماع از طریق انسانها کار . اده کندتوانست از آنها برای اهداف عالیۀ خود استف می
دهد؛ در مزامیر سلطنتی کاری که خدا از طریق این انسانها انجـام  خود را در جهان انجام می

 . دهد، ستوده شده است می

، ۲۴(انـد  ، مزامیری قرار دارند که به مزامیر تاجگـذاری معـروف در کنار مزامیر سلطنتی
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تمال دارد که این مزامیر در مراسم تاجگذاری پادشاه در اسرائیل اح). ۹۹ تا ۹۵، ۹۳، ۴۷، ۲۹
نظران بـر ایـن  برخی از صاحب. شد شدند، مراسمی که هر سال تکرار می باستان سروده می

باورند که این مزامیر به تاجگذاری خداوند نیز اشاره دارند، و در مراسمی به همـین منظـور 
 .شواهدی وجود نداردرفتند، گرچه در این زمینه  کار می به

ای از مزامیر موسوم است به سرودهای صـهیون یـا سـرودهای شـهر  ، دسته و سرانجام
، زمانی که هنـوز  طبق پیشگویی خدا از طریق موسی). ۱۲۲، ۸۷، ۸۴، ۷۶، ۴۸، ۴۶(اورشلیم 

، اورشلیم شهر اصلی اسرائیل گردید، محلی که هیکـل )۱۲ًمثال تثنیه (اسرائیل در بیابان بود 
در این سرودها، اورشلیم . کرد ِدر آن بنا شد و از آنجا حکومت داود اقتدار خود را اعمال می

از آنجا که در عهد جدیـد . گیرد مورد توجه و ستایش خاص قرار می»  شهر مقدس«عنوان  به
، این مزامیر در پرستش مسیحیان جایگاه  بسیار استفاده شده)  آسمان(از نماد اورشلیم جدید 

 .دارندخاصی 

 
   مزامیر حکیمانه

، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۱۲، ۷۳، ۴۹، ۳۷، ۳۶( :بندی قرار داد توان در این طبقه هشت مزمور را می
توان گفت که باب هشتم امثال نیز نوعی مزمور است کـه ماننـد مزامیـر  همچنین می). ۱۳۳

کتاب امثـال این مزامیر اگر در کنار . ستاید ، فواید حکمت و زندگی حکیمانه را می حکیمانه
 ).  این کتاب۱۲فصل .  ش.ر(خوانده شود، بسیار مفید خواهد بود 

 
   سرودهای توکل

توان به خدا اعتمـاد و توکـل کـرد و حتـی در  ده مزمور بر این حقیقت متمرکزند که می
خـدا . توان نیکی و محافظت او را برای قومش توصیف و بیـان نمـود ، می لحظات ناامیدی

بیند آنانی که بـه او ایمـان دارنـد، زنـدگی و سرنوشـت خـود را بـه او شود که ب خشنود می
کنند تا توکل  این مزامیر ما را کمک می. سپارند و در این مورد به او اعتماد و توکل دارند می

 . کنیم موفق باشیم چه نباشیم ، چه در توکلی که می خود را به خدا ابراز داریم

کنـیم کـه بـه  ً مزامیر را عمیقا درک کنند، توصیه مـیاند انواع مختلف به آنانی که مشتاق
 نام اند مراجعه کنند، نظیر کتاب بسیار عالی به هایی که در این زمینه منتشر شده کتاب

 Out of the Depths: The Psalms Speak for Us Today نوشـتۀ برنـارد آندرسـن 
)Bernard Anderson) (کـار  هـای بعـدی نـسلجویان ایرانـی در  به امید روزی که دانش ،

هـای مفیـدی نظیـر کتـاب مـذکور را بـه فارسـی  مترجمین فعلی را ادامـه دهنـد و کتـاب
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 ). م -برگردانند

 
 ای از تأویل مزامیر نمونه

 
منظور درک این واقعیت که آگاهی از شکل و ساختار مزامیر چه کمکـی بـه شـناخت  به

دقـت مـورد تجزیـه و  ایم تا به کردهکند، دو مزمور را انتخاب  ارزش این سرودهای الهی می
 . ، دیگری مزمور شکرگزاری یکی مزمور اندوه شخصی است.  تحلیل قرار دهیم

 
 

  یک اندوه :۳ مزمور 

انـد شـش عنـصر را  ، توانـسته مقدس پس از مقایسۀ همـۀ مزامیـر انـدوه محققین کتاب
ایـن عناصـر . انـد  رفتـهکار نحوی از انحا، در تمامی این گونه مزامیر به تشخیص دهند که به

  :، عبارتند از طور کلی به

 
. سـازد ، مشخص می مزمورسرا کسی را که مزمور خطاب به او نوشته شده : مخاطب -۱ 

 . ًاین مخاطب طبیعتا خداوند است

دهـد و  مزمورسرا صادقانه و بـا تمـام نیـرو، شـکایت خـود را بـروز مـی :شکایت -۲ 
 . به کمک خدا نیاز داردسازد که مشکلش چیست و چرا مشخص می

اگر به خدا . (کند که به خدا توکل و اعتماد دارد درنگ اعالم می مزمورسرا بی :توکل -۳ 
، بایـد بـه  عالوه به) ؟ ، چه لزومی دارد که شکایت و اندوهت را به او ابراز کنی اعتماد نداری

داند پاسخ خواهـد  گونه که خودش صالح می این اعتماد کنی که او به گله و شکایت تو، آن
 . گونه که تو آرزو داری داد، نه آن

کند کـه او را از وضـعیتی کـه در قـسمت  مزمورسرا از خدا درخواست می :رهایی -۴ 
 .، رهایی دهد شکایت مطرح شده

مزمورسرا اطمینان خود را به اینکـه خـدا او را رهـایی خواهـد داد، ابـراز  :اطمینان -۵ 
 . ای مشابه ابراز توکل و اعتماد است گونه ان بهِاین ابراز اطمین. نماید می

مزمورسرا خدا را برای برکات گذشـته و حـال و آینـده تمجیـد و شـکر و  :تمجید -۶ 
 .کند ستایش می

 
 ۳ مزمور 
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 ۲۱۳ دعاهای اسرائیل و ما: مزامیر

 .اند  ای خداوند، دشمنانم چه بسیار شده

 .خیزند  بسیاری به ضد من برمی

 گویند  بسیاری برای جان من می

 ».  خالصی نیستجهت او در خدا به «

 ،  لیکن تو ای خداوند، گرداگرد من سپر هستی

 .  جالل و فرازندۀ سر من

  خوانم  به آواز خود نزد خداوند می

 .نماید  و مرا از کوه مقدس خود اجابت می

 ، ، به خواب رفتم  اما من خسبیده

 .دهد  و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می

 سید از کرورهای مخلوق نخواهم تر

 .اند  که گرداگرد من صف بسته

 ! ای خداوند، برخیز

 ! ، مرا برهان  ای خدای من

 ؛  زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی

 .  دندانهای شریران را شکستی

   نجات از آن خداوند است

 .باشد  و برکت تو بر قوم تو می

 
  :دادشرح زیر تشخیص  توان به در این مزمور، شش عنصر مزامیر اندوه را می

 
توجه داشته باشید که قـسمت .  در آیه اول آمده است» ای خداوند«این در  :مخاطب -۱ 

انـدازۀ دعاهـای  دعاهـای سـاده بـه. مخاطب الزم نیست طوالنی یا پـر زرق و بـرق باشـد
 . بگوییم»  تملق«الزم نیست به خدا . ای مؤثر هستند خطابه

داود بـه توصـیف دشـمنان . شود  دیده می۲ و تمام آیه ۱این در دنبالۀ آیۀ  :شکایت -۲ 
، و وضـعیت )تواند شخص و اشخاص یا هر مشکل و بدبختی دیگری باشد این دشمن می(

 . توان به همین صورت ابراز داشت هر مشکلی را می. پردازد سامان خود می نابه

در ایـن .   این مزمور، احساس توکل به خدا ابراز شـده اسـت۶ تا ۳در آیات  :توکل -۳ 
صـفات و  :باشـد شود که گواه هستند بر اینکه خدا قابل اعتمـاد مـی ، نکاتی مطرح می آیات
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ِخصوصیات خدا، روش پاسخ دادن او به دعا، نحوۀ حفاظـت او از قـوم خـویش حتـی در 

 .باشند مواقعی که اوضاع نویدبخش نمی

) »! هـان، مـرا بر ای خدای مـن! ای خداوند، برخیز«(، ۷در قسمت اول آیه  :رهایی -۴ 
توجه کنید که چگونـه درخواسـت . سازد مطرح می) و ما را (داود درخواست رهایی خود 

چنین ترتیبی همیشه ضروری نیست امـا .  کمک بعد از اعالم توکل به خدا مطرح شده است
؛ ما نیز بایـد  تعادل میان درخواست و تمجید جزو ویژگیهای مزامیر اندوه است.  عادی است

 .  پیش بگیریمهمین روش را در

.  ابراز اطمینـان اسـت) »... زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی« (۷دنبالۀ آیه  :اطمینان -۵ 
چنین تـصویر خـشنی از خـدا، چـه احـساس اطمینـانی را منتقـل «ممکن است بپرسید که 

ز ا.  اللفظـی ، در واقع بیشتر زبان استعاری است تا تحت کار رفته در این آیه زبان به» کند؟ می
معرف مشکالت و مصائبی است کـه داود در آن زمـان و مـا در » شریر«و »  دشمن«آنجا که 

تو تمامی « :توان چنین بازسازی کرد ، این بخش از آیه را می کنیم روزگار خودمان تجربه می
، شکـست تمـامی  ای بـا چنـین تـصویر زنـده» . مصائب و سختیهای مرا از میـان برداشـتی

اما فراموش نکنید کـه ایـن بخـش از مزمـور .  ما ترسیم شده استمشکالت و دشواریهای 
این جمله بیانگر این حالـت .  ای برای زندگی خالی از مشکالت برای قوم خدا نیست وعده

ای که برای ما دارد، به مشکالت  اطمینان است که خدا در زمانی که صالح بداند، طبق نقشه
 .بزرگ ما رسیدگی خواهد کرد

اعالم شده کـه .  خاطر امانتش مورد تمجید قرار گرفته است  خدا به۸ آیه در :تمجید -۶ 
، مـشخص اسـت کـه او عطاکننـدۀ  باشد؛ و از آنجا که از او طلب برکت شده او رهاننده می
توانید از کسی درخواست برکت کنید کـه قـادر بـه رهانیـدن  شما نمی. (باشد برکت نیز می

 .) نیست

 
.  تـوان آموخـت ، نکـات بـسیاری مـی نچه در مزمور سوم دیـدیم، نظیر آ از مزامیر اندوه

های ما باید همـراه باشـد بـا قـدردانی از خـدا؛ و گلـه و  درخواست(اهمیت دعای متعادل 
ً، یقینا در رأس فهرسـت ایـن نکـات قـرار )شکایت نیز باید همراه باشد با ابراز اعتماد به او

نمایـد تـا درون  ، ما را تشویق می کس استصداقت و رو راستی که در این مزمور منع. دارد
، چقـدر  توجه کنیـد کـه داود تحـت الهـام(تر به خدا ابراز کنیم  تر و صادقانه خود را آزادانه

 ).آورد آزادانه و با قدرت شکایت و درخواست خود را به حضور خدا می

ی راهنمـایی اند، بلکه برا ریزی نشده اما فراموش نکنیم که مزامیر برای تعلیم دادن طرح
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 ۲۱۵ دعاهای اسرائیل و ما: مزامیر

توانیم مورد استفاده قرار دهیم که در قعر ضاللت  ًمثال همین مزمور سوم را زمانی می.  کردن
کند تا افکـار و احـساسات خـود را بـروز  ؛ این مزمور کمک می و بدبختی و ناامیدی باشیم

خدا . دکردن ، همانطور که اسرائیلیان قدیم می دهیم و به امانت و وفاداری خدا اعتماد نماییم
تمـام «، و  مقدس قرار داده تا ما را کمک کنند که با او ارتباط برقرار نماییم مزامیر را در کتاب

 ).۷  :۵اول پطرس (» کند زیرا که او برای شما فکر می«،  واگذاریم»  اندیشه خود را به وی

از کلیـسا یـا گروهـی . باشند ِمزامیر اندوه گروهی نیز از همین شش عنصر برخوردار می
توانند از این مزامیر به همان شـکلی اسـتفاده  اند، می ایماندارانی که با شرایطی دشوار مواجه

 .کرد کنند که یک فرد از مزموری نظیر مزمور سوم استفاده می

 
  مزمور شکرگزاری :۱۳۸ مزمور 

رود، مزامیر شکرگزاری از ساختاری متفاوت برخوردارند، زیـرا  گونه که انتظار می همان
  :عناصر مزامیر شکرگزاری عبارتند از. کند توایشان هدفی متفاوت را دنبال میمح

 
وار بیـان شـده  ، شهادت مزمورسرا دربارۀ یاری خدا خالصـه در این مرحله :مقدمه -۱ 
 . است

 . تصویر کشیده شده است ، به وضعیتی که خدا ایماندار را از آن رهایی داده :تنگی -۲ 

حـضور خـدا آورده بـود،  رسرا درخواست کمکی را که بـهمزمو :درخواست کمک -۳ 
 .کند بارها تکرار می

 .کند مزمورسرا کار خدا را برای رهایی او توصیف می :رهایی -۴ 

 .کند مزمورسرا خدا را برای رحمتش تمجید می :شهادت -۵ 

 
ی توان مشاهده کرد، مزامیر شکرگزاری متمرکز بر قدردان گونه که از این نکات می همان

ًمزمور شکرگزاری معموال خدا را بـرای آنچـه .  های او در گذشته است از خدا برای رحمت
ترتیب این پنج عنصر ممکن است تغییر کنـد، در غیـر . گوید ، سپاس می که انجام داده است

 .گردد یافته محدود می ، خالقیت مزمورسرای الهام صورت این

 
 ۱۳۸ مزمور 

 . واهم گفت تو را به تمامی دل خود حمد خ

 . حضور خدایان تو را حمد خواهم گفت  به

 سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم کرد  به
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 قدس را درست درک کنیم؟م چگونه کتاب ۲۱۶

 ،  و نام تو را حمد خواهم گفت

 .سبب رحمت و راستی تو  به

  زیرا که کالم خود را

 . ای  بر تمام اسم خود تمجید نموده

 ؛ ، مرا اجابت فرمودی  در روزی که تو را خواندم

 .  جانم شجاع ساختی و مرا با قوت در

 ،  ای خداوند، تمام پادشاهان جهان تو را حمد خواهند گفت

 . چون کالم دهان تو را بشنوند

 های خداوند را خواهند سرایید،  و طریق

 .  زیرا که جالل خداوند عظیم است

 .کند ، لیکن بر فروتنان نظر می  زیرا که خداوند متعال است

 .ناسدش  و اما متکبران را از دور می

 ، روم  اگر چه در میان تنگی راه می

 . مرا زنده خواهی کرد

 ، کنی  دست خود را بر خشم دشمنانم دراز می

 . و دست راستت مرا نجات خواهد داد

 . خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید

 . ٓ ای خداوند، رحمت تو تا ابداالباد است

 . کارهای دست خویش را ترک منما

 
، داود مقصود خود را از تمجید خدا برای محبت و امانتی که ۲ و ۱ر آیات د : مقدمه -۱ 

خـاطر بزرگـی و عظمـتش تمجیـد  او همچنین خـدا را بـه. نماید ، ابراز می نشان داده است
 .کند می

، داود  ؛ هـر چـه بـوده ، ماهیت رنج و تنگـی مـشخص نـشده اسـت۳در آیه  :تنگی -۲ 
، ایـن مزمـور بـرای همـه  به همـین جهـت.  ده استخاطر آن از خدا طلب کمک کرده بو به

 .باشد ، شکر کنند، مفید می مسیحیانی که مایلند خدا را برای هر نوع کمکی که کرده است

داود خـدا را بـرای . شود  دیده می۳درخواست کمک نیز در آیه  :درخواست کمک -۳ 
 ). رنجی نامشخص(کند  اجابت دعایش تمجید می

خـدا بـه دعـای شخـصی کـه .  بـسیار مهـم هـستند۷ تـا ۶ آیات در اینجا، :رهایی -۴ 
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 ۲۱۷ دعاهای اسرائیل و ما: مزامیر

شاید بارهـا، زیـرا فعـل (شایستگی ندارد، توجه کرد، زندگی او را در تالطمات حفظ نمود 
، و داود را از دشمنانش رهایی ) ، به زمان حال صرف شده است در اصل» زنده خواهی کرد«

انی خـود را بـرای کمکـی کـه خـدا در همه اینها برای ما الگویی است تا مراتب قـدرد. داد
 . ، ابراز نماییم گذشته به ما کرده است

.  دربارۀ رحمت الهـی اسـت) و نیز ما(، شهادت داود ۸، و نیز ۵ تا ۴آیات  : شهادت -۵ 
خدا آنقدر فریادرس ما بوده که شایسته است که همـه بزرگـان جهـان او را تمجیـد نماینـد 

رحمـت او هـیچ انتهـایی . های خود عمل خواهد کرد عدهگمان به و خدا بی). ۵ و ۴آیات (
 ).۸آیه (ندارد 

انداز پرشکوهی برای رابطه ما با خدا در یک سرود شـکرگزاری نظیـر مزمـور  چه چشم
چه سودمند خواهد بود که افکار و احساسات خـود را وقتـی دربـارۀ ! شود  عرضه می۱۳۸

 . ، به این شکل نظم و ترتیب دهیم  استکارهایی که خدا برای ما در طول سالها انجام داده

تنهـایی  ِبا مطالعۀ چندین مزمور از یک نوع معین و تجزیه و تحلیل آنها، خودتان نیـز بـه
ترین نکته ایـن اسـت کـه درک کنیـد کـه مزامیـر بـا  مهم. توانید به نتایج مشابهی برسید می

 . درست خواهد کرداند، و تشخیص انواع آنها کمک شایانی در کاربرد یکدیگر متفاوت

 
 »آمیز مزامیر نفرین«تذکری خاص در مورد 

 
، یکـی از  اگر مزامیر در طول همه قرون تا این حد مورد عالقـۀ قـوم خـدا بـوده اسـت

در آنها طیفی کامـل از عواطـف و هیجانـات . باشد ِدالیلش جامع و گسترده بودن بیانش می
م اندوهگین باشید، مزمورسـرا شـما هر چقدر ه.  بشر، حتی شدیدترین آنها ثبت شده است

، ابـراز کنیـد  انگیزترین احـساسات کند تا اندوه خود را در صورت لزوم با رقت را کمک می
هر چقدر هم شـاد باشـید، مزمورسـرا شـما را در بیـان ). ۹- ۳  :۸۸ یا ۲۰- ۷  :۶۹ًمثال مزمور (

نظیـر  آمیز مزامیر بی زبان مبالغه). ۶- ۵  :۲۳ یا ۱۳۳ یا ۹۸ًمثال مزمور (دهد  تان یاری می شادی
 ! است

، و کینه ممکن است شـخص  ، خشم اما تلخی. آلود نیستند اندوه و شادی احساساتی گناه
ًمـسلما .  آلود سوق دهند، همچون میل بـه صـدمه زدن بـه دیگـری را به افکار و اعمال گناه

بخـشهایی .  شکل عمـل ، بهتر است از بروز دادن آن به درست است که ابراز خشم با کلمات
آنها خـشم مـا .  دهند، آن هم در بعدی گسترده از برخی مزامیر ما را در چنین کاری یاری می

سوی کـس دیگـری  شوند که آن خشم به کنند، و مانع می را به خدا و از طریق او هدایت می
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 قدس را درست درک کنیم؟م چگونه کتاب ۲۱۸

مزامیری که حاوی جمالتی اسـت کـه طـی آنهـا .  هدایت شود، چه در کالم و چه در عمل
 .شوند آمیز نامیده می شود، مزامیر نفرین م ما نسبت به دیگران به خدا بیان میخش

دور  ثمر است و هم به ، هم بی اگر انکار کنیم که گاه نسبت به دیگران افکاری منفی داریم
آمیـز،  خدا از طریق مزامیر نفرین. آلود باشند، چه نباشند ، چه این احساسات گناه از صداقت

ما باید این تعلیم عهد ). ۴  :۴مزمور (»  خشم گیریم و گناه مورزیم«فرماید که  ما را دعوت می
ابلـیس را مجـال . خورشید بر غیظ شما غروب نکنـد« :فرماید جدید را اطاعت کنیم که می

توانیم با ابراز خشممان خطاب به خدا جامۀ عمل  ؛ و این کار را می)۲۶- ۲۵  :۴افس (» ندهید
آمیز بر خـشم  مزامیر نفرین.  اند، بدی برسانیم به کسانی که به ما بدی کرده، نه اینکه  بپوشانیم

کنند تا آن را با همان روش آشـکار مبالغـه کـه در سـایر انـواع  زنند و کمک می ما افسار می
 ).به خدا(، بروز دهیم  کنیم مزامیر مشاهده می

مزمور سوم کـه . شوند یًآمیز مزامیر همیشه عمال در مزامیر اندوه یافت م بخشهای نفرین
های مزامیر،   حاوی یک نفرین است که مانند سایر نفرین۷تفصیل بررسی شد، در آیه  ًقبال به

هـا  امـا برخـی دیگـر از نفـرین. رسد نظر نمی آمیز به همین دلیل زیاد اهانت کوتاه است و به
، ۱۳۷، ۱۰۹، ۸۳، ۷۰، ۶۹، ۵۹، ۵۸، ۳۵، ۱۲مزمــور .  ش.ر(طــوالنی و شــدیداللحن هــستند 

  : را مالحظه بفرمایید۹- ۷  :۱۳۷، مزمور  عنوان مثال به). ۱۴۰

 
  ای خداوند، روز اورشلیم را

 یاد آور، ادوم به برای بنی

 منهدم سازید؛« : که گفتند

 ». تا بنیادش منهدم سازید

  ای دختر بابل که خراب خواهی شد،

 حال آنکه به تو جزا دهد،  خوشابه

 . ا دادی تو به ما جزکه چنان 

 حال آنکه اطفال تو را بگیرد  خوشابه

 .ها بزند  و ایشان را به صخره

 
. ای است برای مشقاتی که اسرائیلیان در تبعید متحمـل شـدند  اندوه و مرثیه۱۳۷مزمور 

، اورشلیم ویران شده بود، و سرزمینشان را بابلیها به کمک و تشویق ادومیهـا  پایتخت ایشان
انتقـام و « :فرمایـد با توجه به اینکه کالم خدا مـی). کتاب عوبدیا.  ش.ر(تصرف کرده بودند 
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 ۲۱۹ دعاهای اسرائیل و ما: مزامیر

، سـرایندۀ ایـن مرثیـه از خـدا طالـب )۱۹  :۱۲؛ رومیـان ۳۵  :۳۲تثنیـه (»  جزا از آن من است
در ).  فصل دهـم.  ش.ر(ها و مجازات میثاق الهی ذکر شده است  مجازاتی است که در لعنت

بینـی شـده اسـت  ، پـیش شریر، از جمله اعضای خانوادهها، نابودی کل جامعۀ  این مجازات
ِمقدس تعلیم داده نشده که چنـین مجـازات  در هیچ جای کتاب). ۵۷- ۵۳  :۲۸؛ ۲۵  :۳۲تثنیه (

 .باشد هایی می دنیایی، نشانۀ سرنوشت ابدی چنین خانواده

و برای این باشد؛ ا ، بیان رنج اسرائیلیان می  انجام داده۱۳۷کاری که مزمورسرا در مزمور 
.  کـار رفتـه اسـت های میثاق به ، با همان شدتی که در لعنت منظور، از زبان مبالغه بهره گرفته

؛  ، فقط اقتضای سبک مزمور است ً، بابلیها را مستقیما مخاطب قرار داده اگر در اینجا سراینده
ِقعـی ایـن گفتـار شنوندۀ وا. دهد  مخاطب قرار می۵، اورشلیم را نیز در آیه  او به همان شیوه

ِآلود ما نیز باید فقـط و  ِهمان صورت که شنوندۀ گفتار خشم ، به)۷آیه (آلود خدا است  خشم

عنوان بخشی از زبـان مرثیـه  آمیز اگر در چارچوب خودشان به مزامیر نفرین. فقط خدا باشد
وند، کمک کار ر آلود ما به منظور هدایت و کنترل خشم بالقوۀ گناه درستی به درک شوند، و به

هر حال باید از پروراندن و نـشان دادن خـشم  ما به. باشند مهمی برای اجتناب ما از گناه می
 ).۲۲  :۵متی (خود به دیگران بپرهیزیم 

اشتباه ما .  آمیز با تعلیم عیسی در خصوص محبت به دشمن متناقض نیست مزامیر نفرین
.  پنـداریم مـی»   به یـک شـخصِداشتن احساس گرم نسبت«را همان »  محبت«این است که 

محبت شما نسبت به یک فرد، نه با .  صورت فعال است کنندۀ محبت به تعلیم عیسی توصیف
حکم ). ۳۷- ۲۵  :۱۰لوقا (شود  احساس شما نسبت به او، بلکه با رفتار شما با او مشخص می

آمیـز  ر نفرین، مزامی در واقع.  ِ، نه احساس کردن محبت ِمقدس انجام دادن محبت است کتاب
احـساس مـا .  ، خشم را عملی نـسازیم کنیم کنند که وقتی احساس خشم می به ما کمک می

، و اجـازه  آمیز باشد، ما باید خشم خود را صادقانه به خدا ابـراز داریـم هرچقدر تلخ و کینه
. اردموقع به اجرا بگـذ اند، به دهیم که خدا عدالت را در مورد کسانی که با ما بدرفتاری کرده

ًدهد، قطعـا دچـار مـشکالت  ِدشمنی که با دیدن خویشتنداری ما، به شرارت خود ادامه می
»  مغلوب بـدی«، کارکرد واقعی این مزامیر، کمک به ما است تا  بنابراین). ۲۰  :۱۲روم (است 
روم (سـازیم »  نیکـویی مغلـوب بـدی را بـه«، تـا بتـوانیم  ، و از قید خشم رها گردیم نشویم

۱۲:  ۲۱.( 

.  در مزامیر اغلب مورد سوءتعبیر قرار گرفته است»  نفرت«و کالم آخر این است که لغت 
، )۲۲  :۱۳۹مزمـور (»  دارم ایشان را به نفـرت تـام نفـرت مـی«فرماید که  وقتی مزمورسرا می
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مالکـی (»  از عیسو نفـرت نمـودم« : ِخود خدا نیز فرموده است. شود مرتکب گناه زبانی نمی
ترجمه »  نفرت«؛ آیا خدا با این سخن مرتکب گناه گردید؟ لغت عبری که به )۱۳  :۹ ؛ روم۳  :۱

عـدم «توانـد  امـا مـی. دهـد معنی می»  بد شمردن - ارزش شمردن بی«، در بعضی موارد  شده
نیز معنی بدهد؛ هـر دو اینهـا جـزو »  طرد کردن«یا »  تمایل یا عدم توانایی برای تحمل کردن

، بر اساس این تعریف نیز نبایـد  بنابراین. باشد ر فرهنگ لغات عبری میتعاریف این کلمه د
 را ۲۲  :۵مقـدس از جملـه متـی  آمیز، سایر تعـالیم کتـاب تصور کرد که واژگان مزامیر نفرین

 .کند نقض می

 
  برخی مالحظات تعبیری

 
ه مزامیـر ، یا شادی بـ طور غریزی در مواقع نیاز، پریشانی از آنجا که مسیحیان همواره به

دست دهیم مبادا خالقیـت ایـشان را  از مزامیر به»  تعبیری«اند، ما تردید داریم که  روی آورده
، ارائه چند مالحظه ضرورت دارد، به ایـن امیـد کـه خوانـدن و  هر حال اما به.  سلب نماییم

 .تر سازد صورت دعا غنی سرودن و تقدیم آنها را به

که الـساعه بـه )  عقل سلیم ایشان(مسیحیان »  غریزۀ «، باید توجه داشت که در وهلۀ اول
دهـد؛ و آن سـؤال  ، پاسخی اساسی می آن اشاره شد، به سؤالی که فصل را با آن آغاز کردیم

صورت کالمـی از جانـب  ، برای ما به این است که چگونه سخنانی که خطاب به خدا است
 شکلی که در اسرائیل قدیم کـارکرد ًیابند؟ پاسخ این است که دقیقا به همان خدا کارکرد می

یافتند؛ در آن روزگار، مزامیر فرصتی بودند برای سخن گفتن با خدا با کلمـاتی کـه او در  می
 .اوقات تنگی به دیگران الهام بخشیده بود

 
  فوائد اساسی مزامیر

از نحوۀ کاربرد مزامیر در اسرائیل کهن و در کلیسای عهـد جدیـد، سـه راه مهـم بـرای 
خـاطر سـپرد کـه  ، باید بـه نخست. توان استخراج کرد ده از مزامیر توسط مسیحیان میاستفا

ای کـه درصـدد  کننـده منظور این اسـت کـه عبـادت. مزامیر راهنمایی برای پرستش هستند
توانـد از مزامیـر  ، مـی های او اسـت ِیاد آوردن رحمت تمجید خدا، یا طلب یاری از او، یا به

مزمـور .  برای ابراز افکار و احساسات خود به خـدا اسـتفاده کنـدای رسمی عنوان وسیله به
وقتی مزمـوری بـه . کار رود صورت گفتار به گفتاری ادبی است که با دقت تدوین شده تا به

توانـد  ، اسـتفاده از آن مـی شود که مایلیم به خداوند ابراز کنـیم موضوع و مطلبی مربوط می

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 ۲۲۱ دعاهای اسرائیل و ما: مزامیر

، مزامیـر  یابیم براز حاالتمان در دعا کلمات الزم را نمیوقتی برای ا. تر سازد دعای ما را غنی
 .توانند کمک بسیار مهمی باشند می

گرچـه در .  توانیم صادقانه با خدا سخن بگـوییم آموزیم که چگونه می ، از مزامیر می دوم
. کنند دهند، اما از طریق ارائه الگو ما را هدایت می این زمینه دستورالعملی عقیدتی ارائه نمی

،  ، و سـایر احـساسات ، خـشم ، نومیدی توان آموخت که چگونه در ابراز شادی از مزامیر می
 .باید صادق و باز بود

مزامیر مـا . آموزد بر کارهای خدا را می) meditation(، مزامیر اهمیت تفکر و تأمل  سوم
تفکر و تأمل با شده در مورد کالم خدا، و مشارکت مبتنی بر  ِرا به دعا، به تفکر و تأمل کنترل

کنند تا زنـدگی خـود را بـر  چنین کارهایی ما را کمک می. کنند ، تشویق می سایر ایمانداران
، ما را بـه مـوقعیتی  مزامیر فراتر از هر نوشتۀ دیگری.  اساس پاکی و نیکوکاری شکل بدهیم

، و   نمـاییم، و عظمت ملکـوت او را درک دهد تا بتوانیم با خدا ارتباط برقرار کنیم ارتقاء می
حتـی در تـاریکترین لحظـات .  سـر بـردن ابـدیت بـا او چگونـه اسـت احساس کنیم که به

کنـد،  ، زمانی که عرصه چنان بر ما تنگ شده که زندگی غیرقابل تحمل جلوه مـی مان زندگی
، چـون  راه نجـات خداونـد هـستیم بـه چـشم) ۱  :۱۳۰مزمـور (» ها از عمق«.  خدا با ما است

سوی خـدا بـه  فریاد کمک به.  ، به او توکل کنیم رغم احساساتمان توانیم علی یدانیم که م می
 . ، بلکه تأییدکنندۀ آن است معنی شک به امانت او نیست

 
  یک هشدار

مزامیـر وعـدۀ زنـدگی آسـوده را  : بریم پایان می این فصل را با یک هشدار بسیار مهم به
یر وعده داده که زندگی ایمانداران همـواره اگر کسی تصور کرده که خدا در مزام. دهند نمی

اللفظی زبـان  دور از مشکالت و تنگیها خواهد بود، دلیلش سوءدرک یا درک تحت شاد و به
کنـد،  داود که در مزامیر برکات خدا را با نیرومندترین عبارات توصیف مـی. باشد مزامیر می

ًدر زندگی خودش تقریبا دائما دستخوش انـدوه و سـرخوردگی بـ اول و دوم سـموئیل . ودً
، حتی در اندوهها، تمجید و شـکر  ، خدا را در هر شرایطی حال با این.  حاکی از این امر است

کند که حتی در بحبوحۀ سختیها چنین کنیم  گونه که پولس نیز ما را تشویق می کند، همان می
اطر بزرگـی و خـ رغم تنگیهـای مـا و در بحبوحـۀ آنهـا، خـدا بـه علی). ۲۰  :۵؛ ۱۶  :۱افس (

هیچ تضمینی به ما داده نشده که ابرهای تیـره هیچگـاه در .  ، سزاوار حمد است اش مهربانی
 .مان دیده نشوند آسمان زندگی
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  فصل دوازدهم

 در آن روزگار و در دوره ما : حکمت
 

های ادبی است که برای اکثر مسیحیان امروزی نامأنوس  حکمت عبرانی نوعی از نوشته
هـای  مقـدس بـه نوشـته گرچه بخش مهمی از کتـاب).  م -باشد صود در غرب میمق(است 

کـار  کننـد یـا اشـتباه بـه حکیمانه اختصاص دارد، مسیحیان اغلب آنها را یا اشتباه درک مـی
، منافعی که خدا در نظر داشت از طریق آنهـا بـه مـؤمنین برسـد، از میـان  برند؛ در نتیجه می
ای مفیـد بـرای زنـدگی  کـار بـرده شـوند، وسـیله تی درک و بهدرس اما زمانی که به. رود می

ای بـرای رفتـار  کار گرفتـه شـوند، ممکـن اسـت پایـه مسیحی خواهند بود؛ و اگر اشتباه به
نظرانه گردد، یعنی درست عکس آن رفتاری که خدا در نظـر  ، و تنگ گرایانه ، مادی خودبینانه

 . داشته است

اند، یعنی  شناخته شده»  حکمت«های  ت عنوان کتابًمعموال سه کتاب در عهد عتیق تح
، تعدادی از   اشاره کردیم۱۱ در فصل که چنان هم،  درضمن.  ، امثال و ایوب های جامعه کتاب

ها را  ، کتاب غزل غزل و باالخره. آیند شمار می های حکیمانه به ًمزامیر معموال از دستۀ نوشته
ًگونه که بعدا بحث خـواهیم کـرد،  همان. اند معروفهای سلیمان هم  نیز داریم که به سروده

اگـر بخـواهیم . شـمار آورد های حکیمانه به درستی جزو نوشته توان به کتاب اخیر را نیز می
. شـود های مورد اشاره به حکمت مربوط نمی ، همه مطالب کتاب دقت کالم را رعایت کنیم

 .با عنوان حکمت سازگاری دارند، آنها حاوی آن نوع مطالبی هستند که  طور کلی اما به

 
 
 
 

  ماهیت حکمت

 
، بایـد بگـوییم کـه  ای ارائـه دهـیم ؟ اگر بخواهیم تعریف خالصه ًحکمت دقیقا چیست

نظـر  این تعریف منطقـی بـه.  حکمت یعنی توانایی اتخاذ تصمیمات خداپسندانه در زندگی
 اینجا است کـه مطالـب اما مشکل در. گردد رسد و باعث پریشانی فکر مسیحیان نیز نمی می

شود که  گیرند، و نتیجه این می حکیمانۀ عهد عتیق در اکثریت مواقع مورد سوءتعبیر قرار می
در ایـن .  کنند، همیشه خداپـسندانه نیـست تبع این سوءدرک اتخاذ می روشهایی که افراد به
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۲۴

ای کـه از آن  فصل هدف ما ایـن اسـت کـه بکوشـیم تـا درک شـما از حکمـت و اسـتفاده
 .نمایید، اصالح و تصفیه شود یم

 
  های حکیمانه  سوءاستفاده از نوشته

  :اند ، کتب حکمت به سه طریق مورد سوءاستفاده قرار گرفته در طول زمان

، قادر نیـستند  خوانند؛ به همین جهت طور کامل نمی ها را به ، اشخاص این کتاب نخست
هـایی  تکه. یامی کلی به خواننده منتقل نمایدیافته این بوده که پ ببینند که قصد نویسندۀ الهام

اند، گرچه ممکن است عمیق  از تعالیم حکمت که از چارچوب خودشان بیرون کشیده شده
، ایـن  عنوان مثال به. سادگی مورد سوءاستفاده قرار گیرند توانند به نظر آیند، اما می و عملی به

، در )۲  :۳(»  دت و وقتـی بـرای مـوتوقتی بـرای وال« :فرماید تعلیم در کتاب جامعه که می
نگرانـه در زمینـه بطالـت تمـامی زنـدگی  ، تعلیمی است بدبینانه و منفی چارچوب خودش

رسـید، خواهیـد »  وقـتش«یعنی اینکه زندگی شما هر چقدر خوب یا بد باشد، هر گاه کـه (
 خـدا طـول دهـد کـه اند که این آیه این تعلیم را مـی بسیاری از مسیحیان تصور کرده). مرد

کند و ما فقط زمانی خواهیم مرد که او تعیین کرده باشد؛ اگر این آیـه  زندگی ما را تعیین می
 تعلیم ۲  :۳ً، این برداشت قطعا آن چیزی نیست که جامعه  را در چارچوب خودش قرار دهیم

 .دهد می

 هـای ، و نیـز سـبک بندیهای مربوط به حکمت ، مسیحیان اغلب اصطالحات و طبقه دوم
، اصـطالحاتی را کـه در  بـه همـین جهـت. کننـد های حکیمانه را درست درک نمـی نوشته
عنوان  به. کنند اشتباه تعریف می ، به کار رفته مقدس در چارچوب و مضمون حکمت به کتاب
از حضور مرد احمق دور شو، زیرا لبهای معرفت را در « : توجه بفرمایید۷  :۱۴، به امثال  مثال

افتـادۀ  آیا معنای این آیه این است که مسیحیان نباید با افرادی کـه عقـب» . او نخواهی یافت
،  در کتاب امثال!  سواد، یا بیمار روانی هستند، ارتباط داشته باشند؟ به هیچ وجه ، یا بی ذهنی
، یعنی یک شـخص خدانـشناس کـه مطـابق  است»  ایمان بی«ًاساسا به معنای »  احمق«کلمه 

کند و هیچ کس جـز خـودش را مرجـع قـدرت و  اش زندگی می انههای خودمحور خواسته
نخـواهی ... زیرا «(ای الینفک به هدف آن مرتبط است  گونه به»  دور ماندن«. داند پیروی نمی

دهد که اگـر در جـستجوی حکمـت و معرفـت  عبارت دیگر، این مثل تعلیم می به). » یافت
 .، آن را نزد خدانشناسان مجو هستی

در . کننـد ان اغلب خط سیر استدالل را در گفتارهای حکیمانه دنبـال نمـی، مسیحی سوم
ًمثال .  ها نادرست انگاشته شده است کوشند با روشی زندگی کنند که در این کتاب ، می نتیجه
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 ۲۲۵ ...در آن روزگار و : حکمت

، و سـالهای  شریر در تمامی روزهایش مبتالی درد است« : را مالحظه بفرمایید۲۰  :۱۵ایوب 
ِنظر شما تعلـیم الهـامی ایـن اسـت کـه مـردم  آیا به» . مهیا استشمرده شده برای مرد ظالم  ِ

او با قدرت با چنـین !  بینند؟ ایوب چنین منظوری نداشت گناهکار هرگز روی شادی را نمی
،  ایـوب» ِدهنـدگان تـسلی«اصطالح  این آیه بخشی از گفتار یکی از به. کرد باوری مبارزه می

ب را متقاعد سـازد کـه علـت رنجهـای او، گناهـانش کوشد ایو باشد، که می یعنی الیفاز می
. نمایـد کند و گفتار الیفاز را محکوم می ، خدا از گفتۀ ایوب دفاع می در پایان کتاب. باشد می

 .توانید به چنین برداشتی برسید ُاما تا زمانی که کل استدالل و بحث را دنبال نکنید، نمی

، و بعـد  کمت چه هست و چه نیـستما در این فصل خواهیم کوشید نشان دهیم که ح
هایی از بعضی از کتب حکمت خـواهیم آورد تـا  نمونه. چند مالحظه مفید ارائه خواهیم داد

، چند دستورالعمل برای تفسیر درست آنها عرضه  ؛ و سرانجام روش درک آنها را ارائه دهیم
کتابی است که بـه بخش عمدۀ توجه ما به کتاب امثال خواهد بود، زیرا این .  خواهیم داشت

 . ها مورد سوءدرک و سوءاستفاده قرار گرفته است باور ما، بیشتر از سایر کتاب

 
 ؟  حکیم کیست

،  بـه ایـن ترتیـب.  ًقبال گفتیم که حکمت یعنی توانـایی اتخـاذ تـصمیمات خداپـسندانه
؛ حکمـت امـری  حکمت امری نظری و انتزاعـی نیـست. ای شخصی نیز دارد حکمت جنبه

ط به یک شخص، شخصی که در تصمیمات متعددی که رونـد زنـدگی ایجـاب است مربو
دارد که برخـی  ، عهد عتیق اعالم می بنابراین. کند نماید، بر اساس راستی فکر و عمل می می

از افراد از حکمت بیشتری نسبت به دیگران برخوردارنـد، و اینکـه بعـضی خـود را وقـف 
شخص حکـیم ). hakamدر عبری (نامید »  کیمح«توان  اند؛ اینان را می کسب حکمت کرده
هـایی بریـزد و  چنین شخصی عالقـه دارد طـرح.  ، نه در تفکر انتزاعی در عمل حکیم است

 .کنند تصمیماتی بگیرد که در زندگی نتایج مطلوب را تولید می

حقیقت این است که موقعیت ما در زندگی و میزان پیشرفت ما بـستگی تـام بـه نحـوۀ 
، اول چـه کـاری انجـام  اینکه صبح چه ساعتی بیدار شـویم. تصمیمات ما داردها و  انتخاب

، چـه هـدفی را دنبـال  ، چگونه حرف بـزنیم ، با چه کسی صحبت کنیم ، کجا کار کنیم دهیم
ِ، کی کاری را شروع کنیم و کی خاتمه دهیم کنیم ، بـا چـه کـسانی  ، چه بپوشیم ، چه بخوریم ِ

. ، همه این کارها نتیجۀ تصمیمات مـا هـستند با چه کسی برویم،  ، کجا برویم معاشرت کنیم
، برخـی دیگـر از )ًمـثال نـوع غـذایمان بـرای نهـار(گیـریم  ًبعضی از تصمیمات را آنا مـی

اینکـه (ایم و دیگر الزم نیست هر روز آنها را تجدید کنیم  ها پیش گرفته تصمیمات را مدت
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برخی تصمیمات نیـز ).  چه شغلی انتخاب کنیم،  ، با چه کسی ازدواج کنیم کجا زندگی کنیم
، و بعضی دیگر فقط تا حـدی )۸  :۴۵پیدایش (، نه انتخاب خودمان  نتیجۀ انتخاب الهی است

هر تقدیر، تصمیمات ما سرنوشت مـا را رقـم  به). ۳۳  :۱۶امثال (شوند  به خودمان مربوط می
 .زند می

،  های حکیمانه که نـه فقـط در اسـرائیل دانستند؛ و نوشته مردم روزگار باستان این را می
شود، هدفشان این بود کـه کـشف کننـد چگونـه  بلکه در همه فرهنگهای باستانی یافت می

حکمت غیر اسرائیلی در صدد این بـود کـه . توان بهترین تصمیم را در زندگی اتخاذ کرد می
نچـه کـه آ. روش اتخاذ بهترین تصمیم را کشف کند تا بهترین روش زندگی حاصـل شـود

،   مهم است که فقط تصمیمات خـوبمسئله، این  مقدس به این افزوده حکمت الهامی کتاب
رسـیم یعنـی  ، به موضوع اصلی کتاب امثال می به این ترتیب. تصمیمات خداپسندانه هستند

اما اگر به خدا ایمان نداریـد یـا مطیـع او » . ترس خداوند ابتدای حکمت است«این نکته که 
، شناخت خـدا نخـستین گـام در  توانید تصمیمات الهی بگیرید؟ بنابراین نه مینیستید، چگو

، یعنـی  ، بلکه بـا حـالتی ملمـوس ، نه با حالتی انتزاعی یا نظری مقدسی است حکمت کتاب
تان درست خواهد بود و در حالیکـه  ، مسیر کلی زندگی صورت در این. سپردن زندگی به او

آموزیـد، قـادر  برای اتخـاذ تـصمیمات خداپـسندانه مـیاندازهای خاصی را  قواعد و چشم
 .تری داشته باشید ، بینش دقیق خواهید شد برای دنبال کردن مسیر حکیمانه در زندگی

یعنـی . I.Qارتباطی با ) hokmahدر عبری (مقدس  ، حکمت طبق تعریف کتاب بنابراین
سـال فـرد نـدارد، چنین حکمتی ربطی به زرنگـی و کـاردانی و سـن و . میزان هوش ندارد

ِهرچند که تجربیات زندگی اگر در پرتو حقیقت مکشوف شده تفسیر شود، بسیار پـرارزش 

ای است مربوط به رابطه انسان با خدا؛ بـا چنـین حکمتـی اسـت کـه  مسئلهحکمت .  است
 آمـده کـه خـدا ۵  :۱به همین دلیـل اسـت کـه در یعقـوب .  توان خدا را خشنود ساخت می

این وعده مربوط به دریافت ذکـاوت از طریـق . فرماید البین آن عطا میحکمت را به همه ط
، او کمک خواهـد کـرد کـه او را  ، بلکه منظورش این است که اگر از خدا بطلبیم دعا نیست

دهـد کـه  دست مـی ، تعریفی از حکمت به)۱۸- ۱۳  :۳(اش  یعقوب در رساله.  خشنود سازیم
دارد؛ حکمت دنیوی آن اسـت کـه شـخص بـه درست در نقطۀ مقابل حکمت دنیوی قرار 

 .کوشد از دیگران جلو بیفتد ، می کمک آن

گاه چنین حکمتی به مسائل فنی اطـالق . زندگی مسؤوالنه و کامیاب هدف حکمت بود
 ۳  :۳۱، در خـروج  ، معمـار خیمـه اجتمـاع ًمثال بـصلئیل(، نظیر کارهای ساختمانی  یافت می
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کـسانی کـه ). ۹- ۸  :۲۷حزقیال (یا دریانوردی )  استخوانده شده »  حکمت«شخصی دارای 
، در طلـب حکمـت  در مقامی بودند که تصمیماتشان بر رفاه و سعادت دیگران تأثیر داشت

، و )۲۰  :۱۴دوم سـمو (، داود )۹  :۳۴تثنیـه (در مورد رهبران سیاسی همچـون یوشـع . بودند
مت عطا کرده اسـت تـا حکومتـشان گفته شده که خدا به ایشان حک) ۹  :۳اول پاد (سلیمان 

توانیم مشاهده کنیم که قلب  جنبه شخصی حکمت را از این واقعیت می. مؤثر و موفق باشد
در عهـد عتیـق »  قلب«). ۱۲ و ۹  :۳اول پاد (، نقطه مرکزی حکمت انگاشته شده است  انسان

 .به خصوصیت معنوی و ارادی و عقالیی انسان اشاره دارد

 
های حکیمانه به انـسان و رفتـارش توجـه دارد، بـه اینکـه چقـدر  وشته، ن به این ترتیب

آموزنـد کـه حقـایق الهـی را در زنـدگی  ، و چقدر مـی گیریهایش خداپسندانه است تصمیم
هر کس که بخواهد حقایق الهی را هر روز در زندگی خـود پیـاده . کار برند روزمره خود به
اما اگر کسی بخواهد حکمـت را . حکیم خواهد شد، تجربه بیندوزد، بالمآل  کند و از این راه

اش جستجو کند، یا برای اموری که موجب جـالل خـدا نگـردد، در  خاطر منافع شخصی به
وای بـر آنـانی کـه در نظـر خـود «صورت طلب حکمت بسیار خطرناک خواهـد بـود؛  این

کمـت انـسانی ، حکمت خدا همواره بـسیار فراتـر از ح عالوه به). ۲۱  :۵اشعیا (» !اند حکیم
 ).۱۴- ۱۳  :۲۹اشعیا (است 

 
   معلمین حکمت

کردنـد، بلکـه  در اسرائیل کهن کسانی بودند که خود را نه فقط وقف کسب حکمت می
نامیـده »  مـردان حکـیم«ایـن معلمـین حکمـت . آموختند تا چنـین کننـد دیگران را نیز می

ردند که همردیف کاهنـان و شدند؛ اما درنتیجه جایگاهی را در جامعه اسرائیلی اشغال ک می
این طبقه خاص از مردان و زنان حکیم الاقل از دوره آغاز سـلطنت ). ۱۸  :۱۸ارمیا (انبیا بود 

ایشان حکمـت را بـه ). ۲  :۱۴اول سمو .  ش.؛ ر. م. ق۱۰۰۰حدود (در اسرائیل وجود داشت 
ر نگاشته شدن برخی ای از آنان تحت الهام خدا قرار گرفتند تا د عده. آموختند طالبین آن می

شخص حکیم برای کسی که در طلب حکمت . های عهد عتیق نقش داشته باشند از قسمت
قـرار داد » پـدر«، خدا یوسف را برای فرعـون  حتی پیش از خروج. بود» پدر«بود، در حکم 

همـین به ). ۷  :۵داوران (اسرائیل نامیده شد » مادر«، نبیۀ خدا،  و بعدها نیز دبوره) ۸  :۴۵پیدا (
خطـاب »  فرزنـد مـن«ِ، معلم حکیم شاگردان خـود را  بینیم در کتاب امثال دلیل است که می

والـدین فرزنـدان خـود را نـزد ایـن ).  بهترین ترجمه این کلمـه نیـست»  پسر من«(کند  می

انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۲۸

فرستادند تا شـیوۀ زنـدگی حکیمانـه را بیاموزنـد، و ایـن معلمـین نیـز  معلمین شریعت می
 .دادند مچون فرزندان خود آموزش میشاگردان خود را ه

 
 
 

   حکمت در خانه

والـدین امـروزی هـر .  شد تا هر جای دیگـری اما حکمت بیشتر در خانه تعلیم داده می
آموزنـد، بـدون اینکـه خودشـان هـم متوجـه  روزه به فرزندان خود هر گونه حکمتی را می

هـر گـاه کـه . دهند ت انجام میباشند، و این کار را با کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات درس
در کوچـه « :گویـد ًکنـد و مـثال مـی پدر یا مادری به فرزند خود قواعد زندگی را گوشزد می

، در » ًحتما لبـاس گـرم بپـوش«یا »  های خوب دوست بشوی سعی کن با آدم«یا »  بازی نکن
د، خودکفـا، و همه والدین مایلند که فرزندانشان سعادتمن. آموزد واقع دارد به او حکمت می

کننـد تـا رفتـار  گـذاری مـی والدین خوب وقت خـود را سـرمایه. مفید برای دیگران باشند
فرزندان خود را در این مسیر شکل دهند، و به همین منظور، مرتـب بـا آنـان دربـارۀ رفتـار 

امـا ایـن .  ها ارائه شده است ًدر کتاب امثال دقیقا همین نوع توصیه. کنند صحیح صحبت می
سازد، درست همان کاری که والـدین  های خود را تابع حکمت خدا می تمامی توصیهکتاب 

ها و راهنماییها بسیار عملـی و مربـوط بـه  ممکن است این توصیه. مسیحی باید انجام دهند
امور این دنیا باشد، اما هیچگاه نباید این نکته را از نظر دور داشت که باالترین فـضیلتی کـه 

 .  دست یابد، انجام اراده خدا استتواند به آن شخص می

 
   حکمت در میان همکاران

دهد، بحـث  یکی از راههایی که توانایی شخص را در اتخاذ تصمیمات درست شکل می
جانبه  گفتارهای طوالنی و یک این نوع حکمت گاه از طریق تک.  نظر با دیگران است و تبادل

، یـا ) مانند جامعـه(ورد مداقه قرار گیرد شود، گفتارهایی که باید خوانده شود و م حاصل می
از طریق مکالمه میان افراد مختلف که نظرات خود را در خـصوص حقیقـت و زنـدگی بـا 

، حکمـت  حکمتی که بر کتاب امثال حاکم اسـت).  مانند ایوب(گذارند  یکدیگر در میان می
اغلب حکمـت ،  شود، در حالیکه حکمت موجود در جامعه و ایوب المثلی نامیده می ضرب

توان حکمـت تغزلـی  ها را می حکمت موجود در غزل غزل. شود تأملی یا نظری خوانده می
خـاطر داشـته  ًعجالتـا بـه. ًبعدا دربارۀ این نکات با تفصیل بیشتری بحث خواهیم کرد. نامید

 . ً، و نه صرفا نظری ًاصطالح تأملی نیز شدیدا عملی و تجربی است ِباشید که حتی حکمت به
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 ن حکمت در قالب شعر بیا

خاطر سپاری حکمت از فنون  ، برای به هم محصلین و هم معلمین در روزگار عهد عتیق
مقـدس را بـر اسـاس چنـین  خدا بخشهای حکیمانه کتـاب. گرفتند ادبی گوناگونی بهره می

همانطور که در دو فصل پیشین . خاطر سپردن باشند فنونی الهام بخشید تا قابل آموختن و به
، وزن و آهنـگ دقیقـی برخـوردار اسـت کـه  بنـدی ، نظم یا سـبک شـعری از جملـه مگفتی

، سبک شعری عامل انتقـال حکمـت  به این ترتیب. سازد تر از نثر می یادسپردن آن را ساده به
هـا، و نیـز مزامیـر حکمیانـه و سـایر  ، و غزل غزل ، ایوب ، جامعه امثال. در عهد عتیق گردید

از میان فنون خاصـی کـه . اند عتیق اغلب به سبک شعر نگاشته شدهاجزاء حکیمانه در عهد 
، خـواه )۴  :۷ماننـد امثـال (، خـواه متـرادف  توان بـه تـوازی ، می کار رفته ها به در این نوشته

، کـاربرد )۳۱- ۱۰  :۳۱امثـال (، الفبـایی )۱۶  :۲۱امثـال (»  رسـمی«یـا ) ۱  :۱۰امثـال (متناقض 
نظیـر (، و مقایـسه )۳۱- ۱۵  :۳۰امثـال (ای  ، ترتیـب شـماره)۸- ۱  :۳جامعه (حروف همصدا 
،  هـای رسـمی مثـل. اشـاره کـرد) ۶- ۱  :۴ها  ؛ غزل غزل۱۹  :۳۲، مانند ایوب  تشبیه و استعاره

 .خورد چشم می های حکیمانه به ها، معماها و سایر فنون شعری نیز در نوشته تمثیل

 
  های حکمت  محدوده

، هـر نـوع حکمتـی  طر داشـته باشـیم کـه در دنیـای باسـتانخـا بسیار مهم است که به
ای از معلمین و کاتبان  ِدر سراسر خاور نزدیک باستان طبقه. دینانه نبود خداپسندانه و راست

هـا و  المثـل شـدند تـا ضـرب حکیم وجود داشت که اغلب از طرف پادشاهان حمایت مـی
بـسیاری از ایـن گفتارهـای . نـد، تحریـر و بازسـازی نمای گفتارهای حکیمانه را گـردآوری

، گرچه فاقد تأکید قاطعانه بـر خداونـد  های حکیمانۀ عهد عتیق است حکمیانه مشابه نوشته
) ۷  :۳امثـال (و بر هدف حکمـت در خـشنودی خـدا ) ۶- ۵  :۲امثال (عنوان منشأ حکمت  به

ایـن . دگیـر مقدسی تمامی جوانب زندگی را در بر نمی ، حکمت غیرکتاب درضمن. باشد می
مقـدس  ًنوع حکمت شدیدا حالت عملی دارد و به مسائل الهیاتی یا تـاریخی کـه در کتـاب

، تضمینی برای کاربرد صـحیح وجـود  در مورد چنین حکمتی. پردازد ، نمی بسیار مهم است
ای شـریرانه داده  مـسئلهبـرای ) ۳  :۱۳دوم سمو (مشورت حکیمانۀ یوناداب به امنون . ندارد

او را به ثروت و قدرت رسـاند، امـا ) ۳۴- ۲۹  :۴؛ ۱۲  :۳اول پاد ( سلیمان شد؛ حکمت عظیم
حکمـت ). ۴  :۱۱اول پـاد (ِمانع سقوط و دور شدن از خدا در سالهای واپسین عمرش نشد 

رسـاند کـه تـابع اراده  انجام می فقط زمانی مقصود درست خود را طبق تعریف عهد عتیق به
 .خدا گردد
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  نانهحکیمانه بدبی : جامعه

 
گـردد،  گفتاری است حکیمانه که اغلب باعث اغتشاش فکری مـسیحیان مـی جامعه تک

خوانند، شاید فقط فکر کننـد  کسانی که با دقت نمی. ًخصوصا اگر آن را با دقت مطالعه کنند
ایـن قبیـل . توان ارزشش را بالفاصله درک کـرد که مطالب کتاب آنقدر عمیق است که نمی

رونـد تـا  مقـدس مـی سراغ سایر بخشهای کتاب شوند و به ن کتاب رد میًافراد معموال از ای
حتی آنانی که با دقت مطالعـه . ً، برکات روحانی را آنا دریافت کنند تصور خودشان بتوانند به

ًای مواجه شوند، چـون ایـن کتـاب ظـاهرا مطالـب  کنند، ممکن است با سؤاالت عدیده می
بخش عمدۀ کتاب از دهـان . ارانه به خدا در بر نداردآمیزی برای زندگی وفاد مثبت و تشویق

معنی اسـت و بایـد  ، پوچ و بی کند که زندگی در نهایت این نکته را بیان می)  معلم(»  جامعه«
پیـام .  به هر طریق ممکن از آن لذت برد، چون که مرگ همه چیز را نـابود خواهـد سـاخت

  :توان مشاهده کرد بدبینانه و پوچی غایی را در آیاتی نظیر این می

 
 » باطل اباطیل«

 ، باطل اباطیل« :گوید جامعه می

 )۲  :۱(» ! همه چیز باطل است

 
شود، دیدم که اینک همه آنهـا بطالـت و در   و تمامی کارهایی را که زیر آسمان کرده می

 ).۱۴  :۱(پی باد زحمت کشیدن است 

 
 ، پس در دل خود تفکر کردم

 شود، به من نیز واقع خواهد گردید، یکه چون آنچه به احمق واقع م

 ؟ پس من چرا بسیار حکیم بشوم

  : و در دل خود گفتم

 )۱۵  :۲(»  این نیز بطالت است«

 
میـرد،   ایـن مـیکـه چنـان؛  ، برای ایشان یک واقعه است  وقایع بنی آدم مثل بهایم است

 برتـری نـدارد، میرد و برای همه یک نفس اسـت و انـسان بـر بهـایم همانطور آن نیز می به
 ).۱۹  :۳(چونکه همه باطل هستند 
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 ،  آمد، همچنین خواهد رفتکه چنان)  انسان(

 و او را چه منفعت خواهد بود

 )۱۶  :۵(؟  از اینکه در پی باد زحمت کشیده است

 
شود، یعنی عادالن هستند کـه بـر ایـشان مثـل   بطالتی هست که بر روی زمین کرده می

پـس . شـود اند که بر ایشان مثل عمل عادالن واقع مـی  و شریرانشود عمل شریران واقع می
 ).۱۴  :۸(گفتم که این نیز بطالت است 

 جمیع روزهای عمر باطل خود را که او تو را در زیر آفتاب بدهد، با زنـی کـه دوسـت 
، زیرا که از حیات خود و از زحمتی  داری در جمیع روزهای بطالت خود خوش بگذران می

جهت عمـل نمـودن بیابـد،  هر چه دستت به.  ، نصیب تو همین است کشی ب میکه زیر آفتا
، نـه کـار و نـه  روی عمل آور، چونکه در عالم اموات که به آن می همان را با توانایی خود به

 ).۱۰- ۹  :۹(تدبیر و نه علم و نه حکمت است 

 
 هرچند انسان سالهای بسیار زیست نماید،

 و در همه آنها شادمان باشد،

 یاد آورد، لیکن باید روزهای تاریکی را به

 .چونکه بسیار خواهد بود

 ).۸  :۱۱(شود، بطالت است  پس هر چه واقع می

 
کتاب جامعه بخـشهایی نیـز دارد کـه در مـورد ارزش زنـدگی تـا ایـن حـد بدبینانـه و 

ی و حتمـی این است که واقع)  تا چند آیه پایانی آن(اما پیام یکپارچۀ آن .  نگرانه نیست منفی
اگر قرار است کـه همـه مـا . ِبودن مرگ به این معنا است که زندگی هیچ ارزش غایی ندارد

، مولد،  مان بزرگوارانه ، چه فرقی دارد که زندگی فراموشی سپرده شویم بمیریم و مانند بقیه به
د کـه شو ، سبب می ، آن عامل بزرگ تساوی آلود؟ مرگ و خداپسندانه باشد، یا شریرانه و گناه

هـای مـدرن  ًاین تقریبا همان فلسفۀ اگزیستانسیالیست! زندگی همه به یک سان خاتمه یابد
نیز از این خصیـصه اگزیستانـسیلی برخـوردار اسـت کـه )  معلم(»  جامعه«، و توصیۀ  است

 و ۱۰- ۸  :۱۱؛ ۱۵  :۸.  ش.ر(توانی از زنـدگی لـذت ببـر  ، تا آنجا که می گوید تا زنده هستی می
ٓاالن تـا .  ؛ همین و بس ، زیرا این همان چیزی است که خدا برای تو مقرر داشته) شابهآیات م

»  جامعه«. ، هیچ مفهوم دیگری وجود ندارد غیر از این به.  توانی خوب زندگی کن آنجا که می
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، )۳- ۲  :۵(دهد، نظیـر احتیـاط در سـخن گفـتن  هایی در خصوص زندگی عملی می توصیه
رسـد  ، خداترسی در جـوانی زمـانی کـه هنـوز نفعـی از آن مـی)۱۵- ۱۱  :۵(پرهیز از طمع 

)۱۲:  ۱ -۸.( 

اما این توصیه هیچ ارزش ابدی ندارد؛ فقط برای این داده شـده تـا زنـدگی پـوچ را در 
ًظاهرا جامعه منکر زندگی پس از مرگ اسـت . تر بسازد تر و راحت بخش ، لذت دوره جوانی

؛ ۱۶  :۷.  ش.ر(بـرد  های مهم ایمان عهد عتیق را زیر سـؤال مـی ه، و جنب)  و غیره۵  :۹؛ ۱۶  :۲(
ً، و کال نگرشی کامال متفاوت با بقیه کتاب)۱  :۵  .دارد مقدس را عرضه می ً

مقـدس قـرار داده شـده  ًپس ممکن است بپرسید که چرا چنین کتـابی اصـال در کتـاب
 شـدید، ارزش تعـالیم ِ؟ پاسخ این است که این کتاب با ارائـۀ یـک تنـاقض آشـکار و است
گردد و این   مطرح می۱۴- ۱۳  :۱۲این تناقض و تضاد در . سازد تر می مقدس را برجسته کتاب

  :شود دینانه به خواننده داده می هشدار راست

 
 از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار،

 . چونکه تمامی تکلیف انسان این است

  زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی

 ، خواه بد  نیکخواه 

 .به محاکمه خواهد آورد

 
دهـد کـه در آن خـدا  ، نـوعی از نگـرش را ارائـه مـی جز این دو آیه پایانی ، به کل کتاب

ایـن همـان .  دخالت و نقشی مستقیم در زندگی انسان ندارد و بعد از مرگ نیز حیاتی نیست
 خدا هست اما جهان ، یعنی این نگرش که است) deistic(»  خدای طبیعی«نگرش و دیدگاه 

کنندۀ  تواند منعکس کتاب جامعه می.  مخلوق را به حال خود و قوانین طبیعی رها کرده است
اول پـاد (دینی انحراف گزیده بـود  ِحالت سلیمان در پایان عمرش باشد، زمانی که از راست

. ا دارد، این است که خواننده را بـه تفکـر بیـشتر و هدف کتاب با چنین نگرشی). ۱۳- ۱  :۱۱
شود کـه بخـشهای  لذا خواننده تشویق می.  حقیقتی که انسان را ارضاء نکند، حقیقت نیست

اوامر  (۱۳  :۱۲به همین دلیل است که . مقدس را مطالعه کند تا پاسخ خود را بیابد دیگر کتاب
هـای  ، چـرا کـه توجـه خواننـده را بـه سـایر قـسمت در پایان کتـاب آمـده) او را نگاه دار

خـدا قیـد » اوامر«کند، جایی که  جلب می)  فصل نهم.  ش.ر(ً، خصوصا تورات  قدسم کتاب
 . شده است
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 ۲۳۳ ...در آن روزگار و : حکمت

 
  حکمت در کتاب ایوب

 
عنـوان  هـای نادرسـت بـه کتاب جامعه تنها کتاب عهد عتیق نیـست کـه در آن توصـیه

کتـاب ایـوب پـر اسـت از .  ای برای برجسته ساختن حقایق الهـی ذکـر شـده اسـت وسیله
»  دهنـدگان تـسلی«اصـطالح  ِگیریهای نادرست که از دهان به ها و نتیجه توصیهها و  مشورت

پردازیـد،  وقتی به مطالعه کتـاب مـی. شود ، یعنی بلداد، صوفر، الیفاز، و الیهود بیان می ایوب
ای بسیار منظم و با سـاختاری بـسیار  صورت مکالمه متوجه خواهید شد که مطالب کتاب به

کنـد کـه همانـا  این مکالمه و گفتگو هدفی بسیار مهم را دنبال مـی.  دقیق تدوین شده است
علت این نیست که  ًدهد، الزاما به تفهیم عمیق این نکته است که آنچه که در زندگی روی می

به یک معنا، کتاب ایوب هدفی درست عکـس .  خدا آن را مقدر کرده یا اینکه منصفانه است
خواهد خدا را طوری تصویر کند که او دخالتی   میمعلم در کتاب جامعه. کتاب جامعه دارد

سـازند کـه  دهندگان ایوب این دیدگاه را مطرح می اما تسلی. در زندگی روزمره انسان ندارد
ًخدا نه فقط دخالت دارد، بلکه دائما داوری خود را از طریـق رویـدادهای زنـدگی جـاری 

ندگی انسان اهمیتـی نـدارد زیـرا کند که شیوۀ ز کتاب جامعه این نظر را مطرح می. سازد می
گویند کـه  در نقطه مقابل این نظر، دوستان ایوب می. کند مرگ با همه به یک سان معامله می

 است که آیـا زنـدگی مسئلهآید، چه خوب و چه بد، نتیجۀ مستقیم این  آنچه که بر سر او می
یـد کـه هـیچ کـار گو ، مـی وقتی ایوب اعتراض کـرده.  او خدا را خشنود ساخته است یا نه

، از  بیمـاری(نادرستی مرتکب نشده که مستوجب مصائبی باشد که گریبانگیرش شده است 
پیـام . شـوند ، دوستانش متحیـر و خـشمگین مـی) ، فقر، عجز و ناتوانی دست دادن عزیزان

دوستان ایوب این است که اگر زندگی بر وفق مراد شخص باشد، این نشانگر این است کـه 
ًاند، اما اگر زندگی چهرۀ دشوار خود را برگرداند، قطعـا علـتش گنـاهی  بودهکارهایش نیک 

بوده که شخص در حق خدا کرده و خدا در عوض او را دچـار مـصائب و رنجهـا سـاخته 
، ماننـد بـسیاری )۳- ۱  :۹یوحنا (کردند  شاگردان عیسی نیز از چنین منطقی پیروی می.  است

کند که اگر خدا بـر همـه امـور   چقدر طبیعی جلوه میاین تصور. از مسیحیان در روزگار ما
یـاد  اما بایـد بـه. افتد، باید کار او و طبق اراده او باشد ، هر چه که اتفاق می عالم مسلط است

دهد کـه دنیـا در  کالم خدا تعلیم می. دهد داشته باشیم که کالم خدا چنین تعلیمی به ما نمی
، و تحـت سـلطه شـیطان  گناه به تباهی کشیده شدهکرده قرار دارد و در اثر  ِوضعیت سقوط

افتـد کـه بـر  ، در زندگی اتفاقات بسیاری می ؛ به همین جهت)۳۱  :۱۲یوحنا .  ش.ر(باشد  می
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ًخصوصا رنج الزاما نتیجۀ گنـاه نیـست .  خالف میل و آرزوی خدا است - ۱۸  :۸روم .  ش.ر(ً
۲۳.( 

او در . ه مستوجب غضب الهـی باشـددانست که کاری نکرده ک ، این مرد خدا، می ایوب
- ۲۶، ۲۴- ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۷- ۱۶، ۱۴- ۱۲، ۱۰- ۹، ۷- ۶، ۳هــای  بــاب(گفتارهــای متعــددش 

دارد و سرخوردگی خود را از مصائبی که بایـد  گناهی خود را اعالم می ، با فصاحت بی)۳۱
 او وارد آمـده تواند درک کند که چرا چنین رنجهـایی بـر او نمی. نماید تحمل کند، ابراز می

شوند؛ آنها ایـن گفتـه را  زده و خشمگین می دوستانش از شنیدن چنین مطالبی حیرت.  است
ایشان اصرار دارند او را متقاعد سازند که او با اعتراضات خود، به کار خدا . شمارند کفر می

 ، ، هـر چـه کـه هـست نمایند تا بـه گناهـانش آنان یک به یک او را ترغیب می. کند شک می
نماید، و در این دنیا هر چـه برایمـان  انصاف اداره می اعتراف کند و بپذیرد که خدا دنیا را به

، اظهـار  تـر از آنـان ایوب نیز استوار و فـصیح.  دهد، نتیجۀ تصمیمات خودمان است رخ می
الیهـو کـه . بایـست باشـد دارد که زندگی منصفانه نیست و دنیای ما آنگونه نیست که می می

هـای برتـر خـدا  شود، از حکمت و طریق ای است که وارد صحنه می» دهنده تسلی«آخرین 
، و در یـک لحظـه  پاسخ الیهو بیش از پاسخ دیگران به نیاز ایوب نزدیک است. کند دفاع می

،  کننـده کننده است و هم تحریـک رود تا پاسخ او را، که هم قانع رسد که ایوب می نظر می به
شـود و ایـوب و سـایرین را مخاطـب قـرار  خودش وارد صحنه میبپذیرد؛ اما ناگهان خدا 

 را در موقعیـت مـسئلهکنـد و  خدا دیدگاه ایوب را اصالح می). ۴۱ تا ۳۸های  باب(دهد  می
کنـد  دوسـتانش دفـاع مـی»  حکمت«، از ایوب در مقابل  دهد؛ اما درضمن درستش قرار می

؛ زنـدگی  ، حق با ایوب اسـت ت یا نهدر این خصوص که آیا زندگی منصفانه اس). ۹- ۷  :۴۲(
؛  ، حـق بـا خـدا اسـت»؟ چرا من«پرسد  در این مورد که ایوب می.  منصفانه و عادالنه نیست

، معنـی آن ایـن  دهد که رنـج ببـریم ، و اگر او اجازه می راههای او باالتر از راههای ما است
راههای او . کند را چنین میکند؛ کسی اجازه ندارد بگوید که او چ داند چه می نیست که نمی

 . همواره برتر از راههای ما است

خوانندۀ کتاب ایوب بـا حکمـت دنیـا آشـنا . این حکمت است در اعالترین شکل خود
آموزد که  ؛ او درضمن می ًشود، حکمتی که ظاهرا منطقی است اما در واقع نادرست است می

توان به حاکمیت و عـدالت   میدهد و اینکه چگونه حکمت خدا را چه چیزهایی تشکیل می
دهنـد تـا  ، این گفتگو و حرکت ماجرا دست به دست هم مـی به این شکل. خدا اعتماد کرد

 .نمایش بگذارند واالترین نمونۀ حکمت نظری را در عهد عتیق به
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 ۲۳۵ ...در آن روزگار و : حکمت

  حکمت در کتاب امثال

 
، یعنی قواعـد و مقرراتـی کـه شـخص  کتاب امثال بهترین نمونه از حکمت عملی است

بـر خـالف . تواند بیاموزد تا در زندگی خود، تصمیمات مسؤوالنه و درست اتخاذ نماید یم
گیرد، و نیز بـرخالف ایـوب کـه از  جامعه که از حکمتی متناقض با نگرشی بدبینانه بهره می

ِجویـد، حکمـت  حکمت نظری برای اشـاره بـه ناعادالنـه بـودن امـور زنـدگی سـود مـی

عنوان یک بیـان  به. های عملی زندگی توجه دارد ًمدتا به جنبهِگونۀ کتاب امثال ع المثل ضرب
دهد که ممکن اسـت   مفید است که کتاب امثال چیزی را تعلیم میمسئله، توجه به این  کلی

هـیچ پـدر و مـادری دوسـت نـدارد کـه . قلمـداد شـود»  ارزشهای اساسی کهنه و قدیمی«
عرضه و فقیـر  ، فاسداالخالق، بی کنش ، مطرود، قانون ، منزوی ، سرخورده فرزندش بدبخت

مند باشد،  اگر پدر و مادری آرزو کند که فرزندشان در زندگی از موفقیتی معقول بهره. بشود
، ایـن آرزو نـه  ، و اخالقیـات ، برخـورداری از مواهـب زنـدگی یعنی از مقبولیت اجتمـاعی
درزهای مفید و مختصر ارائـه ای از ان کتاب امثال مجموعه.  بینانه متکبرانه است و نه غیرواقع

البته هیچ تضمینی نیست کـه زنـدگی . کند ًدهد که دقیقا همین هدف و آرزو را دنبال می می
گوید این است که اگر همـه متغیرهـا  آنچه که امثال می. همیشه بر وفق مراد یک جوان باشد

شـخص را ثابت فرض شود، این اندرزها دیدگاههای اساسی و الگوهای رفتاری هستند که 
 .کنند تا از رشدی مسؤوالنه برخوردار باشد کمک می

نمـایش  ًکتاب امثال دائما تناقضی آشکار را میان روش زندگی حکیمانـه و جاهالنـه بـه
؟ وجوه مشخصه حماقت  اما وجه مشخصه زندگی جاهالنه یا احمقانه کدام است. گذارد می

هـا و تعهـدهای  ؛ قـول)۱۹- ۴  :۴؛ ۱۹- ۱۰  :۱(جنایـت و خـشونت  :و جهالت اینهـا هـستند
، و فساد جنـسی کـه )۱۵- ۱۲  :۶(؛ تقلب و بدخواهی )۱۱- ۷  :۶(؛ تنبلی )۵- ۱  :۶(بوالهوسانه 

- ۴  :۷؛ ۳۵- ۲۳  :۶؛ ۲۰- ۳  :۵؛ ۱۹- ۱۶  :۲(، مـضر اسـت  نزد خدا مکروه و برای زندگی درست
دسـتان  د به دستگیری از تهـی، امثال توجه خاصی دار درضمن). ۲۸- ۲۶  :۲۳؛ ۱۸- ۱۳  :۹؛ ۲۷

- ۱۳  :۲۳(، انضباط فرزندان )۲۲- ۲۱  :۲۴؛ ۳- ۱  :۲۳(، احترام به رهبران مملکت )۲۷ و ۲۲  :۲(
- ۲۲  :۲۳(، و احتـرام بـه والـدین )۳۵- ۲۹ و ۲۱- ۱۹  :۲۳(، اعتدال در مصرف مسکرات )۱۴
۲۵.( 

ِ، زبان خاص مذهبی زیاد به در کتاب امثال .  ش.ر( قابل مـشاهده هـست ؛ کار نرفته است ِ
.  ، اما حاکم نیست) ؛ و غیره۲۱، ۱۸  :۲۴؛ ۲۳، ۹  :۲۲؛ ۹- ۱  :۱۶؛ ۱۱، ۹- ۸ و ۳  :۱۵؛ ۱۲- ۵  :۳؛ ۷  :۱

کتاب امثال نگـرش . ًهمه امور زندگی برای اینکه خداپسندانه باشد، نباید الزاما مذهبی باشد
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۳۶

، در دنیای مادی   طبق دیدگاه این کتابکند؛ افراطی روحانی را نسبت به امور دنیا اصالح می
، بلکه » چه بد است«، نفرمود  ؛ خدا نیز وقتی به خلقت خود نگریست ًچیزی فطرتا بد نیست

 . فرمود که نیکو است

 
   استفاده و سوءاستفاده از امثال

، این است که در عبری نـام  خاطر داشت نکته مهمی که باید در خصوص کتاب امثال به
یا (امثال ). »گفتارهای موجز«، یا »ها مثل«، » صنایع بدیع«یعنی ( است meshallimاین کتاب 

یک بیان یا یک گفتار هـر چقـدر . صورت کوتاه و خاص بیان حقیقت است به)  المثل ضرب
ِکوتاه و خالصه باشد، کمتر احتمال دارد که کامال دقیق باشد و در همۀ شرایط قابل اعمـال ً  .

، نه فقـط درکـشان دشـوار  ، کامل و تفصیلی ، دقیق یا گفتارهای طوالنیدانیم که جمالت  می
،  همـین جهـت بـه.  ًخاطر سپردنشان نیز عمال غیرممکن است ، بلکه برای اکثر افراد به است

در . اند تا همه بتوانند حفظشان کننـد امثال در قالب جمالت کوتاه و قابل یادگیری بیان شده
ال دارای قافیـه و وزن هـستند و از واژگـانی برخوردارنـد کـه ، بـسیاری از امثـ زبان عبری

خـاطر تکـرار  بـه» هم خدا، هم خرما«المثلی نظیر  ضرب. سازد یادگیرشان را بسیار ساده می
 :تر است از مفهوم آن که ممکن اسـت چنـین چیـزی باشـد برای یادگیری ساده»  خ«حرف 

باید یکی را انتخـاب کـرد واال در .   مادیاتدنبال دنبال معنویات بود و هم به توان هم به نمی«
، اما آن گیرایی و قابلیت  تر است چنین بیانی گرچه دقیق» .شود هیچیک پیشرفت حاصل نمی

؛ خیلـی  بیانی اسـت مـوجز و غیردقیـق» هم خدا، هم خرما«. المثل را ندارد یادگیری ضرب
 .شود  هم نمیمسئلهشود؛ وارد جزئیات  ساده مورد سوءتغبیر واقع می

طور منطقـی درک  باید آنها را به. ها یا امثال عبری نیز به همین شکل هستند المثل ضرب
،  در آنها همه چیز دربارۀ حقیقت گفته نـشده. کرد؛ باید در چارچوب خودشان درکشان کرد

اللفظی مورد توجه قرار گیرند، از نظـر  صورت تحت اگر به.  بلکه فقط به آن اشاره شده است
صورت رهنمودهایی قابل آموختن برای شکل بخشیدن به  اما اگر به. ق نخواهند بودفنی دقی

  : را مالحظه بفرمایید۲۹- ۲۷  :۶امثال . باشند همتا می َبرخی رفتارها مد نظر قرار گیرند، بی

 
 آیا کسی آتش را در آغوش خود بگیرد

 اش سوخته نشود؟ و جامه

 یا کسی بر اخگرهای سوزنده راه رود

 هایش سوخته نگردد؟و پای
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 همچنین است کسی که نزد زن همسایه خویش داخل شود،

 .گناه نخواهد ماند زیرا هر که او را لمس نماید، بی

 
َجملۀ آخر این مثل روشن نیست« :حاال کسی ممکن است بپرسد اگـر پـستچی موقـع .  َ

ات شـود؟ ، دستش به دست خانم خانه بخورد، آیا گناهکار است و بایـد مجـاز تحویل نامه
چنـین » ؟ شوند و از مجـازات هـم خبـری نیـست ، مگر این همه افراد مرتکب زنا نمی تازه

امثـال از زبـان مجـازی اسـتفاده . المثل فاصله بـسیار دارد ًتعبیری قطعا از مفهوم این ضرب
 ، این پیامی که از این مثل باید دریافت کنیم.  دارد نه تفصیلی کند و مسائل را کلی بیان می می

،  دیر یا زود، در این زندگی یا در عـالم آینـده. باشد است که زنا کردن مانند بازی با آتش می
القـدس را  اگر بخواهیم پیام الهامی روح. خاطر عملش مجازات خواهد کرد خدا زناکار را به

کردن در خط آخر، حالت مؤدبانه بـرای »  لمس«، باید توجه کنیم که کلمه  مخدوش نسازیم
، اگر بخـواهیم  بنابراین).  ؛ فصل دوم همین کتاب۱  :۷اول قرنتیان .  ش.ر(نسی است رابطه ج

اللفظی یا زیاد جـامع در نظـر  المثل مفید واقع شود، نباید آن را زیاد تحت که پیام یک ضرب
  : را مالحظه بفرمایید۱۸- ۱۳  :۹، امثال  عنوان مثال به.  بگیریم

 
 ، گو است  زن احمق یاوه

 داند؛ ت و هیچ نمیجاهل اس

 نشیند،  و نزد در خانه خود می

 ، در مکانهای بلند شهر بر کرسی

 روندگان را بخواند،  تا راه

 .روند راستی می راههای خود به و آنانی را که به

 ،»هر که جاهل باشد به اینجا برگردد «

  :گوید العقل می و به ناقص

 ، آبهای دزدیده شده شیرین است «

 ».باشد یذ میو نان خفیه لذ

 داند که مردگان در آنجا هستند،  و او نمی

 .باشند های هاویه می شدگانش در عمق و دعوت

 
بـه (شـود  ، بـه تمثیـل متوسـل مـی المثلی است موجز چرا که در چند آیه این نیز ضرب
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۳۸

، در نقطـه مقابـل  در اینجـا، جهالـت). داستانی که به چیزی غیر از ظاهر قضیه اشـاره دارد
کوشد رهگذران را به خانه خود  صورت یک روسپی تصویر شده که می ، به حکیمانهزندگی 

، فریفتـه شـدن بـا لـذات ممنوعـه  وجه مشخصه شخص جاهل. دعوت کند و به دام بکشد
، بلکـه مـرگ  ، یا سعادت نیست ، طول عمر، کامیابی ِعاقبت زندگی جاهالنه). ۱۷آیه (است 
ِپیام این تمثیـل کوتـاه ایـن !  است از کنـار ! فریفتـه مـشو!  از جهالـت دوری کـن« : اسـتِ

ایـن پیـام بـه انحـاء (» !کـشد، بگـذر و منگـر سوی خود می هایی که جاهالن را به وسوسه
،  ِ، و پایبند اخالقیـات ، خداترس شخص حکیم.)  ها آمده است المثل مختلف در سایر ضرب

. دور خواهـد بـود بـهآن نوع زندگی را بـر خواهـد گزیـد کـه از خودخواهیهـای جهالـت 
کنند، شبیه بـه  ، به این علت که حقایق را به شکل نمادین بیان می هایی نظیر این المثل ضرب

 .ها هستند مثل

  :شود  یافت می۳  :۱۶کند، در  نمونۀ دیگری که ما را در درک امثال کمک می

 
 ، اعمال خود را به خداوند تفویض کن

 .تا فکرهای تو استوار شود

 
خواننـده اگـر توجـه .  اشتباه تعبیـر شـده اسـت ای از امثالی است که اغلب به هاین نمون

ها حالتی کلی و غیردقیق دارند که به حقیقت با حالتی  المثل ، ضرب نداشته باشد که در امثال
ای مستقیم و روشن خدا خواهد پنداشـت   را وعده۳  :۱۶المثل  کنند، ضرب مجازی اشاره می

ای که طبـق آن اگـر کـسی راههـا و تـصمیمات و  ، وعده  اجرا استکه در همه شرایط قابل
متأسفانه کـسانی کـه . ًهای خود را به خدا تقدیم و واگذار کند، حتما موفق خواهد شد نقشه

هـا و  این قبیل افراد ممکـن اسـت نقـشه. کنند، سرخورده خواهند شد اینچنین استدالل می
ًا واگـذار و وقـف کننـد؛ و اگـر اینهـا اتفاقـا بـا های بلندپروازانه یا خام خود را به خد طرح

، خواهند پنداشت که خدا طرحشان را برکـت  صورت جزئی موفقیت روبرو شوند، حتی به
، یا اقدام به خدمت خـدا بـدون  ، یک تصمیم اداری ناپخته زده یک ازدواج شتاب.  داده است

بختـی   اما درنتیجـه بـه تیـره، همه اینها ممکن است به خدا تقدیم و وقف شوند، ِتفکر کافی
یا شاید کسی طرحی را به خدا واگذار کند با این قصد که شکست بخـورد؛ آنگـاه . بینجامند

همۀ اینها به ایـن علـت اسـت کـه ایـن .  اش را نگه نداشت خواهد گفت که چرا خدا وعده
،  تهای مستقیم و قابل اجـرا در همـه شـرایط نیـس اند که امثال وعده اشخاص توجه نکرده

دهد که اگر انسان زندگی خود را به خـدا بـسپارد و  ؛ امثال تعلیم می بلکه حقیقتی است کلی
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مطابق ارادۀ او زندگی کند، موفق خواهد شد، موفق طبق تعریفی که خدا از این کلمـه دارد، 
دهد، نتیجـه ممکـن  دست می اما طبق تعریفی که جهان از موفقیت به!  نه طبق تعریف جهان

 .کند ماجرای ایوب با شیوایی این حقیقت را به ما یادآوری می!  معکوس باشدًاست کامال

صورت حقایق کلی درک  ها را اگر در چارچوب خودشان و به المثل ، ضرب این ترتیب به
 .، تبدیل به رهنمودهایی مهم و مفید برای زندگی خواهند شد کنیم

 
  چند دستورالعمل تعبیری

 
گونـه را ارائـه  المثـل دستورالعمل برای درک حکمـت ضـربوار چند  در اینجا خالصه

  : دهیم می

 
 های قانونی از سوی خدا نیستند  امثال تضمین

دهندۀ روشی حکیمانه و خردمندانه برای نزدیک شدن به برخی اهداف عملی  امثال ارائه
الهـی بـرای توان آن را تضمینی  دهد که نمی ای انجام می گونه ، اما این کار را به زندگی است

شـکل  اگر کسی تصمیم بگیرد که مطابق اصول حکیمانـۀ رفتـار کـه بـه. موفقیت تلقی کرد
، رفتار نماید، احتمال دارد که برکات و پاداشـها و  شعری و مجازی در کتاب امثال بیان شده

ِ، هیچگاه موفقیت  اما در کتاب امثال. ، نصیبش گردد هایی که در این کتاب ذکر شده موفقیت

فراموش نکنید که یکی از دالیلی که خدا کتابهـای .  ی و تضمینی تعلیم داده نشده استقطع
مقدس قـرار داد، ایـن بـود کـه بـه مـا یـادآوری فرمایـد کـه در  جامعه و ایوب را در کتاب

. دهد، هیچ تضمین و قطعیتی وجود ندارد خصوص خوبی و بدی که در زندگی ما روی می
  :به این نمونه توجه بفرمایید

 
 ، دهند مباش از جمله آنانی که دست می

 .شوند ها ضامن می و نه از آنانی که برای قرض

 ، اگر چیزی نداری که ادا نمایی

 ).۲۷- ۲۶  :۲۲امثال (پس چرا بستر تو را از زیرت بردارد؟ 

 
 حاکمی که به سخنان دروغ گوش گیرد،

 ).۱۲  :۲۹امثال (جمیع خادمانش شریر خواهند شد 
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 سازد، نه متکبران را منهدم میخداوند خا

 ).۲۵  :۱۵امثال (نماید  زن را استوار می اما حدود بیوه

 
را حکمی فراگیر و جامع از جانب خـدا ) ۲۷- ۲۶  :۲۲امثال (اگر بخواهید نمونه نخست 

یا ممکن است اینطـور تـصور . ای بخرید یا وامی دریافت کنید بینگارید، نباید هیچگاه خانه
، از  ، زیر بار قرضی بروید، خـدا بالمـآل تمـام امـوال  طریق کارتهای اعتباریکنید که اگر از

اللفظـی و افراطـی  گونه تفـسیر تحـت این.  خوابتان را نیز از شما خواهد گرفت جمله رخت
زبـان شـعری و مجـازی  المثل را در نیابید که بـه باعث خواهد شد که پیام اصلی این ضرب

تیاط زیر بار قرض رفت چون ممکن است عواقب دردنـاکی خواهد بگوید که باید با اح می
دارد  کتاب امثال این حقیقت را در قالب اصطالحات خاص و باریکی بیان مـی. داشته باشد

ای  تر اشاره کند، نـه بـه نکتـه تا به اصلی گسترده)  دست دادن و از دست دادن بستر و غیره(
، مـردان عـادل بـدون اینکـه ایـن  دسمقـ در روزگـار کتـاب.  فنی دربارۀ نحوۀ وام گـرفتن

ایشان به . کردند گرفتند، زیرا پیام اصلی آن را درک می المثل را زیر پا بگذارند، وام می ضرب
المثلی نظیر نمونه مورد نظر ما، این است  دانستند که مقصود ضرب امثال عادت داشتند و می

 . قرض رفتً، نه اینکه اصال نباید زیر بار  که چگونه باید قرض گرفت

المثـل  مقصود ایـن ضـرب. اللفظی درک کرد را نیز نباید تحت) ۱۲  :۲۹(نمونه دوم فوق 
کنید و رئیستان به بعضی افراد که حقیقت را بـه او  این نیست که اگر در دوایر دولتی کار می

المثـل قـصد  این ضرب. ای جز پیوستن به شریران ندارید دهد، چاره گویند گوش فرامی نمی
جـای  حقیقت دیگری را بیان دارد، و آن این اسـت کـه اگـر حـاکمی دوسـت دارد بـهدارد 

رفته کسانی را گرد خود خواهد آورد که فقـط  ، به دروغ گوش فرادهد، سرانجام رفته راستی
. ، حکومتی فاسد خواهد بود نتیجه چنین روشی. آورند چیزهای مورد پسند او را بر زبان می

حقیقت را بشنود، حتی اگر دردناک باشد، حکومت را بر صداقت اما حاکمی که اصرار دارد 
 . صورت لغوی و فنی ، نه به وار بیان شده این حقیقت در قالبی مثل. نماید و راستی استوار می

از . تـر از سـایر مـوارد باشـد شاید مجازی بودن مقصود روشن) ۲۵  :۱۵(در نمونه سوم 
انیم که خانۀ بسیاری از متکبران هنوز اسـتوار د مقدس می تجربه خودمان و از شهادت کتاب

ِکـاران طمـاع یـا  زنـانی هـم هـستند کـه تحـت ظلـم و سـتم طلـب و پا بر جا است و بیوه

پس اگر مقصود این ).  ؛ و غیره۳- ۲  :۲۴؛ ایوب ۴۰  :۱۲مرقس .  ش.ر(کالهبرداران قرار دارند 
 و محـافظ خانـه مـسکینان المثل این نیست که خدا در عمل ویرانگر خانـه متکبـران ضرب

المثل این است که خدا از متکبـران  ؟ پیام این ضرب باشد، چه برداشتی باید از آن داشت می
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 ۲۴۱ ...در آن روزگار و : حکمت

، مطـرودین و  ، یتیمـان زنـان یعنـی بیـوه(باشد  دیدگان می دار ستم گردان است و طرف روی
المثل با  قتی این ضربو).  ؛ و غیره۱۳ و ۱۲  :۲۶؛ ۱۱  :۱۶؛ ۲۹  :۱۴تثنیه .  ش.؛ ر تمامی محتاجان

ایـن یـک . گـردد تـر مـی شود، معنایش روشن  مقایسه می۵۳- ۵۲  :۱ و لوقا ۱۱- ۱۰  :۲۳امثال 
ریزی شده تـا بـه حقیقتـی فراسـوی  القدس طرح المثل مینیاتور است که توسط روح ضرب

این جهـان های  عدالتی اشاره نماید، به این اصل واال که خدا سرانجام بی»  زن بیوه«و »  خانه«
اند، برطرف خواهـد نمـود  را با پست ساختن گستاخان و اجر دادن به عادالنی که رنج برده

 ).۴- ۳  :۵متی .  ش.ر(

 
 

  امثال را باید به شکل یک مجموعه مطالعه کرد

هـا تعـدیل نمـود و در پرتـو سـایر  المثـل المثل الهامی را باید با سایر ضـرب هر ضرب
، هر )۲۵  :۱۵(گونه که در نمونه سوم در باال دیدیم  همان. دمقدس درک کر های کتاب قسمت

، تفـسیرش  هـا بخـوانیم المثل صورت منزوی و جدا از سایر ضرب المثلی را به چقدر ضرب
المثلی درست درک نشود، ممکن است بـه نگـرش یـا رفتـاری  اگر ضرب. گردد تر می مبهم

شـکل یـک  هـای کتـاب امثـال بـه المثل نادرست منتهی گردد، در حالیکه اگر تمامی ضرب
عـالوه بایـد  بـه. مجموعه مطالعه شود، احتمال حصول چنین نتیجۀ سوئی کمتر خواهد بود

، شما را از تعـادلی کـه  جهانی ها به امور عملی و این المثل مراقب باشید که توجه این ضرب
 غافـل آورنـد، وجـود مـی گرایی بـه مقدس از طریق هشدار علیه مادی سایر بخشهای کتاب

مراقب باشید که پیرو حکمت دوستان ایوب نگردید که کامیابی دنیوی را مترادف با . نسازند
هـای منتخـب  المثل چنین کاری مطالعه نامتعادل ضرب. دانستند عدالت در پیشگاه الهی می

ای برای موجه جلوه دادن زندگی خودخواهانه یا اعمالی  سعی نکنید در امثال نکته. باشد می
یـاد داشـته باشـید کـه  بـه. باشـد، بیابیـد مقدس در سایر بخشها می یر با تعالیم کتابکه مغا
اند، به همین دلیل است که به هنگام  بندی شده ًها معموال به طرق گوناگون دسته المثل ضرب

تمام ایـن مالحظـات بـرای ایـن . جهید مطالعۀ آنها، گویی از موضوعی به موضوع دیگر می
المثـل نیـز توجـه  به این دو ضـرب.  که تفسیر نادرست انجام ندهیماست که مراقب باشیم 

  :)۱۴  :۲۲؛ ۲۲  :۲۱امثال (بفرمایید 

 
   مرد حکیم به شهر جباران برخواهد آمد

 .اندازد   و قلعه اعتماد ایشان را به زیر می
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۴۲

 ،   دهان زنان بیگانه چاه عمیق است

 .د  و هر که مغضوب خداوند باشد، در آن خواهد افتا

 
ایـن وسـیله خـدا را  اگر کسی حکیم باشد، آیا باید به شهر حـصاردار حملـه کنـد و بـه

خشنود سازد؟ یا اگر کسی باعث نارضایتی خدا شده باشد، آیا در معرض ایـن خطـر قـرار 
 دارد که در دهان یک زن بدکار خفه شود؟

معنـای « :  گفتًبسیاری از افراد طبعا به این سؤاالت جواب منفی خواهند داد و خواهند
اما بسیاری از همـین افـراد بـا اصـرار » ! این آیات هر چه باشد، اینهایی که گفته شد، نیست

اللفظی معنی کـرد و ایـن نتیجـه را گرفـت کـه یـک   را باید تحت۲۶  :۲۲گویند که امثال  می
 این برداشت را کـرد کـه شـخص در هـر ۲۰  :۶مسیحی هرگز نباید قرض بگیرد؛ یا از امثال 

بـسیاری از . نی باید همیشه مطیع والدین خود باشد، حتی اگر مشورت آنها اشـتباه باشـدس
مقـدس  ها با یکدیگر و با سایر بخشهای کتاب المثل مسیحیان با عدم مقایسه و تعدیل ضرب

 .رسانند ، زیان زیادی به دیگران می) تازه اگر با عقل سلیم کاری نداشته باشیم(

، نکتۀ اصلی ایـن اسـت کـه حکمـت حتـی از )۲۲  :۲۱(اال ِالمثل نخست در ب در ضرب
المثـل  شباهت به ضرب سبک آن بی.  این یک مبالغه است.  نیروی نظامی نیز نیرومندتر است

، بلکـه  این یک حکـم نیـست» . قلم از شمشیر نیرومندتر است« :گوید امروزی نیست که می
درسـتی  المثل زمانی بـه  ضربپیام این.  تصویری است نمادین و مجازی از قدرت حکمت

های کتاب امثال که در ستایش فایده و کارآیی  المثل درک خواهد شد که آن را با سایر ضرب
در اینجـا ).  ؛ و غیـره۲۹- ۱۷  :۲۲؛ ۶- ۱  :۱.  ش.ر(گوینـد، مـرتبط سـازیم  حکمت سخن مـی

 .کند چارچوب کلی نقشی حیاتی در امر تفسیر ایفا می

. اش دارد نیز نیاز به قیاس با چارچوب کلی) ۱۴  :۲۲(ر باال آمد المثل دیگری که د ضرب
؛ ۱  :۱۵.  ش.ر(ها بر اهمیت دقت در تفکر و تکلم تأکیـد دارنـد  المثل شمار بسیاری از ضرب

ًعبارت دیگـر، سـخن انـسان معمـوال او را  به).  ؛ و غیره۴  :۱۸؛ ۲۸- ۲۷، ۲۴- ۲۳، ۲۱، ۱۰  :۱۶
ممکـن اسـت ). ۲۰- ۱۵، ۱۱  :۱۵متـی .  ش.ر(سـازد  کوم مـیشنود، مح بیش از آنچه که می

توانیـد همـواره سـخن خودتـان را مهـار  شنوید کنترل کنید، اما می نتوانید مطالبی را که می
آن نوع اعمالی که یک زن « :توان به این شکل بسط داد المثل خاص را می این ضرب. نمایید

انـدازۀ افتـادن در  تواند برای انسان به ورد، میآ دهد و سخنانی که بر زبان می بدکار انجام می
خواهید مورد غضب خدا واقع نـشوید، از ایـن امـور  اگر می. ِیک چاه عمیق خطرناک باشد

ها، ما را از تفسیر نادرسـت آنهـا  المثل توجه به چارچوب کامل هر یک از ضرب» .بپرهیزید
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 ۲۴۳ ...در آن روزگار و : حکمت

 .دارد برحذر می

 
 خاطر سپرد؛ آنها نکات دقیق نظری نیستند اند که بتوان به امثال طوری نوشته شده

طور تدوین نشده کـه  المثلی آن هیچ ضرب.  المثلی بیان کامل حقیقت نیست هیچ ضرب
ِبتوان از آن این انتظار نامعقول را داشت که در تمامی شرایط و در همه اوقات قابـل اعمـال 

ه عقل سلیم و حـس وار تدوین شده باشد، بیشتر ب یک اصل هر چقدر خالصه و مثل. باشد
تـر و  ًتشخیص نیاز خواهد داشت تا درست تفسیر شود، اما طبعا تأثیرش بر شـنونده عمیـق

کوشند معرفتی را عرضه دارند  ها می المثل ضرب. خاطرسپاری آن بیشتر خواهد بود امکان به
. رار دهدای را ارائه دهد که نقاد را تحت تأثیر ق خاطر سپردن باشد، نه آنکه فلسفه که قابل به

ذهـن (اند که یا تصویری را در ذهنتان ایجـاد کننـد  ریزی شده ، امثال برای این طرح بنابراین
وجود آورنـد  یا صوتی خوشایند را به) سپارد خاطر می های انتزاعی به تصاویر را بهتر از داده

 ۱۹  :۱۵امثـال ای از کاربرد تصاویر، به  عنوان نمونه به).  مانند تکرار دلنشین لغات یا اصوات(
  :توجه بفرمایید

 
 ،   راه کاهالن مثل خاربست است

 .   اما طریق راستان شاهراه است

 
در اینجا ما شاهد زبانی هستیم که هدفش نه اشاره به نوع گیاهانی است کـه بـر سـر راه 

، یعنی به ایـن  ای فراتر از ظاهر قضیه ، بلکه اشاره به نکته) خاربست(روید  اشخاص تنبل می
 . اصل است که کوشایی بهتر از تنبلی است

 از سرسپردگی و خدمت فداکارانۀ همسر خوب ارائـه ۳۱- ۱۰  :۳۱تصویری که در امثال 
شـود؛  ترتیب با حروف الفبای عبری آغـاز مـی هر آیه به.  ، ماحصل ترتیب الفبایی است شده

ی باشد، امـا در نظـر شود که این قطعه در عبری بسیار گوشنواز و قابل یادگیر این سبب می
اما اگر کسی دریابد . گرا روشی غیرعملی برای زنان جلوه کند انصاف یا خوانندۀ لفظ نقاد بی

، بر سـعادتی  ریزی شده تا از طریق مبالغه ً، عمدا طوری طرح  آمده۲۲  :۳۱که توصیفی که در 
گونـه  المثل اش بیاورد تأکید کند، حکمت ضرب تواند برای خانواده که یک همسر خوب می
ایـن بخـش ایـن اسـت کـه ) و تـصاویر(قـصد نیکـوی کلمـات .  به هدفش رسیده اسـت

این آن هدفی است کـه . رهنمودهای مفید را در مواقع ضروری در اختیار خواننده قرار دهد
 . خدا برای کتاب امثال مقرر فرموده است
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 مقدس را درست درک کنیم؟ چگونه کتاب ۲۴۴

 دکر»  ترجمه«ها، باید آنها را  المثل  برای درک ارزش بعضی از ضرب

های کتاب امثال حقایق خود را در قالب روشها و نهادهایی بیـان  المثل بسیاری از ضرب
. ًدارند که دیگر مرسوم نیستند، اما برای اسرائیلیان در روزگار عهد عتیق کامال آشنا بودند می

ًیعنـی آنهـا را دقیقـا بـه (شان تبـدیل نکنیـد  های امروزی ها را به معادل المثل اگر این ضرب
ً، ممکن است پیامـشان کـامال نـامربوط )نکنید»  ترجمه«ِها و نهادهای متداول امروزی روش

  : توجه بفرمایید۲۴  :۲۵ و ۱۱  :۲۲به این دو نمونه از امثال ). ۴فصل .  ش.ر(نظر آید  به

 
   هر که طهارت دل را دوست دارد، و لبهای ظریف دارد،

 .باشد   پادشاه دوست او می

 
 ، بام وشه پشت  ساکن بودن در گ

 .   بهتر است از بودن با زن جنگجو در خانۀ مشترک

 
کنند که دیگر توسـط نظـام سـلطنتی  بسیاری از مردم روزگار ما در جوامعی زندگی می

بام مسطح وجود نـدارد کـه بتـوان در  همچنین در بسیاری از کشورها پشت. شود اداره نمی
،  مقدس نه فقـط ممکـن  امر در دوره کتابآنجا اتاقی ساخت و زندگی کرد، در حالیکه این

هـا اتـالف وقـت  المثل پس آیا مطالعه این دسته از ضرب). ۶  :۲یوشع (بلکه متداول نیز بود 
ًشرطی که بتوان مسائل فرافرهنگی را که در زبان کامال فرهنگـی  ، البته به ؟ به هیچ وجه است ِ

تـوان  خیلـی سـاده مـی) ۱۱  :۲۲(ق را پیام اصلی نمونه اول فو. ، تشخیص داد آنها بیان شده
پادشـاه دوسـت او «درک کرد، البته اگر بتـوان تـشخیص داد کـه معـادل امـروزی عبـارت 

» . تأثیر مثبتی بر مدیران و رهبران خواهـد گذاشـت« :، چیزی شبیه این خواهد بود»باشد می
زبـان .   اسـتمظهـر تمـامی رهبـران»  پادشاه«.  داده است این مثل همیشه همین معنی را می

کنـد، یعنـی بـه ایـن  وار کتاب امثال به حقیقتی فراسوی ظـاهرش اشـاره مـی خاص و مثل
 .گیرند ًحقیقت که رهبران و مسؤوالن معموال تحت تأثیر صداقت و گفتار دقیق قرار می

»  ترجمـه«شـرط آنکـه  ، به نیز دشوار نیست) ۲۴  :۲۵(المثل دوم باال  تشخیص پیام ضرب
توان آن را چنین بازسـازی  حتی می.  نگ آن زمان به زمان خودمان انجام دهیمالزم را از فره

ای بـزرگ بـا زنـی  زندگی کردن در کنج انبار، بهتر اسـت از زنـدگی کـردن در خانـه« :کرد
.  ًها اکثرا خطاب به جوانـان گفتـه شـده اسـت المثل فراموش نکنید که این ضرب» ! خلق کج

. کند، چه باید بکند که مردی که با زنی تندخو زندگی میالمثل فوق این نیست  منظور ضرب
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چنـین . خـرج دهـد منظورش این است که انسان باید در انتخـاب همـسر دقـت کـافی بـه
درسـتی درک  المثل اگر بـه ، این ضرب ای در همه فرهنگها وجود دارد، به همین دلیل مسئله

؛ اول قرنتیـان ۱۱- ۳  :۱۹ی متـ.  ش.ر(دهـد  شود، رهنمودی صحیح و خداپسندانه ارائـه مـی
،  زده و مبتنـی بـر کـشش جـسمی همه قبول دارند که ازدواجی شتاب). ۴۰- ۲۵ و ۱۴- ۱  :۷

 .تواند عاقبتی تلخ داشته باشد می

دهیم تا پیام الهـی آنهـا  تر امثال ارائه می در اینجا قواعدی را برای درک و کاربرد درست
 .بهتر دریافت شود

 .نماید ی دارد و به حقیقتی فراتر از ظاهر کلمات خود اشاره میامثال زبانی مجاز -۱ 

 . امثال بسیار عملی هستند، نه الهیاتی و نظری -۲ 

شان آسان باشد، نه اینکه از نظر فنـی  خاطرسپاری اند که به امثال طوری تدوین شده -۳ 
 .دقیق باشند

رست برای نقطـه مقابـل ، بلکه د امثال برای تشویق رفتار خودخواهانه نوشته نشده -۴ 
 . آن

هـای  دقـت بـه معـادل کنندۀ فرهنگ کهن هستند، باید بـه ًامثالی که شدیدا منعکس -۵ 
 .شوند تا پیام خود را از دست ندهند»  ترجمه«امروزی خود 

هایی از طرف خدا نیـستند، بلکـه رهنمودهـایی شـعری بـرای رفتـار  امثال تضمین -۶ 
 .باشند خوب می

ًست برای رساندن مقصود خود، از زبانی خاص اسـتفاده کننـد، مـثال امثال ممکن ا -۷ 
 . صیغه مبالغه یا هر صنعت دیگر ادبی

هـای زنـدگی  هایی مفید بـرای نگـرش حکیمانـه بـه برخـی از جنبـه امثال توصیه -۸ 
 .باشند، اما جامع و مانع نیستند می

ای  مـشوق شـیوهدرسـتی مـورد اسـتفاده قـرار نگیرنـد، ممکـن اسـت  امثال اگر به -۹ 
درستی استفاده شـوند، رهنمودهـایی عملـی  اما اگر به. گرایانه برای زندگی جلوه کنند مادی

 .برای زندگی روزمره خواهند بود

 
 ها حکمت در غزل غزل

 
ای اسـت عاشـقانه بـه سـبک شـعر  ؛ قطعه ها یک سرودۀ تغزلی طوالنی است غزل غزل

،  مـردم در اسـرائیل کهـن.  ا حکمت تغزلی بنامیمتوانیم آن ر می.  تغزلی خاور نزدیک باستان
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). ۳۲  :۳۳حزقیال .  ش.ر(های عاشقانه بسیار مأنوس بودند  مانند مردم سایر سرزمینها، با ترانه
شمار آورد؟ چرا خدا هشت بـاب  توان از دستۀ حکمت به اما چگونه یک ترانۀ تغزلی را می

این سرودۀ تغزلـی بـه  :  بسیار ساده استمقدس قرار داد؟ پاسخ این شعر تغزلی را در کتاب
ایـن . ِپردازد، یعنی اینکه باید عاشق چه کسی شد، و چگونه باید عاشق شد دو نکتۀ مهم می

اتخـاذ تـصمیمی . شـود ترین تصمیمات زنـدگی انـسان مربـوط مـی ، به اساسی دو موضوع
 .تی دارد، برای هر ایماندار اهمیتی حیا  مهممسئلهخداپسندانه در خصوص این دو 

.  خدا در مغز انسان سلولهای فراوانی مخصوص عشق و مسائل جنسی قـرار داده اسـت
» نیکـو«این واقعیتی است در مورد وجود ما، و جزئـی از آن خلقتـی اسـت کـه خـدا آن را 

تواند در اثر تصمیمات غیرالهی بـه  ، هر چیز نیکویی می اما متأسفانه). ۳۱  :۱پیدایش (خواند 
کار گرفته شود و هـم در  تواند هم در راه خوب به هر مهارت انسانی می. شودتباهی کشیده 

، در راههای بـد مـورد اسـتفاده قـرار  جای راههای خوب تواند به راه بد؛ امیال انسان نیز می
این امور نیز در اثـر سـقوط انـسان بـه .  در مورد امور عشقی و جنسی نیز چنین است. گیرد

منـدی در چـارچوب  جای تأمین سـعادت ها به ری که این قابلیتاند، طو تباهی کشیده شده
هـای  ای بـرای ارضـای خواسـته  منظور نظر خدا بود، تبدیل به وسیلهکه چنان،  همسری تک

، در مقابـل طیفـی گـسترده از  نـوع بـشر در مـسائل جنـسی.  نفسانی و شهوانی شده است
نـان خـود را بـه دسـت عـشق و آیا امکان دارد که شخص ع. تصمیمات گوناگون قرار دارد

خواهد ببرد، بدون آنکه عواقب آن را درنظر بگیـرد؟  عاشقی بسپارد تا او را به هر جا که می
آیا ممکن است شخص چنان درگیر مسائل جنسی شود که باعث ننـگ خـدا گـردد؟ ! ًقطعا
آیـا !  گمـان بـار گـردد؟ بـی آیا امکان دارد مسائل جنسی وارد مسیری منحرف و زیان! ًیقینا

آیا تأکید بر مـسائل ! ًکننده و خشن تبدیل شود؟ حتما ممکن است که عشق به عاملی کنترل
. اما نیازی نیست که چنین باشـد! ً، ممکن است لطافت عشق را از میان ببرد؟ مطمئنا جسمی

تواننـد  ، اگر در چارچوب تصمیمات درست عملی شوند، می ، از جمله عشق مسائل جنسی
این همان چیزی است که موضوع اصلی غـزل . خدا، باعث جالل او گردندطبق طرح اولیه 

 .دهد ها را تشکیل می غزل

ها در طول تـاریخ مـورد تفـسیرهای گونـاگون  اما باید اذعان داشت که کتاب غزل غزل
طـور خالصـه  به.  ترین این تفسیرها، تمثیلی کردن مطالب آن است متداول.  قرار گرفته است

. یابـد مقدس معنایی یکسان مـی در تمامی بخشهای کتاب»  محبت«ًال کلمه ، مث در این روش
، بـا مفهـوم آن  نماید، مفهوم محبت در این آیه اگر در جایی آمده که خدا جهان را محبت می
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هـای  ، از آنجا که در برخی از کتـاب درضمن. شود ها یکسان انگاشته می در کتاب غزل غزل
- ۱  :۵اشعیا (ئیل به عشق و دلبستگی مرد به همسرش تشبیه شده انبیا، رابطه خدا با قوم اسرا

هـا  ، این برداشت مطرح شده که مسائل عاطفی و عشقی در غزل غـزل)۱۵- ۲  :۲ و هوشع ۷
ًچنین تفسیر و برداشتی خصوصا در عهد . کند وار به رابطه خدا با قومش اشاره می نیز تمثیل

.  گـشت داول و مرسوم بود، امری عـادی تلقـی مـیًپدران کلیسا که تفسیر تمثیلی شدیدا مت
چنـین تفـسیری تـا دوران اخیـر .  ها تبدیل شد به سرود عشق مسیح به کلیسایش غزل غزل

 .رایج و پابرجا بود

دهد که چنین برداشتی در مورد آن صـدق  ها نشان می اما حتی مطالعه سطحی غزل غزل
شـود،  های تغزلی تمثیلـی دیـده مـی ودهاین کتاب جزو کتب نبوتی که در آنها سر. کند نمی

، حـاوی هـیچ  ماننـد کتـب نبـوتی. باشد ؛ و آشکار است که مانند آنها تمثیلی نیز نمی نیست
ً، بلکه مستقیما بر رابطۀ عاشقانه میان یـک  ای به تاریخ اسرائیل و نمادهای ملی نیست اشاره

 را با چنان حالـت و بـا چنـان عالوه این کار به.  مرد و زن و کشش میان آن دو متمرکز است
هـای  ًمـثال هیچگـاه در کتـاب. دهد که هیچ شباهتی به کتب نبوتی نـدارد تفصیلی انجام می

  : خوانیم نبوتی چنین چیزی نمی

 
 ، اینک تو زیبا هستی ای محبوبه من

 . اینک تو زیبا هستی

  و چشمانت از پشت برقع تو مثل چشمان کبوتر است

   استو موهایت مثل گله بزها

 .اند که بر جانب کوه جلعاد خوابیده

  بریده دندانهایت مثل گله گوسفندان پشم

 که از شستن برآمده باشند

 .و همگی آنها توأم زاییده و در آنها یکی هم نازاد نباشد

 ، لبهایت مثل رشته قرمز و دهانت جمیل است

 . هایت در عقب برقع تو مانند پاره انار است و شقیقه

  خانه بنا شده است برج داود است که به جهت سالحگردنت مثل 

 و در آن هزار سپر

 ).۴- ۱  :۴ ها  غزل«یعنی همه سپرهای شجاعان آویزان است 
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، او زیبـایی  در آن. این سرودۀ تغزلی یک مرد است در تعریف و تمجید از محبوبۀ خـود
این تشبیهات البتـه عـین . کند ِمحبوبه خود را به تصاویر زیبای زندگی آن روزگار تشبیه می

 .انگیز ظاهر محبوبه نیستند، اما تصاویری هستند تحسین

، شبیه این  ِهای تغزلی کتب نبوتی های سروده ای دیگر، هیچ چیز در تمثیل عنوان نمونه به
  : قطعه نیست

 
 . من در خواب هستم اما دلم بیدار است

  :)گوید و می(کوبد  آواز محبوب من است که در را می

 ! ، ای خواهر من از برای من باز کن«

 ! ای محبوبه من و کبوترم و ای کامله من

 ». زیرا که سر من از شبنم و زلفهایم از ترشحات شب پر است

 ؟ ؛ چگونه آن را بپوشم رخت خود را کندم

 ؟ چگونه آن را چرکین نمایم.  پایهای خود را شستم

  ِمحبوب من دست خویش را از سوراخ در داخل ساخت

 .و احشایم برای وی به جنبش آمد

 ، جهت محبوب خود باز کنم من برخاستم تا در را به

ُو از دستم مر و از انگشتهایم مر صافی بر دسته قفل بچکید ُ. 

 ، به جهت محبوب خود باز کردم

 .، رفته بود اما محبوبم روگردانیده

 در شده بود؛ ، جان از من به گفت چون او سخن می

 ؛ دم و نیافتماو را جستجو کر

 ).۶- ۲  :۵ها  غزل(او را خواندم و جوابم نداد 

 
موقـع  ، نتوانـسته بـه دید که چون در خواب است این بخشی از خواب زنی است که می

، امـا دلـم بیـدار  من در خـواب هـستم«. برخیزد و در را برای محبوب خود باز کند تا نرود
همـه مـا » . دیـدم داشتم خـواب مـی« که این سبکی است شعری برای بیان این نکته» . است

ایم سریع حرکت کنیم و چیزی را که به دنبـالش  ایم که در آن نتوانسته چنین خوابهایی دیده
ای است برای تأکید بـر کشـشی  در این مورد، خواب محبوبه وسیله.  دست آوریم ، به هستیم

ع شـدن فرصـت کند و بر سرخوردگی ناشی از ضـای که زن برای محبوب خود احساس می
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 ).۵- ۱  :۳.  ش.همچنین ر(دیدار او 

، انواع دیگری از گفتار عاشقانه در کتـاب  عالوه بر تشبیهات بصری و توصیفات خواب
ــشق  ــدت ع ــدت و ح ــان ش ــر بی ــود دارد، نظی ــال وج ــوت از )۴- ۲  :۱(امث ــیه و دع ، توص

، مبالغـه در )۱۳  :۸؛ ۱۳- ۱۱  :۷(هـای عاشـقانه  ، دعـوت)۹  :۵؛ ۸  :۱(کننـدگان عـشق  مالحظه
، توصـیف )۹- ۸  :۶(ها برای وفاداری در عـشق  ، مقابله با وسوسه)۹- ۸  :۲(توصیف معشوق 

). ۱۲- ۱۱  :۸؛ ۵  :۳- ۱۶  :۲دنبال   به۱۱- ۶  :۳(ِعنوان نیرویی باالتر از شکوه خود سلیمان  عشق به
ی و عقالیـی بـه طـور منطقـ ، اما همگـی بـه تمام اینها به شکل شعر موسیقیایی وصف شده

 .اند تصمیمات فرد در زمینۀ عشق و مسائل جنسی مربوط شده

پردازیم که شما را در درک و کاربرد درست غزل  ، در اینجا به ذکر چند نکته می بنابراین
  :ها کمک خواهد کرد غزل

مطابق مکاشفۀ . ها را درک کنید ، سعی کنید تا چارچوب اخالقی کلی غزل غزل نخست
همسری میان زن و مرد، چارچوب درسـت زنـدگی  ، پیوند زناشویی تک د عتیقالهی در عه

. کردنـد ها را در پرتو ایـن نگـرش درک مـی ، و اسرائیلیان خداترس غزل غزل جنسی است
، چه پیش از ازدواج چه  حالت کلی حاکم بر کتاب بسیار مخالف خیانت در زناشویی است

هـا  این پیـام اصـلی غـزل غـزل.   زن و مرد استازدواج اوج و تداوم عشق میان.  پس از آن
 . است

، اشـعار عاشـقانۀ  نزدیکترین متون مشابه آن. ها توجه کنید ، به سبک ادبی غزل غزل دوم
، بلکـه  عهد عتیق و سایر اقوام خاور نزدیک است که محتوای آنها هر نـوع عـشقی نیـست

های عروسی سروده   در ضیافتًهای عاشقانه احتماال ترانه.  عشق در چارچوب ازدواج است
،  ، وفـاداری ها دربـارۀ نیـروی عـشق این ترانه.  شد که برای حضار معنای عمیقی داشت می

. گوینـد ، و خطر خیانت سخن می ، شادی و سرور آن ، ارزش عشق مبارزه با وسوسه خیانت
ارچوب ها حاکم است و سعی بر آن است که عـشق را در چـ اخالقیاتی استوار بر این ترانه

 .درست آن مهار کنند

گیریهای خداپسندانه بخوانیـد، نـه  عنوان اندرزهایی برای تصمیم ها را به ، غزل غزل سوم
ای است که در خصوص تفسیر  این همان نکته.  عنوان توصیف امور فنی عشق و زناشویی به

 ۹- ۱ هـا، امثـال مقـدس بـه غـزل غـزل یکی از نزدیکترین بخشهای کتـاب.  امثال نیز گفتیم
یـابیم کـه  ِدر آنجا شعری در زمینۀ جذابیت حکمت و مکـروه بـودن جهالـت مـی. باشد می
 .نماید ، به تصمیم درست اشاره می ای ، و نه گزاره صورت تغزلی و شعری به
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سازد که بـا ارزشـهای  ها ارزشهایی را مطرح می ، توجه داشته باشید که غزل غزل چهارم
دربارۀ تکنیکهـای امـور جنـسی »  متخصصین«امروزه . داردزمانه ما در غرب تفاوت زیادی 

آورند، عـشق و کشـشی کـه  ِگویند، اما هرگز سخنی دربارۀ عشق پاک به میان نمی سخن می
ایـن دسـته از متخصـصین . دهـد مرد را در چارچوب ازدواجی پایدار به یک زن پیوند مـی

کننـد، درسـت همـان داری  های جنسی طرف جویی و ارضای خواسته ممکن است از لذت
هـا و  فرهنـگ مـا مـشوق ارضـای همـه نـوع خواسـته. نماید ها رد می چیزی که غزل غزل

پـردازد کـه چگونـه یـک  ها به این نکتـه مـی ، در حالیکه غزل غزل های جنسی است سلیقه
در دنیای . شخص باید به عشقش به شخص دیگری وفادار بماند و نیازهای او را تأمین کند

در غـزل . شـود ای مربوط به دورۀ پـیش از ازدواج تلقـی مـی مسئلهًمعموال مدرن ما، عشق 
ها عشق موضوعی است که باید در تمام طول ازدواج ادامه یابـد و وجـه مشخـصه آن  غزل
 .که چنین باشد با آرزوی این.  است
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  فصل سیزدهم

 تصاویری از داوری و امید : مکاشفه
 

گـذاریم و بـه کتـاب مکاشـفه  ا پشت سـر مـیهای عهد جدید ر هنگامی که همۀ کتاب
جـای  در اینجـا، بـه.  ایـم کنیم که به سرزمینی بیگانه گام نهـاده ، ناگهان احساس می رسیم می

، کرناهـا،  ، بـه تـصاویری از فرشـتگان ِروایات و رساالت حاوی حقـایق الهیـاتی و احکـام
 . خوریم انتها برمی ، اژدهاها، و چاههای بی ها، جانداران لرزه زمین

ُکتاب در کانن قرار دارد، لذا بـرای . ِ، در ذات خود آن قرار دارد مسائل تعبیری این کتاب
اما زمانی کـه در آن پیـام خـدا را بـرای .  القدس ، الهام شده از جانب روح ما کالم خدا است

خن نویسنده گـاه صـریح سـ.  دانیم با آن چه باید بکنیم ً، اکثرا نمی کنیم خودمان جستجو می
، یوحنا، که برادر شما و شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح  من« :گوید می

»  بـه پطمـس شـدم'  ای مـسمی ، در جزیره جهت کالم خدا و شهادت عیسی مسیح ، به هستم
، بـا  شده ، در شهرهای شناخته شده او نوشته خود را خطاب به هفت کلیسای شناخته). ۹  :۱(

 .نویسد  سدۀ نخست میشدۀ شرایط شناخته

دهد که برخی از آنها قابل درک است  ، نمادهایی غنی و متنوع ارائه می اما در همان حال
اکثـر ). ۱۰- ۱  :۱۱دو شـاهد؛ (، و برخی دیگـر مـبهم )۱۷- ۱۲  :۶؛  لرزه شکل زمین داوری به(

پردازد، اما  ی، و همچنین از اینکه کتاب به رویدادهای آینده م مشکالت ناشی از نمادها است
 . ِهمۀ اینها در چارچوب قابل تشخیص قرن اول قرار داده شده است

کنـیم  کنیم که تمامی این مشکالت را حل خواهیم کرد؛ همچنین تصور نمی ما ادعا نمی
باید از همین آغاز بگوییم کـه . های ما موافق باشند تمامی خوانندگان این کتاب با همه گفته

هـای زیـادی نوشـته  کتاب. تنی الزم به کتاب مکاشفه نزدیک شودهیچ کس نباید بدون فرو
اما چنین کاری سـاده . اند کنند که پیام مکاشفه را با زبانی ساده تشریح کرده شده که ادعا می

، باید ) فصل سوم.  ش.ر(، مانند بخشهای دشوار رساالت  برای مطالعۀ کتاب مکاشفه.  نیست
پنج مکتب عمده برای تفسیر مکاشفه وجود دارد، البته ً، خصوصا که  تعصب را کنار گذاشت

 . بدون درنظر گرفتن گرایشهای فرعی هر مکتب

های یوحنـا، شـواهدی در  اما باید این جرأت را داشته باشیم که بگوییم برای درک گفته
. رسـند نظر خودمان منطقی مـی لذا چند توصیۀ تعبیری ارائه خواهیم داد که به.  دست داریم

، چـرا کـه در  ، تأویل بـسیار حیـاتی اسـت ، و در مورد این کتاب ست باید تأویل کنیماما نخ
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مقدس سر و کار داریم کـه آثـار بـسیاری بـرای تـشریحش نوشـته  اینجا با بخشی از کتاب
ًتقریبا در اکثر موارد، این آثار اصال به تأویل نمی. اند شده سـراغ  آنهـا بالفاصـله بـه. پردازند ً

پردازیهـایی  گیرد، خیـال خود می پردازیهای خام به ًوند که معموال شکل خیالر تعبیرهایی می
 .ذهن یوحنا خطور کند توانست به ًکه احتماال هیچگاه نمی

 
  ماهیت کتاب مکاشفه

 
، بررسـی سـبک  ، نخستین گام در راه تأویل مکاشـفه مقدس همانند اکثر بخشهای کتاب

، چـرا کـه مکاشـفه  شـویم ی از نوع دیگر مواجه میاما در این مورد، با مشکل.  ادبی آن است
،  ای سـبک مکاشـفه : فرد و عالی از سه نـوع سـبک ادبـی مـشخص ترکیبی است منحصر به

، سبکی است کـه در  ای ، یعنی سبک مکاشفه ، سبک اساسی آن عالوه بر این.  ، و رساله نبوت
های رایج در زمان ما   نمونههای دیگر، حتی اگر در مورد سبک.  روزگار ما دیگر رایج نیست

، مزمور  دانیم که رساله یا روایت های آن روزگار تفاوت داشته باشند، باز می نوعی با نوشته به
 ایـن اسـت کـه مـا چیـزی مـشابه آن مـسئله،  اما در مورد مکاشـفه.  المثل چیست یا ضرب

،  رو داریم  که پیشلذا در این مورد بسیار مهم است که تصویر روشنی از سبکی.  شناسیم نمی
 . دست آوریم به

 
 ای در کتاب مکاشفه یوحنا  سبک مکاشفه

غیـر از  بـه.  ای نوشـته شـده اسـت سبک مکاشفه کتاب مکاشفه یوحنا قبل از هر چیز، به
کتاب مکاشفه یوحنا، الاقل حدود دوازده کتاب دیگر در همین سبک نوشته شده کـه بـرای 

 میالدی شناخته شده بود، اما مکاشفه یوحنا ۲۰۰تا .  م. ق۲۰۰یهودیان و مسیحیان از حدود 
ای کـه هیچکـدام  هـای مکاشـفه این نوشته. فرد در میان آنان دارد ًقطعا جایگاهی منحصر به

، از جملـه مکاشـفه یوحنـا، از خـصوصیات  ُکاننی نیستند، انواع مختلف دارند، اما همگـی
  :زاین خصوصیات مشترک عبارتند ا. مشترکی برخوردارند

ًشـود، خـصوصا در  های نبوتی عهد عتیق یافت می ای در نوشته ریشه سبک مکاشفه -۱
ًای عمدتا به مسائل مربـوط  های مکاشفه نوشته. ، زکریا، و بخشهایی از اشعیا ، دانیال حزقیال

این سبک نوشـته در دوره جفـا و ظلـم و سـتم شـکل . پردازند به داوری آینده و نجات می
.  دهـد نیـست ، توجهشان دیگر به کاری که خدا در بطـن تـاریخ انجـام مـی بنابراین.  گرفت

نگریستند، به زمانی که خدا تاریخ را به پایانی  ًای صرفا به آینده می نویسندگان کتب مکاشفه
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هولناک و قاطع خواهد رساند که طی آن عدل به پیروزی خواهـد رسـید و شـرارت مـورد 
 . داوری نهایی قرار خواهد گرفت

ای از همـان ابتدایـشان اثـری ادبـی  هـای مکاشـفه ، نوشته برخالف اکثر کتب نبوتی -۲
صـورت  هایشان بعدها بـه ًانبیا اساسا سخنگویان یهوه بودند که وحی. هستند)  م-  نوشتاری(

،  َاما مکاشفه یکی از اشـکال آثـار ادبـی اسـت. نوشته در آمد و در یک کتاب گردآوری شد
، یوحنـا دسـتور یافـت کـه  عنوان مثال به.  ل خاص نگارشی استیعنی دارای ساختار و شک

، در حالیکه انبیا دستور داشتند آنچه را که شنیده یا دیده )۱۹  :۱(چیزهایی را که دید، بنویسد 
 .ًبودند، شفاها بیان کنند

شـکل رؤیـا و خـواب ارائـه شـده  ای به های مکاشفه در اکثر موارد، محتوای نوشته -۳
، اکثـر آثـار  بـه همـین دلیـل. ، حـالتی اسـرارآمیز و نمـادین دارد کار رفتـه  به، و زبان است

. بخـشد ، حالتی قـدیمی مـی گیرد که به نوشته ای از آن دسته از صنایع ادبی بهره می مکاشفه
باشد؛ ایـن نامهـا ایـن  ترین این صنایع یا ابزارها، استفاده از نامهای مستعار یا کاذب می مهم

آورد که گویی کتاب را یکی از بزرگان گذشته نوشته است  وجود می نده بهحالت را در خوان
انـد کـه کتـاب را بـرای روزهـای آتـی  و ایشان دستور یافتـه)  ، و غیره ، باروخ ًمثال خنوخ(
ً، همان زمانی است که کتـاب در آن عمـال » روزهای آتی«سازند، که البته منظور از »  مختوم«

ِ زمانی که ظاهرا نام مستعار نویسنده بر آن اشعار قرار داردنه(نگارش در آمده است  به  ). م -ً

ای و  انبیای غیرمکاشفه.  ای بیشتر تخیلی هستند تا واقعی های مکاشفه تصاویر نوشته -۴
ًخود عیسی مرتبا از زبان نمادین استفاده می ًکردند، اما این زبان اکثرا از تصاویر واقعی بهـره  ِ

هوشـع (دل  ، کبـوتر سـاده)۳۷  :۱۷لوقـا (، الش و کرکس )۱۳  :۵متی  (ً، مثال نمک گرفت می
ای بیـشتر تخیلـی  های مکاشفه اما تصاویر نوشته.  ، و غیره)۸  :۷هوشع (پخته  ، نان نیم)۱۱  :۷

، زنی کـه آفتـاب را پوشـیده بـود )۱  :۱۳مکا (هستند، مانند جانداری با هفت سر و ده شاخ 
ِخود عامل ممکن است .  ، و غیره)۱۰  :۹مکا (دم عقرب و سر انسان ، ملخهایی با )۱  :۱۲مکا (

، اما ترکیبات نامـأنوس آنهـا تخیلـی ) شناسیم ًمثال جاندار، سر، یا شاخ را می(تخیلی نباشد 
 . است

علت اینکه اثری نوشتاری بودند، با سبک ادبی بسیار رسمی  ای به های مکاشفه نوشته -۵
شدید در آنهـا وجـود داشـت کـه زمـان و رویـدادها بـا اجـزاء این گرایش . اند نوشته شده

در . خـورد چـشم مـی عالقه زیادی نیز در کاربرد نمادین اعـداد بـه. مشخصی تقسیم شوند
شـده ارائـه شـده  گـذاری ، و شـماره ، دقیق هایی منظم ، رؤیاها در صحنه ، در اثر نهایی نتیجه
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گیرنـد، موضـوع خاصـی را مطـرح  یها وقتـی در کنـار یکـدیگر قـرار مـ این صحنه.  است
ًآید تا تصاویر مختلـف ایـن موضـوع الزامـا  عمل نمی ، اما تالشی به) ًمثال داوری(سازند  می

 .دنبالۀ تصویر قبلی باشد

و آن یکـی .  ای را دارد، مگر یکـی های مکاشفه مکاشفه یوحنا تمامی خصوصیات نوشته
مکاشـفه . گـردد فرد می تی منحصر بهآنقدر مهم است که از بعضی نظرها تبدیل به خصوصی

هـای  یوحنـای رسـول نیـازی ندیـد کـه از روش متـداول نوشـته. یوحنا نام مستعار ندارد
او خودش را به خواننـدگان معرفـی کـرد و از طریـق هفـت نامـه . ای استفاده کند مکاشفه

ای را در آســیای صــغیر مخاطــب قــرار داد،  شــده ، کلیــساهای شــناخته)۳ و ۲هــای  بــاب(
، او دستور یافـت  عالوه بر این. او بودند»  شریک در مصیبت«عصر و  لیساهایی که با او همک

 ).۱۰  :۲۲(»  کالم نبوت این کتاب را مهر نکند زیرا که وقت نزدیک است«که 

 
  عنوان اثری نبوتی  مکاشفه یوحنا به

و از مفهـوم ًدلیل عمده برای این که مکاشفه یوحنا نـام مـستعار نـدارد، احتمـاال درک ا
ِاو ماننـد یهودیـان پـیش از ).  فصل هفـتم.  ش.ر(باشد  می»  هنوز نه/ ًقبال «آخرت در قالب 

.  ً، پایان قبال آغاز شده اسـت داند که با آمدن مسیح او می.  انتظار پایان نیست خود، فقط چشم
ای اثـر  شفهِسایر نویسندگان آثار مکا. باشد القدس می ، نزول روح عامل مهم در چنین درکی

خاموشـی آتـش «نوشتند، زیرا ایشان در عصر  های نبوتی گذشته می نام شخصیت خود را به
القـدس در  راه وعده انبیا در مـورد فروریـزی روح به کردند، و چشم زندگی می»  القدس روح

اما یوحنـا . کردند که نبوت متوقف شده بود ایشان در عصری زندگی می. عصر جدید بودند
در «، بنویسد،  او وقتی دستور یافت که آنچه را که دیده است. کرد ید زندگی میدر عصر جد

، و )۱۹- ۱۸  :۲۲؛ ۳  :۱(خوانـد  مـی»  کـالم نبـوت«او کتـاب خـود را ). ۱۱- ۱۰  :۱(بود »  روح
) ۴  :۲۰؛ ۹  :۱(اند  خاطر آن در زحمت که خودش و کلیساها به»  شهادت عیسی«فرماید که  می

، کـه یوحنـا و  شاید معنای این گفته این باشد که پیـام عیـسی). ۱۰  :۱۹(ت اس»  روح نبوت«
ِالقـدس نبـوت  دهند، گواهی روشن بر این حقیقت است که روح کلیساها بر آن شهادت می

 . فرو ریخته است

سـازد، در وهلـه اول ترکیـب عوامـل  ، آنچه که مکاشفه یوحنا را متفـاوت مـی بنابراین
از یک سو، محتوای کتاب در قالب نبوتی ریخته شده و از اکثر . باشد ای و نبوتی می مکاشفه

این کتاب در دوره جفا نوشته شده و دربارۀ آخرت .  خصوصیات این سبک برخوردار است
، و  دقت تنظیم شده ای ادبی است که به گوید، و قطعه و پیروزی مسیح و کلیسایش سخن می
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 .کند  بر تصاویر تخیلی و اعداد استفاده میاز زبان اسرارآمیز و نمادهایی غنی مبتنی

، کالمـی نبـوتی بـرای  ای روشنی قصد دارد که این اثر مکاشـفه از سوی دیگر، یوحنا به
محتوای کتابش پیامی بود از جانب . بایست برای آینده مختوم گردد کتابش نمی. کلیسا باشد

در وهلـه اول »  نبوت کـردن« که یاد دارید ًحتما از فصل دهم به.  خدا برای شرایط فعلی آنان
، کالمـی کـه محتـوایش  ، بلکه اعالم کالم خدا در زمـان حـال اسـت پیشگویی آینده نیست
ای که به هفـت  یوحنا حتی هفت نامه در مکاشفۀ . الوقوع یا نجات بود ًمعموال داوری قریب

یوحنا کالم نبوتی خـدا ، مکاشفۀ  بنابراین. باشد ، این تأثیر نبوتی را دارا می کلیسا نوشته شده
، که دچار جفـا از بیـرون و مـشکالت از درون  است به بعضی از کلیساها در پایان سده اول

 .شده بودند

 
  عنوان رساله  مکاشفه یوحنا به

، در قالـب سـبک  ای و نبوتی ِسرانجام باید در نظر داشت که این ترکیب عوامل مکاشفه
ً را بخوانید؛ قطعـا متوجـه خواهیـد ۲۱  :۲۲ و ۷- ۴  :۱،  عنوان مثال به.  رساله ریخته شده است

، یوحنا بـا  عالوه به. شود ای در این آیات مشاهده می شد که تمامی خصوصیات سبک رساله
،  بنـابراین). شما...  من(گوید  دوم شخص سخن می/  خوانندگان خود با ضمایر اول شخص
یک نامه به هفت کلیسای آسیای صغیر صورت  ، به اش یوحنا مکاشفۀ خود را در شکل نهایی

 .فرستاد

، در اثر موجباتی نوشـته شـده  اهمیت این نکته این است که مکاشفه مانند همه رساالت
ًاین موجبات نگارش قطعـا تـا حـدی نیازهـای ایـن کلیـساهای ).  فصل سوم.  ش.ر(است  ِ

، بایـد  سیر این کتـاب، برای تف همین دلیل به. خاص بود، کلیساهایی که مخاطبین نامه بودند
 . اش را درک کنیم سعی کنیم چارچوب تاریخی اصلی

 
  ضرورت تأویل

 
، باز دربارۀ ضرورت  ، بعد از دوازده فصل نظر برسد که چرا در این کتاب شاید عجیب به

علت عدم توجه به اصول تأویل صحیح است کـه ایـن همـه  ًدقیقا به.  گوییم تأویل سخن می
، هدف ما در این  بنابراین.  وجود آمده است پردازانه از کتاب مکاشفه به تفسیرهای بد و خیال

بخش فقط این است که بعضی از اصول اساسی تأویل را با در نظر گـرفتن کتـاب مکاشـفه 
 . ایم ً، اصولی که قبال از فصل سوم به بعد، در این کتاب ترسیم کرده تکرار کنیم
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،  ، و در نتیجـه ابی بـه مقـصود اولیـۀ نویـسنده، دسـتی نخستین گام در تأویل مکاشفه -۱
، معنای اولیه و اصلی مکاشفه همان است که مد نظـر  همانند رساالت. باشد القدس می روح

البته امتیاز بزرگی که آنان بر . اند کرده اش نیز همان را درک می یوحنا بوده و خوانندگان اولیه
کـه باعـث نوشـته (رچوب تاریخی خودشـان توانند داشته باشند، آگاهی ایشان از چا ما می

 . ای است َشان با اشکال و تصاویر مکاشفه و آشنایی) ِشدن کتاب شد

، نباید امکان وجـود معنـای  از آنجا که مکاشفه یوحنا از جنبه نبوتی برخوردار است -۲
ه ، امـا نویـسنده و خواننـدگان اولیـ القدس الهام بخشیده ثانوی را نفی کرد، معنایی که روح

، فراسوی تأویـل قـرار دارد و در  چنین معنای ثانوی. طور کامل از وجود آن باخبر نبودند به
لـذا وظیفـۀ تأویـل در اینجـا، .  تر علم تفسیر باید به جستجوی آن پرداخت محدودۀ گسترده

 .اش بشنوند و درک کنند درک پیامی است که یوحنا قصد داشت خوانندگان اولیه

افـراط  به»  مقدس وحدت و یکپارچگی تعالیم کتاب« نباید از اصل ، در تأویل مکاشفه -۳
مقدس را باید در پرتو سایر بخـشها تفـسیر  ، یک بخش از کتاب طبق این اصل. استفاده کرد

مقدس کالم خـدا  دانیم چرا که اعتقاد داریم که تمامیت کتاب ما این اصل را بدیهی می. کرد
 برای کتاب مکاشـفه شـاید نتـوان سـایر بخـشهای اما.  است و هم او مؤلف اصلی آن است

 .مقدس را کلیدی برای تفسیر آن تلقی کرد کتاب

این درست است که باید شیوه جدید کـاربرد یوحنـا از تـصاویر موجـود در دانیـال یـا 
اما . ای سایر متون مشاهده کرد هایی را در تصاویر مکاشفه حزقیال را تشخیص داد، یا قیاس

بایست   از مکاتب تفسیر، تصور کرد که خوانندگان اولیه مکاشفه یوحنا مینباید مانند بعضی
انجیل متی یا اول و دوم تسالونیکیان را خوانده باشند و با خواندن اینها، کلیدی بـرای درک 

، هر گونه کلیدی برای تفـسیر مکاشـفه بایـد در  بنابراین. دست آورده باشند مطالب یوحنا به
ه باشد یا عاملی باشد متعلق به چارچوب تاریخی خوانندگان اولیه ِخود مکاشفه وجود داشت

 .اند این کتاب که خود آنان از آن آگاهی داشته

، مشکالت دیگری برای تأویـل آن وجـود  نبوتی کتاب/  ای خاطر ماهیت مکاشفه به -۴
  : دهیم  میهایی ارائه ًدر این مورد، ذیال توصیه.  کار رفته ًدارد، خصوصا در زمینۀ تصاویر به

، حـساس  کـار رفتـه باید نسبت به پیشینۀ غنی مفاهیمی که در ترکیب مکاشفه بـه)  الف
، اما یوحنا از تصاویر سـایر  منبع اصلی این مفاهیم و تصاویر، مطالب عهد عتیق است.  باشیم
اما این تـصاویر .  های باستانی نیز سود جسته است ای و حتی از اسطوره های مکاشفه نوشته

ً، الزاما از همان مفهومی کـه در منبـع اولیـه داشـتند،  رچه از منابع مختلف اخذ شده استگ
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در » نبـوت جدیـد«انـد و در ایـن  ، تجزیه و تبدیل یافتـه برخوردار نیستند، بلکه تحت الهام
 .اند یکدیگر تنیده شده

عنـوان  هب. بعضی از این تصاویر ثابت هستند. ای انواع مختلف دارد تصاویر مکاشفه)  ب
ً، ظاهرا تصویر ثابت و دائمی قـدرت ) همان وحش(آید  ، جانداری که از دریا بیرون می مثال

اما برخی دیگر از تصاویر، حالتی متغیر .  ، اما نه تصویر یک فرمانروای مشخص جهانی است
اسـت ؛ این تنها شیری )۶- ۵  :۵مکا (است »  بره«سبط یهودا در واقع همان » شیر«ًمثال . دارند

، آشـکارا  بانویی کـه در بـاب دوازده مـورد اشـاره اسـت. خورد چشم می که در مکاشفه به
 . ، شریر است ، اما زنی که در باب هفده آمده تصویری است مثبت

هفـت . هایی مشخص اشاره دارنـد وضوح به پدیده ، بعضی از تصاویر به به همین شکل
اما بـسیاری از .  ، شیطان است۱۲دهای باب  هفت کلیسا هستند، و اژ۲۰- ۱۲  :۱چراغدان در 

طور  ً، احتماال به۶سوار در باب  ، چهار اسب عنوان مثال به. ًتصاویر، احتماال حالتی کلی دارند
کـردۀ  ، و مرگ نیستند، بلکه بیشتر معـرف حالـت سـقوط ، قحطی ، جنگ خاص معرف فتح

ث نزول خشم الهی خواهد شـد که باع) ۱۱- ۹  :۶(عنوان منشأ زحمات کلیسا است  انسان به
)۶:  ۱۲ -۱۷.( 

، دشـوارترین بخـش  تمام این نکات برای بیان این حقیقت است کـه تـصاویر مکاشـفه
  : ، توجه به دو نکته بعدی بسیار مهم است به همین علت.  تأویل این کتاب است

برای ِکند، این تصاویر تفسیرشده باید  وقتی که یوحنا خودش تصویری را تفسیر می)  ج
شش تصویر بـه ایـن ترتیـب تفـسیر . ًدرک و تفسیر سایر تصاویر، قویا مد نظر گرفته شوند

، تنهـا کـسی کـه  ، اشاره به مسیح است)۱۸- ۱۷  :۱(کسی که شبیه پسر انسان است  :اند شده
. هفـت کلیـسا هـستند) ۲۰  :۱(چراغدانهای طـال » ! ٓمرده شد و اینک تا ابداالباد زنده است«

خـاطر کـاربرد  ، بـه متأسفانه(آور کلیسا هستند  هفت فرشته یا هفت پیام) ۲۰  :۱(هفت ستاره 
، چرا کـه خـودش ممکـن اسـت تـصویر  ، این تصویر هنوز هم مبهم است اصطالح فرشته

باشد که  هفت کوه می) ۹  :۱۷(هفت سر .  شیطان است) ۹  :۱۲(اژدهای بزرگ ). دیگری باشد
). گـردد ، و این خودش تـصویر متغیـری مـی  پادشاههمچنین هفت(زن بر آن نشسته است 

 .، که آشکارا به روم اشاره دارد شهر بزرگ است) ۱۸  :۱۷(فاحشه 

ای تمثیلـی  گونـه ، و نبایـد در آنهـا بـه صورت کل در نظر گرفت  رؤیاها را باید به  )د
ار دارد؛ پیـام در کـل رؤیـا قـر.  در این مورد، رؤیا مشابه مثل اسـت.  دنبال جزئیات گشت به

نکـاتی را بـه پیـام کلـی اضـافه ) ۲(، یـا )۱۴- ۱۲  :۶(تأثیری نمایشی دارند ) ۱(جزئیات یا 
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، شـاید آفتـاب  به این ترتیب). ۱۱- ۷  :۹(کنند تا خواننده نقاط مرجع را اشتباه درک نکند  می
»  نـیمع«افتنـد، هـیچ  شود و ستارگانی که مانند انجیرهای رسیده می که مانند پالس سیاه می

اما . لرزه را گویاتر بسازند نقش آنها فقط این است که کل رؤیای زمین. خاصی نداشته باشند
، کمکـی هـستند  های انسانی و موی بلنـد زنانـه  ملخها با تاجهای زرین و چهره۱۱- ۷  :۹در 

ای که خوانندگان اولیه پیام را درست درک کننـد؛ و پیـام اشـاره  گونه برای تکمیل تصویر به
 . د به لشکر بربرها در آن سوی مرزهای امپراطوری رومبو

،  طور خـاص ، و مکاشفه یوحنا به طور کلی ای به های مکاشفه نوشته : یک نکتۀ پایانی -۵
پیـام آنهـا . ًمعموال سعی ندارند شرحی تفصیلی از آینده با ترتیب دقیق وقوع وقـایع بدهنـد

،  رغم ظـواهر فعلـی  مهم یوحنا این است که علیپیام.  گونه مسائل است فراتر و باالتر از این
و هر چند که کلیسا متحمل مصائب و سختیها خواهد .  خدا بر تاریخ و بر کلیسا مسلط است

، زیرا که او دشمنان خود را داوری و کلیـسا را نجـات خواهـد  شد، در مسیح ظفرمند است
 .وجه قرار دادتمام رؤیاها را باید در پرتو این پیام اصلی مورد ت. بخشید

 
  چارچوب تاریخی

 
، بازسازی موقت مـوقعیتی اسـت  های دیگر، نقطۀ آغاز تأویل مکاشفه همانند اکثر سبک

کـار  برای انجام درست این کار، باید همان روشـی را بـه.  که کتاب در آن نوشته شده است
ر یـک نشـست ً، یعنی باید سـعی کنیـد کتـاب را تمامـا د ایم ببرید که در جاهای دیگر گفته

جـا  در پی این نباشید که همه چیز را یک. دست آورید سعی کنید تصویر کلی را به. بخوانید
ِاجازه دهید خواندن کتاب کار خود را انجام دهد؛ بگذارید رؤیاها ماننـد مـوج . کشف کنید

دریا یکی پس از دیگری ذهنتان را درنوردند تا اینکه سرانجام کتاب و پیـامش را احـساس 
 .کنید

، در ذهنتان یا بر روی کاغذ، دربارۀ نویـسنده و  ، یادداشتهای کوتاهی هنگام مطالعه باز به
سپس بار دیگر کتاب را بخوانید؛ این بار تمام اشاراتی را کـه نـشان . خوانندگانش تهیه کنید

اینها عوامل . ، یادداشت کنید)۹  :۱(او بودند » ِشریک در مصیبت«دهند خوانندگان یوحنا  می
 .مهم تاریخی هستند

، و بـه تکـرار عبـارت )۱۰  :۳؛ ۱۳، ۹- ۸، ۳  :۲(، در هفت نامه توجه کنید به  عنوان مثال به
دنبال ویرانی ناشی از ظهور چهار اسب سوار  که به) ۱۱- ۹  :۶(مهر پنجم » .هر که غالب آید«

کـشته »  شـهادت«و »  کالم«خاطر  کند، شهیدانی که به آید، به شهیدان مسیحیت اشاره می می
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 ۱۴  :۷در ). بـرد سـر مـی درست به همین دو دلیل بود کـه یوحنـا در تبعیـد بـه(شده بودند 
»  عـذاب سـخت«، از )۱۶  :۷(جماعت انبوهی که دیگر متحمل رنج و مصیبت نخواهد شـد 

. اند مربوط شده»  شهادت عیسی«ً مجددا به ۱۷ و ۱۱  :۱۲عذاب و مرگ در . بیرون آمده بودند
انـد  ارتبـاط داده شـده»  وحـش«طور خـاص بـه  ، عذاب و مرگ به۲۰ تا ۱۳های  بابو در 

 ).۲  :۱۹؛ ۲۴، ۲۰  :۱۸؛ ۶- ۵  :۱۶؛ ۱۳- ۹  :۱۴؛ ۷  :۱۳(

، و موجبـات نگـارش و  این موضوع کلید درک چارچوب تاریخی مکاشفه یوحنا است
ن نیـز درگیـر دیگـرا. یوحنـا خـودش در تبعیـد بـود. دهد ًهدف کتاب را کامال توضیح می

). ۱۳  :۲(کشته شده بـود »  شهادت عیسی«خاطر  مصیبت و عذاب بودند؛ حتی یکی از آنها به
ها برای آنانی است  شان فقط آغاز وای ، پی برد که مصائب کنونی»در روح شد«یوحنا وقتی 

، او مطمئن نبود که همه در کلیسا آمـادگی  در عین حال. زنند که از عبادت وحش سر باز می
 . را نوشت»  نبوت«، این  به همین دلیل. مواجهه با رویدادهای آتی را دارند

کلیسا و حکومت با یکدیگر اصـطکاک دارنـد؛  :ًهای اصلی کامال روشن هستند موضوع
دهد که عـذاب و مـرگ  ، یوحنا هشدار می به همین دلیل.  ًپیروزی فعال از آن حکومت است

او نگـران ). ۱۱- ۹  :۶(آنکه بهتر شود، بدتر خواهد شد ؛ وضعیت پیش از  در انتظار آنها است
اما این کالم ). ۸- ۷  :۲۱؛ ۱۲- ۱۱  :۱۴(این است که مبادا کلیسا در مقابل سختیها، تسلیم شود 

خدا کلیدهای . ؛ زیرا خدا همه چیز را تحت تسلط خود دارد نبوت حاوی تشویق نیز هست
، کلیـسا از  به همـین دلیـل). ۲۰- ۱۷  :۱(ست دارد تاریخ را در دست دارد؛ کلیسا را نیز در د

خدا سرانجام غضب خود را بر آنانی خواهد ). ۱۱  :۱۲(طریق مرگ به پیروزی خواهد رسید 
اند، و برای آنانی که وفادار باقی ماندند، راحت ابدی  ریخت که عذاب و مرگ را سبب شده

منی اسـت کـه مـورد داوری قـرار ، روم آن دشـ در این چارچوب. ارمغان خواهد آورد را به
 . خواهد گرفت

، تمایزی است که یوحنـا میـان دو  باید توجه داشت که یکی از کلیدهای تفسیر مکاشفه
اختالط ایـن دو . این دو کلمه عبارتند از مصیبت و غضب. شود کلمه یا مفهوم مهم قائل می
 .شود فرد میکنند، باعث سردرگمی   اشاره میمسئلهو تصور اینکه هر دو به یک 

شـد و  آشکارا بخشی از آن چیزی است که کلیسا متحمل مـی)  عذاب و مرگ(مصیبت 
اما غضب خدا داوری او است بر کسانی که مسبب رنج و . بایست متحمل شود هنوز نیز می

ًاز تمام مضمون مکاشفه کامال آشکار است که قوم خدا متحمـل . شوند مصیبت قوم خدا می
که بر دشمنانشان ریخته خواهد شد؛ اما به همان اندازه روشن است آن غضبی نخواهند شد 
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توجه بفرمایید که این تمایز در . که از دست دشمنان خود متحمل رنج و عذاب خواهند شد
 ۱۰- ۳  :۱، بـه دوم تـسالونیکیان  عنـوان مثـال به. شود سایر بخشهای عهد جدید نیز دیده می

کند، اما  های ایمانداران تسالونیکی فخر می ب و عذابدر اینجا پولس از مصائ. مراجعه کنید
 .ایشان را داوری خواهد کرد» ِکنندگان عذاب«نویسد که خدا در نهایت  در ضمن می

دو سـؤال ) ۱۷- ۹  :۶(همچنین باید توجه داشته باشید که گشودن مهرهای پنجم و ششم 
ای « :زننـد ی فریـاد مـی، شـهیدان مـسیح در مهر پـنجم. سازد مهم در مکاشفه را مطرح می

پاسـخ بـه ایـن » ؟ کـشی انتقام خون ما را از ساکنان زمـین نمـی...  ، تا به کی خداوند قدوس
نمایند، زیرا بـسیاری دیگـر ) صبر(»  اندکی دیگر آرامی«نخست باید  :، دو مرحله دارد سؤال

 خواهـد ًسازد، داوری قطعـا فـرا ، همانطور که مهر ششم مشخص می باید شهید شوند؛ دوم
 .رسید

کیـست کـه « :رسد، گناهکاران فریاد خواهند زد ، وقتی داوری الهی فرا می در مهر ششم
لباس خـود را «آنانی که مهر خدا را دارند و  : پاسخ در باب هفتم داده شده» تواند ایستاد؟ می

 ».اند ، سفید نموده به خون بره شست و شو کرده

 
 
 
 
 

  چارچوب ادبی

 
، بسیار مهـم اسـت کـه نـه فقـط  ز رؤیاهای مشخص کتاب مکاشفهبرای درک هر یک ا

، بلکـه بایـد ایـن )مسائل مربوط بـه محتـوا(پیشینه و معنای هر یک از تصاویر کشف شود 
صورت یک  سؤال را مطرح کرد که هر یک از این رؤیاهای خاص چه کارکردی در کتاب به

کتب انبیـا . های انبیا  است تا به کتاب، مکاشفه بیشتر به رساالت شبیه در این زمینه. کل دارد
امـا . ًهای منفـرد و الزامـا همیـشه بـه یکـدیگر ارتبـاطی ندارنـد ای است از وحی مجموعه

فکـر کـرد، زیـرا هـر »  صـورت پـاراگراف بـه«خاطر دارید، در رساالت باید  همانطور که به
ایـن کتـاب .  استکتاب مکاشفه نیز چنین .  ِپاراگراف آجری است در کل ساختمان استدالل

؛ هر رؤیا جزئـی الینفـک از ایـن کلیـت  ای خالق ساختار یافته است گونه کلیتی است که به
 . است

،  فـرد اسـت از آنجا که مکاشفه کتابی است که در عهد جدید در نوع خـود منحـصر بـه
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، شـما را در مـسیر تمـام  جای آنکه یکی دو نمونه از آن را تـشریح کنـیم خواهیم کوشید به
البته باید توجه داشت که ساختار اساسی آن روشن است و نیـازی بـه .  اب هدایت نماییمکت

ِبحث و مجادله ندارد؛ اختالف نظر در خصوص تفسیر این ساختار است  . ، نه ماهیت آن ِ

هـای  ، شخصیت آرایی اولیه شود؛ پس از صحنه کتاب همچون نمایشی پرشکوه آغاز می
هـای بعـدی و  رود، برای درک صحنه یج که نمایش پیش میتدر شوند؛ به نمایش معرفی می

 . های پیشین را مدنظر داشت دنبال کردن ماجرا، باید صحنه

مهم نمایش معرفـی »  های شخصیت«گیرد و  آرایی صورت می ، صحنه۳ تا ۱های  در باب
وی را ایفا ، نقش را که در تمام طول نمایش) ۱۱- ۱  :۱(بینیم  ِابتدا خود یوحنا را می. شوند می
؛ در آنجـا اسـت کـه بینـشی نبـوتی  ، تبعید شده اسـت خاطر ایمانش به مسیح او به. کند می

 . درآمدی بر مصائب بعدی است ، فقط پیش کند تا ببیند که جفاهای فعلی دریافت می

ِعنـوان خداونـد تـاریخ و خداونـد  که یوحنا او را به) ۲۰- ۱۲  :۱(بینیم  ، مسیح را می دوم ِ

خدا . کند ، معرفی می  دانیال اخذ شده۱۰ًدر قالب تصاویری پر ابهت که بعضا از باب کلیسا، 
، عنان امور را از کف نداده زیـرا کـه کلیـد مـوت و عـالم  رغم جفاها و مصائب کنونی علی

 . اموات در دست مسیح است

اقعی که در هایش به هفت کلیسای و یوحنا در نامه). ۲۲  :۳- ۱  :۲(بینیم  ، کلیسا را می سوم
، هشدار نیـز  کند و در عین حال باشند، ایشان را تشویق می ، مظهر کلیسای جهانی می ضمن

شود که جفاها بیشتر خواهـد  ؛ اما به کلیسا وعده داده می جفا و مصیبت شروع شده. دهد می
ی به آنـان. نماید اما مشکالتی نیز در داخل کلیسا وجود دارد که سالمت آن را تهدید می. شد

 . آیند، وعدۀ جالل در آخرت داده شده است که غالب می

کننـده دربـارۀ  از طریق رؤیاهـایی خیـره. کند آرایی کمک می  نیز به صحنه۵ و ۴بابهای 
شود که خدا با اقتدار کبریایی خود، فرمانروایی  تمجید و پرستش خدا، به کلیسا یادآوری می

پرسند که خـدا کجـا اسـت و چـرا عمـل  د میبه ایماندارانی که از خو). ۴باب (فرماید  می
ای که بـشر را از طریـق  ، بره نیز هست»  بره«خدا، » شیر«کند که  کند، یوحنا یادآوری می نمی

 ).۵باب (مصائب و رنجهایش فدیه بخشیده است 

، سـه بـار  در تمام طـول کتـاب. شود ، ماجرای اصلی نمایش آغاز می۷ و ۶های  از باب
هر بار، ). ۱۶- ۱۵، ۱۱- ۸، ۷- ۶های  باب(گردد  تایی ارائه می  دقیق هفترؤیاهایی با ساختار

، در کنـار هـم یـک تـصویر واحـد را تـشکیل  تایی ِچهار مورد نخست از این ساختار هفت
گیرنـد تـا دو  ، دو مورد بعدی نیز در کنار هم قـرار مـی۱۱- ۸ و ۷- ۶های  دهند؛ در باب می
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ای متـشکل از  پرده وسیلۀ میان سپس روند ماجرا به. ندجنبۀ یک واقعیت دیگر را نمایش ده
، ۱۶- ۱۵هـای  در باب. گردد شود، و بعد مورد هفتم وارد صحنه نمایش می دو رؤیا قطع می

حاال ببینید ایـن مـوارد چگونـه در . گیرند پرده در کنار هم قرار می سه مورد آخر، بدون میان
  :اند  ارائه شده۷- ۶های  باب

 
  غلبه= ار سفید سو اسب -۱  

  جنگ= سوار قرمز  اسب -۲  

  قحطی= سوار سیاه  اسب -۳  

  مرگ= سوار زرد  اسب -۴  

 
 »؟ کی تا به«= سؤال شهیدان  -۵  

 »تواند ایستاد؟ کیست که می«) = داوری خدا(لرزه  زمین -۶  

  نفر۱۴۴.۰۰۰ِمهر شدن )    الف

  جمعیتی انبوه)    ب

 
 ۱۱- ۸های  ا در بابهفت کرن= غضب الهی  -۷  

 
چهار کرنـای نخـست مـشخص . شود  ماهیت غضب خدا آشکار می۱۱- ۸های  در باب

گردد؛ کرناهای پـنجم  سازد که بخشی از این داوری باعث برهم خوردن نظم طبیعت می می
نظمی همچنین در اثر هجوم اقوام بربر و جنـگ عظـیم  کنند که این بی و ششم مشخص می

آیـد کـه نمایـشی اسـت از حمایـت پرشـکوه خـدا از  ای مـی پـرده نسپس میا. خواهد بود
، هفـت کرنـا از  پرده بعد از این میان.  خود، گرچه ایشان را از مرگ گریزی نیست»  شاهدان«

 ».سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد« :دهند خاتمه خبر می

ا بر دشـمنان کلیـسا، بـه ِها و مصائب کلیسا و داوری خد ، از طریق عذاب به این ترتیب
 تـصویر ۱۱- ۸هـای  در بـاب. انـد اما رؤیاها هنوز پایان نیافتـه.  پیروزی نهایی خدا رسیدیم

.  نمـاییم  جزئیات این داوری و پیروزی را مشاهده مـی۲۲- ۱۲های  ؛ در باب بزرگ را دیدیم
 Sistine (» سیـستین«آنـژ در نمازخانـه  هـای میکـل توان به تماشـای نقاشـی این امر را می

Chapel (هـای نمازخانـه  ، انسان با دیدن عظمت نقاشی در نگاه اول. در واتیکان تشبیه کرد
ماند؛ مدتی وقت الزم است تا انـسان از حیـرت بیـرون بیایـد و بتوانـد عظمـت  حیران می

 .، درک کند کار رفته ها به خالقیتی را که در هر یک از جزئیات این نقاشی
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در طی دو رؤیا، شاهد تالش مذبوحانه شـیطان بـرای .   کتاب است کلید الهیاتی۱۲باب 
ًقبال «، در بطن چارچوب  به این ترتیب.  ، شکست خودش هستیم جای آن نابودی مسیح و به

عنـوان دشـمنی شکـست  شـود، شـیطان را بـه ًکه در عهد جدید دائما تکرار می»  هنوز نه/ 
لـذا بایـد شـادی کـرد زیـرا .  هنوز نیامده استاش  بینیم که نابودی نهایی می) ًقبال(خورده 

دانـد کـه زمـان  ، زیرا شیطان می هایی در انتظار کلیسا است اما هنوز وای»  نجات فرا رسیده«
 .خواهد انتقام خود را از قوم خدا بگیرد کوتاهی برایش باقی مانده و می

شـکل  وحنـا، بـهشود که این انتقام بـرای کلیـسای ی  نشان داده می۱۴ و ۱۳های  در باب
شود که از مسیحیان طالـب تعهـد مـذهبی  امپراطوری روم و شخص امپراطورش ظاهر می

 و ۱۵هـای  بـاب(اما امپراطوری و شخص امپراطور محکوم به فنـا هـستند . باشد مطلق می
)  روم(شهر زمینـی ). ۲۲- ۱۷های  باب(رسد  پایان می به» داستان دو شهر«کتاب مشابه ). ۱۶
، شـهر خـدا  دنبـال آن بـه.  ، محکوم شده اسـت  که در عذاب قوم خدا داشتخاطر نقشی به

 .آید که قوم خدا در آن تا به ابد ساکن خواهند بود می

لحـاظ  آورنـد، هـم بـه وجود می ، چند رؤیا مشکالت زیادی را به در این چارچوب کلی
ای دریافـت بـر. لحاظ کارکردی که در چارچوب کتـاب دارنـد ، و هم به معنای محتوایشان

 .های خوب تفسیر مراجعه کنید ، الزم خواهد بود که به کتاب پاسخ به این مشکالت

 
  مسائل تعبیری

 
های نبوتی دارد کـه  مشکالت تعبیری کتاب مکاشفه شباهت بسیاری به مشکالت کتاب

ها، کالمی که خدا از طریـق  همانند سایر سبک.  ًقبال در فصل دهم مورد بررسی قرار گرفت
. ، جستجو شود  کتاب برای ما در نظر دارد، باید در کالمی که او برای آنها در نظر داشتاین

گویـد  ًهای انبیا و مکاشفه اکثرا راجع به مسائلی سخن مـی ها، کتاب اما برخالف سایر سبک
 .که برای ایشان در حکم رویدادهای آتی بود

ی مـا اکنـون در حکـم گذشـته ، آنچه که برای آنان در حکم آینده بود، بـرا اغلب اوقات
، و بعد مورد تفقـد قـرار  ؛ به این ترتیب که طبق پیشگویی ارمیا، یهودا به اسارت رفت است

، درست همانطور  امپراطوری روم نیز توسط اقوام بربر مورد داوری خدا قرار گرفت.  گرفت
 .که یوحنا دیده بود

 همانطور که هنـوز هـم خـدا .، مشکالت تعبیری چندان بزرگ نیستند در چنین مواردی
هایی را نیز که بـر مـسیحیان  کند، آن ملت دهند، مجازات می آنانی را که فقیران را فریب می
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 .رسانند، مورد داوری قرار خواهد داد جفا می

فرماید بهـای  کالم خدا را بشنویم که می -یا در واقع باید -توانیم  ، هنوز هم می عالوه به
، بلکـه  ؛ خدا رهایی از عذاب و مـرگ را وعـده نـداده اسـت است، صلیب  پیروی از عیسی

 .پیروزی از طریق آن را

، مکاشفه کالم تسلی و تشویق خدا است برای مـسیحیانی کـه امـروزه در  به این ترتیب
.  خدا بر اوضاع مسلط است. کشند ، کامبوجیا، اوگاندا یا هر نقطه دیگر جهان عذاب می چین

 .دیده است و خشنود خواهد گردیداو مشقت فرزند خود را 

عدم توجه بـه . ًای و در هر زمانی دائما بشنود این کالمی است که کلیسا باید در هر نقطه
 . ، یعنی عدم توجه به کل کتاب آن

، کالمی کـه موضـوع  ِاما مشکالت تعبیری ما در شنیدن این کالم هشدار و تسلی نیست
هـای نبـوت  الت ما مربـوط بـه سـایر پدیـدهمشک. دهد اصلی کتاب مکاشفه را تشکیل می

.  ش.ر(گردد، یعنی ارتباط نزدیکی که مسائل دنیوی اغلب با حقایق معادشـناختی دارنـد  می
 ۱۸سقوط روم در بـاب . کند ًاین امر در خصوص کتاب مکاشفه کامال صدق می). ۱۰فصل 

د این واقعیـت را توان هیچکس نمی.  نوعی بازتاب داوری نهایی الهی است مکاشفه گویی به
 راجع به ایـن ۱۰ًقبال در فصل . سؤال اینجا است که با چنین مواردی چه باید کرد. نفی کند

 . کنیم ذکر چند رهنمود بسنده می در اینجا فقط به.  ایم موضوع توضیحاتی داده

تـصاویر . باید بیاموزیم که تصاویر مربوط به آینده فقط تـصویر هـستند، نـه بیـشتر -۱
؛ جزئیات هـر تـصویر  ِاقعیات هستند، اما آنها را نباید با خود واقعیات اشتباه گرفتبیانگر و

، وقتـی چهـار کرنـای اول  به این ترتیب» .جامه تحقق بپوشند«طرز خاصی  ًنیز نباید الزاما به
کنند، نباید منتظر تحقـق لغـوی  عنوان بخشی از داوری الهی اعالم می لعنت بر طبیعت را به

 . باشیماین تصاویر 

بعضی از تصاویر که در وهلۀ اول بیانگر قطعیت داوری خدا هستند، نباید به معنـای  -۲
لـذا .  از دیدگاه محـدود بـشری»  الوقوع قریب«الوقوع بودن آنها تفسیر شوند، یا الاقل  قریب

تـا بـر کلیـسا » بر زمین افکنده شد«وقتی که شیطان در مرگ و قیام مسیح شکست خورد و 
، بلکـه  نیست» خیلی زود«ًلزوما به معنای »  قلیل«اما » .زمانی قلیل دارد«داند که   میجفا کند،

در واقع زمانی فرا خواهد رسید که در آن شـیطان بـرای . باشد می» محدود«بیشتر به معنای 
 .خواهد شد، اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد»  گرفتار و در بند نهاده«همیشه 

زمان معاد مرتبط هـستند،  ای نزدیک به گونه  در آنها مسائل زمان حال بهتصاویری که -۳
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 ا درست درک کنیم؟مقدس ر چگونه کتاب ۲۶۶

.  ش.ر(انـد  نباید همزمان تلقی شوند، حتی اگر خوانندگان اولیه نیز چنـین برداشـتی داشـته
در »  هنـوز نـه«ُداوری و نجات باید ما را نسبت به امکان بعد »  معادشناختی«ُبعد ). ۱۰فصل 

ًاز سوی دیگر، ظاهرا هیچ قاعدۀ مشخصی بـرای . ویر هشیار سازدمورد بسیاری از این تصا
آنچه کـه بایـد مراقـب باشـیم . وجود ندارد»  هنوز نه«درک این عامل مربوط به آینده یا بعد 

، صرف وقت زیاد برای انطباق رویدادهای زمان خودمـان بـا یکـی از تـصاویر  انجام ندهیم
ًیـن نیـست کـه مـثال تـشکیل دولـت چـین هدف کتاب مکاشـفه ا. باشد کتاب مکاشفه می

 .کمونیست یا جزئیات لغوی آخر زمان را پیشگویی کند

ًگرچه احتماال موارد بسیاری هست که در آنها تصاویر مکاشفه دارای معنایی ثـانوی  -۴
.  دست ما داده نشده اسـت باشند، اما هیچ کلیدی برای کشف این موارد به و تحقق نیافته می

.  ًمثال چهره دجال یکی از معضالت اسـت. باشد خود عهد جدید نیز مبهم می،  در این زمینه
، ۱۴- ۱۳؛ در مکاشفه  ، دجال شخصیتی معین است)۴- ۳  :۲دوم تسال (های پولس  در نوشته

اما در . در هر دو مورد، او ظاهری معادشناختی دارد. شود شکل امپراطور روم ظاهر می او به
 شکلی کلی مورد تفسیر مجدد قرار گرفته تا بـه پیـروان مکتـب اول یوحنا، تمام اینها تحت

پس ما ایـن شخـصیت را . که به کلیسا هجوم آورده بودند، اشاره کند) گنوستیکها(غنوصی 
 ؟ برای آیندۀ خودمان چگونه باید درک کنیم و بشناسیم

ی کـرده عنوان بازتـابی از دجـال تلقـ ، کلیسا فرمانروایان متعددی را به از لحاظ تاریخی
ًهیتلر قطعا با ایـن تـصویر سـازگاری ).  و از جهتی چنین برداشتی درست بوده است(است 

های بسیاری ظهور  در این معنا، دجال. دارد، همینطور ایدی امین برای نسلی از مردم اوگاندا
اما آیا شخصیت جهانی خاصـی ظـاهر خواهـد شـد کـه ). ۱۸  :۲اول یوحنا (خواهند نمود 
گوید که چنـین چیـزی روی   می۱۴- ۱۳یدادهای آخر زمان باشد؟ آیا مکاشفه همزمان با رو

این ابهـام .  کنیم ًخواهد داد؟ ما معتقدیم که الزاما چنین نخواهد شد؛ اما امکان آن را نفی نمی
 . دارد که محتاط باشیم و از تعصب بپرهیزیم ِخود عهد جدید است که ما را بر آن می

ًمـثال . ادشناختی بودند، هنوز هم بایـد اینچنـین تلقـی شـوندًتصاویری که کامال مع -۵
کنـیم  ما تأکید می. ً کامال معادشناختی هستند۲۱  :۲۲- ۱  :۱۹ و ۱۹- ۱۵  :۱۱تصاویر موجود در 

اما فراموش نکنیم که اینها . باشند که باید تحقق یابند که اینها هنوز آن بخش از کالم خدا می
در زمانی واقع خواهـد شـد کـه خـدا تعیـین کـرده باشـد، هنوز تصویر هستند؛ تحققشان 

تر از این تصاویر  ِطریقی که خود او تعیین کرده باشد؛ و تحققشان نیز بسی عظیم همچنین به
 .انگیر خواهد بود حیرت
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 ۲۶۷ ...تصویری از داوری : مکاشفه

مقـدس دربـارۀ خـدا و خلقـت سـخن  درست به همان ترتیبی که کلمات آغازین کتاب
اگـر در مـورد . راننـد ۀ خـدا و آخـرت سـخن مـیگویند، کلمات واپسین آن نیز دربـار می

دست  چگونگی تحقق جزئیات این امور ابهاماتی وجود دارد، در مورد قطعیت تحقق آنها به
این قطعیت برای خوانندگان اولیه هشدار و دلگرمی بود؛ برای .  گونه ابهامی نیست خدا هیچ

 .ما نیز باید چنین باشد

؛ و ایـن کـار را بـا شـنیدن و  کنـیم ل در آینده زندگی میتا زمانی که او بازگردد، ما از قب
هایی نظیـر کتـاب حاضـر  اما روزی خواهد آمد که کتاب.  دهیم اطاعت از کالم او انجام می

... تعلـیم نخواهـد داد... اش  بار دیگر کسی بـه همـسایه«دیگر مورد نیاز نخواهند بود، زیرا 
،  و ما همزبان با یوحنا، و با روح). ۳۴  :۳۱ارمیا  (» مرا خواهند شناخت... جمیع ایشان ... زیرا

 ». ، بیا ای خداوند عیسی آمین«گوییم  و با عروس می
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