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  مقدس نگاهي به علم تفسير كتاب

رشد روحاني ما . باشد مي مقدس يكي از مسائل مهم در زندگي روحاني هر ايماندار درك درست كتاب
است كه براي درك اين گنجينة عظيم حقايق  از اين رو ضروري. بستگي تام به درك كالم خدا دارد

، كه نخستين  از اين شماره.  خرج دهيم و در اين راه بكوشيم به اشفه الهي، جديت بيشتريروحاني و مك
صحيح مطالعه  باشد، يك سلسله مقاالت منتشر خواهيم كرد تا خوانندگان را با روش  مي96 سال شماره در

 .، با اين اميد كه مفيد واقع شود و درك كالم خدا آشنا سازيم

كنيد؟ آيا مقصودي را كه  مي خوانيد، آن را درست درك مقدس را مي  كتابآيا مطمئن هستيد كه وقتي
كنيد؟ آيا آنچه كه شما  درستي و با دقت درك مي به مقدس در زمان نگارش داشتند، نويسندگان كتب كتاب

 ؟ يا شايد عقايد و كنيد، واقعاً همان است كه مقصود نويسنده بوده است مي مقدس درك از كتاب

خود را بر آن تحميل  نظرهاي پوشانيم و انعكاس نقطه مقدس مي خود را بر مفاهيم كتابهاي  برداشت
مقدس را درست  چه بكنيم تا كتاب: آيد مي ، سؤال ديگري پيش ؟ در مقابل تمام اين سؤاالت كنيم مي

هاي  قعيت، براي مو هايي را كه چند هزار سال پيش در شرايط خاص پيام كار ببريم تا ؟ چه روشي به بفهميم
آن روزگار  ، امروز نيز همانگونه بفهميم كه خوانندگان با زبان و فرهنگي خاص بيان شده خاص و

 فهميدند؟ مي

اما به . شود خوانده مي رود، علم تفسير كار مي مقدس به هايي كه براي درك صحيح كتاب مجموعه روش
حوصلگي مسأله را به فراموشي  بيبسياري با  آيد، محض اينكه سخن از اين اصطالح فني به ميان مي

اين رشته آنقدر پيچيده و غير قابل دسترس است كه هرگز نخواهند  كنند كه سپارند و يا تصور مي مي
در توان  شود، فقط كنند كه آنچه كه علم تفسير خوانده مي ايشان گمان مي. دست يابند توانست به آن

ايماندارانِ غير متخصص را به آن دسترس  مقدس و دانشمندان علوم الهي است و خوانندگان عادي كتاب
،  مقدس آنچه را كه روشن و واضح است متخصصين و مفسرين كتاب كنند كه بعضي نير تصور مي.  نيست

عادي گاه  ايمانداران و مسيحيان. كنند آلود مي قول معروف آب را گل سازند و به مي پيچيده و بغرنج
توان  اندكي شعور و درك متعارف مي بهم و غير قابل درك نيست و با، كتابي م مقدس گويند كه كتاب مي

 .راحتي فهميد آن را به



 ؟ كنيد، واقعاً همان است كه مقصود نويسنده بوده است مقدس درك مي آيا آنچه كه شما از كتاب

انندگان آن مقدس را امروز نيز همانگونه بفهميم كه خو هاي نويسندگان كتاب كار ببريم تا پيام چه روشي به
 فهميدند؟ روزگار مي

 ؟ چرا؟ مقدس كافي نيست ، آيا فقط خواندن كتاب اگر هدف تفسير دستيابي به معني روشن متن است

پذيريم كه ما مسيحيان بايد  مي همة ما.  ها حقايق بسياري نهفته است ها و اعتراض در اين طرز تلقي
پذيريم  خصوص مي به.  داشته باشيم و از آن اطاعت كنيمايمان  ، به آن مقدس را بخوانيم بياموزيم كه كتاب

ما بر اين  در واقع اعتقاد. درستي خوانده و مطالعه شود، نبايد كتابي مبهم باشد اگر به ، مقدس كه كتاب
، بلكه برعكس مشكل اين  نيست مقدس دارند، عدم درك آن ترين مشكلي كه مردم با كتاب است كه جدي

هر كاري را بدون «:  مثالً در مورد اين آيه. كنند مي زها را خيلي خوب دركاست كه ايشان خيلي چي
 ، مشكلي در درك آن وجود ندارد، بلكه مشكل در انجام)14 :2فيليپيان (» دهيد شكايت و همهمه انجام

 . دادن آن است

،  ح متنمعني روشن و واض ، گاه بجاي توجه به مقدس البته واعظين و معلمين و يا خوانندگان كتاب
كوشند بجاي  عبارت ديگر مي استخراج كنند؛ به مقدس كوشند معاني جديد و بديعي از آيات كتاب مي

 پس بايد اين نكته را. فرد بدست آورند ، تفسيري بديع و منحصربه كالم استخراج و توجه به معني روشن

يابيم كه هيچ كس ديگر ب روشني تكرار كرد كه هدف تفسيرِ خوب اين نيست كه معني و تعبيري را به
 . نما شدن و خودنمايي نيست ، انگشت صحيح عبارت ديگر، هدف تفسير خوب و به. نتوانسته پيدا كند

قرار دارد، يا دركي  فرد ارائه دهد، معموالً يا در معرض غرور كوشد تفسيري منحصربه كسي كه مي
توانند  عميقي است كه افراد روحاني ميمعاني  مقدس پر از اگر چه كتاب(نادرست از مسائل روحاني دارد 

 خواهد عقيده نادرستي را از مثالً مي(، يا در پي منافع نادرستي است )كنند با بصيرتي خاص آنها را كشف

فرد معموالً اشتباه  منحصربه تفسيرهاي).  متني اثبات كند كه درست برخالف آن عقيده انحرافي است
مقدس اغلب براي كسي كه براي  صحيحِ يك متن از كتاب كه تفسيرِالبته اين نكته واقعيت دارد . هستند

و استثنايي  ، انحصاري هر حال اما به. رسد نظر مي فرد و استثنايي به شنود، منحصربه مي اولين بار آن را
 . ، هدف علم تفسير نيست بودن

اي كه براي  ترين وسيله ممه.  است " معني روشن و ساده متن"، دست يافتن به  تفسير خوب هدفي دارد و آن
محك تفسير . القدس تنوير يافته باشد وسيلة روح متعارف است كه به ، شعور يا قوة دركي اين كار الزم است

 .نشيند به دل مي كند و ، فكر را آسوده مي ، تفسير صحيح در نتيجه. است كه متن را روشن سازد خوب اين



؟  ديگر چه نيازي به تفسير هست  را ارائه دهد،" و ساده متنمعني روشن "اما اگر كار تفسير اين است كه 
 بدست  توان فقط با خواندن معني روشن و سادة متن را نمي ؟ آيا چرا فقط به خواندن متن اكتفا نكنيم

لوحانه  ساده ، هم تر، چنين استداللي اما در معني درست.  توان ، مي بايد گفت كه بلي آورد؟ در يك معنا،
 . ، ديگري به علت ماهيت كالم خواننده يكي به علت ماهيت:  ، به دو دليل غير واقعياست و هم 

شود كه  هست كه سبب مي تر، اوالً مسائل و نكاتي در ماهيت و وجود خوانندة امروزي عبارت ساده به
 متن را ، قادر خواهد بود معني روشن و درست متن خواننده نتواند اطمينان داشته باشد كه فقط با خواندن

شود خواننده نتواند به  مقدس هست كه موجب مي نكاتي در ماهيت خودِ كتاب ثانياً مسائل و. درك كند
 .خواهيم پرداخت در شماره بعدي به بحث دربارة اين مورد. راحتي دست يابد دقيق و درست آن به معني
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. باشد  مي" و ساده متن معني روشن"، دستيابي به  مقدس بدر شماره پيشين ديديم كه هدف تفسير كتا
 مشكل  :اما بر سر راه او دو مشكل قرار دارد. يابد  تواند به اين معني دست اي مي گفتيم كه هر خواننده

 اين هر دو. مقدس وجود دارد ، مسائل و نكاتي است كه در كتاب و مشكل دوم ، خودِ خواننده است اول

 . كالم درست است خواننده نتواند با قطع و يقين بداند كه درك و تفسيرش ازشود كه  موجب مي

نخست به مسائل مربوط به خواننده خواهيم . تر بررسي خواهيم كرد اكنون هر يك از اين دو مشكل را دقيق
 . پرداخت

ن را تفسير نيز خوانند، آ را مي مقدس ، بايد بپذيريم كه همه كساني كه كتاب ما چه بخواهيم و چه نخواهيم
، درك  خوانيم كنيم كه آنچه را مي ، تصور مي هنگام خواندن متن عبارت ديگر، بسياري از ما به به. كنند مي
دقيقاً همان چيزي است كه  " ايم آنچه ما درك كرده"، تمايل داريم تصور كنيم كه  در ضمن.  كنيم مي نيز

، تمام  مقدس ، ما همواره به هنگام خواندن كتاب حال بهر.  القدس و نويسنده متن بوده است  روح"مقصود"
فرهنگ و  ، يعني تجربيات و پوشانيم آوريم و به متن مي وجود خود را به همراه مي هاي خصوصيات و جنبه
) خودمان(اي خاص  را به گونه مقدس شود كه ما كلمات و مفاهيم كتاب اين باعث مي. قوة درك خود را

ها و مطالبي عجيب و غريب استنباط  ، انديشه مقدس كتاب شود كه گاه از وجب ميهمين امر، م.  درك كنيم
 . كنيم

، ناخودآگاه به ياد  و هنر مسيحي ها فرهنگ ، در اثر قرن شنويم  را مي" صليب"، وقتي كلمة  عنوان مثال به
 (T)  التين" تي"خداوند عيسي به احتمال قوي به شكل حرف  ، در حاليكه صليب افتيم عالمت صليب مي



كه در  افتيم ، به ياد عمارت بزرگ كليسا مي خوانيم دربارة پرستش كليسايي مطلبي مي يا وقتي.  بوده است
 :گويد پولس مي وقتي. اند هاي پشت سر هم نشسته صورت رديف ها به آن حضار روي نيمكت

، )24 :5غالطيان (» اند ساخته ها و شهواتش مصلوب باشند، جسم را با هوس آناني كه از آن مسيح مي»
هاي  خواسته" همان بدن است و پولس راجع به " جسم" ممكن است بعضي تصور كنند كه منظور پولس از

 خصوصاً در اين(كند  ندرت به بدن اشاره مي  در قاموس پولس به" جسم"كلمة  اما. گويد  سخن مي" بدن

 نيز ناميده "آلود گناه طبيعت"رد كه گاه ، اين واژه به يك بيماري روحاني اشاره دا)آيه كه ذكر شد
بدون اينكه بخواهد، به هنگام مطالعه تفسير نيز  شود كه خواننده ، مالحظه مي به اين ترتيب. شود مي
 .كند اشتباه تفسير مي كند و بدبختانه اغلب مي

ي است كه دقيقاً همان چيز " ايم مقدس درك كرده آنچه ما از كتاب"ما تمايل داريم تصور كنيم كه 
 . القدس و نويسنده متن بوده است  روح"مقصود"

آوريم و به  ، تجربيات و فرهنگ و قوة درك خود را به همراه مي مقدس ما همواره به هنگام خواندن كتاب
 . پوشانيم متن مي

 . ها و مطالبي عجيب و غريب استنباط كنيم ، انديشه مقدس شود كه گاه از كتاب همين امر، موجب مي

در اينجا تذكر اين نكته .  آموخت  قرار دارد كه بايد قواعد آن را" تفسير خوب"، "تفسير بد"مقابل اين در 
، در واقع با نوعي ) و نه به زبان اصلي(خوانيم  صورت ترجمه مي به مقدس را الزم است كه همة ما كه كتاب

خوانيد،  مقدسي كه مي كتاب . سير استخودي خود و ضرورتاً نوعي تف ، زيرا ترجمه به و كار داريم تفسير سر
.  هاي بسيار است در حقيقت محصول تحقيقات و بررسي ، به هر زباني كه باشد، كه نقطة آغاز كار شماست
 ها دست به انتخاب بزنند و انتخاب آنان بر درك شما از در زمينه معاني واژه مترجمين دائماً مجبورند

 .گذارد مقدس تأثير مي كتاب

مثالً در .  اي نيست اين كار ساده گيرند، اما ها را در نظر مي ، مترجمينِ خوب مسأله تفاوت زبان بنابراين
كاري كه در ترجمة قديمي (را به همين صورت ترجمه كنند   آيا مترجمين بايد كلمه جسم24 :5 غالطيان

خواننده  را به عهده، و درك معني آن  اي است كه پولس بكار برده زيرا اين كلمه ( فارسي انجام شده
طبيعت " كنند و اين كلمه را " كمك" بگذارند تا آن را از كتب تفسير پيدا كند؟ يا بايد به خواننده

ترجمه كنند، زيرا پولس واقعاً ) "مژده براي عصر جديد"ترجمه  مانند (" طبيعت نفساني" يا "آلود گناه
بدانيم كه  فعالً كافي است.  خن خواهيم گفت، در مباحث بعدي س بود؟ دربارة اين موضوع منظورش همين

 . مسألة ترجمه به خودي خود، ما را درگير كار تفسير كرده است



، با نگاهي ساده به كليساهاي  عنوان مثال به . توانيم به نياز به تفسير پي ببريم با توجه به اطراف خود نيز مي
، براي همه به يك  مقدس  متن كتاب" و سادهمعاني روشن "كرد كه تمامي  معاصر، به روشني درك خواهيم

 تعليم 35 -34 :14 قرنتيان جالب است كه آناني كه با استناد به اول.  روشن و واضح نيست اندازه
ها و نبوت براي امروز ندارند، در  اعتقادي به تكلم به زبان دهند كه زنان بايد در كليسا ساكت بمانند، مي

براساس  همچنين آناني كه.  ني آمده كه سكوت زنان را عنوان كرده استدرست در همان مت حاليكه اينها
مردها دعا و نبوت كنند، اغلب نفي  توانند مانند كنند كه زنان نيز مي  تأكيد مي16 -2 :11 اول قرنتيان

 در حاليكه اين امر در همان متن تعليم داده شده(و نبوت كنند  كنند كه زنان بايد با سرِ پوشيده دعا مي
 .( است

با فرو رفتن در آب صورت گيرد؛   كه تعميد آب بايد"دهد به روشني تعليم مي"مقدس  ، كتاب اي به نظر عده
امنيت "همچنين تعليم . مقدس اثبات كرد توان از كتاب اطفال را مي اي ديگر نيز اعتقاد دارند كه تعميد عده

شود، اما   مي موعظه  هر دو در كليسا" ادن نجاتاز دست د" و تعليم مربوط به احتمال " يافتگان ابدي نجات
به "مقدس  شان در كتاب كنند كه عقيده ادعا مي اما پيروان هر دو عقيده!  وسيله همان شخص هيچگاه نه به

 .  تعليم داده شده است" روشني

. كند  ميعقايد عجيبي شيوع پيدا حتي در ميان مسيحياني كه از نظر الهياتي اعتقادات درستي دارند، گاه
، اعتقاد  شدت شايع شده ها، به هاي آمريكا، خصوصاً كريزماتيك پروتستان اي كه ميان ، عقيده عنوان مثال به
، موفقيت  براي ايمانداران دهد كه ارادة خدا ، انجيل تعليم مي به عقيدة اينان.  ثروت و تندرستي است به

گويد كه تصور ما  ، در آغاز كتاب خود مي" انجيل" نوع يكي از طرفداران اين!  در امور مالي و مادي است
رسيدن به  عبارت ديگر، او در پي به. گويد ؛ مهم آن است كه كالم واقعاً چه مي نيست از كالم خدا مهم

 .  كالم است" معني روشن و ساده"

 متعجب داند، توفيق مالي مي  را كاميابي و2  سوم يوحنا" معني روشن"بريم كه شخصي  ما وقتي پي مي
، چنانكه  كنم كه در هر وجه كامياب و تندرست بوده باشي مي اي حبيب دعا « :فرمايد اين آيه مي.  شويم مي

سوءتفسيرها  از اين قبيل. اما اين آيه واقعاً هيچ ارتباطي به موفقيت مالي ندارد» . است جان تو كامياب
 " معني روشن و واضح"واقعاً به دنبال   افرادآيد كه آيا اينگونه پس اين سؤال پيش مي. دهد بسيار رخ مي
، آن چيزي است كه خودشان در نظر دارند،  معني روشن و واضح متن ؛ يا شايد منظورشان از هستند يا نه

 .وسيله بتوانند عقايد نادرست خود را به كرسي بنشانند تا به اين

با توجه به اختالفاتي كه حتي در  كليسا، و، چه داخل و چه خارج  ها و اختالفات با توجه به تمام اين تنوع
دارد كه قاعدتاً از قواعد تفسير باخبرند، جاي تعجب نيست  مقدس وجود ميان مفسرين و دانشمندان كتاب

اما همانطور  .مقدس را تفسير كرد، فقط بايد آن را خواند باشند كه اصالً الزم نيست كتاب اي معتقد كه عده



 قرار دارد نه كنار " تفسير خوب"، "تفسير بد"مقابل در نقطه.   حل درستي نيست، اين راه كه قبالً گفتيم
 . ، تفسيري است مبتني بر قواعد شعور و قوه درك متعارف خوب گذاشتن تفسير؛ تفسير

معني روشن و "خواننده بتواند به  هدف ما از اين سري مقاالت صرفاً اين نيست كه قواعدي بدست دهيم تا
هدف ما اين است كه حساسيت !  از نقطه نظر ما" ساده روشن و"دا كند، تازه آن هم  دست پي" ساده

مختلف  باال ببريم تا مشكالت مربوط به علم تفسير را درك كند، علل وجود نظرات مقدس را خواننده كتاب
نه " و " وبخ"خصوصاً بتواند تفسيرهاي  را بداند، بتواند با شعور متعارف در مورد اين نظرات قضاوت كند و

 . آنها را بداند" خوب نبودن" و" خوب بودن"و نيز علل   را از يكديگر تشخيص دهد" چندان خوب

مقدس در امر تفسير  ، به مسائلي كه خود كتاب" مقدس ماهيت كتاب"، ضمن اشاره به مقوله  در شمارة بعدي
 آورد، توجه خواهيم كر پيش مي

  3/مقدس را درست درك كنيم كتاب
 مقدس  ه علم تفسير كتابنگاهي ب

  )  مقدس  ماهيت كتاب : قسمت سوم(
هايي  مقدس مستلزم مطالعه و كسب مهارت ، گفتيم كه درك درست كتاب در دو شماره گذشته 

روشن و سادة متنِ "گفتيم كه براي درك معني .  است و با خواندنِ عادي ميسر نيست
مقدس نهفته  ، در خودِ خوانندة كتاب خستمشكل ن.   بايد به دو مشكل توجه داشت" مقدس كتاب
، تجربيات و فرهنگ و قوة درك خود را به همراه  مقدس ؛ خواننده به هنگام مطالعه كتاب است
.  كنيم ، گاه معاني غريبي از كالم خدا استنباط مي پوشاند؛ به همين جهت آورد و به متن مي مي

مقدس  ه مشكالتي كه ناشي از ماهيت كتاب، يعني ب پردازيم ، به مشكل دوم مي در اين شماره
  . باشد مي

شود، مسائلي را  مقدس مي ، يعني اموري كه مربوط به وجود خودِ كتاب مقدس ماهيت كتاب 
مقدس هم  مسأله اينجاست كه كتاب.  شود به علم تفسير نياز بيابيم آورد كه باعث مي بوجود مي

در اين مورد چنين گفته ) Ladd(سور جرج الد پروف.  داراي جنبة انساني است و هم جنبه الهي
مقدس سخنان خداست كه در قالب كلمات انساني و در طول تاريخ عطا شده  كتاب"  : است
مقدس است كه نياز به علم تفسير را ضروري   همين جنبه و ماهيت دوگانة كتاب". است
  . گرداند مي



، با همه  دارد و به همين جهت، اعتباري ابدي " كالم خداست"مقدس از آنجا كه  كتاب 
گويد؛ انسان بايد به آن گوش فرا دهد و از آن اطاعت  ها، از هر سن و فرهنگي سخن مي انسان
 " در طول تاريخ" و " قالب كلمات انسان"اما از آنجا كه خدا مقدر فرمود كه كالمش را در . كند

گردد؛ يعني اينكه هر كتاب  مي " ويژگي تاريخي"مقدس داراي  عطا كند، لذا هر كتاب در كتاب
 كه ميان اين " تنشي".  ، و فرهنگي است كه در اصل در آن نوشته شده است ، زمان تابع زبان

  . كند مقدس را ايجاب مي  وجود دارد، علم تفسير كتاب" ويژگي تاريخي" و " اعتبار ابدي"
ها در طول  نان انسانمقدس كتابي است صرفاً انساني و حاوي سخ ها معتقدند كه كتاب بعضي 

. شود مقدس فقط محدود به جنبة تاريخي آن مي براي اين افراد، تفسير كتاب. باشد تاريخ مي
.  ، عيسي و كليساي اوليه است ، عقايد مذهبي يهوديان آنچه كه براي اين قبيل افراد جالب است

ها چه  وشتهمقدس از اين ن آنان در پي اين هستند كه كشف كنند خودِ نويسندگان كتاب
  . اند كرده اند، و خدا را چگونه درك مي انديشيده اند، دربارة خدا چه مي استنباطي داشته

  .  مقدس كالم خداست كتاب  
  .  اين كالم فقط حاوي سخنان خدا خطاب به انسان نيست  
  .  اين كالم در چارچوب زبان و فرهنگ و در قالب وقايع و رويدادهاي تاريخي عطا شده است  
  .  هاي ادبي مختلف استفاده كرده است ، از سبك خدا براي انتقال كالمش و نوشته شدن آن  
 نخست بايد ديد اين  :، بايد دو كار را حتماً انجام داد مقدس براي درك درست و دقيق كتاب  

چه ، امروز براي ما  ، همان كالم ؛ دوم كالم براي مردم روزگارِ نگارش چه مفهوم و پيامي داشته
  .  اين علمي است كه بايد آموخت. پيامي دارد

نظر ايشان  به. مقدس توجه دارند اما از سوي ديگر، كساني هستند كه فقط به اعتبار ابدي كتاب 
اي باشد از قضاياي الهي كه بايد به آنها ايمان  ، بايد مجموعه مقدس كالم خداست چونكه كتاب

البته اين دسته از افراد، بين اين قضايا و احكام . دداشت و احكامي كه بايد از آنها اطاعت كر
متاع يا لباس مرد بر (5 :22زنند، مثالً مسيحياني هستند كه بر اساس تثنيه  دست به انتخاب مي

اما همين افراد، برخي ديگر از احكام همين باب ! معتقدند كه زن نبايد شلوار بپوشد) زن نباشد
بام  ، بر پشت چون خانة نو بنا كني (8 ، عبارتند از آيه از آنهايي  كنند كه نمونه را اطاعت نمي

، يا )در تاكستان خود دو قسم تخم مكار (9 ، يا آيه)خود ديواري بساز مبادا كسي از آن بيفتد
  ). ها بساز برچهار گوشة رخت خود رشته (12 آيه



ام عبادي و اخالقي اي از قضاياي اعتقادي يا احك ، مجموعه مقدس اما واقعيت اينست كه كتاب 
اگر چنين بود، .  مقدس مجموعة دستورات و سخنان خدا خطاب به انسان نيست ؛ كتاب نيست

مقدس وجود  گرچه چنين قضايا و احكامي به نوعي در كتاب. شد بسياري از مسائل آسان مي
د كه او مقدر كر. دارد، اما خوشبختانه خدا مقدر نفرمود كه با اين روش با انسان سخن بگويد

اين . هاي خاص و رويدادهاي تاريخ بشر به انسان آشكار سازد حقايق ابدي خود را در موقعيت
خاطر اينكه خدا بر آن شد كه در چارچوب تاريخ  درست به.  امر، باعث اميدواري انسان است
توانيم اطمينان داشته باشيم كه اين كلمات همواره در تاريخ  واقعي بشر با او تكلم كند، مي

  .   ما نيز با ما تكلم خواهد كرد، همانگونه كه در تمام طول تاريخ كليسا كرده است" واقعي"
،  ؛ اما در ضمن ، باعث دلگرمي است اي انساني است مقدس داراي جنبه اين واقعيت كه كتاب 

در اين زمينه بايد به دو نكته توجه . سازد كند كه علم تفسير را ضروري مي مشكلي نيز ايجاد مي
    : داشته باشيم

سال نوشته 1500، در اوضاع و شرايط متفاوت و در طول  مقدس خطاب به افراد واقعي كتاب  
عبارت  به.  ؛ لذا به زبان قابل فهمِ آنان و در چارچوب فرهنگ آن روزگار نگاشته شده است شده

.   بوده است"نهاآ"، كالم خدا براي  فرمايد، در وهلة اول بهتر، كالمي كه خدا امروز به ما مي
بايست در قالب رويدادها و زباني باشد كه براي  اگر قرار بود آنها اين كالم را درك كنند، مي

، مشكل اين است كه ما امروزه از آن روزگار و از طرز فكر آنان  حال.  قابل درك باشد"آنها"
ار است حكم خدا در اگر قر. اين دليل مهمي است براي فراگيري علم تفسير.  بسيار فاصله داريم

، امروز براي ما هم  بام مورد پوشيدن لباس مردانه براي زنان يا براي ساختن ديوار بر پشت
ببريم كه اين حكم براي شنوندگان آن روزگار چه مفهومي  صادق باشد، الزم است نخست پي

  . داشت و اساساً چرا چنين حكمي به آنان داده شد
به " نخست بايد درك كند كه كالم  :ي بايد دو كار انجام دهدلذا خواننده يا پژوهشگر امروز 

 "امروز به ما"، بايد بياموزد كه درك كند كه همان كالم  ؛ و دوم  چه گفته"آنان در آن روزگار
  . ، در خصوص اين دو كار بحث خواهيم نمود ما در دنبالة اين سلسله مقاالت. گويد چه مي

مقدس اين است كه خدا براي آنكه كالم   جنبة انساني كتابترين مسائل مربوط به يكي از مهم 
ها در هر شرايطي قابل فهم سازد، از كلية سبكهاي ادبي موجود استفاده  خود را براي انسان

  : باشيم هاي ادبي از اين قبيل مي مقدس شاهد سبك ، در كتاب به همين جهت. كرد



،  ، معما، زندگينامه هاي نبوتي ، وحي ا، امثال، انواع شعره ، احكام قضايي ، تاريخ داستانسرايي
  .  ، و مكاشفه ، وعظ نامه

، بايد قواعدي را كه خاصِ هر يك از اين " براي مردم روزگار كهن"براي درك پيام كالم خدا  
،  كار رفته  اغلب برحسب سبك به"امروز براي ما"پيام كالم خدا .  ، آموخت هاي ادبي است سبك

 نوشته "به خدا"، بايد بدانيم يك مزمور كه اغلب اوقات خطاب  عنوان مثال به. كند فرق مي
گردد؛ بايد بدانيم سبك مزامير چه تفاوتي با   مي"به ما"، چگونه تبديل به كالم خدا خطاب  شده

سبك احكام قضايي دارد، يعني احكامي كه مخصوص فرهنگ و شرايطي است كه ديگر موجود 
  . حكام قضايي چه تفاوتي دارند با احكام اخالقي كه هميشه معتبرند؛ بايد بدانيم اين ا نيست

، بايد  مقدس ، اين است كه براي درك درست كتاب گيريم اي كه از تمام اين بحث مي نتيجه 
اما .  ابتدا دقيقاً درك كنيم كه اين كالم براي شنوندگان آن زمان چه پيام و مفهومي داشته است

هاي بعدي به آن  اي است كه در شماره توان انجام داد، مسأله مياينكه اين كار را چگونه 
   خواهيم پرداخت

  4/  كنيم  درك  را درست مقدس كتاب

  مقدس  تفسير كتاب  علم  به نگاهي

 ( مقدس  كتاب ماهيت)

  وب در چارچ  كتاب  اين  كه داشت   بايد توجه مقدس  كتاب  درست  درك  براي  كه ، گفتيم  گذشته در شماره
 و   كالمش  انتقال خدا براي.   است  عطا شده  تاريخي رويدادهاي   روزگار خود و در قالب  و فرهنگ زبان
 .  است  كرده  استفاده  مختلف  ادبي هاي ، از سبك  آن شدن  نوشته

 از  ر كتاب ه  روزگار نگارش  مردم كه  و ديد  داشت  توجه  تاريخي ها و رويدادهاي  فرهنگ  اين لذا بايد به
  اين در.   است  داشته  آنان  براي  پيامي  دقيقاً چه  كتاب اند و آن كرده مي   درك  را چگونه ، آن مقدس كتاب
   چه مقدس  از كتاب  هر كتاب  برد كه  پي توان مي   چگونه  كه پردازيم  مي  مسأله  اين  دربارة  بحث  به شماره
،  مقدس كتاب  تفسير در علم. اند كرده  مي  درك  را چگونه  و آنها آن شتهروزگار خود دا   مردم  براي پيامي
   براي مقدس  از كتاب  هر بخش  كه  است معنايي   به  دستيابي  هدفش  كه  و تحقيقات  از مطالعات  بخش آن

 .شود  مي ناميده exegesis  تأويل ،  است روزگار خود داشته



.   است  آن  داد، تأويل بايد انجام  مقدس  تفسير كتاب  براي  كه  كاري ترين  و قطعاً مهم ، اولين بنابراين
  ، آنطور كه  متن  اوليه  معناي منظور كشف  به مقدس  كتاب  و منظم دقيق   مطالعة  يعني  ديگر، تأويل عبارت به

كند،   مي  را تأويل مقدس ب كتا كه  كسي.   است  كار تاريخي  كار اساساً يك اين.   است  بوده مقصود نويسنده
   را درك ، آن  در روزگار نگارش  خوانندگان  كند كه درك  خدا را آنطور كوشد كالم  مي در واقع

  انجام.   است بوده   چه" مقدس  كتاب هاي  نوشته مقصود اولية"   كند كه كوشد كشف  مي يعني اند، كرده مي
 در   كه  و شرايطي مقدس  كتاب  اولية هاي در زبان   تخصص يعني دارد،   تخصص  نياز به ، اغلب  كاري چنين

   انجام خوبي   باشد تا بتواند تأويل  متخصص  شخص  كه  نيست ، الزم با اينحال. شدند   نوشته  كتب آنها اين
 .دهد

   آيا درست صي شخ  چنين  كه اين است   فقط  مهم مسألة.  باشد  كننده  تأويل تواند يك  مي ، هركس در حقيقت
  بوده   منظور نويسنده  كه  آنگونه مقدس  كتاب  متن  معني  درك ، يعني درست   تأويل براي.  كند يا نه  مي تأويل

 مبادا   باشيم بايد مراقب.  كرد  عمل دقيق اند، بايد بسيار كرده  مي  روزگار درك  آن  خوانندگان  كه و آنگونه
   به آيه  را از  خودمان  و برداشت  بپوشانيم ، بر آن  آيه  اولية  معناي عنوان به ا ر  خودمان  و برداشت استنباط
   با مقصود نويسندة دهند كه  مي  خدا بدست كالم   از آيات  تفسيرهايي  از مردم بسياري.   دهيم  تعليم ديگران
 . دارد  تفاوت تا آسمان   از زمين  آن يافتة الهام

 رضا داد  خدا بدين«:  فرمايد  مي  كه قديمي   از ترجمة21 :1   قرنتيان  اول  با مطالعة ان از مسيحي مثالً بعضي
   است  كاري"  كردن موعظه"  كنند كه ، تصور مي» بخشد  را نجات ايمانداران   موعظه  جهالت وسيلة  به كه

 از   مقصودِ پولس شود كه مي   جديد، مشاهده هاي  ترجمه  با مطالعة در حاليكه.   و احمقانه جاهالنه
يا . رسد نظر مي  به  و احمقانه" جهالت"   يهود و يوناني  براي كه   است  صليب  از طريق  نجات ، پيام" موعظه"

 :فرمايد مي   كه  قديمي  از ترجمة16 :5   قرنتيان  با خواندنِ دوم  كسي  است ممكن مثالً

  كنند كه ، تصور مي» شناسيم ديگر او را نمي  ، اآلن  بوديم  شناخته سم ج  حسب  به  را هم  مسيح  هرگاه بلكه ...»
   از زندگي  دوره  اين  نبايد به خواهد بگويد كه كند و مي  مي  اشاره مسيح   بشري  زندگي  دوره  به پولس
 مورد   انساني  معيارهاي براساس  را  نبايد مسيح  كه  اين است  مقصود پولس در حاليكه.   بكنيم  توجه مسيح

 .  قرار دهيم قضاوت

 مقصود  ، آنطور كه  متن  اوليه  معناي منظور كشف  به مقدس  كتاب  و منظم  دقيق  مطالعة  يعني تأويل ●
 .  است  بوده نويسنده

، بر   آيه  اولية  معناي عنوان  را به خودمان   و برداشت  مبادا استنباط  باشيم  بايد مراقب  درست  تأويل براي ●
 . دهيم  تعليم  ديگران  به  را از آيه خودمان   و برداشت  بپوشانيم آن



 و بجا   درست  سؤاالت  و ثانياً طرح آن   دقيق ، اوالً مطالعة مقدس  كتاب  صحيح  و درك  درست  تأويل"كليد" ●
 .باشد مي   مورد مطالعه  آيات در خصوص

 و   كتاب  شدن  نوشته  و موجبات علل  و  متن  و فرهنگي  تاريخي ة و پيشين  چارچوب  در خصوص  سؤاالت اين ●
 .باشد  مي متن  هاي  و پاراگراف  مقصود آيات باالخره

،   علمي  برد؟ يا در اصطالح  پي  آيه اولية   و معناي يافته  الهام  نويسندة  مقصود اصلي  به توان  مي  چگونه پس
   درجة باالترين  و در  در نهايت مقدس  كتاب  متن  درست  كرد؟ تأويل  تأويل درستي به  را  آيات توان  مي چگونه

 و   و تاريخ  از فرهنگ ، آگاهي)  و يوناني آرامي ، عبري ( مقدس  كتاب  اصلي هاي  زبان  نيازمند دانستن آن
  اما واضح. باشد مي  نويس دست  نسخة ترين  و قديمي  بهترين ، و انتخاب  و يوناني مصري ،  سامي  اقوام ادبيات
 .باشند  نمي  علمي  درجة  چنين به   رسيدن  قادر به مقدس  كتاب  خوانندگان  همة  كه است

   و درك  درست  تأويل"كليد".  كرد تأويل  درستي  را به  آيات توان  نيز مي  علوم  بر اين  تسلط ، بدون بااينحال
   مورد مطالعه  آيات  و بجا در خصوص  درست  سؤاالت  و ثانياً طرح آن  دقيق  ، اوالً مطالعة مقدس  كتاب صحيح

  مقدس  بايد كتاب دانند چگونه افراد نمي   اكثريت  كه  داده  نشان  تجربه  كه ، بايد گفت در مورد اول. باشد مي
  پيشينة  و  چارچوب  در خصوص ، بايد سؤاالتي  متن  دقيق  بعد از مطالعة خواننده ، در مورد دوم. را بخوانند

   متن هاي  و پاراگراف  مقصود آيات باالخره  و  كتاب  شدن  نوشته  و موجبات  و علل  متن  و فرهنگي تاريخي
 . پردازيم  مي  سؤاالت  از اين يك  هر  شرح  به اكنون.  كند طرح

   تاريخي  چارچوب  به  مربوط سؤاالت

؟   شده  نوشته  و سرزميني  شهري چه ؟ در  شده  نوشته اي  دوره ر چه د  كتاب اين:   از خود پرسيد بايد اول
 ؟  بوده  چگونه  زمان  در آن  سرزمين  آن  مردم ؟ فرهنگ  بوده چگونه   محل  در آن  زمان  آن  سياسي اوضاع

   رشتة  خود را به امات اله  اسرائيل از تاريخ  اي  دوره  اشعيا در چه  بدانيم  كه  است ، بسيار مهم  مثال عنوان به
 و  سياسي  اند و اوضاع  خود را نوشته  الهامات اي  دوره  در چه  يا حجي هوشع ؛ يا مثالً تحرير درآورده

 كرد، چرا   خود را شروع  خدمت  يحيي  كه اي دوره ؛ يا مثالً در  است  بوده  صورتي  چه  به  دوره  آن اجتماعي
،  مسيح  ؟ در زمان  داشت  مسيح  در زمان  ارزشي  دينار چه مسيحا بودند؛ يكظهور   آنقدر منتظر يهوديان
   از شرايط  را در بعضي  آن كرد اما پولس   تقبيح  را اين چنين  آن  مسيح  بود كه  درآمده  شكل  چه طالق به

 كرد   مراجعه مقدس  كتاب هاي  فرهنگ  به  كه ، بسيار بجاست  سؤاالت  اين تمام   پاسخ  يافتن مجاز شمرد؟ براي

(Bible Dictionary). وجود دارد، اما تنها  متعددي  مقدس  كتاب هاي ، فرهنگ  اروپايي هاي در زبان 
)   ناكس  جان قاموس(باشد   مي  پيش  حدود يكصد سال  به مربوط   فارسي زبان  به مقدس  موجود كتاب فرهنگ



   از مترجمين اي عده  حاضر، در حال.  ديد ديگر كامالً معتبر نيست ج  كشفيات  به  با توجه آن   اطالعات كه
   ديگر، از ثمرة  اميد خدا تا چند سال  به كه باشند  جديد مي  فرهنگ  يك اندركار ترجمة  دست ايراني

 .شد  مند خواهيم  بهره زحماتشان

   نگارش  موجبات  به  مربوط سؤال

   از كتب  هر يك  نگارش  موجب كه   است  موقعيتي  به ، مربوط  است ول ا تر از سؤال  مهم  كه  ديگري سؤال
   به  رساله  نگارش  علت  كه ، بايد دانست  مثال عنوان به. باشد  مي كتاب   آن  از نگارش  شد و هدف مقدس كتاب

 خود و   لوقا انجيل د كه ش  باعث عاملي  ؛ يا مثالً چه  داشت  آن  از نوشتن  هدفي  چه  بود و پولس  چه كولسيان
خود   را عمدتاً از  از سؤاالت  قبيل  اين  بنويسد؟ پاسخ  تئوفيلوس عاليجناب   به  را خطاب  رسوالن اعمال
   مطالعه  آماده  باز و ذهني چشماني  را با مقدس  كتاب  كه  است لذا ضروري.   يافت توان  مي مقدس كتاب
  كرد  نيز استفاده مقدس  كتاب  مطالعه  يا راهنماي مقدس  كتاب هاي فرهنگ  از توان ، مي  زمينه در اين. كرد

(Bible Handbooks). 

   متن  محتواي  به  مربوط سؤاالت

، بايد  خوانيم  را مي مقدس  كتاب وقتي . داد  انجام  منبعي  هيچ  كمك  بدون توان  را مي  از تأويل  قسمت اين
با    قسمت  اين گويد؟ ارتباط  را اينجا مي  مطلب گويد؟ چرا اين  مي دارد چه  هنويسند"  : از خود بپرسيم مرتب
   اين ؟ مطالب  چيست  نويسنده استدالل ؟ مسير  چيست  بعدي  با آيات  قسمت  اين ؟ ارتباط  چيست  قبلي آيات
 "برد؟  مي پيش   خود را چگونه  استدالل  دارند؟ نويسنده هم  با  ارتباطي  چه  كتاب  يا اين باب

 " تبرك"خواهند   مي خوانند، گويي مي   چند آيه  فقط ، روزي مقدس  كتاب  از خوانندگان  بسياري متأسفانه
  ارتباط گويد و  مي  چه مقدس  كتاب  كتاب  يا يك  باب  يك  فهميد كه توان نمي  ، هيچوقت  روش با اين. بگيرند
   جلسه ، در يك  يا چند باب  باب  يك  كه است  ، بسيار مهم مقدس  كتاب  مطالعه  هنگام به. فهمند  را نمي مطالب

  شوند، يعني   خوانده ترتيب ها به  كتاب  است ، الزم درضمن.  شود  درك  مطالب ارتباط  شود تا و يكجا خوانده
  ها را كه  از كتاب رخي ب  فقط  اينكه  داد، نه ادامه   كرد و تا مكاشفه  شروع  بايد عهدجديد را از متي اينكه
 .رسد، خواند مي نظر تر به جالب

  مژده"   كرد، مانند ترجمة استفاده  جديد هاي  از ترجمه ، بهتر است  روش  اين  به مقدس  كتاب  مطالعه براي
  ف مختل هاي  پاراگراف  به  هر باب  در آنها، مطالب  كه  تفسيري ترجمه  يا"  شريف  عصر جديد يا انجيل براي
   را بهتر درك  مطلب كند تا ارتباط مي   كمك  خواننده ها به  پاراگراف  به بندي  تقسيم اين.   است  شده تقسيم
 .كند



   مشكل  و اصطالحات  كلمات معاني

راقا :    چيست  كلمات  اين مثالً معني . را بيابد  مشكل  يا اصطالحات  كلمات  بايد معني ، خواننده و سرانجام
  روميان (  جسم برحسب) 13 :24لوقا  (  تيرپرتاب ، مسافت)12 :1  اعمال)   روز سبت ، سفر يك)22 :5  متي(

  ، خواننده  بهتر مطلب  درك براي ؟)19 -16 :5  غالطيان ( ، جسم)16 :5   قرنتيان دوم (  جسم حسب ، به)5 :8
  .ر بيابد تفسي تب يا ك مقدس  كتاب فرهنگ   را از كتب  اصطالحات  اين بايد معاني

  5/  كنيم  درك  را درست مقدس كتاب

 ( تعبير ( مقدس  تفسير كتاب  علم  به نگاهي

   را بررسي  مسأله تر، اين  ساده عبارت به .  پرداختيم مقدس  كتاب  تأويل  مسألة  بررسي ، به  گذشته در شماره
،  خوانيم مي   از كالم  كه  متني  كه  كنيم  كشف ل او ، بايد در وهلة مقدس كتاب   مطالعة  هنگام  به  كه كرديم
  توضيح. اند كرده  مي  درك  را چگونه  كالم اين  و آنها  داشته  و پيامي  مفهوم  روزگار خود چه  مردم براي
   و معني متن  ، محتواي  نگارش  و علل ، موجبات  تاريخي  چارچوب ، بايد به  موضوع اين   كشف  براي  كه داديم
  ، يعني پردازيم  كار تفسير مي  دوم  مرحلة ، به شماره  در اين.   باشيم  داشته  توجه  مشكل  و اصطالحات كلمات

 .  تعبير متن به

  كوشيم  مي  تأويل اگر در مرحلة. تعبير  و  تأويل : دارد  مشخص ، دو مرحلة مقدس  كار تفسير كتاب  كه گفتيم
  كردند، در مرحلة  مي  ادراك  اوليه  خوانندگان  كه ، معنايي  كنيم كشف  را مقدس  كتاب  متن  اولية معناي

 . دارد  پيغامي چه  ما  امروز براي  متن  آن  كه  يابيم  دست  مسأله  اين  به كوشيم تعبير مي

   چه پس. دارد   پيامي  ما چه امروز براي   تا بدانيم  را بخوانيم مقدس ما بايد كتاب"  : بگويد  كسي  است ممكن
  ، براي خوانيم مي   كه  آياتي  كنيم  كشف  دارد كه  لزومي  و بعد تعبير؟ چه كنيم   تأويل  اول  دارد كه لزومي
 دارد؟ چرا   معنا و پيامي  روزگار ما چه  مردم  براي كه   كنيم ، و بعد كشف  داشته  معنايي  روزگار چه  آن مردم

 "؟  نكنيم  خودمان  براي  آن  معناي  كشف به  مستقيماً شروع

، و   شويم ، بنا و تشويق  بيابيم  بركت آن  تا از خوانيم  را مي مقدس ما كتاب.   است  و بجايي  بسيار جالب سؤال
  بخشي  ، فقط  و بناكننده  روحاني هاي  و درس  گرفتنِ بركت  براي مقدس كتاب  اما خواندن.   بگيريم راهنمايي

   مردم  به  آن  اولية  پيام  درست درك ، مقدس  كتاب  مطالعة  ديگر و مهم بخش.   است مقدس  كتاب ز مطالعةا
  روزگار  آن  مردم  را براي مقدس  از كتاب  متني  درست معنا و پيام   كه تا زماني. باشد روزگار خود مي



 خطر   و اين  كنيم  خود درك زندگي   براي درستي ه را ب  آن  بود پيام ، قادر نخواهيم  نكنيم  درك درستي به
 .  است  نبوده  آن  منظور واقعي  كه  بكنيم هايي برداشت  تفسيرها و  از متن  كه وجود خواهد داشت

،  در غير اينصورت.   است  آن مقصود اولية  معنا و ، كشف مقدس  از كتاب  تفسير متني  كنترل  درست تنها وسيلة
 در.  كند  استخراج  بخواهد، از متن  دلش  را كه هر معنا و مفهومي ،  هر خواننده  كه ت خطر هس اين

   و تفسير چه  است  درست  كسي چه  تفسير  گفت توان  ديگر نمي شود كه  مي  ذهني ، كار تفسير چنان اينصورت
 .  نيست  درست كسي

 تفسير   كنترل  براي  عيني بايد افساري ،  متن اولية، با تأكيد بر معنا و مقصود  گرايي  ذهني  چنين در مقابل
   اول ها براساس  مورمون : آوريم  مي  از تفسيرِ ذهني ، چند نمونه مطلب   شدن  روشن براي.   دهيم بدست

 را رد   مسيح  الوهيت يهوه  گيرند؛ شاهدان  خود تعميد مي  مردگان  از طرف  نيابت  به29 :15  قرنتيان
   سوم  بر اساس  آمريكايي  از مبشرين كنند؛ بسياري  مي مارگيري 18 :16   مرقس  بر اساس اي عدهكنند؛  مي

   نبودن  درست علت.  است   از تفسير نادرست  اينها ناشي تمام. دهند  مي  مادي  و بركات  رفاه پيام ،2يوحنا 
   چه  متن  اولية  معناي اند كه  نكرده  توجه  نكته ين ا  به ؛ يعني است   درست  ندادنِ تأويل  نيز انجام تفسيرِ آنان

 .  است نبوده   در آن اند كه  كرده  استنباط اي  معاني  از آيات ؛ يعني  است بوده

  صورت  كار را بايد به دهد، اما اين  مي معنايي   ما چه  براي مقدس  كتاب  كنيم  كشف  باشد كه  ما بايد اين هدف
 و  بپوشانيم  مقدس  كتاب ، به  خوشايند است  برايمان  را كه  هر معنايي  نداريم اجازه ما.  م دهي  انجام درست

   خود حرفي تواند برخالف  نمي القدس روح .  است  كرده  بر ما مكشوف القدس  را روح  اين  كه بعد بگوييم
  در  ببخشد كه  معنايي  آن ند امروز بهتوا ، نمي ؛ بنابراين  فرموده الهام  را مقدس  كتاب  كه او بوده. بزند

 او،   و با هدايت  كنيم  را كشف اوليه  مقصود القدس  روح  كمك ما بايد به!   است  نبوده  مقصودش  نگارش زمان
 .  دهيم  خود ارتباط  امروزي موقعيت  و  زندگي  مقصود را به همان

   باره  در اين  زيادي  كتاب  كه است   علت  همين به.  ت نيس اي  كار ساده مقدس  تفسير كتاب بينيد كه  مي پس
  يك اما.   نيست  محققين  همه  مورد توافق  در آن  مندرج ، اصول  شده نوشته   كه  مقدار هم  و آن  نشده نوشته
 امروز توانند  نمي مقدس  كتاب آيات" :  اين است  هم  و آن  داشت  اعالم توان  مي  و يقين  را با قطع اصل

 ".اند داده نمي   در روزگار نگارش  بدهند كه معنايي

   بوده  نگارش  در آغاز در زمان  كه است   ما، همان  براي مقدس  كتاب  و درست  واقعي  ديگر، معناي عبارت به
   آتي هاي مارهش  در  كه  است  داد، مطلبي  بايد انجام  كار را چگونه  اين اينكه اما.   آغاز است  نقطة اين.  است
 .  پرداخت  خواهيم  آن به



-13 :3   قرنتيان در اول.  كنيم اكتفا مي   نمونه  ذكر يك  به ، فقط  گرامي  خوانندگان  ذهن  شدن  روشن براي
 را ظاهر خواهد   آن  آشكار خواهد شد زيرا روز داوري كار هر كس   چگونگي ولي « :  آمده  چنين15 

   را نشان ماهيتش آزمايد و  را مي  كار همه  كيفيت  خواهد بود و آتش  همراه با آتش روز  آن  ، چون ساخت
   شخص  آيد، آن  بيرون  سالم ، از آتش  است ساخته   شالوده  آن  بر روي  آدمي  را كه اگر آنچه. دهد مي

داد،   خواهد از دست خود را   شود، پاداش  او سوخته  دست اما اگر كارهاي.  يافت  خود را خواهد پاداش
» . باشد  يافته  و نجات  گذشته آتش  هاي  شعله  از ميان  كه ، مانند كسي  خواهد يافت  خود او نجات ولي
  خدا با  كالم  اگر مطابق  ايماندار حتي  يك دهند كه  مي تفسير را ارائه   اين  آيات  اين  با خواندن اي عده

   از ميان  كه مانند كسي» ، اما  خواهد يافت  نجات در روز داوري نكند، باز   زندگي  و قدوسيت پاكي
،   را بخوانيم  قبلي هاي اگر آيه.   نيست  درست  وجه  هيچ به  تفسير اما اين» . باشد  گذشته  آتش هاي شعله
   يك  و روحاني شخصي   زندگي  دربارة گويد نه  مي  سخن  خادم  يك  خدمات  دربارة  پولس كه  بينيم مي

 .ايماندار

 نكند و   رهبري  و دانايي را با درايت   در كليسا ايمانداران  اگر خادمي  كه  اين است  آيات  اين تفسير درست
  مقصود و اين.  پيدا خواهد كرد  نجات"زور به"  ، اما خودش نخواهد گرفت   بنا نكند، پاداشي  درستي شالودة

   روحاني  زندگي  كه  گرفت نتيجه  توان  نمي  آيات  از اين بينيد كه ي م پس.   است  آيات  اين تفسير درست
  خواهد  راه  ابدي  ملكوت  به  شده  كه  و او به هر ترتيبي نخواهد داشت  او  او تأثير در نجات ايماندار و تقدس

 خود را از  شد، نجات با نداشته   درستي  ايماندار اگر زندگي دهد كه  مي  خدا تعليم ، كالم بالعكس.  يافت
 . خواهد داد دست

   براي  و تعبير درستي  كنيم خدا را درك   كالم  ما مقصود اولية  كه  است  چقدر مهم فرمايد كه  مي  مالحظه پس
  خواهيم  و تعبير ارائه  تأويل  در خصوص  بيشتري ، مطالب  آينده هاي شماره در.   دهيم  بدست امروز خودمان

  6/ درست درك كنيممقدس را كتاب

 مقدس نگاهي به علم تفسير كتاب

 (هفت اصل اساسي براي تفسير)

در اين شماره در .  كرديم مقدس ذكر ، نكات مختلفي در خصوص روش تفسير كتاب طي پنج شمارة گذشته
 . مقدس داشته باشيم يك ديد كلي در خصوص تفسير كتاب بندي و مرور كنيم تا نظر داريم اين نكات را جمع



 ؟ تفسير يعني چه

مقدس يعني  ، تفسير كتاب اول در وهلة. مقدس دارند معموالً مسيحيان تصور نادرستي از معناي تفسير كتاب
بدانيم كه نويسندگان كالم خدا چه مقصودي از نوشتة خود  خواهيم ما مي.  پيدا كردنِ معني اوليه آيات

از اين  ، چه چيزي ، در آن زمان  اولية اين آياتخواهيم درك كنيم كه خوانندگان مي همچنين. اند داشته
 .اند كرده ها استنباط مي نوشته

گرچه شايد (، براي خوانندگان اوليه مبهم بوده است  نبايد تصور كنيم كه مطالب نوشته شده در كالم
 .( ها مبهم بوده تعدادي از پيشگويي

استخراج معاني جديد، يا تعابير  ، وهلة اولمقدس در  فرماييد كه تفسير كتاب ، مالحظه مي به اين ترتيب
اينكه اين . گويند نخست بايد بدانيم خودِ آيات چه مي.  نيست ، يا كاربردهاي گوناگون براي آيات بديع
.  خواهيم پرداخت تواند داشته باشد، كار ديگري است كه بعداً به آن چه معنا و كاربردي مي ، امروز آيات

. اي باشد آيات را بدست دهد، بايد كار ساده  اين است كه معناي روشن و اوليهپس اگر نخستين كار تفسير
 ؟ علت چيست. مختلف ممكن است درك متفاوتي از آيات داشته باشند بينيم كه افراد اما باز مي

وسيله جهالت موعظه  داد كه به خدا بدين رضا « :  ، چنين آمده در ترجمة قديمي 21 :1مثالً اول قرنتيان 
كنند كه مقصود اين ست كه  متأسفانه بعضي تصور مي ؟ اين آيه يعني چه» .مانداران را نجات بخشداي

 معني. بخشد وسيله همين كار جاهالنه انسان را نجات مي ، اما خدا به جاهالنه ، كاري است موعظه كردن

ا ما امروز منظور او را آي گويد،  سخن مي" لغزش صليب"يا وقتي پولس راجع به .  اين آيه اصالً اين نيست
ها و ممالك  بدان كه تو را امروز بر امت«:  فرمايد  مي10 :1 ارميا  در : اي ديگر ؟ نمونه كنيم دقت درك مي به

آيا » . و غرس كني كردم تا از ريشه بركني و منهدم سازي و هالك كني و خراب نمايي و بنا نمايي مبعوث
ايم تا از ريشه بركنيم و منهدم  ممالك مبعوث شده ها و وز بر امتتفسير اين آيه اين است كه ما نيز امر

 ؟... سازيم

گفت كه روزي خواهد رسيد  اشاره كرد و!)  سخن نيست و كالمي ني (3 :19 ها پيش شخصي به مزمور سال
هر جايي كه كف پاي  (3 :1 كه كسي بر اساس يوشع يا يك بار شنيدم. كه ديگر كالم خدا يافت نخواهد شد

را از  ، آنجا داد كه ما نيز امروز هر جا پايمان را بگذاريم ، تعليم مي) ام داده ما گذارده شود، به شماش
آيا اينها . خواهند آورد كنيم و مردمِ آنجا به خداوند ايمان لحاظ روحاني براي خداوند تصرف مي

ة اول يعني درك مطلبي كه كه تفسير درست در وهل كنيم تفسيرهاي درست اين آيات هستند؟ باز تكرار مي



بيابيم  توانيم پيام و معني آيات را براي امروزمان فقط زماني مي.  كرده است مي آيه در زمان نگارش بيان
 . كه نخست معناي اوليه و اصلي آن را كشف كرده باشيم

 هفت اصل اساسي تفسير

 :   نيمدقت رعايت ك ، بايد چند نكته را به براي آنكه آيه را درست درك كنيم

ما مسيحيان معناي مثبتي دارد، اما  مثالً صليب امروزه براي.  فرهنگ و طرز فكر خود را بر آيه نپوشانيم -1
شد  اي بود كه مي ترين كلمه كرد، صليب وحشتناك زندگي مي براي كسي كه در قرن اول در فرهنگ رومي

مطالب باب  يا مثالً ما نبايد امروزه.  سيكار برد، چه برسد براي مرد نيكي چون عي به در مورد يك انسان
بيان اين حقيقت است كه اوالً خالق همه  هدف اين باب.  اول پيدايش را با عينك علم قرن بيستم بخوانيم

، بايد مراقب  درضمن.  با نظم و ترتيب و هدف خاصي آفريده است چيز خداست و ثانياً خدا همه چيز را
 . را بر آيه تحميل نكنيمسليقه و استنباط خود  باشيم كه

،  ، در چه شرايط سياسي تاريخي ، كشف كنيم آيات مورد نظر در چه دورة بايد از طريق مطالعه و تحقيق -2
 . كند كه فضاي آيه را بهتر درك كنيم كمك مي اين.  در كجا و براي چه كساني نوشته شده است

سپس بايد .  را كشف كنيم م تا موضوع كلي آنكتاب مورد نظر را چند بار از اول تا به آخر بخواني -3
يعني .  ارتباط اين مطالب را با يكديگر كشف كنيم ، تشخيص دهيم و بعد مطالب مختلفي را كه در آن آمده

اينكه ارتباط  ؛ و ، اول فالن مطلب را بيان كرده و بعد، نكتة بعدي را آورده نويسنده بايد پي ببريم كه چرا
بصورت )  كتاب صفنيا يا رساله افسسيان مثالً(مطالعة كلِ كتاب .  ا يكديگر چيستمنطقي اين دو مطلب ب
، گرچه براي  مطالعة يك كتاب بصورت آيه به آيه يا باب به باب.  است ، بسيار حياتي يكجا و در يك نشست

 براي . فايده است بي ، اما براي درك عميق پيام يك كتاب و تفسير درست آيات بركت خوب است دريافت
 . نشست بسيار مهم است در يك كتاب اين منظور، مطالعة كل

 . مقدس يا فرهنگهاي عمومي پيدا كنيم معني كلمات و عبارات مشكل را از فرهنگ كتاب -4

هاي ديگر مراجعه  حتماً بايد به ترجمه ، فهميم با تمام اينها، اگر باز آيه يا آياتي را از آن كتاب نمي -5
 ، بلكه به ، به يك ترجمه اكتفا نكنيم مقدس هنگام مطالعة جدي كتاب يار ضروري است كه بهاصوالً بس.  كنيم

، ترجمة  اول.  دست داريم ، سه ترجمة مختلف در امروز در زبان فارسي.  هاي مختلف مراجعه كنيم ترجمه
ت كه نوعي ، ترجمة تفسيري اس دوم.  يوناني است اللفظي از عبري و قديمي است كه نوعي ترجمة تحت

، ترجمة جديد عهدجديد است كه به  سوم.  يك آيه بسط داده شده است ترجمة آزاد است و گاه معناي



آيات كمك  ها به درك مفهوم مطالعة اين ترجمه.   معروف است" انجيل شريف" يا "عصر جديد مژده براي"
 .كند چشمگيري مي

اين قبيل موارد بجاست كه به  در. گردد ميسر نمي، درك معني يك آيه  اما گاه با طي تمام اين مراحل -6
هيچگاه نبايد كتب تفسير را پيش از طي مراحل پيشين  اما فراموش نكنيد كه.  كتب تفسير مراجعه كنيم

 .انجام داد

.  يك يا چندين آيه چيست شود كه درك كنيم معني اصلي و اولية شش مرحلة فوق با اين هدف انجام مي
زمان چه بوده و خوانندگان اولية او چه چيزي درك  نيم مقصود اولية نويسنده در آنخواهيم ببي يعني مي

 . خوانيم  مي" تأويل"در اصطالح فني  اين كار را. اند كرده مي

هر جايي كه كف پاي «مثالً (آن آيه  بايد ببينيم. رسد و باالخره نوبت درك پيام آيات براي امروزِ ما مي -7
.  ناميم مقدس مي  كتاب"تعبير"اين كار را . دهد معنايي مي امروز براي من چه، )»...شما گذارده شود

مقدس  كتاب ، اينست كه يك آيه يا يك متن از كه براي اين منظور بايد يادآور شويم اي ترين نكته مهم
نطبق ، تعبير بايد با تأويل م اصطالح فني در.  داده است تواند امروز معنايي بدهد كه آن زمان نمي نمي
 .باشد

،  هاي بعدي در شماره .مقدس ياري دهند ، ما را در درك درست كتاب بندي اين اصول اميدواريم جمع
 دربارة ديدگاههاي درست در امر تفسير سخن خواهيم گف

  7/مقدس رادرست درك كنيم كتاب

 مقدس نگاهي به علم تفسير كتاب

 (رهاي الهياتي مهم در امر تفسي فرض  پيش : قسمت هفتم )

ديديم كه هر كسي .  پرداختيم مقدس ، به بحث دربارة معني و شيوة تفسير كتاب در شش شماره گذشته كلمه
تفسيري كه شخص به اين . زند به تفسير آيات مي كند، ناخودآگاه دست مقدس را مطالعه مي كه كتاب

ايي نيست كه نويسنده در شود، الزاماً همان معن كه براي آيات قائل مي دهد، و معنايي ترتيب انجام مي
،  هاي مقدس اين نوشته مقدس اساساً يعني كشف اين نكته كه تفسير كتاب.  نگارش در نظر داشته است زمان

منظور نويسنده براي خوانندگان روزگار خودش چه  داده است و مقصود و در زمان نگارش چه معنايي مي



 .  كتاب براي خوانندگان روزگار خودش چه بوده استديگر، بايد ببينيم پيام هر عبارت ؛ يا به بوده است

 . ، بايد چند كار انجام دهيم براي كشف اين مسأله

دوم بايد اوضاع و احوال .  بخوانيم مقدس را دقيق و كامل و در يك نشست اوالً بايد متن هر كتاب از كتاب
سوم بايد كشف كنيم .  زسازي كنيم، با روزگار را از طريق تحقيق ، فرهنگي و مذهبي آن ، اجتماعي تاريخي

مطالب را  ، بايد مسير استدالل چهارم.  يا نيازهايي موجب نوشته شدن هر كتاب شده است كه چه مسائل
و آخراالمر، بايد معني . گويد چيزي مي گويد و چرا چنين ، يعني اينكه درك كنيم نويسنده چه مي بيابيم

مجموعة .  مقدس پيدا كنيم مك فرهنگ لغات يا فرهنگ كتاببه ك كلمات و اصطالحات و جمالت دشوار را
مورد نظر از  ، بايد ببينيم كه متن بعد از اين.  ناميم  مي" تأويل"،  در اصطالح فني اين پنج گام را

نكته مهم به .  خوانيم  مي"تعبير"،  فني اين كار را در اصطالح. مقدس امروز براي ما چه پيامي دارد كتاب
، معنايي استخراج  مقدس براي امروز خودمان توان از يك متن از كتاب نمي ، اين است كه  متنهنگام تعبير

 . داده است كه در روزگار نگارش اين معنايي را نمي كنيم

اي بود از مطالبي كه در شش  خالصه اين. عبارت ديگر، تعبير درست بايد بر تأويل درست استوار باشد به
، با درنظر  حال.  مقدس يعني تأويل و تعبير آن ، تفسير كتاب ترتيب به اين.  شماره گذشته بررسي كرديم

.  به آنها مجهز گرديم پردازيم كه به هنگام تفسير بايد حتماً ، به بررسي ديدگاههايي مي اين اصول داشتن
هر .  ز شويمفرض يا ديدگاه الهياتي مجه به چند پيش ، بايد مقدس تر، به هنگام تفسير كتاب عبارت ساده به

به آنها توجه  ها يا ديدگاهها ايمان داشته باشد و به هنگام تفسير، فرض بايد به اين پيش ، ايماندار پروتستان
 . ديدگاهها خواهيم پرداخت ، به بررسي اين هاي بعدي در اين شماره و شماره. نمايد

  هاي مهم الهياتي فرض پيش

مقدس را خدا  ايمان داشته باشد كه كتاب ر ايماندار پروتستان بايد ه : مقدس بودنِ كتاب ايمان به الهامي -1
اين . مقدس و تمامي كلمات آنها الهامي هستند  كتابِ كتاب66 تمامي . به نويسندگان آن الهام كرده است

 . هاست فرض ساير پيش اساسِ

آن هست كه دركشان بخشهايي در  . مقدس كتابي است قديمي و حجيم  كتاب : مقدس واضح بودنِ كتاب -2
القدس در اثر سكونت در كليسا، اين اقتدار  مسيح و روح كليساي كاتوليك معتقد است كه. باشد دشوار مي

 اما پروتستانها اين باور را. مقدس باشد فردِ كتاب تا تفسيركنندة منحصر به را به كليسا داده است

، كامالً واضح و قابل  بودنش ، باوجود قديمي مقدس پروتستانها بر اين باورند كه متن كتاب. پذيرند نمي
 .، آن را درك كند سادة آن درك است و هر ايمانداري قادر است با مطالعة



دارد كه  پروتستان از نظر دور نمي اما ايماندار. دهد القدس نيز او در درك آن ياري مي ، روح درضمن
ها حاوي  خاطر اينكه اين قسمت ، نه به گاه غيرممكن است هاي كالم خدا دشوار و درك بعضي از قسمت
.  داريم خاطر اينكه ما فاصلة زيادي با فرهنگ و اوضاع و احوال زمان نگارش بلكه به مطالب رمزي هستند،

بسيار ناچيز است و به تعاليم اساسي  ، ، اين بخشهاي دشوار در مقايسه با بخشهاي قابل درك اما خوشبختانه
 .شود كتاب مربوط نمي

اما بديهي است كه .  ابدي است مقدس حاوي حقايق الهي و آسماني و  كتاب : طباق مكاشفه با انسانان -3
اين حقايق متعلق به عالم .  به درك اين حقايق نيست انسان با مغز كوچك و مادي خود، مطلقاً قادر

حقايق  ادي خود، با اينبراي اينكه انسان بتواند در اين عالم مادي و با اين مغز م اما خدا.  غيرمادي است
اي بيان كرده است كه  گونه آنها را به يعني.  داده است» انطباق«تا حدي آشنا شود، آنها را با درك انسان 

هايي بهره گرفته كه  منظور، خدا از زبان انسانها و از مسائل و پديده به اين. انسان قادر باشد درك كند
مقدس به بازو يا درست  كتاب مثالً وقتي در.  آنها را درك كندتواند ذهن انسان آشناست و انسان مي براي

، چون نزد انسانها، دست راست نشانة  مطلق خداست كند، منظور اشاره به قدرت راست خدا اشاره مي
 . قدرت است

، نشستن  زيرا در دربار سالطين ،  نشانة عزت و مقام باالي شخص است?»نشستن بر دست راست خد«يا مثالً 
يا مثالً رابطة مسيح با خدا، به رابطة پسر و پدر .  بوده است ست راست سلطان نشانة عزت و احترام فردبر د

به درد و عذاب  خواهد يا وقتي مي.  چيزي كه نزد انسانها، تصويري است از توليد و نه خلقت ، تشبيه شده
، يكي از  نها، سوختگي در اثر آتشنزد انسا كند، زيرا هولناك جهنم اشاره كند، از تمثيل آتش استفاده مي

خواهد جالل غيرقابل توصيف آسمان را شرح دهد، از تصوير  مي يا وقتي.  ناكترين دردهاست وحشت
 . شادي است ، نشانة جالل و كند، يعني چيزهايي كه نزد انسان يا نبودنِ اشك استفاده مي آشناي طال و نقره

هم بهشت . جهنم واقعيت نيستند ل در پيشگاه خدا يا بهشت ومنظور اين نيست كه قدرت خدا يا عزت و جال
خاطر وجود طال و جواهرات به  ، به اين است كه جالل بهشت منظور. باشند ، واقعيتي حقيقي مي و هم جهنم

بهشت  . خاطر وجود آتش به معناي مادي آن نيست يا عذاب جهنم به.  جهاني آنها نيست  معناي مادي و اين
شكوه چگونه خواهد بود، خدا  تواند درك كند كه اين ، اما چون انسان نمي ي است پرشكوهيا آسمان جاي

؛ يا از تمثيل نبودنِ  انسانها حاكي از جالل و شكوه است از تمثيل طال و جواهرات استفاده كرده كه نزد
ايمانداران  اي سفيده تا نبودنِ رنج و اندوه را در آسمان تصوير كند؛ يا از تمثيل جامه اشك استفاده كرده

بهشت و آسمان واقعيت دارد، اما جالل و  .در آسمان استفاده كرد تا پاكي و تقدس آنجا را به تصوير بكشد
 .تواند درك كند با مغز مادي خود نمي شكوه آن چيزي است غيرمادي كه انسان



 گناهكار با ارزش جهانِ طال و جواهرات چيزهايي مادي هستند و امكان ندارد كه چيزهايي كه در اين
جهنم نيز واقعيتي . ، ارزش محسوب شود است آيند، در آسمان، جايي كه همه چيز روحاني حساب مي به

؛ آنقدر  گناهكاران در آن خواهند كشيد عذابي است هولناك و غيرمادي ؛ اما عذابي كه است حتمي
 . است كه به عذاب ناشي از سوختن در آتش تشبيه شده است وحشتناك

غيرمادي و روحاني را براي بشر  هاي مادي آشنا استفاده كرده تا حقايق صه مطلب اينكه خدا از پديدهخال
اما متأسفانه حتي بعضي از .  مقدس بسيار حياتي است كتاب توجه به اين مطلب در تفسير و درك. بيان كند

اللفظي  تحت صورت مقدس را به مسأله توجه ندارند و اينگونه تشبيهات و تمثيالت كتاب مفسرين هم به اين
 .كنند تفسير مي

به اميد خدا، اينگونه مسائل  ، هاي ديگر خواهيم پرداخت و در آينده فرض ، به بررسي پيش در شماره بعدي
 .، بيشتر موشكافي خواهيم كرد مكاشفه دشوار را خصوصاً در مورد كتابي مثل كتاب

  8/مقدس را درست درك كنيم كتاب

 مقدس سير كتابنگاهي به علم تف

 ( ادامه(هاي الهياتي مهم در امر تفسير  فرض  پيش : قسمت هشتم

.  فرض اعتقاد داشته باشيم پيش ، بايد به چند مقدس ، ديديم كه براي تفسير و درك كتاب در شمارة گذشته
،  مقدس بگذرانديم كه عبارت بودند از ايمان به الهامي بودنِ كتا فرض را از نظر ، سه پيش در آن شماره
بسيار مهم  فرض ، به يك پيش در اين شماره.  مقدس و انطباق مكاشفه الهي با انسان كتاب واضح بودنِ

 .آورد پردازيم كه عدم توجه به آن مشكالت بسياري بوجود مي مي

  مكاشفة تدريجي

يجي اين از مكاشفة تدر منظور.  مقدس است ترين اصول درك و تفسير كتاب مكاشفة تدريجي يكي از مهم
در .  قرنها بر انبياي مختلف مكشوف ساخت است كه خداوند كالم و ارادة خود را به تدريج در طول

هم . رسد مكاشفة الهي در عهدجديد است كه به اوج مي.  مكشوف نشده عهدعتيق تمامي كالم و ارادة خدا
ديگري كامل  اما يكي بدونهم عهدجديد هر دو به يك اندازه الهام خدا و كالم خدا هستند؛  عهدعتيق و

 . ، عهدجديد است ، قلب الهيات و اخالقيات مسيحي بااينحال.  نيست



مسيح خود مكاشفة . بود  عيسي مسيح"كلمة خدا"، آماده كردن راه براي آمدن  نقش و وظيفة عهدعتيق
هاي عهدعتيق  هوعد. يابد را در پرتو عهدجديد مي ، عهدعتيق معني كامل خود بنابراين.  كامل الهي است

 .يابند مي تحقق خود را در عهدجديد

دهد،   نشان مي" نمونه" و " سايه" صورت ، حقايق روحاني را به ، يعني بخش شريعت بخش مهمي از عهدعتيق
اما در عهدجديد اصل .  اي بود از قرباني كامل مسيح ها نمونه قرباني مثالً نظام. نه جوهر و واقعيت آنها را

 . خود قرباني است ، بلكه اي از قرباني و كفارة گناه نيست مسيح ديگر نمونه.   ظاهر شدهواقعيت و جوهر

مسائلي نظير ذات خدا و .  نشده طور كامل مكشوف در عهدعتيق تمام جوانبِ اصول اعتقادي و الهياتي به
،  عد از مرگ، زندگي ب ، قيام مردگان مسألة مهم كفاره ، القدس ، شخصيت پسر خدا، شخصيت روح تثليث

طور  به اين قبيل مسائل الهياتي در عهدجديد.  روشني تعليم داده نشده است شيطان به ، و وجود فرشتگان
اشاره كرديم كه قلب الهيات و اخالقيات  به همين دليل بود كه قبالً.  تر مكشوف شده است تر و روشن كامل

 . ، عهدجديد است مسيحي

؛ اما در  ابتدايي آشكار شده صورت نطفه و به شكل ، در عهدعتيق بهنقشة خدا براي نجات و ابديت بشر
چشمي نديد و «اي پرجالل براي بشر مهيا كرده كه  آينده بينيم كه خدا تر مي صورت واضح عهدجديد به

 .(9 :2اول قرن (» انساني خطور نكرد خاطر گوشي نشنيد و به

صورت واضح و آشكار و  به  عطا كند، در عهدعتيقآل اخالقي كه خدا در نظر داشت به بشر آن اصول ايده
، پاكي  ، فروتني ، گذشت به اندازة محبت به خويشتن اصولي مانند محبت به همنوع.  منتظم ارائه نشده است

 تر و صورت منتظم خورد، در عهدجديد به چشم مي صورت پراكنده به عهدعتيق به ، گرچه در اخالقي

 .باشد حبت اصل حاكم در عهدجديد ميم.  است گر شده  آشكارتر جلوه

خودش را بتدريج و طي  ، خدا ارادة توان گفت كه بر اساس اصل مكاشفه تدريجي عبارت ديگر، مي به
، بر حسب توانايي ذهني و فرهنگي او  تدريج بشر به اش را بر خدا اراده. مراحل مختلف بر بشر آشكار كرد

 اراده خدا اين نبود كه بشر در كالس. الس باالتر هدايت كرداز يك كالس به ك يعني او را. آشكار فرمود

شريعت موسي . باالتر ارتقا يابد خواست بشر از لحاظ الهياتي و اخالق الهي به مدارج خدا مي. اول بماند
خواست خدا اين بود كه . مرحله از مراحل مكاشفه الهي بود گرچه بسيار عالي و الهي بود، اما فقط يك

در مسيح به  بايست به اي بود كه مي عبارت بهتر، عهدعتيق غنچه به. مسيح به كمال برساند ا دراين مكاشفه ر
 .گل بنشيند



، اين به آن معنا نيست كه  منع نكرده بينيم كه در دوره عهدعتيق خدا مثالً تعدد زوجات را ، اگر مي بنابراين
در آن مرحلة .  نيم به همان شكل عمل كنيمتوا ، مي عهدجديد را داريم ما نيز امروز كه مكاشفه مسيح در

بسياري از اين قبيل  . اما امروز ديگر چنين نيست. كرد ، تعدد زوجات را خدا تحمل مي مكاشفه خاص از
. پرتو اصل مكاشفة تدريجي مورد بررسي قرار داد توان به اين شكل در رفتارها در دوره عهدعتيق را مي

 اي نوين يا شايد بهتر باشد بگوييم با ديدي گونه ، در عهدجديد به يقعهدعت بسياري از مسائل و موضوعات

كند،  عهدعتيق توليد سؤال مي لذا در مواردي كه مطالب.  تر مورد تعبير و تجديدنظر واقع شده است عميق
 .مطالعه قرار داد آن مطلب را بايد در پرتو تعاليم عهدجديد مورد

شده است و اصول اخالقي آن  هاي رفتار آدمي توجه ريشه و انگيزه و " عمق"بينيم كه به  در عهدجديد مي
علت است كه در عهدجديد ديگر شاهد مراسم و  به همين.  بر اساس اين نوع نگرش تعيين شده است

عنوان موجودي بالغ مكشوف  خدا عمق مسائل و احكام را به انسان به ؛ تشريفات ظاهري عهدعتيق نيستيم
 . ساخته است

 س را بايد با توجه به خودش تفسير كردمقد كتاب

نويسنده يا خوانندگان  ، در حاليكه براي مقدس بخشهايي هست كه امروزه براي ما مبهم است در كتاب
وجود داشته باشد كه ما ندانيم چگونه بايد معني  يا ممكن است تعاليمي.  روزگار خودش چنين نبوده است

مقدس  شهايي را بايد با توجه به بخشهاي روشن و واضح كتابچنين بخ.  كنيم كامل و روشن آن را درك
بخشهاي مبهم دست  مقدس هم نتوان به معني اين هاي روشن كتاب اگر با كمك بخش. و تفسير كرد درك
 "! دانيم نمي"، در آن صورت بهتر است با شجاعت بگوييم  يافت

مقدس  در كتاب ، ضروري استواقعيت مهم اين است كه هر آنچه كه براي نجات و زندگي مسيحي 
 يا بخشهاي مبهم نيامده " اتفاقي"آيات  مقدس در حقايق اساسي كتاب.  روشني تعليم داده شده است به

 . است

در هيچ . نمايد  مي" تعميد مردگان" اي گذرا و مبهم به  اشاره29 :15 ، پولس در اول قرنتيان عنوان مثال به
،  در نتيجه.  گرفتن به نيابت از طرف مردگان اشاره نشده دجاي ديگر در عهدجديد به موضوع تعمي

بگيريم و اين  توانيم بجاي مردگان تعميد ، اين تعليم را شكل داد كه مي اساس يك آيه توان صرفاً بر نمي
ارواح توسط زن جادوگر براي شاؤل  تواند احضار مثال ديگر، مي. تعميد به حساب آنها گذارده شود

، نتيجه بگيريم كه ما مسيحيان مجاز به احضار ارواح  اين بخش توانيم به استناد گاه نميهيچ. پادشاه باشد
 . هستيم



هاي مختلف  در نظر در قسمت ، الزم است كه موضوع مورد ، براي شكل بخشيدن به يك تعليم طور خالصه  به
مورد بررسي و تأويل ها بايد دقيقاً  اين قسمت. باشد مقدس بصورت مبسوط مورد بحث قرار گرفته كتاب

 .اي معقول اخذ شود آنها نتيجه قرار بگيرند و از كل

 هاي الهياتي خواهيم پردا فرض ، به ساير پيش در شمارة بعدي

  9/مقدس را درست درك كنيم كتاب

 مقدس نگاهي به علم تفسير كتاب

  مرور كلي

، كوشيديم  طول اين مقاالت در.  مقدس رسيديم و باالخره به آخرين قسمت سلسله مقاالت علم تفسير كتاب
گفتيم كه هر كسي كه دست به خواندن .  بازگو كنيم هايي از مبحث علم تفسير را به زباني ساده گوشه
 ، براي هر خوانندة كند؛ به همين جهت ناخودآگاه آن را پيش خود تفسير هم مي زند، مقدس مي كتاب

خواننده بايد توجه داشته  . امكانات خود بياموزدمقدس واجب است كه اصول تفسير درست را در حد كتاب
 .دهد و طرزفكر خود را در درك آن دخالت مي كند، فرهنگ مقدس را مطالعه مي باشد كه وقتي كتاب

پس براي ما . مقدس دارد كتاب هاي اما فرهنگ و طرزفكر ما تفاوت زيادي با فرهنگ زمان نگارش كتاب
مقدس را بشناسيم و به كمك  ، و اجتماعي دوران كتاب فرهنگي ، يخيهاي تار بسيار ضروري است كه پيشينه

 خواستند بگويند و مقدس در آن زمان چه مي بهتر درك كنيم كه نويسندگان كتاب اينها، بكوشيم

درك معناي روشن و اولية  كوشش براي. اند كرده هاي آنها چه درك مي خوانندگان آن روزگار، از نوشته
 .شود  ناميده مي" تأويل"،  مقدس كتاب

دقت  نظر در آن قرار دارد، به ، بايد ابتدا باب و بعد كتابي را كه آيه يا آيات مورد براي انجام تأويل
، بسيار مهم است كه بدانيم نويسنده  در اين مرحله. شود خواند تا مقصود اصلي نويسنده تا حد امكان درك

 مقدس معموالً يك خط استدالل لب هر كتابِ كتابمطا. دهد را چگونه ارائه مي استدالل و مطلب خود

 .كند مشخص را دنبال مي

بايد تحقيق كرد كه شرايط  سپس. ، بايد اين خط استدالل را پيدا كرد براي درك پيام و مقصود نويسنده
،  كتاب مورد نظر چگونه بوده است تا به اين ترتيب تاريخي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي زمان نگارش



 ، بايد معني لغات دشوار و اصطالحات نامأنوس را بعد از آن. تر گردد دقيق ا از مقصود نويسندهدرك م

 .دست آورد توان به مي تري از معني اوليه و روشن متن با انجام اين كار، درك درست. پيدا كرد

، به  ر دو شماره گذشتهد.  داشته باشيم فرض را مدنظر هنگام برداشتنِ اين گامها، بايد دائماً چند پيش اما به
مقدس از  گفتيم كه يك مسيحي نخست بايد ايمان داشته باشد كه كتاب . ها پرداختيم فرض توضيح اين پيش

يافته  انسانِ تولدتازه مقدس بطور كلي كتابي است واضح و سپس بايد معتقد باشد كه كتاب.  خداست الهام
 .تواند آن را درك كند مي

يعني اينكه كالم خود را طوري به  ، ه خدا كالم خود را با درك انسان انطباق دادهسوم اينكه بايد دانست ك
اينرو برخي حقايق روحاني در قالب اصطالحات انساني بيان  بشر داده كه برايش قابل درك باشد؛ از

 .او قابل درك باشد ، طوري كه براي شده

فرزندش عيساي مسيح و در  اشفه خدا دردانيم كه اوج مك ، مي" مكاشفة تدريجي"، مطابق اصل  چهارم
، شخصيت خدا و تثليث و اصول اخالقي زندگي  انسان طرح نجات ابدي. شود نتيجه در عهدجديد يافت مي

مقدس را بايد به  و پنجم بايد دانست كه كتاب.  تري آشكار شده است روشن صورت مسيحي در عهدجديد به
هاي  را در پرتو قسمت آيد، بايد آن نظر مي اي مبهم به  نكتهخودش تفسير كرد؛ يعني اينكه هر جا كه كمك

 .واضح و روشن تفسير كرد

 .اي گذرا خواهيم كرد فرض ديگر هم اشاره ، به سه پيش ، در آخرين بخشِ اين سلسله از مقاالت و اينك

 ها توافق ميان آموزه

، بايد  مقدس يا آياتي از كتاب ر آيهمقدس به اين معني است كه به هنگام تفسي هاي كتاب توافق ميان آموزه
؛ بعبارت ديگر، معنايي كه از يك  مقدس آمده توجه داشت كتاب به تعليمي كه در آن زمينة بخصوص در

، اگر  عنوان مثال به .مقدس در آن زمينه مغايرت داشته باشد ، نبايد با كل تعليم كتاب كنيم مي آيه اخذ
اين آيه بايد سازگار باشد با تعليمي كه در  ، معناي كنيم  مياي را در خصوص شخصيت مسيح بررسي آيه

اي در خصوص  ، نكته توان گفت كه در يك آية بخصوص نمي.  است مقدس در اين مورد آمده كل كتاب
 .باشد مقدس در اين زمينه مي مسيح گفته شده كه مغاير با ساير آيات كتاب الوهيت يا بشريت

  مقدس يگانگي معناي كتاب



اي را كه  تواند هر قطعه مي مقدس مانند پيانو يا ويولن است و هنرمند كنند كه كتاب  تصور ميبعضي
توان معاني مختلفي  باورند كه از يك آيه خاص مي اين عده بر اين. خواهد، بر روي آن اجرا كند مي

 ي مطالب وكوشند براي تمام بطور خاص در ميان كساني وجود دارد كه مي چنين پنداري. استخراج كرد

.  روشن و ساده آنهاست ، معنايي تمثيلي قائل شوند، معنايي كه فراسوي مفهوم مقدس رويدادهاي كتاب
مردخاي را بصورت تمثيلي تفسير كند و بگويد  ، ممكن است كسي بخواهد ماجراي استر و عنوان مثال به

.  با تمثيل ديگري تفسير كنداما ممكن است كس ديگري همين ماجرا را .آخر استر مظهر كليساست و الي
يك رويداد تاريخي  ، يعني دانست كه معني و تفسير اوليه اين ماجرا هماني است كه در كتاب آمده بايد

درست نيست كه با تمثيلي كردن .  شده است است و براي عبرت ما و تشويق ما به استواري در خدمت نوشته
 .استخراج كرد اين ماجرا، معاني گوناگون از آن

خوانند، خدا از آيات آن  مي مقدس را اي ديگر از مسيحيان چنين عقيده دارند كه هر روز كه كتاب عده
مثالً ممكن است ايمانداري قصد سفر داشته باشد . كند مي شان استفاده براي هدايت آنها در مسائل روزمره

 13 باب ، در اعمال مقدس كتاباو در حين مطالعه .  سفر مطابق ارادة خدا هست يا نه اما نداند آيا اين
، اين ايماندار  با خواندن اين آيه. فرستاد ، پولس و برنابا را به سفر بشارتي خواند كه كليساي انطاكيه مي

 اما يك ايماندار ديگر ممكن است از همين. اينست كه او به اين سفر برود كند كه ارادة خدا احساس مي

بايد .  ايم مختلفي قائل شده مقدس معاني ، براي كتاب به اين ترتيب. ، برداشت و احساس ديگري بكند آيات
 . دانست كه چنين روشي درست نيست

 كاربرد و تفسير

به همين ). 16 :3دوم تيموتاؤس ) باشد ، تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت ايمانداران مي مقدس هدف كتاب
هدف .  ، اطاعت است ؛ يا هدف تعليم استتفسير، كاربرد  توان با جرأت گفت كه هدف غايي ، مي جهت
 .باشد تأثيري نيرومند بر زندگي خوانندگانش مي ، گذاشتنِ مقدس كتاب

مطالعه و بررسي دقيق متن  مقدس فقط يك معني وجود دارد، معنايي كه با گرچه براي هر قسمت از كتاب
نتيجة عملي يا كاربردي . دمسائل متعددي باش توان درك كرد، اما همين قسمت ممكن است پاسخگوي مي

خواهد از يك  اما هنگامي كه واعظ مي. بستگي به اهداف موعظه دارد گيرد، كه يك واعظ از اين متن مي
بعبارت ديگر،  .عملي بگيرد، هيچگاه نبايد معناي اوليه و اصلي متن را از نظر دور بدارد ، درسي متن

 .اوليه و روشن آن متن در تضاد باشد ا معنايشود، نبايد ب درسهاي عملي كه از يك متن گرفته مي

 پايان


