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  چگونھ کتاب مقدس را تفسیر کنیم؟

  

  ترجمھ و تنظیم از :

  سارو خاچیکی

  

  
  انتشارات نور جھان
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  پیش گفتار

برای درک درست کتاب مقدس الزمست برخی اصول مربوط بھ علم تفسیر و تعبیر را دانست و بکار بست. 
  در این سری دروس بھ شرح این اصول خواھیم پرداخت.

است کھ برای درک کتاب مقدس کافی است آن را بھ سادگی قرائت کرد و از وارد شدن برخی را نظر بر این 

بھ بحث پیرامون مسایل جزیی پرھیز نمود. این نظر تا حدودی صحیح است. کتاب مقدس کتابی است قابل درک و نباید در آن 
  بدنبال مطالب رمزی و پیچیده بگردیم.

را باید در نظر گرفت، یکی ماھیت خواننده است و دیگری اما در مطالعھ و درک کتاب مقدس دو مسئلھ 
  ماھیت کالم.

  

  ماھیت خواننده

ھر خوانندۀ کتاب مقدس در ضمن مفسر کالم نیز ھست. با خواندن مطالب کتاب مقدس در ذھن ھر خواننده 
تدارک نبینید ". خواننده چھ می گوید: " برای شھوات جسمانی  ١۴:  ١٣ای مفاھیم گوناگونی می بندند. برای مثال رومیان 

  مفھومی از " جسم " استنباط می کند؟ بدن فیزیکی یا ماھیت گناه آلود انسان؟

اختالفات عقیدتی بین مسیحیان امروز نشان می دھد کھ ھمۀ خوانندگان استنباط واحدی از مطالب کتاب مقدس 
  ندارند.

  

  ماھیت کالم

در تاریخ بشریت نوشتھ شده است. پس ھم الھی است ھم  کتاب مقدس کتابی است الھی کھ بھ زبان انسانی

  انسانی. این ماھیت دو گانۀ کالم خدا ایجاب می کند کھ برای درک آن از علم تفسیر استفاده کنیم.

ً انسانی می دانند. اینھا معتقدند کھ این کتاب برای مردم قدیم نوشتھ شده، لذا با  برخی کتاب مقدس را صرفا
  می پرسند مردم در آن زمانھا دربارۀ خدا چھ می اندیشیدند؟خواندن آن از خود 

ً الھی می دانند و می گویند ھرچھ در آن نوشتھ شده باید بدون کم و کاست  گروه دوم کتاب مقدس را صرفا

بک و اجرا کرد. آنھا از این نکتھ غافلند کھ تمام کتاب مقدس از احکام خدا تشکیل نشده و برای تفسیر و کاربرد آن باید س

ماھیت نوشتھ ھای کتاب مقدس را دانست. البتھ این گروه خودشان تمام دستورات کتاب مقدس را بطور منسجم و یک دست 
  را نادیده بگیرند! ١٢را الزم االجرا بدانند ولی در ھمان متن آیۀ  ۵:  ٢٢اجرا نمی کنند. برای مثال ممکن است تثنیھ 
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  ) exegesis( اولین قدم: تفسیر کالم 

ھست، یعنی اینکھ در اصل کلمات  exegesisاشاره می کنیم، منظور » تفسیر « ر این دروس ھرگاه بھ د

کتاب مقدس بھ چھ منظوری نوشتھ شده اند. ما باید فکرمان را عادت دھیم کھ بطور تفسیری فکر کنیم. یعنی از خود سئوال 

من باید مواظب باشیم کھ از خود تفسیر نسازیم. برای کنیم کھ منظور نویسنده در زمان نگارش کتاب چھ بوده است؟ در ض
بوده است، و برای اثبات این » شتر « نبوده است بلکھ » طناب « منظور مسیح  ٢۵:  ١٠مثال برخی می گویند در مرقس 

ً نشان دادن غ یر ممکن موضوع از خود استدالالتی بھ عمل می آورند کھ ھیچ سندیت ندارد. منظور مسیح از این گفتار دقیقا
  بودن نجات یک ثروتمند است. نجات کسی کھ بھ مالش توکل داردمعجزۀ بزرگی می خواھد!

  

  چگونھ تفسیر کنیم؟

  کلید تفسیر کتاب مقدس در این است کھ مضمون و محتوای متنی را کھ می خوانیم بفھمیم.

  

  مضمون تاریخی

باید اوضاع اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی زمان نویسنده و مخاطبش را دانست. قاموس کتاب مقدس و سایر 

  مراجع مربوط بھ کتاب مقدس کمک بزرگی در این مورد می کنند.

  

  مضمون ادبی

 عالوه بر مضمون تاریخی، خواننده باید مضمون ادبی متنی را کھ می خواند بداند. برای این کار نیازی بھ

باید سبک ». مقصود چیست؟ « منابع خارجی نیست. خواننده باید پیوند منطقی بین کلمات و آیات را بیابد. باید از خود بپرسد 
  نگارش را تشخیص دھد. واحدھای فکری را دریافت کند. آیا واحد فکری یک آیھ است یا یک پاراگراف، یا یک باب؟

زبانی در جمالت را پیدا کند و اگر مقدور باشد بھترین نسخۀ اصلی از این گذشتھ خواننده باید رابطۀ دستور 
  را در صورتی کھ نسخ با ھم اختالف داشتھ باشند، بیابد.

در این سری دروس کوشش خواھیم کرد با توجھ بھ مضامین تاریخی و ادبی ھر سبکی از کتاب مقدس را 
  بررسی کنیم.
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  ) Hermeneutics( قدم دوم: تعبیر کالم 

ر از تعبیر کالم در این دروس درک کتاب مقدس است در چھار چوب اوضاع کنونی خواننده. اشتباه منظو

برخی خوانندگان کتاب مقدس این است کھ پیش از اینکھ تفسیر صحیح کالم را متوجھ شوند، فوری بھ تعبیر و وفق دادن کالم 

خواھد می گوید و با سماجت اصرار می کند کھ گفتھ بھ زندگی امروزی می پردازند. در اینجاست کھ ھر کس ھرچھ دلش می 
  اش ھمان است کھ کتاب مقدس می گوید.

ثابت می کنند کھ می شود برای مردگان ھم تعمید گرفت. گروھی از  ٢٩:  ١۵قرنتیان  ١از » مورمونھا « 

معتقدند کھ یک مسیحی از  ٢ یوحنا ٣مار برمی دارند. عده ای دیگر با توجھ بھ  ٨:  ١۶مسیحیان ھستند کھ بر اساس مرقس 

نظر مالی و سالمتی بدن ھمیشھ باید موفق و کامیاب باشد. در تمام اینھا مشکل اصلی در تعبیر است، زیرا تعبیر بر تفسیر 

باید این را ھمیشھ بخاطر سپرد کھ نمی توان معنایی اصلی بنا نشده، و مطالبی بھ معنی اصلی اضافھ شده کھ در آن نیست. 
  چھ در اصل در متن بوده از آن استخراج و استنتاج کرد.غیر از آن

امیدوارم مطالبی کھ در این سری درسھا ارائھ می شود خواننده را در درک متون کتاب مقدس یاری دھد. این 
ایی مطالب دستورات اکید و قواعد مصون از خطا نیستند، بلکھ پیشنھاداتی کھ خواننده را در مسیر صحیح تفسیر و تعبیر راھنم

  می کند.

  

  رساالت ــ بطور مضمونی فکر کردن

برخی معتقدند کھ تفسیر کردن رساالت عھد جدید نسبت بھ سایر کتب کتابمقدس آسانتر است. اما با اندکی 
  تامل خالف این امر ثابت می شود.

کنیم: چگونھ می نگاھی بھ رسالۀ اول قرنتیان می افکنیم. در این رسالھ با مسایلی از این قبیل برخورد می 

)؟ اخراج برادر در باب پنجم را چگونھ می توان بھ  ٢۵:  ٧توان نظرات شخصی پولس را ھمچون کالم خدا پذیرفت ( 

 ١۶ــ  ٢:  ١١کلیسای امروز وفق داد؟ چگونھ برخی ایمانداران دستور صریح پوشاندن سربوسیلۀ خانمھا بھنگام دعا را کھ در 

بخش، رسالۀ اول قرنتیان را بعنوان نمونھ انتخاب می کنیم تا با تجزیھ و تحلیل آن، اصول تفسیر  آمده نادیھ می گیرند؟ در این
  را بیان کنیم.

  

  ماھیت رسالھ

ذکر چند نکتۀ کلی در مورد کتب عھد جدید ( بغیر از چھار انجیل، قبل از بررسی اول قرنتیان بعنوان نمونھ، 
  اعمال و مکاشفھ ) ضروری مینماید.
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ھیت رساالت عھد جدید یکسان نیست؛ برخی نامھ ھای شخصی ھستند، برخی دیگر رساالت نخست، ما
» نامھ ھای واقعی « عمومی. برخی علمای کتابمقدس معتقدند کھ تمام رساالت پولس و نیز رسالۀ دو و سوم یوحنا را باید 

  محسوب کرد و دوم پطرس و اول یوحنا را رسالھ.

خاصی داشتند، ھمانگونھ کھ نامھ ھای امروزی از شکل خاصی برخوردارند ) در زمانھای قدیم، نامھ ھا فرم 

تاریخ روز، سالم و احوالپرسی، متن اصلی، خاتمھ با درود بھ دوستان و آشنایان، امضا ). ھزاران نامھ از آن زمانھا مانده 

) شباھت دارند و از فرم زیر  ٢٩ــ  ٢٣:  ١۵است کھ اغلب با نامھ ھای عھد جدید ( نامۀ شورای اورشلیم در اعمال 
  برخوردارند:

  ــ نام نویسنده ( برای مثال، پولس )١

  ــ نام مخاطب ( ب.م، بھ کلیسای خدا کھ در قرنتس است)٢

  ــ سالم و درود ( ب.م.، فیض و سالمتی از جانب پدر ما خدا ... )٣

  دربارۀ شما ... )ــ دعای خیر یا شکرگزاری ( ب.م.، خدای خود را پیوستھ شکر میکنیم ۴

  ــ متن اصلی۵

  ــ درود و خداحافظی ( ب.م.، فیض عیسی مسیح خداوند با شما باد )۶

ً مانند  ۴یک عامل متغیر در این فرم شمارۀ  است، کھ در اغلب نامھ ھای قدیمی بصورت دعای خیر ( تقریبا

ً وجود ندارد ( مانند رسالۀ غال ٢یوحنا  ٣ طیان، اول تیموتائوس و تیطس )، ھرچند گاھگاھی ) دیده میشود، و یا اینکھ اصال
  دعا و شکرگزاری در رساالت پولس دیده میشود.

را دارا نیستند، آنھایی ھستند کھ  ۶و یا  ٣ــ  ١باید تذکر داد کھ آن دستھ از رساالت عھد جدید کھ عناصر 

ً شکل نامھ را داشتھ باشند. برای مثال  رسالۀ عبرانیان کھ از سھ قسمت جزوه و یک نامھ محسوب نمی شوند ھرچند نسبتا

). اما  ٢۵ــ  ١:  ١٣و  ٣۴ــ  ٣٢:  ١٠قسمت نامھ تشکیل شده در واقع برای گروه معینی نوشتھ شده است ( نگاه کنید بھ 

شباھت چندانی بھ نامھ ندارد بلکھ بحث مفصلی است در باب الویت تام مسیح توام با نصیحت و ترغیب  ١٠بابھای ا ــ 

کالم « ). در واقع خود نویسنده آن را  ٢۵ــ  ١٩، ٢٠:  ۶ــ  ١١:  ۵، ١٩ــ  ٧:  ٣، ۴ــ ١:  ٢نندگان بر حفظ ایمانشان ( خوا
  ) می خواند. ٢٢:  ١٣» ( نصیحت آمیز 

  اول یوحنا ھیچ کدام از عناصر اصلی را دارا نیست با این وجود برای گروه خاصی نوشتھ شده.

 ۶و  ٢نزدیکترند، ھرچند عناصر » رسالھ « رساالت دیگر عھد جدید بھ مفھوم یعقوب و دوم پطرس از تمام 
  را دارا نیستند.

ــ با وجود اختالفاتی کھ در فرم رسالھ ھای عھد جدید وجود دارد، ھمۀ آنھا در یک چیز مشترکند و آن اینکھ 

ھمگی مربوط بھ قرن اول مسیحی می  سبب نگارش ھمۀ آنھا یک مورد خاص بوده و برای مورد خاصی نوشتھ شده اند و نیز
  باشند.
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  ــ رساالت بھ مکالمات تلفنی یکطرفھ می مانند.

ــ رساالت در درجۀ اول اصول اعتقاد نیستند، بلکھ نوشتھ ھایی در خصوص یک مورد خاص. آنھا نشاندھندۀ 
  تمام عقاید مذھبی نویسنده نیستند بلکھ قسمتی از آن.

  

  مضمون تاریخی

  رسالھ ای باید اوضاع تاریخی مربوط بھ رسالھ را بررسی کرد.ــ برای درک ھر 

ً نوساز بود، وقتی  ــ با مراجعھ بھ قاموس کتابمقدس اطالعات زیر در مورد شھر قرنتس بدست می آید: نسبتا

 سال از بنای آن می گذشت. ولی بدلیل موقعیت خاص آن، شھری تجاری بود و بطور چشمگیر ٩۴پولس بھ آنجا رسید تنھا 

معبد در آن بود ) و دارای مردمانی عشرت دوست  ٢۶رشد میکرد. شھری بزرگ، ثروتمند، ھنرپرور، مذھبی ( دست کم 
  بود.

  ــ تمام رسالھ را در یک نشست بخوانید.

  ــ برای بار دوم و سوم بخوانید و بھ بخشھای منطقی تقسیم کنید.

  ت کنید:ــ در حین مطالعات بعدی نکاتی از قبیل نکات زیر یادداش

  ــ مخاطب نامھ چھ خصوصیاتی دارد؟١

  ــ پولس چھ فکر می کند و چھ رویھ ای دارد؟٢

  ــ دربارۀ مورد خاصی کھ در رسالھ بچشم می خورد چھ اطالعاتی می توان کسب کرد؟٣

  ــ تقسیمبندی طبیعی و منطقی رسالھ چگونھ است؟۴

  قرنتیان بدست آورد: با توجھ بھ این سواالت می توان نکات زیر را در مورد اول

ً از امتھا ھستند و لذا عاشق فلسفھ و حکمت١  ۵:  ۶بھ طنز  ۵:  ٢ــ  ١٨:  ١(  ــ ایمانداران قرنتس اکثرا

 ١٨ــ  ١:  ٩؛ ۵ــ  ١:  ۴) بحدی کھ از خود پولس نیز ایراد می گیرن (  ۶و  ٢:  ۵، ١٨:  ۴توجھ کنید ) مغرور و متکبرند ( 
  خلی زیادی دارند.)، با این وجود مشکالت دا

اطالعاتی کسب » خلوئی « نشان میدھد کھ پولس از خانۀ  ١٢ــ  ١٠:  ١ــ رسالھ در چھ موردی است؟ ٢

نیز بھ  ١٧:  ١۶. ١٢:  ١۶، ١:  ١٢، ١:  ٨، ٢۵:  ٧نیز اشارۀ دیگری است بھ اطالعات او. و نیز نگاه کنید بھ  ١:  ۵کرده؛ 
  کلیسا مالقات کرده.ما می گوید کھ پولس با اشخاصی از این 

  باب اول تقسیمبندی پیشنھادی زیر را در نظر گرفت: ۶ــ با بررسی نامھ میتوان در مورد ۴
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  ) ٢١:  ۴ــ  ١٠: ١مسالۀ دستھ بندی در کلیسا ( 

  ) ١١ــ  ١:  ۶مسالۀ مرد زانی ( 

  ) ١١ــ  ١:  ۶مسالۀ دادخواھی ( 

  ) ٢٠ــ  ١٢:  ۶مسالۀ زنا ( 

تقسیم کرد. موضوعاتی کھ با این فرمول »اما دربارۀ ... « توان با یاری گرفتن از را می  ١۶ــ  ٧بابھای 
  .۵٨ــ  ١:  ١۵و  ٣۴ــ  ١٧:  ١١، ١۶ــ  ٢:  ١١شروع نمی شوند عبارتند از 

  ٢۴ــ  ١:  ٧

  ۴٠ــ  ٢۵:  ٧

  ١:  ١١ــ  ١ــ  ٨

  ١۶ــ  ٢:  ١١

  ٣۴ــ  ١٧:  ١١ 

  ١۴ــ  ١٢

  ۵٨ــ  ١:  ١۵

  ١١ــ  ١:  ١۶

 ١۶  :١٢  

  ١۴ــ  ١٣:  ١۶

  

  ۴ــ  ١مضمون تاریخی اول قرنتیان 

  را بخوانید، حداقل دوبار ( بھتر است از دو ترجمۀ گوناگون بخوانید ). ۴ــ  ١) اول قرنتیان ١

  ) ھرچھ دربارۀ مخاطب نامھ و مسائل مطرح شده بھ نظرتان می رسد یادداشت کنید.٢

تھیھ کنید. این کلمات و عبارات باید مربوط بھ پاسخ پولس ) فھرستی از کلمات کلیدی و عبارات تکراری ٣
  باشد.
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را برای نمونھ انتخاب کرده ایم چون مشکلترین قسمت بین رساالت است. ھرچند  ۴بھ این دلیل اول قرنتیان 
) بھ  ۴:  ٣ـ ـ ١٨:  ١) اما ابتدای پاسخش (  ١٢ــ  ١٠پولس نامھ اش را با مطرح ساختن مسالۀ قرنتیان آغاز می کند ( ا : 

نظر نمی رسد کھ مربوط بھ مسالۀ مذکور باشد. لذا موضوع مھم در اینجا این است کھ بدانیم چگونھ تمام این بحثی کھ پولس 
  پیش کشیده باھم مربوط می شود.

ــ بھ نظر می رسد کھ اختالف موجود درکلیسا نھ دلیل طرفداری از رھبران است بلکھ مخالفت قرنتیان با ١
  ) ٢١ــ  ١٨، ۵ــ  ١:  ۴پولس ( 

حکمت « ) معلوم می شود کھ مسالۀ قرنتیان با  ٣ــ  ١می کند ( باب »حکمت « ــ با تاکیدی کھ پولس بر ٢
  نیز مربوط است. اما چگونھ؟» 

واژه » حکمت « پاسخ این سوال در ورای متن رسالھ است و تنھا می تواند نظر پیشنھادی باشد. از آنجا کھ 
ً فنی ا ً بحث قرنتیان بر سر این بوده کھ مسیحیت را بعنوان » فلسفھ « ست و می توان آنرا برابر با ای نسبتا « گرفت، احتماال

  قلمداد می کردند و رھبران کلیسا را با معیارھای انسانی ارزیابی می نمودند.» حکمت الھی 

  از پاسخ پولس میتوان سھ نتیجھ گرفت:

:  ١) بر اساس ٢(آنھا موضوع رھبری در کلیسا را نفھمیده بودند.  معلوم است کھ ٢٣ــ  ۵:  ٣) بر اساس ١(

قضاوت اشتباه در مورد پولس داشتند و می بایست آنرا  ٢١ــ  ١:  ۴) بر اساس ٣ماھیت انجیل را نیز نمیدانستند. ( ۴:  ٣ــ  ٨
  اصالح میکردند.

  

  مضمون ادبی

کرد و برای ھر بند یک الی دو جملھ نوشت. برای این را بھ بندھا تقسیم  ٢١:  ۴ــ  ١:  ١در اینجا باید بحث 

منظور از خود بپرسید در ھر بندی منظور چھ ھست؟ و برای اینکھ منظور ھر بند را بفھمید باید بدانید ھر محتوای ھر بند 
  بطور خالصھ چیست و چرا پولس اینرا در اینجا میگوید.

بحث پولس تا اینجا این بوده کھ بھ آنھا نشان دھد کھ  را در نظر بگیرید. ١۶ــ  ۵:  ٣برای مثال پاراگراف 

نیست چون ھرچھ خدا در حق آنھا انجام داده دور از حکمت انسانی است. خدا البتھ حکمت » حکمت جدیدی « مسیحیت یک 

آنھا داده  دارد اما حکمتی کھ فرق می کند. پولس بھ آنھا این اطمینان را می دھد کھ خدا بوسیلۀ روح خود حکمت خود را بھ
). دعوای آنھا نشان میدھد کھ آنھا مانند  ۴ــ  ١:  ٣است لذا باید مثل کسانی کھ از چنین حکمتی برخوردار نیستند عمل نکنند ( 

  مردم عادی صرف عمل می کنند.

این است کھ رھبران کلیسا ھمگی  ٩ــ  ۵:  ٣رابطھ پیدا می کند؟ محتوای بخش بعدی چگونھ با این بحث 
خود را » مزد « ھستند، نھ ارباب. پولس و آپلس ھرچند وظایف گوناگون دارند اما یک کار انجام می دھند و  خدمتگزار

  خواھند گرفت. ھمھ چیز و ھمھ کس متعلق بھ خداوند است ــ کلیسا، خدمتگزاران، رشد ایمانداران.
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را در  ١۵ــ  ١٠:  ٣حال  پولس از استعارۀ عمارت بجای ٩را در نظر بگیرید. از آیھ  ١۵ــ  ١٠:  ٣حال 
ً برده بود استفاده می کند. عناصر ھر دو استعاره یکی  ٩نظر بگیرید. از آیۀ  پولس از استعارۀ عمارت بجای زراعت کھ قبال

ھرکس باخبر باشد کھ « میتوان یافت:  ١٠ھستند اما نکتۀ ھریک از پاراگرافھا فرق میکند. نکتۀ پاراگراف دوم را در آیۀ 

در اینجا بھیچ وجھ منظور این نیست کھ ھر ایمانداری باید مواظب باشد کھ زندگی اش را چگونھ بنا » ت میکند. چگونھ عمار

می کند، بلکھ موضوع ادارۀ کلیساست. پولس کمی موضوع را تغییر می دھد و بھ رھبران کلیسا ھشدار می دھد کھ با حکمت 
  کار ثمری نخواھد داشت.انسانی و سخنان بلیغ کلیسا را ادراه نکنند کھ این 

) نیز اغلب غلط تفسیر می شود. در اینجا پولس دربارۀ بدن ایمانداران سخن نمی  ١٧و  ١۶آیات بعدی ( 

 ١٩:  ٢؛ افس ١۶:  ۶قرن  ٢این کار را می کند، بلکھ در مورد جمع ایمانداران بعنوان ھیکل خدا (  ١٩:  ۶گوید، ھرچند در 
  ). ٢٢ــ 

ان قرنتس معبد خاص خدا ھستند در بین آن ھمھ معبدی کھ در شھر بود. آنھا با زندگی پولس میگوید ایماندار

خود باید نشان دھند کھ معبد واقعی خدا ھستند. اختالف و دستھ بندی در بین آنھا باعث می شود این معبد نابود شود. ھرکھ 
  معبد خدا را نابود کند خود از بین خواھد رفت.

ی دھد کھ قرنتیان نھ انجیل را خوب درک کرده اند نھ موضوع رھبری مسیحی پولس پس از اینکھ نشان م
  »پس ھیچگس در انسان فخر نکند! «  نتیجۀ بحث خود را ارئھ میدھید ٢٣ــ  ١٨:  ٣را، در 

) تفسیر در خود متن است و نیازی نیست کھ بھ منابع ١در خاتمھ توجھ تان را بھ چند نکتھ جلب می کنید: (

  ) تمام اینھا مفھوم خوبی ارائھ می دھند.٣) ھیچ بحثی در متن نیست کھ خارج از موضوع باشد، و (٢کنیم، ( خارجی مراجعھ

  

  یک نمونھ دیگر

این رسالھ چنین است کھ پولس از زندان می » موقعیت « را چند بار بخونید.  ١٣:  ٢ــ  ٢٧:  ١فیلیپیان 

). این  ١٨ــ  ١۴:  ۴توسط یکی از اعضایش بھ نام اپفرودتس مس فریتد ( ) و کلیسا فیلیپی ھدیھ ای  ١٧و  ١٣:  ١نویسد ( 

ً بیمار می شود و کلیسا این را می شنود و غمگین می گردد (  )؛ ولی خدا او را حفظ می کند کھ  ٣٠ــ  ٢۵:  ٢شخص ظاھرا

ــ  ١٢:  ١ود آنھا را باخبر سازد ( ) تا از حال خ ٣٠ــ  ٢۵:  ٢نمیرد و اکنون پولس او را ھمراه این رسالھ بر میگرداند ( 

ــ  ١:  ٣و  ٣ــ  ٢:  ۴؛ ١٧:  ٢ــ  ٢٧:  ١) و نصایحی بھ آنھا بکند (  ١٩ــ  ١۴، ١٠:  ۴)، برای ھدیھ شان تشکر کند (  ٢۶
۴  :١ .(  

چگونھ بھ  ۴ــ  ١:  ٢) با نصیحت شروع می شود. نصیحت بھ حفظ اتحاد.  ٣٠ــ  ٢٧:  ١پاراگراف اول ( 

را تکرار می کند. اما نکتۀ مھم این است کھ برای ایجاد اتحاد » نصیحت « مربوط می شود. نخست اینکھ او واژۀ نصیحت 
  فروتنی الزم است.
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چطور؟ این نتیجۀ بحث پولس است. تا اینجا یاد گرفتیم کھ  ١٣ــ  ١٢:  ٢چیست؟  ١١ــ  ۵:  ٢حال نکتۀ مھم 
سواالت تاریخی و مضمونی درست بررسی کرد. اما برخی آیات و متونی نیز  باید متن را در چارچوب پاراگرافھا و با طرح

  ھستند کھ بدلیل داشتن مطالبی گنگ براحتی تفسیر نمی شوند. در این مورد چھ باید کرد؟

  ) باید بپذیریم کھ ما نمیتوانیم جزئیات امر را بدانیم، آنچنان کھ مخاطبین رسالھ می دانستند.١(

:  ١۵قرن  ١» ( تعمید برای مردگان « میتوان با بکار بردن اصول تفسیر دریافت.  ) اما معنی کلی را٢(
  پولس بھ آن اشاره می کند.» چرا « ) را شاید نفھمیم ولی میدانیم  ٢٩

آنچھ قطعی است  ٢٩:  ١۵قرن  ١) باید از خود بپرسیم چھ چیز قطعی است و چھ چیز احتمالی. در مورد ٣(

ن برای مردگان تعمید می گرفتند. در ضمن پولس این عمل را نھ تائید می کند و نھ رد. ولی ما اینست کھ برخی از قرنتیا
  نمیدانیم چھ کسی و چرا این تعمید را می گرفت.

) مراجعھ بھ منابع و کتب خوب تفسیری میتواند کمکی باشد. در ضمن بدانید کھ حتی بھترین دانشمندان ۴(
  ند.کتابمقدس نیز تمام پاسخھا را ندار

در این درس یاد گرفتیم کھ چگونھ بدانیم خدا بھ مسیحیان قرن اول چھ گفتھ، در درس بعدی خواھیم آموخت 
  کھ کالم خدا بھ ما چھ میگوید.

  

  

  رساالت ــ مسایل تعبیری

در این بخش بھ موضوع وفق دادن متن رساالت بھ زندگی خودمان می پردازیم. تمام مردم ھنگام مطالعۀ 
را تعبیر نیز می کنند، ھرچند راجع بھ تفسیر کالم چیزی ندانند. بھمین دلیل است کھ این ھمھ اختالف در بین کتاب مقدس آن

  آنان دیده می شد.

در این بخش کوشش خواھد شد. موضوع تعبیر عمومی و رایجی کھ مردم از کتاب مقدس می کنند مورد 
  .بررسی قرار گیرد و بھترین راه حل در این مورد ارائھ شود

  

  تعبیر عمومی

مردم وقتی کالم خدا را می خوانند با بھره گیری از آنچھ شعور می نامیم آنرا درست تفسیر می کنند. برای 

مثال کسی از ما تا بحال فکر نکرده کھ روح القدس او را ھدایت میکند کھ بھ ترواس برود و ردای پولس را از خانۀ کریپس 
ً ھمۀ مسیحیان میدانند کھ باید دستور  )، ھرچند کھ ١٣:  ۴تیمو  ٢بیاورد (  چون « این آیھ بھ یک دستور است. اما تقریبا
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) را اجرا کنند. این را می گویند تعبیر عمومی. اکثر  ٣:  ٢» ( سپاھی نیکوی مسیح عیسی در تحمل زحمات شریک باش 
  مطالب رساالت و سایر کتب کتابمقدس با این تفسیر عمومی قابل درک است.

در مورد آیھ ھایی است کھ بین این دو قرار دارند؛ عده ای معتقدند باید آنرا بکار بست و عده ای  مشکل ما

دیگر انجام دادن آنرا زاید می دانند. مشکل اصلی در این مورد عدم انسجام در تعبیر کتابمقدس است. ما اغلب ناخودآگاه عقاید 

دخالت می دھیم و در نتیجھ اصل مفھوم گم می شود. برای مثال شاید فرقھ ای و عادات فرھنگی خود را در حین مطالعۀ کالم 

دیگر « موافق باشند، اما بھ دالیل فرھنگی با دستور  ١٣:  ۴و  ٣:  ٢تیمو  ٢ھمۀ مسیحیان فرقھ ھای مختلف با اجرای دستور 

مخالفت کنند و بھ  ) ٢٣:  ۵ تیمو ١» ( آشامندۀ آب فقط مباش بلکھ بجھت شکمت و ضعفھای بسیار خود شرابی کم میل فرما 

  بحث در مورد ماھیت شراب بپردازند تا نظر خود را بھ کرسی بنشانند.

  

  قاعدۀ کلی

ھیچ آیھ ای نمیتواند معنی دیگری غیر از آنچھ برای نویسنده و خواننده اش داشتھ، االن برای ما داشتھ باشد. 

تعریف شاید کمکی بھ درک آنچھ معنی آیھ باشد نکند ولی حداقل بما بھ این دلیل است کھ قبل از تعبیر باید تفسیر کرد. این 
  یاری میدھد تا بھ آنچھ منظور آیھ نیست نزدیک نشویم.

 ١٣را باید با توجھ بھ اول قرنتیان  ١۴برای مثال برخی میگویند دستور طلبیدن عطایای روحانی اول قرنتیان 

آنھا میگویند کامل عھد جدید است کھ آمده » ید جزئی نیست خواھد گردید. ھنگامیکھ کامل آ« نادیده گرفت کھ می گوید:  ١٠: 

زبانھا و نبوت ) نیست. این را میگویند تفسیر غلط. زیرا پولس یا خوانندگان اصلی رسالھ اش » ( جزئی « لذا احتیاجی بھ 

  بھیچ وجھ نمی توتنستند بدانند کھ عھد جدیدی در کار خواھد بود.

  

  قاعدۀ دوم

ً ھمان است کھ ھرگاه م ا از شرایط مشابھ با شرایط مسیحیان قرن اول برخوردار باشیم، کالم خدا برای ما عینا

ً بررسی کردیم (  ) بھ نظر می رسد کھ در شرایط امروزی نیز قابل و الزم  ١٧ــ  ١۶:  ٣قرن  ١برای آنان بود. متنی کھ قبال

یحی انتظار دارد طوری کلیسا را ادره کنند کھ مرکزی باشد برای االجرا است. ما میگوئیم کھ ھنوز ھم خدا از رھبران مس
  روح خدا کھ در برابر نھادھای گناه آلود دنیا می ایستد.

  مسالۀ گسترش تعمیم و کاربرد

ھرگاه شرایط امروزی قابل مقایسھ با شرایطی باشد کھ نویسنده و مخاطبین قرن اول دارا بودند، آیا میتوان 
را  ١٧ــ  ١۶:  ٣قرن  ١د موضوع معیینی داده شده بھ سایر موضوعات نیز تعلیم داد؟ مثالً آیا میتوان دستوری را کھ در مور

تقدس ھیکل خدا یعنی کلیساست بھ تقدس بدن ھر ایماندارای تعمیم داد و نتیجھ گرفت کھ ھر کھ بدن خود را آلودۀ  کھ دربارۀ
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می کند، آیا » آتش « متن مورد نظر صحبت از نجات و مجازات بوسیلۀ  گناه کند خدا او را نابود خواھد کرد؟ و نظر بھ اینکھ
  میتوان از این آیھ نتیجھ گرفت کھ ایماندار ھرگز نجاتش را از دست نمی دھد؟

این نوع تعبیر کالم و وقف دادن آیھ ای بھ یک مضمون دیگر از ضعف تفسیر ناشی میشود و صحیح نیست 

  خص می شود با عقاید کلی کتابمقدس تناقض نداشتھ باشد.ھرچند  نتیجھ ای کھ از چنین کار ا

ً برای » زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید. « است:  ١۴:  ۶قرن  ٢آیۀ قابل بحث دیگر  این آیھ را اکثرا

ً در چھ مورد بکار میبرد و بعید بنظر می رسد کھ  منع از ازدواج با بی ایمان بکار میبرند. ولی معلوم نیست کھ پولس دقیقا
برای ازدواج بکار برده باشد چون در قدیم این اصطالح را برای ازدواج بکار نمی بردند. اما آیا ما حق نداریم این آیھ را 

برای ازدواج با بی ایمان بکار بریم؟ شاید حق داشتھ باشیم، اما فقط باین دلیل کھ نھی ازدواج با بی ایمان یک اصل کتابمقدس 
  قابل تائید است. است کھ بدون این آیھ

  

  مسالۀ مواردی کھ قابل انطباق با اصل نیستند

در اینجا بھ بحث دربارۀ دو نوع متن در رساالت می پردازیم. اول متنی کھ با مشکلی سروکار دارد کھ در 
ً در قرن بیستم نیز ممکن است موردی پیدا کند.   قرن بیستم وجود ندارد، دوم متنی کھ احتماال

معطوف می کنیم کھ پولس دربارۀ سھ مسالھ سخن می  ١٠ــ  ٨جھ خود را بھ اول قرنتیان برای مثال اول تو

:  ١٠و  ١٠:  ٨) مسیحیانی کھ در مورد امتیازاتشان برای شرکت در مراسم ھمسایگان بت پرست بحث می کنند ( ١گوید: (

) گوشت قریانی بتھا کھ در ٣)، ( ٢٣ ــ ١:  ٩) مورد سوال قرار دادن رسالت پولس از طرف قرنتیان ( ٢)، ( ٢٢ــ  ١۴
  ) ١:  ١١ــ  ٢٣:  ١٠بازار فروختھ می شد. ( 

) آنھا بطور مطلق نباید در ١تفسیر درست کالم نشان می دھد کھ پولس این مسایل را چنین پاسخ می گوید: (

شرکت در میز عشاء ربانی )، زیرا این رسم با  ١٣ــ  ٧:  ٨مراسم بت پرستان شرکت کنند زیرا باعث لغزش می شوند ( 

) گوشت قربانی را میتوان در منزل خورد و نیز در ٣) پولس از رسالتش دفاع میکند (٢)، ( ٢٢ــ  ١٩:  ١٠منافات دارد ( 
  حضور دیگران بشرطی کھ باعث لغزش نشود.

شده است برای امروزه کھ با چنین مسایلی روبرو نیستیم چگونھ می توانیم از پاسخھایی کھ بھ این مسایل داده 
  پاسخگویی بھ مسایل قرن بیستم بھره گیریم؟

نخست باید با توجھ بھ آنچھ خدا خواستھ آنھا بدانند متن را تفسیر کنیم. دوم این اصلی کھ در متن می بینیم قابل 
  اجرا در ھر موردی نیست بلکھ باید در ھمان شرایط متعارفی باشد.

اساس اصل لغزش دادن برادر. ولی در اینجا موضوع مورد  پولس شرکت در غذای معبد را منع میکند بر
« در اینجا خیلی جدی است بطوریکھ ممکن است باعث » سنگ لغزش « بحث فقط ناراحت کردن دیگری نیست. اصل 
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برادر شود. پولس سرانجام بطور جدی شرکت در غذای بتکده را منع میکند زیرا چنین کار در واقع شرکت در » ھالکت 
  وھاست. امور دیوھا بوضوح میتواند جادوگری و احضار ارواح و غیره باشد.امور دی

در مورد مسالۀ دوم، ممکن است ما امروزه رسول، بھ آنھا مفھومی کھ پولس بود نداشتھ باشیم، اما میتوانیم 

:  ۵تیمو  ١د شده است ( را در مورد شبانان امروزی اجرا کنیم زیرا در جای دیگر نیز این امر تاکی ١۴:  ٩اصل اول قرنتیان 
  ). ١٨ــ  ١٧

مسالۀ خوردن گوشت قربانی از نظر پولس و خدا بیتفاوت و خنثی بود، اما نھ برای بعضی ایمانداران. 
  بحث شده. ٢٣ــ  ١۶:  ٢و کولسیان  ١۴ھمچنین موضوعاتی کھ در رومیان 

ایل امروز جوامع مختلف مشکل امروز ما این است کھ چھ چیزھایی خنثی است و چھ چیزھایی نیست. مس

مسیحی ممکن است از این قبیل باشد: سینما، لوازم آرایش، تلوزیون، بازی ورق، شطرنج، رقصیدن، ورزش، مسابقھ، غذا و 
  مشروبات.

  چند راه حل پیشنھاد می شود:

ھای ــ آنچھ پولس خنثی میداند میتواند امروز نیز خنثی قلمداد شود، مانند غذا، نوشیدنی، لباس، روز ١
  مخصوص، و غیره.

  ــ موضوعات خنثی در ذات خود ارزش اخالقی ندارند بلکھ بھ فرھنگ مربوط می شوند. ٢

ــ  ٩:  ۶، ١١:  ۵، اول قرنتیان ٣٠ــ  ٢٩:  ١ــ گناھانی کھ در رساالت نام برده شده ( از قبیل رومیان  ٣
  کارھای امروزی ) اشاره شد ھیچ مناسبتی ندارد. ) با فھرستی کھ در باال ( از تفریحات و ۴ــ  ٢:  ٣، دوم تیمو ١٠

  

  مسالۀ نسبیت فرھنگی

پوشاندن سر بوسیلۀ زنان، شراب کم نوشیدن، صحبت نکردن زن در مجالس عمومی، بلند نگھ داشتن موی 

قرن اول  سر بوسیلھ زنان، و موضوعاتی از این قبیل را کلیسای قرن بیستم چگونھ توجیھ میکند؟ آیا اینھا مربوط بھ فرھنگ
مسیحی می شود و یا اینکھ امروزه ھم باید رعایت شود. برخی مسیحیان معتقدند کھ اصالً نسبیت فرھنگی معنی ندارد و ھرچھ 

کالم دستور داده باید اجرا کرد. ولی مسالھ در اینجاست کھ اغلب آنھا عقیدۀ منسجمی در مورد تمام دستورا کالم ندارند و 

خی از این دستورات را رعایت میکنند و برخی را الزم االجرا نمی دانند. نظر ما این است کھ بھتر آگاھانھ یا نا آگاھانھ بر

ً جنبھ فرھنگی داشتھ و چھ چیز برای مسیحیان ھر عصری قابل اجراست.  است اصولی تعیین شود تا نشان دھد چھ چیز صرفا
  بھ نکات پیشنھادی زیر توجھ فرمایید:

ھ در مرکز پیام کتابمقدس قرار دارند و آنچھ جزو متعلقات آن و در حاشیھ قرار ــ باید بین مطالب مھم ک ١

دارند، فرق گذاشت. لذا نجات انسان گناھکار توسط مرگ و قیام مسیح و تکمیل این نجات با آمدن ثانوی مسیح ھستۀ مرکزی 
  ھ قرار دارند.پیام کتابمقدس است، و مطالبی نظیر پوشاندن سر، عطایای روحانی، و غیره در حاشی
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ً گناه معرفی نمی کند، فرق نھاد. فھرست گناھانی کھ  ٢ ً گناه می داند با آنچھ ذاتا ــ باید بین آنچھ ھخد جدید ذاتا
). این گناھان ھمیشھ و در ھر فرھنگی گناه محسوب  ١٠ــ  ٩:  ۶قرن  ١پولس ارائھ می دھد ھرگز جنبۀ فرھنگی ندارند ( 

چون شستن پاھا، بوسۀ مقدس رد و بدل کردن، خوردن گوشت قربانی بتھا، پوشاندن سر ھنگام  میشوند. از طرف دیگر اعمالی

ً جنبۀ اخالقی ندارند، بلکھ بستھ بھ  دعا توسط زنھا، برتری کھ پولس برای مجرد ماندن قایل است، تعلیم زنان در کلیسا ذاتا
  شرایطی ھستند.

یزی را گناه می داند و آنچھ خود عھد جدید گاھی مجاز و ــ باید بین آنچھ عھد جدید در موارد گوناگون چ ٣

گاھی غیر مجاز محسوب میکند، فرق گذاشت. در مورد خدمت روحانی زنھا در کلیسا عھد جدید یک نظر واحد ندارد. ( نگاه 

  غیره ).، و ٣۵ــ  ٣۴:  ١۴قرن  ١، ٧و  ٣:  ١۶کنید بھ آیاتی کھ در آنھا زنھا از خدمات روحانی برخوردارند: روم 

ــ باید دید در خود عھد جدید چھ چیزی بصورت یک اصل الزم االجرا ارائھ شده و چھ چیزی بصورت  ۴

) میگوید ھنگام عبادت کسی نباید  ٣پولس با توجھ بھ نظام الھی آفرینش ( آیۀ  ١۶ــ  ٢:  ١١قرن  ١نسبی قابل اجرا است. در 

و یا فرھنگ » طبیعت « سر در اینجا بطوری کھ پولس نیز میگوید در  ). اما نپوشاندن ١٠و  ٧جالل خدا را مختل کند ( 
  ). ١۶، ١۴ــ  ١٣، ۶خدشھ دار شدن جالل خدا می شد (  آنزمان باعث

ــ این نکتھ را باید با احتیاط زیاد در نظر گرفت کھ آنچھ در زمان عھد جدید توسط برخی مکاتب مردود  ۵

تائید قرار گرفتھ، اما عھد جدید یک نظر واحد داشتھ، می تواند برای ما نیز قابل توجھ شناختھ شده و توسط برخی دیگر مورد 

باشد. ھمجنسبازی ھمیشھ از نظر عھد جدید مردود بوده، در حالیکھ در فرھنگ آن زمان برخی آنرا تائید و برخی دیگر رد 
متر از مردان محسوب می شدند. عھد جدید نیز میکردند. در فرھنگ آنروز ھیچکس برده داری را منع نمیکرد، و نیز زنان ک

  برده داری را محکوم نمی کند اما برای زنان مقام بیشتری قائل می شود.

ً در زمان عھد جدید زنان از امکانات آموزشی  ۶ ــ باید برخی امکانات فرھنگی را نیز در نظر گرفت. مثال
  برخوردار نبودند، در حالی کھ امروزه برخوردار ھستند.

ــ از ھمھ مھمتر، وقتی مسیحیان در مواردی با سایرین اختالف نظر دارند باید با محبت و فروتنی رفتار  ٧
  کنند.

در خاتمۀ این دس تذکر دو نکتۀ الزم مینماید. نخست اینکھ مواظب باشیم از برخی آیاتی کھ د رابطھ با مورد 

 ً ، پولس میگوید ایمانداران برای حل ٣ــ  ٢:  ۶قرن  ١در و مقعیت خاصی نوشتھ شده یک تعلیم اساسی درست نکنیم. مثال
اختالف خود نزد بی ایمانان نروند، زیرا روزی خود مردم دنیا را داوری خواھند کرد. در این متن چیزی بیشتر از این 

ً چگونھ داور ی خواھند کرد و این نمیخوانیم. پس کسی نمیتواند از این آیات بگوید کھ در بازگشت ثانوی مسیح ایمانداران دقیقا
  را بصورت آموزه ای در بیاورد.

دوم اینکھ مواظب باشیم پاسخ خود را از آیاتی کھ در پاسخ بھ سوال خوانندگان و مخاطبین رسالھ نوشتھ شده، 

ً پاسخی برای  نطلبیم. موضوعاتی از قبیل ازدواج مجدد، سقط جنین، تعمید بچھ ھا مسایلی است امروزی و عھد جدید صریحا

) یعنی مسیح بھ این سوال پاسخ  ١٠:  ٧قرن  ١» ( نھ من بلکھ خداوند « نھا ندارد. حتی خود پولس در مورد طالق میگوید: آ
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داده است. اما وقتی در یک فرھنگ یونانی این سوال پیش می آید کھ آیا ایماندار باید زن بی ایمان خود را طالق ده یا نھ، 
  ). ١٢آیۀ » ( من میگویم نھ خداوند « است، پولس میگوید: چون مسیح در این مورد سخنی نگفتھ 

آنچھ در باال ارائھ شد نکاتی پیشنھادی بود برای دقیقتر تفسیر کردن رساالت امید است کھ در مورد قبول واقع 

  گردد.

  

  

  روایات عھد عتیق ــ کاربرد صحیح آنھا
شتھ شده است. لذا مھم است کھ بھ این ) نو narrative» ( روایت « دصد کتاب مقدس بھ سبک  ۴٠بیش از 

  سبک ادبی بپردازیم تا بتوانیم این چنین متون را درست تفسیر و تعبیر کنیم.

  

  ماھیت روایت

مقصود از روایت، داستان است، اما نھ داستان غیر واقعی و قصۀ خیالی. داستانھای کتابمقدس دربارۀ آنچھ 
  ز. مقصود این داستانھا نشان دادن کار خداست در خلقت و در بین قوم خود.واقع شده سخن میگویند، اما نھ دربارۀ ھر چی

  روایات در سھ الیھ

اگر داستانھای کتاب مقدس را بھ سھ الیھ تشبیھ و تقسیم کنیم، آنھا را بھتر درک خواھیم کرد. الیۀ رویی از 

) آفرینش، ھبوط انسان، نیاز بھ رستگاری، و تجسم و قربانی شدن مسیح  plot» ( طرح اصلی داستان « خلقت سخن میگوید. 

  است.

  جنبھ ھای مھم الیۀ وسطی قوم اسرائیل است کھ از بعثت ابراھیم تا بازگشت از اسارت را در بر میگیرد.

ند، مانند سپس بھ الیۀ زیرین میرسیم. در این الیھ صدھا داستان منفرد وجود دارد کھ دو الیۀ دیگر را پر میکن

داستان یوسف و برادران، داود و بتشبع، و غیره. بھ این ترتیب تمام داستانھای الیۀ زیرین قسمتی از داستان بزرگ تاریخ 
  اسرائیل ( الیۀ وسطی ) است کھ آن ھم بنوبۀ خود قسمتی از روایت نھایی خلقت و کار رھایی بخش خداست ( الیۀ رویی ).

) منظورش ھر داستان  ٢٨ــ  ٢۶:  ۵دربارۀ او شھادت می دھد ( یوحنا  وقتی عیسی گفت تمام کتابمقدس

  جزیی نبود بلکھ روایت الیۀ رویی.
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  آنچھ روایات کتابمقدس نیستند

ــ روایات کتابمقدس داستان معمولی نستند، بلکھ جنبۀ الھی دارد. داستانھای واقعی ھستند دربارۀ مردم و  ١
  استان ھمواره خود خداست.رویدادھای گوناگون، اما نقش اصلی د

ــ داستانھای عھد عتیق داستانھا رمزی نیستند کھ احتیاج بھ کشف خاصی داشتھ باشد. اما جنبھ ھایی در این  ٢

داستانھا ھست کھ ممکن است درکش آسان نباشد. خدا بطرز خاصی عمل می کند کھ ممکن است قابل قبول و درک انسان 
  قرائت این داستانھا از خود معانی عجیب و غریب برای آنھا اختراع نکنیم.نباشد. باید مواظب باشیم ھنگام 

ــ داستانھای عھد عتیق ھمیشھ بطور مستقیم بما درس اخالق نمی دھند. مثالً در داستان زنای داود با بتشبع  ٣

ما باید با » اھی انجام داد. داود وقتی با بتشبع زنا کرد، گن« )، ما جملھ ای با این مضمون نمی خوانیم کھ  ١١سموئیل  ٢( 
  آشنایی کھ از ده فرمان داریم بدانیم کھ این کار داود گناه بوده است.

ــ داستانھای کوتاه بما نمی دھند، بلکھ بھ طرح کلی داستان کمک میکنند. لذا نباید انتظار داشت کھ در ھر  ۴

ان را بصورت یک واحد در نظر گرفت، نھ بشکل عبارت و جملۀ ھر داستانی یک مطلب یا درس روحانی یافت. باید داست

  مولکولی متشکل از اتمھھای فراوان.

  

  مقدساصول تفسیر روایات کتاب 

  ) را تعلیم نمی دھند. doctrineبطور مستقیم آموزه ای (  ــ داستانھای عھد عتیق معموالً  ١

  داده شده است، مجسم میکند.ــ داستانھای عھد عتیق معموالً آموزه ای را کھ در جای دیگر تعلیم  ٢

ً آنچھ را کھ میبایست اتفاق می افتاد. لذا ھر  ٣ ــ داستانھای کتابمقدس آنچھ را اتفاق افتاده بیان میکنند نھ لزوما
  داستانی درس اخالقی صریحی در بر ندارد.

ً نمونۀ خوبی نیست. ۴   ــ رفتار و کردار مردم در داستانھا لزوما

  استانھای عھد عتیق خطا دیده میشود و کارھایشان نیز بی عیب نیستند.ــ در اغلب شخصیتھای د ۵

  ــ در خاتمۀ اغلب داستانھا بما گفتھ نمی شود کھ چون رویدادی خوب بوده و چھ بد بوده است. ۶

  ــ تمام داستانھا انتخابی و نا کامل ھستند. نویسنده با الھام روح القدس آنچھ را الزم دانستھ نوشتھ است. ٧

  ـ داستانھا بمنظور پاسخگویی بھ پرسشھای الھیاتی ما نوشتھ نشده اند.ـ ٨

) ارائھ  implicit) یا پوشیده (  explicitــ درس روحانی و اخالقی داستانھا ممکن است بطور صریح (  ٩

  شود.
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  ــ در برسی غایی داستان، خدا قھرمان تمام داستانھاست. ١٠

  تمرین

) و داستان روت را با توجھ بھ اصولی کھ در باال ذکر شده تفسیر  ۵٠ـ ـ ٣٩و  ٣٧داستان یوسف ( پیدایش 
  کنید.

  

  چند نکتھ ھشدار دھنده

) رمزی نیست. نباید گمان برد کھ خدا یک معنی  implicit» ( پوشیده « باید توجھ داشت کھ منظور از 

ھ خواھد کشاند. منظور از مطلب پوشیده آنست رمزی در داستان گذاشتھ کھ شما باید کشف کنید! چنین فکری انسان را بھ بیراھ
ً آن مطلب را بیان نمی کند ولی از فحوای کالم میتوان بدان پی برد.   کھ داستان صریحا

گاھی مردم نتایجی از داستانھای کتابمقدس میگیرند کھ اصالً منظور داستان نبوده است. چنین افراد آنقدر بی 

خود را فوری در کتاب مقدس بیابند، غافل از آنکھ کتابمقدس تمام پاسخھا را حاضر و حوصلھ ھستند کھ میخواھند پاسخ مشکل 

آماده ندارد و باید برای یافتن پاسخ زحمت بیشتر کشید. لذا برای احتراز از این رویل، توجھ شما را بھ اشتباھات ششگانھ ای 

  رایج زیر جلب می کنیم:

ضیھا مضمون تاریخی و ادبی را بکلی ندیده میگیرند و فقط ). بع allegorizingــ رمزی کردن داستان (  ١

  بھ نکات جزیی داستان می پردازند. با این کار انسان میتواند ھرچھ دلش میخواھد در کتاب مقدس پیدا کند!

). بعضیھا مضمون تاریخی و ادبی را بکلی ندیده  decontexualizingکردن (   ــ از مضمون خارج ٢

  کات جزیی داستان می پردازند. با این کار انسان میتواند ھرچھ دلش میخواھد در کتابمقدس پیدا کند!میگیرند و فقط بھ ن

). این نیز شبیھ نکتۀ قبلی است. خواننده برخی کلمات و عبارات را  selectivityــ روش انتخابی (  ٣

نظر بگیرد و بصورت یک مجموعھ آنرا مطالعھ انتخاب میکند و روی آنھا متمرکز میشود بجای اینکھ تمام روند داستان را در 
  کند.

ــ ترکیب کاذب. در این روش عناصر نامربوط و گوناگونی از اینجا و آنجا برگزیده میشود و در کنار ھم  ۴
قرار گرفتھ موضوع جدیدی را ارئھ می کند. یک مثل افراطی این است کھ بگوییم دشمنان واقعی ایمانداران از داخل کلیسا 

میگوید وقتی او تا ابد در خانۀ خداوند است خداوند در حضور دشمنانش برای او  ٢٣نھ از خارج زیرا داود در مزمور ھستند 
  سفره ای گسترانیده است.

). وقتی شخص بدلیلی از آنچھ در متن کتابمقدس گفتھ شده راضی نیست،  redefinitionــ تعریف جدید (  ۵

ً این گفتۀ مسیح، کوشش میکند معنی جدیدی برای آن بیاب ، را چنین تعریف ( یا بھتر »وای بر شما ای دولتمندان ... « د. مثال

  »وای بر شما کھ آنقدر پولدوستید کھ ایمان خود را از دست داده اید. « می کند »! ) تعریف « بگوییم 
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ز کتابمقدس از ). با بکارگیری منابع خارج ا extracanoical authorityــ مراجع خارج از کتابمقدس (  ۶

قبیل اعتقادنامھ یا کتابی کھ مدعی است حقایق روحانی را در بر دارد کھ در ھیچ جای دیگر پیدا نمی شود و ھیچ کس آنھا را 
  نمی داند و این حقایق روحانی میتواند کلید مطالب کتابمقدس باشد.

استانھای کتابمقدس فکر نکنید کھ ضروری بحث را بھ پایان میبریم کھ ھنگام خواندن د در خاتمھ با این نکتۀ

ً برای شما نوشتھ است. داستان یوسف مربوط بھ یوسف است نھ شما. شما میتوانید درسھایی از  ھر چھ میخوانید خدا دقیقا

ً در زندگی  زندگی او یاد بگیرید ولی نباید فکر کنید کھ خدا انتظار دارد ھرچھ در مورد شخصیتھای کتابمقدس میخوانید دقیقا

بکار برید. فراموش نکنید کھ شخصیتھای کتابمقدس جنبھ ھای مثبت و منفی دارند. وظیفۀ شما این است کھ از داستانھای  خود
  کتابمقدس، کالم خدا را یاد بگیرید نھ اینکھ در کتابمقدس ھرکس ھر چھ کرده تقلید کنید.

  

  اعمال رسوالن ــ مسالۀ سابقۀ تاریخی

روایات کتابمقدس است، اما بدلیل منحصر بفرد بودن این کتاب الزم است کتاب اعمال رسوالن نیز جزو 

بخش کاملی بھ آن اختصاص داد. اعمال رسوالن بیش از ھر کتاب دیگری، برای مسیحیان یک الگو است، و مشکل تفسیری 

ً از ھمینجا آغاز میشود. بسیاری از مسیحیان معتقدند ما احتیاج بھ یک بیداری دار یم تا کلیسایمان مانند کلیسای ما نیز دقیقا
رسوالن شود. تعالیم گوناگون فرقھ ھای مسیحی نیز کوشش میکنند از این کتاب برای اثبات حقانیت خود بھره گیرند. عدم 

تفسیر صحیح این کتاب است کھ در واقع باعث این ھمھ تفرقھ در مورد موضوعات بحث انگیز شده، از قبیل: تعمید کودکان، 
  لیسایی اسقفی، تعمید در روح القدس، صحبت بزبانھا، برداشتن مار (!) و غیره.نظام ادرۀ ک

  اینک بھ بحث پیرامون تفسیر صحیح کتاب اعمال رسوالن میپردازیم.

  

  اعمال رسوالن بصورت تاریخ

قبل از میالد شروع شده بود، با سبک  ۴٠٠لوقا با پیروی از روش تاریخ نگاری زمان خویش، کھ از 

ً تاریخی بثبت نمی رسید بلکھ مقالھ ای نوشتھ میشد کھ جالب، ھلینیستی ک تاب خود را مینویسد. در این سبک، گزارش صرفا
  تشویق کننده، اخالقی و رسالھ ای دفاعی محسوب میشد.

سوالی کھ برای ما در اینجا مطرح است، این است کھ لوقا بھ چھ مناسبت کتاب خود را برشتۀ تحریر در 

قصود او این بوده کھ کلیسای نمونھ ای را بھ مسیحیان تمام اعصار ارائھ دھد کھ آنھا از آن بعنوان یک نمونۀ آورده است؟ آیا م

کامل سرمشق بگیرند، یا ھدف دیگری داشتھ است؟ برای تفسیر و تعبیر اعمال رسوالن پاسخ بھ این سوال ضروری است. 

د چندی در نظر داشتھ است. اما در حین مطالعۀ کتاب باید ھمواره پاسخ بھ این پرسش آسان نیست و بنظر میرسد کھ لوقا مقاص
  این سوال را در ذھن داشت.
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  قدم اول

اولین قدم در تفسیر ھر کتاب این است کھ در یک نشست کتاب را بخوانیم. در حین مطالعھ از خود بپرسید 

برگردید و این بار در حین خواندن نکاتی را بر اساس اشخاص و اماکن کلیدی کدامند، تقسیمبندی طبیعی کتاب را بیابید. حال 

  مشاھدات خود یادداشت کنید. بپرسید چرا لوقا این کتاب را نوشتھ است؟

  

  نظر اجمالی بر کتاب اعمال رسوالن

) و پولس ( باب  ١٢ــ  ١کتاب اعمال رسوالن بر اساس عالقۀ لوقا بھ دو شخصیت اصلی یعنی پطرس ( باب 

ــ  ١دو بخش طبیعی تقسیم می شود. تقسیمبندی طبیعی و رایج دیگر بر اساس بشارت انجیل است: اورشلیم ( )، بھ  ٢٨ــ  ١٣
). عالوه بر این تقسیم بندی، یک تقسیمبندی دیگر نیز میتوان با  ٢٨ــ  ١١)، اقصای جھان (  ١٠ــ  ٨)، سامره و یھودیھ (  ٧

 ١٩و  ۴:  ١۶، ٢۴:  ١٢، ٣١: ٩، ٧:  ۶در حین مطالعھ بھ جمعبندی آیات توجھ بھ فرمولی کھ لوقا بکار میبرد مشاھده کرد. 

توجھ کنید. ھریک از این قسمتھا در راستای حرکت بشارتی از اورشلیم بسوی اقصای جھان قرار دارد. با دقت این  ٢٠: 
  بخشھا را بخوانید و این حرکت را احساس کنید.

  

  مقصود لوقا

این عالقۀ لوقا مبنی بر توسعۀ بشارت انجیل از اورشلیم یھودی بھ جھان ــ کلید درک اعمال رسوالن در  ١

غیر یھودی نھفتھ است. ھر مقصود دیگری برای این کتاب کھ خارج از این طرح و نقش روح القدس در اجرای این طرح 
  باشد، دور از ھدف کتاب است.

و یعقوب کم کم از صحنھ خارج ــ عدم ذکر نام و زندگی رسوالن و اینکھ چطور اشخاصی چون پطرس  ٢

میشوند، نشان می دھد چگونھ مقصود لوقا تنھا نشان دادن توسعۀ انجیل است در بین امتھا. در ضمن سازمان کلیسایی اصالً 

در ذھن لوقا نیست و او بھ ھیچ منطقۀ جغرافیایی عالقھ نشان نمی دھد، جزء منطقھ ای کھ در مسیر اورشلیم ــ روم قرار 
  اینھا نشان می دھد کھ نگارش تاریخ کلیسای صرف، تنھا ھدف لوقا نبوده است. دارد. تمام

٣  ً ً از ھمشکلی و بصورت استاندارد درآوردن ھر پدیده ای پرھیز میکند. معموال ــ بنظر میرسد کھ لوقا عمدا

عکوس میشود. زندگی ایمان آوردن اشخاص با تعمید آب و بعد با تعمید روح القدس ھمراه است، ولی گاھی این ترتیب م

اشتراکی کلیسای اورشلیم در کلیساھای امتھا تکرار نمی شود. این عدم ھمشکلی شاید بدان منظور است کھ نشان دھد کھ ھدف 
  ارائھ کلیسای مسیحی نمونھ برای کلیساھا نیست. پس لوقا چھ میخواست بھ خوانندگانش بگوید؟
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سوالن را بمنظور ارائۀ یک کلیسای الگو می نویسد، اما ــ شکی نیست کھ لوقا قسمت اعظم کتاب اعمال ر ۴
این الگو در طرح اصلی توسعۀ انجیل بھ اقصا نقاط جھان گنجانده شده است. لذا کتاب اعمال رسوالن الگویی است برای 

  کلیساھای تمام اعصار اما نھ در جزئیات بلکھ در مفھوم کلی.

  

  تمرین :

  را بررسی و تفسیر کنید. ٢۵ــ  ١:  ٨و  ٧ــ  ١:  ۶وقایع مذکور در  با توجھ بھ نکاتی کھ در باال ذکر شد

  

  تعبیر کتاب اعمال رسوالن

مقصود ما از تعبیر کتاب اعمال رسوالن این است کھ بدانیم آیا این کتاب الگویی برای کلیساھای ھمۀ اعصار 

ً شرحی است چگونھ میتوان از آن بھره گرفت و اگر نیست و اگر الگو ھست از کلیسای اولیھ.  ارائھ می دھد یا اینکھ صرفا
  پس موضوع سابقۀ تاریخی در تشکیل کلیسای مسیحی چھ میشود؟

  در اینجا کوشش می شود رھنمودی پیشنھادی ارائھ شود تا شما را در تعبیر صحیح این کتاب یاری دھد.

  

  برخی اصول کلی

ً بگوییم، » این را باید انجام دھیم، « آیا وقتی آیاتی از اعمال رسوالن میخوانیم باید بگوییم،  « یا اینکھ صرفا

ً روایت »این را می شود انجام داد  ً نگوید باید چیزی انجام دھیم، آنچھ صرفا ؟ اعتقاد من این است کھ تا کتابمقدس بما صریحا
  یا شرح داده شده باشد ھرگز نمیتواند بصورت قانون الزم االجرا برای ھمھ باشد.

ر اعمال رسوالن میتواند نمونھ قابل تقلید برای مسیحیان باشد بشرطی کھ قصد روایت مزبور ــ کالم خدا د ١
  نیز ھمین بوده باشد.

ــ آنچھ نسبت بھ قصد اصلی روایت در درجۀ دوم قرار دارد ممکن است فکر نویسندۀ را منعکس کند اما  ٢

منظور نیست کھ آنچھ را کھ مفھومی ضمنی دارد نفی کنیم یا نمیتواند باندازۀ قصد اصلی ارزش تعلیمی داشتھ باشد. این بدان 

بگوییم در چنین مفھومی ھیچ درسی برای ما نیست. آنچھ ما میگوییم این است کھ مفھوم ضمنی یا ثانوی نباید جای مفھوم 

برای مثال برگزاری اصلی را بگیرد، ھرچند ممکن است این مفھوم ثانوی تعلیمی را کھ در جای دیگر ارائھ شده تقویت کند. ( 

شام خداوند بطور مرتب یک مفھوم اصلی عھد جدیدی است، اما اینکھ چھ روزی یا ھرچند وقت یکبار آنرا داشتھ باشیم یک 
  امر ثانوی است. )
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ــ سابقۀ تاریخی وقتی میتواند ارزش تقلیدی داشتھ باشد کھ برای چنین منظوری نوشتھ شده باشد. برای  ٣
این بود کھ سابقھ ای برای تعیین رھبران کلیسا بگذارد، در نتیجھ تمام  ٧ــ  ١:  ۶ا از روایت اعمال مثال، اگر منظور لوق

  مسیحیان اعصار گوناگون میبایست از این الگو پیروی میکردند.

اختالف فرقھ ھای مسیحی در مورد مفاھیم ثانوی است، بویژه اینکھ آنھا اصرار دارند کھ آنچھ آنھا میگویند 
  ح کتابمقدس است، در حالیکھ در واقع ارزش ثانوی دارد.نصح صری

ً داخل آب فرو رفت، نمی گوید کھ بچھ ھا را باید تعمید  ً نمیگوید کھ برای تعمید باید تماما کتابمقدس صریحا
نبھ اجرا داد، نمیگوید کھ مسیحیان باید تعمید روح بگیرند و بھ زبانھا سخن بگویند، و نمیگوید کھ عشاء ربانی باید ھر یکش

کھ بعضی » تعمید « شود. پس ما از کجا میتوانیم ثابت کنیم کھ مثالً برای تعمید باید کامالً در آب فر رفت؟ از مفھوم واژه 

چون از آب « و » ھر دو بھ آب فرو شدند « آمده و میگوید،  ٣٩ــ  ٣٨:  ٨فرو رفتن است؛ از شرح تعمیدی کھ در اعمال 

ً دستور داده نشد کھ چگونھ تعمید بگیرند، زیرا این امر برای ھمھ روشن  ۶و از رومیان » باال آمدند  و غیره. ھیچ جا دقیقا

بوده است. استدالل دربارۀ سایر موارد نیز کھ از دستور صریح کالم برخوردار نیست اما ارزش ایمانی دارد باید با توجھ بھ 
  چنین نکاتی صورت گیرد.

  

  برخی اصول خاص

  ر باال گفتھ شد، در مورد تفسیر سوابق کتابمقدس اصول زیر ارائھ می شود.با توجھ بھ آنچھ د

ــ احتماالً ھرگز صحیح نیست کھ بر اساس یک سابقۀ کتابمقدسی، برای اثبات اعمال و رفتار خود از قیاس  ١
 )analogy  استفاده کنیم. مثالً نمیتوان از روش جدعون ( شبنم روی پوست )، برای یافتن ارادۀ خدا استفاده کرد. ممکن (

است خدا ھمانطور کھ از روی رحمت خویش شک جدعون را بر طرف کرد، برای دیگری ھم این کار را بکند، اما پشتوانھ 
  یا ترغیب کتابمقدسی برای این کار نیست.

د اصلی نویسنده ممکن است چیز دیگری باشد، اما روایات کتابمقدس جنبۀ تنویر و گاھی ــ ھرچند قص ٢

ً پولس » الگویی « ارزش  دارند. بطوری کھ میبینیم، نمونھ ھای عھد جدید اغلب سوابقی را از عھد عتیق بکار میبردند. مثال
 ١٠قرن  ١گزینش الھی خود داشتند استفاده میکند (  از نمونھ ھای عھد عتیق برای ھشدار دادن بھ کسانی کھ اطمینان کاذبی بھ

)، و عیسی نیز نمونۀ داود را بعنوان یک سابقۀ تاریخی بکار میبرد تا کار شاگردان را در روز سبت توجیھ کند (  ١٣ــ  ١: 
  ). ٢٨ــ  ٢٣:  ٢مرقس 

بھ این شکل دست بھ تفسیر اما ما ھیچکدام این اجازه را نداریم کھ مانند نویسندگان و شخصیتھای عھد جدید 

ً نان تقدمھ  بزنیم. باید مواظب باشیم کھ از سابقھ ای در کتابمقدس جھت توجیھ و اثبات عمل خود استفاده نکنیم. مردم نباید مرتبا

 بخورند یا روز سبت گندم بچینند تا نشان دھند کھ سبت برای انسان است. بلکھ این سابقھ یک اصلی را در رابطھ با سبت جلوه

  گر میسازد.
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نکتھ ای را نیز باید در اینجا تذکر داد. برای اینکھ یک سابقۀ کتابمقدسی بتواند عملی را در زمان حاضر 
توجیھ کند، الزم است اصل آن عمل در جای دیگری تعلیم داده شده باشد، یعنی در جای دیگر قصد اصلی آمرزش آن عمل 

بھ اصطالح خشم مقدس ــ کھ معمالً  توسط عیسی جھت توجیھ و تبرئھ باشد. برای مثال، بکار بردن عمل پاکسازی ھیکل

پوششی است برای خشم خودخواھانھ است ــ زیر پا نھادن این قانون تفسیر. از طرف دیگر، میتوان پدیدۀ صحبت بزبانھای 

ھ در خصوص عطایای ، ک١۴ــ  ١٢عصر حاضر را نھ فقط بر اساس سابقۀ اعمال رسوالن بلکھ بر اساس تعلیم اول قرنتیان 
  روحانی است، بنا نھاد.

ــ در مورد تجربھ و مراسم مسیحی، سوابق کتابمقدس میتوانند گاھی مورد تکرار و تقلید قرار گیرند ــ  ٣

حتی اگر طرح الگویی محسوب نشوند. برای اینکھ بدانیم چھ کارھا و مراسمی قابل تکرار ھستند الزم است این نکات را 

وقتی یک طرح از آن عمل وجود داشتھ باشد و آن طرح نیز در عھد جدید تکرار شده باشد، این قاعده بھ  )١رعایت کنیم: (
) وقتی طرحھای گوناگون و مبھم وجود داشتھ باشد، و یا طرحی فقط یک بار بکار رفتھ باشد، ٢حداکثر قدرت خود می رسد. (

مل کامالً مشخص باشد و یا آن عمل با آنچھ در جای دیگر کتابمقدس تنھا در موردی میتوان آنرا تکرار کرد کھ تائید الھی آن ع

) آنچھ بلحاظ فرھنگی مشروط باشد یا غیر قابل تکرار است و یا اینکھ باید بھ قالب ٣تعلیم داده شده است، منافات نداشتھ باشد. (
  فرھنگ جدید و متفاوتی در بیاید.

یل محکمی در تائید تعمید در داخل آب، و دلیل ضعیفی در مورد بنابر این، میتوان با استفاده از قائدۀ باال دل

برگزاری عشاء ربانی در روز یکشنبھ، ارائھ داد. اما برای اثبات تعمید کودکان ھیچ دلیلی از کتابمقدس نمیتوان ارائھ داد ( 

کتابمقدسی است کھ در اینجا  ھرچند با توجھ بھ سابقۀ کلیسایی میتوان مدرکی بدست داد، اما سابقۀ کلیسایی غیر از سابقۀ
  مطرح است ).

  آنچھ در باال ارائھ شد جھت کمک بھ تفسیر صحیح خدا بود، و نھ ادعایی مبنی بر حل تمام مسایل کتابمقدس.

  

  

  اناجیل ــ یک داستان از چند دیدگاه

د اناجیل با توجھ بھ اصول تفسیری کھ در مورد رساالت و روایات کتابمقدس بیان شد، بنظر صحبت در مور

زاید مینماید، زیرا محتوای اناجیل یا تعالیم عیسی ھستند، کھ شبیھ مطالب رسالتند، و یا اینکھ روایت ھستند. اما از آنجا کھ ھر 

و چگونگی ربط دادن این مفھوم بھ » ملکوت خدا « یک از اناجیل سبک خاصی دارند و مھمتر از ھمھ درک صحیح مفھوم 
  اب میکند کھ بخش جداگانھ ای را بھ این مبحث اختصاص دھیم.روش زندگی امروزی ما، ایج
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  ماھیت اناجیل

) عیسی خود ھیچ ١تمام مشکالت اناجیل از این دو موضوع ناشی میشوند: ( میتوان بجرات گفت کھ تقریباً 
  ) چھار انجیل وجود دارد.٢انجیلی ننوشتھ، بلکھ دیگران دربارۀ او نوشتھ اند؛ (

می نوشت، کتابش شاید کتابی مانند کتب یکی از انبیا میشد. در کتب انبیاء مثالً اگر عیسی خود کتابی 

عاموس، نوشتھا و تعالیم عاموس را میخوانیم کھ خودش نوشتھ است. اما در مورد عیسی چنین نیست. اناجیل حاوی تعالیم و 

ید او را خوب بشناسیم ابتدا رساالت او زندگی عیسی ھستند از زبان کسی دیگر، نھ خود عیسی. ما برای اینکھ پولس و عقا

سپس اعمال رسوالن را میخوانیم. اولی عقاید او را و دومی شرح حالش را بیان میکنند. اما در مورد عیسی چنین نیست. 

نفر ھرچند در اناجیل تعالیم او را میخوانیم، اما بر خالف رساالت پولس این تعالیم را خود عیسی ننوشتھ، از این گذشتھ چھار 

  از دیدگاه گوناگون آنھا را نوشتھ اند؛ و این نوشتھ ھا ھمیشھ ھمشکل نیستند.

البتھ نباید در این مورد نگران شد؛ باید بھ محسنات این کار نیز توجھ داشت. ولی بھرحال باید بادید واقعی 

یم؟ وجود چھار انجیل نھ فقط مسالھ را بررسی کرد. چرا چھار انجیل نوشتھ شد؟ چطور ما چھار کتاب اعمال رسوالن ندار
  عیب نیست، بلکھ حسنی است کھ قدرت نویندگانش را بھ ظھور می رساند.

ھریک از چھار انجیل تکرار مطالب دیگری است منتھا در قالبی کھ قابل درک خوانندگان خاص خود باشد. 

ً روستایی گفتھ این حقیقت نمایشگر جھانی بودن پیام و شخصیت عیسی است. آنچھ عیسی بزبان آرامی  در یک محیط نسبتا
است، بزبان جھانی و شھری یونانی در دسترس ھمگان قرار میگیرد. در ضمن وجود چھار انجیل دلیل محکمی است بر 

شخصیت تاریخی عیسی، یعنی اینکھ او وجود داشتھ و شخصیت خیالی نبوده است. لذا بررسی موقعیت تاریخی عیسی و نیز 
  دو برای تفسیر اناجیل مھم است.نویسندگان اناجیل، ھر 

  

  مضمون تاریخی

  مضمون تاریخی عیسی ــ بطور کلی

تاریخی یھودیت قرن اول آشنا ساخت. مطالعۀ برای درک مضمون تاریخی عیسی، باید خود را با موقعیت 

نیز توجھ داشت. میتواند سودمند باشد. در ضمن باید بھ روش تعلیمی عیسی » معرفی عھد جدید « کتب مربوطھ از قبیل 

توجھ  ٣٠ــ  ٢٩:  ۵عیسی از صنایع بدیع در تعایم خود بھره میگرفت. بھ اغراق عمدی کالم او ( صیغۀ مبالغھ ) در متی 

ً شخص چشم خود را درآورد و پای خود را ببرد، بلکھ منظور او این  فرمایید. ھمھ میدانیم کھ منظور عیسی این نبود کھ واقعا

ً شخص « ھ گناه می کشاند باید از خود جدا کنیم. اما از کجا میدانیم کھ بود کھ ھر چھ ما را ب منظور عیسی این نبود کھ واقعا
؟ از آنجا کھ ما از چنین روشھای تعلیمی اطالع داریم و میدانیم باید بھ منظور گوینده توجھ داشت نھ بھ »چشم خود را درآورد 

  آنچھ میگوید!
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  مضمون تاریخی عیسی ــ بطور جزئی

این جنبۀ مضمون تاریخی عیسی مشکلتر است، زیرا بسیاری از تعالیم او در مضمون خود بما نرسیده است. 

دلیل این امر آنست کھ سخنان و کارھای عیسی بطور شفاھی و دھان بدھان در طول دست کم سی سال بطور پراکنده بھ 

ینشان منتقل شده اند. در نظر بگیرید اگر مضمون اصلی این نویسندگان اناجیل منتقل شده است. البتھ اکثر تعالیم او با مضام

را نمیداشتیم چھ برداشتھای غریبی از این تعلیم او میشد. » مال قیصر را بھ قیصر دھید مال خدا را بھ خدا « گفتار عیسی 
  ). ١٧ــ  ١٣:  ١٢مضمون این تعلیم سوالی است کھ از عیسی دربارۀ پرداخت مالیات میکنند ( مرقس 

ویسندگان اناجیل وقتی بھ سخنان و شرح حال عیسی کھ بطور پراکنده بھ آنھا رسیده بود بر می خوردند، در ن

مضمونھایی کھ روح القدس بھ آنھا الھام میکرد آنھا را برداشتۀ تحریر در می آوردند. بھ این دلیل است کھ ما سخنان و تعالیم 

گنجاندن چندین سخنرانی یا معجزه در یک مجموعھ و تحت یک موضوع عیسی را در مضامین مختلف در اناجیل می یابیم. 

کھ بھ موعظۀ سرکوه معروف است در واقع در موقعیتھای  ٧ــ  ۵معین نیز بھمین دلیل است. مثالً تعالیم عیسی در متی 

ا در طبقھ بندی گوناگون ایراد شده، ولی او بطور موضوعی آنھا را در یک مجموعھ ذکر میکند. ھمچنین مثلھای ملکوت ر
  بیان میکند. در حالیکھ ھمین مطالب در لوقا بطور پراکنده در جاھی مختلف ارائھ میشود. ١٣موضوعی در باب 

بنابر این، در حین مطالعۀ اناجیل باید از خود این سوال را بپرسید، ھرچند کھ پاسخ را نیز ندانید، کھ 

یا شاگردانند، جماعت است، یا دشمنان او. شناخت موقعیت تاریخی شنوندگان و مخاطبین تعایم عیسی چھ کسانی ھستند، آ

ً تاثیری در معنی اصلی او نخواھد داشت، ولی بینش شما را عمیقتر و وسیعتر خواھد کرد تا بھ  عیسی و یا شنوندگان او لزوما
  عمق مطالبی کھ عیسی فرموده است پی ببرید.

  

  مضمون تاریخی نویسندگان اناجیل

منظور ما صحبت دربارۀ مضمون ادبیی نیست کھ نویسندۀ انجیل در آن مطالب خود را در آن در اینجا 
  میریزد، بلکھ مضمون تاریخی ھریک از نویسندگان کھ قبل از ھرچیز او را بھ نوشتن انجیلش واداشتھ است.

توجھ است.  انجیل مرقس را برای مثال در نظر بگیرید. از نظر ماھیت مسیح گونۀ عیسی اسن انجیل قابل

) ولی در  ٨ــ  ١) کھ در جلیل با قدرت و شفقت میگردد (  ١:  ١گرچھ مرقس میداند کھ مسیح موعود پسر قدرتنمند خداست ( 

... ). دلیل این استتار این بود کھ  ۴٣:  ۵، ١٢:  ٣، ٣۴:  ١ضمن او میداند کھ عیسی ھویت مسیح بودنش را مخفی میکرد ( 

و فرجام کار مسیحیایی، یعنی از رنجھا و مرگ بندۀ برگزیدۀ خد، آگاھی داشت. ھرچند او سھ بار تنھا خود عیسی از ماھیت 
  این موضوع را برای شاگردانش تعریف کرد، ولی آنھا نیز نفھمیدند.

عالقۀ مرقس بھ ماھیت مسیحیایی عیسی ھمچون بندۀ رنجیدۀ خدا، بیشتر آشکار می شود وقتی بھ این نکتھ پی 

:  ٨بھ تعالیم مربوط بھ شاگردی عیسی ھیچ اشاره ای نمیکند تا وقتی عیسی بھ شرح رنجھای خود می پردازد (  میبریم کھ او

). این بدان منظور است کھ خواننده بداند صلیب و بندگیی کھ عیسی تجربھ میکند در ضمن نشانۀ شاگردی راستین  ٣٣ــ  ٣١
  نیز ھست.
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یتوان کشف کرد؛ و این ھمان مضمون تاریخی اوست. در ضمن تمام این مطالب را با خواندن دقیق مرقس م
احادیث تاریخ کلیسا نیز این را تائید میکند. بر اساس احادیث، مرقس قبل از شھادت پطرس با او بوده و مطالب انجیلش را در 

  م.واپسین روزھای زندگانی پطرس از دھان او شنیده است، یعنی بھنگام شکنجھ و سختیھای مسیحیان در رو

  

  مضمون ادبی

افقی « فکر کند. در مورد اناجیل باید » پاراگرافی « در مورد رسالھ ھا گفتیم کھ خواننده برای درک مطالب 
  فکر کرد.» عمودی « و » 

یعنی اینکھ وقتی مطلبی را در یک انجیل میخوانید، باید از مترادفھای آن در اناجیل » افقی فکر کردن « 

بتھ در این کار باید مواظب بود بھ افراط نرفت، زیرا در اصل، نویسندگان اناجیل با این قصد انجیل دیگر نیز مطلع باشید. ال
خود را ننوشتند کھ ھمردیف با اناجیل دیگر مطالعھ شود. اما این واقعیت کھ خدا چھار انجیل برای ما تدارک دیده، موید این 

  نکتھ است کھ نمیتوان آنھا را مجزا از ھم مطالعھ کرد.

در اینجا باید نکتھ ای را نیز ھشدار داد، و آن اینکھ نباید مطالعھ چھار انجیل بموازات یکدیگر، بمنظور پر 

کردن جاھای خالی یک انجیل با مطالب انجیل دیگر باشد. البتھ این کار شاید برای بررسی زندگی عیسی بعنوان یک شخصیت 

توجیھ ما ھم در اینجا بھ این ارزش کالمی است. روح القدس برای ھریک تاریخی جالب باشد، اما از ارزش کالمی میکاھد، و 
  از اناجیل مقصود خاصی را در نظر داشتھ کھ باید حفظ شود.

بما کمک میکند کھ بھ ویژگی ھریک از اناجیل پی ببریم و نیز بدانیم چگونھ یک مطلب » افقی فکر کردن « 
  در چندین مضمون ارائھ شده است.

پیش فرضھایی دربارۀ رابطۀ آنھا نداشتھ باشد. یکی از پیش فرضھای  یل خواننده محال استدر مطالعۀاناج

رایج اما غیر محتمل این است کھ اناجیل بطورذ کامالً مجزا از یکدیگر نوشتھ شده اند. مدارک کافی در رد این موضوع وجود 

  ه است.دارد، بطوریکھ جای ھیچ شکی نیست کھ بین نگارش اناجیل رابطھ ای بود

سھ انجیل ھمانند، تشابھات ادبی زیادی با یکدیگر دارند. مطالب اناجیل بقدری شبیھ ھم است کھ اگر آنھا را 

نوشتھ ھای یکدیگر اطالع نداشتھ محال بود از چھار نقطۀ مختلف در امپراطوری روم اینقدر شبیھ ھم بنویسند. بھ جدول زیر 
  چھار انجیل آمده توجھ کنید:در مورد روایت تغذیۀ پنجھزار کھ در ھر 

  ) تعداد واژگانی کھ برای بیان داستان بکار رفتھ١

  ١۵٧متی      

  ١٩۴مرقس      

  ١۵٣لوقا      
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     ١٩٩یوحنا     

  ۵٣) تعداد واژگان مشترک در تمام سھ انجیل اول: ٢

  ٨) تعداد واژگان یوحنا کھ با اناجیل دیگر مشترک است: ٣

  )درصد انطباق مطالب۴

  درصد ۵٩و مرقس      متی 

  درصد ۴۴متی و لوقا     

  درصد ۴٠لوقا و مرقس     

  درصد ۵/٨یوحنا و متی     

  درصد ۵/٨یوحنا و مرقس     

  درصد ۵/۶یوحنا و لوقا     

واضح است کھ یوحنا بطور مستقل کتابش را نوشتھ. اما سھ انجیل دیگر از شباھت فوق العاده زیادی 

ن یونانی وارد باشد میداند کھ غیر ممکن است دو نفر بطور مستقل و مجزا از یکدیگر بتوانند یک برخوردارند. کسی کھ بزبا
  درصد انطباق ( واژۀ مشترک ) بیان کنند. ۶٠داستان را با 

با مقایسۀ اناجیل با یکدیگر این نتیجھ بدست می آید کھ اولین انجیلی کھ نوشتھ شد، انجیل مرقس بود. متی و 

جداگانھ از مطالب مرقس بھره گرفتھ اند. اما از ھریک از این دو منابع دیگری نیز داشتھ اند کھ بدون  لوقا ھریک بطور
  اطالع از یکدیگر از آن استفاده کرده اند.

  را با ھم مقایسھ کنید ٢١ــ  ٢٠:  ٢١و لوقا  ١۴:  ١٣، مرقس ١۶ــ  ١۵:  ٢۴متی  :تمرین

  

  و مشاھدات خود را بنویسید.

یعنی اینکھ وقتی کسی داستان یا تعلیمی را در انجیل میخواند، باید ھم از مضمون » کردن عمومی فکر « 
  تاریخی عیسی و ھم از مضمون تاریخی نویسنده با اطالع باشد.

را در نظر بگیرید. ھدف ما این است کھ بدانیم این داستان در  ١۶ــ  ١:  ٢٠برای مثال، مثل تاکستان متی 

متی چھ میگوید. اگر بتدا بطور افقی فکر کنیم، متوجھ می شویم کھ در دو طرف این مثل، مطالب مضمون موجود در انجیل 

 ٣١:  ١٠). در  ۵٢ــ  ١:  ١٠؛ مرقس ٣۴ــ  ١٧:  ٢٠؛ ٣٠ــ  ١:  ١٩دیگری ھست کھ متی از مرقس گرفتھ است ( متی 

ً در » اما بسا اولین کھ آخرین میگردند و آخرین کھ اولین، « مرقس می نویسد،  آنرا نقل میکند. اما در  ٣٠:  ١٩کھ متی عینا
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)، ھمان گفتار را تکرار مینماید. بنابر این، در  ١۶:  ٢٠ھمینجا متی مثل تاکستان را وارد انجیلش میکند و در خاتمۀ آن ( 
  انجیل متی مضمون این مثل گفتار عیسی است دربارۀ آخرینی کھ اولین میشوند.

) این است کھ در ملکوت، پاداشی کھ میگیریم بھ فیض و لطف  ١۵ــ  ١:  ٢٠ی نتیجۀ اخالقی این مثل ( مت

ً در مضمون اصلی اش برای توجیھ پذیرفتن گناھکاران توسط عیسی  خدا بستگی دارد نھ بھ آنچھ عادالنھ است! این مثل احتماال

ضوع شاگردی بیان میکند. او میخواھد بگوید در پاسخ بھ ایراد فریسیان بیان شده است. اما در اینجا متی آنرا در رابطھ با مو
  کسانی کھ ھمھ چیز را ترک کرده اند تا از عیسی پیروی کنند، آخرینی ھستند کھ اولین شده اند.

  

  تفسیر اناجیل بطور مستقل

ً گرد آوردنده نبودند بلکھ مولف. آنھا تحت ھدایت روح القدس  نویسندگان اناجیل، بطوری کھ دیدیم، صرفا
میدادند. بطوریکھ ھریک از اناجیل پیام خاصی را برای گروه خاص در را انتخاب میکردند و بطور خاصی ارائھ  مطالب خود

بر دارد. برای مثال داستان نفرین کردن درخت انجیر توسط عیسی، در مرقس بمنظور نشان دادن داوری یھودیان بکار رفتھ، 

  ). ٢٢ــ  ١٨:  ٢١؛ متی ٢۵ــ  ٢٠، ١۴ــ  ١٢:  ١١اما در متی جھت دادن درس ایمان بھ شاگردان ( مرقس 

مرقس در انجیل خود توجھ خاصی بھ خدمت عمومی عیسی نشان میدھد و آنرا از سھ جنبھ مورد بررسی 
  ) مخالفت دشمنان.٣) شاگردی برای عده ای انگشت شمار، ٢) محبوبیت عیسی در بین مردم، ١قرار میدھد: 

را بخوانید و مشخص کنید کھ کدام قسمت  ۶:  ٣ــ  ١۴:  ١، مرقس با توجھ بھ این سھ جنبھ تمرین :

  کدام جنبھ را نشان میدھد.

  

  برخی نظرات تعبیری

  مجموعھ ای از آنچھ در مورد رساالت و روایات تاریخ گفتھ شد، میتواند برای تعبیر اناجیل نیز مفید باشد.

دستورات عیسی در اناجیل نیز صادق  مطالبی کھ در مورد دستورات پولس در رساالت گفتیم، در مورد

است. برای وقف دادن این دستورات، باید مضمون فرھنگ را در نظر گرفت. برای مثال، موضوعاتی از قبیل طالق و 

ازدواج مجدد را کھ در برخی جوامع قرت بیستم متداول است، نباید بطور سرسری و با ذکر آنچھ عیسی در فرھنگ آنزمان 

)،  ۴١:  ۵کرد. یا امروزه کھ دیگر سرباز رومی نیست کھ ما را مجبور کند یک میل راه برویم ( متی  فرموده است، بررسی
  باید بدانیم چگونھ این دستور را بھ موارد امروزی تعمیم دھیم.

بطور کلی در مورد دستورات و احکام عیسی در عھد جدید باید گفت کھ نباید بھ آنھا بصورت احکام عھد 

ما الزم نیست احکام عھد جدید را اجرا کنیم تا نجات یابیم، نجات ما بستگی بھ فیض رایگان خدا دارد، اما عتیق نگریست. 
  اجرای این احکام نشان میدھد کھ ما بعنوان فرزندان خدا چھ نوع زندگی باید داشتھ باشیم.
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نظور دادن درس داستانھای عھد جدید از نظر کاربرد، بھ چند گروه تقسیم می شوند، معجزات عیسی بم
اخالق یا ارائھ سابقھ ای جھت تقلید در آینده نوشتھ نشده اند. معجزات در اناجیل مظھر قدرت ملکوت خدا ھستند کھ توسط 

  عیسی نمایان میشوند.

ھنگام مطالعۀ داستانھای عھد جدید باید بھ نکتۀ اصلی داستان توجھ کرد. برای مثال، در مورد داستان جوان 

 ۵فت کھ منظور عیسی این نبود کھ شاگردان ھمھ چیز را بفروشند تا بتوانند از او پیروی کنند ( نگاه کنید بھ لوقا ثروتمند باید گ

). نکتۀ اصلی داستان این است کھ نشان دھد برای ثروتمندان چقدر سخت است کھ  ٩ــ  ٣:  ١۴؛ مرقس ٣:  ٨؛ ٣٠ــ  ٢٧: 

ھ دارایی خود زندگیشان را در این دنیا تامین کنند. اما عیسی اضافھ می کند وارد ملکوت شوند، زیرا کوشش میکنند با تکیھ ب

  کھ محبت خدا میتواند در زندگی چنین اشخاص نیز معجزه کند. چنان کھ در مورد زکی مبینیم.

  

  خاتمھ

ً باید دانست کھ » ملکوت خدا « تعبیر عھد جدید بودن درک صحیح  محال است. برای درک این مفھوم اوال

م عھد جدید در یک چھار چوب معادشناسی قرار دارد. اغلب یھودیان عصر عیسی نگرشی معاد شناختی داشتند. مردم در تما
  انتظار روزھای آخر بسر میبردند. با آمدن عیسی مسیح، دورۀ ملکوت خدا کھ ھمان دورۀ زمانھای آخر است، شروع شد.

د. آنھا بین شروع و آخر ملکوت قرار دارند. با توجھ ایمانداران بھ مسیح در دوران ملکوت خدا زندگی میکنن

بھ این نکتھ است کھ ما در حال حاضر از برکات خدا برخوردار می شویم اما نھ بطور کامل. نجات، پیروزی بر گناه، 

م، پیروزی بر مرگ، زندگی در روح، آزدادی از محکومیت، ھمھ سھم ما است؛ با این وجود مرتکب گناه می شویم، می میری

جسم میشویم، و باید پیش تخت داوری مسیح نیز بایستیم. برای تفسیر عھد جدید الزم  مغلوب جسم میشویم، می میریم، مغلوب
  را بخاطر داشت.» تنش « است کھ این 

  

  

  مثلھا ــ منظور چیست؟

تفاسیر غلط زیادی آنچھ در مورد داستانھای عھد جدید گفتیم در مورد مثلھا نیز صادق است. با این حال بدلیل 
  کھ در بین مردم از مثلھا وجود دارد، در اینجا بطور مستقل مثلھا را مورد بررسی قرار میدھیم.
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  امثال در تاریخ

عیسی میگوید درک امثال  ١٢ــ  ١٠:  ۴تاریخ غلط تفسیر کردن امثال بھ زمان عیسی بر میگردد. در مرقس 

داران نیز معانی رمزی و مجازی دارد. این امر باعث شده کھ در طی تاریخ او از مردم خارج پوشیده است و برای ایمان

کلیسای مسیح، بسیاری فکر کنند کھ مثل ھمیشھ معنی مجازی و رمزی دارد و معانی رمزی آنرا باید کشف کرد. برای مثال، 

ً رمزی تلقی کرده، برای ھر عنصر آن معنی ثانوی قا یل شده: مرد مسافر = آدم، دزدان آگوستین داستان سامری نیکو را کامال
  = شیطان و فرشتگانش، کاروانسرا = کلیسا، سرایدار = پولس رسول، و غیره.

ھرچند این تفسیر جالب بنظر می رسد، اما قصد عیسی از تعریف آن چیز دیگری بوده است. قصد او نشان 
  دادن زابطۀ انسان با انسان بود نھ انسان با خدا.

:  ١۵برای حلقۀ داخلی یعنی ایمانداران نبوده است. او برای عموم مردم نیز مثل میگفت ( ھمۀ مثلھای عیسی 

)، با این انتظار کھ آنھا را درک کنند. اگر در درک مثلھا مشکل داریم، این بدلیل رمزی بودن مثلھا  ١١:  ١٩، ٩:  ١٨، ٣
  نیست بلکھ ندانستن اصول صحیح تفسیر آنھا.

 ١٠:  ۴زی برای ایمانداران نیستند، پس منظور عیسی از سر ملکوت خدا در مرقس اگر مثلھا داستانھای رم

ً در واژه  ١٢ــ  ای حتی در فارسی، مثل  نھفتھ است. در زبان آرامی، و تا اندازه» مثل « چھ بوده است؟ کلید معما احتماال

آنرا بمعنی معما بکار میبرد. خدمت عیسی  معنی وسیعی دارد و بھ بسیاری از صنایع ادبی اطالق میشود. در این آیات عیسی
  ( سر ملکوت ) برای بی ایمانان ھمچون معما است.

  

  ماھیت مثلھای عیسی

  تنوع انواع

« ) میتوان یافت.  plot) یک داستان است، در آن طرح داستان (  ٣٧ــ  ٢۵:  ١٠لوقا » ( سامری نیکو « 

نیز » ده باکره « و » ایلعازر و ثروتمند « ، »کارگران تاکستان  «، »ضیافت بزرگ « ، »پسر کمشده « ، »گوسفند گمشده 
  از این نوع ھستند.

در ». دانۀ خردل « ، »خمیر مایھ « نوع دوم مثلھا حالت شباھت ظاھری و غیر مجازی دارند، مانند مثل 
  ھ می شود حقیقت دارد.این مثلھا کھ از زندگی روزانھ گرفتھ شده اند. ھرچھ دربارۀ خمیر مایھ و برزگر و دانھ گفت

این نوع بھ نوع دوم نزدیک است اما با آن فرق ». شما نمک جھانید « نوع سوم حالت استعاره دارد، مانند 
  دارد و فرقشان است.

بھر تقدیر، چون مثلھا از یک نوع نیستند نمیتوان قاعدۀ کلی برای آنھا بیان کرد. آنھا کاربردھای گوناگون 
  دارند.
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  کاربرد مثلھا

بھترین روش برای فھمیدن مثلھا، پی بردن بھ کاربرد آنھاست. مثلھای داستانی را عیسی بھ این منظور 
  تعریف میکرد کھ شنوندگانش را وادار کند نسبت بھ او و خدمتش واکنش نشان دھند. داستان خودش پیام بود.

مثل، بی شباھت بھ تفسیر ناشی میشود. کوشش در تفسیر » واکنش خواھی « مشکل ما نیز از ھمین ماھیت 

، بشرطی کھ او نکات ظریف لطیفھ را »میگیرد « ) نیست. لطف لطیفھ در این است کھ شنونده را بھ اصطالح  jokeلطیفھ ( 

درک کند. اما وقتی لطیفھ گو مجبور میشود لطیفھ را شرح دھد، ھرچند ھنوز خنده دار است، اما دیگر لطفی ندارد. مثل نیز 

اربرد آن در آن است کھ بدون توضیح شنونده آنرا بگیرد. کما اینکھ اغلب شنوندگان اصلی مثلھای عیسی آنھا ھمینطور است. ک

ً باید بفھمیم شنوندگان اصلی چھ میگرفتند ( تفسیر )، و بعد ببینیم در موقعیت خودمان چھ میتوانیم از آنھا  را میگرفتند. ما اوال

  بگیریم ( تعبیر ).

  

  تفسیر مثلھای عیسی

  یافتن نکات عطف در مثلھا

ھمانطور کھ دیدیم، در مثل نیز مانند لطیفھ نکتھ ھای ظریفی نھفتھ است کھ تا کسی متوجۀ آنھا نباشد، آن مثل 

 ۴٠:  ٧لطف خود را برای او از دست خواھد داد. یک نمونۀ بارز این واقعیت را میتوان در مثلی کھ عیسی در مضمون لوقا 

ھده کرد. ماجرا از این قرار است کھ عیسی بھ خانۀ شمعون فریسی دعوت میشود ولی در آنجا زن بد تعریف میکند، مشا ۴٢ــ 

کاره ای بود کھ محبت خود را با شستن پاھای عیسی با اشک خود نشان میدھد. این امر باعث میشود شمعون در فکر خود 

دو بدھکار را تعریف میکند، کھ قرض ھر دو عیسی را سرزنش کند کھ چرا اجازه میدھد این زن چنین کند. عیسی مثل 
بخشیده میشود. نکتۀ عطف داستان این است: کدام یک از این دو بدھکار طلبکار خود را بیشتر محبت خواھد کرد، آنکھ 

  قرضش زیاد بود یا آنکھ قرضش کم بود؟

ً اثر  کند. سھ نکتۀ عطف در ھرچند داستان نیازی بھ تفسیر ندارد، ولی عیسی آنرا شرح میدھد تا طلب کامال
این داستان است: طلبکار و دو بدھکار. تفسیر کالم آشکار است. خدا طلبکار است، زن بدکار و شمعون بدھکاران. بھیچ وجھ 

راه فرار برای شمعون نیست و او از طنز نیشدار مثل نمیتواند در امان بماند. این است قدرت مثل. در ضمن نباید فراموش 
  ام خود را بطور گویا میگیرد، اما پیامی کھ برای او ھست پیام محکومیت نیست بلکھ پذیرش از جانب خدا.کرد کھ زن نیز پی

) نیسن بلکھ مثل داستانگونھ است. در تمثیل ھر عنصر معنی غیر از آنچھ در  allegoryاین تمثیل رمزی ( 

جاه دینار ھر کدام معنی خاصی میداشتند. فرق تمثیل داستان گفتھ میشود دارد. اگر داستان فوق تمثیل بود، پانصد دینار و پن

رمزی و مثل در کاربرد آنھاست. نکتۀ عطف مثل داستانی در واکنش شنونده است: محکومیت برای شمعون و پذیرش برای 
  زن بدکار. اما در تمثیل نکتۀ عطف در عناصر مختلف داستان قرار دارد.
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  شناسایی شنوندگان

درک مثل اھمیت فراوان دارد. البتھ در اکثر مثلھای عھد جدید شنوندگان مشخصند. در شناسایی شنوندگان در 

) نکات عطف را کھ منظور ٢) بنشیند و بارھا مثل را بخواند، (١این صورت کار مفسیر ترکیبی از این سھ چیز است: (

ربط میدادند و چھ واکنشی نشان  ) کوشش کند بفھمد کھ شنوندگان اصلی چگونھ داستان را بخود٣عیسی بوده کشف کند، (
  میدادند.

) را با  ١۶ــ  ١:  ٢٠) و کارگران تاکستان ( متی  ٣٧ــ  ٢۵:  ١٠تمرین: داستان سامری نیکو ( لوقا 
  توجھ بھ سھ اصل باال تفسیر کنید.

  

  مثلھای ملکوت

در آن » بیھ ... ملکوت خدا ش« در اینجا بھ بررسی مثلھای ملکوت می پردازیم، یعنی مثلھایی کھ عبارت 
  بچشم میخورد.

ملکوت خدا دانۀ خردلی تشبیھ کرد، بلکھ باید آنچھ در آن مثل گفتھ میشود بطور کلی « وقتی انجیل میگوید 

ً بھ ترجمۀ تفسیری  مراجعھ کنید ). تمام قواعدی را کھ بطور کلی برای مثلھا » انجیل عیسی مسیح « در نظر گرفت ( لطفا

) داوری خدا ١ملکوت نیز صادق است. اما در مورد مثلھای ملکوت دو نکتۀ خاص وجود دارند، ( گفتیم، در مورد مثلھای

» فوریت زمانی « ) اما خبر خوشی نیز ھست: نجات بطور رایگان در دسترس ھمگان قرار دارد. بطور کلی ٢نزدیک است (
ً مشھود است: فوریت داوری از یک طرف و فوریت نجات از   طرف دیگر. در این مثلھا کامال

نگاه کنید. داستان ساده ای است. ثروتمندی است کھ فکر میکند بدلیل  ٢٠ــ  ١۶:  ١٢برای مثال، بھ مثل لوقا 

ً تامین است، تا اینکھ خدا بھ او میگوید کھ باید ھمان شب بمیرد. نکتۀ  پس اندازی کھ از کار کوشش خود بدست آورده، کامال

می آید و انسان را غافلگیر میکند. نکتۀ اصلی نزدیک بودن ملکوت است. لذا کسی کھ داستان در این نیست کھ مرگ بیخبر 

در این زمانھای آخر بسر میبرد یک احمق است اگر برای اندوختن مال زندگی کند. در اینجا فوریت داوری را می بینیم. ببینید 

رادرش را وادار کند ارثی را با قسمت کند. عیسی مردی از عیسی میخواھد بچطور مضمون این مثل این نکتھ را تایید میکند. 
  با گفتن این مثل نشان میدھد کھ در چنین زمانھا عالقھ بھ ثروت کار عبثی است.

:  ١٣متی » ( مروارید گرانقیمت « و » گنجی در مزرعھ « فوریت نجات را نیز میتوان در مثلھایی چون 

وت را می بینیم. ملکوت خدا در اینجا نھ گنج است و نھ مروارید، بلکھ ) مشاھده کرد. در اینجا شادی یافتن ملک ۴۶ــ  ۴۴

عطای خدا. باین ترتیب مالحظھ میکنید کھ مثلھا را نباید بشکل تمثیلھا و داستانھا رمزی تفسیر کرد. مثلھا را باید بعنوان 
  دعوتی از عیسی شنید و بھ آن پاسخ گفت.
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  مسایل تعبیری

ا ناشی میشود کھ ما در موقعیت شنوندگان اصلی قرار نداریم تا آنچھ را آنھا مسایل تعبیری مثلھا از آنج

میدانستند ما نیز بدانیم. آنھا نیازی بھ تفسیر نداشتند و اغلب مثلھا برایشان بدیھی بود و آنھا نکتۀ مثل را فوری میگرفتند. پس 

  ما چھ باید بکنیم؟

): نکتۀ مثل را بھ  ١۶ــ  ١:  ٢٠؛ ١۴ــ  ١٠:  ١٨نید بھ ــ ما باید کاری را بکنیم کھ متی کرد ( نگاه ک ١

مضمون خودمان در بیاوریم. آیا میتوانید داستان سامری نیکو را در یک مضمون و زمینۀ ایرانی بازگو کنید؟ طوری کھ انگار 
  این داستان در یکی از شھرھای ایران و در عصر حاضر اتفاق افتاده باشد؟

فھوم ملکوت خدا بیشتر آشنا کنیم، زیرا تمام مثلھای عیسی بنحوی مربوط بھ ملکوت ــ ما باید خود را با م ٢

خدا میشود. پیام ضروری و فوری ملکوت این است کھ داوری نزدیک است، لذا نباید وقت را با جمع آوری ثروت دنیوی تلف 

  کرد؛ گناھکاران باید خبر خوش را بشنوند و نجات یابند.

  

  ھ برای اسرائیلشریعت ــ مفاد عھد نام

عھد عتیق حاوی بیش از ششصد حکم است. اسرائیل می بایست این ششصد حکم را اجرا میکرد تا نشان دھد 

کھ بھ خدای خویش وفدار است. خروج، الویان، اعداد و تثنیھ کتب شرعی ھستند. اما گاھی وقتی صحبت از شریعت میشود 

بھ مطالب » شریعت « ). بعضی اوقات  ٩:  ٣؛ تیطس ١٧:  ١۶وقا ؛ ل١٨ــ  ١٧:  ۵منظور تمام عھد عتیق است ( متی 
  نیز اطالق میشود. ٣٣الی تثنیھ  ٢٠خروج 

  مشکل اصلی برای مسیحیان تعبیر این حکم است برای زندگی خودشان

  

  مسیحیان و عھد عتیق

بکنند؟ اگر پاسخ نھ آیا مسیحیان باید شریعت را نگھ دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونھ باید این کار را 

ھر آین] بھ شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود ھمزه ای یا نقطھ ای از تورات ھرگز زایل « است، چرا مسیح فرمود: 
  )؟ این پرسشھا را با شش قاعدۀ زیر پاسخ میدھیم. ١٨:  ۵متی » ( نخواھد شد تا ھمھ واقع شود 

قدیم این نوع پیمان بین ارباب و رعیت بستھ میشد. طبق  ــ شریعت عھد عتیق یک پیمان است. در زمان ١

مفاد این قرارداد تا وقتی رعیت از احکام اربابش اطاعت میکرد، تحت حفاظت وی قرار داشت، اما کوتاھی از اطاعت اوامر 

م او را کھ در ارباب باعث مجازات رعیت میشد. خدا نیز با قوم اسرائیل چنین عھدی را بستھ بود. آنھا میبایست ششصد حک
  ) اطاعت میکردند. ٣٣ــ تشبیھ  ٢٠تورات نوشتھ شده ( خروج 
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« ــ عھد عتیق عھد ما نیست. عھد ھمان معنی پیمان یا قرارداد را دارد، اما خداوند با ما مسیحیان عھد  ٢
د جدید او پیروی کنیم. بستھ است و دیگر مفاد عھد عتیق برای ما نیست. بھرحال، خداوند از ما میخواھد کھ از عھ» جدیدی 

  واقعیت اطاعت ھنوز باقی است ولی نوع عھد و قوانین عوض شده است.

ــ مفاد عھد عتیق در عھد جدید تکرار نشده است. تمام احکام عھد عتیق را میتوان بھ دو قسمت تقسیم کرد:  ٣

ھای مربوط بود کھ شامل حال ) قوانین مذھبی. اولی در مورد تخلفات کوچک و بزرگ و جریمھ ٢) قوانین مدنی (١(

شھروندان اسرائیل قدیم میشد. دومی نیز کھ مربوط بھ قربانیھا  و مراسم مذھبی دیگر میشد با آمدن مسیح تنھا قربانی کامل 
  ). ٢٢:  ٩گناھان بشر منسوخ شد ( عبرانیان 

بھ دو قسمت تقسیم کرد:  ــ مفاد عھد عتیق در عھد جدید تکرار نشده است. تمام احکام عھد عتیق را میتوان ٣

) قوانین مذھبی. اولی در مورد تخلفات کوچک و بزرگ و جریمھ ھای مربوطھ بود کھ شامل حال ٢) قوانین مدنی (١(

شھروندان اسرائیل قدیم میشد. دومی نیز کھ مربوط بھ قربانیھا و مراسم مذھبی دیگر میشد با آمدن مسیح تنھا قربانی کامل 
  ). ٢٢:  ٩( عبرانیان گناھان بشر منسوخ شد 

قوانین عھد عتیق در عھد جدید » جنبھ ھای « ــ قسمتی از عھد عتیق در عھد جدید تجدید شده است. برخی  ۴

خداوند خدای خود را بھ ھمۀ دل و تمامی « تکرار شده است. این جنبھ ھا آنھایی ھستند کھ این دو قانون را تقویت میکنند: 

الویان » ( ھماسیۀ خود را مثل خویشتن محبت نما « ) و  ۵:  ۶و تثنیھ  ۴٠:  ٢٢متی » ( ا نفس و تمامی فکر خود محبت نم

  ). عیسی مسیح کاربرد جدید و واقعی این قوانین اخالقی عھد عتیق را بما یاد داد. ١٨:  ١٩

  ــ تمام عھد عتیق ھنوز ھم برای ما کالم خداست ھرچند کھ برای ما دیگر احکام خدا نیست. ۵

ً در » شریعت مسیح « تنھا آن قسمتھایی از قوانین عھد عتیق را میتوان جزو ــ  ۶ محسوب کرد کھ صریحا

را میتوان جزو این قسمتھا ذکر کرد  ١٨:  ١٩و الویان  ۵:  ۶عھد جدید تجدید شده باشند. ده فرمان و دو قانون بزرگ تثنیھ 
  زیرا در عھد جدید تجدید شده اند.

  

  در کتاب مقدس نقش شریعت در اسرائیل و

:  ٣شریعت عھد عتیق چیز بی ارزشی نبود، بلکھ وسیلھ ای بود کھ ما را بھ مسیح ھدایت کرد ( غالطیان 

). شریعت ھیچگاه کسی را نجات نداده است. حتی در عھد عتیق نیز نجات دھندۀ اسرائیل خدا بود، نھ شریعت. شریعت  ٢۴
  میتواند انجام دھد تا رضایت خدا را جلب کند.یک الگو است، نھ قوانینی کامل از آنچھ شخص 

  شریعت کلی

« و » بکن « نمونھ ای از قوانین عھد عتیق است کھ با کلمات امر  ١۴ــ  ٩:  ١٩قوانین مذکور در الویان 

وان شروع میشوند. قوانین مذکور در این آیات را نباید محدود بھ مورد خاصی کرد کھ در آیھ مذکور است. براحتی میت» نکن 

آنرا در مورد سایر میوه ھا و سایر افراد معلول نیز بکار برد. امروزه قوانین مدنی کشورھای دنیا قوانین بیشماری برای ھر 
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ً تخلف از قانون صورت گرفتھ یا نھ. پس نمیتوان قوانینی برای  مورد دارند، با این حال قضاوتی نیز الزمند تا تعیین کنند واقعا
  ھر مورد تعیین کرد.

لبتھ منظور ما این نیست کھ با گفتن اینکھ قوانین عھد عتیق کلی ھستند آنرا برای کسانی کھ میخواھند آنرا ا

اطاعت کنند آسان کنیم. این قوانین ھرچند بطور مختصر نوشتھ شده اند اما در اصل معنی بسیار وسیعی دارند، بطوری کھ 

را نگھ دارد. شریعت در واقع بما نشان میدھد کھ محال است انسان ھیچ بشری قادر نیست این معنی وسیع یا روح عھد عتیق 

بتنھایی بتواند خدا را راضی کند. وقتی ما عھد عتیق را میخوانیم باید با فروتنی بپذیریم کھ ھیچ ارزشی نداشتیم کھ خدا ما را 
  بفرزندی خود بپذیرد!

  قوانین شرطی

) شخص مورد بحث ١چنین قوانینی جنبۀ شرطی دارند: (توجھ نمایید. عناصر  ١٧ــ  ١٢:  ١۵بھ متن تثنیھ 

) شخص مورد بحث اسرائیلی باشد و برده اش بطور داوطلبانھ بخواھد ٢باید اسرائیلی و صاحب دست کم یک برده باشد، یا (

یگیرند، یا نخواھد پس از آزادی اش نزد ارباب بماند. چنین قوانینی کھ بخش عظیمی از ششصد قانون عھد عتیق را در بر م
مصداقی برای ما ندارند زیرا در عھد جدید آنھا تجدید نشده اند. پس چھ اصل تعبیری میتوان از آن یاد گرفت. با توجھ بھ تثنیھ 

  مطالب زیر را مورد نظر قرار دھید. ١٧ــ  ١٢:  ١۵

را رده ھا نخست اینکھ از این متن میفھمیم کھ روش خدا در مورد بردگان چقدر منصفانھ بوده است. خدا ب
دوست میداشتھ و برای رفاه آنھا موقعیتی را در نظر میگرفتھ کھ آنھا از بین نروند. کما اینکھ در جوامع قدیم اگر این برده ھا 

ً برده ھا را بطور مطلق در تصاحب خود  ً از گرسنگی تلف میشدند. در ضمن این بربابان واقعا اربابی نمیداشتند احتماال

دو آنھا بود و مقرراتی برای اربابان صاحب برده وضع نموده بود. بدین ترتیب یک مسیحی میتواند  نداشتند. خدا صاحب ھر

با مطالعۀ چنین متونی از عھد عتیق حقایقی بیاموزد. ھرچند کھ این متون احکامی برای ما ندارند، اما کالم خدا ھستند و بما 
  درسھایی می دھند.

  

  اصول تعبیر عھد عتیق بطور خالصھ

  ــ عھد عتیق را کالم خدا بدان. ١

  ــ عھد عتیق را حکم صریح خدا برای خود ندان.

  ــ شریعت عھد عتیق را پایۀ پیمان قدیمی و در نتیجھ تاریخ اسرائیل بدان. ٢

ً تجدید شده باشد.   ــ شریعت عھد عتیق را الزم االجرا برای مسیحیان ندان، بجز وقتی کھ صریحا

  معیارھای درست خدا را در عھد عتیق ببین.ــ عدل و انصاف، محبت و  ٣

  ــ فراموش نکن کھ ھر قدر معیار خدا مشکل میشود رحمت او نیز بھ ھمان اندازه زیاد میشود.



35 
 

  ــ بھ شریعت عھد عتیق ھمچون قوانینی کامل نگاه نکن، زیرا قوانین جامعی نیستند. ۴

  کن.ــ بھ شریعت عھد عتیق ھمچون قوانینی کلی و نمونھ ای نگاه 

  ــ انتظار نداشتھ باش کھ شریعت عھد عتیق توسط انبیا یا نویسندگان عھد جدید زیاد نقل قول شده باشد. ۵

ــ بھ یاد داشتھ باش کھ مایۀ اصلی شریعت ( ده فرمان و دو حکم بزرگ ) در نوشتۀ انبیا و عھد جدید شده 
  است.

ائیل بدان، کھ وقتی مورد اطاعت قرار میگیرد ــ شریعت عھد عتیق را ھدیۀ سخاوتمندانھ خدا بھ قوم اسر ۶
  برکات فراوانی نصیب آنھا میسازد.

  ــ شریعت عھد عتیق را قوانینی مستبدانھ ندان کھ آزادی مردم را محدود میکند.

  

  

  انبیا ــ مجریان مفاد عھد در اسرائیل

  ق.م. نوشتھ شده اند. ۴۶٠ــ  ٧۶٠قسمت اعظم عھد عتیق را کتب انبیا تشکیل می دھد. این کتب بین 

  

  ماھیت نبوت

  معنای نبوت

نبوت نھ فقط بھ مفھوم پیشگویی است بلکھ سخن گفتن از جانب خدا نیز می یاشد. در حین مطالعۀ انبیا باید 

وظیفۀ سخنگویی از جانب خدا را ھمیشھ در ذھن داشت. در واقع فقط دو در صد کتب انبیا بھ پیشگوییھای دربارۀ مسیح تعلق 

ً در مورد زمان خود انبیا یا آیندۀ نزدیک است. لذا  دارد و پنج درصد نیز پیمان جدید را شرح می دھد، اما بقیھ مطالب صرفا

  برای درک انبیا ما باید بھ گذشتھ نظر بیافکنیم نھ بھ آینده.

ائیل مشکل تفسیری ما سخنان انبیاست کھ بخش اعظم کتب انبیا را تشکیل میدھند. از صدھا نبیی کھ در اسر

نفرشان انتخاب شدند تا کتاب بنویسند. آنچھ راجع بھ زندگی این انبیا میخوانیم در مقابل حجم سخنانشان ناچیز  ١۶بودند، تنھا 
است. درک رساالت پولس نسبت بھ نوشتھ ھای انبیا راحتتر است، زیرا ما در مورد زندگی پولس در اعمال رسوالن 

  انبیا در دست نداریم.میخواھیم، اما چنین اطالعاتی را از 
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  وظایف انبیا

ــ انبیا مامور اجرای مفاد عھد بودند. آنھا لعنتھا و برکاتی را کھ در تورات نوشتھ شده بود بھ گوش مردم  ١

میخواندند. برکات در واقع امتیازاتی بود کھ بھ کسانی تعلق میگرفت کھ از قوانین اطاعت می کردند و لعنتھا نیز مجازات 

  خلف مینمودند.کسانی کھ ت

 ٢٨و  ۴و تثنیھ  ٢۶این برکات و لعنتھا چیز تازه ای نبود کھ انبیا اعالن میکردند، بلکھ ھمۀ آنھا در الویان 
ً نوشتھ شده بود. این برکات و لعنتھا را خدا فرموده بود و انبیا کھ سخنگویان از جانب خدا بودند آنھا را اعالم میکردند.   قبال

ر در تورات را میتوان چنین طبقھ بندی کرد: حیات، سالمتی، موفقیت، محصول بطور خالصھ برکات مذکو

خوب، احترام و امنیت. لعنتھا نیز بطور خالصھ عبارت بودن از: مرگ، مرض، خشکسالی، کمبود، خطر، نابودی، شکست، 
  تبعید و رسوایی.

ر چوب این طبقھ بندی قرار دارد. اگر کتب انبیا را بدقت بخوانید متوجھ میشوید کھ تمام سخنان آنھا در چھا
  نگاه کنید. ١۵ــ  ١١:  ٩برای مثال بھ عاموس 

) معرفی گناه اسرائیل یا محبت خدا ١وقتی انبیا را مطالعھ میکنید سعی کنید این دو مطلب را در آنھا بیابید: (
  ) پیشگویی لعنت یا برکت.٢برای اسرائیل، (

 خدا. انبیای دروغین بشدت مورد غضب خدا قرار میگرفتند ( ارمیاــ پیام انبیا از خودشان نبود بلکھ از  ٢

). آنھا در واقع سفیران خدا بودند در نزد قوم کھ در موقعیتھای گوناگون نبوت میکردند و بھ مردم نشان  ٢١:  ٢٣، ١۴:  ١۴
  میدادند کھ مثالً باید با نیروی مخاصم جنگید یا نھ.

انبیا ھمان پیامی را کھ خدا بھ موسی داده بود در قالبی قابل درک و قابل ــ پیام انبیا چیز تازه ای نبود.  ٣
نگاه کنید. ده فرمان را در اینجا میبینید، اما بطور خالصھ و نامرتب بودن آن در واقع  ٢:  ۴قبول بھ مردم میدادند. بھ ھوشع 

  ن کامل می افتادند.یک نوع تازگی بحساب می آید. شنوندگان با شنیدن ھمین مختصر بھ یاد ده فرما

  

  تفسیر کتب انبیا

  ــ منابع خارجی. برای فھمیدن برخی قسمتھای کتب انبیا مراجعھ بھ کتب تفسیری و مرجع ضروری است. ١

ً محال است. دو نوع  ٢ ــ مضمون تاریخی. بدون دانستن مضمون تاریخی، درک نوشتۀ انبیا مشکل و تقریبا

را در بر میگیرد. خدا در  ۴۶٠الی  ٧۶٠کھ رویدادھای تاریخ اسرائیل را از » مضمون وسیع « مضمون وجود دارد. نخست 

) موفقیت چشمگیر سیاسی، نظامی، اقتصادی و ١طول این سالھا بوسیلۀ انبیایش سخن میگفت. این دوران سھ میژگی داشت: (
  ھای ملی.) تغییر در تعداد جمعیت و مرز٣) بی احترامی نسبت بھ خدا و شریعت او، (٢اجتماعی، (
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میتوان دید. این یک نبوت  ١٠ــ  ٨:  ۵یک نمونھ از این مضمون را در ھوشع ». مضمون خاص « دوم 
ً در آن دعوت بھ آمادگی، شرح حملھ و پیشگویی شکست دیده میشود. مضمون خاص این واقعھ چنین  رزمی است کھ معموال

ً نام شھرھایی برده شده کھ در مسیر اورشلیم و ق.م. است. مخاطب اسرائیل شمالی است. ببینی ٧٣۴است. تاریخ،  د چطور عمدا

). اسرائیل شکست خواھد خورد، اما یھودا نیز  ٩ــ  ١:  ١۶پادشاھان  ٢بیت ئیل حملۀ خود را بر اسرائیل آغاز کرده است ( 
  بی سزا نخواھد ماند. ھر دو از احکام خدا دور شده بودند.

  ــ جدا سازی نبوتھای انفرادی ٣

ساختن گوناگون کھ در یک متن آمده امر مھمی است. برخی نبوتھا حدود تاریخی مشخصی دارند، مانند جدا 

ارمیا و حزقیال. اما اکثر نبوتھا مطالبی پراکنده دارند کھ امر جداسازی و مشخص کردن حدود را مشکل میکند. برای مثال 

ً بھ سھ قسمت را در نظر بگیرید. آیا این یک نبوت است یا چندین نب ۵عاموس  وت؟ دانشمندان کتاب مقدس این باب را معموال

  . ببینید میتوانید این مرزھا را تشخیص دھید.٢٧ــ  ١٨، ١٧ــ  ۴، ٣ــ  ١نبوت تقسیم میکنند: 

، کھ در آن خدا قاضی، یا دادستان و یا »دادگاھی ) « ١ــ انواع سبکھا نبوتھا. سھ نوع سبک نبوت ھست. ( ۴

و  ١٧ــ  ٣:  ٣مردم متھم. این سبک بطور گویا محکومیت اسرائیل را در برابر خدا نشان میدھد. ( ھوشع وکیل مدافع است و 

 ٢، کھ در این نوع، نبی با یکار بردن زبان استعاری از ھالکت و خرابی سخن میگوید ( حبقوق »وای ) « ٢). ( ١٩ــ  ١:  ۴

بھ این دستھ نبوت نجاتی نیز میگویند. در این سبک این » وعده ای « ) ٣). ( ٧ــ  ۵:  ٢؛ صفنیا ۵ــ  ١:  ٢؛ میکا ٨ــ  ۶: 

نگاه کنید و این عوامل را  ١۵ــ  ١١:  ٩عوامل بچشم میخورد: اشاره بھ آینده، ذکر تغییرات بنیادی و اعالم برکت. بھ عاموس 
  شناسایی نمایید.

  شعر و نبوت

حفظ کردن مطالب بھره میجستند. ویژگی شعر در قدیم کھ صنعت چاپ و تکثیر نوشتھ ھا نبود، مردم از 

باعث میشود مطالبش زودتر بھ حافظھ سپرده شود. بخش وسیعی از کتب انبیا نظم و شعر است. بنی اسرائیل با حفظ کردن این 

رادف ) مت١شعر عبری وجود داشت: ( اشعار میتوانستند وقایع تاریخی و گفتار مذھبی را ھمیشھ در ذھن داشتھ باشند. سھ گونھ

  .٢١) مترادف مرکب، مانند عوبدیا ٣، و (١۴:  ٧) مترادف متضاد، مانند ھوشع ٢، (٢٢:  ۴۴ھم معنی، مثل اشعیا 

  

  برخی پیشنھادات تعبیری

انبیایی کھ برای قوم اسرائیل در گذشتھ نبوت میکردند، اینک چھ پیامی برای ما دارند؟ اکثر مطالبی کھ انبیا 

را در نظر بگیرید. در اینجا نبوتھایی دربارۀ ملل گوناگون ارائھ شده. ھمۀ  ٣٩ــ  ٢۵است. حزقیال گفتھ اند مربوط بھ گذشتھ 
  است کھ بھ عصر عھد جدید اشاره میکند. ٢٨ــ  ١۵:  ٣٧این نبوتھا در طول چند دھھ، در گذشتھ اتفاق افتاده. فقط 

تفسیرھای اشتباه پیش آید. یک نمونھ  عالقھ و اصرار زیاد برای یافتن مطالب عھد جدید در عتیق باعث شده

است کھ برخی آنرا پیشگویی در مورد مجوسیان زمان تولد مسیح میدانند. ولی این تفسیر غلط است. اوالً  ٢٣:  ۴٩اشعیا 
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ً از مضمون این آیھ میتوان فھمید کھ اشاره است بھ اینکھ پس از احیای  معلوم نیست مجوسیان پادشاه بوده اند یا نھ، ثانیا
  اورشلیم و بازگشت از تبعید بابل، اسرائیل از احترام زیادی برخوردار خواھد شد.

نیز میکنند. در بخش مکاشفھ از این نبوتھا » معاد « البتھ باید گفت کھ برخی نبوتھا اشاره بھ زمانھای آخر یا 

اشاره بھ آیندۀ نزدیک، پیامی نیز برای  بیشتر صحبت خواھیم کرد. در اینجا فقط بھمین اکتفا میکنیم کھ برخی مبوتھا عالوه بر

داشتند. این رابطھ را با عکس زیر نشان میدھیم. در این عکس دو صفحۀ مدور می بینید، یکی از » معاد « آیندۀ دور یعنی 

ھد بروبرو، یکی از پھلو. تصویری کھ از روبرو است زمان دو نبوت را از ھم جدا نمی کند، ولی آنکھ از پھلو است نشان مید
  کھ بین این دو فاصلۀ زمانی وجود دارد.

  

  چشم انداز نبوتی رویدادھا در زمان

اشاره دارد، اما نباید از معنای اولیۀ آنھا کھ » معاد « ھرچند در نبوتھا مطالبی ھست کھ بھ آیندۀ دور یعنی 

معاد « انبیا مشاھده میشود کھ زبان در مورد رویدادھای زمان خودشان است غافل شد و یا آنھا را در کنج قرار داد. گاھی در 

) بکار رفتھ. این زبان از سبک خاصی برخوردار است و ماھیتش استعاری است. اما نباید این  eschatological» ( شناختی 

با سبکی معاد  ١۴ــ  ١:  ٣٧است. حزقیال » معاد « امر باعث شود کھ فکر کنیم آنچھ در چنین نبوتھایی میخوانیم مربوط بھ 
ناختی سخن از زنده شدن مردگان میکند، یعنی موضوعی کھ در روزھای آخر اتفاق خواھد افتاد. اما با این نبوت خدا دربارۀ ش

  احیای اسرائیل نبوت میکند کھ در قرن ششم ق.م. اتفاق افتاد.

ھد موضوع دیگری نیز کھ باید مورد بحث قرار داد، نقل قول مطالب عھد عتیق است با معانی دیگر در ع

را بشکل  ١٣ــ  ١:  ٢٠و نیز اعداد  ٧ــ  ١:  ١٧نگاه کنید. پولس مطالب خروج  ۴:  ١٠جدید. برای مثال بھ اول قرنتیان 

مجازی بھ تعمید و مسیح ربط می دھد. صخره مسیح بود و دریا تعمید. حال سوال این است کھ آیا ما نیز میتوانیم مثل پولس از 

. روح القدس پولس را الھام وحانی و ثانوی از مطالب کتاب مقدس اخذ کنیم؟ پاسخ منفی استاین روش استفاده کنیم و معنی ر

بخشید تا این مطالب را بگوید ولی ما امروزه از الھام روح القدس برخوردار نیستیم. روح القدس تنھا بما تنویر فکر می بخشد 

ۀ الھام است نھ تنویر فکر. برخی آیات عھد جدید کھ معنی تا مطالب کالم را درک کنیم. چنین معنی روحانی یا ثانوی در حوز
 ٢)؛  ١:  ١١( ھوشع  ١۵:  ٢)؛  ١۴:  ٧( اشعیا  ٢٣ــ  ٢٢:  ١ثانوی برای مطالب عھد عتیق قایل شده اند عبارتند از : متی 

  ). ٩:  ٩( زکریا  ١۵:  ١٢)؛ یوحنا  ١۵:  ٣١( ارمیا  ١٨ــ  ١٧: 

  مقایسھ کنید و نتیجھ را شرح دھید. ١:  ١١ را با ھوشع ١۵:  ٢تمرین : متی 

انبیا عھد عتیق بر ایمان درست و اعمال درست تاکید میکردند. ھمان تاکید را در عھد جدید نیز میبینیم ( 

). کسانی کھ با ایمانی درست کرداری درست از خود نشان دھند از برکات خداوندی مستفیض  ١٨:  ٢، ٢٧:  ١یعقوب 

  آنانی کھ از راه و ایمان راستین پیروی نکنند، مورد لعنت واقع خواھند گردید.خواھند شد، اما 
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  مزامیر ــ دعاھای قوم اسرائیل و دعاھای ما

مزامیر بیش از ھر کتاب دیگری در عھد عتیق، مورد توجھ مسیحیان است. در عھد جدید بسیار از آن نقل 

مسیحیان فکر میکنند چون مزامیر جزو کالم خداست پس حاوی شده. مشکل تفسیری این کتاب در ماھیت آن است. اغلب 

» خطاب بھ « خدا و » دربارۀ « مردم. ولی باید دانست کھ کتاب مقدس در ضمن کالمی » بھ « خدا » از « کالمی است 

کالمی میتواند چنین  خدا نیز دارد؛ و مزامیر از آن کتابھایی است کھ از این کالم در آن فراوان است. حال باید دید چگونھ

خدا شود. خدا مزامیر را بما داده است تا بما کمک کند احساسات خود را بھ خدا نشان دھیم و راھھای » از « برای ما کالمی 
  او را بدانیم.

ساده نیستند کھ خواننده را فوری متوجھ موضوع کنند، و او پی ببرد کھ خداوند  ٢٣ھمۀ مزامیر مانند مزمور 

ما مراقبت میکند. مزامیری کھ آکنده از شکایت و نفرین است چھ پیامی برای ما دارد؟ آیا ھمۀ مزامیر بدرد مانند یک شبان از 
  ما میخورد یا برخی فقط برای قوم اسرائیل است؟

  

  برخی اصول کلی

  برای درک مزامیر، مانند ھر کتاب دیگر، باید بھ ماھیت، نوع، سبک و کاربرد آن پی برد.

  مزامیر بصورت شعر

ولین واقعیتی کھ باید بخاطر سپرد این است کھ مزامیر نظم است نھ نثر. در نظم و شعر نباید کلمات را تحت ا
ً از آن یک آموزه (  ) ساخت. شعر مزامیر در واقع نصنیف است، و با احساس سر و کار  doctrineالفظی معنی کرد، و مثال

مادرم در « میگوید:  ۵:  ۵١و معنی کرد. برای مثال وقتی داود در مزمور دارد، لذا نباید آنرا مانند رساالت یا روایات خواند 

منظور این نیست کھ مادرش گناه کرد بود و آبستن شد، یا اینکھ گناه اولیھ با بچھ متولد میشود. در » گناه بمن آبستن گردید 

ً از گناه خودش بشکل استعاری و با بکار بردن صنعت ادبی مبالغھ سخن میگوید. این نوع کالم کوبنده است و  اینجا داود صرفا

تاثیر عمیق بر خواننده مینھد. پس در ھنگام مطالعۀ مزامیر مراقب استعاره و معنی مجازی باشیم و آنھا را لغوی ترجمھ نکنیم 
  و مھمتر از ھمھ، آموزه ای از آن نسازیم.

  مضمون ادبی مزامیر

گزاری، سوگواری و غیره. قوم اسرائیل فرق بین انواع مزامیر ــ مزامیر چندین نوع ھستند. مزامیر شکر  ١
  را میدانست.

  ــ سبک و فرم ادبی مزامیر نیز گاھی با یکدیگر فرق میکند. ٢
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ــ مزامیر برای مقاصد گوناگون نوشتھ شده اند، لذا کاربردی متفاوت دارند. نباید مزموری را کھ برای  ٣
  ی مراسم عروسی خواند.پادشاه برگزیدۀ خداوند نوشتھ شده برا

ً مزمور  ۴ طرح خاصی دارد. اولین کلمات آیات بھ ترتیب  ١١٩ــ بھ طرح مزامیر نیر باید توجھ داشت. مثال

  حروف الفبا است. تکرار مفاھیم در این مزمور زیاد بچشم میخورد.

مثل امثال سلیمان، بلکھ ــ ھر مزمور را باید بشکل یک واحد ادبی خواند. نباید ایات را جداگانھ معنی کرد،  ۵

تمام مزمور را بصورت یک واحد منسجم در نظر گرفت. باید روند مزمور را احساس کرد و پیشرفت آنرا بسوی نتیجھ ای کھ 
توجھ  ٣۴:  ١٠۵در نظر دارد دریافت. لذا باید مواظب بود آیھ ای را خارج از مضمونش تعبیر نکرد. برای مثال بھ مزمور 

اگر این آیھ را خارج از مضمونش بخوانیم، چنین استنباط » ملخ پدید آمد و کرمھا از حد شماره افزون. او گفت و « کنید: 

ً بوسیلۀ ملخ داوری خود را بر زمین میفرستد. حال اینرا با مزمور  خداوند نیز « مقایسھ کنید:  ١٢:  ٨۵میشود کھ خدا معموال

آیا خدا ملخ میفرستد یا چیزھای نیکو؟ باید بھ » را خواھد داد. چیزھای نیکو را خواھد بخشید و زمین ما محصول خود 

صحبت از برکاتی است کھ خداوند بھ سرزمین اسرائیل میبخشد تا نشان دھد او بھ وعده  ٨۵مضمون توجھ کرد. در مزمور 
  روشی را شرح میدھد کھ خدا بکار گرفت تا اسرائیل را از مصر ازاد سازد. ١٠۵ھایش امین است. مزمور 

  

  انواع مزامیر

مزامیر در مراسم پرستشی اسرائیل جای ویژه ای نداشتند. مزامیر را در خارج از مراسم عبادتی ھیکل در 

 ۵موقعیتھای مختلف نیز بکار میبردند. مزامیر را در تاریخھای گوناگون نوشتھ اند. مزامیری کھ االن در دست داریم بصورت 

 ١٠٧، پنجم ١٠۶ــ  ٩٠، چھارم ٨٩ــ  ٧٣، سوم ٧٢ــ  ۴٢، دوم ۴١ــ  ١اول شامل  جزوه یا کتاب جمع آوری شده است. کتاب
  . از روی تیترھای مزامیر نیز میتوان تشخیص داد چھ کسی و در چھ موقعیتی مزمور را نوشتھ است.١۵٠ــ 

  ــ مزامیر زاری و سوگواری ١

). این  ١۴٢، ١٣٩، ١٢٠، ٧١، ۵٧، ۴٢، ٣٩، ٣١، ٢٢، ٣مزمور سوگواری و زاری ھست (  ۶٠بیش از 
  مزامیر کمک میکنند تا در مواقع سختی و ناراحتی دل خود را برای راز و نیاز و گفتن دردھایم بھ خداوند بگشائیم.

  ــ مزامیر شکرگزاری ٢

این مزامیر با کلمات شکرگزاری برای امانت خدا و برکت او آمیختھ است. شش مزمور شکرگزاری انفرادی 
  ). ١٣٨، ١١٨، ١١۶، ٩٢، ۶۶، ۴٠، ٣۴، ٣٢، ٣٠، ١٨) و ده مزمور گروھی (  ١٣۶، ١٢۴، ١٠٧ ،٧۵، ۶٧، ۶۵( 

  ــ مزامیر پرستشی ٣

این مزامیر بدون اینکھ در آنھا نشانی از زاری برای گذشتھ یا شادی برای حال باشد، خداوند را بخاطر وجود 
  ). ١۴٨ــ  ١۴۵، ١١٧، ١١٣، ١٠۴، ١٠٣، ١٠٠، ۶۶، ٣٣، ١٩، ٨خودش پرستش میکند. ( 
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  ــ مزامیر تاریخ نجات ۴

  ). ١٣۶، ١٣۵، ١٠۶، ١٠۵، ٧٨تاریخ نجات بخش خدا را مرور میکند ( 

  ــ مزامیر مراسمی ۵

).  ٩٩ــ  ٩۵، ٩٣، ۴٧، ٢٩، ٢۴این مزامیر برای مراسم گوناگون بکار میرفت، مانند تاجگذاری پادشاه ( 
  تھ ھستند.سرودھای صھیون یا شھر اورشلیم نیز در این دس

  ــ مزامیر حکمت ۶

  ھستند. ٨) شبیھ امثال سلیمان بویژه امثال باب  ١٣٣، ١٢٨، ١٢٧، ١١٢، ٧٣، ۴٠، ٣٧، ٣۶این مزامیر ( 

  ــ مزامیر توکل ٧

. این مزامیر بما کمک میکنند ھمیشھ بر ١٣١و  ١٢۵، ١٢١، ٩١، ۶٣، ۶٢، ٢٧، ١۶، ١١عبارتند از : 
  خداوند توکل کنیم.

  

  تفسیر مزامیرنمونھ ای از 

با مقایسۀ مزامیر زاری، دانشمندان کتاب مقدس بھ این نتیجھ رسیده اند کھ در ھمۀ آنھا این شش عنصر 
  مشترک است:

  ــ مخاطب : ھمیشھ خداوند است. ١

  ــ شکایت : نویسنده مشکل خود را با خداوند در میان میگذارد. ٢

  ادرسی خواھد کرد.ــ توکل : شکایت بدون توکل معنا نداردو خداوند د ٣

  ــ رھایی : از خداوند میخواھد او را از وضع موجود برھاند. ۴

  ــ اطمینان : او مطمئن است خداوند خواھد رھانید. ۵

  ــ حمد : خدا را برای برکات گذشتھ و حال و آینده شکر میکند. ۶

  را بررسی کنید. ٣تمرین : با توجھ بھ عناصر مذکور در باال، مزمور 

  مشترک در مزامیر شکرگزاری نیز اینھا ھستند :عناصر 

  ــ مقدمھ : نویسنده بطور خالصھ میگوید کھ چگونھ خدا بھ او کمک کرده است. ١
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  ــ سختی و ناراحتی : موقعیت سختی کھ خدا او را از آن آزاد کرده. ٢

ً بھ یاد می آورد. ٣   ــ دعا : نویسنده دعایی را کھ بھ درگاه خداوند کرده مجددا

  ــ رھایی : رھایی خدا شرح داده میشود. ۴

  ــ شھادت : شکرگزاری برای رحمت خدا. ۵

  را بررسی کنید. ١٣٨تمرین : با توجھ بھ عناصر باال، مزمور 

  

  »مزامیر نفرین آمیز « تبصره ای در مورد 

احساسات زبان خاص مبالغھ ای مزامیر بھ ما کمک میکند شادی و غم خود را ابراز کنیم. مزامیر مملو از 

عمیق بشری است. ابراز شادی و غم مانعی ندارد، اما ابراز خشم و نفرت چطور؟ آیا این کار گناه نیست؟ مزامیری کھ 

خوانده میشوند. این مزامیر بھ انسان کمک میکنند بجای اینکھ » نفرین آمیز « اینگونھ خشم و نفرت و کینھ را ابراز میدارند، 

آنرا ابراز کند. ھمۀ ما دچار افکار منفی میشویم، چھ این کار گناه باشد چھ نباشد. خدا با این  خشم خود را در خود نگھ دارد،

). بھتر است خشم و افکار منفی خود را بھ خدا بگوییم  ۴:  ۴مزمور » ( خشم گیریم و گناه مورزیم « مزامیر از ما میخواھد 
  ). ٢۶ــ  ٢۵:  ۴تا اینکھ در صدد انتقام از دیگران برآییم. ( افسسییان 

  مزامیر نفرین آمیز ھمیشھ در مزامیر زاری و شکایت یافت میشوند.

  را بخوانید و با توجھ بھ مضمون، آنرا تفسیر کنید. ٩ــ  ٧:  ١٣٧تمرین : مزمور 

مزامیر نفرین آمیز با تعالیم عیسی دربارۀ محبت تناقض ندارند. در کتاب مقدس وقتی صحبت از محبت 

). ما بھ اشخاصی کھ از شان ناراحتیم کمک میکنیم و  ٣٧ــ  ٢۵:  ١٠سات نیست، بلکھ عمل ( لوقا میشود منظور احسا

). این مزامیر بما کمک میکنند تا  ٢١و  ٢٠:  ١٢ناراحتی و خشم خود را بھ خدا میگوییم تا او آنھا را عبرت کند ( رومیان 
  بدی را بھ نیکویی مغلوب سازیم.

در این مزامیر برای نشان دادن طرد کردن بکار میرود. ( » نفرت « ھ واژه در ضمن توجھ داشتھ باشید ک

  ). ٢:  ١و مالکی  ١٣:  ٩نگاه کنید بھ رومیان 

  

  برخی نکات تعبیری

در خاتمھ بھ پرسشی کھ در ابتدا کردیم بر میگردیم. چگونھ آنچھ کالمی است درباره یا خطاب بھ خدا میتواند 

ود؟ پاسخ این است کھ ما نیز مانند قوم اسرائیل مزامیر را برای موقعیتھای گوناگون بکار ببریم. تبدیل بھ کالم خدا برای ما ش
  پس این سھ نکتھ  را در مورد مزامیر بخاطر بسپارید:
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  ــ مزامیر راھنمای پرستش ھستند. ١

  ــ مزامیر بما یاری میدھند کھ چگونھ صادقانھ با خدا راز و نیاز کنیم. ٢

  یاری میدھند تا بتوانیم در مورد آنچھ خدا برای ما انجام داده است تفکر کنیم. ــ مزامیر بما ٣

با این مطلب بحث خود را بھ پایان میبریم. مزامیر تضمین یک زندگی خوشایند نیستند. داود اغلب مزامیر 

چیز را بما نشان  خود را ھنگام مشکالت نوشتھ است. با این حال حالت پرستشی و شکرگزاری در آنھا ھست. و این یک
  میدھد کھ خدا شایستھ است در ھر موقعیتی مورد ستایش قرار گیرد.

  

  حکمت ــ قدیم و جدید

حکمت عبری نوع خاصی از سبک ادبی است. این سبک برای بسیاری از مسیحیان امروزی نا آشناست. اگر 

در غیر اینصورت بر اساس کج فھمی مطالب مفھوم این سبک را درک کنیم از نوشتھ ھای مربوطھ بھرۀ درست خواھیم برد، 
  رفتاری خودخواھانھ و کوتاه بینانھ اتخاذ خواھیم کرد.

ً گفتار حکیمانھ نیستند، » حکمت « ایوب، امثال و جامعھ کتب  نامیده شده اند. محتویات این کتب ھمھ دقیقا
  ولی در مجموع در این نوع سبک می گنجند.

  

  ماھیت حکمت

ً چیست؟    حکمت عبارتست از انظباط اطالق حقیقت بھ زندگی شخص، در پرتو تجربھ.حکمت دقیقا

  درک غلط از نوشتھ ھای سبک حکمت

مضمون بوده است. برای  ــ یکی از اشتبھات رایج در مطالعۀ این کتب، تفسیر ایات بدون در نظر گرفتن ١

گرفتھ اند کھ خدا طول مدت حیات ھرکس را را باین مفھوم » وقتی برای والدت و وقتی برای موت «  ٢:  ٣مثال، جامعھ 
تعیین کرده است. در حالیکھ منظور این آیھ اصالً این نیست. از مضمون این بخش از کتاب جامعھ میتوان دریافت کھ منظور 

  بیھودگی زندگی است، یعنی شخص ھر طور ھم زندگی کند عاقبت خواھد مرد.

از حضور مرد « ، ٧:  ١۴فھمی است. برای مثال، امثال ــ ندانستن اصطالحات این سبک دلیل دیگر کج  ٢

آیا منظور این آیھ این است کھ مسیحیان نباید با کسانی کھ عقب ». احمق دور شود، زیرا لبھای معرفترا در او نخواھی یافت 

بھ بی ایمانان میکند است و اشاره » بیوفا « بھ معنی » احمق « افتاده و کم عقل ھستند معاشرت کنند؟ بھیچ وجھ. در امثال، 
  کھ زندگی خود خواھانھ ای دارد و بھ ھیچ قدرتی باالتر از خود اعتقاد ندارد.
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شریر « را در نظر بگیرید،  ٢٠:  ١۵ــ عدم درک استدالل در بیاناتی کھ در این سبک وجود دارد. ایوب  ٣
آیا کالم خدا تعلیم می دھد کھ مرد ». است  در تمامی روزھایش مبتالی درد است و سالھای شمرده شده برای مرد ظالم مھیا

ً او را محکوم کرد، بنابر این نباید این آیھ را تعلیم خدا  شریر نمیتواند خوشبخت باشد؟ این گفتار از زبان الیفاز است کھ خدا بعدا
  بدانیم. در چنین موارد باید تمام متن و مضمون را خواند.

  حکیم کیست؟

ت، بلکھ حکمت عملی. حکیم کسی است کھ بر اساس حقیقتی کھ از راه در اینجا حکمت نظری مطرح نیس

). حکمت با قلب سروکار  ٣:  ٣١تجربی کسب کرده زندگی میکند. گاھی لفظ حکیم بھ ھنرمندان نیز اطالق میشد ( خروج 
  اشاره دارد بھ عاطفھ و نیز بھ خرد.» قلب « ). در عھد عتیق  ١٢، ٩:  ٣پادشاھان  ١دارد ( 

  حکمت معلمین

برخی مردم در اسرائیل قدیم، خود را وقف یادگیری حکمت و نیز آموختن آن بدیگران میکردند. این اشخاص 

خطاب میکردند. در امثال نیز » پدر « را حکیم میگفتند. وجود این اشخاص در زندگی شاگردان آنقدر موثر بود کھ آنھا را 
  است.» شاگرد « بمعنی در این رابطھ بکار رفتھ است و » پسرم « لفظ 

  حکمت در خانھ

خانھ بھترین جائیست کھ میتوان حکمت آموخت. نصایح روزانۀ پدر و مادر بھ فرزندان در واقع آموزش 
  حکمت است. در امثال این نوع آموزش فراوان دیده میشود.

  حکمت در بین ھمقطاران

روش ممکن است گفتگوی یک نفر  یکی از طرق تصفیۀ افکار و در نتیجھ رفتار، بحث و گفتگوست. این

باشد کھ بمنظور قرائت بوسیلۀ دیگران نوشتھ میشود مانند کتاب جامعھ، و یا گفتگوی بین چند نفر مانند کتاب ایوب. حکمتی کھ 
  در کتاب امثال است بھ حکمت ضرب المثلی معروف است، اما حکمت کتب ایوب و جامعھ را حکمت اندیشھ ای مینامند.

  ر قالب نظم ادبیارائھ حکمت د

معلمین و شاگردان حکمت با بکار بردن روشھای خاص ادبی، یادگیری و یادآوری حکمت را آسان میکردند. 

  در ھمۀ نوشتھ ھای حکمت، از صنایع گوناگونی ادبی استفاده شده است.
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  حدود کتاب

ری با حکمت کتاب تمام حکمتھای دنیای قدیم حکمت الھی و صحیح نبود. این حکمتھا ھرچند تشابھ ظاھ

). از این گذشتھ،  ٧:  ٣، ۶و۵:  ٢مقدس داشتند، اما منشاء خود را خدا نمی دانستند و ھدفشان نیز خوشنودی خدا نبود ( امثال 

حکمت قادر نیست تمام جنبھ ھای زندگی را فرابگیرد. جنبۀ شدید عملی آن باعث میشود از مسایل علم الھی و تاریخی دور 

)، بطوری کھ در  ٣:  ١٣سموئیل  ٢حکمت نیز ضمانت نمی کند کھ حکمت درست بکار رود ( نگاه کنید بھ بماند. مھارت در 
  مورد حکمت سلیمان میبینیم. از نظر عھد عتیق تنھا ھنگامی حکمت بھ مقصد خود میرسد کھ تسلیم خدا باشد.

  

  جامعھ: حکمت شکاکانھ، فلسفۀ پوچی

ً برای مسیحیان گیج  کننده است، بویژه اگر آنرا عمیق مطالعھ کنند. آنکھ بطور سطحی کتاب جامعھ معموال

آنرا میخواند، بخود میگوید مطالب کتاب عمیق است و من آنرا نمیفھمم. تاکید مکرر کتاب بر بیھودگی زندگی خواننده را نسبت 

). جامعھ  ٨:  ١١و ١٠ــ  ٩:  ٩، ١۶:  ۵، ١٩:  ٣، ١۵:  ٢، ٢:  ١بھ الھی بودن ماھیتش بھ شک میاندازد. ( نگاه کنید بھ 
میگوید اگر قرار است ھمھ بمیریم خوبی و بدی و سایر ارزشھای زندگی معنی ندارد. جامعھ دید اگزیستانسیالیستی دارد: تا 

)! در کتاب جامعھ ارزشھای عھد عتیق نادیده گرفتھ میشود، بطوری کھ گویی  ١٠ــ  ٨:  ١١، ١۵:  ٨زنده ای خوش باش ( 
  زو عھد عتیق نیست.این کتاب ج

فلسفۀ وجودی کتاب جامعھ در کتاب مقدس چیست؟ پاسخ این پرسش این است کھ کتاب جامعھ با ایجاد تضاد 
  ). ١۴ــ  ١٣:  ١٢با بقیۀ کتاب مقدس واقعیت پوچی زندگیی را کھ خدا در آن نقشی ندارد، آشکار میکند ( 

  

  حکمت در ایوب

در کتاب ایوب نیز با مطالبی روبرو میشویم کھ حقیقت را با نشان دادن متضادش آشکار میکند. دوستان پاک 

نیت ایوب مطالبی بر زبان می آوردند کھ با حقیقت منافات دارد. در کتاب ایوب جامعھ نویسنده سعی میکرد نشان دھد کھ خدا 

درست نقطھ مقابل آنرا موعظھ میکنند، یعنی اینکھ خدا در تمام جزئیات در زندگی روزانۀ بشر نقشی ندارد، اما دوستان ایوب 

زندگی انسان دخالت کرده با رویدادھای زندگی او را مجازات میکند. جامعھ میگوید مھم نیست چگونھ زندگی کنی، چون 

از این امر ناشی میشود کھ  مرگ پایان کار است. دوستان ایوب میگویند ھر اتفاق خوب و بد کھ در زندگیت می افتد مستقیماً 

برخی مسیحیان نیز بھ غلط فکر میکنند چون خدا کنترل دنیا را در دست دارد پس ھرچھ تو خدا را خشنود ساختھ ای یا نھ. 

اتفاق می افتد خواست خداست. ولی حقیقت امر این است کھ دنیای ما در اثر گناه تباه شده و تحت نفوذ شیطان درآمده است ( 
ً نتیجۀ گناه شخص نیست (  ٣١:  ١٢یوحنا  )، و خیلی چیزھا رخ می دھد کھ خواست خدا نیست. بویژه درد و رنج لزما

  ). ٣ــ  ١:  ٩، یوحنا ٢٣ــ  ١٨:  ٨رومیان 
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ایوب میداند کھ کاری نکرده کھ مستحق چنین مجازاتی باشد. او میگوید در دنیا انصاف نیست. دوستانش 
ً موفق میشود او را مجاب کند کھ گناھش را بپذیرد و سعی میکنند او را وادار بھ توب ھ کنند. آخرین دوست ایوب، الیھو، تقریبا

تسلیم حکمت متعالی خدا شود، کھ ناگاه خدا وارد عمل میشود و ایوب را از اشتباه در می آورد ولی از او در مقابل دوستانش 

نیست، حق با ایوب بود؛ اما در مورد سوال ایوب کھ پرسیده  دنیا انصاف). در مورد اینکھ در  ٩ــ  ٧:  ۴٢حمایت میکند ( 

حق با خدا بود، زیرا راھھای خدا مافوق راھھای ماست و اگر او اجازه میدھد رنج بسراغ شخص بیاید، بھ » چرا من؟ « بود، 
  این دلیل نیست کھ او نمیداند چھ میکند.

ت خداست و ھر کھ بھ قدرت و عدالت خدا در کتاب ایوب متوجۀ حکمت واقعی میشویم. حکمت اصیل، حکم

  اعتماد کند، حکیم واقعی است. این یک نمونۀ زیبا از حکمت اندیشھ ای ( یا نظری، اما نھ بمعنی غیر عملی ) است.

  

  حکمت در امثال سلیمان

در مقابل حکمت نظری جامعھ و ایوب، امثال بھ حکمت عملی میپردازد. نصایح عملی بویژه بھ جوانان 

میدھد، ولی تضمین نمیکند کھ زندگی آنان ھمیشھ موفقیت آمیز خواھد بود. امثال فقط نشان میدھد کھ در شرایط متعارفی این 
  نصایح میتوانند انسان مفیدی بھ جامعھ تحویل دھند.

امثال تضادھای زندگی خردمندانھ و زندگی نابخردانھ را نشان می دھد. امثال در ضمن نشان میدھد کھ 

امثال ». خوب است « بجای » بد است « فقط جنبۀ مذھبی ندارد، چگونھ گویی خداوند ھنگام آفرینش گفتھ است  زندگی
  میتواند شخص مذھبی افراطی را اصالح کند.

  کاربرد درست و نادرست امثال

کتاب امثال در واقع کتاب ضرب المثل است. خاصیت ضرب المثل بدلیل وزن و آھنگ خاصی آن است. اگر 

متوجۀ نکتۀ ضرب المثل نشود و بخواھد آنرا لغوی معنی کند، معنی آنرا مخدوش خواھد کرد و درک نادرستی از آن  کسی

را در اینجا چگونھ میتوان تعبیر کرد؟ آیا وقتی بقال » لمس کند « نگاه کنید.  ٢٩ــ  ٢٧:  ۶ایجاد خواھد شد. برای مثال امثال 

دستش بھ دست او خورد باید مجازات شود؟ البتھ کھ نھ/ امثال زبان استعاری بکار جنس را بھ دست خانم مشتری می دھد اگر 

میبرد و نھ لغوی. لذا معنی را باید در کل مطلب جستجو کرد، و آن این است کھ عمل زنا مانند بازی کردن با آتش، خطرناک 

) حالت  ١:  ٧قرن  ١اینجا لمس کردن ( مانند  است، زیرا دیر یا زود، در این دنیا یا آن دنیا، شخص زانی مجازات میشود. در

  خوش آوایی.

اعمال خود را بھ خداوند « را کھ اغلب اوقات غلط تفسیر میشود در نظر بگیرید:  ٣:  ١۶حال، امثال 
  »تفویض کن تا فکرھای تو استوار شود. 

کھ آن نقشھ موفقیت منظور این آیھ این نیست کھ اگر نقشھ ھای خود را بھ خدا نفویض کردی، مطمئن باش 

آمیز خواھد بود. و بسیاری بر اساس ھمین آیھ عجوالنھ ازدواج میکنند یا تصمیم مھم دیگری را میگیرند. چنین تصمیمات 
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عاقبت خوشی در پی نخواھد داشت. آنچھ منظور این آیھ است آنست کھ کسی کھ زندگی خود را وقف خدا کند و مطابق 
  اھد شد اما نھ بلحاظ دنیوی، بلکھ مفقیتی کھ منظور نظر خداست.خواست او رفتار نماید، موفق خو

  

  برخی رھنمودھای تعبیری

  ــ امثال ضمانتنامۀ رسمی از طرف خدا نیست. ١

نباید فکر کرد کھ وعده ھای امثال بدون ھیچ قید و شرطی، باصطالح اتوماتیکمان، نصیب انسان میشود. نباید 

از جملۀ آنانی کھ دست میدھند مباش « را کھ میگوید:  ٢٧ــ  ٢۶:  ٢٢کرد. اگر کسی آیۀ آنھا را دستورات جامع خداوند تلقی 

دستور » و نھ از آنانی کھ برای قرضھا ضامن میشوند. اگر چیزی نداری کھ ادا نمایی، پس چرا بسترت را از زیرت بردارد 

را بھ اقساط بخرید. در حالی کھ در ضرب المثل باید جامع خداوند تلقی کند، نباید بھ ھیچ وجھ قرض یا وام بگیرید و یا جنسی 
نکتھ را دریافت، و نکتھ این مثل آنست کھ کوشش میکند با زبان خاص صنایع ادبی بھ ما بگوید کھ موقع وام یا قرض گرفتن 

  فکر بازپرداختش نیز باشیم تا برای ما گران تمام نشود.

  .ــ امثال را باید بعنوان یک مجموعھ مطالعھ کرد ٢

آیا امثال را باید با توجھ بھ سایر ایات مطالعھ کرد تا نتیجۀ نادرستی حاصل نشود. درک غلط یک مثل ممکن 

است طرز فکر و رفتار خالفی را ایجاد کند. امثال را نباید برای تبرئھ زندگی خودخواھانھ بکار گرفت. اگر از کسی سوال 

کیم و عاقل باشی میتوانی بھ شھر مستحکم حملھ کنی و کار مثبتی برای این است کھ اگر ح ٢٢:  ٢١کنید کھ آیا منظور آیۀ 

اصرار کند کھ یک ایماندار نباید  ٢۶:  ٢٢خدا انجام دھی، پاسخش منفی خواھد بود. اما ھمان شخص ممکن است بر اساس 

ال باید بھ صنایع ادبی میخواھد نشان دھد کھ قدرت قلم بیش از قدرت شمشیر است. در امث ٢٢:  ٢١ھرگز قرض بگیرد. آیۀ 
  توجھ کرد و بطور لغوی تفسیر نکرد.

امثال را طوری نوشتھ اند کھ حفظ کردنش آسان باشد، نھ اینکھ بعنوان حقیقتی کامل پذیرفتھ شود. ھیچ ــ  ٣

است استفاده  یک از امثال بیان کاملی از حقیقت نیستند، زیرا در آنھا از صنایع ادبی کھ کارشان تزئین کالم ساده و بی آالیش

شده است. اکثر امثال طوری نوشتھ شده اند کھ در ذھن تصویری بجای بگذارند ( ذھن تصویر را راحتتر بیاد می آورد تا 

اطالعات مجرد را ) یا اینکھ آھنگ خاصی داشتھ باشند کھ بھ گوش خوشایند باشد. بھ یک نمونھ از این تصویر سازی ( 
image  مقصود این آیھ » راه کاھالن مثل خاریست است، اما طریق راستان شاھراه است. « نید: توجھ ک ١٩:  ١۵) در امثال

  لھا می روید، بلکھ میخواھد بگوید کھ داشتن پشتکار از تنبلی بھتر است.این نیست کھ نشان دھد چھ نوع گیاھی بر سر راه تنب

ا بگوش خوش آھنگ باشد، نھ اینکھ شروع آیات بھ ترتیب حروف الفبا نوشتھ شده ت ٣١ــ  ١٠:  ٣١در امثال 

ً ھمانطور کھ نوشتھ  طرحی باشد برای رفتار زن، زیرا ھیچ زنی در دنیا پیدا نمیشود کھ بتواند تمام این خصوصیات را عینا

پی ببرد خواھد دانست کھ منظور آیھ نشان دادن شادیی است کھ  ٢٢:  ٣١شده است رعایت کند. اما اگر کسی بھ نکتۀ امثال 

  خوب میتواند نصیب خانواده اش کند. یک زن
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ــ برخی امثال الزمند برای فھم خوانندۀ امروزی بازنویسی شوند تا بصورت قابل درک در بیایند. این در  ۴
مورد آیاتی صادق است کھ اختالف فرھنگی باعث میشود خوانندۀ امروزی مطلب را درک نکند. خوشبختانھ فرھنگ ایرانی ما 

  اختالف زیاد ندارد، بدلیل اینکھ ھر دو فرھنگ شرقی ھستند.با فرھنگ کتابمقدس 

در خاتمھ خالصھ ای از آنچھ دربارۀ کتاب امثال گفتیم در اینجا فھرست وار ذکر میکنیم تا شما را در مطالعۀ 
  این کتاب یار دھد:

  ــ امثال اغلب بشکل استعاری است، لذا اصل مطلب در ورای معنی لغوی است. ١

  ۀ عملی دارند تا تئوری الھیاتی.ــ امثال جنب٢

  ــ امثال طوری نوشتھ شده کھ برای حفظ کردن راحت باشد، نھ اینکھ بلحاظ فنی بیعیب باشد. ٣

  ــ امثال برای حمایت از رفتار خودپسندانھ نوشتھ نشده، بلکھ برعکس. ۴

  امروزی بازنویسی شود.امثالی کھ عناصر فرھنگی خیلی قدیمی در آن باشد باید در قالب فرھنگ ــ  ۵

  ــ امثال ضمانتنامھ ای از طرف خدا نیستند، بلکھ رھنمودھایی منظوم برای زندگی بھتر. ۶

ــ در امثال ممکن است زبان بسیار خاصی مثل مبالغھ یا دیگر صنایع ادبی بکار رفتھ باشد تا مطالب مورد  ٧
  نظر بطور گویا بیان گردد.

ھت داشتن نگرشی خردمندانھ نیست بھ برخی جنبھ ھای زندگی است، ولی ــ امثال شامل نصایح سودمند ج ٨

  این نصایح بھیچ وجھ جامع نیستند و لذا شامل تمام جنبھ ھا نمی شوند.

ــ اگر امثال را درست بکار نبندید ممکن است بھ انسان مادیگری تبدیل شوید، اما اگر آنرا درست بکار  ٩
  زانھ برخوردار خواھید شد.ببرید از نصایح عملی برای زندگی رو

  

  

  مکاشفھ ــ تصاویری از داوری و امید

مشکل اصلی تفسیر مکاشفھ بھ دلیل سمبلیک بودن زبان آن است و نیز این واقعیت کھ رویدادھای آینده را در 

کم پنج مضمون و موقعیت آشنای قرن اول ارائھ می دھد. در کتب بیشماری کھ تا بحال دربارۀ مکاشفھ نوشتھ شده، دست 
  نظریھ تفسیری وجود دارد. متاسفانھ اکثر این کتابھا قبل از اینکھ بھ تفسیر بپردازند، فوری وارد تعبیر میشوند.
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  ماھیت مکاشفھ

)، نبوت و نامھ ( رسالھ ) سبک آپوکالیپس  apocalypse   در مکاشفھ سھ سبک ادبی بکار رفتھ: مکاشفھ (

  در عصر ما وجود ندارد.

  پسسبک آپوکااللی

میالدی سبک مکاشفھ ای رونق داشت. اما مکاشفۀ یوحنا در بین چندین کتابی  ٢٠٠ق.م. و  ٢٠٠بین سالھای 

کھ بھمین روش نوشتھ شده و بین مسیحیان و یھودیان شناختھ شده بود، کتابی منحصر بفرد بود زیرا از الھام برخوردار بود. 
  د:ولی ھمۀ این نوع کتب نکات مشترک زیر را دارا بودن

ــ منبع سبک مکاشفھ ای را کتب نبوتی عھد عتیق، بویژه دانیال، حزقیال و زکریا تشکیل می دھند. این  ١

سبک ھنگام روزگار سخت یھود پدید آمد. توجھ کتاب بھ تاریخ این دنیا نبود بلکھ بھ آخر دنیا و معاد توجھ داشت کھ در آن خدا 
  ن را بھ پیروزی نھایی خواھد رساند.بھ این دنیای شرارت بار را نابود کرده عادال

٢  ً در ــ بر خالف کتب نبوتی، کتب مکاشفھ ای آثار ادبی ھستند. انبیا سخنگویان خدا بودند کھ سخنانشان بعدا

کتب تالیف مییافت. اما مکاشفھ یک نوع ادبیات خاص است با تاکید روی نوشتھ نھ روی گفتار، بطوریکھ میبینیم بھ یوحنا گفتھ 
  ). ١٩:  ١ھ آنچھ را میبیند، بنویسد ( میشود ک

ــ اکثر مطالب این سبک بصورت خواب رویاست و زبان سمبلیک و رمزی در آن بکار رفتھ است. این  ٣

سبک بدلیل اینکھ در روزھای خطرناک و جو اختناق نوشتھ میشد، اسم یک شخصیت قدیمی بر آن گذاشتھ میشد تا نویسندۀ 
، کھ »مختوم کند « کتاب اشاره میشد کھ بھ نویسنده گفتھ شده کھ کتاب را برای روزھای آینده  اصلی شناختھ نشود، و بعد در

  التھ روزھای آینده در واقع ھمان روزھای نویسندۀ اصلی بود.

ــ تصاویری کھ در سبک مکاشفھ ای بچشم میخورد خیالی است، برعکس تصاویری کھ در نوشتھ ھای  ۴
  ). ١١:  ٧، ھوشع ١٣:  ١٧، لوقا ١٣:  ۵شود ( متی انبیا یا گفتار مسیح دیده می

ــ جنبھ ادبی این آثار ایجاب میکرد کھ مطالب در چھار چوب زمان و رویدادھای مقطع ارائھ شود. اعداد  ۵

ی منظم ارائھ می شود تا ھدف کتاب را ارائھ دھند. با این حال نویسنده بار معنا دارند. نتیجۀ نھایی مطالب بصورت رویاھای
ً بھ ترتیبی کھ ذکر شده اتفاق خواھند افتاد.   نمیخواھد نشان دھد کھ این رویاھا لزوما

جالب است کھ مکاشفۀ یوحنا گرچھ از این سبک پیروی میکند اما با تمام کتابھای این سبک فرق دارد. یوحنا 

خودش وجود داشتند نامھ مینویسد. از اسم خود را بر کتاب میگذارد نھ اسم دیگری را. او بھ ھفت کلیسای واقعی کھ در زمان 
  ). ١٠:  ٢٢» ( کالم نبوت این کتابرا مھر مکن زیرا کھ وقت نزدیک است « این گذشتھ باو گفتھ میشود 
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  سبک نبوت

شاید دلیل اینکھ یوحنا از بردن اسمش روی کتاب پرھیز نمیکند این است کھ او بھ ماھیت ملکوت خدا توجھ 

کھ ملکوت شروع شده اما کامل نشده است. نویسندگان سایر کتب مکاشفھ ای از نام انبیای قدیمی  دارد، یعنی بھ این واقعیت

اما آمدن روح القدس نشانۀ شروع عصر ». روح خاموش شده بود « برای کتاب خود استفاده میکردند، زیرا در زمان خود 

) و میگوید  ١٩ــ  ١٨:  ٢٢؛ ٣:  ١را مینویسد ( » نبوت « میشود و کالم » در روح « جدید یعنی ملکوت خدا بود. یوحنا 

). آنچھ مکاشفۀ یوحنا را منحصر بفرد میکند این ترکیب مکاشفھ با نبوت  ١٠:  ١٩است ( » روح نبوت « شھادت عیسی 
و  است. یوحنا از یک طرف، سبک آپوکالیپتی، بدلیل روزگار سختی کھ در آن میزیست از آیندۀ پیروزمند کلیسا سخن میگوید،

از طرف دیگر کالم نبوتی خود را متوجۀ کلیسای موجود میکند و ھمچنین انبیای قدیم ماموریت خود را بعنوان سخنگوی خدا 
  انجام میدھد.

  سبک رسالھ

این ترکیب مکاشفھ و نبوت بصورت رسالھ نوشتھ شده است، رسالھ ای بھ ھفت کلیسای آسیای صغیر کھ 
  صوصیات رسالھ میباشد.حاوی نام نویسنده و مخاطب و سایر خ

  

  لزوم تفسیر مکاشفھ

  ــ نخستین وظیفۀ تفسیر تشخیص قصد نویسندۀ مکاشفھ است. ١

  ــ نظر باینکھ این کتاب نبوتی نیز میباشد، باید انتظار معانی ثانوی را نیز داشت. ٢

در خودش است و  ــ نباید در قیاس از سایر کتب کتابمقدس با مکاشفھ زیاده روی کرد. کلید تفسیر مکاشفھ ٣
  در قصد نویسنده و آنچھ برای خوانندگان این کتاب روشن بوده است.

ــ سبک ترکیبی مکاشفھ ــ نبوت کتاب مسایل تفسیری، بویژه در رابطھ با تصویر سازی ایجاد میکند. بھ  ۴
  نکات پیشنھادی زیر توجھ کنید:

از ادبیات رایج مکاشفھ ای و حتی اسطوره ای اوالً، یوحنا از تصویر سازی عھد عتیق استفاده نمیکند بلکھ 
  زمان خودش. او تحت الھام روح معانی جدیدی بھ این تصاویر میدھد.

ً، این تصاویر گاھی ثابتند، مانند وحش، و گاھی متغییر، مانند شیر یھودا کھ بخ بره تبدیل میشود و یا دو  ثانیا

بت و دومی منفی است. در ضمن تصاویر گاھی خاص میشوند ، کھ اولی مث١٧و  ١٢جلوۀ مختلف از تصاویر زن در باب 

ً بھ جنگ و قحطی و  ۶مانند ھفت چراغدان کھ ھفت کلیسای مشخص ھستند، و گاھی عام، مانند چھار سوار باب  کھ احتماال
  مرگ خاصی اشاره نمیکند بلکھ بھ وضع اسفبار انسان بدلیل آزار رساندن بھ کلیسا.
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ً، ھنگامی کھ خود یوح نا تصاویر کتابش را تفسیر میکند، این تصاویر تفسیر شده باید مرجع تفسیری قرار ثالثا
  گیرد.

ً، ھر رویایی را باید بشکل یک مجموعۀ منسجم مطالعھ کرد و در تفسیر استعاری جزئیات اصرار  رابعا

  نورزید. رویاھا مانند مثلھای عھد جدید ھستند. کل رویا مطلب واحدی را بیان میکند.

،ً در صدد ارائۀ تاریخ دقیق رویدادھای آینده  نوشتھ ھای آپوکالیپسی، بویژه کتاب مکاشفھ، بھ ندرت خامسا

ھستند. پیام مکاشفھ این است کھ با وجود رویدادھای ظاھری کنونی، خدا بر تخت نشستھ و بر دنیا مسلط است و پیروزی 
  یا. تمام رویاھا را باید در پرتو این مطلب مھم تفسیر کرد.نھایی از آن کلیسای جفا دیده است بھنگام بازگشت مسیح بھ این دن

  

  مضمون تاریخی

با اشاراتی کھ در کتاب میشود، میتوان بھ مبارزۀ کلیسا با دولت وقت پی برد. یوحنا را تبعید کرده اند، دیگر 

کھ این تازه شروع زحمات است. ). یوحنا در روح میفھمد  ١٣:  ٢ایمانداران در زحمت ھستند، یکی از آنھا کشتھ شده بود ( 
  در ضمن یوحنا مطمئن نیست کھ ھمۀ ایمانداران مقاومت خواھند کرد یا نھ.

)، ولی در ضمن آنھا را از پیروزی نھایی مطمئن  ١١ــ  ٩:  ۶او کلیسا را از زحمات آینده باخبر میسازد ( 

« یسا بزودی مجازات خواھد شد. باید بھ دو واژۀ ). روم، دشمن کل ٢٠ــ  ١٧:  ١میکند و میگوید دنیا در دست خداست ( 

توجھ داشت. مصیبت کھ شامل جفا و مرگ است کلیسا را تھدید میکند. از طرف دیگر غضب خدا » غضب « و » مصیبت 
  دشمنان کلیسا را از پای درخواھد آورد. ھرچند کلیسا زحمت زیاد میبیند، اما خدا او را از غضب آینده محفوظ میدارد.

شھدای مسیحی فریاد دادرسی بر می آورند و  ۵دو مسالۀ اساسی عنوان میشود. در باب  ۶و  ۵اب در ب
« ) آنھا باید ١پاسخ دو گانھ است: (» تا بھ کی انصاف نمینمایی و انتقام خود ما را از ساکنان زمینی نمیکشی؟ « میگویند: 

  مھر ششم پیداست.) داوری قطعی است، چنانکھ از ٢؛ (»اندکی دیگر آرامی نمایند 

  

  مضمون ادبی

صحنھ را  ٣ــ  ١تصاویر مکاشفھ را باید مانند مطالب رساالت بطور واحدھای پاراگرافی مطالعھ کرد. باب 

:  ١) کھ نویسندۀ تبعیدی کتاب است؛ دوم، مسیح (  ١١ــ  ١:  ١برای معرفی شخصیتھای مھم کتاب آماده میکند. لول، یوحنا ( 

) کھ واقعی اما نمایندۀ ھمھ  ٢٢:  ٣ــ  ١:  ٢با تصویری شکوھمند او را مصور میکند؛ سوم، کلیسا ( ) کھ یوحنا  ٢٠ــ  ١٢

نیز صحنۀ دیگری را نشان میدھد. این صحنھ بھ ایمانداران اطمینان میدھد کھ خدا بر تخت است.  ۵ــ  ۴کلیساھا ھستند. باب 

داوری خدا را نشان میدھد. شیپورھا  ١١ــ  ٨ار میشوند. باب اصل نمایش است. سھ بار رویاھای ھفتگانھ تکر ٧ــ  ۶باب 

بھ شرح جزئیات داوری و پیروزی خداوند می پردازد. کلید الھیاتی کتاب  ٢٢ــ  ١٢ماھیت این داوری را نشان میدھند. بابھای 

اینجا جنبھ دو گانۀ کھ میخواھد مسیح را نابود کند ولی خودش شکست میخورد. در  است. شیطان را می بینیم ١٢در باب 
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محکومیت  ١۶و  ١۵مخالفتھای دولت روم تصویر شده و باب  ١۴و  ١٣ملکوت را کھ شروع شده اما کامل نشده میبینیم. باب 
امپراطورھا و نابودی امپراطوری روم بعنوان نمایندۀ دشمنان کلیسا. کتاب با انھدام شھر زمینی ( روم ) و روی کار آمدن 

  د.شھر خدا پایان مییاب

  

  مسایل تعبیری

مشکالت تعبیری مکاشفھ شبیھ مشکالت کتب انبیاست. مکاشفھ نیز ھم بھ زمان خود و ھم بھ آینده توجھ دارد. 
ھمانطور کھ نبوت دربارۀ بازگشت از اسارات عمالً در عھد عتیق اتفاق افتاد، مجازاتھای مذکور در مکاشفھ نیز در مورد 

نیم چنین مجازاتھایی را در مورد دولتھایی کھ بر ایمانداران جفا میکنند، انتظار بکشیم. دولت روم رخ داد. و ما بھ حق میتوا

در ضمن میتوانیم کالم خدا را بشنویم کھ ما را تشویق یوحنا مطمئن نیست کھ ھمۀ ایمانداران مقاومت خواھند کرد یا نھ. او 

ضمن آنھا را از پیروزی نھایی مطمئن میکند و میگوید دنیا  )، ولی در ١١ــ  ٩:  ۶کلیسا را از زحمات آینده باخبر میسازد ( 

غضب « و » مصیبت « ). روم، دشمن کلیسا بزودی مجازات خواھد شد. باید بھ دو واژۀ  ٢٠ــ  ١٧:  ١در دست خداست ( 
ا از پای توجھ داشت. مصیبت کھ شامل جفا و مرگ است کلیسا را تھدید میکند. از طرف دیگر غضب خدا دشمنان کلیسا ر» 

  در خواھد آورد. ھرچند کلیسا زحمت زیاد میبیند، اما خدا او را از غضب آینده محفوظ میدارد.

شھدای مسیحی فریاد دادرسی بر می آورند و  ۵دو مسالۀ اساسی عنوان میشود. در باب  ۶و  ۵در باب 
« ) آنھا باید ١پاسخ دو گانھ است: (» کشی؟ تا بھ کی انصاف نمینمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی« میگویند: 

  داوری قطعی است، چنانکھ از مھر ششم پیداست. )٢؛ (»اندکی دیگر آرامی نمایند 

  

  مضمون ادبی

صحنھ را  ٣ــ  ١تصاویر مکاشفھ را باید مانند مطالب رساالت بطور واحدھای پاراگرافی مطالعھ کرد. باب 

:  ١) کھ نویندۀ تبعیدی کتاب است؛ دوم، مسیح (  ١١ــ  ١:  ١میکند. اول، یوحنا ( برای معرفی شخصیتھای مھم کتاب آماده 

) کھ واقعی اما نمایندۀ ھمۀ  ٢٢:  ٣ــ  ١:  ٢) کھ یوحنا با تصویری شکوھمند او را مصور میکند؛ سوم، کلیسا (  ٢٠ــ  ١٢

ھ ایمانداران اطمینان میدھد کھ خدا بر تخت است. نیز صحنۀ دیگری را نشان میدھد. این صحنھ ب ۵ــ  ۴کلیسا ھا ھستند. باب 

داوری خدا را نشان میدھد. شیپورھا  ١١ــ  ٨اصل نمایش است. سھ بار رویاھای ھفتگانھ تکرار میشوند. باب  ٧ــ  ۶باب 

ولی بھ شرح جزئیات داوری و پیروزی خداوند مسیح را نابود کند  ٢٢ــ  ١٢ماھیت این داوری را نشان میدھند. بابھای 

مختلفھای دولت  ١۴و  ١٣خودش شکست میخورد. در اینجا جنبھ دو گانۀ ملکوت را کھ شروع شده اما کامل نشده میبینیم. بای 
محکومیت امپراطورھا و نابودی امپوراطوری روم بعنوان نمایندۀ دشمنان کلیسا. کتاب با  ١۶و  ١۵روم تصویر شده و باب 

  آمدن شھر خدا پایان مییابد. انھدام شھر زمینی ( روم ) و روی کار
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  مسایل تعبیری

مشکالت تعبیری مکاشفھ شبیھ مشکالت کتب انبیاست. مکاشفھ نیز ھم بھ زمان خود و ھم بھ آینده توجھ دارد. 

ً در عھد عتیق اتفاق افتاد، مجازاتھای مذکور در مکاشفھ نیز در مورد دولت  ھمانطور کھنبوت دربارۀ بازگشت از اسارت عمال

رخ داد. و ما بھ حق میتوانیم چنین مجازاتھای را در مورد دولتھایی کھ بر ایمانداران جفا میکنند، انتظار بکشیم. در ضمن روم 

میتوانیم کالم خدا را بشنویم کھ ما را تشویق میکند تا محتمل زحمات باشیم و بدانیم کھ او وعده نداده ما را از زحمات مصون 
  پیروز سازد. پیام مکاشفھ پیام جاودانی کلیساھاست در تمام اعصار. بدارد، بلکھ بوسیلۀ آن ما را

اما مشکل ما این کالم ھشدار دھنده و تسلی بخش نیست، بلکھ آن جنبۀ نبوت کھ رویدادھای زمان یوحنا را با 
ً داده شده، چند نکتھ نیز ذ ً ذکر میشود:زمان معاد در ھم میتند. چھ باید کرد؟ عالوه بر پیشنھادات تفسیری کھ قبال   یال

ــ تصاویر را بھمان شکل تصویر بپذیریم و سعی نکنیم با فرو رفتن بھ جزئیات بھ واقعیتھاتی کھ در آینده  ١

ً نباید بطور لغوی تصاویر را معنی  ٨رخ خواھد داد برسیم. وقتی چھار کرنای اول بالھا را اعالن میکنند ( باب  )، لزوما
  کنیم.

ن داوری خدا را نشان میدھند، نباید بمعنای فاصلۀ زمانی کوتاه قلمداد شوند. ــ تصاویری کھ قطعی بود ٢
  گرفت تا فاصلۀ کوتاه زمانی از دیدگاه انسان.» قطعی « را باید بمعنی » زود « گاھی واژه ھایی چون 

ویدادھای ــ با توجھ بھ جنبۀ دوگانۀ ملکوت خدا ( شروع شده ولی کامل نشده ) نباید بھ اطالق نبوتھا بھ ر ٣
  زمان حاضر اصرار ورزید.

ــ ھرچند بنظر میرسد کھ موارد زیادی ھست کھ از معنای دوم برخوردار است اما کلیدی برای گشودن  ۴

معنای دوم نبوتھا در دست نداریم. برای مثال دجال بر طبق نوشتھ ھای پولس و مکاشفھ بنظر میرسد کھ شخص واحد و 

« حنا این لقب بھ ناستیکھای دشمن کلیسا داده میشود. کلیساھا در قرون مختلف از این مشخصی است، اما در رسالۀ اول یو

  مشخصی ظھور خواھد کرد؟» دجال « داشتھ است. ولی آیا مکاشفھ میگوید در آخر زمان یک » دجالھا 

ً معاد شناختی دارند باید بھمین شکل قلمداد شوند. بنابر این تصویر  ۵ ــ  ١۵:  ١١ــ تصاویری کھ جنبۀ صرفا
ً مربوط بھ معاد دانست. ٢١:  ٢٢ــ  ١:  ١٩و  ١٩   را باید مطلقا

ھرچند جزئیات و زمان رویدادھای مکاشفھ روشن نباشد، اما در اینکھ ھمۀ آنھا اتفاق خواھد افتاد ھیچ شکی 

م و چشم بھ زمانی داریم نیست. کالم خدا قاطع است. ما در پرتو پیروزی نھایی و کامل ملکوت خدا در این دنیا زندگی میکنی

» ( کسی بھ ھمسایھ اش ... تعلیم نخواھد داد ... زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خورد و بزرگ مرا خواھند شناخت « کھ 
  »آمین، بیا ای خداوند عیسی ! « ). و ما نیز ھمراه یوحنا، روح و عروس میگوئیم:  ٣٣:  ٣١ارمیا 
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