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پيش�گفتار

لين اهدافم تعبير بدى نكنيد) يكى از اوًدم (لطفااگر من به جاى شيطان بو
ت،م. در آن صورا از كند�و�كاو در كتاب�مقدس باز داردم رده مرد كه تواين مى�بو

دمان تعليم مى�دهد كه احكامبا علم به اينكه كتاب�مقدس كالم خداست و به مر
د مى�دانستم تا آجناظيفه خـوند، محبت كنند و خادم باشند، وا بجا آورخدا ر

دال تنبلى، سيم�خار�دارهائى از قبيل گوا با چيزاف آن رم، اطران داركه در تو
سانده از آجناا تردم رم كه مره بگيريأس و مين�هاى غرور، چنان در حلقه محاصر

ا يكى از صفات مسلم و افتخار�آميزانه كه آن رته�نظرى دهم. با حسادتى كوارفر
ندمند كهنسـال چـودز آن خرارد مى�دامن بايد تصديق كنم كه جانـاتـان ادوخو
ه سعى بر اينارشت: «ابليس هموستى نوا عيان كند به دراست كنه ضمير مرخو
دمان، جذبه�اى نسبت به كالم آسمانى پديد نيايد، همان كالمىد كه در مردار

ندگى آدميان باشد...ار زل و معيار استولزده تا قاعده بى�تزموكه خدا عطا فر
اال به آنايشى وا فريب دهد، در ايشان گردم رش به جاى اينكه مرح لغزآيا رو

اد كه به آن بينديشند و آن رامى�دارا ود و ايشان رش�ناپذير پديد مى�آورقاعده لغز
متى ديرينه نسبت به آن دفتره كينه و خصوارئى بشناسند؟ آن شرير هموبه نيكو

تد نشان داده است. او تا آجنا كه در قدربى�آاليش، به آن كتاب�مقدس از خو
ايل كند... او بر كتاب�مقـدسا زانى رتو نـورشيده است تا آن پرداشته، كـو
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مفصل چهار
اعد علمى تفسير كتاب�مقدسقو

اندا بايد مثل هر كتاب ديگر خو- قاعده ١ : كتاب�مقدس ر
جه به آنچه هستاندن كتاب�مقدس با تو- قاعده ٢ : خو
ندسط اهل فن تفسير شوايات تاريخى بايستى تو- قاعده ٣ : رو

ند- قاعده ٤ : ابهامات بايستى با استفاده از بديهيات تفسير شو
- قاعده ٥ : تعيين دقيق معناى لغات

ىازايات متوجه به رو- قاعده ٦ : تو
ت بين امثال و احكامجه به تفاو- قاعده ٧ : تو
ح احكام با لفظ احكامجه به اختالف بين رو- قاعده ٨ : تو

اجه شدن با مثل�ها- قاعده ٩ : دقت در مو
ئى�هاد با پيشگوخور- قاعده ١٠ : دقت در بر

فصل پنجم
هنگ و كتاب�مقدسفر

هنگى و كتاب�مقدسى از نظام فر- تاثير پذير
هنگفنت از فراننده و تاثير پذير- خو

سم- اصل و ر
ب عملى- چهار چو

فصل ششم
اى مطالعه كتاب�مقدسسائل عملى برو

جمه�هاى كتاب�مقدس- تر
شت�دار- كتاب�مقدس�هاى پانو

- تفسير گام به گام
جمه و تفسير- تر

ها- تفسير
س�هاى كتاب�مقدس و اطلس�ها- آيه�ياب�ها، قامو

جىجمه�هاى خار- تر
اى مبتديانائت كتاب�مقدس برنامه قر- بر

ى- نتيجه�گير
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هزور ره مدوب�ىم ناطيش رگا ».ديوج�ىم ىرازيب نآ هژاو ره زا و هديروش
ىتسار ـرس زا ،زدراودا نانخس ـهك منك ـتباث ات مدـرك�ىم شالت ـتخس

.تسا
مدرك�ىم شالت دياب ،بوخ رايسب ؟ىدرك�ىم شالت هنوگچ ديسرپ�ىم ايآ

تسد ،تسا اسيلك نامرآ هب تمدخ وا هشيپ و اسيلك رد وا هشير هك نآ ره ات
ميلعت زا ىاپ و ددنب ورف نآ ندنكارپ زا ناهد و ديوشب تاجن هدژم ندناسر زا
منك رشتنم ناوارف بات و بآ اب ار هديا نيا ات مديشوك�ىم دياب .دشك زاب مدرم
ـهك تسا ىا�هدوـهيب نـيگنس رـاب ،ىناتسـاب باتك نآ ـىصخش ـهعلاـطم هك
و بيسآ چيه هكنآ�ىب ،دننك ىلاخ نآ ريز زا هناش دنناوت�ىم زورما نايحيسم
هوجو و تقيقح هرابرد ات مدرك�ىم شالت تـسياب�ىم .دنوش لمحتم ىنايز
ديدرت سدقم�بـاتك ىئوگ�تسار و ىئـوخ�تسار و هتسياش موـهفم و طابترا
،دندرشف�ىم ـاپ نآ ندناوخ رب ىناـسك مه زونه اهـنيا همه اب رگا و مـنكارپب
دننك ركف ىراك�عمط و ىئوج�دوس ىور زا ات متفيرف�ىم ار ناشيا تسياب�ىم
ناسنا رد هك تسا ىشخب�شمارآ و الاو تاساسحا رد ،ندناوخ نآ دوس هك
.تسا هتفهن نآ رد هك ىنيتسار ميلاعت و ميهافم هب هجوت رد هن دروآ�ىم ديدپ
و ـقيمع ىا�هـويش هب اه�نـاسنا مراذـگن هدش ىتـميق ره ـهب هك دوب�ىم ـنم رب
هرهب شيوخ ىنهذ و ىركف ناوت زا ماـيپ نآ ىافرژ ندوميپ ىارب ،دنم�هدعاق
.دنريگ

ى كه ازد و تصوردم، با نگريسنت به كار امروز خـوچنانچه شيطان مى�بـو
د ببالم. امـاانستم شادمان باشم و به خواستى مى�تود داشتم بـه رفت خوپيشر

ا مى�بينم كـهدم زيرتر از آن است كه فكر مى�كرنه، شادكامى از من بسـى دور
شته است.ف به «آر. سى.» كتابى نوستامن معرويكى از دو

د كتاب�مقدس دچارن گذشته در مورتستان در خالل يكى دو قرالهيات پرو
اىن و چرفان از مبحث الهام و پيامد بى�چوده است. نخستين طوكشمكش بو

خاست.دن كتب�مقدس» برى از خطا بوآن يعنى «عار
اى كالم خدا سخنه و محتوع مكاشفه كه از شيوضوپنجاه سال پيش، مو

فت. خدا از طريق كتب�مقدس با انسـانار گرفان قرن طـومى�گويد، در كانو
سخن مى�گويد، اما انسان بى�آنكه هيچ دليل قانع�كننده�اى داشته باشد به آنها

جه شـده وكـز تـوه ديگـر تـفـسـيـر مـرند. امـروزاتهـام خـطـا و اشـتـبـاه مـى�ز
دند كه كتاب�مقدس نه بر�حقسيده بوايانى كه تا ديروز به اين نتيجه رذهنيت�گر

له تفسير شده�اند كـهد مقواراست و نه شايسته اعتماد، حال بر ايـن اسـاس و
دهائى با كالم خداخوراى ما نه مناسب است و نه شفاف. چنين برپيام آن بر

ل بى�آنكـه ازند. دكتر اسـپـروگمى به بـار منـى�آوردرانى و سـرى جز حيـرچيـز
ى آنانىاه دهد، به رود ردها و چنين نتايجى بيمى به خوخورتاريخچه چنين بر
ىده و با چيزند، مدخلى متين گشوسمى كليسايى بر تن نداركه لباس خدمت ر

از ايشان شتافته است.شامد به پيشواالتر از يك خوو
ائى، بيانل چيست؟ شفافيت، گيره اين كار دكتر اسپروو اما كيفيات ويژ

ايتگر بـهتبه روا از مرل4 رغليان كه موشى استادانه و اشتياقى پـرمطالب به رو
ا به هيجـانل رتقا مى�دهد. كتاب�مقدس، دكتر اسـپـروانـا ارى تومقام مبشـر

دى مى�بخشد. بيش از اين منى�گويم چه خـوا تسرد رد و او هيجان خومى�آور
ى مى�كند كه شما مشتاق مطالعهل با اين كتاب كارمى�بينيد و مى�چشيد! اسپرو

اىد؛ برامى�دار به مطالعه آن وًا عمالكتاب�مقدس مى�شويد كما اينكه شمـا ر
ى مسائلـىى باالتر از اين؟ البته مبحث استنبـاط حـاوچنين كتابى، چه هنـر

ن از دامنه اين كتاب است، اما مهـم ايـنداخنت به آنها بـيـروفنى است كه پـر
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جى»د خـارجودن يعـنـى «واقعى بـوك، به واست كه با تاكيدى بـسـيـار مـبـار
اج وبه كار بسنت آنه استخرليت شيون مقدس و به معقوه�هاى خدا در متوآموز
آميز است كه كسى بهداخته شده است. چه لذت�بخش و افتـخـاره�ها پرآموز

ئـى ول4 آن، اين همـه نـيـكـوصيه كنـد كـه مـوا تـوعامه مسيحـيـان كـتـابـى ر
ا از تألي4 آن چشم داشته است.نيك�انديشى ر

ى. آى. پاكرَج
كالج ترينيتى

ل، انگلستانبريستو

مقدمه نويسنده

دهدم به كتاب�مقدس بـوه شدن عالقه مرتاريخ بيست ساله اخير شاهد تاز
ا به مطالعه جدى و مجدداى نوين، كليسا رل�گرآجنا كه الهيات اصواست. از

اند، اين دلبستگى در حيات كليسا بيشـتـر شـد كـهاخواى كالم خدا فرمحتـو
اتازك كند و به كار بندد. ليكـن بـه مـوا درنسل حاضر پيام كتاب�مـقـدس ر

ق�الذكر، آشفتگى�هايى نيز پديدار شدند. در ميان الهيدانان مسيحىعالئق فو
د آمده است. ايـنجوو مفسرين كتاب�مقدس، اختالف نظـر عـمـيـقـى بـه و

ندگى كل كليساان، تاثير خاصى بر زد در دنياى محققان و مفسرجوآشفتگى مو
نيز گذاشته است.

ان فاقـدى ايمـان�داران «بيـدارگار مـا، دورسد كـه روزچنين به نـظـر مـى�ر
ان مزبور برى به مطالعاتى كه ايمان�دارمنصب» است. بخش عمده اين بيدار

كتـىچك مشاره�هاى كوى كتاب�مقدس اجنام مى�دهند و همچنين بـه گـرورو
ند تا با همى از مسيحيان دور هم جمع مى�شون بسيـارد. اكنوط مى�شومربو

اى جمعن مقدس برد متوا در مورد رند و نظر خودازه بپربحث كنند، به مناظر
د در كتاب�مقدسجوه مفاهيم موند كه دربارجه مى�شو متوًبگويند. آنها غالبا

اقبافق، عوند. اين عدم توافق ندارد آن مفاهيم، با يكديگر تويا طريقه كاربر
شايندى نداشته است.خو
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نه�هاى بسيـارد كه به گوا دارى، كتاب�مقدس حكم معمايـى راى بسيـاربر
سيده كه ديگر اميدىشان به جايى رخى حتى كارمختلفى قابل تفسير است. بر

ى از آن كتاب بفهمند.انند چيزند كه بتوندار
م به هر شكلـى كـهخى فكر مى�كنند كه كتاب�مقدس مثل يـك تـكـه مـوبر

ااننده، مفاهيم آن رد در تطابق با منافع پنهان خـومى�آيد و مى�شـواهى دربخو
د مى�گويند: «هر چها مى�بينيم كه آنگار با خود. چه بسا اشخاصى رض كرعو

اى آن دليل كتاب�مقدسى هم بياور.»اهى بكن و برمى�خو
هايى يافـت؟ آيـاسط آن از اين بـى�نـظـمـى ران تواهى هست كـه بـتـوآيـا ر

ا بيابند كه در مقابل اين ديدگاه�هاىلى رانند اصوانندگان جدى و متين مى�توخو
اهمناى ايشان باشد؟ ايند، رششان مى�خورف به گونقيضى كه از هر طرضد و

االتى پاسخ دهد.اهم آمده تا به چنين سؤكتاب بدين منظور فر
ىقيقحت ىدعب ىاراد باتك نيا رد ثحب دروم لئاسم زا ىرايسب هكنيا اب

ثحابم هصرع هب دورو ىوزرآ ،باتك نيا نتشون رد نم هزيگنا اما ،دنتسه
ىبوچراهچ هضرع نم هزيگنا نيتسخن هكلب ،تسا هدوبن ىتايهلا و كيمداكآ
دنهاوخ�ىم هك هدوب ىناگدنناوخ هب كمك ىارب »ميلس لقع« ىانبم رب ىساسا
ىگنهامه رد باتك نيا .دننك هعلاطم ار سدقم نوتم ،ديفم و ىدج روط هب
ـرب هك تسا نآ ىپ رد ،دراد دوخ هرابرد سـدقم�باتك دوخ هك ـىهاگديد اب

ما�هدرك ىعس تهج نيمه ـهب .دنك ديكات مالك ىنامسآ راـدتقا و همشچرس
ساسا رب سدقم�باتك ـريسفت هب ام ليامت هك منك هيهت ـريسفت ىارب ىدعاوق
نيا هك دشابن نتفگ هب مزال دياش دنچ ره ،ديامن حالصا ار نامياه�ىروادشيپ
،باتك نيا ىناياپ شخب رد .ىداع رايسب ىرما�مه و تسا ىناگمه مه ليامت
و ىدتبم ناگدنناوخ ىارب مه هك ما�هدروآ نايم هب نخس ىئاهرازبا و اهشور زا

ديـفم سدقم�باتك ـرحبتم و ىـدج ناققحم ىاـرب مه و ادخ مالك قـاتشم
.دنتسه

اىاند برگذشته از همه اينها اميد و دعاى من اين است كه اين كتاب بـتـو
م كهنده انتظار داراقع با اميدى زان مفيد و ثمربخش باشد. در و ايمان�دار�عامه

د در كالم ادامه دهند و به نقش�هايى كه در كليسا بـرمسيحيان به مطالعه خـو
اان رمندم كه اين كتاب دل�هاى ايـمـان�دارسعت بخشنـد. آرزونـد وعهده دار
ند، به عمق�هاىق داره كه پشتكار پر شور شوم كند كه به همان اندازچنان گر

ند.ديك�تر شوكالم خدا نيز نز
شنتا در نود مردر پايان اين مقدمه، از متام كسانى كه با لط4 و مهربانى خو

نى كه اين اثر مـديـوستان عزيـزى داده�اند تشكر مـى�كـنـم، دواين كتاب يـار
ندفقيت مى�كنم و از خداوى موايشان آرزوكمك�هاى بى�شائبه آنان است. بر

كت مى�طلبم.اى آنان بربر
لآر. سى. اسپرو

 ±∞�”bI�Å»U²� XšUMý  ÁbM�¹u½ t�bI��±± 



�١�
ا مطالعه كنيم؟ا بايد كتاب�مقدس رچر

الى شايددن چنين سـؤح كرا مطالعه كنيم؟ مـطـرا بايد كتاب�مـقـدس رچر
ا احتمال مى�دهم كه اگر از قبل قانع نشدهسد، زيرعجيب و ابلهانه به نظر بر

انديد.ا منى�خود، كتاب حاضر رت دارديد كه مطالعه كتاب�مقدس ضـروربو
حيه ناپايدار ما تضعيـ4نى و روسط حاالت درواما بهترين نيات ما اغلب تو

ا كنـار بعد از مدتى، مطـالـعـه كـتـاب�مـقـدس رًاند و از ايـن رو اكـثـرمى�شـو
ب عملى مطـالـعـهچوه دهيد پيش از آنكـه چـهـاراين اجـازمى�گذاريم. بنـابـر

ت مطالعهص ضرورح كنيم، ببينيم داليل كلى ما در خصوا مطركتاب�مقدس ر
كتاب�مقدس كدامها هستند.

t½U�� « Ëœ

دناى مطالعه نكرا بردم آنها رنخست به بعضى از عللى نظر مى�افكنيم كه مر
ى افسانه�هائى هستند كـه ازكتاب�مقدس اقامه مى�كنند. «علل» مزبـور حـاو

ند. افسانه�اى كه درقابل انكار قلمداد مى�شوار شده�اند، حقايقى غيربس تكر
دمنائى مى�كند اين تصور است كـهميان عذر و بهانه�هاى ما بيش از همـه خـو

ك كنند.ا درانندكتاب�مقدس رلى، خيلى مشكل مى�تواشخاص معمو
ه�اى كه فقـطد به اندازك كـران درا مشكل مى�تـوكتاب�مقـدس رل : افسانـه او

نانند با متـوا ديده�اند مى�توم رش�هاى الزهيخته�اى كه آموزالهيدانان بسيار فر
مقدس كنار بيايند.
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الى» مقام الهى�داننير وكز مطالعاتى «ليگول كه اينك در مرآر. سى. اسپرو
تل4، شهرس و همچنين موان مدرا تصدى مى�كند، به عنومستقر در محل ر

شته الهياتست منيستر و در رم انسانى از كالج وشته علود. او در رسيعى دارو
دام،اد آمسترشناسى و از دانشگاه آزجه كارگ، دراز دانشكده الهيات پيتسبور

ست�منيستـر كـالـجل در دانشـكـده وفته است. دكتـر اسـپـروا گـرجه دكتـردر
ل، و دانشكده ترينيتى اپيسكوپالن- كانودون، دانشكده الهيات گوردوگور

ده است.خدمت كر
جمه و منتشرسى ترل تعدادى به زبان فاران دكتر اسپرواواز ميان تأليفات فر

لاالت نيكو»، «جالل و اقتدار مـسـيـح»، «اصـوشده است كه «ايـنـك سـؤ
اساسى مسيحيت»، «تقدس خدا» و «بنيان�ها» از آن جمله�اند. او همچنين

ش خـدا، ازى از لغزشته كه كالم عـاردى نوسلسله مقاالت و مقاالت منـفـر
ست. كتاب حاضر نشانه تالش او در تهيه يك معبر اساسىسلسله مقاالت او

ان عام و فاقد منصبى است كه به علم تفسير كتاب�مقدسى عالقهاى ايمان�داربر
ند.دار

ا در سـال ١٩٧١ل آن رالى» كه دكتر اسـپـرونيـر وكز مطالعاتى  «لـيـگـومر
كد و به تدارار دارانيا قرن پنسيلـوديكى استاهلـز تـاود، در نزى كربنيان�گـذار

گساالنساير بزراى دانشجويان كالج�ها وه�هاى كتاب�مقدسى و الهياتى برآموز
ى از جنبه�هاى حيات مسيحىد بسياركز در مورتخصيص يافته است. اين مر

دن بهل الهياتى فعاليت مى�كند. هدف از اين فعـالـيـت�هـا كـمـك كـرو اصو
دن به ايمـاند در مسير خداشناسى و عمـل كـرشد خومسيحيان است تـا بـه ر

خويش ادامه دهند.



دمى كه صميمانه به آن معتقدنـد،ى مراين افسانه به دفعات بسيار از سـو
امن به مـطـالـعـهار شده است. آنـهـا مـى�گـويـنـد: «مـى�دامن كـه منـى�تـوتـكـر

امن، از آن سرا بخوقت سعى مى�كنـم آن را كه هر وكتاب�مقدس بنشينـم چـر
ند كها بشنوست داشته باشند اين پاسـخ رخى ممكن است دوم.» برمنى�آوردر

ًاقعاك مى�كنم. كتاب�مقدس وا در متين است و من شما رًمايش شما كامال«فر
د آن نداشته باشيد، شايـدى است و تا حتصيالت عاليه در مـوراركتاب دشـو

جيح مى�دهند اين پاسخاغ آن نرويد.» بعضى هم تر به سرًبهتر باشد كه اصال
م كه كتاب�مقدس كتاب بسيار سنگين، بسيار عميق ول دارند كه «قبوا بشنور

شش�هـاىدامنه�اى است. من تالش�هاى خستگى�ناپذير شمـا، كـوبسيار پـر
ه گيج�كننده كالم خدا حتـسـيـن مـى�كـنـم.دن گـراى گشـوا برانه شـمـا رمصـر

اى سخن گفنت با ماا برموز و مبهمى رتاس�4آور است كه خدا چنين زبان مر
سمك كنند.» من مى�ترا درانند آن رگزيده است، زبانى كه فقط محققان مى�توبر

ى باشد كه اكثر ما طالب شنيدن آن هستيـم. مـا احـسـاسكه اين همان چيـز
جهى بها در قبال بى�توجدان خويش راهيم وده�ايم و مى�خوتاهى كرمى�كنيم كو

ام كنيم.ان شخص مسيحى داريم، آرظيفه�اى كه به عنوو
ىدازيم. اين عمل به قدرى به بيان اين افسانه مى�پرت�آوردگى حيرما با آسو

چكترين مخالفتى روبرولى شده است كه انتظار نداريم با كوى و معموارتكر
شـدگساالن ران بزرب مى�دانيم كه ما به عـنـوصاف، خـود. با متام ايـن اوشو

ستانان دبيرندگى مى�كنيم و الاقل حتصيالت دوريافته�اى كه در جهان امروز ز
ا بفهميم.انيم پيام اساسى كتاب�مقدس را پشت�سر گذاشته�ايم، مى�تور

مـيناوت�ىم ـمه ار سدـقم�باتك مـرجال سپ ،مـيناوخب ـهمانزور ـميناوت�ـىم رگا
لوا هحفص ميهافم و تاغل مضه و كرد هك ميوگ�ىم تأرج اب ،عقاو رد .ميناوخب

.تسا سدقم�باتك تاحفص رثكا ميهافم و تاغل مضه زا رتراوشد ،اه�همانزور

اسا است. اگر گويندگان افسانه نخست ر كتاب�مقدس طاقت�فرم:افسا نه دو
 چنين پاسخًالف�ها چيست، معموحتت فشار بگذاريم كه منظور شما از اين حر

ا مى�فهمم اما صادقانه بگويممى�دهند كه «البته من فكر مى�كنم كتاب�مقدس ر
گ، تنگ مى�كند.» اين جمله چندان به اين معنىا تا به حد مرصله�ام ركه حو

ا نفهميده است وه آن را چشيده و مزنيست كه كسى لقمه�اى از كتاب�مقدس ر
د.ى جالب�تر و مهيج�تر برواغ چيزجيح مى�دهد كه به سرتر

سيردت ىحيسم جلاك كي رد ات مدش مادختسا هك ىماگنه شيپ لاس دنچ
ىگلصوح گنت نيمه اب ،مريگب هدهع هب سدقم�باتك ىاه�سالك رد ار نوتم
ماگنه هب مدرم هك تسا ىبلاغ ىگلصوح گنت نامه مروظنم ،مدش وربور
درك نفلت نم هب جلاك نآ سيئر .دننك�ىم هبرجت ار نآ سدقم�باتك اب دروخرب

ىا�هـويش ـهب هك ـىصـخش ،ميراد زـاين رـوشرپ ناـوج كي ـهب ام« :ـتفگ و
مدوب راچان ».دوش هدنز سدقم�باـتك هك دنك ىراك�دشاب رداق هدـننازيگنارب

ديهاوخ�ىم نم زا ايآ« هك دياين رد مناهد زا تاملك نيا هك مريگب ار دوخ ىولج
هدرم سدقم�باتك هك متسناد�ىمن نم ؟دوش هدنز سدقم�باتك هك منك ىراك
الاح .تسا ـضيرم وا هك دوب ـهتفگن نم ـهب ىسك زگـره ،عقاو رد .تسا

»؟ـتسا هدوب شرس ىالـاب بيـبط مادك گـرم ماگـنه ديئـوگب نم ـهب لقاال
ـىسك ىارب سدقم�باـتك هك منك ىراك مناـوت�ىمن نم هك تسا نيا ـتيعقاو
ارم سـدقم�باتكًالصا .ـتسا هدنز دوخ هب دـوخ سدقم�باـتك .دوش هدنز
.تسا هتشاد هاگن هدنز

ام كتاب�مقدس كسل�كننده است، تعجب مى�كنم كه چرهمين كه مى�شنو
ش وشار از حيات هستند. جوه�هاى كتاب�مقدسى سرچنين مى�گويند. چهر

ندگى�هـاىد بى�همتا اسـت. زع خود، در نوشى كه از آنها ديده مـى�شـوخرو
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ت، جنايت، ايثار و هر يك از جنـبـه�هـاىندگى، شهـوام، گيرآنها جتلـى در
ه هستى انسان است. در كتاب�مقدس، شاهد توبيخ، ندامت، انكار،متصور

دى، انعكاس فلسفى و باالتر از هـمـه، حـقـيـقـتئى، حكمت كـاربـردجلو
جه نيستندا كسل�كننده مى�دانند، متوهستيم. شايد آنهائى كه كتاب�مقدس ر

ابت دهد و شخصى غراند بودن مطالب آن است كه مى�توكه اين بى�نظير بو
ه�هائى قبل از ما و آن چنان دور از مـااراهيم - كه هزندگى ابـرا كسل كند. زر

ه�هاىاند به ما ربط داشته باشد؟ اما بايد بدانيم كه چهرنه مى�توزيست- چگو
ندگى ايشان با نظاماقعى هستند. هر چند كه نظـام زتاريخ كتاب�مقدسى، و

لى كشمكش�ها و دلبستگى�هاى ايشان بسيار شبيهت است وندگى ما متفاوز
كشمكش�ها و دلبستگى�هاى ما است.

Êu²� XO�UHý

احتا به آنچه «صـرد ردهم، اصالح طلبان اعتماد كلـى خـون شانـزدر قر
د كهدند. منظور ايشان از آن اصطالح فنى اين بون» مى�ناميدند، اعالم كرمتو
ًالدند كه كتاب�مقدس اصون كتاب�مقدس، شفاف هستند. آنها تاكيد كرمتو

ه ساده است كه هر شخصشن است. كتاب�مقدس تا به آن اندازاضح و روو
ك كند.البته اين بدان معنا نيست كه همها دراند پيام اساسى آن راد مى�توبا سو

ت يا قسمتاضح هستند و هيچ عباره وقسمت�هاى كتاب�مقدس به يك انداز
ان يافت. مبتديانى كه به زبان�هاى باستانى و نـكـاتا در آن منى�توى راردشو

ن با مشكلظري4 ادبى مسلط نباشند، ممكن است در قسمت�هائى از مـتـو
ا به سادگـىاى اصلى كالم آن قدر ساده هست كه آن رند اما محتـواجه شومو
سيد كه آنچه در بخشـى ازتر به اين نتيجـه ران مثال، لـوان فهميد. به عنـوبتو

ح وضون با ون مقدس مبهم و پيچيده است، در ساير قسمت�هاى آن متومتو
ى بيان شده است.سادگى بيشتر

اضح و ساده�اند كه آنانى كه بهى وخى از بخش�هاى كتاب�مقدس به قدربر
د اهانتاندن آنها احساس مى�كنند مورانه مبتال هستند، با خوشنفكرغرور رو

دمل تدريس اين نكته بود كه من مشغواقع شده�اند.همين چند سال پيش بوو
ها كفارنه بار لعنت مذكور در عهد�عتيق رى صليب، چگوگ مسيح بر روكه مر

د به صداىانى بود جوندگان كه مرانى، يكى از شنود. در ميانه�هاى سخنرمنو
شتـىط بداهت بـه زف�هاى شما از فـرد كه «ايـن حـرا قطع كـربلند سخـن مـر

ند.»مى�ز
ان بارار كند تا همه حاضرا تكرد ردم كه اين نظر خواست كرخوى درمن از و

استخوند. هنگامى كه او دردار شوخورديگر از شانس شنيدن شكايت او بر
ا كه انتخابئيد. من لغاتى رست مى�گو درًد، گفتم: «شما دقيقاا اجابت كرمر
م.»ست مى�دارا به طور خاص دوشت» رط بداهت» و «زديد، يعنى «از فركر

ا با آن مار تا شكست سنگينى كهد آدم و حوخوركل تاريخ جنات، از صحنه بر
د و تا قتل شنيع و كريـهى حتميل كران مصرارابه سـوج به ار خرو�اقعهخدا در و

ايت شـده�انـد.ى، همه با لغات و اصطالحـاتـى ابـتـدائـى روعيساى نـاصـر
دم خولندهاى همه اعضاى قوا متجلى مى�كند كه غروكتاب�مقدس، خدائى ر

د.هيخته، مى�شنوفته تا محقق فرف، از كند ذهن گرفته تا فيلسوگر گرا از برزر
دهط كرقات سقوق از مخلوى ساده است كه ساده دل�ترين مخلوپيام او به قدر

ا با چنان زبان پيچيدهد رك مى�كند. خدا كجا محبت و جنات خوا دراو، آن ر
فه�اىه�اى از محققان حـره ويژو مفاهيم عميقى آشكار مى�كند كه فـقـط گـرو

اند؟ خدا به زبانى ساده و ابتدائى سخن مى�گويد زيرانند از آن سر در بياوربتو
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اىفى كند. در عين حال، بردمى ساده و ابتدائى معـرا به مرد راهد خومى�خو
ل حتقيـقـاتهان فعاالنه مـشـغـوترين دانـش�پـژوك�ترين و متـبـحـراينكـه زيـر

ن مقدس بخشيده شدهم نيز به متومادام�العمر الهياتى خويش باشند، عمق الز
است.

شت،ه مناسبى باشد لغت زاژن، واى متواى تشريح محتوه ابتدائى براژاگر و
شتى�هاى گناه، بها كه همه زى است چـرد، حتى لغت مناسب�تربه جاى خو

ه از صليـبج شده�اند. و باالخـرن مزبـور درشن و صريح در مـتـوزبانـى رو
سيد. مسيح برشتى به مقياسى كيهانى رد صليب، زشت�تر چيست؟ در مورز

هاند.ا برد تا نسل بشر را بر خويش مى�گيرى رشتى�هاى بشرى صليب، زرو
اگر شما يكى از آنانى هستيد كه به آن افسانه�ها چسبيده�اند كه كتاب�مقدس

ا كه در بخش�هائى ازار است، بايد بدانيد كه ممكن است آنچه رمبهم يا دشو
اتى از آن كتاب بهآن كتاب يافته�ايد، به كل آن نسبت داده باشيد. شايد عبار

اتى شماده باشند. ممكن است عباراى شما مشكل و مبهم بوطور خاص، بر
ا بايستىاتى رفت باز داشته باشند. شايد چنان عبارده، از پيشردان كرگرا سرر

ايتان باز كنند. اگر قسمت�هاى معينىا بره آنها رامى�گذاشتيد تا گربه محققان و
ار داشته باشيد كه كلم است اصرار و پيچيده مى�يابيد، آيا الزا دشون راز متو
سا و مبهم هستند؟ن طاقت�فرآن متو

م داشته بـاشـد.مسيحيت كتاب�مقدسى، مذهبى نيـسـت كـه تـبـحـر الز
عىك آنها به نوچى كه دره�هاى پواى مسيحيت كتاب�مقدسى، در استعارمحتو

ان پيغام اصلىاى اينكه بتومند باشد، پنهان نشده است. بره نيازت» ويژ«بصير
ه يا عطائى كه از آسمانانه ويژشنفكرى به شهامت روا فهميد، هيچ نيازكالم ر

قىانيد در مذاهب شرا مى�تود نيست. چنان شهامت�ها يا عطايائى رل شوناز

همنعى برد شده است به نوت محدوجستجو كنيد، در همان جاهائى كه بصير
همن،ندگى مى�كند. شايد آن برى كه در كلبه�اى بر بلندى�هاى هيماليا زمنزو

ف كائنات،هاى ژرازن از رى خدايان، صاعقه�اى مشحوبا صاعقه�اى از سو
مه�اىمزاغ او مى�رويد و او با زك به سركاو سلوملس شده باشد. شما در كندو

دنت به شما مى�گويد كه معنـاى حـيـات «يـك�دسـتـى، دسـت زن سكـوچو
عىضوط به مـوى است. آن تبحر مربـواق، چنين چيـزاست.» تبحر يا اشـر

ى از آن منى�فهمدد. او چيزمنى�آورهمن نيز از آن سر درد آن براست كه حتى خو
 عميق بهًه�ها غالبـائى نيست. ياوه�گون و ياوى جز افسوع، چيزضوا كه موچر

اهائى رك آنها نيستيم. گاهى هنگامى كـه چـيـزا قادر بـه درسند زيرنظر مـى�ر
 مطالبى بسيـارًك منى�كنيم، تصور مى�كنيم كه حتـمـاا درمى�شنويم كه آنهـا ر

اقع، آنها فقط بياناتى غير�قابلت ما هستند، در حالى كه به واتر از قدرف يا فرژر
نهدن» هستند. كتاب�مقدس اين گوك، بياناتى از قبيل «يك�دستى دست زدر

ى، از خدا سخنمعنى سخنورسخن منى�گويد. كتاب�مقدس در قالب�هاى پر
تر از بقيه باشند اماارخى از آن قالب�ها ممكن است دشـود. بربه ميان مى�آور
همنم نيست كه آنها جمالتى بى�معنا هستند كه فقط يك شبه براين به آن مفهو

اه پيدا كند.فاى آنها راند به ژرمى�تو

ÁeO~½« Ÿu{u�

ع كتاب حاضر اين نيستضـوى اين نكته حائز اهميت است كه مويادآور
نه مطالعه كنيم.ا چگوانيم بلكه اين است كه آن رنه بخوا چگوكه كتاب�مقدس ر

ى استاندن چيزد. خود دارجوت ودن يك دنيا تفاواندن و مطالعه كربين خو
اد آن رى است كه مى�شـوا از سر تفنن اجنام دهيم، چـيـزانيم آن ركه ما مى�تـو
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اى كسب اطالعات اجنام داد. امامى، به طور اتفاقى يا برگراى سر برًامنحصر
مطالعه يك كار جدى و ساعيانه است كه مشقت مى�طلبد.

د. اگرچشمه مى�گير از همين جا سرًاقعابى�اعتنائى ما به كتاب�مقدس، و
د نسبت به مطالعه كالم خدا قصور مى�ورزيـم حـق نـداريـمظيفه خـوما در و

ك كالم خدا مشكل يا كالم او كالمى مبهم و كسالت�آور استئيم كه دربگو
اى آن است كه مطالعه مزبور يكاف كنيم كه اين قصور ما بـربلكه بايد اعتـر

ش يا فاقد شـورد كه ما كم هوكار است. البته مساله ما از آجنا ناشى منـى�شـو
د كه تنبل هستيم.هستيم بلكه از آجنا ناشى مى�شو

شته است كه همه گناهان انسانف سويسى نوت، الهى�دان معرول باركار
ت آن سه مساله يا سه گناه مقدماتىند. باراز سه مساله اساسى او ريشه مى�گير

ده است. هيـچفى كر، بى�صداقتى و تنبلى مـعـر(hubris)ا غـرور و اساسى ر
د. ما ريشه�كن منى�شوًاه فورحانى تازلد روت�هاى اساسى با تواريك از اين شر

ك تام و متام، عليه آنها بجنگيم. هيچان مسيحى، بايد از طريق سلـوبه عنو
ات آن مسائل در امان نيستيم. اگر قصد داريم كه انضباطكدام از ما از خطر

اىعايت كنيم، نخست بايد بدانيم كه برا رم جهت مطالعه كتاب�مقدس رالز
اهيم داشت.اه، به فيض خدا احتياج خوى در آن رپايدار

ده است. حاال ديگر مشقتاه ما بوط همرمان لعنت سقومساله تنبلى از ز
ا داشته باشيم. در عيناى ما سخت�تر ار آن است كه تاب حتمل آن ركشيدن بر

اندنشد مى�كنند. خـول رد محصـواحت�تر از خـوه رحال كه عل�4هاى هـرز
احت�تر از مطالعه كتاب�مقدس است، فقط به اين سبب كه مطالعهنامه رروز
ى ازآميزن مقدس تكلي4 ما است. حتمل سختى و مشقت به طرز سحـرمتو

د.داشته منى�شوما بر

س مى�دهـم.ه�هائى دره مطالعه كتاب�مقدس به گـرومن گاه�و بيگاه دربار
سم كه چند نفر از ايشان به مدت يك سالد مى�پره مخاطب خو از گروًالمعمو

ال من دسـتده�اند، سپس از آن كسانى كه در پاسخ سـؤيا بيشتر مسيحى بـو
ل تاا از اوشان كل كتاب�مقدس رال مى�كنم كه چند نفرده�اند سؤا باال برد رخو

سم، اكثريت قريـبا مى�پـرال اخير رانده�اند. هربار كه من ايـن سـؤآخر خـو
ند.ا به عالمت پاسخ منفى پائـيـن مـى�انـدازد ربه�اتفاق مخاطبان دسـت خـو

صد كسانى كه مدت يك�سال يا بيشترمن كه الاقل هشتاد در حدس مى�زًتاجسار
انده�انـد.ا نخواز مسيحى شدن آنها گذشته است، هنوز كل كتاب�مـقـدس ر

اد انسانط ريشه�اى نژى ممكن است؟ فقط با استناد به سقونه چنين چيزچگو
د.ال كرئى به آن سؤع به پاسخگوان شرومى�تو

چكى از مسيحيانانده�ايد، جزو اقليت كوا خواگر شما كل كتاب�مقدس ر
ده�ايد، اقليتى كه به آن تعلق داريـد،ا مطالعه كرهستيد و اگر كتاب�مقـدس ر

ىت�آور نيست كه در حالى كه فقط معـددود. آيا حيرچكتر مى�شوباز هم كو
د مسيحى كه با هر فرًده�اند تقريباا مطالعه كر كتاب�مقدس رًاقعااز مسيحيان و

ه كتاب�مقدس است؟ گاهى چنين به نظرنى آماده اظهار نظر دربارف مى�زحر
ف مطالعه كتاب�مقدس مى�كنند، فقطا صـرد رقت خوسد كه آنانى كه ومى�ر

اى قطع ريشه ايمان بـه آن در دسـتا برها رترين تبرهمان�هائى هستند كه تـيـز
ا فقط به اين منظور مطالعه مى�كننددم كتاب�مقدس رى از مرفته�اند. بسيارگر

هانند.ا از قيد اقتدار آن برد رده، خوا پيدا كرگاه�هاى احتمالى آن ركه گريز
جه مختص كسانى نيست كه فاقـدجهى به كتاب�مقدس، به هيـچ وبى�تو

منصب كليسائى هستند. من در هيئت�هاى كليسائى عضويت داشـتـه�ام كـه
شته الهيات هستنـدغ�التحصيالن رفنت از فارى و امتحان گـرل آماده سازمسئو
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انفنت خدمت شبانى مى�باشـنـد. مـيـزاى به عهده گـركه در حال آمادگـى بـر
حشتنـاكى از دانشجويان مذكور از كتاب�مقدس، ود بسيـارى مشهوبى�خبر

 از پيش پـاًا كامالانسته اين مشـكـل رسى دانشگاه�ها هم نتـونامـه دراست. بر
 ازًدانى منصب مى�دهند كه عمـالى از كليساها هر ساله به مـرد. بسيـارداربر

ند.ن مقدس بى�خبراى متومحتو
دى دانشكده الهيات كه بعدهان ورومواندن آزم كه پس از گذراز ياد منى�بر

ن مزبورموت شدم. آزده و مبهوغ التحصيل شدم، چقدر شگفـت�زاز آن فار
اقه�ام را بسنجنـد. ورطلبان ران دانش كتاب�مقدسى مـا داود كه ميزاى آن بوبر

ا به دستم داشتم كـه آن ر پريشان شدم و شرًدم، عميقاكه به�اصطالح پر كـر
اىا برانده�ام، مره�هائى كه در كالج گـذردم دورممتحن بدهم. تصور مـى�كـر

ها نيست.قع امتحان كه شد ديدم از آن خبرده�اند، اما مونى آماده كرموچنين آز
فتـهاب مى�ماند و هيچ شكى نداشتم كه پذيرد كه بى�جـوال بوال پشت سؤسؤ

م شد كه من درسيد، معلوقتى نتيجه با پست به دستم رم.به هر حال ومنى�شو
ده�ام! حتى بـا آنا آوره�ها رميان هفتاد و پنج دانشجو، يكـى از بـاالتـريـن منـر

ه مندند. منرفته بوه، ١٠ هم نگردند كسانى كه از ١٠٠ منـرم�بندى هم، بوبار
د.ات پايين يكى از بهترين�ها بود اما در ميان آن منرب نبوچندان خو

ايجى ران كليسا، به�قدرمينه كتاب�مقدس در ميان منصب دارادى در زبيسو
ه ماموريتشان ازقتى ساكنين حوزا مى�بينيم كه و شبانانى رًشده است كه غالبا

ده و عصبىانند، آزرا به آنها بياموزاست مى�كنند كه كتاب�مقدس رخوايشان در
د مى�دانند با منصبى كهد، چنان شبانانى كه خوارى از موند. در بسيارمى�شو

حشتىند، در ودازد به تعليم كتاب�مقدس بپرده�اند از آنها انتظار مى�رواشغال كر
ن افتد.ده بيروند كه مبادا جهل ايشان از پرشنده به سر مى�برُك
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ه اهميت مطالعه كتاب�مقدس، چه بسيار سخن�هاد كتاب�مقدس دربارخو
ه دهيدى اجمالى بيفكنيـم، اجـازصيه�ها نظـرنه تواى اينكه به اين�گـود. بردار
ار دهيم.سى قرد بررا مورى از عهد�جديد رنه ديگرنه�اى از عهد�عتيق و منومنو

دى عهد�عتيق،اى هر يهوا مى�بينيم كه برتى ردر باب ششم كتاب تثنيه عبار
اى عبادت بها برمنان  رت، جماعت مـؤاى اين عبـارد. محتوتى آشنا بـوعبار

ائيل بشنو! يهـوه«اى اسرت مزبور مى�گويد: اند. عبارامى�خـودهمائى فرگر
ا به متامى جان و متامـىخداى ما يهوه واحد است!پس يهوه خداى خـود ر

» (آيات ٤-٥). اغلب ما با اين كلمات آشنا هستيم. اماقوت خود محبت منا
انيم:مطلبى كه بالفاصله در پى اين كلمات مى�آيد چيست؟ با هم مى�خو

مايم بر دل تو باشد؛ و آنهاا امر مى�فر«و اين سخنانى كه من امروز تو ر
اه وفتنت به رانت به دقت تعليم منا و حين نشستنت در خانه و را به پسرر

اىا بر دست خود برخاستنت از آنها گفتگو منا، و آنها روقت خوابيدن و بر
ا بر باهـوهـاى درعالمت ببند و در ميان چشمانت عـصـابـه بـاشـد. و آنـهـا ر

 (آيات ٦-٩).ه�هايت بنويس»خانه�ات و بر درواز
ن پادشاهى مقتدر دستور مى�دهد كه كالم او چنان مجدانهدر اينجا خدا چو

اى آند كه محتـوذ كند.در اينجا گفته منى�شـود كه در قلب نفوتعليم داده شـو
د، بلكهده شوصتى مناسب به ياد آورد فرجوت وكالم، گاه و بيگاه و در صور

انده و تعليماى كالم، هر روز و در هر حال، خواصل بر اين است كه محتو
د و بر درا بر دست و پيشانى خوانده شده�ايم تا كالم راخود. اينكه فرداده شو

ه خانه و كاشانه خويش نقش كنيم، گوياى اين است كه خدا مى�گويدازو درو
دد.ه�اى كه مقتضاى آن است، اجنام گركه آن تكلي4 بايستى با هر شيو
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ا مى�بينيم:س رتائولس به تيموو اما در عهد�جديد، اندرز پو
دى قائم باش چون كه مى�دانى«و اما تو در آنچه آموختى و ايمان آور

ا دانسته�اىاز چه كسان تعليم يافتى؛ و اينكه از طفوليت كتب�مقدسه ر
اى جنات به وسيله ايمان كه بر مسيـحد برا حكمت آموزكه مى�تواند تـو ر

عيسى است. متامى كتب از الهام خداست و به جهت تعليم و تنبـيـه و
د خدا كامل و به جهـت هـراصالح و تربيت در عدالت مفيد است؛ تـا مـر

س ١٤:٣-١٧).تائوم تيمو (دواسته بشود»عمل نيكو آر
ك ما از اهميت مطالعه كتاب�مقدس، چـنـانمينه دراين نصيحـت، در ز
م آن است.جه و دقت ما به مفهوم تواساسى است كه مستلز

م كـار اين قسمت از اندرز مزبـور، بـر تـداوختى قائـم بـاش.در آنچه آمـو
اىار نيست كه برن مقدس، قرى متود. مطالعه ما بر رومطالعه تاكيد مى�ورز

ىسره و سرف يكبارل معروى نيست كه به قولين و آخرين بار باشد. اين كاراو
مد، تداواى اينكه مطالعات كتاب�مقدس به نحو احسن اجنام شود. برفته شوگر

م و اساسى است.ى الزدر كار، امر
انائىلس به توپواى جنات. د برا حكمت آموزاند تو ركتب مقدسه كه مى�تو

ه مى�كند. هنگامى كه كتاب�مقـدس ازش حكمت اشارن مقدس در آموزمتو
د يا همان حكمـتصى از خرع بخصو«حكمت» سخن مى�گويد، منظور نـو

ى»د دنيوم داشنت «خراست. اصطالح «حكمت» در كتاب�مقدس، به مفهو
فته» نيسـت. درت كتاب «بربـاد رى چوشنت شاهـكـاراى نوم بركى الزيا زيـر

استاى مطلبى عملى است، مطلبى كهاصطالح كتاب�مقدس، حكمت در ر
د. نگاهىد كرا خشنونه بايد زيست تا خدا را چگوندگى ردهد كه ز تعليم مى

نها به ادبيات حكمت�محور عهد�عتيق، تأكيد كتاب�مـقـدس بـر ايـن گـوگذر

ان مثال، كتاب امثال به ما مى�گويدشن مى�كند. به عنوح روضوا به وحكمت ر
س،(امثال٧:١ ؛ ١٠:٩). اين ترس خداوند است» «ابتداى حكمت، تركه 

ام وف و احترسى بلكه حالتى آميخته به خوانى يا چاپلـوى ناتوسى از رونه تر
اقعى است. عهد�عتيق بين حكمت و دانـش متـايـز قـائـلسى ومه خدا تـرالز

صيه شده�ايم اما به آشنائى با حكمـت،د. ما به دانش حكمت�آميز تـومى�شو
ط كسب حكمت است اماصيه شده�ايم. كسب دانش پيش�شـربيش از آن تو

دشاب هتشاد شناد هكنآ�ىب دناوت�ىمن صخش .تسين ىكي تمكح اب شناد
بحاص ـدشاب هتشاد ـتمكح هـكنآ�ىب دناوت�ىم ـاما دوش تمـكح بحاص

هب قـمحا ،تمكح�ـىب مدآ و تسا لهاج ،ـشناد�ىب ناسنا .ددـرگ شناد
و ىقـالخا ىعوضـوم تقـامح ،سـدقم�باـتك فرع رد .ـديآ�ىم بـاسح
رد ىزرودرخ ،نآ ىـالعا عون زا ،تمـكح .تسا ادخ ىرواد بجـوتسم
رامش هب ىتايهلا ىعوضوم ،تمكح هك تسور نيمه زا .تسا تاجن هصرع
ميناوت�ىم ،سدقم�باتك تايوتحم قيرط زا ام هك ديوگ�ىم سلوپ .ديآ�ىم
اهناسنا ام ىئاهن تشونرس و ـىناحور راتخاس رد هك ميوش انشآ ىتمكح اب
.دشاب رثوم

ستائولس از آنها با تيمواين «كسان» كه پومى�دانى از چه كسان تعليم يافتى. 
فس حرتائـوگ تيمـوه مادربـزرسخن مى�گويد، كدام هستـنـد؟ آيـا او دربـار

ه مى�كند؟ بعيد است كه منظور اودش اشـارلس به شخص خوند؟ آيا پومى�ز
دش باشد. آن «كسان» بر منبع نهائى دانشى كهى يا شخص خوگ ومادربزر

جه به جملهد خدا داللت مى�كند. با توس با آن آشنا شده يعنى بر خوتائوتيمو
لس از آنك مى�كنيد كه منظور پـو«متامى كتب از الهام خداست»، بيشتـر در

س او است.ح قدو«كسان»، خدا و رو
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 ادبيات الهياتى�نى همهمتامى كتب از الهام خداست. اين جمله، نقطه كانو
ا تشريح و حتليل مى�كند.ه�هاى الهام كتاب�مقدس رده است، ادبياتى كه آموزبو

 بهً است كه غالبـاteopneustنانى ت مزبور، اصطالح يـوى عبارلغت محـور
اهيم اين اصطالحد. اگر بخوجمه مى�شوى خدا» ترت «الهام شده از سوصور

سط خدا» كه اين لفظ اخير،ئيم «تنفس شده توجمه كنيم بايد بگوا دقيق�تر ترر
دم» خدا، يعنى به نفخه دهان او تلفظى است كه با «بـازبيشتر به معناى چيز

صيه كنيم كه بهدن» است. شايد بهتر باشد توشده و كمتر به معناى «دم فرو بر
نانى، همان اصطالح پيش گفته «به نفخه دهان» خدا بهجاى آن اصطالح يو

�هد بحث ما ديگر چندان از آموزت مورتى، عبارا كه در چنين صورد چركار رو
نهكز است كه خدا چگـو الهام بر اين متمـر�هالهام با ما سخن منى�گويد -آمـوز

عى، اصلده است- بلكه به نولفان انسانى منتقل كرا از طريق موكالم خويش ر
س بگويد كهتائواهد به تيمولس مى�خوا بيان مى�كند.پون مقدس ريا منبع متو

اهدل4 نهائى آن است. او مى�خوى خدا مى�آيد و خدا موكتاب�مقدس از سو
د و حامل تعليم،بگويد كه كتاب�مقدس كالم خداست كه از او صادر مى�شو

د كه از ياد مبرست... چنين است كه اين حكم صادر مى�شو او�ادهنقشه و ار
«از چه كسان تعليم يافتى.»

لويت�هائى كه يكى از مهمترين اومتامى كتب به جهت تعليم مفيد است.
ى است كه طى آن، كتاب�مقدس به ماه ممتازد ذكر شيودازلس به آن مى�پرپو

ى يااقع باالترين منفعت، منفعت يادگيرساند. نخستين و در ومنفعت مى�ر
ا به دست بگيريم و «ملـهـم»خنت است. ممكن است ما كتاب�مـقـدس رآمو

آيدى احساسات ما به غليان درد يا به نحو ديگـرازير شوشويم يا اشكمان سر
امى�گيريم. در ضـمـن،ى فرد ما در آن است كه از آن چيـزگترين سـواما بـزر

به ساخنت خانه يا فن ضرد نحوى كه از كتاب�مقدس ياد مى�گيريم در مورچيز
انسيل نيست؛ امور كتاب�مقدسد علم معادالت ديفره كاربرو تقسيم يا شيو

د خداانده شده كه خوى آن امور از اين رو «مفيد» خوه خداست. يادگيردربار
شمند وش، ارزش قائل است. آن آموزاى آن آموزانى براوش به شدت فرارز

انده شده است.اهميت خوپر
ى از مسيحيان شنيده�ام كه «حاال كه متام نياز من در شناخنتبه دفعات بيشمار

م؟» درد، چه احتياجى به مطالعه تئوريك يا الهيات دارعيسى خالصه مى�شو
ئيدب، پس به من بگـوا ب مى�دهم كه «خـواقعى من بالفاصله جـوچنين مـو

هئيم، با آموزسش پاسخ گواهيم به اين پرعيسى كيست؟» به محض اينكه بخو
د الهى�دان است،دى خوكار پيدا مى�كنيم. هر مسيحى به خوو الهيات سرو

فه�اى آن نباشد اما به هر حال الهى�دان است.شايد الهى�دان به معناى فنى يا حر
ى الهى�دان شدن مى�رويم يا منى�رويممساله ما مسيحيان اين نيست كه به سو

ب كسىبلكه اين است كه الهى�دان خوبى مى�شويم يا منى�شويم. الهى�دان خو
ش داده شده است.سط خدا آموزاست كه تو

لس پومتامى كتب به جهت تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد است.
حا بند به بند شرش عملى مطالعه كتاب�مقدس راهد ارزبا اين كلمات مى�خو

تكب خطـاده، گناه مى�كـنـيـم، مـرط كردات سقـوجوان مـودهد. ما به عـنـو
 مقصر و گناهكار هستيم. هنگامىًمى�شويم و در مقايسه با معيار عدالت، ذاتا

مندكه گناه مى�ورزيم، احتياج به تنبيه داريم. هنگامى كه خطا مى�كنيم، نياز
تاهى مى�كنيم، محتاج حتتمانى يا كوآنيم كه اصالح شويم. هنگامى كه نافر

ان نخستين تنبيه�كنـنـده مـا،ن مقدس به عـنـواقع شدن هستيم. متـوتربيـت و
بـاالتـريـن اصـالح�كـنـنـده مـا و عـالـى�تـريـن تـربـيــت�كــنــنــده مــا عــمــل
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ش�هاى آشناى روه يادگيرشى�هاى دنيا پر از كتاب�هائى دربارمى�كنند.كتابفرو
اههاىش اندام و رق پرورن، طردن وزه�هاى كم كرمانى، شيوش قهرشدن با ورز
هى از كتب هستند،اى انبومينه�ها است. كتابخانه�ها دارت در ساير زكسب مهار
ئى سياست�هاىشته شده�اند تا مديريت امور مالى و اختالفات جزكتبى كه نو

اانيم چه بسيار كتاب�هائـى را به ما ياد دهند. ما مى�توكانه رى زيرمايه�گذارسر
نها به امكانات و چگوات خويش رنه خسارند كه چگوپيدا كنيم كه به ما مى�آموز

ندا عدالت بياموزت تغيير دهيم. و اما كتبى كه ما را به ثرواستعدادهاى خويش ر
د كه متاما چه سوح است كه «شخص رسش همچنان مطركجا هستند؟ اين پر

د؟»ا ببازد ليكن جان خويش را ببرجهان ر
د مسيحى كه آن فرد.استه شود خدا كامل و به جهت هر عمل نيكو آرتا مر

ًفاد مسيح صـران شاگرن مقدس نيست، به عـنـوساعيانه در پى مطالعـه مـتـو
د و در امور خداسا و كامل بواى اينكه يك مسيحى رساست. بردى نارشاگر

كتى» و «مهمانى�هاىى بيش از حضور در «جلسات مشارتكميل شد بايد كار
 او، طريق كش4 و�ادهاى شناخت خدا و اراه ما برد. ركت ده» كرا بر«خدايا مر

ادد نيست. مسيحى�اى كه به حلاظ كتاب�مقدسى بيسوآلومزشهاى رد و روشهو
سائىاقع نارساست بلكه بى�سالح و نامجهز نيز هست. در وباشد، نه فقط نار

د.چشمه مى�گيرات او سراو از همين فقدان جتهيز
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،دوش�ىم هداد ـام هب سدقم�بـاتك قيرط زا ـهك ىتازايـتما نيرت�مـهم زا ىكي
ىاه�هاگشناد .دوش�ىمن تفاي ىرگيد ىاج چيه رد هك تسا ىتاعالطا و شناد
رد اهناسنا تاقـيقحت هرمث هك دننك�ىم ـانشآ ىا�هتفرشيپ و زاتمم مـولع اب ار ام ،ام

ارف فرص هنياعم و ليلحت ،هدهاشم كمك هب ار شناد نيا ام .تسا ىعيبط ىايند
اب اما ،مينك�ىم هلباقم و هسياقم ار ىمان ناقـقحم نوگانوگ دياقع ام .ميريگ�ىم
ـسكچيه ،ميشاب هتشاد ميناوت�ىم ىناهج نيا شناد ـهنيمز رد هك ىئاهرحبت مامت
،ديـوگب نـخس ام اب ،ىدـام ناهج زا جرـاخ رد رـقتسم ىا�ـهيواز زا هك تـسين

.دنك لالدتسا ام اب تيدبا دروم رد ىا�هملك ،هفسالف لوق هب هك تسين سكچيه
لى ابدى به ما ديد جامع بدهد و بااويه�اى ازاند از زفقط خداست كه مى�تو

نى مطلق و نهائى، با ما سخن بگويد. جتهيز شـدن بـه مـتـواقتدار و اختيـار
د كه صاحب دانشى مى�شويم كه از هـيـچاهم مـى�آورا فرمقدس اين امتيـاز ر

ن مقدس، از مطالبى سـخـنى قابل دريافت نيست. البـتـه مـتـومنبع ديـگـر
اى اينكه بفهميمفنت هستند. ما براگرى هم قابل فرسايل ديگرمى�گويندكه با و

شليم چقدر اسـت،ده يا فاصله بيت�عنيـا از اورس چه كسى بـوستوگوار آسز
اندافى�دان جهان هم منى�توزياد به عهد�جديد احتياج نداريم، اما بهترين جغر

اندانكاو جهان هم منى�توا به ما نشان دهد، و بهترين روى خدا رفنت به سوجاده ر
ىب مقدس حـاوى ما پاسخى قطعى پيداكند. آن مكتواى مساله گناهكـاربر

نده بيروا كه در مسير طبيعى حتقيقات انسان از پرى رمطالبى است كه آن چيز
ف» مى�كنند.نيفتاده، «مكشو

اند خدا مى�تـوها در مـورى چيـزبا اينكه از مطالعه در طبـيـعـت، بـسـيـار
اى ماده، برسم كرن مقدس از خويشـنت رى كه او در متوخت، اما تصويرآمو

سطدم داريم و طريقى كه توداشتى كه در اين دنيا از مركاملترين است. بين بر
داهيم در مورابطه�اى هست. اگر مى�خوآن با خدا آشنا شده�ايم، شباهت و ر

د. ماد دارجـوى واى چنيـن كـارى براههاى بـسـيـارى بدانيـم، ركسى، چـيـز
نده�اىسيم آيا پرومان�هاى مختل4 نامه بنويسيم و بپرات  و سازانيم به ادارمى�تو
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ك اوشت مدارنوانيم روند يا خير. همچنين مى�تواز اين شخص در دست دار
اهيم. از طريقده است، بخوستان يا كاجلى كه در آن حتصيل مى�كرا از دبيرر

گذشت او،انيم به تاريخچه�اى از كليات سـرچنان اسنادى ممكن است بتـو
اىشى او دست پيدا كنيم. سپس برابق حتصيلى و ورزشكى او و سونده پزپرو

ستان او مصاحبه�هائىانيم با دوا بيشتر ارزيابى كنيم مى�تواينكه شخصيت او ر
ى سلسله�اى از اطالعاتش�ها، فقط به جمع�آوراجنام دهيم. البته متام اين رو

دجن فرس و بغرى از كيفيات نامحسوتيب بسيارم مى�اجنامد و بدين تردست دو
اهند ماند.مذكور از چشم ما دور خو

ًى به دست آوريم بايد شخصاد وى در مورگاهى�هاى دقيق�تراهيم آاگر بخو
فتار مى�كندنه را ببينيم، ببينيم كه چگوى او را مالقات كنيم يعنى شكل ظاهراو ر

نيم كـهانيم حدس بـزنه است. حتى ممكن اسـت بـتـوو منش عادى او چگـو
جهاى ارى فكر مى�كند، به چـه چـيـزنه است، به چه امـوراحساس او چگـو

اهيم از امـورد مى�كند. البته اگر بـخـوا ناخشـنـوهائى او رمى�نهد و چه چـيـز
تباط لفظى شويـم.د ارارصى او اطالع پيدا كنيم بايد به شكلـى بـا او وخصو

د به چه فكر مى�كند، چهاند بگويد كه او خود او منى�توهيچ كس به خوبى خو
د تصميـمقتى كه او خـوهائى معتقد اسـت. تـا ود و به چه چيـزاحساسـى دار

طگاهى�هاى ما از او و مسائل مربو تبيين كند، آَا لفظاد كه چنين قضايائى رنگير
به او منحصر به حدس و گمان و تخمين است. فقط كلمات است كه ذهن

شن مى�كند.د او روا در مورما ر
م مكاشفه كتاب�مقدسى سخن بهتيب، هنگامى كه ما از مفهوبه همين تر

اد رنيم كه خـدا خـوف مى�زاقع از اين اصل اساسى حـرميان مى�آوريـم، در و
ى آسمانى با ماد آشكار�سازان خون مقدس به عنوف ساخته است. متومكشو

اى انسان قابلى جنبه�ها بـرن، فكر خدا از بسيارسخن مى�گويند. در آن متو
ج در كتاب�مقدس،د. با دست يافنت بر دانش مندرسى و قابل فهم مى�شودستر

ش�هاى او، برگاهى از هويت او و ماهيت ارزاى آديگر مجبور نيستيم كه بر
أم با خطا تكيه كنيم. در كتاب�مقـدس، اوم يا حدس تـواطالعات دست دو

ف و متجلى مى�كند.ا مكشود رخو

qLŽ Ë È—u¾ð

نه تالشدان از الهيات، هر گوگركسانى هم هستند كه مانند مسيحيان رو
ارض، اصرا حتقير مى�كننـد و در عـو خداشناسى ر�هاى دست يافنت به آمـوزبر

ايش به اصالتحيه «گرا روحيه جهان معاصر رد عمل» باشند. روند كه «مردار
اضح�تر ازحيه، هيچ جا وده�اند. اين رواگماتيسم تعري4 كرعمل» يا همان پر

ض متاشا گذاشته نشدهلتى به معرش دوش و پرورصحنه سياست و سيستم آموز
ا وه�هاى حتصيلى عمـل�گـرل و شيـواست، سيستمى كه با اسـتـفـاده از اصـو

فته است.نتيجه�محور پا گر
د كهاقعيات تعري4 كرايش به وعى گران نوا به طور ساده مى�تواگماتيسم رپر

اب مثبت مى�دهدد جوى خوى مى�داند كه «در عمل به تئورا در آن چيزحقيقت ر
د و نتايج هستنداگماتيست چشم به نتايج مى�دوزيا مطابق آن كار مى�كند.». پر

ىه بر بى�خبرشن مى�كنند. مشكل اين طرز تفكر عالوا روكه تكلي4 حقيقت ر
د به دستجود كه با ولى ابدى، اين است كه چشم به نتايجى داراز ديد جامع از

ند.ار گيرى قرند حتت داورتبه، متايل دارتاه مرآمدن از مسير نيل به مقاصدى كو
دم و آن هنگامىا جتربه كرار و بالتكليفى رضع دشومانى همين ود من نيز زخو

ف كالس آمادگىل معروا در كالس پيش از دبستان يا به قوم رد كه اسم دختربو
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مهد و در حون بوسه�اى فعال و مدرسه مزبور مدرشتم. مدرلتى نوسه دويك مدر
ديم كهسه دريافت كرار داشت. پس از چند هفته، نامه�اى از آن مدرن قرستوبو
ى جمعى و بى�قيـد ود تا در ديدارت شده بوالدين بچه�هـا دعـوسط آن از وتو

ش كـارنامـه و رود برار بوى كه قـرسه باشنـد، مـديـرط مستمع مـديـر مـدرشر
ا بهانه بچه�ها رنامه كار روزا تشريح كند. در روز ديدار، مدير بردكستان ركو

ح داد. او گفت: «اگر ديديد بچه شما به خانه آمـد و گـفـت كـه دردقت شر
ا ندهيد.د رس به خوده است، ترى كرده يا سفالگرى كرل�هائى بازسه با پازمدر

انه بچه�هانامه�هاى روزى كه در برامن به شما اطمينان بدهم كه هر چيزمن مى�تو
گنجانيده شده، هدفمند است. از ساعت ٩ صبح تا ٩ و ١٧ دقيقه بچه�ها با

توپدى و به منظور تقويت عضالتگان ارسط خبرى مى�كنند كه تول�هائى بازپاز
داحى شده�اند.» او در ادامه بيان كرك سه انگشت آخرين دست چپ طرمحر

ى شده تانامه�ريزانه�اى برقت بچه�ها با دقت ماهراى هر دقيقه از ونه بركه چگو
ارد. من حتت تأثير قرى به هدفى اجنام مى�شود كه هر كـاركسب اطمينان شو

دم و جا داشت.فته بوگر
ىشسرپ رگا هك تساوخ راضح زا ،اه�هچب ىاه�همانرب ىفرعم زا سپ ريدم

امش قيقد ىزير همانرب« :متفگ و مدرب الاب ار متسد نم .دننك حرطم ،دنراد
هك ىراك ره هك ـمنيب�ىم .تسا هداد رارق ريثأت تحت ًاقـيمع ارم اه�هچب ىارب
�فادها نيا دوخ هك تسا نيا نم لاؤس .تسا روصتم نآ زا ىفده دينك�ىم
نيا زا كي ره باختنا زا امش ىئاهن فده ؟دينك�ىم باختنا قيرط هچ هب ار
هب ؟تسيچ ىئزج فاـدها نيا زا امش ىلك فده ؟تـسيچ صاخ فادها

رـاب هـعماج ىارب ىا�ـهچب عـون هچ ـهك ديـنك�ىم شـالت امش ،ـرگيد ترـابع
»؟ديروايب

خ شد و بريدهست�تر بگويم ابتدا سفيد و بعد سرخ و سفيد يا درد سرآن مر
ده است.»ا از من نكرال رگز كسى اين سـؤاب داد: «منى�دامن؛ هـربريده جو
ا سبب شد،تنى اصيلى كه آن پاسخ رد و فرواحتى كه در آن پاسخ بومن از صر

نه ممكن استسانيد. چگوا تردم اما در عين حال، آن پاسخ مرى كرارسپاسگز
اى نتيجها دنبال كنيم؟ ما بركه ما بى�آنكه هدفى داشته باشيم سلسله اهدافى ر

فت؟ اينجاسـت كـهانيـم راگماتيسم خويش، به كجـا مـى�تـون نهائـى پـرموآز
ندگى ما ربط پـيـداانى�ترين شكل ممكـن بـه زاءطبيعى به بـحـرمكاشفه مـاور

ن مقدس بايد به شديدترين شكل ممكـناى متومى�كند. اينجاست كه محتو
اند مالك نهائـىار دهد. فقط خداست كه مى�توا حتت تأثير قرطرز عمل ما ر

ائه دهد.ا به ما اردهاى ما رش عملكرد و حكمت و ارزارزيابى خر
د عمل مى�داند، نه حكيـما مرد رد و خوا حقير مى�شمـارى ركسى كه تئور

د هنگامى كهدازتاه مدت مى�پردمند. كسى كه فقط به مقاصد كواست و نه خر
گ روبروسد ممكن است با مشكلى بزرالنى ابديت بران بسيار طونوبت به دور

دجوى زير بنائى وان تئورى به عنود كه بى�آنكه چيزد. در ضمن بايد اضافه كرشو
دن بى�معناست. هر آنچه مى�كنيم به خاطر آن استد عمل بوداشته باشد، مر

ب زبانى عمل ما،ا تأييد مى�كند. هيچ چيز به چرش اجنام آنها رى ما ارزكه تئور
گز به طورى�هاى ما خيانت منى�كند. ممكن است كه ما هرترين تئوربه ريشه دار

ا حتت حتليل�هاى نقادانه سنگيند فكر نكنيم يا آنهـا رى�هاى خوجدى به تئور
نه كه يكى�هائى هستيم. همان گوار ندهيم اما به هر حال همه صاحب تئورقر

ى�هاىش تئور دستخـوًالن الهيات، معـمـواهان مسيح امـا بـدومسيحى خـو
ناهان عمل بدوا به عمل بد مى�كشاند، كسى كه خود كه او رستى مى�شونادر
د.ى�هائى مى�شوش چنان تئورى است دستخوتئور
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چشمهند از خدا سرن مقدس يافت مى�شوى�هائى كه در متواز آجنا كه تئور
اندجسته�اى عملى است. هيچ چيز منى�توند، كتاب�مقدس، به طرز برمى�گير
ى آن است ازا منبعى كه سر چشمه تـئـوره كالم خدا عملى باشد زيـربه انداز

اگماتيسم بامكاشفهلى ابدى پى�افكنده شده است. ضع4 كشنده پرى ازمنظر
د.داشته مى�شواز ميان بر

”U�Š v×O��

.مسيونب »ساسح ىحيسم« ناونع تحت ىباتك هك ما�هدش هسوسو بلغا
ءزج ـاهنت ـهن ،ساـسح قالط ،سـاسح جوز ،ساـسح درم ،سـاسح نز
رد مه ار ىشورفرپ روش هك تفگ دوش�ىم هكلب دندوب اه�باتك نيرت�شورفرپ
؟دشاب هتشادن ناهاوخ ،ساسح ىحيسم ارچ تسا نينچ هك لاح .دندروآ

ااما مسيحى حساس به چه معناست. يكى از لغت نامـه�هـا، حـسـاس ر
ضيح مى�دهد كـهدنى» مى�داند و تـود حس كـرارابسته به امور حسى يـا مـو«و

ند.» مسيحىجا مى�گذاراتى كه حس�ها برحساس يعنى «به شدت مستعد تأثير
ندگىك خويش از كالم خدا زحساس كسى است كه به جاى اينكه از طريق در

اى خدمت،ا بـرندگى مى�كند. مسيحى حساس رد زكند، با احساسات خـو
ان از جا تكان داد مگر اينكه «احساس خدمت، دعـا يـادعا يا مطالعه منى�تـو

ندگى مسيحى او فقط به شدت احساسات فعلىمطالعه به او دست دهد.» ز
دبادى ازد، گرا بگيرحانى او رق روا است. هنگامى كه شور و شواو قابل اجر

ده است، يك بى�دستد؛ هنگامى كه افسرفعاليت خدا شناسانه بر پا مى�دار
حانى است وانه روه و نوبره در پى جتربيات تازارحانى است. او هموو پاى رو
نى» او، مالكد مى�جويد. «احساسات درواى حتليل كالم خدا سواز آنها بر

نهائى صحت و سقم هر چيز است.

سط احساساتا كه تود چرى به مطالعه كالم خدا ندارمسيحى حساس، نياز
ا بشـنـاسـد؛ اواهد خـدا را مى�دانـد. او منـى�خـواده خـدا ر ارًخويـش، نـقـدا

ا معادلار» ردك�وا جتربه كند. مسيحى حساس، «ايمان كـواهد خدا رمى�خو
اردك�وا به ايمان كوقتى كتاب�مقدس ما رد. او تصور مى�كند كه وجهل مى�شمار

ك است. او منى�داند كهى از درا و عاراند، منظور يك ايمان بى�محتومى�خو
لشيد» (اوئى اطفال باشيـد و در فـهـم ركتاب�مقدس مى�گويد: «در بـد خـو

نتيان ٢٠:١٤)قر
لس مكرر در مكرر به ما مى�گويد: «اىاقعيت بى�خبر است كه پواز اين و

ع كنيد بـهجونه، راى منو بى�خبر باشيد» (برّاهم شما از اين سـران منى�خوادربر
ميان ٢٥:١١).رو

ندگىش به سنگ زد تا اينكه سرا مى�رود راه خومستانه رمسيحى حساس سر
اند و او سر خما از سر او مى�پرشايند�هاى آن ضربه، مستى رد و ناخومى�خور

عى «الهيات مناسباتى» (كه بدترين به حسن استقبال از نوًالمى�كند. او معمو
ن باد) نقطه پايان مى�نهد، الهياتـى كـه طـى آن،نفرين�ها بر مسيحـيـت مـدر

ن مقدسد. اگر متومناسبات و جتربه شخصى بر كالم خدا مقدم داشته مى�شو
ا به خطر بيفكند،ابطه�اى شخصى راند راند كه مى�توا مى�خوا به اقدامى فرما ر
ار مى�دهد.جه�املصاحله قـرا ون رقت است كه مسيحى حساس، آن مـتـوآن و

ن مسيحى حساس حكم مى�كند كه به هر قـيـمـت، بـايـد ازعالى�ترين قـانـو
د.شايند اجتناب كراحساسات ناخو

ار مى�دهدا خطاب قر، فهم مـا رً اما عمدتاًكتاب�مقدس هر چند نه مطلقا
كه البته منظور از فهم ما، ذهن ماست. البته مخاطبه و مكامله با مسيـحـيـان

ه�اى زيست مى�كنند كـه شـايـدا ايشـان در دورد مشكلى اسـت زيـرن خـومدر
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جه داشته باشيد كه نگفتم ضده متدن غربى باشد. توانه�ترين دورشنفكرضد�رو
انه. درشنفكرلوژيك يا ضد عاملانه بلكه گفتم ضد روهيختگى يا ضد تكنوفر
د.د دارجود ذهن وكرى مملو از تنفر از كارندگى مسيحى، جريانى قوز

دجوده باشم بايد بگويم كه داليلى تاريخى واحت كرا راى اينكه خيالتان ربر
ىد اين عكس�العمل مسيحيان تاييد مى�كنند. بسيارا در مورند كه سخن مردار

ده�اند كه يكى ازا حس كرى ردمى كه فاقد منصب كليسائى�اند نتيجه چيزاز مر
ء�هاضمه جـهـانان» ناميـده اسـت. سـوشنفـكـرا «خيانـت روالهيـدانـان آن ر

ايانه باالانه الهيدانان، آنقدر شكاكيت، بدبينى و انتقادات منفى�گرشنفكررو
ا بهد ردمى كه در امور كليسا فاقد تخصص�اند اعتـمـاد خـوده است كه مرآور

س ازد، تـرارى از موانه از دست داده�اند. در بسـيـارشنفكـرى�هاى روپيشتـاز
انه تاب ايستادگى نداشتـهشنفكرى روه�بين كنجكـاواينكه ايمان ما در زيـر ذر

اى دفاع از ايمامنان، به ذهن انسان حمله�ور شده آند كه برباشد باعث مى�شو
ده، حفظ كنيم بها بنا كرد راى اينكه ايمان خوه دهيم. ما برش جلوا از بى�ارزر

از مى�كنيم وى احساسات درد رو بياوريم دست به سوجاى اينكه به ذهن خو
اجهيم.اين مساله بسيار جدى است، مساله�اى كه در كليساى معاصر با آن مو

جه ممكن،ايانه نيست اما به عالى�تـريـن وگرشنفكرمسيحيت اگر چـه رو
ى سخن با شعورن مقدس، روشنفكر است. اين بدان معناست كه مـتـورو

ش بگشايد.ائى آغوگرشنفكرح روى رود بى�آنكه در اين حال، به روآدمى دار
ليتاپا معقوانه يا سرندگى خشك حسابگرار نيست كه يك زحيات مسيحى قر

شار از شور و غلـيـان بـاشـد.د؛ حيات مسيحى بـايـسـتـى حـيـاتـى سـربشـو
اجبها وها و باراحساساتى مملو از شادمانى، محبت و ميل به اعتـال، بـار

ىاقع پاسخ به چيزده شده�اند. البته آن احساسات آغشته به هيجان، در وشمر

ن مقـدسقتى كه در متـود. وستى آن صحه مـى�گـذاراست كه ذهن مـا بـر در
حناا كه من بر جهان غالب شده�ام» (يوانيم كه «خاطر جمع داريد؛ زيرمى�خو

ى نيست. جـاخوراكنـش در٣٣:١٦)، سر تكان دادن به عالمت تأئـيـد، و
 بر دنيا پيروزًا مى�دانيم كه مسيح عمـالد كه از شع4 سر پا بند نشويم زيردار

قصا به رد و پاهاى ما رمى�آوراز درا به اهتزاقعيت جان�هاى ما راست. اين و
ت حضور مـسـيـح يـاشمندتـر از چـشـيـدن حـالوى ارزد. چه چيـزامـى�دارو

ح�القدس است؟هم�نشينى با رو
ن چشيدن مسيحك مسيحى بدوخدا از دست دادن شور و اشتياق يا سلو

ده كالم و احسـاس مـنمـوده است. و اما هنگامـى كـه بـيـن فـرع كـرا ممنـور
ست داشتهكشمكشى برپاست، تكلي4 چيست؟ حقيقت اين است كه چه دو

اپاىا بكنيم كه خدا مى�گويد. سرى رباشيم و چه نداشته باشيم، بايد آن كار
ه است.سخن مسيحيت هم در اين بار

دتان بهندگى خـوقتى در زع مكث كنيم. وضوى اين مـوبگذاريد كمى رو
ظيفهنيد كه مى�دانيد و مى�فهميد كه به گفته خدا وى دست بزجاى اينكه به كار

د عالقه شماست،ى دست مى�يازيد كه حس مى�كنيد مورشماست، به چيز
حم اختالف بين سعادتى از تراقعيت عارچه پيش مى�آيد؟ اينجاست كه ما با و

ا با يكديگر اشتبـاهد آن دو راحت مى�شودن روبرو هستيم. چقدر رو لذت بر
ب شده است امـادن، «حق الينفك» مـا مـحـسـوفت! در پى سعـادت بـوگر

ب به نظـرى آنها مطـلـودن دو چيز جداگانـه�انـد. هـر دوسعادت و لـذت بـر
اند باعـثفت. گناه مى�تـوش گران در آغوا با هم منى�تـوسند اما هـر دو رمى�ر

د. البته اگر گناه آن�چنان لذتىاند سعادت بياورگز منى�تود اما هرلذت شما شو
د. با متام اينها و در حالى كهسه كـرسوا به آن ونداشت مشكل مى�شد كسى ر
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سد» اما متضمن سعادت نيست. اگر اختالفب به نظر مى�ر «مطلوًگناه غالبا
ا ندانيم، يا حتى بدتر از اين، اهميتى به اختالف آنها نـدهـيـم، قـدمآن دو ر

داشته�ايم.دن به لذات جسمانى برگى در جهت رو آوربزر
دن است كهدن و سعادمتند بو در حلظه تشخيص اختالف بين لذت برًدقيقا

اده خدا وا نشان مى�دهـد. بـيـن ارد رن مقدس، نقش حيـاتـى خـودانش متـو
د. فريب بنيادين شيطـان ازد دارجوجه وابطه�اى شايان توسعادمتندى انسان ر

مغانا بـه اراند سعـادت رگز منى�تـود كه اطاعت، هـرغ ناشى مـى�شـواين درو
ا، تا آنسه شدن آدم و حـوسوسه آغازين، يعـنـى وسود. از هنگـام آن وبياور
خيده است:ه بر يك پاشنه چرارغ همواهى شيطانى شب آخر، در آن دروگمر

اد. اگر آنچه راهيد بوا بكنيد كه خدا مى�گويد، سعامتند نخـوى ر«اگر آن كار
اهيـدا خود و سعـادت راهيد بـواد خـوسانيـد، آزكه من مى�گويـم بـه اجنـام بـر

شناخت.»
د داشتهجوايطى بايد وست دربيايد، چه شرف شيطان درار باشد حراگر قر

ندد كه خـدا ازقتى به حتقق مى�پيـوايط شيطـان وسد كه شرباشد؟ به نظر مـى�ر
اه يا فريبكار. اگر كسىن نباشد: جاهل، بدخـويكى از اين سه حالت بيـرو

د البد بايد بگويد كـه كـالما در نظر بگيـرل از اين سه حالت راهد شـق اوبخو
ا كه آن كالم از يك اشتباه لپى آسمانـىگر منى�افتد چـرخدا در ما انسان�ها كار

اهد گفت كه خـدا فـاقـدفته است. او همچنيـن بـه نـاچـار خـوچشمـه گـرسر
فـاه واه سعادت به ماست. خدا شـايـد راى نشـان دادن رم برگاهى�هـاى الزآ

شزومآ تسرد ار ام هك دناد�ىمن ردق�نآ تسه هك ىزيچ اما دهاوخب ار ام ىماكداش
ا از مخمصه جنات دهد اما پيچيـدگـى�هـاىد كه ما رست مـى�داردهد. او دو

د كشانيده است.كوا به رندگى انسان و حالت�هاى انسان، ذهن او رز

د ما بداند كهدمند باشد و بهتر از خوم، خدا شايد بى�نهايت خرو اما شق دو
ن،ست. شايد خدا بهـتـر از فـالسـفـه، اخـالقـيـواى ما نـيـكـوى برچه چـيـز

ان پيچيدگى�هاىانكـاوس، شبانان و اجنمن روان، معلمين مـدارسياستمدار
د. او از حلاظ علمك كند اما قضيه اين است كه او از ما تنفر دارا درانسان�ها ر

اد سعادمتند كائنات باشـد، مـا رجود تنهـا واى اينكه خـود اما بردى نداركمبـو
دن از بدبختىى او مبنى بر لذت بردى از آرزواه مى�كند. شايد احكام او منوگمر

ا به يك فريبكاراند او ره ما مى�توء نيت او دربارتيب، سوما باشد. به همين تر
انا تبديل كند. چه بى�معنا! اگر چنين سخنانى حقيـقـت مـى�داشـتخيلى تو

د كه خدا شيطان است و شيطانسيديم اين بـوآنگاه به تنها نتيجه�اى كه مـى�ر
 هنر دست شيطان است.ًاقعان مقدس وخدا؛ و متو

د اما متاسفانه؟ كاش محال و غير قابل تصور مى�بومحال؟ غير قابل تصور
دماجعه به كشيشان، به مـرد مرارد از موان مورار در هـزًاقعاد، وان موراردر هز

ن مقدس عمل كنند و علت هم اين است كهد كه بر خالف متوصيه مى�شوتو
ده باشد: «بلها سعادمتند كـراجعه�كننـده ردم مراهد مـرطه مى�خوكشيش مربـو

ه ايناقعيت كه كتاب�مقدس اجـازغم ايـن وا برويد و عليراه رخامن، هميـن ر
دنندگى كرم كه با زا كه اطمينان دارتان جدا شويد چرهرا منى�دهد، از شوكار ر

سيد.»اهيد رگز به سعادت نخودى، هربا چنين مر
ى كـه درازد داشته باشـد، رجوى وازمينه سعادمتنـد شـدن بـشـر راگر در ز

ى است كه از طريـقازششى به عمل آمده، همـان رم نگاه داشنت آن كـومكتو
سيده است: «مقصد نهائى بشرن هفدهم به دست ما راب�هاى قرال و جوسؤ

از سعادت در اطاعت ازاى ابد است.» ردن از او برذكر جالل خدا و لذت بر
انيم سعادمتند باشيم؟ اگرنه مى�تود. اگر مطيع نباشيم چگوخدا يافت مى�شو
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انيم سعادمتند باشيم؟نه مى�توار است چگوع اطاعت ما از چه قرضوندانيم كه مو
عضواين كل مطلب اين است كه مادامى كه ما از كالم خدا بى�خبر مبانيم موبنابر

اهد شد.شن نخو روًآن سعادت بر ما كامال
ى ناگفته منانده باشد، دانش كالم خدا متضمن آن نيسـتاى اينكه چيزبر

ده به آن عمل نيز بكند اما حداقل خاصيت آن ايـنا كسب كركه كسى كه آن ر
اىد برشش خواهيم دانست كه در كشش و كواست كه پس از كسب آن، خو

ل باشيم. قضيـههائى مشغـوده است به چه كارار بـونيل به مقصد انسان، قـر
ا باور داريم يا نداريم بلكه به ايند كه ما خدا رايمان چندان ربطى به آن نـدار

ى به خدا داريم.نه ايمان و باورد كه چگوط مى�شومربو

nOKJð ÈU²Ý«— —œ v³KD�

ش علمى، اهميت اخالقى،د؟ ما ارزا مطالعه كرا بايد كتاب�مقدس رچر
ديم. ما به افسانه�هائى نظـرجز و مفيد ذكر كـرا به طور موو طريق سعـادت ر

دم از مطالعه كتاب�مقدس هستند. مـا دردانى مرگرانداختيم كه دستاويـز رو
هائىمان، چيزگارى روزشنفكراى ضد رواگماتيسم و حال و هوح پرد رومور

ا ناچار از مطالعه كتاب�مقدسال كه چرد اين سؤديم. در مورسى كرا با هم بررر
د.ان آورى مى�توح است و داليل بيشمارانى مطراوهاى فرهستيم، چشم انداز

ا به خاطر تهذيبم كه كتاب�مقدس رانستم دست به دامان شما شومن مى�تو
ده، ميل به مطالعهغيب استفاده كرا و ترانستم از فن اغـومطالعه كنيد؛ مى�تو

انستم بگويم كه مطالعه كتاب�مقـدس،امن. مى�توانگيـزا در شما برسعادت ر
انستمندگى ما است. مى�تو دقيق�ترين و پرپاداش�ترين جتربه حتصيلى زًاحتماال

ه�هان مقدس، چه بهـرداليل متعددى اقامه كنم كه شما از مطالعه جدى متـو

الاى اين سؤد. همه اينها به كنار، سخن آخر اين است كه به ازاهيد بركه نخو
د، دليل اصلى اين است كه مطالـعـها مطالعه كـرا بايد كتاب�مـقـدس ركه چر

مزبور، تكلي4 ماست.
د،د، مبهم مى�بـواگر كتاب�مقدس كسل�كننده�ترين كتاب جـهـان مـى�بـو

دظيفه ما بوط است، همچنان وجاذبه�اى نداشت و به نظر مى�آمد كه نامربـو
د،قابل هضم مى�بوار و غيرا مطالعه كنيم. اگر نثر كتاب�مقدس ناهموكه آن ر

ان انسان، حتت جبر ود. ما به عنوظيفه، همچنان بر جاى بـوآن تكلي4 و و
اى آسمانى زيست مى�كنيم كه به ما حكم مى�كند كه مطالعه كالم خدا راقتدار

ار دهيم. او پادشاه مختار و مقتدر ماست و كتاب�مقدس،د قرجهه همت خوو
ى نيستا مطالعه كنيم. تكلي4 چيـزمان مى�دهد كه آن رست و او فركالم او

ده�ايد كه به آن تكليـ4ع نكرده باشيم. اگر هنوز شـروا انتخاب كـركه ما آن ر
دا ببخشايد و با خواهيد تا شما رمند آنيد كه از خدابخوپاسخ دهيد، پس نياز

سانيد.ا به اجنام برد رعهد ببنديد كه از امروز به بعد تكلي4 خو
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�٢�
مطالعه شخصى

و تفسير شخصى كتاب�مقدس

د آمريكـائـى، سـه جـلـد هر فـر�ده شده است كـه در هـر خـانـهتخـمـيـن ز
ش�ترينفروه جزو پرارد. كتاب�مقدس در آمريكا همـود دارجوكتاب�مقدس و

د در خانـه�هـاىجوى از كتاب�مقـدس�هـاى مـوكتاب�هاست. شـايـد بـسـيـار
دم در البالىن خانه�ها به حساب آيند يا مراسيوء دكورآمريكائى�ها، فقط جز

اد رد عالقه خوگ�هاى خشكيـده مـورخى عكس�ها و گلبـراق آنها فقط بـراور
ى كنند. همچنين هنگامى كه شبانى به خانه كسى مى�آيد، كتاب�مقدسنگهدار

ى گذاشت. ازا در جاى چشمگيران آن را كه مى�تود چرچيز كار آمدى مى�شو
مينك�ىم شومارف تحار ىليخ ،ديآ�ىم تسد هب تحار سدقم�باتك هك اجنآ

هك ميشاب هتشاد ار زايـتما نيا ميناوتب ات هدش تخادرپ ىفرـگش ىئاهب هچ هك
ار نآ دوخ ىارب ميناوتب دوخ و ميوش نامدوخ نابز هب ىسدقم�باتك بحاص

.مينك ريسفت

vB3ý dO�Hð Ë dðu" sOð—U�

د ودهاى نهضت اصالح�طلبى يكى اصل تفسيـر شـخـصـى بـواز دستاور
ددم هر منطقه از جهان. اين دو دستاورجمه كتاب�مقدس به زبان مرى ترديگر
اجد اهميت�اند و فقط پس از مخـالـفـت�هـا ولى، پا به پاى يكـديـگـر واصو

دندده بـوأت كرجفاهاى بسيار به دست آمدند. دهها تـن از كـسـانـى كـه جـر
سطانيده شـدن در وجمه كنند، با سـوزمى تـرا به زبان�هاى بوكتاب�مقـدس ر

داختند. يكى ازا پرد رص در انگلستان)، بهاى اين كار خوميدان�ها (به خصو
دد تا هر فرجمه كرا به زبان آملانى ترد كه كتاب�مقدس رتر اين بوفقيت�هاى لومو

اند.ا بخود آن راى خواند برادى بتوباسو
ادهم، تفسير شخصى كتـاب�مـقـدس رن شانزد كه در قـرتر بود لـواين خو

فىاب معروتر اصالح طلب، در لفافه جوار داد. لوجه قرن تو در كانوًشديدا
مز خطاب به مقامات كليسائى و سلطنتى داد،اى ورد به شور خو�كه در بيانيه

د.ا گنجانيده بواصل تفسير شخصى ر
د اعالم پشيمانى كند،شته�هاى خواسته شد تا از نوتر خوهنگامى كه از لو

ى به انكار آنچـهن مقدس يا دليل بارز ديگرسط متـواو گفت: «مادامى كه تو
ا انكار كنم. از اين رو كـهامن آن مطالـب رشته�ام قانع نشده باشم، منـى�تـونو
ستجدان، نـه درخالف ودن برجدان من اسير كالم خدا است، عـمـل كـرو

د، خدا ياورامن كرى منى�توضع من اين است و كار ديگراست و نه ايمن. مو
تر گفت: «مادامى كه... قانع نـشـدهجه داشته باشيد كه لـومن باشد.» تـو

گ اجنامگسبرباشم...» در مباحثاتى كه پيش از اين جريان در اليپزيگ و او
ن مقدسجاهت تفسير متود كه وسانده بوا به آجنا رت رتر جساردند، لوشده بو

اهاىد، چه مخال4 تفسير پاپ�ها و چه مخال4 تفسير شورفته بوا مسلم گرر
سط مقامات كليسا، بهها توت او منجر شد كه باركليسائى باشد. اين جسار

د بلكه در زير بار آنها عذابا سبك نشمرتر اين اتهامات ردد. لوت متهم گرنخو
دش بر خطا باشد اما در عينمى�كشيد. او عقيده داشت كه ممكن است خو

ده باشند. ازاها نيز ممكن است سهو كرار مى�ورزيد كه پاپ و شورحال اصر
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فت، منبعـىچشمه مى�گرى از خطائى كه حقيقت از آن سرنظر او، منبع عار
تيب، تاگز اشتباه منى�كنند.» بدين تـرن مقدس هرد. او گفت: «متويگانه بو

اد را قانع كنند كه اشتباه مى�كند، او خوانستند او ران كليسا منى�توهبرمانى كه رز
ا بهد او رجدان خون مقدس ومكل4 و مقيد مى�دانست كه از آنچه تعليم متـو

ادهى كند. با اين مجادله، اصل تفسير شخصـى زد، پيروآن قانع ساخته بـو
شد و به آتش تعميد يافت.

طسوت سدقم�باتك همجرت راك سپس و رتول هناعاجش رظن راهظا نآ زا سپ
و دركن اهر ار هيضق ،مور كيلوتاك ىاسيلك ،گروبراو رد ىناملآ نابز هب ىو
هس هزين و درك جيسب ار شيـاهورين روبزم ىاسيلك .دز تـيمولظم هب ار دوخ
تكرح نيا هك داد ناشيا تسد هب ىمجاهتدض حالس ناونع هب ار ىا�هخاش

هزين نآ ىاه�هخاش نيرتزيت زا ىكي .دش فورعم تاحالصا دض تكرح هب
.دوب تنرت ىاروش طسوت ناتستورپ شبنج هيلع ىا�همان�اعدا ميظنت ،ىعفادت
،دندوب هدرك ناونع نابلط حالصا رياس و رتول هك ار ىلئاسم زا ىرايسب تنرت
نآ هرابرد تنرت هك دوب ىصخش ريسفت ،لئاسم نآ زا ىكي .تسشن خساپ هب

:تفگ
دنت] مقرر مـى�داراى تراح جلام گسيخته، [شوربه منظور ممانعت از ارو

ل مسيحى و حتىط به ساختار اصوعات ايمانى و معنويات مربوضوكه در مو
اى خويش و مطابـقان كليسا، هيچكس با تاكيـد بـر رتعليمات يكدالنه پـدر

ا تفسير كند، معناىعات و معنويات رضود، به خيال اينكه آن موات خوتصور
ى كه كليساى مادر مقدس ازا خالف تفسيرا حتري4 نكند و آنها رن مقدس رمتو

د واراستين آن موم ره مفهـواى دربارا كه صدور رآنها مى�كند، تفسير نكند چر
ده است يا مى�كند، متعلـق بـه هـمـانى كه كليساى مـادر مـقـدس كـرتفسيـر

مانجه و در هيچ زهاى متناقض، به هيچ وكليساست، در عين حال كه تفسير
ند.نبايستى منتشر شو

دارجه شديد؟ حكم مزبور در حين بيان موب متوا خوه راى صادرآيا حلن ر
ليكليت دفتر تعليماتى كليساى كاتود مى�گويد كه اين در حيطه مسئوديگر، دار

ا اظهار كند. به گفته اين حكم،ح دهد و معناى آنها را شرن رم است كه متورو
صى ياى خصواستاى داورن، مى�بايست مطلبى در رم آن متوح و بيان مفهوشر

اىى شوراضح است كه اين حكمى كه از سـود. وعقيده شخصى تلقى شـو
ل نهضت اصالح�طلبىد قبوئى به اصل مورنت صادر شد، به منظور پاسخگوتر

د.احى شده بومبنى بر تفسير شخصى طر
انيمار دهيم، مى�توسى قرد بررا به دقت موردر هر حال، اگر حكم مزبور ر

ه آن اصل اصالحى است. آياءتفاهمى بسيار جدى دربارى سوببينيم كه حاو
م ايناصالح طلبان باعث جلام گسيختگى شدند؟ آيا تفسير شخصى، به مفهو

ى تفسير كند كه متايالت شخصىا طورن مقدس رد متواست كه كسى حق دار
سانهالهوا بون مزبور رده باشد؟ آيا ممكن است كسى متوا در آن حلاظ كرد رخو

دار او نباشد؟ آيا اصالحو غريب تفسير و منتشر كند و هيچ كس و هيچ چيز جلو
د تفسير اشخاصى مانند متخصصين تدريسطلبان گفته�اند كه كسى حق ندار

شن است. اصالحاالت رود؟ پاسخ همه اين سؤا محكم بگيرن مقدس رمتو
دند (ايناح جلام گسيخته بوسايل ممانعت از ارواههـا و وطلبان هم مشتاق ر

ل متناسب تفـسـيـرائه اصواى ارد يكى از داليل تالش مجدانـه ايـشـان بـرخو
اى چنـانى برد و معيـارى شوگيـراى جلود تا از تفسيـر بـه ركتاب�مقدسـى بـو

اح جلام گسيختهاهى كه ايشان مى�جستند تا ارود آيد). البته رجوهائى به وتفسير
د كه بگويند تعليمات صاحب منصبان كليسائى،سط آن مهار كنند، اين نبوا تور

ى از خطاست.عار
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نت به چـشـماى تـر شور�شايد سنگين�تريـن اصـطـالحـى كـه در مـصـوبـه
نت مى�گويد: هيچ كس حق اختصاصىد، اصطالح حتري4 باشد. ترمى�خور

افق�اند.د با آن سخن مود. اصالح طلبان با متامى قلب خوا ندارن رحتري4 متو
ان رده كه اشخاص حق داشته باشند متوگز به اين معنا نبـوتفسير شخصى هر

ا نيز يدكليت سنگين تفسير دقيق رحتري4 كنند. حق تفسير شخصى، مسئو
از تفسير است نه حتري4. هنگامى كه به پشتمى�كشد. تفسير شخصى، جو

حمانه دستگاه تفتيش وان اصالح طلبى و پاسخ بى�رسر نگاه مى�كنيم و دور
ان مقدس رجمينى كه متوا مى�بينيم، مترجمين را داشته شده بر مترجفاهاى رو

سى پيدا كنند، يكـهدم به آنها دستردند تا عامه مرجمه كـرمى تربه زبان�هاى بو
نهم چگـوليـك روعماى كليساى كـاتـومى�خوريم. ما تعجب مى�كنـيـم كـه ز

اندن كتاب�مقدسا به خاطر خودم رجه فاسد باشند كه مرانستند تا به اين درمى�تو
جا از حال طبيعى خارنه امور هم انسـان رشكنجه كنند. حتى تصور اين گـو

نه تأمالت تاريخى از قلم مى�افـتـد ايـن در اين گـوًمى�كند. و اما آنچه غالـبـا
.دنا�هتشاد تسد اياضق نآ رد مه شيدناريخ و هاوخكين مدرم زا ىرايسب هك تسا

حالطصا هب مدرم رايتخا رد ار سدـقم�باتك رگا هك دوب هديسر هـجيتن نيا هب مور
و جره ،دننك ريسفت ار بتك اهنآ دهد هزاجا و دراذگب صصختم ريغ ىناحور ريغ

سفنداناهد شد كه گواهد آمد و باعث خوج مضحكى از اين ميانه پديد خومر
تيب، آن كليسا در مهلكه عذاب ابدى بيفتند. بدين ترًند و احتماالاه شوگمر

دكشى منـجـرى كه به خـوسفندان از افتادن در مسـيـربه منظور حفـاظـت گـو
حله اعدام، دست يازيد.مى�شد، به تنبيه بدنى اشخاص، حتى تا مر

ن مقدسد اما شفافيت متـوگاه بواز تفسير شخصـى آات جوتر از خطـرلو
ات حتري4، خطيـرد. با اين حساب، با اينكه خطـراحت مى�كـرا رخيال او ر

شن اجنيل، روًمى از پيام اساساگاهى عموتر انديشيد كه فايده آدند، اما لوبو
دد. او بر آند، باعث جنات نهائى مى�گربسى بيش از آنكه باعث تخريب شو

ىاندازد «سيل بنيان برد كه ممكن بوا بپذيراه چشمه�اى ردن رد كه ريسك گشوبو
د.ى سازا جاراز گناه» ر

دم عادى و فاقد منصـبى مـرا به روتفسير شخصى، در كتاب�مـقـدس ر
ليان امور كليسائى، بـايـدا منكر نشد كه مـتـود اما اين اصل ركليسائى گـشـو

ج در كتاب�مقدس،ش به ايام مندرده باشند. اصالح طلبان با نگرحتصيل�كر
ان عهد�عتيق و جديد، ربى�ها، كاتبان وفتند كه در ميدان علم و عمل دورپذير

ده�اند. اينكه معلمانه و در خور اهميتى بواى جايگاه ويژخدمت تعليم، دار
تن مهارم، تاريخ و جتزيه و حتليل متوسوبايد در زبان�هاى باستانى، آداب و ر

داشته باشند، همچنان يكـى از شـاخـصـه�هـاى مـهـم كـلـيـسـاى مـسـيـحـى
 باعـثًاان» مكـررتر مبنى بر «كهانت همـه ايـمـانـدار مشهور لـو�هاست.آمـوز

 مزبور به اين معنا نيست كه ميان صـاحـب�هء�تفاهماتى شده است. آمـوزسو
دجوى وجه متايزند، هيچ وليت كليسائى ندارمنصبان كليسائى و آنانى كه مسئو

د مسيحى، در خدمت كلىد كه هر فره فقط بر اين پا مى�فشارد. آن آموزندار
د. از هر يك از مااى اجنام دادن داردن و تكليفى براى ايفا كركليسا، نقشى بر
اى همسايه خويش، مسيح» باشيـم.استه شده است كه «بـربه طور قطع خو

ن ما همه مسيح هستيم كليسا احتياجى به ناظرالبته اين به آن معنا نيست كه چو
د.و معلم ندار

مان يافته، شورد با كليساى سازخوردم در برى از مرهنگ فعلى، بسياردر فر
خى با نشان دادن عكس�العملا از دست داده�اند. برد رو اشتياق مسيحى خو

ده�اند.ج دامن زج و مرج كليسائى، به آن هـرج و مرابر هره در بربيش از انداز
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هنگى دهه ٦٠ و در آستانه جنبش عيسى و كليساىآمده از انقالب فرانانى برجو
لد قبوان شبان خوا به عنومينى، فرياد سر دادند كه «حاضر نيستم كسى رزيرز

مان يافته يا حاكميتى منسجم متشكل ازكنم؛ من اعتقادى به يك كليساى ساز
ا كه به دست چنين اشخاص بدهى،م.» اصل تفسير شخصى ربدن مسيح ندار

ا صاحب شده�اند.ائى عميق رعى ذهنيت�گراز نومثل اين است كه جو

vz«dÖÅXOM¼– Ë vz«dÖÅXOMOŽ

ائى در تفسيرنى ذهنيت�گراضح و كنوگ تفسير شخصى، خطر وخطر بزر
ل بههله او در وًتر از آن است كه غالبااگيركتاب�مقدسى است. خطر مزبور فر

دجواز وسد. من با دقت در مسير مباحثات و مجادالت الهياتى، ابرنظر مى�ر
ده�ام.ا شاهد بوكانه اين خطر ربسيار زير

كت داشتم.دى شرگرگى�ها با محققان كتاب�مقدسى در ميزمن همين تاز
ديم كهد زير و مب�هاى قسمت خاصى از عهد�جديد بول مباحثه در مورما مشغو

ى عهد�جديدسى داشت. يكى از محققانى كه رود آن نياز به بررمعنا و كاربر
دد گفت: «فكر مى�كنم كه مـا بـايـد در مـورع سخن خـوكار مى�كند در شـرو

اا هم بگوييم چراستش رادانه عمل كنيم و راج معانى از عهد�جديد، آزاستخر
ا در عهد�جديدى ر مى�بينيم همگى همان چيـزًى كه مى�كنيم نهايتـاكه هر كار

انيم، مباند كه اين هم كـار بـدىاستيم بـخـول هم مى�خـوانيم كه از اومى�خـو
ست شنيده�اند. چنان گيج شدهش�هايم درانستم باور كنم كه گونيست.» منى�تو

عى احساسد با نود شده بواردم. ضربه�اى كه به من ودم كه هيچ دفاعى نكربو
اىنه تالشى برا احتمال مى�دادم كه هـر گـود زيرهم آميخته بـوبى�حاصلـى در

انتى حائز اهميت، بى�حاصل باشد. مشكل بتودوبدل ايده�هايمان به صورر

ح كند.ا مطرد رى خواحت، پيش�داور و بدين صرًا يافت كه علنادانشمندى ر
ا دملـاند در كشمكش باشـيـم كـه آنـچـه رشايد همه ما با ايـن متـايـل گـنـاه�آلـو

اه چنان متايلى رارم كه هموارانيم، البته اميدون مقدس بخواهد، در متومى�خو
سل به آنهاس ماست كه با توسائلى در دسترنداشته باشيم. من مطمئنم كه و

ى كنيم.گيرانيم از آن متايل جلومى�تو
حطس رد ،ىسدقم�باتك ريسفت رد ىئارگ�تينهذ حور ناسآ شريذپ نيا

دروم رد ندرك ثحب زا سپ هك اسب هچ .تسا هريچ هزادنا نامه هب مه ىمدرم
،دـنيوگ�ىم هداس ىليخ هدرك عـطق ارم تانايب مدرم ،هيآ دنچ ـاي كي موهفم
دناوت�ـىم ىئاـنعم هچ ـىنايب ـنينچ ».تسا ـنيا امش هـديقع ـسپ ،بوخ«
نشور ًالماك رـاضح همه رب ،ناگدـنيوگ نآ ديد زا هكنيا ـتسخن ؟تشاد
نم هديقع ،ما�هدرك هئارا شيوخ ـريسفت ناونع هب ار نآ نم هك ىريسفت تسا
متسه ىسك طقف نم ،راضح رظن زا ،ناگدنيوگ نآ مشچ زا مه زاب .تسا

روصت ،تسه هك ىزيچ اهتنم تسا هدرك زاربا دروم نآ رد ار دوخ هديقع هك
نآ مود ىانعم .منك�ىم زاربا ار دوخ هديقع مراد هك دنناد�ىم مدرم هك مدرك�ىمن
عوضوم لصا زا هكنآ�ىب دنهاوخ�ىم ناگدنيوگ نآ هك تسا نياً الامتحا ،نايب

همانرب رد ار مدرم لافغا هك ىئاطخ ىروآداي هب طقف دنشاب هدروآ نايم هب ىنخس
زاربا هديقع هكنيا هب هراشا اب اهنآ دياش .دننك رش عفد دوخ زا ،تسا هتشاد

ار دوخ هفيظو مامت دننك�ىم ساسحا تسا هدوب نارنخس صخش هديقع هدش
حرطم لصا نآ دروم رد هـمه هك ارچ دنا�هداد ماجنا هديـقع نآ راكنا دروم رد
راهظا لورپسا .ىس .رآ ناهد زا هك ىا�هديقع ره هك دنا�لوقلا قفتم هدشان

اب .دوب دهاوخن و هدوبن تسرد زگره ىتاراهظا نانچ اريز دشاب طلغ دياب دوش
ىتقو هك مراد كش ،دشاب هتشاد ىنانمشد دناوت�ىم نم دياقع هكنيا هب هجوت
.دشابن ىرگيد زيچ وا روظنمً اعقاو »تسامش هديقع نيا« ديوگ�ىم ىسك
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د نظر چنان اشخاصىق الذكر، مورتصور مى�كنم اگر هيچيك از دو شق فو
نباشند، منظور اغلب ايشان از آن بيان اين است كه «اين تفسير شماسـت و

افق نيستم و البتـهدتان بسيار هم عالى است. من با تفسير شـمـا مـواى خوبر
هاىه مال شما معتبر است. هر چندكه تفسيرى كه من مى�كنم، به اندازتفسير

ست باشند.تفسيرانند درما متضاد و متناقص يكديگر هستند، اما هر دو مى�تو
اى مند عالقه من برست است و تفسير مـوراى شما درد عالقه شما، بـرمور

ائى است.ست است.» اين همان ذهنيت�گردر
ع جداگانه�اند. قائل شدن به اينكـهضودن دو موائى و ذهنى بـوذهنيت�گر

ى ذهنى است يك چيز است؛ گفنت اينكه حقـيـقـت،اى عنصرحقيقـت دار
اى اينكه صحت وت با آن است. بر متفـاوًى كامال ذهنى است، چيزًشديدا

تى بامنندگى من اهميتى داشته باشد، بايد آن چيز به صـورى در زسقم چيز
اقع ممكند» در وان مى�بارجيا بارسرو كار داشته باشد. اظهار اينكه «در جور

د. به طور مثال، اگرندگى من ندارتباطى با زست باشد اما هيچ ار درًاست عينا
دگ شديدى نيز در آجنا مى�باران، تگرات بارازانند به من نشان دهند كه به موبتو

دهى كرمايه�گذارمينه هلو سـرند و من هم در زل هلو صدمه مى�زكه به محصو
ندگى منش به زالنند كه آن بـارانند به من بقبوقت است كه مى�توباشم، آن و

ش با ذهن من مناسبت پيـداد. اينجاست كه ديگر ذكر آن بـارط مى�شـومربو
د،ا مى�گيرند و گريبان مرا مى�زقتى كه حقيقت يك قضيه در خانه مرمى�كند. و

ندگى من،د يك منت كتاب�مقدسى در زآن قضيه يك قضيه ذهنى است. كاربر
ى با آنچه ازمتندى داشته باشد. البته چنين چـيـزاند مفاهيم ذهنـى قـدرمى�تو

ايش به ذهنيت يعنى حتري4ت است. گرد نظر ماست، متفاوائى مورذهنيت�گر
ا. قائلاى تطبيق آنها با منافع شخص ذهنيت�گـرم عينى اصطالحات برمفهو

ندگىتباطى به زد»، ممكن است هيچ ارن مى�بارجيا بارشدن به اينكه «در جور
ند.ا دارد رم خوانيا نداشته باشد اما كلمات آن جمله همچنان مفهومن در پنسيلو

اناتاى نباتات و حيوئيم برجيا، اگر نگودم جوراى مرى كه برآن كلمات از چيز
آجنا، اتفاق مى�افتد خبر مى�دهند.

هب ـهتفگ كي ـتقيقح هك ـتسا ىتقو طـقف هن ىئارگ�ـتينهذ نتفـاي ققحت
نـينچ�مه هكلب دوش�ـىم ىلمع نآ عوضوم دروم رد و هداد ـطسب نآ عوضوم
هك تسا رارق رگا .دوش�ىم ليلحت نآ عوضوم طسوت روبزم تقيقح هك ىتقو
ىئارگ�تينهذ زا ،راك زاغآ نـامه زا دياب ،مينك بانتجا نوتم 4يرحت زا ام
.ميزيهرپب

ا بهن رن مقدس، نبايد آن متـومى عينى از متوى دستيابى به مفهودر تكاپو
اعى و بى�جان تبديل كنيم. آنچه بايد بكنيم اين اسـت كـهى سبك، انتـزچيز
د، چه مى�گويد اماط به خومينه مربوشيم تا دريابيم كه كالم، در بستر و زبكو

ظيفه به كـارش ول و حواظب باشيم كه پيش از اين دريافـت، در حـوبايد مو
ظيفه�اى است مهم و اهميت آنندگى خويش، كـه وبسنت مفاهيم كالم در ز

نيم. گفته خاصى از كالم،سه هم نزك آن مفاهيم نيست، حتى پركمتر از در
مدهاى شخصى متعددى داشته باشد امافقط يـك مـفـهـوممكن است كاربـر

د. از ميان تفاسير قاطعانه�اى كه مدعى يكديگر و متناقـض�انـد،صحيح دار
ست به حساب آيد مگر آنكه خدا دو يا چـنـداند دربيشتر از يك تفسير منى�تـو

ه تضاد و تناقض تفاسير و حالت تك دربارًه سخن گفته باشد. ما بعدامنظور
اهيم گفت. به هرى سخن خوات كتاب�مقدس، به نحو كاملترمه اظهارمفهو

 دست�اندر كار بيان اهداف تفسير صحيح كتاب�مقدسى هستيم.ًحال ما فعال
ن مقدسنخستين هدف از آن تفسير صحيح اين است كه به معنائى عينى از متو
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ه دهيم كهسيم و از افتادن در دام�هاى حتري4 اجتناب كنيم يعنى نبايد اجازبر
ائى بيفتد.ها، به دست ذهنيت�گرمهار تفسير

ا به نحو بايسته از حساب استنباطمحققان كتاب�مقدسى حساب تفسير ر
ن. تفسير يعنى معناى لغاتجدا مى�كنند. تفسير يعنى تشريح گفته�هاى متو

فاج كنيم. از طرائد، از آنها استخرا، بى�كم و كاست و حشو و زويك منت ر
داشت كنيم كه به ظاهـر در آنا از يك منت برمى رديگر، استنباط يعنى مفهـو

تمه استنباط، مبادرد. تفسير، يك اقدام مهم عينى است اما الزيافت منى�شو
مى ازله عينيـات و دولى از مقوت ديگـر، اوائى است، به عبـاربه ذهنيت�گـر

مبحث ذهنيات است.
م كنيم. كتاب�مقدسائى دست و پنجه نرهمه ما ناچاريم با مساله ذهنيت�گر

داراهيم بشنويم. در اين قبيل موهائى سخن مى�گويد كه ما منى�خو از چيزًغالبا
دن ازش گذاشت و چشم بند بر ديدگان بست. انتقـاد كـرد پنبه در گومى�شو

ه دهيـم تـادتر از آن است كـه اجـازكتاب�مقدس بسى آسـان�تـر و بـسـا كـم در
ا بهد ر سخنان خوًاد كه عيسى مكرركتاب�مقدس از ما انتقاد كند. تعجبى ندار

اند» (به عنـود، بشنوا دارش شنـوده است كه «هر كس گـواين جمله ختم كـر
قا ٨:٨ ؛ ٣٥:١٤).ج،ع كنيد به لومثال ر

ه،د بلكه به همان انـدازائى نه تنها باعث خطا و حتري4 مى�شـوذهنيت�گر
م ايمان بياوريده دهيد به آنچه من به آن� ايمان دارد. اجازغرور نيز ببار مى�آور

ستدن كه عقيده من درده�ام يا جدل كرفقط به اين سبب كه من به آن� ايمان آور
د. اگراى اينكه عقـيـده مـن اسـت، از غـرور نـاشـى مـى�شـواست فـقـط بـر

سيدگى تابابر حتليل�هاى عينى و حتقيـق و رانند در برديدگاه�هاى من منى�تـو
ا آن�قدراضع حكم مى�كند كه از آنها دست بشويم. البته ذهنيت�گرند، توبياور

د.د پا بفشارضع خوانه يا استدال محكمى، بر مون هيچ پشتود كه بدوغرور دار
دتان باشيد،ست داريد كه بر سر عقيده خوئيم: «اگر دوقتى به كسى مى�گوو

اهم ماند»دم خود، خيلى هم عاليست؛ من هم بر سر عقيده خواشكالى ندار
ات شخصى ما بايستىتنى است. نقطه نظرام با فروع استدال در ظاهر تواين نو
ا كه آن نقطهند چرنى سنجيده شوى بيرود ما و با معيارجوج از وئى خارازودر تر

مين كسىف بر محمل كتاب�مقدس�اند. بر صفحه زهائى غير متعارات، بارنظر
ن مقدس داشته باشد. همه ما ديدگاه�هائى خالصى از متوًك كامالنيست كه در
 مى�دانستيمًاى ايده�هائى هستيم كه از خدا نيستند. شايد اگر دقيقاداريم و پذير

د، از آن ديدگاهت داركه كداميك از ديدگاه�هاى ما با ديدگاه�هاى خدا مغاير
ار است. ودست مى�شستيم اما متاسفانه تفكيك ديدگاه�هايمان بسيار دشـو

انگى�هاى ديگرش�ها و خبرسط كاواين چنين است كه ديدگاه�هاى ما، بايد تو
ند.ند و هم صيقل بخورهم عمق�يابى شو
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ار دادند،ى قرجه متايزدهم بين مشايخ ون شانزدر كليساى اصالح شده قر
ا بهدند. مشايخ مدير را به مشايخ معلم و مشايخ مدير تقسيـم كـريعنى آنها ر

لاندند. مشايخ معلم يا شبانان، مسئواخوطه فره كليسائى مربوه امور حوزادار
دند.دن مقدسين به خدمت بوعمده تدريس و گمار

ى از جاها مقطع قابلش آن، در بسيارل و حودهه گذشته يا مقطعى در حو
مان�هاى خدمت پيشه�اى مـثـلده است. سازى از جتديد حيات كليسا بـوذكر
مينه احياى اهميت اعضاىى در زهاى بسيارصه عمل، كارمان ايمان در عرساز

ادى استده�اند، منظور از اعضاى عادى، افراى كليساهاى محلى كرعادى بر
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ىاستاى بيدارانس�هائى كه در ركه فاقد منصب كليسائى هستند. تشكيل كنفر
ايج بدل شده اسـت.ى رند، به امـرآن اعضاى فاقد منصب تشكيـل مـى�شـو

گ مى�تپند،نامه�هاى بزراى برگ بلكه برى�ها بزراى منبرقلب�ها ديگر نه چندان بر
د ايشان. حاال ديگر نه عـصـرسط خواى آن فاقد منصبان و تـونامه�هائى بـربر

گ است.گ بلكه عصر جماعات بزرمبشرين بزر
قيات جنبش جتديد حيات اعضاى عادى يا همان فاقديكى از مهم�ترين تر

ده است كه به مطالعه كتاب�مقدسچكى بوه�هاى كومنصبان، ابداع تشكيل گرو
دمانى كه پيش از اين به كتاب�مقدس عالقه�اىه�ها، مرند. در اين گرودازمى�پر

ى از قيد و بندهاى دست وئى و عـارده�اند، در فضائى از هم�خـواز منى�كرابر
ك اينداشته�اند. محرى كتاب�مقدس برپاگير، گام�هاى بلندى در مسير يادگير

ىدآورف گرا مصرود ر يك نفر است كه هم و غم خوًچك اساساه�هاى كوگرو
س مى�دهند يا ايده�هاى خويشا دراد عادى يكديگر راد عادى مى�كند. آن افرافر

ا به پيشتيب كار مطالعه كتاب�مقدس رند و بدين تركت مى�ريزه مشارى دايرا رور
ده�اند. هر چهفق بو موًه�هائى در جتديد حيات كليسا كامالند. چنين گرومى�بر

ى پيدا مى�كنند،ت بيشترك و تفسير كتاب�مقدس مهاره�هاى مزبور در درگرو
ع بهدم با همديگر شروند. همين كه مرفق�تر مى�شودر جتديد حيات كليسا مو

ف است. البته ايند يك كار شگردن و مطالعه كتاب�مقدس مى�كنند، خوگشو
ه ريخنت دانش،ى دايرناك نيز هست. روه خطرف يك كار بى�اندازكار شگر

انگره ريخنت جهل، ويرى دايرا تهذيب مى�كنـد؛ روكتى است كه كليسا رحر
ى عصاكش كور دگر، باشد.اند مصداق كوراست و مى�تو
انندچك و مطالعه كتاب�مقدس در خانه�ها مى�توه�هاى كود گروجوبا اينكه و

ند آنند امـا در رواقع شوثر ول جامعه بسيار موى كليسا و حتـودر تعميق بيدار

دم ازد داشته بـاشـد كـه طـى آن، مـرجوحـلـه�اى وتعليـم و تـعـلـم، بـايـد مـر
سيده�ام كه حاال هم مانند هرند. من به اين نتيجه رده�ها تعليم بگيرحتصيل�كر

ا بر عهدهده است تا مناصب آن رمند يك كادر حتصيل�كرمان ديگر، كليسا نيازز
د جامع معلمـانند. مطالعه و تفسير شخصى بايستى با استـفـاده از خـربگير

د اما من كليساءتفاهم نشوم كه سوارد. اميدوسانده شوسمى، به نقطه تعادل رر
رد ـهك ىنارود ،منك�ـىمن توعد تاحالصا زا ـلبق نارود هب تـشگزاب هب ار

مدرم هك منامداش نم .دوب اسيلك ىمسر رداك ريسا سدقم�باتك ،نآ لالخ
نوخ و ـدنا�هدرك سدـقم�باتك ـهعلاـطم هب عورش هداـتسيا دوخ ىـاهاپ ىور

ـهك تسا نيا نم فـرح .تسا هدـشن هتخير ـتهج�ىب نـاتستورپ ىاـدهش
راك ،سدقم�باتك هعلاطم راك ردنا�تسد ىداع داـرفا هك تسا هنادنمدرخ
اي شيوخ ناداتسا اي نانابش تاناكما و تارايتخا اب دنويپ رد ار دوخ هعلاطم

ىخرب هكنيا هب هجوت اب هك تسا حيسم دوخ نيا .دنهد ماجنا ناشيا رظن تحت
هدومرف رما ناشيا زا نتفاي ميلعت هب ار شيوخ ىاسيلك ،هديشخب ميلعت ىاطع ار
نآ و اـطع نآ ،دنـنك ركذ ار وا لالج ـحيسم موق ـهك تسا رارق ـرگا .تسا
.تشاد ساپ دياب ار بصنم

اينكه معلمان حتصيالت مناسب داشته باشند، نكته مهمى است. البـتـه
ه نديده و تعليمد اينكه دورجوند كه با وناگفته مناند كه گاهى معلمانى پيدا مى�شو

ده�اند، مباند كه دريافت كرًا مستقيمان رد متوت عجيبى در مورنايافته�اند، بصير
اجـهقات با اين مسالـه مـوچنين اشخاصى به شدت نادر هستـنـد. اغـلـب او

ا معلـم جـاد رند، خو�صالحيت تـدريـس نـدارًادى كه اصالمى�شويم كـه افـر
م جهت تشريحت�هاى الزب بايد دانش متناسب و مهارنند. يك معلم خومى�ز

ا باشد. اينجاست كه تسلط بر زبان، تاريخ وا دارن رقسمت�هاى غامض متو
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م،دار است در حالى كه عدم تسلط بر آن علوخورا برالهيات، از اهميتى به سز
د.به شدت مشكل�ساز مى�شو

سى كنيم، مى�بينيم كـه يـكـى ازا بررد در عهد�عتيـق رم يهـواگر تاريخ قـو
غينائيل، خطر انبياى دروم اسرى قوات روبروشديدترين و دائمى�ترين خطر

اه�كنندهى گمـرائيل بيشتر به دست نـيـروده است. اسرغين بـويا معلمـان درو
د تا به دست فلسطينيان يا آشوريان.ط مى�كرغگو سقومعلمان درو

ليه مسيحى شهـادتد همين مساله در كليـسـاى اوجوعهد�جديد هم بـه و
داجب خود كه بيشتر غم موستى بول�پرغين همانند چوپان پومى�دهد. نبى درو

م انديشه�اىدن قواه كرغين، از گمرا. نبى دروسفندان رد تا آسايش گوا مى�خورر
ت مى�كشانيد. همه انبياىارى يا شرا به خطاكـاراه منى�داد و ايشان رد ربه خو

ى جهلى از آنـان از رودند؛ بسياراهى زبان به خطا منى�آلـوكذبه از سر بدخو
اه و جاهل بگريزيم.دند. ما بايستى از بدخوچنان مى�كر

ستاد كها فرائيل انبيا و معلمينى راى اسرف ديگر، هنگامى كه خدا براز طر
اقع يـكـى ازد، در وى مى�كرا پيـرود خدا راى تدريس ايشـان ذهـن خـومحتـو

ميا، هشدار اكيد خداائيل داد. در باب ٢٣ كتاب ارا به اسركات رعظيم�ترين بر
انيم:نه مى�خوا اين گومياى نبى رخطاب به ار

دند شنيدم كـها كه به اسم من كاذبانه نـبـوت كـرسخنان انبـيـا ر٢٥
اين تا به كى در دل انبيـايـى كـه٢٦گفتند خواب ديدم خـواب ديـدم. 

كاذبانه نبوت مى�كنند خواهد بود كه انبياى فريب دل خودشان مى�باشند،
 خود بازYكه به خواب�هاى خويش كه هر كدام از ايشان به هـمـسـايـه٢٧

انند، چنانكه پدرا از ياد قوم من ببرند كه اسم مـرمى�گويند خيال دار
آن نبى�اى كه خواب ديـده٢٨دند. اموش كـراى بعل فرا برايشان اسم مـر

استى بيانا به رد كالم مرا دارا بيان كند و آن كه كالم مراست خواب ر
ا با گندم چه كار است؟»منايد. خداوند مى�گويد كاه ر

ىشكچ دننام و تسين ـشتآ لثم نم مالك ايآ« :ديوگ�ىم دنوادخ و٩٢
نيا دض هب نم كنيا« :ديوگ�ىم دنوادخ اذهل٠٣ »؟دنك�ىم درخ ار هرخص هك
:ديوگ�ىم دنوادخ و١٣ ».متسه دندزد�ىم رگيدكي زا ارم مالك هك ىيايبنا
وا :دنيوگ�ىم هدرب راكب ار شيوخ نابز هك متسه ايبنا نيا دض هب نم كنيا«

هب هك مـتسه نانيا دض هب نم ـكنيا« ،ديوگ�ىم دنوادخ و٢٣ ».ـتسا هتفگ
و ـاه�غورد هب ارم موق ،هدرك نايب ار اهنآ و دنـنك�ىم توبن غورد ىاه�باوخ
مدركن رومـأم و مداتسرفن ار ناشيا ـنم و .دنيامن�ىم هارمگ دـوخ ىاه�لايخ
».ديناسر دنهاوخن عفن چيه موق نيا هب هك ديوگ�ىم دنوادخ سپ

ميت، جاى تعجب نيست كهى و محكوبا سخنانى اين چنين مملو از داور
ن كهان من، بسيار معلم نشويـد چـوادرعهد�جديد اخطار مى�كند كـه «اى بـر

ب ١:٣). ما به معلمانىاهدشد» (يعقوى سخت�تر خومى�دانيد كه بر ما داور
ضعب ايشان عليه كالم خدا مواى علمى در خور باشند و قلومنديم كه دارنياز
فته باشند.نگر

د مسيحى منبع مهمىاى هر فرت شخصى، برمطالعه كتاب�مقدس به صور
اى همه ما يك مزيت و در عين حال، يكاز فيض است. مطالعه مزبور، بر

ااى اينكه ما رد نسبت به ما، بـرتكلي4 است. خدا در فيض و مهربانـى خـو
ك ديدا تدارده باشد، نه فقط در كليساى خويش معلمينى عطا يافته رى كريار

ندگى�هايمان، برا در زد آن را نيز تا كالم خويش و كاربرد رس خوح قدوبلكه رو
كت مى�دهد.ا برشن كند. خدا تدريس سالم و مطالعه ساعيانه رما رو
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منوتيك: علم تفسيرهر

افى به عمل آمده با كتاب�مقدس، در اطرى از مخالفت�هاى امروزبسيار
ند.ط مى�شوات) مربوتيك (علم تعبيرمنونند كه به مبحث هراالتى دور مى�زسؤ

، علم تفسير كتاب�مقدسى است. در اساطـيـر(hermeneutic)ات علم تعبير
د.د از خدايان به حساب مى�آمد، پيام�آور خدايان ديگر بومس كه خونان، هريو

ا تفسير كند. از اينجاست كه لـغـتاده خدايـان رد كه ارمس بوظيفه هـراين و
د جا داده اسـت،ا در خومس ره هراژخى زبان�هاى غربى، وتيك در بـرمنوهر

د.ك شواند درى كه از انتقال پيام سخن مى�گويد و پيامى كه مى�توتعبير و تفسير
ضع كند.اى تفسير واتى برب و مقررچوتيك اين است كه چهارمنوهدف هر

كد. هر مدراند فنى و پيچيده شوفته است كه مى�تو پيشرًات يك علم كامالتعبير
اتى ابداع شده تا درءتفسير است و از همين رو، مقررض سومكتوبى در معر

ءتفاهماتى، محافظى مطمئن داشته باشيـم. مـا در ايـنابر خطر چنان سـوبر
بات و چهار چوداخنت به مهم�ترين و اساسى�ترين مقررده پرسى، از محدوبرر

فت.اهيم راتر نخوات، فرتعبير
ده استا تاسيس كره�اى رد، نهاد ويژاياالت متحده آمريكا از بدو تاريخ خو

مين فعاليت مى�كند.انين آن سرزجع تفسير قـوان باالترين مر به عنوًسماكه ر
انظاي4 ديـود. يكى از عمده�تـريـن وان عالى ناميده مـى�شـونهاد مزبور ديـو

ن اساسى، سند مكتوبى استن اساسى كشور است. قانومذكور، تفسير قانو

ن اساسىالعمل تفسير قانود. در اصل، دستورهائى نياز داركه به چنان تفسير
ده است. اين بدان معناستى- تاريخى تبعيت كرامرش به اصطالح گراز رو

سى،د و آن بررد سند مزبور تفسير شده بوسى لغات خون اساسى، با برركه قانو
د.ن اساسى، اجنام شده بوم آن لغات آن هم به هنگام تدوين قانوتو مفهودر پر

ن اساسى از ريشـهش تفسير قانـوندل هلمـز، رومان اشتغال الـيـور واز ز
مى به باالترينانين و كاهش اعتماد عمومينه قوى در زان جارن شد. بحرگودگر
ط است. هنگامى كهش تفسير مربوم رو�به مساله مكتوًان ملى، مستقيماديو
ن تفسير مى�كند، درضعيت�هاى مدرا در سايه ون اساسى ران مزبور قانوديو

د.ن مى�شـوگوه تفسير شدن، ديگـرن اساسى از طريق دوبـارنتيجه آن، قانـو
ًاان ظاهرس، آن ديوند اين است كه به طريقى غير محسود اصلى اين رودستاور

د.ى تبديل مى�شون گذار به يك نهاد قانوًى، عمالتفسير
فته اسـت.ا نيز گرع، گريبان تفسير كتاب�مـقـدسـى رانى از همين نـوبحر

شىد مى�جويند، روش تفسير سوهنگامى كه دانشمندان كتاب�مقدسى از رو
اه است، درسيله تفسير مجدد آن همـردن كتاب�مقدس» بوى كركه با «امروز

عى پيچيدگى كـهن مقدس ابهام پديد مى�آيد و پيام آن با نـوم اصلى متـومفهو
د.ه در عقايد پيدا شده است روبرو مى�شوامروز
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دند كهح كـرا مطرم بريدند و اين ديدگاه رهنگامى كه اصالح طلبـان از رو
جع اقتدار كليسا باشد (شـعـار «فـقـطمى�بايست كتاب�مقدس بـاالتـريـن مـر

ج دادند.ل اساسى تفسير، دقت بسيار به خركتاب�مقدس»)، در تعري4 اصو
اه ايماناه ايمان» ناميده شد. سنجش از رات، «سنجش از رقاعده اصلى تعبير
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ن مقدس مفـسـرن مقدس تفسير كنـنـد (مـتـوا بايد متـون مقـدس ريعنى مـتـو
اندن منى�توخويش�اند). به زبان ساده اين بدان معناست كه هيچ قسمتى از متو

ى باشد كه در جاىم آن، مغاير يا در تضاد با چيزد كه مفهوتى تفسير شوبه صور
ض،ان مثال، اگر آيه�اى مفرون تعليم داده شده است. به عنوى از آن متوديگر

دار است و فقط يكى ازنى تعبير�برناگوت قابل تفسير يا به صور گوبه دو صور
ن هماهنگ است و بقيه با آنها در تضاد، همان تعبير و تفسيرتها با متوآن صور

د.ار گيرنخستين بايد مالك كار قر
اه ايمان، بر پايه اعتماد بهات يعنى سنجش از رآن قاعده يا اصل عمده تعبير

د و از همين رو، اصل وار داران كالم الهام شده خدا قـركتاب�مقدس به عنو
ض بر اين است كه خدا محكم است. از آجنا كه فرًقاعده�اى همساز و منطقا

مىن هيچ لزوى كه بدودن تفسيرا نقض منى�كند، اختيار كـرد رگز گفته خوهر
ح�القدسد آن به تضاد مى�كشاند، تهمت بـسـنت بـه روا با خوكتاب�مقـدس ر

ان مقدس ردن متـوگار ما، آنانى كه الهامى بـوب شده اسـت. در روزمحسو
ا به شدت كنار گذاشته�اند. ديگرج دادن�ها راس به خرسوند، اين ول ندارقبو

د،ند كه نه فقط در تفاسير خونى يافت مى�شوان مدرت منى�كنيم كه مفسرحير
ن مقدس از آبد متوى تفسير مى�كنند كه در تضاد با خـوا طورن مقدس رمتو
هت مى�افتند. امروزاه ايمان نيز پرى، از راه اجنام چنان تفاسيرمى�آيد بلكه در ردر

اىا برل�گركار به جائى كشيده است كه تالش�هاى دانشمندان و محققان اصو
 با بى�اعتنائى و مابقىًار كتاب�مقدس، عمدتادن قسمت�هاى دشوهماهنگ كر

ند.با متسخر روبرو مى�شو
ستىاه اعتقاد به درش سنجش يك منت از ر به كنار، روًع الهام كامالضومو

ن ادبى است. آداب ساده�اى كهاى تفسير متوى بـرش معتبرد آن منت، روخو

ا از روبرولفى ر بايستى هر موًند قاعدتاب بار مى�آورا شايسته و محجودم رمر
ند. اگرئى، بر كنار نگاه دارمينه ضد و نقيض گوشدن با اتهامات بى�پايه در ز

امنم، يعنى هم مى�توا برواه رامن يكى از اين دو رمن در تفسير نظريه كسى مى�تو
ًاا همساز و هماهنگ تفسير كنم و هم متضاد و متناقض، ظاهرى رات واظهار

د.دى ببرد شك كند و از آن شك سوات خوصاحب نظريه مزبور بايد به اظهار
شته�امد مطالبى كه در كتاب�هايم نوده�ام كه در مورد كرخورمن با اشخاصى بر

نه در فصل ٦ فالن كتابتانسند و گاهى مى�گويند كه شما چگوهائى مى�پرچيز
ده�ايد در حالى كه در فصل ٤ همان كتاب چنين و چنانان كرا عنوفالن مطلب ر

ض من از آن مطلبضيح مى�دهم كه غرقتى كه من به ايشان توديد. وگقته� بو
 با يكديگرًد كه آن دو انديشه نهايتاجه مى�شوده است، مدعى متوفصل ٦ چه بو

طاويه مربوش به مطلب در فصل ٦، اندكى با زاويه نگرده�اند. زض نبودر تعار
ضل آن دو بيان با يكديگر مـعـارده است و در نگـاه اوت بوبه فصل ٤ متفـاو

عضوى»، موعدى�نگرُگى چند بت استفاده از «ويژده�اند اما در صوره مى�كرجلو
ا چشيده�ايمءتفاهماتى رده است. همگى ما طعم تلخ چنين سوقابل حل مى�بو

د نيزند، خودم به كلمات ما دقيق شوقع داريم مران كه توو ناچاريم به همان ميز
بايد به كلمات ايشان دقت كنيم.

ض باشند:ل است كه سخنان من با يكديگر در تعارالبته اين هم قابل قبو
قتى بايده جسنت از فلسفه شك» فقط وپس آن دقت�ها و حساسيت�ها و «بهر

د كهد ندارجوديدى وقتى كه تراى شك هست. وند كه جا برده شوبه ميدان آور
د واه انتقاد باز است. اگر جاى شك نبوده�ام، فقط رف نزمن ضد و نقيض حر

قت است كهى با يكديگر تفسير كنيم آن وگارا در سازديم گفته�ها رما سعى نكر
قتى كه هميـنده�اى از كلمات گيج�كننده نـيـسـت. وانيم جز تـوآنچه مى�خـو
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ضعيت به هنگام تفسير كتاب�مقدس پيش مى�آيد، كتاب�مقـدس ديـگـر نـهو
ااهد آن ر آدمى كه مى�خو�جه به سابقهى است كه با توكتاب�مقدس بلكه چيـز
نگى در مى�آيد.تفسير كند، هر دم به ر
چشمه كتاب�مقدس،شن است كه ديد ما از ذات و سربا اين حساب، رو

سط آن تفسير مى�كنيم، تاثـيـر مـهـمـىا تـوه�اى كه ما كتاب�مـقـدس ربر نحـو
د. اگر كتاب�مقدس، از ديد ما، كالم الهام شده خدا باشد، آنـگـاهمى�گذار

د.اهد بومه تفسير خواه ايمان، نه يك گزينش بلكه الزسنجش آن از ر

vEHK"«ÅX% dO�Hð

ت حتت�اللفظى تفسير منى�كنيد، مى�كنيد؟»ا به صور«شما كه كتاب�مقدس ر
الى است كه اغلب با آن روبرو هستم. همان�طور كه مى�بينـيـد طـرزاين سؤ

دامى�دارا وم، آهنگ صداى او، مرنه كه من مى�شنوف و آن گودن طرال كرسؤ
ًاقع او تلويحاال منى�كند بلكه مدعى من اسـت. در وكه تصور كنم كه او سؤ

مانـهه و ز شما آن�قدر نادان نيستـيـد كـه در ايـن دورًد مى�گويد، «مسـلـمـادار
ست است؟»فته، هنوز مقيد به تفسير لغت به لغت كتاب�مقدس باشيد، درپيشر

فراـعت�ىبد، ح مى�شـوق�الذكر مطـرال فوقتى كه سـؤو اين چنين اسـت كـه و
ديا�هديد كريس مادك ىاه�نوميم نايم رد ارم هك مسرپب فرط زا دياب منك�ىم ساسحا

.مشاب هديصقر وا زاس هب تسا عقوتم تحار لايخ اب نينچ نيا هك
ى احساس اخير�الذكرسند من نه از روا مى�پرال آن�چنانى رقتى آن سؤالبته و

ت كليشه�اى پاسخ مى�گويم كه «البته». من حتىاب مى�دهم و نه به صورجو
ا گاهى پيش مى�آيد كه بايد حتت�اللفظى تفسيرب، چرف منى�گويم: «خوبه طر

اا مى�دهم: «البته كه كتاب�مقدس راب رد.» به جاى همه اينها، من اين جوكر

 به اين معناست كه كدام عقلًحتت�اللفظى تفسير مى�كنم.» پاسخ من تلويحا
د؟ منت حتت�اللفظى تفسير كرا نبايد به صورسالم مى�گويد كه كتاب�مقدس ر

ا بهجه او رد و توارف وك به طرعى شواهم نـوابى كه مى�دهم مى�خوبا اين جو
ده باشم.م حقيقى تفسير حتت�اللفظى كتاب�مقدس جلب كرمفهو

ان اصالحات و درفت�هائى كه در خالل دورجه�ترين پيشريكى از شايان تو
د كهتيك بـومنوم هرصه حتقيقات كتاب�مقدسى به دسـت آمـد، قـاعـده دوعر

تر سبب�ساز آن شد. قاعده مزبور مى�گويد: كتاب�مقدسدفاعيات جانانه لو
تراى اينكه بدانيم منظور لود. برند حتت�اللفظى آن تفسير شوبايستى مطابق رو

مند �آنيمد، نيازند حتت�اللفظى كتاب�مقدس» چه بـواز تاكيد بر اصطالح «رو
ى كه اين اصطالح در آن پديد آمد و همچنيـنمينه�سازقعيت تاريخـى زكه مو
م جز آنكه به تفسيره�اى ندارا در يابيم (حال چارد اين اصطالح رم لغات خومفهو

م!)دازتر بپرد لوى - تاريخى كار خوامرگر
موـهفم هب ،تساـديپ نآ دوخ زا هك ـهنوگ نامه ،)ىـوغل( ىظـفللا�تحت هژاو

تروص ـهب ىزيچ ندرك ـريسفت .ـدشاب�ىم »تـغل هب تغل« ـاي »ظفل هب طـوبرم«
و تسا هتفر راك هب نآ نتم و نطب رد هك ىتاغل هب نتشاد هجوت ىنعي ىظفللا�تحت
سدقم�باتك ىظفللا�تحت ريسفت .روكذم تاغل ميهافم تياعر اب نآ ندرك ريسفت
هب نآ رد هك ىنايب هوحن و تايبدا عقاو رد اي تاغل هب هجوت اب نآ ندرك ريسفت ىنعي

زا دنب كي اي تراـبع كي ىعيبط ـريسفت هك تسـانعم نادب نيا .تسا ـهتفر راك
لكش ،ىمالك دعاوق ،نـابز روتسد ىلومعم ـدعاوق هب هجوت اب ،سـدقم�باتك
.ديآ�ىم تسد هب ،دنا�هداد لكش ار دنب اي ترابع نآ هك ىياه�هنيمز و ىبيكرت

ا كه يگانه كتاب الهام شدهه است، چر كتابى بسيار ويژًكتاب�مقدس، يقينا
ا بهف و لغات و جمالت آن رح�القدس مى�باشد، اما آن الهام، حروسط روتو
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دند الهامى بوجوده است. با وآميز مبدل نكرف و لغات و جمالت سحرحرو
فته در آنفته در آن همچنان اسم و فعل به كـار ركتاب�مقدس، اسم به كـار ر

اياتف ندا و روح شده در آن كتاب به حراالت مطرهمچنان فعل است و سؤ
تر، هر چه كـهد نظر لود. آن اصل مـورتاريخى آن به حكايات تبديل منى�شـو

انه است.د و نه قاعده�اى سهل�انگارط مى�شون مربوباشد نه به سحر و افسو
ت،ا به دقيق�ترين صورن رت مى�كند تا متواصل تفسير حتت�اللفظى از ما دعو

شكافان دقيق و مواى اينكه مفسرار دهيم. برى و ادبى قرسى ساختارحتت برر
ا بدانيم؛ و باالتر ازاعد دستور زبان رم است كه قوكتاب�مقدس باشيم، الز

همه، بايد با دقت دست�اندر كار حتليل سبك�شناسانه شويم.

t½UÝUMýÅp³Ý qOK% Ë vEHK"«ÅX% dO�Hð

ع» است.نه» و «نوه» و «گوم «شيو، به زبان ساده به مفهوْكْبَاصطالح س
ى سبك شناسى يعنى مطالعه آن منت از حلاظ قالب ادبى،حتليل يك منت از رو

ى است كه با همهع مطالعه، كارفته در آن. اين نوبيانى و صنايع بديعى به كار ر
ا از يك اليحه قضائى،انيم يك شعر عاشقانه رد. ما مى�توان كرن ادبى مى�تومتو

مه حماسى تشخيص دهيم. ما بين سبكا از يك منظوعاتى رش مطبواريك گز
ت يك منتق مى�گذاريم و تفـاوعظه فـرايت تاريخى و سبك يـك مـويك رو

اق�آميز حس مى�كنيم. حـسشته اغرا با يك نوصيفـى رايانه جاندار تواقع�گرو
ها، به هنگام تفسيـرنه مرزت�ها و تشخيص ندادن آن گونه تفاودن اين گونكر

د. حتليل سبك�شناسانهد بياورجوى به واند مسائل بيشماركتاب�مقدس، مى�تو
هنه�هائى چند از نحـوعى حياتى است. شايد ذكر منوضواى تفسير دقيق مـوبر

د.اقع شوحتليل سبك�شناسانه مطالب كتاب�مقدس، مفيد و

نداالتى دور مى�زاف سؤنس، بيشتر در اطراى يومساله جنبه تاريخى ماجر
ى ازى از دانشمندانى كه به عاردند. بسيارمى�گركه به حتليل سبك�شناسانه باز

 به كام نهنگًاقعانس ودن كتاب�مقدس معتقدند، باور منى�كنند كه يوش بولغز
فته باشد.گ) فرو ر(ماهى بزر

حضوشته شده كه به ونس به سبكى نواز آجنا كه بخش مفصلى از كتاب يو
ند كه كتاب مزبور، بهار دارخى اصرم)، برانه است (كل باب دوسبكى شاعر

مان اتفاق افتاده است. در بستر زًاهد بگويد كه آن حادثه عمالجه منى�خوهيچ و
نس كتابى است كه بيشتر جنبه شعـرجه به اينكه يواين عده مى�گويند كه با تو

شته شده باشد و از اين رواى نقل تاريخ نود، نبايد براماتيك دارحماسى يا در
ى نداريمده است كه تاريخى باشد، ما اجبارار نبو قرًاى آن اصالكه حلن و فحو

خى از ساير دانشمندان به اسباب و عللاقع شده تلقى كنيم. برا وكه مفاد آن ر
د مى�كنند. اينان مى�گويند كه كتـابا رنس ردن كتاب يـوى، تاريخى بوديگر

تابم آن هم، فقط بـازد و بخش منظوا دارش تاريخى رارنس، حلن يك گزيو
اق شدن است، منتها آن كـتـاب رى او به خاطر جنات از غـرارگزدعاى شكـر

تـعيبط رتسب رد ليلحت لباق ريغ ىدادخر ركذ ىواح ـهك ارچ تفرگ ىدج ديابن
ىخيرات هبنج ،دنرادن لوبق ار ىا�هزجعم چيه عوقو نادنمشناد نيا نوچ .تسا

ىراتشون كبس رطاخ هب لوا هورگ ،بيترت نيدب .دننك�ىم راكنا ار سنوي باتك
.دننك�ىم راكنا ار نآ ىخيرات هبنج ،ىتايهلا -ىفسلف هنيمز رد مود هورگ و باتك نآ

شنا روال فلسفى راند تكلي4 اين سؤى آن كتاب منى�توشتارحتليل سبك نو
سط يك ماهى بلعيده شده باشد يا نه؟ آنچـهنس توكند كه آيا ممكن است يو

ااند بكند اين است كه تكليـ4 مـا رنس مى�توى كتاب يـوشتارحتليل سبك نـو
سط يك ماهى شده است يا مدعى بلعيده شدن توًاقعاشن كند كه آيا كسى ورو
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د ادعا كنده ممكن است، دليلى ندارع معجزقونه. اگر كسى باور منى�كند كه و
ه يكه به اندازده�ام (تازه�اى بوع معجزقواند بگويد شاهد وى منى�توكه كس ديگر

ده است!)ا كره رع معجزقوداشته تا اين هم ادعاى وج بره خرمعجز
ى، مسالهشتارط به سبك نوخاسته از مباحث مربوى از مسائل برنه ديگرمنو

قاق مشتق از غراق�آميز است. اغرد با استفاده كتاب�مقدس از بيان اغرخوربر
ا در مطلب فرو بريمد چنان مخاطب رضيحات خوم آن است كه با توو به مفهو

اق پديده�اى است كه استفاده ازد. اغرگاه شو آًانب آن كامالكه از عمق و جو
ل4 در عهد�جـديـدان مثال، مـوايج است. به عـنـوى رصه زبـان�آورآن در عر

ها و دهات گشته در كنايس ايشان تعليـممى�نويسد: «و عيسى در همه شهـر
ل4 اين است كه عيـسـى از متـامـىداده...» (متى ٣٥:٩). آيا منـظـور مـو

اجلى د؟ شايد چنين شده باشد ومين، تك به تك، ديدن كرستاهاى آن سرزرو
هب .مينك�ىم هدافتسا نايب هوحن نيا زا زين ام دوخ .مينك ديدرت نيا رد هك دراد
،دهد�ىم تسكش ار بيقر دنمتردق ميت ىـرهش لابتوف ميت ىتقو لاثم ناونع
و دنريگب نشج ار ىزوريپ نآ ات دنزير�ىم نوريب ليس لثم هدنرب ميت نارادفرط
نآ 4يصوت رد .دنيوگب دماشـوخ رهش هب ار شيوخ بوبحم ـميت تشگزاب
هدمآ ـاهنآ لابقتسا هب رـهش مامت« :دنسيون�ىم اه�ـهمانزور زا ىخرب ،ماحدزا
دننك تفايرد نينچ ناگدنناوخ هك دنتشاد عقوت ناراگن همانزور نآ ايآ ».دندوب

هك هتبلا ؟دنا�هديناسر مه هب روضح اجنآ رد كي هب كي رهش نينكاس همه هك
و تسا بلطم ميهفت ىارب ىئوگ�قارغا زا هدافتسا طقف ناشيا نايب زرط .هن
.سب

دنى از خطا بوخى دانشمندان كتاب�مقدس، ايده برا مى�دانيم كه براين ر
ند اين است كه عيسى با گفنتد و دليلى هم كه مى�آورل ندارا قبوكتاب�مقدس ر

ده است. ما هم مى�دانيمچك�ترين دانه�هاست، اشتباه كردل كواينكه دانه خر
تريـندل ريـزكه در حالى كه عيسـى و عـهـد�جـديـد مـى�گـويـنـد كـه دانـه خـر

ند. اما عيسى يا متوتر از آن هم در ميان دانه�ها يافت مى�شودانه�هاست، ريز
ح مشخص است كهضوتى كه بـه وا به اشتباه متهم ساخنت در صـورمقدس ر

تاهى در شناخت وى نيست جز كواق است، چيزقضيه، قضيه استفاده از اغر
ى.شتاراستفاده از حتليل سبك نو

ا كه از بهگمى�هائى ردرخى از سراند برى همچنين مى�توشتارحتليل سبك نو
د. يكى از آندارند، از ميان بـرات و تشبيهات ناشى مى�شـوفنت استعـاركار ر

ى است كه طى آن، به اشياءصيفى كنايه�آميزش توات و تشبيهات، رواستعار
د يا پديده�اى شخص انگاشتهان شخصيت انسانى داده مى�شوجان يا به جاندار

قصنـد و دسـتد. كتاب�مقدس از تپه�هائى سخن مى�گويـد كـه مـى�رمى�شـو
د شناخت و هيـچاحت مى�شـو رًالا معمونه صنايع بديعـى رنند. اين گـومى�ز

االتى كهد، سؤارخى از مومشكلى در مسير تفسير ايجاد منى�كنند. ليكن در بر
د.ى پديد مى�آيد، به كشمكش�هائى جدى منجر مى�شود شخص انگاردر مور

ده كه در حين آن، االغ بلعام سخنج كرا دراقعه�اى راى مثال، عهد�عتيق وبر
دارانه در گيرول نابهنگام يك حس شاعرگفته است. آيا اين جريان، از دخو

ان سخنگو، ازى از يك حيـوايت تاريخى حكايت مى�كنـد؟ آيـا ذكـريك رو
ى در بطن كالم خبر مى�دهد؟ يا آيا ما در اينجا نشانـى ازدازحضور افسانه پر

ان بخشى از سند تاريخىا مى�بينم كه به عنوه خدا رت منائى ويژه يا قدريك معجز
سيده است؟د خدا، به ثبت رعملكر

اويه�اىاالت حكم مى�كند كه از زايانه پاسخ دادن به اين سؤطريق ذهنيت گر
ه يا غيرع معجزقوه، يعنى امكان ود معجزى كنند كه ابتدا در موربر آنها پيشداور
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اى پاسخ به ايند. طريق عينيت�گره، تصميم مى�گيرع معجزقودن وممكن بو
اعددها يا قوا با استاندارال كه اين منت چه مى�گويد اين است كه اين منت رسؤ

گير وادبى يا سخن�شناسانه بسنجيم. اين صحنه خاص از كتاب�مقدس، در
ائى ول�سـرندد كه هيچ نشانـى از غـزع مى�پيـوقـودار بخشى از آن كتـاب بـه و

مينه�اى بها در زى در آن نيست. اين صحنه از كتاب�مقدس آشكاردازافسانه�پر
د. البته سخنا بر پيشانى دارايت تاريخى رندد كه عالمت يك روع مى�پيوقوو

د اختصـاص داده و ايـنا به خوگفنت االغ، جنبه مهمى از كـل مـنت مـزبـور ر
ايانهاويه ديد عينيت�گرقتى زنده مسائلى است. در ضمن، واهميت، پديد آور

د، ديگر بحث بر سر اين نيست كه االغ مذكور سخن گفته است يا نه بلكهبو
نها شخص انگاشنت، چگوان رند كه آن حيول اين محور دور مـى�زبحث حو

اند بحث انگيز باشد.مى�تو
ش تاريخىارا شخص انگاشنت بدانيم كه همه عالئم يك گزى راگر ما چيز

مينه استنباط دچار خطا شده�ايم. اگر كـتـاب�مـقـدس ادعـااست، در زا دارر
ىا شخص�انگاراقع شده است، ما حق نداريم آن ر وًى عمالمى�كند كه چيز

ى بر اينه دهيم.» ما با اطالق شخص انگارنه جلواروا «وع رضوده موتلقى كر
جه مى�كنيم. اگرا خلع درى آن رشنفكرايت تاريخى، به بهانه ادبيات و رورو

نيم وا بزف دملان رده است، پس الاقل حرف زباور منى�كنيم كه االغ بلعام حر
ان كنيم.ى به اسناد عهد�عتيق عنوافه بدود يك خرا قضيه وروقضيه ر

ى�هائى كه باعث پديد آمدن مخـالـفـت�هـاىيكى ديگر از شخص انـگـار
ط آدم در كتاب پيدايـشاى سقـومتعصبانه�اى شد سخن گفنت مـار در مـاجـر

داست. كليساى اصالح شده هلند به خاطر ديدگاه يكى از اساتيد الهيات خو
تل باران جدى افتاد. هنگامى كه كارطه يك بحره قضيه آن مار، در وردربار
ف حرًاقعاال شد: «آيا آن مار ود، از او سؤان از هلند ديدار كرج آن بحردر او

ال برويد ببينيد آن مار چه گفته است.»ت پاسخ داد: «به جاى اين سؤد؟» بارز
ده است. مهمف زت، يعنى اينكه «مهم نيست كه آن مار حركانه بارپاسخ زير

ط گذاشتهى بر قضيه سـقـون سخن او چيست و چه اثـراين است كه مضمـو
ط انسان، نه تاريخى باشد و نهش كتاب�مقدس از سقواراست.» البته اگر گز

ده است. ليكن پاسـخت بواى تايخى داشته باشد، حق با بـارار باشد فحوقر
چشمـه از آجنا سرًا كه تشويش ايشان حقيقتـاد چرضا نكـرا ارى، هلندى�ها رو

ده است يا نه بلكه از داليلى ناشىئى در ميان بوفت كه آيا مار سخنگومنى�گر
د.ايت، اقامه مى�كرد هويت تاريخى آن رواى رمى�شد كه استاد ايشان بر

نييعت رد دهاوخ�ىم هك ىصخش ىارب ،شياديپ باتك نيزاغآ ىاه�باب
.دنروآ�ىم ديدپ ىعقاو ىتالكشم ،دشكب تسام زا ار وم اهنآ ىراتشون كبس

شخب هك ىلاح رد دراد دوخ اب ار ىخيرات نوتم ىوب و گنر نوتم نآ زا ىشخب
هب كيلبمس تايبدا رد هك تسا ىتامسجت زا عون نآ رگشيامن ،اهنآ زا ىرگيد

هدش هداد اج سوملم و ىعقاو ىئايفارغج هطقن كي رد مدآ .دروخ�ىم مشچ
هرجش رد وا زا ،رتمهم همه زا .تسا هدش ريوصت ىعقاو رشب كي ناونع هب و
ندوب ىا�هناسفا روصت هجو چيه هب ،نايدوهي هك تسا هدش هدرب مان ىا�همان
هدرب مان مدآ زا سدقم نوتم رد .دنداد�ىمن هار لد هب ار نآ رد جردنم صاخشا
رد ىلقاع ناسنا چيه هك تسا هتفرگ رارق ىئاه�هرهچ هرمز رد هكنيا رگم هدشن
ليلحت مچرپ ريز هك ىليالد نيا همه .دنك�ىمن كش ناشيا ىخيرات تيدوجوم

ىرواد هفك هك دنتسه ىئاه�هنزو ،دنوش�ىم عمج هطوبرم نوتم ىراتشون كبس
هرهچ دييات رد هتبلا( دنروآ�ىم نيياپ ىخيرات هرهچ كي ناونع هب مدآ عفن هب ار
ىتايهلا هـبنج زا ناوت�ىم مه ار ىليالد ،ىخيرات تـيعقاو كي ناونع هب مدآ
ىراتشون كبس ليلحت هيواز زا زج ميهاوخ�ىمن ام اجنيا رد اهتنم ،درك هفاضا
ىنشور ىاه�ىگژيو نآ راوج رد اما و )ميرگنب عوضوم نيا هب ،هطوبرم نوتم
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اهنآ زا ىكي هك ميتسه ىتاراشا دهاش ام ،دنا�تياور نآ ندوب ىخيرات هاوگ هك
هدوب ىـتخرد هنوـگچ تخرد نآ .تسا ـدب و كين تفـرعم تخرد ـهب هراشا
؟تسا هداد�ىم ىا�هويم عون هچ تخرد نآ ؛هدوب لكش هچ هب نآ گرب ؟تسا
)مسيلوبمس( ىئارگدامن عون كي ىاه�ىگژيو ،دور�ىم تخرد نآ زا هك ىركذ
باتك لثم ىباتك و ىا�هفشاكم تايبدا رد لاثم ناونع هب هك ىئارگدامن ،دراد ار
.دوش�ىم هديد هفشاكم

عى از ادبيات روبروو اين چنين است كه ما در افتتاحيه كتاب�مقدس، با نو
د جا داده، بها در خوى از طرز بيان تاريخ رهستيم كه در عين حال كه عناصر

قتـىائى نيز عجين است. ما فقـط وى از منادگرعادى، با عناصـرطريقى غيـر
ا به ما انتقالى ران تاريخ، چه چيزانيم تشخيص دهيم كه يك منت، به عنومى�تو

ع ادبياتى است.پس ازمى�دهد كه ابتدا حتليل كنيم كه آن منت، حامل چه نـو
دنىسيم كه مطلب، باور كرد بپرانيم از خوه مى�توحله، تازى شدن آن دو مرسپر

ه بدهيد يكده باشم، اجازات كرار مكرراهم تكرهست يا نه. با اينكه منى�خو
جه باشيم كه بين اينكـهج دهيم تا متوبار ديگر تاكيد كنم كه بايد دقت بـه خـر

سيمد بپرد مى�گويد با اينكه از خـو چه دارًتشخيص دهيم كتاب�مقدس عمـال
د.د دارجوتى وست است يا نه، تفاوگفته آن در
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ه جزو صنايع بديعى است، يعنى صنعتى است كه طى آن، يك كلمهاستعار
د اما بنا بها دارد رم ذاتى خوى مفهوى و ظاهراويه لغويا يك لفظ، با اينكه از ز

د تا مشابهتى به كار مى�روم ديگرطه، به مفهوف و مصلحت بستر بيانى مربوعر
ات از استعارًتباد. كتاب�مقدس مرم اعالم دارا بين آن دو مفهويا مقايسه�اى ر

اند. گفته باشم كه درا بر زبان مى�رات ر �استعارًاستفاده مى�كند و عيسى غالبا
ه كار ساده�اى است. هنگامى كه عيسـىد، تشخيص يك استعاراربيشتر مـو

حنـادد جنات يابـد» (يـومى�گويد: «من در هستـم، هـر كـه از مـن داخـل گـر
ك مى�كنيم؟ آيا اين سخن او به معناى ايننه درا چگو٩:١٠)، ما مطلب او ر

ده است؟دو بوكش گرى، از روست او مثل در ساختمان�هاى امروزاست كه پو
ها، كوبه داشته است؟ البته كه اينال يا مانند بعضى درآيا عيسى مثل در، لو

ه است. عيسى از آننه استنتاجات از آن سخن، استنتاجاتى بى�معنا و ياوگو
ده است.اده كرا ارى رمى استعارد، مفهوسخن خو
قـاند مى�گويد: «ايـن بـدن مـن اسـت» (لـوقتى كه او در شـام خـداوامـا و

 بدن او�ى منايندهد؟ آيا آن نان، به طريقى استعـارى دار١٩:٢٢)، چه منظور
اقعى و به «معناى دقيق كلمه» بدن او شـد؟است؟ آيا نان مزبور به شكلـى و

شن نيست. اختالفاتى كه برقالب بيانى يا ادبى اين سخن عيسى چنـدان رو
ند پديد آمد، درم شام خداوسر حتليل ادبى يا بيانى اين سخن عيسى و مفهو

تر و كالويـندى كه لوارد موقه�هائى جدى شد. يكى از معدوكليسا باعث تفر
م بسيار باريك همين سخـنسند، مفهـوافق برانستند بر سر آن به تـوگز نتوهر
تر اظهارتر و منايندگان كالوين برپا شد، لود. در يكى از جلساتى كه بين لوبو

جه بـه و با توًد كه «اين بدن من است؛ اين بدن من است...». مسـلـمـامنو
تر و چه از ديدگاه كالوين نـسـبـت بـه اقـتـدارشناختى كـه چـه از ديـدگـاه لـو

سند كه كتاب�مقدسافق برانستند به توكتاب�مقدس داريم، اگر آن دو نفر مى�تو
دن مى�نهادند. چه مى�گويد، هر دو به آن گفته گرًمينه عمالدر آن ز

نى هر منت از متوش كالسيكى دست يافنت بر جنبه لغـوتيب، روبدين تر
م اين است كه در پى آن باشيم كه از طريق قالب�ها، اشكال،مقدس، به مفهو
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فته شده، چهنى كه در ادبيات كتاب�مقدسى به كار گرناگوو صنايع بديعى گو
ن مقدس،اى آن است كه متوى در حال منتقل شدن است. اين كار نه برچيز

دتباط آنها با يكديگر دست و پا شـواى ارهى برجوند يا وقيق يا تضعي4 شـور
اىاهنمائى بران رن به عنوك كنيم و تا آن متو درًا دقيقابلكه بدين منظور تا آنها ر

ند.اقع شوتر وثرانند موم خدا، بتوايمان و عمل قو

vDÝË ÊËdA t¹uÝ —UNÇ ÁbŽUA

نوتم ىوغل هبنج ىريگ�ىپ تيمها رب هك دوبن ىسك نيتسخن رتول هك دنچ ره
شيوخ نامز لوادتم ريسفت شور رد ار هنخر نيرتگرزب اما ديزرو ديكات سدقم
راهچ .دوب هتفرگ جضن هيوس راهچ هدعاق زا تيعبت هب هك ىشور ،دروآ ديدپ

.ديسر�ىم هيلوا ىاسيلك هب نآ ىخيرات هشير هك دوب ريسفت زا ىشور ،هيوس
ريسافت رد هك مينيب�ىم ار ىرايسب نيرسفم ،دعب هب نجيروا و تنملك نامز زا

هدافتسا بلاطم نتشاگنا ىزمر اي ىلثم رب ىنبم ىشور زا ،دوخ ىسدقم�باتك
ًالماك ىشور ،هيوس راهچ هدعاق ،ىطسو نورق لئاوا نامه زا .دنا�هدرك�ىم

،نوتم زا كي ره ،روكذم شور اي هدعاق قبط .دش�ىم بوسحم هداتفا اج
و ىـلثم ،ىقـالخا ،ىوغل :ـتفرگ�ىم راـرق ىسررب ـتحت موـهفم راـهچ هب
.ىسايق

فتهم ساده و آشكار آنها در نظر گران مفهون مقدس به عنـوى متوجنبه لغو
خت كهد كه به انسان�ها مى�آمـون، جنبه�اى بـومى�شد. جنبه اخالقى آن متـو

عات ايمانىضواى مون مزبور، محتوى متومزفتار كنند. جنبه مثلى يا رنه رچگو
ان مثال،د. به عنوا بيان مى�كرا آشكار مى�ساخت و جنبه قياسى، اميد آتى رر

ماى چهار مفهوانستند دارد، مى�توفته بوشليم در آنها رى از اوراتى كه ذكرعبار

هم اشاردا و معبد قوات، به پايتخت يهـوى آن عبارت باشند. جنبه لغـومتفاو
ى» انسان) است.كزشليم، جان انسان («معبد مرداشت. جنبه اخالقى اور

كز جامعه مسيحى) است. معناىشليم، كليسا ( مرى اورمزم مثلى يا رمفهو
م خدا) است. بديـناى قومينه مأومقايسه�اى، بهشت (اميد آتى نهـائـى در ز

ماحد بر چهار مفهوانست در آن وشليم، مى�توف به اوره صرتيب، يك اشارتر
فتهشليم رمختل4 داللت كند. اگر در كتاب�مقدس گفته شده كه كسى به اور

فته، جان او بهمين رى زاقعى بر روى ود كه او به شهراست، اين بدان معانى بو
ده است، ما بايد به كليسا برويم،ج» كرشار از تعالى اخالقى «عرومكانى سر

فت.اهيم رى به آسمان خوه ما روزو باالخر
ىش تفسيرنه با يك روشمند، چگودمانى آن چنان هوت آور است كه مرحير

ستين و آكويناسگوان ساختند. حتى آاين چنين غريب و تفننى، تا به آن ميز
دند، از طريقن بوى متودن الهيات به جنبه لغـود كرهم كه عالقمند به محدو

آميزمزد رخورفتند. كافى است كسى به براين قاعده چهار سويه، تا كجاها كه نر
دن قاعده چهارد تا نتيجه به كار برى نيكو نگاهى بيندازستين با مثل سامرگوآ

دن بر سطحجه زا در عمل ببيند. تعبير كنندگان كتاب�مقدس، با شيرسويه ر
د، از عمق آنايبى كه به اصطالح خون، چه عجايب و غرصاف و شفاف متو

تر عليه اين عمل هم، به سان آنچه عليه سايـرتين لودند. مـارمغان نياوربه ار
اض ايستاد.د، به اعترء استفاده�ها كرسو

د، كار آمدى هر منتد كرا راى يك منت ردن معانى متعدد برتر، آوربا اينكه لو
نا منحصر به يك جنبـه خـاص نـدانـسـت. هـر چـنـد كـه يـك مـنت از مـتـور

سيعاند بر اساس طي4 ود، اما همان منت مى�توم داركتاب�مقدس فقط يك مفهو
ى داشته باشد. يكى از اساتيدشماردهاى پرندگى�هاى ما، كاربرنگ�هاى زر
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ل حضور در كالس، آيه�اى ازدانشكده الهيات كه با من آشنـاسـت، روز او
ان تكلي4اهد كه به عنواند و از آنها مى�خودانش مى�خواى شاگرا برعهد�جديد ر

ائهدا به او ارده و فرست كـراج و فهره مطلب از آن استخـرخانگى، پنجاه فقـر
قى�هـاىجع و پاوركنند. دانشجويان آن شب با التهاب متام به جان كتـب مـر

ا حتقق بخشند. روز بعد استاد ازاسته استادشان ركتاب�مقدس افتادند تا خو
د هماندا پنجاه مطلب ديگر در موراست كه تا فرد و خوحمات ايشان تقدير كرز

د كه در مغـزد نظر استاد ايـن بـوست اضافه كنند. البته نـكـتـه مـورآيه به فهـر
د كتاب�مقدس، چه حقيقتار است در يك آيه منفردانشجويان حك كند كه قر

د اينكهجود كه با وآورا نيز به منايـش درا بيابيم. آن استاد اين رغنى و عميقى ر
عاند از غنا و تنـود آن مى�تـود، كاربراختـى دارم يكنويك منت مقدس، مفـهـو

دار باشد.خوربر
شكافىى در مقابل موى جنبه لغواه ايمان و هم اصل پى�گيرهم مقايسه از ر

نه كهى هستند. همان گوسايل ايمنى ضرورايانه، وبى�لگام و تفسير ذهنيت�گر
دىخورده است كه با برم اين نبون، به مفهوى متوجه به جنبه لغوح داديم، توشر

لا در قالبى جا دهيم كه انگار فقط مشغوار و خشك، كل كتاب�مقدس رناهمو
اىى، حفاظ مطمئنى برجه به جنبه لغواقع، تودن تاريخ است. در وايت كررو

ار و خشك است كمااينكه نقشد ناهموخورطه آن برط در ورى از سقوگيرجلو
ى مى�كند،ابر يك خطاى ديگر به همان خوبى بازان حفاظ، در برا به عنود رخو

ده استار نبونى كه قرخطاى تعري4 مجدد كتاب�مقدس با حتميل مفاهيم به متو
فا در همه جهات منحرانيم تفسير كتاب�مقدس رند. ما مى�توفته شوى گرمجاز

افى پيچيده�تر از بقيه باشد امـاهاى انحركنيم. ممكن است يكى از آن مسيـر
افى نباشد، كمتر از بقيه نيست.اگر بيشتر از بقيه انحر
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شاه ايمـان و روش� مقايسـه از رى- تاريخى، بـا روامرى گرش تفسيـررو
ش پيداست،نه كه از نام اين رود. همانگ وديك دارحتت�اللفظى مناسبت نز

ىامرهاى گرن مقدس بلكه بر ساختارجه تاكيد آن نه فقط بر قالب�هاى ادبى متوو
ده�اندطه بون مربومينه�هائى كه خاستگاه متون يعنى آن زمينه�هاى تاريخى متوو ز

عى درسند هر يك بـه نـونيز هست. جمالت مكتوبى كه بـه دسـت مـا مـى�ر
داى ساختار خوانه برن شاعرند. متوار دارى قـرامرب يك ساختار گرچوچهار

اى احكام و ساختارى نيز دارند كما اينكه مكاتبات جتارصى داراعد بخصوقو
گاهى بـرسـد، آن مقدس بـرد هستند. هنگامى كه نوبـت بـه مـتـوخاص خـو

ناسطه و مسند يا مسنداليه مهم است. در تفسير متول بى�واختالف بين مفعو
خى پيچ و خم�هاگاهى از برمى بلكه آاف بر دستور زبان بومقدس، نه تنها اشر

اى مثال،نانى نيز حائز اهميت است. برى و يوهاى دستور زبان عبرمزاز و رو ر
ه دردند، شاهدان يهونانى مسلط مى�بوم مسيحيان بر دستور زبان يواگر عمو

دند،ده بوا انكار كـرهيت مسيح رحنا كه طى آن الـول يوش تفسير بـاب اوفرو
ى مى�داشتند.گترمشكالت بسيار بزر

ىالى است، امرم مى�كند جمله�اى سؤى است كه معلوامراين ساختار گر
ان مثال، هنگامى كه عيسى مى�گويد: «شاهدان مـنى. به عنواست يا خبر

ى است كه در آتيهئى امر خطيرل پيشگود» (اعمال ٨:١)، آيا مشغواهيد بوخو
ا صادر مى�كند؟ لفظ مذكور درضع پادشاه رمانى از مود فراهد داد يا دارخ خور

اان تكلي4 قالب آن رنه�اى نيست كه بتـوجمه�هاى كتاب�مقدس به گـواكثر تر
ل مشخص است كه عيسى مشغوًنانى، كامالد اما در كتاب�مقدس يوشن كررو

مان صادر مى�كند.د فرئى آينده نيست بلكه دارپيشگو
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ى از فنثرگاهى مفيد و مؤانند با استفاده از آساير ابهامات زبانى هم مى�تو
سالهلس در آغاز رقتى كه پو وًند. مثالاه كنار بروند و از سر رشن شوامر، روگر

 خدا»،ِاى اجنيلانده شده «برلى است خوسوميان مى�گويد كه او رخويش به رو
اى آن اجنيله بر محتـومى است؟ آيا اين كسراى چه مفهوه لغت اجنيل داركسر

دا پديد مى�آوره مزبور حالت اضافه ملكى رداللت مى�كند يا بر منبع آن؟ آيا كسر
د كهاهد كرم خواالت، معلوى اين سؤامره» است؟ پاسخ گرم «درباريا به مفهو

كته خداست به مشارا كه دربارد مى�گويد كه مصمم است اجنيلى رلس دارآيا پو
ى خدا و متعلق به خداست. اختالف عمـده�اىا كه از سود يا اجنيلى ربگذار

شنى تكليـ4 آن روامرد كه تنها پس از حتليـل گـرد دارجوم وبين آن دو مفهـو
نانى جمله نشان مى�دهدلس، ساختار يود اين سخن پود. البته در مورمى�شو

فت،اى القاى حالت اضافه ملكى گـرم عالمتى برا بايد به مفهوه ركه آن كسر
 خداست.ِيعنى اجنيلى كه از آن

ا بشناسيم كهقعيت�هائى رها و مواى آن است كه بسترحتليل�هاى تاريخى بر
كم درط الزشته شده�اند. حتليل تاريخى، شركتاب�هاى كتاب�مقدس در آنها نو

مى داشته�اند.مان خويش چه مفهوايط زن مقدس در شراين نكته است كه متو
ش�هاى تاريخى است، به همانمبحث حتليل تاريخى كه مبحثى از جنس كاو

 در فصل پنجم اينًناك نيز هست، و ما مجدداى است، خطره كه ضرورانداز
داخنت به حتليل تاريخىم پرداخت. و اما لزواهيم پرات آن خوكتاب، به خطر

ست آنچه در كتاب�مقدس گفته شده،ك دقيق و درد كه دراز آجنا مايه مى�گير
ل4 هر كتاب، تاريـخى است. مسائلى مانند شناخـنت مـوى ضرورد امرخو

اضحى از كتاب مزبور مهـمك واى داشنت درتالي4 و منظور از تالي4 آن بـر
ى چهشته است، مخاطب وا نـواست. اگر بدانيم كه چه كسى يك كتـاب ر

ايطى آن تالي4 اجنام شده، چه مقطعى از تاريـخده�اند، در چه شـركسانى بو
تا با قوك آن كتاب رى درارده است، اطالعات ما دشوخاستگاه آن كتاب بو

د.مى�داراز پيش پا بر
انيانساله به عبرار و مساله ساز، در رات بسيار دشـوان مثال، عباربه عنو

ا كه ماى هم تلنبار شده�اند چرى�ها بر روارد. آن دشوان به چشم مى�خوراوفر
شته است، كداما نوساله راطالعات قاطعى در دست نداريم كه چه كسى آن ر

ع خاصى ازده�اند، و مهم�تر از همه، چه نـوساله بوانيان» مخاطـب آن ر«عبر
اى اينده است. اگر بـرا تهديد مى�كـرد خطـاب رتداد، حيات جامعـه مـورار

اب�هائى مطمئن بيابيم، در مسيـر حـل مـسـائـلانستيم جـواالت، مى�تـوسؤ
مى�داشتيم.د، گام�هاى بلندى برمى�خيزساله برصى كه از آن ربخصو

l³M� bI½

نشور رد ظـاحل ىخـرب زا ،هـتفرگ مـان عـبنم ـدقن ًـاحالـطصا هك ـىشور
نيلوا سقرم ليجنا هك هشيدنا ـنيا ىپ رد .تسا هداتفا ديفم نوتم ندينادرگ
ليجنا نتشون ماگنه هب كي ره اقول و ىتم و تسا هدش هتشون هك هدوب ىليجنا

رد هك ىتالاـؤس زا ىرايسب هب ،دنا�ـهتشاد ور شيپ ار سقرم ـليجنا�،شيوخ
هك ديد ميهاوخً ادعب .دش هتفگ خساپ تشاد دوجو ليجانا نيب طباور دروم
تفاي سقرم رد هك دنـتسه ىصوصخب تاعالطا لماش ـىتم مه و اقول مه
ىتاعالطا عبنم ،ىتم و اقول هك دسر�ىم رظن هب هك تسا ظاحل نيدب .دوش�ىمن
نآ زا ـهتساـوخن اي هدـوب مورحم نآ زا ـاي سقـرم هك دنا�ـهتشاد سـرتسد رد ار
تفاي ىتم رد ىنيعم تاعالطا هك مينيب�ىم رتشيب ىاه�ىسررب اب .دنك هدافتسا
ـدجاو اقـول و ،ـتسا لوـصح ـلباق ـاقـول زا هن و ـسقرم زا ـهن ـهك دوش�ـىم
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صتخم هك ىبلاطم رب هيكت اب .تسا اقول هب رصحنم هك تسا ىئاه�ىهاگآ
و اه�ىلـوغشملد هرابرد ـميناوت�ىم ،ـتساقول هب ـرصحنم ـهك ىبلاـطم و ىتم
رگا .ميمهفب ىدايز ىاهزيچ ،4يلات رما رد ناشيا رظن دروم ىاه�تيولوا
ناوت�ىم ـرتهب ،تسا هدوب هچ 4يلات نالف رد 4لوم هزيـگنا هك ديمهف ناوتب
نيفلوم همدقم رگا ميناوخ�ىم هك مه ار رصاعم تافيلات .درك كرد ار وا هتشون

ناشياه�بـاتك نتشون ىارب ار ـاهنآ ليالد و اه�ىلـوغشملد ،ميشـاب هدناوخ ار
.درك ميهاوخ كرد رتهب ار ناشيا بلاطم اذل و ميا�هتفايرد

ا تفكيك كنيم كه بينانيم مطالبى ره�هاى نقد منبع، مى�توبا استفاده از شيو
 متامًاى مثال، تقريباده است. براك گذاشته شده بونويسندگان خاصى به اشتر

انيم يافت، درهر مريم در عهد�جديد مى�توس4 شوه يوا كه درباراطالعاتى ر
ات متى به عهد�عتيق اين همها اشارا؟ يا چرمتى نيز قابل مشاهده است. چـر

شن است. متـىات ساير اناجيل به عهد�عتيق است؟ پـاسـخ روبيش از اشار
دند كه با ادعاى مسيحائى عيسىديان بوشته است. اين يهوديان نوخطاب به يهو

اى متىد لذا برس4 بومسائل شريعتى داشتند. پدر عيسى از نظر شريعت، يو
هد تا شجرانندگان بگذارى خوا پيش روع رضواهميت بسيار داشت كه اين مو

ا تدوين كند.م ران قونامه عيسى تا پدر
ا خطاب بهد رقا اجنيل خـود كه لوع حتليل، بر ما بديهى مى�شـوبا همين نو

شته و به طرز بسيار عميـقـى دل درسيع�تر از طي4 مخاطب متى نـوطيفـى و
نه، او بـراى منـودى داشتـه اسـت. بـرگرو سخن گفـنت بـا جـهـان غـيـر�يـهـو

د اجنيل تاكيد ورزيده است.لى» كاربر«جهان�شمو
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ك كاملـى از آناى داشنت درل4 و تاريخ يك منت نيز، بـرم شدن مـومعلو
د. از آجنا كه مفاهيم زبانى از نسلى به نسل ديگر و از منطقه�اىمنت، اهميت دار

ند، خالى از اهميت نيست كه تا آجنـا كـهل مى�شوبه منطقه ديگر، دچار حتـو
هاىد. تكاپوشكافى كردن محل و تاريخ تالي4، موم كرممكن است در معلو

ش�هائى كهخى رول4 و تاريخ يك منت، به خاطر براى تعيين مواين چنينى بر
د، در كشمكش�هاى الهياتى عاملفته مى�شـون به كار گربه منظور حتليل متو

ا فقطط به تاريخ تالي4 راالت مربوعمده�اى به حساب مى�آيد. هنگامى كه سؤ
ند، تاريخاب مى�دهيم كه تنها چشم به جنبه طبيعى قضايا داراه حل�هائى جوبا ر

نه�اى از كارد جا داده�اند به گوا در خوئى�هائى رتالي4 كتبى كه مدعى�اند پيشگو
اادث، آنها رادث يا پس از آن حومان با آن حودر مى�آيد كه انگار آن كتب همز

ىشتاردى است كه مى�بينيم در حتليل جنبه نوارده�اند. در چنين موئى كرپيشگو
ى به عمل آمده و حالتى بيش از حد تاريخى بر آنهاو تاريخى كتب، زياده�رو

حتميل شده است.
همعاتى به شدت درضول4 و تعيين تاريخ تالي4، موع تعيين موضودو مو

شته و آن كس در چها چه كسى نوصى رتنيده�اند. اگر بدانيم كه كتاب بخصو
ًداد كه آن كتاب، حدوقت است كه بر ما مسلم مى�شوه�اى مى�زيسته، آن ودور

شته شده است. به همين دليل است كه محققان اين همه درمانى نودر چه ز
شته است.ا چه كسى نوس رتائوم تيمو اشعيا يا دوًه بحث مى�كنند كه مثالاين بار

ئىشته باشد، پس در كتاب اشعيا ما با پيشگوا نواگر اشعياى نبى كتاب اشعيا ر
م داشنت ديد بسيار نافذى از طريق الهاماجه هستيم كه مستلزى موت انگيزحير

شته نشدهسط اشعيا نود تود دارخوا برده است. اگر كل كتابى كه نام اشعيا ربو
جيه است.ت نسبت به آن قابل توقت ديدى متفاوباشد، آن و
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لس،ساالت پومانه با ره و زن اين دورد منتقدين سطح باال و مدرخوره برنحو
د،ى از آب در آمده است. آنها با به اصطالح حتقيقات خو چيز خنده�دارًتقريبا

فته و به او باز پس داده�اند،ا تك تك از او پس گرساالت او ركم و بيش متام ر
لس نيست و سپس گفته�اند كه هست.ساله از پويعنى ابتدا گفته�اند كه فالن ر

ل4 يك منت،د استفاده در تعيين مو�علمى مورًش�هاى مثالل�ترين رويكى از ناز
منامنا» است. لفظ هاپاكس لگوع «هاپاكس لگـوقومطالعه آن منت از حلاظ و

 در ساير كتب ياًساله، مطلقايعنى اينكه چه تعداد از لغات يك كتاب يا يك ر
ساله بـه در رًش، اگر مثالفته�اند. طبق ايـن روساالت نويسنده آن به كار نـرر

لس به كارشتجات پـوه پيدا كنند كه در هيچ جاى ديگر از نواژافسسيان ٣٦ و
شته است ياا ننولس افسسيان رى دهند كه پوانند چنين فتوفته باشند، مى�تونر

شته باشد.ا نواند آن رمنى�تو
قتىمنا ابلهانه است و اين واى هاپاكس لگوش قائل شدن بربيش از حد ارز

دم با عجله،غ التحصيل شدن در هلند، ناچار بواى فارم شد كه بربر من معلو
د وش القائى» بواى من «روى زبان هلندى، برش يادگيرم. روهلندى ياد بگير

شتها كه به زبان هلندى نوكوور ردر ضمن، چند جلد ار كتاب�هاى جى.سى.بر
ا با كتاب «شخـصد ردم. من مطالعه خـودند، بايستى مطالعه مى�كـرشده بو

ا برلين صفحه آن كتاب رلين لغت اوتيب كه اودم، بدين ترمسيح» او آغاز كر
ام آن لغت رهنگ لغت، مفهوشتم و با استفاده از فرچك نوت كوى يك كاررو

د استفادهشتم. اين كار ادامه يافت تا اينكه متام لغات مورت نوبر پشت همان كار
ت�هاد ٦٠٠٠ لغت شد، بر آن كارا كه در حدوكوور در كتاب شخص مسيح ربر

فتم. تكلي4 بعدى من مطالعه كتاب «كار مسيـح» ازاگردم و فريادداشت كر
الذكر يافتم، به عدده�اى كه در كتاب اخيرع لغات تازد. مجموهمان نويسنده بو

كوور يافته، لغاتى هستند كه در كتاب قبلى برم از لفظ تازسيد، منظور٣٠٠٠ ر
كوشته برك مهمى به دست من افتاد كه كار مسيح نوتيب مدرمنى�شد. بدين تر

ا فقط يك سال پس ازكوور، كار مسيح رور نيست! البته يادتان باشد كه بـر
ى است كه آن نويسندهى اين نكته هم ضرورد. يادآورشته بوشخص مسيح نو

شته و مخاطبين او نيز در هرمينه مسيح شناسى نوا در زى آن كتاب�ها رهر دو
ان لغتارم او هزده است. با همه اينها، در كتاب دواحدى بود طي4 ودو مور

ل او نيافتم.يافتم كه در كتاب او
لى، از حجمكوور در كتاب اوشته�هاى برا هم بگويم كه حجم نواين نكته ر

لسساالت پولس به جا مانده، بسيار بيشتر است. رشته�هائى كه از پوكل نو
ارا خطاب قرعى رسيع و بسيار متنوساالت طي4 ودند. آن رتر بوجزبسيار مو

مـانح مى�ساختند، و زا مطـرنى رناگومى�دادند، مطالب و مسائل بسيـار گـو
دمى داشت. با متام اينها، مرالنى با ديگرتدوين هر يك از آنها، فاصله�اى طو

ساالت پيدا مى�كنند كه در ساير آنهاساله�اى از آن رقتى يك مشت لغت در رو
ه يك طفل شش سالهلس به اندازد، به هيجان مى�آيند. چنانچه پويافت منى�شو

مينه ادبيات منى�داشت باز هم ما نبايدنه استعدادى در زد و هيچگولغت بلد بو
ديم.منا مى�كرش بى�لگام هاپاكس لگوجه چندانى به روتو

امرم حتليل دقيق گرديم، تفسير معتبر مستلزگراى اينكه به اصل مطلب بربر
ى است كه از آن نبايد گذشت. نقادانشته است. اين كارمينه تاريخى يك نوو ز

امر و پيشينه تـاريـخـىمينه زبـان، گـرد دانش ما در زاى پيشـبـرتبه، بـراال مرو
اى از ايشان كه طبعى طبيعت�گرده�اند ! بسيارها كه نكركتاب�مقدس، چه كار

ار مى�دهند كه بـخـش اعـظـما محور قـرضيـاتـى رقت�ها فـرند، بعـضـى ودار
د كه آنها دست از حتليلا بر باد مى�دهد و اما اين نبايد سبب شـوحماتشان رز
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انيمى تاريخى دقيق است كه مى�تـوامرند. از طريق همين حتليل�هاى گرداربر
اهما فرم رند، قيد و بندهـاى الزاهه مى�روداشنت محققانى كه به بـيـراى بازبر

آوريم.

Èd�«dÖ ÈU¼UDš

ه بدهيد تا مسالهليه تفسير برويم، اجازل عملى اواغ اصوپيش از آنكه به سر
هاىشكافانه ساختارد. حتليل موط مى�شوامر مربوا تذكر دهم كه به گرى رديگر

ان جمعى از دلشدگان حالـته بر ابروفته در عهد�جديد، گـرى به كار رامرگر
الهامى كتاب�مقدس افكنده است. هنگامـى كـه بـه كـتـاب مـكـاشـفـه نـظـر

اى سبكـىى، دارامرا مى�بينيم كه از حلاظ ساختمـان گـرمى�اندازيم، متنـى ر
ى منت مزبور، يكى دو تا نيستند. آنامرار و خام است. «خطا»هاى گرناهمو

ن مقدسا به مقابله به اين انديشه كه متوخى رب و اين خطاها، برسبك نامطلو
انگيخته است. تعاريفى كه از دو اصلى از خطا هستند، برالهام شده و عار

ائت آنن به عمل آمده است، بر بردن متوى از خطا بون و عاردن متوالهامى بو
ن اصلىنانى كه زبان متوى، داللت منى�كنند. زبان يوامرش�هاى گرن از لغزمتو

ش�هانه لغزى آن گوح مقدسى» است كه بايد جلوعهد�جديد است، فاقد «رو
دگز نه به اين معنا بوتستان، الهام هرائى آئين پرول�گراى اصوفت. برا مى�گرر

دها «ديكته» كرن رلفان انسانى متوش موح�القدس، كلمات و «سبك»�نگاركه رو
اپا حتت اختيـارلفان، همانند آدم آهنى، سرم كه آن مواست و نه به اين مفهـو

دنى از خطا بوايان، مصداق عارل�گرده�اند. آن اصوح، منفعالنه عمل كررو
ى ازى منى�دانستند. لفـظ عـارامرلفان از خطاهـاى گـراز آن موا،�احترن رمتـو

ترن مقدس است. هنگامى كه لوئى تام» متواستگواى نشان دادن «رخطا،�بر

نگز اشتباه منى�كنند، منظور او اين است كـه مـتـون مقدس هـرمى�گويد متـو
ند. عين همينگز خطا منى�ورزستى آنچه اعالم مى�كنند، هرد درمزبور، در مور

قتى كه شخص بى�گناهى درا به هنگام محاكمات قضائى شاهديم. ومطلب ر
ن بگه ما رو باهاس تو ايناسه�تومن وابر قاضى مى�ايستد و مى�گويد: «جـوبر

ن در بيان مطلب خويشاند به او بگويد چونين»، قاضى منى�توقضيه بى�گنا بدو
م اعالمغ مجـرا به دليل شـهـادت دروده�اى، تـو رعايت نـكـرا راعد زبـان رقو

مى�كنم.
د ما مفيد هستنـد.ى خـوآوراى تقويت و بارليه تفسيـر، بـرآن سه اصل او

د مبادا به قيمتا جلو چشم ما مى�گيراه ايمان، كل كتاب�مقدس رمقايسه از ر
ا به جانئى از آن ردن جزگ كرء بزرات سوميت از بخش عمده آن، تاثيرمحرو

دات خود ما مهار تصورن، منى�گذارى متوشتارى و نوجه به جنبه لغوبخريم. تو
د تا قالب�هـاىت به عمل مى�آورها كنيم و از ما دعوا در بيابان تفسير تفنى رر

جهى � تاريخى، توامرش گرار دهيم. روسى قرديك حتت بررا از نزن رادبى متو
ا ايده�هائىد رف مى�كند، مبادا ما ايده�هاى خوا به معناى اصلى منت معطوما ر

د حتويل دهيـم.ن مقدس �� به خـوفته�ايم، «از دهان متـومان حال گـرا كه از زر
ا در حين عمل مالحظه كنيم.ل رد اين اصوقع آن است كه كاربرحال مو
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قواعد علمى تفسير كتاب�مقدس

اعد تفسيرى�ترين قود كه اساسى�ترين و ضروراهيم كردر اين فصل سعى خو
لى كه در فصل قبلى بياناعد بر اصوضه كنيم. اين قوا به شما عركتاب�مقدس ر

ار هستند.شدند استو

± ÁbŽUA
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ىافراقع شده كه از اهمـيـت وآغاز بحث مـا واين قاعده از اين حلـاظ سـر
داشت از آن،ء بـرگى ديگر اين قاعده اين است كه سـودار است. ويـژخوربر

انيم كهى بايد بخوا همان طورقتى كه مى�گويم كتاب�مقدس رآسان است. و
م اين نيست كه كتاب�مقدس، از هر حلاظ مانند هرا، منظورهر كتاب ديگر ر

ى بى�همتا، الهام شدهكتاب ديگر است. من معتقدم كه كتاب�مقدس، به طرز
ا در جايگاهد آن رد به خون از خطاست و همين، خوش و مصوى از لغزو عار

د تفسير كتاب�مقدس بايـدار مى�دهد. و اما در مورد خويش قـرمنحصر به فر
هاىى است كه حكم كند الگوآميزه و سحرگفت كه اين كتاب، فاقد حالت ويژ

ه يك بهد كتاب�مقدس صدق نكند. قاعده شمـارل ادبى تفسير، در موراصو
ن است. در كتاب�مقدس همى متوشتارى و نوجه به جنبه لغوزبان ساده، تو

 مانند همه كتاب�ها اسم، اسم و فعل، فعل است.ًدقيقا

د، پسى تفسير شوار است كتاب�مقدس هم مثل هر كتاب ديگرالبته اگر قر
د؟ آيا نبايد در تفسير چنين كتابى در پى جلب كمك خداىجايگاه دعا چه مى�شو

ا از كتاب�هاى ديگر متمايزه�اى كه اين كتاب رح�القدس باشيم؟ آيا به شيورو
عده داده نشده است؟د تابيده شدن نور آسمانى بر آن، ومى�كند، در مور

صه�هائىد عـرارنيم، وف مى�زه دعا و تنوير آسمانى حـرهنگامى كه دربـار
اىت است. برصه�ها كتابى متفاو در آن عرًاقعامى�شويم كه كتاب�مقدس، و

حانى ببريم،ه رود، بهرندگى خون مقدس در زاينكه از به كار بسنت سخنان متو
د،شن شون مقدس روحانى متواى اينكه اهميت روه مفيد است. بردعا بى�انداز

تاى متيز دادن تفاو مهمى داده شده است. البته برًح�القدس نقش كامالبه رو
يك مبحث تاريخى از يك مثل، �دعا كمك چندانى نيست مگر اينكـه در آن

شن و قلبى بى�غش به مااز كنيم كه ذهنى روى خدا درسل به سودعا دست تو
ى حياتىه شويم. تقديس شدن قلب ما امرد چيرى�هاى خوبدهد تا بر پيشداور

اى شنيـدنا برد رش خود و گـواد مى�شوا كه از اين طريق ذهـن مـا آزاست چر
ى كند كه برا يارسخن كالم باز مى�كند. همچنين بايد دعا كنيم كه خدا مـا ر

هانى كند كه ساعيانـها دانش پژومتايل خويش به تنبلى غالب آئيم و اينكه ما ر
ًالك و استنباط، معمواستاى كار اساسى درا مطالعه كنيم. البتـه در رن رمتو
شن مى�كند، زياد كار ساز نيست.ه روا يكبارى كه ذهن رآميزقه عظيم سحرجر

ى»حانى «فالگير روًه مثالاغ داريم و آن، شيوا هم سرقه رالبته حتى بدتر از آن جر
با كتاب�مقدس است.

شگر» دعا مى�كند تاار است كه شخص «كـاوى» مزبور از اين قـر«فالگير
دا به او نشان دهد و آنچه از طريق آن هدايت مقدر مى�شواه رهدايت آسمانى ر

ا مى�بندد و با سر انگشتد رد. او سپس چشم�هاى خواق كالم ديده شودر اور
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ا كه شد، باز مى�كند و در صفحه�اى كه در مقابلشد هر جاى كتاب�مقدس رخو
دد. يادم مى�آيد كه يك دختر مسيحى كهاب مى�گرد، به دنبال جوار مى�گيرقر

د من آمد. اودنى به نزص4 ناكرانيد در نشئه�اى وا مى�گذرسال آخر دانشكده ر
انى�هاى بى�جهتى كه گاهى گريبان دانشجويان سـالس�ها و نگردر دام آن تر

اجى در پيش داشته باشد،دود و بى�آنكه شانس ازفتار شده بود، گرا مى�گيرآخر ر
ى مزبور ساعيانه دعا مى�كندده است. دانشجواج نيز به سر مى�بردوى ازدر آرزو
ى» پيشاب دعاهايش به «فالگيراى جوه برد و باالخرى نصيبش شوهركه شو

كريا ٩:٩ا كه باز مى�كند زى»، كتاب رد. در جريان «فالگيرسل مى�شوگفته متو
مى�آيد:

جد بنما!ن بسيار واى دختر صهيو
از شادمانى بده!شليم آوو اى دختر اور

د تو مى�آيد؛اينك پادشاه تو نز
او عادل و صاحب جنات و حليم مى�باشد؛

ار است.ه بچه االغ سوو بر االغ و بر كر
د،د شنيده بوا خطاب به خو سخن خدا رًد صريحاآن دختر كه به خيال خو

داده موراهد شنيد و شاهزاهد گفت و خوا خودى بله رد كه به زومطمئن مى�شو
اهد آمد.نظر او اگر با اسب سفيد نيايد الاقل با االغ خو

كريا ياست استفاده از كتاب�مقدس نيست. من فكر منى�كـنـم زاه دراين ر
ا همهائى داشته�اند. در هر حال ايـن رت چنين منظورح�القدس از آن عباررو

ا باد رار مالقات خـولين قربگويم كه آن دختر يك هفته پس از آن قـضـيـه، او
د گذاشت و به فاصله چند ماه با اوهمسر آينده�اش كه از همكالسى�هايش بو

اج، بيشتر از اعتماددوى ازفقيت او در نيل به آرزود! به تصور من، مواج كردواز

ا نهد، اعتماد به نفسى كه مى�شد آن رد آب مى�خوره�اى كه يافته بوبه نفس تاز
عده�ها و الطاف آسمانى بـهست بلكه از طريق اطمينـان بـه واز آن طريق نادر

د.دست آور

≤ ÁbŽUA 

X�¼ tâ½¬ tÐ tłuð UÐ ”bI�Å»U²  Êb½«uš

ا كه قاعده�اى استفى مى�كنم چرس و لرز به شما معرا با ترمن اين عقيده ر
اند بيش از آنكه كمك كند، مساله�ساز باشـد.به شدت قابل حتري4 و مى�تو

م از اسمى كه به اين قاعده داده�ام چيست بگذاريدبيش از آن كه بگويم منظور
هائى نيست.ح دهم كه هدف از اين قاعده چه چيزشر

شن، روان مدرخى از مفـسـرهدف از اين قاعده اين نيسـت كـه مـثـل بـر
ان اين استش آن مفسرن به كار ببريم. روا در تفسير متو«اگزيستانسياليست» ر

مينه تاريخى آنها، به دست ذهنـيـتجه به زا بى�تون مقدس ركه مضامين متـو
دل4نه، روان منـود. به عنواى آنها پيدا شـومى بـرند تا مفهـوخويش مى�سپـار

عى از تعبير يا استنباط اگزيستانسيال است كه طىفدار نولتمان حامى و طربو
دد. مكاشفهلتمان چهار چشمى به دنبال مكاشفه «آنى» مى�گرآن، جناب بو

ا و كى و كجاى تصميممزبور نه از صفحه و صحنه تاريخ بلكه از حال و هو
لتمان، تابع ايند نظر آقاى بود، يعنى تفسير مورشخصى مفسر مايه مى�گيـر

است كه مفسر چه كسى و در كجا و در چه حالى است نه اينكه منت از كدام
اند.ايطى سخن مى�رافيائى و از چه شـراقعيت تاريخى و بر كدام بستر جغرو

مان اتفاق افتاده، اهميتند ز در روًى، آنچه عمالمختصر اينكه در چنان تفسير
مان» است. محققـانسته از قيد زعى «الهيات رد بلكه مهم، نـوچندانى ندار
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 مهم نيست كه عيسى در مقطعى از تاريخ برًاقعا مى�گويند وًمكتب مزبور غالبا
انيم بگيريم. ازده است يا نه بلكه مهم پيامى است كه االن مى�تومين بوى زرو

د داشته بلكه بهجوم شخصى كه واند نه به مفهـونظر آن مكتب، عيسى مى�تو
ى» باشد.اد سازم منادى از «آزمفهو

گندگى، مراقعيت داشنت زاى ود اين است كه برمشكلى كه آن مكتب دار
للس در باب ١٥ اونه كه پوشى قائل نيست. همان گو ارزًاقعاو قيام عيسى و

عظ ما و باطل استنخاست، باطل است ونتيان مى�گويد: «اگر مسيح برقر
 �در بستر تاريخ اتفاق افتاده باشد، ما باًاقعان اينكه قيام ونيز ايمان شما»، بدو

ت،ان تنها گذاشته شده�ايم. در اين صورده و اجنيلى بى�توجنات دهنده��اى مر
جه بـهسد. با توگ به پايان مى�رش نه با حيات بلكه با مـراجنيل يعنى خبر�خـو

ًجه به آنچه هستند، اصالن مقدس با تـوآنچه گفتم، منظور من از تفسير متو
ا و ضد تاريـخـىايانه ذهنيـت�گـرن تفسير نسـبـى�گـره مدراين نيست كـه شـيـو

جه به آنچه هست،ت با توده باشم. من عبارا تاييد كراگزيستانسياليست�ها ر
مى ديگرا به مفهواهد شد رانده خو اگزيستانسياليست خوًاكه از اين پس اختصار

م.به كار مى�بر
هك ـتسا نيا سدقم نوتم اب مسـيلايسناتسيزگا دروخـرب زا نم روظنم

ميناوخ�ىم هچنآ اب ،ًاصخش و قايتشا و روش ـاب دياب ،اهنآ تئارق ماگنه
رطاخ ـهب طقف هن منك�ىم عافد ىا�ـهيرظن نينچ زا نم رگا .ـميوش نيجع
هب هكلب ميبايرد ار نوتم ىصخش دربراك شور نيا هب لسوت اب هك تسا نيا

هك تسا نيا نم ىاعدم .مينك كرد ار اهنآ موهفم هك تسه زين نيا رطاخ
ىاه�ـتيصخش تسوپ هب« هك ميبسچب ميناوخ�ـىم نوتم رد هچنآ هب نانچ

».ميئآ رد نآ

ى چشمگير بها و با ايجازبخش اعظم تاريخ كتاب�مقدسى، به طريقى گذر
نه�اى از آن است:ايت ذيل منود كه روما حتويل مى�شو

اهنآ رب شتآ هتفرگ ار دوخ هرمجم ىكي ره نوراه نارسپ وهيبا و بادان و
روضح هب دوب هدومرفن ار ناشيا هك ىبيرغ شتآ هدراذگ نآ رب روخب و دنداهن

ديعلب ار ناشيا هدش رد هب دنوادخ روضح زا شتآ و .دندروآ كيدزن دنوادخ
هـچنآ تسا نيا ـتفگ نوراه ـهب ىسوم ـسپ .دندرم ـدنوادخ روـضح هب و
هدرك سيدقت دنيآ كيدزن نم هب هك ـىنانآ زا هك تسا هتفگ و هدومرف دنوادخ
شوماخ نوراه ـسپ .تفاي مهاوخ لالج موق ىمامت ـرظن رد و دش مهاوخ
.دش

ن و متعاقب آنان هـاروار است؟ قصه غم انگيز گناه پسـرقضيه از چه قـر
د عكس�العملج است. در مورهالكت ايشان، در سه آيه مختصر و مفيد مندر

ىسى سبب داورى گفته نشده است. هر چه كه هست مون چيز چشمگيرهارو
د.ت كرن سكود و بدين حلاظ هارون تشريح كراى هاروا برخدا بر آن دو پسر ر

انيمد؟ آيا مى�تود شدند به چه فكر مى�كرانش نابون ديد پسـرهنگامى كه هارو
دم، بان بودازيم؟ اگر من به جاى هاروايت بپـركمى به مطالب ناگقته اين رو

اى تودار، من اين همه سال برد مى�گفتم: «چه خبر است؟ خدايا دست برخو
خى بچگانه�اىقت تو به خاطر شودم، آن وق4 تو كرا ود رندگى خودم، زكار كر

دى؟ اين كار عادالنـه نـيـسـت.» ايـندشان كـردند، نابـوكه اين دو پـسـر كـر
ائيل، تقدس مذبح و خطيرس اسرد و اما اگر خداى قدوعكس�العمل من مى�بو

دهديك آيند تقديس كرا با گفنت «از آنانى كه به من نـزظيفه كاهنانه ردن آن وبو
اهيم يافت،» با تندى به من يـادآورم جالل خواهم شد و در نظر متامى قوخو

دم.عت متام قفل بر دهان مى�زمى�شد، من نيز با سر
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ار دهيمه�هائى قرندگى چهرضعيت زقعيت و وا در مودمان راگر سعى كنيم خو
ى از منت در دست مطالعهك بهتـرنند، درف مى�زن مقدس از آنها حـركه متو

ار داشتند، مترين آنه�ها در آن قرقعيتى كه آن چهرد پيدا مى�كنيم. جتسم موخو
ه�هاىى جز اين نيست كه احساسات چهرچسبيدن اخير�الذكر و آن جتسم، چيز

داخنت به مطالب ناگفـتـها حس كنيم. من منى�گويم كه پـردر دست مطالعـه ر
د منت كتاب�مقدس است اما آنائت و مطالعه خو به مثابه قرًكتاب�مقدس دقيقا

كت به ما كمك مى�كند تا الاقل از دور، دستى بر آتش اتفاقاتى كه افتـادهحر
است داشته باشيم.

دناهيم و قضيه قربانى كرايت ابرس و لرز، رود در كتاب با تركگارن كيرسور
ح مى�كندا مطرال رار مى�دهد. او در آن كتاب اين سؤه بين قرا زير ذراسحق ر

اويه سلسلها قربانى كند؟» او از زش رخاست تا پسرد براهيم صبح زوا ابركه «چر
ار مى�دهد.سى قرد بررا مورسش،�منت كتاب�مقدس رپاسخ�هاى احتمالى اين پر

سد،اننده به پايان مطلب مـى�رقتى خود كه ودازع مى�پرضـواو چنان به اين مو
گشته است. آجناست كه عمقفته و بره موريا راهيم به كواحساس مى�كند با ابر

ىد، در عين حال كه چنان دقتى، بى�آنكه هيچ باراحتى حس مى�شوام، به ردر
ىك آن گفته�ها زير بازود، در درش تفسير معتبر عين گفته�هاى كالم بگذاربر دو
ست كه «انديشيدن به ناگفته�هاى كتاب�مقدس»،د. از همين روا مى�گيرما ر

عظه است.صه موع در عرتهور و گشايشى مشرو
افت كه چرال نشات گراهيم، از اين سؤد با ابركگـاراماتيك كيرد درخوربر

قتى كه بهه ون مقدس، به ويژائت متود؟ به هنگام قراهيم دست به آن عمل زابر
دها حتميل كـرد رى سنگين خـومى�خوريم كه طى آنهـا خـدا داورنه�هائى بـرمنو

ديم. هر از گاهىده خاطر مى�گراست، اغلب گيج مى�شويم و حتى گاهى آزر

حمانـه واتى بـى�را به حتمل مجـازد رم خـوسد كه خدا، قـوچنين به نظـر مـى�ر
اقعى فقط كمى تامل كنيم و از سرعادى مجبور مى�كند. اگر در چنين موغير
ا كالم چنـيـنا خدا چنيـن مـى�كـنـد؟» يـا «چـرسيـم «چـرد بپـرى از خـودباربـر

دد، به خوخورها مى�كنند. با اين طرز بـرا رات باطل ما رمى�گويد؟»، تصور
د عليه خدا،�غالب آئيم.ى طبيعى خوكمك مى�كنيم تا بر پيشداور

ف اوار است كه به حرايمان دشو برًاحتيم، غالباقتى كه از دست كسى نارو
قتى كه از دست كسى عصبانى هستيم،ا بفهميم. وش كنيم يا علت عمل او رگو
متاناف او به پا مى�كند كه ديده بصيرفان غضب ما چنان غبار غليظى در اطرطو

اسمان باشد كه الاقل با كالم خدا،اند ببيند. بايد حوا منى�توشتى، او رجز به ز
گزيدگى آسمانى داد سخـند بـرقت كه در موردى نكنيم. هـر وخورچنان بـر

اتان اين است كه خدا ما رسد «منظـورد كه يكى مى�پردخور نـدارمى�دهيم، ر
د ود و مى�دوزد مى�براى خوقتى كسى اين چنين بى�مقدمـه بـرقصاند؟» ومى�ر

ق من جتاوزى از خدا مى�داند، احساس مى�كنم به حقوا صاحب چنان تصورمر
فتار مى�كند و نه سخنان من درسانه با ما رالهومى�كند. من نه گفته�ام كه خدا بو

ا مى�داده است، با ايـنداشت�هائـى رى چنان برگزيدگى آسمانـى بـومينه بـرز
مى�آشوبد كه همانا بردم رع اقتدار و اختيار خدائى چنان مرص4 انديشه هر نوو

د.د و غبار كذائى در مقابل ديدگانشان برپا مى�شوگر
ا مى�آاليدد و همه رمنى�داركشش و متايلى هست كه دست از گريبان انسان بر

ستشان منى�داريم به بدترينا كه دوفتار و گفتار آنانى رو آن اينكه همه ميل داريم ر
د به مثبت�ترين نحوتاهى�هاى خوجه ممكن تفسير كنيم و در عين حال، به كوو

ى مى�گويد،ند يا چيزى مى�زقتى كسى عليه من دست به كارممكن بنگريم. و
و بدانديشگـىئى  اپا دشمن خـواكنش نشان مى�دهم كه انگار او سـرى وطور
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من، «فقط يكفى مى�زى مى�كنم يا حـرقتى كه من عليه او كـاراست؛ و اما و
دن درسه زمت با خدا هستيم، به گاه پر در خصوًده�ام.» اگر طبيعتااشتباهى كر

اف كالم او، بايد عليه آن كشش و متايل سنگر بگيريم.اطر
لسولس رنان در كليسـا، پـود نقش زحمت مجادالت اخيـر در مـوربه مر

ده�ام كهخورشته�هائى بردن ضربات جانانه�اى است. من به نول حتمل كرمشغو
صي4ى تون ساالرنان و معاند با زى، متنفر از زد ساالرا عاشق مرطى آنها او ر

فته�اند كه از قلمشانا به دل گره اين قضيه چنان كينه او رخى دربارده�اند. بركر
شدن آن روند. با به كار برا هم ندارد و حتمل شنيدن يك سخن او رهر مى�بارز

ك كنيمد بهتـر دران يك مرا به عنولس رانيم پوچسبيدن اگزيستانسيال، مى�تو
ا بهتر بفهميم.ف�هاى او راما مهمتر اينكه حر

د از شخصيتى افسانه�اى سـخـناجرز سينت�جان، در داستـان خـوآدال ر
اند. اواى نخستين بار بخـوا برساالت عهد�جديد راست راند كه مى�خـومى�ر

دند، ازساالت كرليه آن را «نوبر» كند كه مخاطبان اواى آنكه همان طعمى ربر
ل اوس منـزا ماشين و بـه آدرساالت راست كه هر يـك از آن رد خومنشى خـو

اندن آنهال، او آن چنان به خوسيدن هر يك از نامه�ها به در منزپست كند. با ر
انشته شده�اند. مثل اينكه او هم از پيرود او نواى خومى�نشست كه انگار بـر

ده است!ش چسبيدن بورو
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سىا بررايت تاريخى رگى�هاى اساسى قالب�هـاى روتا اينجاى كار، ويژ
ادازيم، بايد قالب تعليمى تشريحى ره ٣ بپرديم. پيش از آنكه به قاعده شماركر

ه، بر عهده اهل فن است.ط به آن حوزن مربوتعري4 كنيم، قالبى كه تفسير متو

منت تعليمى تشريحى يا ادبيات تعليمى تشريحى، منت يا ادبياتى است كه همان
اقعيات تدوين شـدهش و بيان ونه كه از اسم آن پيداست، به منظـور آمـوزگو

ند.لس از حلاظ طبقه بندى، در اين قالب جاى مى�گيراست. بيشتر تاليفات پو
ده�اند، به زبان سـاده با يكديگر مقايسه كـرًا كالساالت رآنانى كه اناجيـل و ر

ست.دار اوتبه كرساالت، مفسر مردار عيسى و رگفته�اند كه اناجيل، سند كر
 بيشًانه است كه اناجيل غالباچنين تعريفى از اين حلاظ بيش از حد ساده انگار

ند. البته از حق نگذريم كـهدازايت كنند، به تعليم و تفسير مـى�پـراز آنكه رو
مگرساالت، بيشتر سرده�اند در حالى كـه راناجيل، بر ثبت رويدادها پا فشـر

غيب ول، نصيحت و ترتفسير و قدر و مقام آن رويدادها در قالب بيان اصو
دهاى آنها هستند.ائه كاربرار

ى هستند و پس از اناجيل و به مـنـظـور تفسيـرًساالت عمدتـااز آجنا كـه ر
ار ورزيدند كه به جاىماندهى آمده�اند، اصالح طلبان بر اين اصل اصـرساز

ساالت بايد مفسر اناجيل باشند. هرا تفسير كنند، رساالت راينكه اناجيل ر
چند كه اين اصل فاقد اعتبار مطلق است اما يك اصل كلى و مفيد است. از

انا نيز به همان ميزاين رو كه اناجيل نه فقط اعمال عيسى بلكه تعليمات او ر
ا متعجبى رساالت، بسيارسط رد جا داده�اند، اصل تفسير اناجيل تودر خو

اىم آن نيست كه برى به مفهـوسند كه آيا چنين چـيـزمى�كند. اين عده مى�پـر
الن قائلسوى كمتر از سخنان و تعليمـات رسخنان و تعليمات عيسى اعتبار

ده است.ى نبوشده�ايد؟ البته مسلم است كه قصد از آن اصل، چنيـن چـيـز
اى داده�اند و نه اعتبار اناجيل رترا بر اناجيل برساالت راصالح طلبان نه اعتبار ر

سميت مى�شناسند هرا به رساالت رى اناجيل و رساالت بلكه اعتبار مساوبر ر
د داشته باشد.جوتى وش تفسير آنها، ممكن است تفاوچند كه در رو
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مان ما اتفاق افتاد،فنت اعتمادها به اعتبار كتاب�مقدس كه در زمان حتليل راز ز
ه باساالت و به ويژذ و اقتدار را با نفـوذ و اقتدار عيسى رمد شده است كه نفو

سد كه چنينلس، در تضاد نشان دهند. به نظر مى�رساالت پوذ و اقتدار رنفو
ا باحنا رلى مانند متى يا يوسوند كه آن�قدر كه راقعيت بى�خبرد از اين ودمى خومر

د.ب منى�شولس در تضاد محسوند عيسى با پوان در تضاد دانسته مى�شوديگر
ل4 هيچ قسمتى از عهد�جديد نيست وبايد به خاطر داشته باشيم كه عيسى مو

النيم.سون شهادت رده�ها و گفته�هاى او، مديوا از كرد رما دانش خو
دم كـهخورديكـى بـرست بسـيـار نـزه بـه دود كه من دوبـاراخر بـوهمـيـن او

ا نديدهد بيست سال مى�شد كه همديگر رد. حدوهمكالسى ايام كالج من بو
ا بهالت بيست سالـه ر به گفتگو نشستيم تـا حتـوًديم و بدين جهت مفـصـالبو

نهد كه چگواى من تعري4 كرد برئيم. در جريان آن گفت و شنـويكديگر بگو
ص يادآور شد كهى بخصوده است. وه بسيار از مسائل تغيير كرنظر او دربار

ديد است. اونى گرگون مقدس دچار دگرمينه اعتبار متوچطور ديدگاهش در ز
خى تعليماتىد، و از بردن كتاب�مقدس ندارگفت كه ديگر اعتقادى به الهامى بو

جنيده است.لس، ره از بعضى از تعليمات پوكه در كتاب�مقدس هست به ويژ
سيدم كه از عقايد قديم تو كداميك هنوز بر جاى است و او پاسخاز او پر

ند و جنات دهنده من است.»داد كه «من هنوز معتقدم كه عيسى خداو
وت ىگدنز رب ار دوخ ىدنوادخ هنوگچ ىسيع« مدرك لاؤس وا زا ىمارآ هب

تـشگنا ـىـتمـسق هچ ىور ـهك دـشن هجـوـتم تسرد وا »؟ـدنك�ـىم لاـمعا
نيا نم شسرپ .مدرك نايب رت�حيرص ىمك ار دوخ لاؤس نم اذل و ما�هتشاذگ
هك ىتاعـالطا ،هدرك لقتـنم ار تاعالطا نآ ىا�هلـيسو هچ هب ىسـيع هك دوب
وا هب .دنك�ىم لاـمعا وا رب ىسيع هك دنتسه ىتيمكـاح ىاوتحم زا ىتمسق

،�ـديراد هاگن اـرم ماـكحا ديراد�ىم ـتسود ارم رگا � ـتفگ ىـسيع« :مـتفگ
اما ،ىشاب وا عيطم ىهاوخ�ىم و ىراد�ىم تسود ار وا مه زونه هك منيب�ىم
ار حـيسم تساوخ سلوپ رگا ؟ىا�هدـرك اديپ اجك زا ار وا ماكحا ـوگب نم هب
سپ ،دنا�هدرك اطخ وا هزادنا هب مه نالوسر رياس و تسا هدركن لقتنمً اقيقد
»؟ىنك�ىم 4شك هنوگچ ار دوخ دنوادخ هدارا

ااب داد، «از تصميماتى كه كليسا در شورد و سپس جونگ كراو حلظه�اى در
د.»مى�گير

سم كدام كليسا يا كداماحم او نشدم كه بپرافق، مزديگر با اين همه عدم تو
تر،سيده است كه مثل لوقت آن رد كه شايد ودم اين بوفى كه زا. تنها حرشور

ىده�اند كه به چه چيزتستان�ها از ياد برى از پرونيم. بسيارمز بز ور�ى به بيانيهسر
ض شده است و همچنـيـنتستان يعنى مـعـتـرندكه اسمشان پـرواض داراعتـر

سيده�اند،ل رده�اند كه به همان نقطه اوخ كاملى زده�اند كه چنان چرش كراموفر
جيحالن ترسومان حال كليسا بر اعتبار و اقتدار رنقطه�اى كه در آن، تصميمات ز

نه،ارومى�آيد، مسيحيتى وت درضاع به آن صورد. هنگامى كه اوداده مى�شو
انيم در كل به نويسندگاند. اگر ما بتوه ابداع مى�شويعنى از پائين به باال، دوبار

ل ايشان از عيسى نيز اعتماد كنيم،انيم به نقل قواجنيل اعتماد كنيم،�شايد بتو
ست كذائىانده است. در ذهن دوده كليسا خوا شالوالن رسوعيسائى كه انبيا و ر

ه�اى در جاى آن ريخته شده است و آن عقايدان و چيز تازده ويرمن، آن شالو
لفان عهد�جديد،س و ساير مولس و پطـرفعلى اشخاص كليساست. اگر پو

د كه برنه مى�شول شده�اند، چگوسوفته و را از عيسى گرد راعتبار و اقتدار خو
ى از مسيح باشيم؟ ايـنده بگيريم و همچنان مدعى پيـروتعليمات ايشان خر

اهمان مساله�اى است كه عيسى با فريسيان داشت. آنها در حالى كه هم او ر
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دند كهدند ادعا مى�كرد،�انكار مى�كـرستاده و به او شهادت داده بـوكه خدا فر
اهيم هستند در حالىندان ابردند كه فرزمتذكر جالل خدا هستند. آنها مدعى بو

د. آنها اعتبار و اقتدارده بوا شاد كـراهيم ردند كه ابرا غمگين مى�كركه كسى ر
ه اوسى درباردند كه مود مى�كرا را پيش مى�كشيدند در حالى كه كسى رسى رمو
د.شته بونو

ليه كه اعتبار وف كليساى اوسى�هاى به اصطالح عارس هم عليه گنونائواير
د. او گفتح كرا مطرفتند، همين نكته را به باد حمله مى�گـرالن رسواقتدار ر
النسوقتى را كه وانيد مطيع خدا باشيد چرالن اطاعت نكنيد، منى�توسواگر از ر

قتى كهستاده است (عيسى)؛ و وا فرد مى�كنيد كه آنها را رد مى�كنيد، كسى را رر
ستندهد مى�كنيد كه فرا رستاده است، كسى را فرالن رسود مى�كنيد كه را ركسى ر

ى كه درس تنها كارنائوتيب، ايرستاده است (خداى پدر). بدين ترا فرالن رسور
د.ا پيمود كه گام ديگر استدالل عيسى با فريسيان رد اين بوسى�ها كره با گنومبارز

سط اهل فن، بدينايات توق، اصل تفسير روجه به جميع جهات فوبا تو
ا در مقابلل رسول يا رسوا در مقابل رل رسومنظور پيش بينى نشده است كه ر

ا كه همانل رسوظاي4 اصلـى رار دهد. اصل مزبور فقط يكـى از ومسيح قر
سميت مى�بخشد.م او باشد، راى قوتعليم و تفسير ذهن مسيح بر

ىاهى بسياريكى از عمده داليل اهميت اين اصل اين است كه مستندات و
شن شـدناى رود. بردم مى�كنند، از دست ايشان مى�گيـرا كه مرهائى راز كار

د، بر اساس حتليلى از آنچه عيسـى كـرًفاانيم صرقضيه مى�گويم آيا ما مـى�تـو
فتاراى دانسنت طـرز رئيم مسيحيان هميشـه بـرست كنيم و بگـوكتابچـه�اى در

ئى با يكاجعه كنند؟ چه بسا كه مسيحيان به گاه رويارود، به آن مرصحيح خو
د؟»د چه مى�كرد مى�گويند «اگر عيسى به جاى من بوضعيت مساله ساز، با خوو

ال بجا گاهى اين است كه «عيسى از من انتظارال بجائى نيست. سؤاين سؤ
ضعيتى چه كنم؟»د كه در چنين ودار

ده�هاى عيسى الگو بگيريمو اما خطر اينكه فقط در پى آن باشيم كه از كر
مينه�هائى چند، باا در زفنت، ما رنه الگو گرچيست؟ خطر اينجاست كه آن گو

ندانان فرزظاي4 ما به عنومينه�ها، ومشكل روبرو مى�كند. مقدم بر همه آن ز
دند. اين من همان�هائى نيستند كه در ماموريت عيسـى بـوًمطيع خدا، دقيقا

دم. منستاده شده بوهائى انسان�ها از گناهانشان، به اين دنيا فراى ردم كه برنبو
امن با اقتدار مطلق صحبت كنم.دى منى�توگز در هيچ موربر خالف عيسى، هر

امن. منن برا بيروان فاسد رم و منصب دارامن با تازيانه به كليسا برومن منى�تو
ند كليسا نيستم.خداو

ه�اىايط دوردى نه چندان بديهى، عيسى در شران مور، و شايد به عنوًثانيا
دم بوت است. او ملزه من متفاوايط دورد كه با شرندگى مى�كراز تاريخ جنات ز

د بجاى و تشريفاتى نيز بوهيزا كه شامل احكام پركه همه احكام پيمان عتيق ر
نده يك آئين مذهبى، ختنه شد، در حالد. عيسى هنگامى كه در قالب پذيرآور
مانى ياد. اگر من به دليلى غير از مصالح درامين پدر بودن نهادن كامل به فرگر

م،سمى بپذيران يك آئين مذهبى را به عنوبهداشتى تن به ختنه دهم يعنى آن ر
 حتت لعنتًا مجدداد رده�ام و خوا انكار كردن كار مسيح رسيله تكميل بوبدان و

 مقلدًت ديگر، اگر ما سعى كنيم دقيقاار داده�ام. به عباراحكام عهد�عتيق قر
ق�العادهتكب گناهانى سنگين شويم. اهميت فوعيسى باشيم، ممكن است مر

ت مى�كنند تا ازساالت از ما دعود. آن رساالت نيز از همين جا مايه مى�گيرر
ى جنبه�ها، از مسيح تقليد كنيم اما در عين حال به ما كمك هم مى�كنندبسيار

دنى هستند و چه جنبه�هائى نيستند.تا مشخص كنيم كه چه جنبه�هائى تقليد كر
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،حيسم ىگدنز اب ندرك تباقر دصق هب ىا�هدع هك تسا نيا موس هلاسم
و ضيارف هـرمز رد ار زاجم تاكرح زا ىخرب ،هدرك ىفاـكشوم دوخ لايخ هب

اعدا هك مسانش�ىم ار ىصاخشا ،هنومن ناونع هب .دننك�ىم بوسحم تابجاو
تسا هدرك راديد ناگدنامرد اب تمحرم رس زا تبس رد ىسيع نوچ دننك�ىم
تسد ىئاهراك نانچ هب تبس زور رد هك تسا نيا مه نايحيسم ام 4يلكت
.مينزب

نهست قضيه اين است كه آن عمل عيسى نشان داد كه آن گوشكافى درمو
ب هستند. البته عيسى در هيچ جا به ماا منى�شكنند و مطلوفعاليت�ها سبت ر

هاى مالطفت�آميز عيسىا در سبت بكنيم. كارها ردستور نداده است كه آن كار
ا اجنام دادد آنها رى هم مى�شودر روز سبت، گوياى آن هستند كه در چنان روز

د. او به ماا بجـا آور در آن روز آنها رًجوبى در كار نيست كه حتـمـااما هيچ و
ده استا مقيد نكرلى در هيچ جا ما ران عيادت كنيم ومان مى�دهد كه از بيمارفر

د ماند نشان مى�دهدكه در چه هنگام به عيادت بيمار برويم. اينكه عيسى مجر
مد او مالزشن مى�كنند، جترساالت روى كه رست ليكن همان طورد نيكوكه جتر
اج نيست.دولغو از

ىشان تاياور ـهب دح زا شيب ـنتسج دانتسا زا ـهك ىرگيد ىدج ـهلاسم
ـنيسدقم ىاه�ىگـتسياش طقف هن سـدقم�باتك نوچ هك ـتسا نيا دوش�ىم
و نسح همه اب ار ناشيا ىاه�هرهچ و دنك�ىم سكعنم زين ار اهنآ بويع هكلب
اه�تحابق نآ هب ىخرب تسا نكمم ،دنايامن�ىم ،تسا هدوب اهنآ رد هك ىحبق
ىاهراك هب طوبرم نوتم ام هك ىتقوً الثم .دنرگنب حيبق نادنچ هن ىروما هديد هب
هب هجوت اب و تخومآ ميناوت�ىمن هك اهزيچ هچ مينك�ىم هعلاطم ار سلوپ و دواد
باجعا لحم ناشيا زا ىريگداي ،دنا�هدوب هدش سيدقت دح نآ هب ات نانآ هكنيا

ىمشچ�مه زين بوقعي تقادص مدع اي دواد ىرـاكانز اب دياب ايآ اما .تسين
.دنكن ادخ ؟مينك

ايات،ده�هاى منعكس شده در روه�ها و كرفنت بيجا از چهرجدا از الگو گر
د است و آن اقتباس ايده�هائى است كه باجومينه موى هم در اين زمساله ديگر

اهيمايتى كه طى آن ابـران مثـال، در روكار پيدا مى�كنند. به عـنـول سرواصو
شته�اىاند، در آخرين حلظه فرا بر مذبح بگذرد تا او ره موريا مى�برا به كواسحق ر

دض كراهيم�، عراهيم اى ابرد و مى�گويد: «� اى ابرى خدا مانع مى�شواز سو
ا كه االناز مكن و بدو هيچ مكن زيـرا بر پسـر درد رلبيك. گفت � دست خـو

ا از من دريغ نداشتى�»د رن كه پسر يگانه خوسى چودانستم كه تو از خدا مى�تر
جه كنيد. آيا خدا از پيش(پيدايش ١٢:٢٢-١٣). به لفظ «االن دانستم» تو

اهد بكند؟ آيا او در آسمان و در حالـتـى ازاهيم چه مى�خـومنى�دانست كه ابـر
هاگياج رد وا ايآ ؟دوش�ىم هچ ميهاربا نومزآ هجيتن دنيبب ات دوب هتسشن ىهلا ىنارگن
اه�شرازگ نيرخآ هظحل ره تساوخ�ىم ناگتشرف زا و دز�ىم مدق مادم دوخ ىنامسآ

ىحيرشت ىميلعت ىاه�شخب .هن هك هتبلا ؟دنناسرب ضرع هب مارد نآ تفرشيپ زا ار
ادخ دروم رد ار دوخ هديا ـام رگا ىرآ .اجك اه�تشادرب نيا و اـجك سدقم نوتم
مئاد« ام ىادخ ميئوگب هكنآ زج ميرادن ىهار ،ميريگب ىنينچ نيا تاياور زا ًالماك
».دسر�ىمن تقيقح هنك هب مه زگره و تسا ىريگداي لوغشم

ناكى است.ليت خطردن، مشغوايات تنها بنا كرا بر رود رل عقايد خواصو
مندى در الهيات اجنيلىمتاسفم كه بايد بگويم آن چنان كه پيداست، متايل زور

ايات اخذ كند. همه ماا از رود رل خواهد اصود كه مى�خود دارجودم امروز ومر
اظب باشيم كه در مقابل آن متايل بايستيم.بايد مو
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شته شده است. زبان انسان تنها زبانى استكتاب�مقدس به زبان انسان نو
اسرديت�هاى زبان انسان در سرا كه انسانيم. محدوك آنيم چركه ما قادر به در

ى دراقع طى سال�هاى اخير، مطالب بسيارد. در وكتاب�مقدس اعمال مى�شو
سيده كه گفتهائى گاهى به نقطه�اى رشته شده است. شك�گرد اين مساله نومور

اى بيان حقيقت خدا،ساست كه متامى آن هم برى ناراست زبان انسان به قدر
د خالى از اعتبارائى اين چنينى در بهترين حالت خود. شك گراه به جائى منى�برر

و در بدترين حالت خويش بدبينانه است. زبان ما ممكن است كامل نباشد اما
ساست.ر

صالبته از حق نبايد گذشت كه هنگامى كه با زبان پديده شناسانه، بخصو
ديت�هاى زبان انسانكار پيدا مى�كنيم، محدوايات تاريخى سروصه رودر عر

ا همانا نشان مى�دهند. زبان پديده شناسانه همان زبانى است كه امور رد رخو
لفانند. هنگامى كه موح مى�دهند كه بر چشم غير مسلح ظاهر مى�شوى شرطور

صي4 مى�كنند، نه با ديد دقيق علمىا تود ركتاب�مقدس، كائنات دور و بر خو
ى كائنات است، مطلبدهاى ظاهرفنى بلكه با اصطالحاتى كه در خور منو

ا بيان مى�كنند.د رخو
ىسمش هموظنم زكرم ار نيمز ،ديشروخ ىاج هب سدقم�باتك ايآ هكنيا رس رب

اجنآ زا هك ديروايب داي هب ار هليلاگ ريفكت .داتفين هار هك اه�لدج هچ ،هن اي دناد�ىم
ميلعت نينچ درك�ىم قيدصت ار ىروحم نيمز هك اسيلك فالخرب ىو هك تفرگ تاشن
نارحب ثعاب ريفكت نآ .تسا ىسمش هموظنم زكرم و روحم ديشروخ هك داد�ىم
،لاوحا نآ مامت اب .درب لاؤس ريز ار سدقم نوتم ندوب لوبق لباق هك دش ىا�هدنشك
ىزيچ ميناوت�ىمن ام ،سدقم�باتك ىحيرشت ىميلعت ىاه�شخب زا مادك چيه رد

ار ناتلايخ هكنيا ىارب .دشاب ىسمش هموظنم رد نيمز تيزكرم رب لاد هك مينك اديپ
اه�نامسآ هنهپ رد ،ديشروخ هك تسا هدمآ سدقم�باتك تاياور رد ،منك تحار

زكرم هب ار نآ ميدق مدرم هك تسا ديشروخ تكرح هب هراشا نيمه .دنك�ىم تكرح
هك دنـريگ�ىم داريا ىدايز هدع تسا زونه هك مه زونه و دندـرك ريبعت نيمز ندوب

.تسا ىسمش هموظنم زكرم نيمز تسا هتفگ سدقم�باتك
ن زبان فنى كه با زبان پديده شناسانه ادغام شده و در جهانمن از اين معجو

نىش تلويزيوارد. گزايج گشته است، كم و بيش خنده�ام مى�گيرن علم رمدر
طها نيست بلكه غوضع هوش وارش مزبور ديگر گزارا ببينيد. گزاشناسى رهو

طى از حالح مبسومين و شره زثر بر امتسفر كرعميقى در عناصر و پديده�هاى مو
ه�هاست.س�ها و قاراى اقيانوان هوان و وزاكد و لغزديك اليه�هاى رو آينده نز

هند به عالونامه نشان داده مى�شول�هائى كه طى آن برها و نقشه�ها و جدودارمنو
دند،طه صادر مى�گراشناس مربواسامى و الفاظ فنى و پيچيده�اى كه از دهان هو

فشار و تالطم�هاىاى پراكز هوه مراشناس دربارت مى�كنند. آقاى هوا مبهومر
دى داد سخنانوره هـوط به حوزائى و ساير مسائـل مـربـوجو و چاه�هاى هـو

نامه اي رتموراب ـهجرد و دابعت اجع به سرنامه، من رمى�دهد. با ديدن آن بـر
ىگدنراب لامتحا دصرد بلاق رد ادرف ىاوه ىنيب شيپ .مونش�ىم ىئاهزيچ جنساوه
سانشاوه بانج ،قيمع هطوغ نآ زا ندروآرب رس هظحل رد سپس .دوش�ىم هئارا
».دوب دهاوخ هقيقد جنپ و لهچ و شش تعاس رد ادرف ديشروخ عولط« ،ديوگ�ىم
رود هب هك تسا نيمز نيا ،دنك�ىمن ىراك ديشروخ هك ادرف .منك�ىم بجعت هك نم

ايآ .دنك�ىم عولط ،عقاو رد و دنايامن�ىم ديشروخ هب ار دوخ و دخرچ�ىم ديشروخ
نيمز ىوربآ ـات دنا�هديچ ًانـلع هك ىئاه�هليح ـنيا هب و منزب گنز نويزيوـلت هب دياب
؟منك ضارتعا ،دننك ايحا ار ىروحم
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م و بگويـماد بگيرش ايرارى آشكار آن گزامن به شيادى و خطاكـارآيا مى�تو
ده است؟ از جنبه مضحك قضيهشيد دم زاشنت خورى آن، از سر بر افرا مجرچر

شيدب خورع و غروقتى كه ما از طلوع چيست. وضوگذشته، ببينيم اصل مو
ا در نظر مى�گيريم و هيچكس همشيد رى خوردهاى ظاهرنيم، منوف مى�زحر

اريخ،م توايتى دود بخش�هاى روغگو خطاب منى�كند. مگر مى�شوا دروما ر
صدمتريـك و درجه بـاروا در قالب اصطالحاتى مثل اعـالم درجهان مـادى ر

انيم كهى بخوا طورايات كتاب�مقدس رصي4 كند؟ اگر روندگى تواحتمال بار
اجـهگى موانيم، با مشكـل بـزرا مى�خـوانگار منت كتاب�هاى علمـى و فـنـى ر

مى�شويم.
،سدقم نوتم ىحيرشت ىميلعت ىاه�شخب زا كيچيه هك تسا نيا نم روظنم

ىميلعت ىاه�شخب زا ىخرب ،عقاو رد .درادن راك ورس ًاقـيمع ىملع بلاطم اب
هك تساج نيمه زا و دنراد راك ورس ـىملع بلاطم اب ،روبزم نوـتم ىحيرشت
ىئاه�ىروئت و ىسانشناور هنيمز رد ىئاه�ىريگرد ،ديآ�ىم ديدپ ىقيقح ىئاه�ىريگرد
رارق ىرواد و هعلاطم تحت ار ناسنا أشنم و تعيبط ،ىسانش تسيز ظاحل زا هك
ار تاياور رد ـهتفر راك ـهب هناسـانش هـديدپ نابز ـىگژيو ام ـرگا هـتبلا .دـنهد�ىم
.دنيآ�ىمن دوجو هب ًالصا اه�ىريگرد رياس زا ىرايسب ،ميسانشب

¥ ÁbŽUA

b½uý dO�Hð  UON¹bÐ “« ÁœUH²Ý« UÐ v²�¹UÐ  U�UNÐ«

اى آنچه صريح و قاطعانهاى مطالب مبهم جائى هست و برار زبان، بردر باز
جاتى،احت هم درد و صرجاتى دارو محكم است، جائى. از آجنا كه ابهام در

فتهشن با يكديگر اشتباه گـربسيار پيش مى�آيد كه مطالب مبهم و مطالـب رو

ت آنچهان تفاو�مى�توًالا اشغال مى�كنند. البته معموند و جاى يكديگر رمى�شو
�بيان شدهًاحت گفته شده است، با آنچه ناگفته گذاشته شده اما تلويحابه صر

ار داد. من به اين نتيجها در جاى خويش قرا تشخيص داد و هر يك راست ر
فتند، پى مى�گرًاا مستمرسيده�ام كه اگر تشكل�هاى مسيحى همين يك قاعده رر

داشتها از يكديگر جدا مى�كنند، از ميان برغالب اختالف عقيده�هائى كه ما ر
شنفنت مطالب مبهم و مطالب رومى�شد اما متاسفانه در همين نقطه اشتباه گر

د.ان القيدى كراحتى مى�توبا يكديگر است كه به ر
ى از جنسيت�اند درشتگان عارانده�ام كه فرچه بسا در جاهاى مختل4 خو

شتگـاندن فرى از جنسيت بـوتى كه در هيچ جاى كتاب�مقـدس بـه عـارصور
هارانند هموى از جنسيت مى�خوا عارشتگان ره�اى نشده است. كسانى كه فراشار

ند در حالى كه در آيه مزبور،د مى�شمارا پشتيبان اين نظر خوقس ٢٥:١٢ رمر
دد ندارجواج شدن ودوفنت و تسليـم ازن گرعيسى مى�گويد كه در آسـمـان، ز

شتگاند. يعنى آن آيه دال بر اين است كه فراهيم بوشتگان خوبلكه ما مثل فر
ًى از جنسيت�اند؟ كامالاج منى�كنند اما آيا دال بر اين هم هست كه آنها عاردواز

اج منى�كننددوى از جنسيت هستند ازشتگان عارن فرد كه تصور كنيم كه چوجا دار
اجدود كه ازى منى�گويد. آيا امكان نداراما در هر حال كتاب�مقدس چنين چيز

دن داشته باشد؟ اگر از آيهى از جنسيت بوشتگان دليلى غير از عـاردن فرنكر
ى از جنسيت�اند، كار بى�جائىشتگان عارد بحث چنين استنباط كنيم كه فرمور
د تعليم كتاب�مقدس درى نيست. در مورده�ايم اما استنباط مزبور ضرورنكر

نث آن قدر سخن گفته شده است كهص ذات انسان در قالب مذكر و موخصو
د بلكه احياد چنين القا مى�كند كه جنسيت ما نه تنها نيست منى�شود به خوخو

دد.مى�گر
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د باخورعات مبهم يا تلويحى، برضود القيدانه با موخورى از برنه ديگرمنو
اضيحاتى رد هم من توده عيسى است. در اين مورمساله طبيعت بدن قيام كر

ده�اند كه آنى اين نكته بوده�ام كه حاوه بدن جالل يافته عيسى مشاهده كردربار
انه كتاب�مقدسى چنان ادعائىد. پشتوا داربدن،�قابليت عبور از ميان اجسام ر

د، هنگامى كهحنا ١٩:٢٠ يافته�اند: «در شام همان روز كه يكشنبه بوا در يور
دند ناگاه عيسـىد جمع بوس يهودان به سبب ترد جائى كه شاگـرها بسته بودر

بآمده در ميان ايستاد و بديشان گفت سالم بر شما باد.» به لغات اين آيه خو
ج شد» و ازدقت كنيد. آيا اين آيه مى�گويد كه عيسى «از حالـت مـادى خـار

دند و عيسىها بسته بود؟ خير، آيه مى�گويد كه درن جسم آن در عبور كردرو
ا ذكر مى�كند؟ شايـدها ردن درل4 بسته بـوا موآمد و در ميان آنها ايستاد. چـر

استه است نشان دهد كه عيسى به چه طرز عجيبى در آن ميان پديـدارمى�خو
سيدنا، يعنى ترد رده است كه مطلب خـوشد. يا شايد فقط منظور او اين بو

ار داده باشد. آيا ممكن است كه عيسى بهد تاكيد قرا� مورديان ردان از يهوشاگر
دند آمده،د آمده بوهاى بسته گر خويش كه پشت آن در�سيدهدان ترى شاگرسو

ده باشد؟ در اينجا همع به صحبت كرده، داخل شده و با آنها شروا باز كردر ر
ده باشد اما آن منتن جسم در عبور كر�از دروًاقعااحتمال اين هست كه عيسى و

 عيسى بر مبناى�دهد بدن قيام كرى نيست. نظر دادن در مورى چنين چيزحاو
منت مزبور، يعنى نكته�سنجى نامعتبر و تعبير القيدانه.

د.ان كرائت�ها كه منى�تـوبديهى است كه از مبهمات و تلويحـات چـه قـر
ى محتمل است كه حتى دقيق�ترينن تلويحى به قدرائت�هاى بى�پايه از متوقر

اف نامه�هايىمحققان هم ممكن است به دام آن بيفتند. يكى از دقيق�ترين اعتر
ست�منيستر است. الهيداناناف نامه ايمانى وشته شده، اعتركه تا به حال نو

جق�العاده به خـراف نامه دقت و احتياطى فـوست�منيستر در تدوين آن اعتـرو
ى ازنه بهت آوراف نامه، منـوص4 در نسخه اصلى آن اعتـرداده�اند. با اين و

اط در استنـبـاط از يـك مـنت تـلـويـحـى. آند، افراط به چـشـم مـى�خـورافـر
اى كسى كه گناهحنا ١٦:٥ مى�گويد كه ما نبايد برل يواف�نامه بر مبناى اواعتر

تكب شده است دعا كنيم. آيه مزبور اين است: اگر كسىا مرت رمنجر به مو
ات نباشد مى�كند دعا بكند و او را كه منتهى به موا ببيند كه گناهى رد رادر خوبر

ده باشد. گناهـىت نكراهد بخشيد، به هر كه گناهى منتهى به مـوحيات خو
د.ت هست؛ به جهت آن منى�گويم كه دعا بايد كرمنتهى به مو

ا تشويق مى�كند كهانندگـان رحنا با ذكر سخن عيسى، خـودر اين آيه، يو
دنت نيستند، دعا كنند. او دعا كرانى كه گناهان ايشان منتهى به موادراى بربر
ع منى�كند. اوتكب شده�اند، ممـنـوا مـرت راى آنانى كه گناه منتهـى بـه مـوبر

حنا كه نگفـتـه اسـتد.» يومى�گويد «به جهت آن منى�گويم كـه دعـا بـايـدكـر
لى، يعنى جمله كتاب�مقدس،د.» جمله اواى آن نبايد دعا كر«مى�گويم كه بر

ى است بههر چه هست منهاى حتكم است؛ جمله بعدى يعنى جمله ما، چيز
هيخته�اى كه در يك مجمع خطيراين اگر محققان فرعيت. بنابره يك ممنوعالو

د آمده�اند در تالشى دسته جمعى در مسير استنباط، از چنين نكته ظريفىگر
ن مقدس سر و كار داريم چقدر بايد درغافل مى�مانند، ما كه به تنهائى با متو

د با آن دقت كنيم.خوربر
ىتقو ـهكلب مينك�ىم طاـرفا سدقم نوتم زا طاـبنتسا رد هك ىعقوم ـطقف هن ام

رارق ور رد ور تسا هدش هداد ميلعت تحارص و ىمكحم هب هچنآ اب ار تاطابنتسا
ىزيچ اب هلصاح طابنتسا هك ىعقاوم رد .ميوش�ىم هجاوم لكشم اب زين ميهد�ىم
.تشاذگ رانك دياب ار روبزم طابنتسا� ،تسا داضت رد هدش نايب ًاحيرص هك
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ادهاىمينيان�ها، دو جناح چه ايرم بين كالوينيست�ها و آردر مباحثات مداو
دى در موراهم به بحث متام عيارند. بى�آنكه بخوسنگينى كه از يكديگر منى�گير

ح يكى از مسائل بين آن دو جناح كـهه بدهيد با طـرم، اجازدازادات بپـرآن اير
د، بحث محكمات و مبهـمـات يـا هـمـانمى�دارده خيز بـرهميشه افـت نـكـر

انائىع توضواستاى موم. در رنه�اى ديگر بيـاورا منوتصريحات و تلويحـات ر
تى قدرن ياورى مسيح بدوى خويش به سوخانيدن رواى چراخالقى انسان بر

انائى طبيعىح مى�كنند كه انسان در آن حد از توى چنين مطرح�القدس، بسياررو
ى نظير «هر كهات بسيارا به مسيح متمايل كند. عبارد، خويش رهست كه خو
حنا ١٥:٣)، در جهت دفاعدانى يابد...» (يود... حيات جاوبه او ايمان آر

فته�اند. كتاب�مقدس مى�گويد «هـر كـه...ار گرد استناد قراز آن نظريه مـور
اند ايماند مى�تود.» آيا اين بر آن داللت منى�كند كه هر كس به همت خوايمان آر

انائى اخالقـى از آن توًد و به مسيح پاسخ دهد�؟�آيا اين «هر كه» �تلويـحـابياور
ل خبر منى�دهد؟جهان�شمو

ندل باز بگذارانائى جهانشمواى استنباط آن توا براه رانند راتى مى�توچنان عبار
اع باشند بايد از آنها چشمنه استنباطات با يك تعليم صريح در نزاما اگر اين گو

شيد.پو
دن خويش به آنچهد كرا با محدواتى ربگذاريد حتليل خويش از چنان عبار

د... حيات�گفته شده است آغاز كنيم: «هر كه به او ايمان آرً و صريحاًعمال
ان تعليم مى�دهد كه همه اعضاى طبقه ايماندارًدانى يابد.» اين آيه صريحاجاو

د. همه ال�4هااهند بوند (ب) خودانى دار(ال4)، در طبقه آنانى كه حيات جاو
د چه مى�گويد؛�چهه كسى كه ايمان مى�آورد. اما آيه مزبور درباراهند بوب خو

هى منى�گويد. دربار چيزًص ابداد؟ آيه در اين خصواهد بوكسى در طبقه ال4 خو

داهد آورد يا چه كسى ايمان خوايط و ضرورياتى داردن چه شراينكه ايمان آور
ى ازه گفته نشده است. در جاى ديگـرد، هيچ چيز در اين بـاراهد آوريا نخو

ااند آمد مگر آنكه پدر من آن رد من منى�توانيم: «كسى نـزن مقدس مى�خومتو
انائى انسان درد تـوى كه اين آيه در مورحنا ٦٥:٦). چيـزبدو عطا كند» (يـو

ى مسيح مى�گويد، صريح است. جمله عيسى هم حالتمينه آمدن به سوز
ى يك لفظ مستثنى�كننده است. يعنى اينا نفى مى�كند هم حاولى رجهان�شمو

ى مسيـحاند (قادر نيست) بـه سـوشنى بيان مى�كند كه كسـى منـى�تـوآيه به رو
ا پدر به او عطا كند.بيايد؛�آن لفظ مستثنى�كننده مى�گويد، مگر آنكه آن آمدن ر

ى مسيـحد به سو تعليم مى�دهد كه قبل از اينكه كسى قادر شوًاين آيه صريحا
ط اين است كه آند. آن پيش شرى بايد محقق شوط ضروربيايد، يك پيش شر

 بگويم كه هدف مـن از ايـنًد. مجـدداسط پدر «عطا» شـوآمدن، بايستى تـو
د بلكـهمينيان�هـا نـبـودن مجادله بين كالوينـيـسـت�هـا و آرح كرمبحث، مـطـر

انند جهت ابطالدى، استنباطات منى�تواراستم نشان دهم كه در چنين مومى�خو
ند.تعليم صريح به كار رو

ات مقايسه�اى است مساله�سـازهم�چنين استنباطاتى كه ماخذ آنها اظهـار
شى از آن لغزنتيان كه بسيارل قرفى از اوت معروه بدهيد به عبارهستند. اجاز

اجدود و ازجه به خاصيت�هاى جتـرلس با تـوده�اند، نگاهى بيندازيم. پـوخور
ا] به نكاح دهد نيكو مى�كند و كسىد ره خومى�گويد: «پس هم كسيك ه [باكر

ات نشنيده�ايدنتيان ٣٨:٧). آيا به كرل قرتر مى�منايد» (اوكه به نكاح ندهد نيكو
دن چيز بدى است؟ آيا آناج كردوده يا كه او گفته ازاج بودولس مخال4 ازكه پو

ب و بهتر نهد؟ بديهى است كه نه. او بين خو چنين مفاهيمى دارًاقعاسخن و
ى بهتر ازب و بد مقايسه�اى اجنام داده است. اگر گفته شده كه چـيـزبين خو
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حىمى بد. سطوب است و دولى خوچيز ديگر است، دال بر اين نيست كه او
د.ا با هم مقايسه كرد آنها رند كه مى�شود دارجوئى واز نيكو

ع سخن گفنتضوتباط با موش�هاى نسبى، در دهه ٦٠ در ارهمين مساله ارز
اد رلس مى�گويد: «هر كه به زبانى مى�گويد خوا نشان داد. پود ربه زبان�ها خو

م كه همهاهش دارا بنا مى�كند. و خوت مى�منايد كليسا ربنا مى�كند اما آنكه نبو
ت كندا كسى كه نبوت منائيد زيرشما به زبان�ها تكلم كنيد ليكن بيشتر اينكه نبو

جمه كند تا كليسا بنـاند مگر آنكه تـرف زبهتر است از كسى كه به زبان�ها حـر
ى جـدلده�ام كه هـر دو سـونتيـان ٤:١٤-٥). مـن شـاهـد بـول قرد» (اوشـو

ده�اند اينا حتري4 مى�كنند. آنانى كه با زبان�ها مخال4 بوزبان�ها، اين آيات ر
ب و زبان�ها بد است. آنهـا هـمت خولس مى�گويد نبـونه شنيده�اند كه پـوگو
ب با خوبتر است. آنانى هم كه بهجه نشده�اند كه قضيه، قضيه مقايسه خومتو

ى سخن مى�گويند كه انگار زبان�ها مهمتر ازنند، طورف مى�زنفع زبان�ها حر
ت است.نبو

تو بديهيات نيز از جنس همين قاعده تفسـيـرقاعده تفسير مبهمات در پـر
ى مبهم تفسير كنيما از روتو تصريحات است. اگر ما بديهى رتلويحات در پر

انده مى�شويـم كـه بـه طـورست و منفعـت�جـويـانـه رى نـادرى تفسـيـربه سـو
ائتاقبت است: قرقه�اى است. قاعده زير بنائى، قاعده مرى فراجتناب�ناپذير
گمى و حتري4 زياد حفـظا از سر درن، ما راقعى متو مفاد و�النـهدقيق و مسئو
م نيست در علم منطق عالم دهر باشيم، كافى است خيلى ساده،مى�كند. الز

ت مجادالت، آن عقل سليمارقات حرخى اوا به كار ببريم. برد رعقل سليم خو
د مى�كند.ا دور
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ا به كمك لفظد ركتاب�مقدس هر چه باشد، كتابى است كه اطالعات خو
و لغت منتقل مى�كند. اين بدان معناست كه كتاب�مقدس انباشـتـه از لـغـت

د، بهند. هر لغت منفرتباط آن لغات بيان مى�شواست. انديشه�ها از طريق ار
ا كه دراى بيان شده كمك مى�كند. هر چه تك تك لغاتـى رانتقال كل محتـو

ا بهترن رده شده�اند بهتر بفهميم، پيام كل متوجمالت كتاب�مقدس به كار بر
انيم فهميد.مى�تو
ستى درند يا ابهام�آميز باشند، گفتگوده نشوقتى كلمات با دقت به كار برو
ءتفاهم، دو پديدهد. استفاده از كلمات نابجا و سوار مى�شواضح دشوك وو در

ا چشيده�ايم كهماندگى حلظاتى رمتصل به هم هستند. همه ما استيصال و در
كيبى ازانيم چنان ترا به كسى القا كنيم اما منى�تواهيم مطلبى رطى آنها، مى�خو

اقعى ما باشند. همچنينشنى گوياى منظور واهم آوريم كه به روا فركلمات ر
كد نشسته�اند اما مخاطب در درست در جاى خواقعى كه كلمات ما دردر مو
دگىماندگى و بيـهـوءتفاهم شده اسـت، احـسـاس درم آنها دچـار سـومفهـو

مى�كنيم.
ااق رطمطرمخاطبان الهيدانان اغلب شكايت مى�كنند كه ايشان، لغات پر

 باعثًند. كلمات قلمبه سلنبه�اى كه بيش از حد فنى�اند، غالبازياد به كار مى�بر
ند. استفاده از اصطالحات فنى، ممكن است چنداناحتى مى�شوياس و نار

ا دقيق�تر بيان كنيم، بلكه به خاطر آنكه مبـاداد راى آن نباشد كه منظور خـوبر
دمخ مرا به رد رسيع خود يا اينكه دانـش وات ما خيلى آسان فمهيده شـواظهار

دن، بلكهختگان نه به هدف سر در گم كرف ديگر، دانش اندوبكشيم. از طر
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ا پديدد زبانى فنـى ره خوند در حوزا از ماست كشيدن، ميـل داربه نيت مـو ر
د كه در پهنهه ما به طريقى چنان مسامحه�آميز به كار مى�رومرند. زبان روزآور

انند در القاىند كه بتود مى�گيرتر از آن به خوآن، لغات، مفاهيمى انعطاف پذير
دمند افتند.مضامين باريك سو

شكى به تنگ مى�آئيم اما خاصيته پزبا اينكه گاهى از دست زبان فنى حوز
ئيم،مان مالحظه مى�كنيم. اگر بيمار شويم و به طبيب بگوصه درا نيز در عرآن ر

ضيح بدهيم. اگراهد كه دقيق�تر تو از ما مى�خوًاب نيست»، او فور«حالم خو
ضاع معده شما به هم ريخته است»،او معاينه كاملى از ما بكند و بگويد، «او

ا كه مشكل معدهاهيم دقيق صحبت كند چرقت نوبت ماست كه از او بخوآن و
اند باشد. پس در طبابت، دقيقطان العالج مى�توءهاضمه خفي4 تا سراز سو

هاند.گ مى�را از مرى است كه بيمار ردن، همان چيزو فنى بو
فى كهك كنند، بايد ياد بگيريم كه حرا دراگر مايليم كه مخاطبان ما، ما ر

نيم.ا مى�زفش رى باشد كه حراند و منظور ما همان چيزنيم با منظور ما بخومى�ز
دم. درش مى�كره الهيات اصالح شده گوانى يك الهيدان دربارمانى به سخنرز

د كه «استاد، همان طور كـهئى دست بلند كرى، دانشجـوانى واسط سخنراو
دض كنيم كه يك كالوينيست هستيد؟» آن مرانيم فرشمان با شماست مى�توگو

�يك كالوينيست هسـتـم.» اوًاقعان من وا كه نه چـودانشمند پاسخ داد: «چـر
د ادامه داد. حلظاتى نگذشت كه اسـتـاد درانى خوپس از اين تاييد به سخـنـر

خشيد مكثق يك مكاشفه در چشمانش مى�درميانه يك جمله و در حالى كه بر
داشتىسيد: «شما از يك كالوينيست چه بـرى كذائى پـرد و از آن دانشجوكر

داريد؟» آن دانشجو پاسخ داد: «كالوينيست كسى است كه معتقد است خدا
دت خوخالف ميل آنها با مشت و لگد و داد و فرياد به ملكوا بردم رخى از مربر

دت وروم مى�كند كه نااميدانه در حسرا محروانى رد در عين حال كه ديگرمى�آور
اده، دهانش رارك وان كه شوت هستند.» با شنيدن اين سخن، سخنربه ملكو

ا مرًگفت: «حاال كه اين طور است لطفـاد داد ود تكانى به خوباز گذاشته بـو
سيد كه ازمائيد.» اگر آن استاد از آن دانشجو منى�پرب نفركالوينيست محسو

دد خو مخال4 مقصوًى اساسااقع چيزاصطالح كالوينيست چه مى�فهمد، در و
داشت بسيار غلطى از سخنانى مذكور، برا دانشجود زيرده بوا به او القا كرر

انندءتفاهمات مى�توع سواو داشت. به هنگام مطالعه كتاب�مقدس، اين نـو
ى هم مى�دهند.اقع روى دهند و در ورو

نرق رد سدقم�باتك ىزودنا شناد هصـرع دوهشم تفرشيپ نيـرتگرزب دياش
كرد ،ام هك تسانعم نادب ـنيا .دشاب هداد خر ىسانش تغل هـتشر رد ،متسيب

شيازفا تدش هب ،دنوش�ىم تفاي سدقم�باتك رد هك ىئاه�هژاو موهفم زا ار دوخ
ىتايهلا سوماق ،لاح نامز ىطابنتسا رازبا نيرتدنمشرزا ،نم روصت هب .ميا�هداد
ىور رب ـهعلاطم ـلصاح هك روبـزم سوماق .تسا ـلتيك هب مـوسوم ديدج�ـدهع
تميق�نارگ دوخ عون رد دنچ ره هك هدش ليكشت روطق دلجم دنچ زا تساه�هژاو
تاغل .تسين ىلوپ ،ديآ�ىمرب هدهع زا بوخ هك ىعجرم باتك ىارب اما ،تسا

عقاو هنافاكشوم ـهعلاطم تحت سوماق نآ رد ،ديدج�دهع رد هـدش تفاي ىديلك
ت ـالجم نآ زا ىكي رد »ندرـمش لداع« لثم ىا�هژاو،لـاثم ناونع ـهب .دنا�هدش
،هـدش هديد هك نوتم ىاجك ره رد رـوكذم ظفل .تسا هتفرگ راـرق ىسررب تحت
نامز زا ظـفل نآ ىانعم ،نيا رب هوالع .تسا هدمآ لمع هب نآ زا ـىعماج ليلحت
ىرست )نانت داتفه( قيتع�دهع ىنانوي همجرت ات و هدش بيقعت ناتساب ىنانوي و رموه
الاح .تسا هدرك اديپ همادا هيلوا ىاسيلك خيرات و تالـاسر و ليجانا ات و هتفاي
ىلومعم همان�تغل كي رد هكنيا ىاج هب ،سدـقم�باتك ناديم هوژپ شناد رگيد
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اديپ رطس هس ود رد هطوبرم ىاه�فدارتم هوالع هب ار نآ 4يرعت و ددرگب ىتغل لابند
نآ لصفم حيضوت هحفص هاجنپ لهچ و دورب لتيك سوماق غارس هب دناوت�ىم ،دنك
و تغل نآ زا هدافتسا دراوم مامت ىاه�هدودحم و دنيبب تغل نآ دروم رد ار سوماق
نآ زا هدافـتسا اب .دـنك هظحـالم ار اه�هدودـحم نآ 4يرظ و ـىئزج ىاه�توـافت
زا هنوگچ ،سلوپ و اقول ،سديپيروا ،نوط الفا هك ميبايرد ميناوت�ىم ام ،سوماق
كرد ،ىديلك تاغل زا ناگرزب نآ هدافتسا زرط .دنا�هدرك هدافتسا صاخ تغل كي
ات ـتسا ىگرزب كمك و دنك�ىم هنـافاكشوم رايسب ،ىسدـقم�باتك نابز زا ار ام
.دنوش هتشون قيقد ،سدقم�باتك ىزورما ىاهريسفت

فرَد كه يكى از آنها صد دارجواه اساسى و دو رًالاى تعري4 لغات، معموبر
ف، علم مشتقات و ريشه�يابى يك كلـمـهَرد. صف كاربرى عـراست و ديگر
ت كنيم كهس ممكن است حيرتاموه هيپوپواژان مثال ما با ديدن واست. به عنو

نانى مى�دانستـيـمتى كه اگر يـواند باشد در صـورم مى�توه به چه مفـهـواژاين و
دخانه»م «روس به مفهوتاموس به معناى «اسب» است و پومى�فهميديم كه هيپو

دخانه» يا همان «اسب آبى.» مطالعهس يعنى «اسب روتاموو در نتيجه هيپوپو
ه يك اصطالحاى دست يافنت به عصارچشمه مفاهيم لغات بـرريشه�ها و سر

ى معادل جالل، دره عبراژنه، واى منوى باشد. برثراند كمك بسيار مومى�تو
ده است. از اين رو جالل خـدا، بـام «سنگين» يا «وزيـن» بـواصل به مفـهـو

ا «سبك»د. يعنى اينكه ما او رقار» و «اهميت» سر و كار دارمفاهيمى مثل «و
جه به مفاهيم اصلى آنها تعري4 كنيـما فقط با تومنى�گيريم. البته اگر لغات ر

اجه شويم.ممكن است با مشكالت متعددى مو
استاىچشمه�ها و مشتقات لغات،�مطالعه زبان در رسيدگى به سره بر رعالو

م اين مطالعه از آجنادار است. لـزوخورق�العاده برد آن نيز از اهميتى فـوكاربر

اتىاى تغييرد آنها، پذيرنگى كاربرم لغات، بسته به چگود كه مفهوناشى مى�شو
م پاابت، به مفهوف به اليزه معرو، در دور�cuteلغت انگليسى ًد. مثالمى�شو

هفته در حالى كه امروزس دار است، بكار مى�رى،�يعنى كسى كه پاهايش قوچنبر
ان حتصيل من،الاقل در دور scanشى و جذابيت است! لغت هوم تيزبه مفهو

د درئيات» بوى جزائت دقيـق و از روم «قردر لغت�نامه�هاى انگليسى به مفهو
ا انداخنت» است.تى كه در نسخ جديد لغت�نامه�ها به معناى «نگاه گذرصور

ن و حتىگوض چند سال به كلى دگرپس مى�بينيم كه معناى يك لغت، در عر
دم آنقدر آننگى اين است كه مرارونى يا وگونه شده است. سبب اين دگراروو
فى يا «معناى عرًءاستعمال، �اصالض از آن سوده�اند كه غرءاستعمال كرا سور
 كه اينك بـهgayه انگليسى اژايج»�آن كلمه شده است. آخرين مثال اينـكـه ور

شبخت» و «شاد»م «خوف است، تا همين چند سال پيش مفهود منحرم مرمفهو
سانيد.ا مى�رر
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ص هست كه هر كدام معانى متـعـدددر كتاب�مقدس دهها لغت بخـصـو
مينه و صحنه�اى كه آن لغت در آن به كارا فقط زند. معناى خاص هر لغت ردار

است يا� از خوًاان مثال، كتاب�مقدس مكررفته است تعيين مى�كند. به عنـور
د. لفظ مزبور الاقل به شش طريق مختل4 در كتاب�مقدساده خدا نام مى�برار

ه مى�كند كه خدا آنهاايضى اشاراده، به فره اراژقات وخى اوفته است. بربه كار ر
د آن لغت به اين معناستده است. اين طريقه از كاربرد آشكار كرم خوا بر قور

اده،ست.» اصطـالح ارم اوظيفـه قـوح واده خدا «نسخـه شـرصيـ4 اركه تـو
سل به خداست، اقدامى كه خدا با تـو�كانهاى تشريح «اقدام ملـوهمچنين بـر
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اده كارا، اراده رست، حادث مى�كند.» ما اين اراسـت اوا كه خوآن، آنچه ر
اراهد حتت تأثير قرا كه خدا بخواده، آنچه را كه اين ارانيم چرساز خدا مى�خو

دىد سبب خشنـواده�اى به ميان مى�آيد كـه «خـومى�دهد. سپس صحـبـت ار
د.»ف مى�شوى است كه خدا در حتقق آن مشعوخداست، همان چيز

تو ايناند در پرن مقدس مى�توت از متونه يك عباره بدهيد ببينيم چگواجاز
اهد كه كسـىند... منى�خود: «خداواده، تفسير شـوسه معناى مختـلـ4 ار

اند به معناى ذيل باشد:ت مى�توس ٩:٣). اين عبارم پطردد» (دوهالك گر
ده كه هيچكس مجاز به هالك شدن نيست؛ا معين كر(١) خدا چنين تكليفى ر

خالف حكم خداست؛ (٢) خدا پادشاهانه مقرر داشته و بههالك شدن ما بر
د؛ يـاگز هيچكس هالك نشوا نافذ مى�كند كه هـرد رجه امر خوقطعى�تريـن و

د. به تصور شـمـا،د منى�شوند خدا خشـنـودم هالك مى�شـوقتى كه مـر(٣)��و
د دليلى در دستاى انتخاب خوست است؟ آيا بركداميك از اين سه تفسير در

فنتسى كنيم و با در نظر گرا بررمينه و بستر آيه در دست بحث رداريد؟ اگر ز
اهيما در پيش بگيريم، خواه ايمان رش مقايسه از رن مقدس، رومينه كلى متوز

م صحيح است.داشت سوداشت و آن هم برديد كه فقط يكى از آن سه بر
دگى»ند، من به لفظ «عـادل شـمـردر ميان لغاتى كه مفاهيـم مـتـعـدد دار

ا يقين مى�دانيم كـهلس مى�گويد: «زيـرميان ٢٨:٣ پوم. در رودلبستگـى دار
بد.» در يعقوده مى�شون اعمال شريعت محض ايمان عادل شمرانسان بدو

د نهده مى�شوانيم: «پس مى�بينيد كه انسان از اعمال عادل شمر٢٤:٢ مى�خو
مىاى مفهوق دارد فـوده شدن در هر موراز ايمان تنها.» اگر لفظ عادل شمـر

ل4 كتاب�مقدس بر سر مساله�اى كه به مقصد ابدىيكسان باشد پس بين دو مو
دهتر، «عادل شمرد. لود دارجوط است، تضاد و تناقض غير قابل حلى وما مربو

ا بند و ماده�اى مى�داند كه كليسا يا بر آن مى�ايستد يا ازاسطه ايمان» رشدن به و
ث آن،نگى حدوع چگوضوده شدن و موم عادل شمرط مى�كند. مفهوآن سقو

ديوگ�ىم سلوپ هك دينيب�ىم ،بلطم تمظع ـهمه اب .تسين ىكچوك زيچ
اب ديوگ�ىم بوقـعي و تسا رسيم لامعا ىاوس ناميا اب ندش هدرمش لداع
ام ىارب ار بلـطم ليلحت هـكنآ ىارب سلوپ راگنا .ـاهنت ناميا اب ـهن و لامعا
هك دنك�ىم شفك كي رد ار اپ ود نايمور مراهچ باب رد� ،دشاب هدرك رتراوشد
لداع ،درك رواب ار ادخ هدعو نوچ ،دوش نوتخم هكنآ زا شيپ ىتح ،ميهاربا

هب هـدش هدرمش لداع ،شياـديپ مهدزناپ بـاب زا ار ميهاربا وا .ـدش هدرمش
هدرمش لداع لامعا هب ميهاربا ام ردپ ايآ« :ديوگ�ىم بوقعي .دروآ�ىم باسح

.)٢:١٢ بوقعي( »؟دينارذگ هـاگنابرق هب ار قحسا دوخ رسپ هك ىتقو دشن
هدرمش لداع ار ميهاربا ،شياديپ مود و تسيب باب ات بوقعي ،بيترت نيدب

.دنك�ىمن بوسحم ،هدش
انددن چه مفاهيمى مى�توسى بنشينيم كه اصطالح عادل شمراگر ما به برر

ط به آن نافذ بدانيم، مسالها در آيه مربوداشته باشد و هر يك از آن مفاهيـم ر
انددن، مى�تود. اصطالح عادل شمرده شدن به آسانى حل مى�شوعادل شمر
ى خدا هستند به حالتىدن آنانى كه حتت داورم زير باشد: (١) باز آوربه دو مفهو

نه، عيسـىاى منوق. بـردن يا استيفاى حـقـواز مصاحله با او. (٢) مدلـل كـر
قا ٣٥:٧).د» (لود مصدق مى�شوندان خومى�گويد: «حكمت از جميع فرز

ه مفاهيما دربارد صحت نظر نويسنده اين كتاب رد به خوسى آيه خوجمه فار[تر
نه كه مالحظه مى�كنيدا همان گوده شدن» ثابت مى�كند زيرت «عادل شمرعبار

د در اينجا مصدق كهجمه مى�شودن ترد عادل شمراره مزبور كه در اغلب مواژو
جمه شده است- م.] مى�بينيمق است ترى از همان استيفاى حقوت ديگرصور
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ق به كاردن يا استيفاى حقوم تصديق كرا به مفهوكه عيسى در اينجا كلمه�اى ر
دن است. عيسىم عادل شمرد به مفهوارد كه در اكثريت قريب به اتفاق مومى�بر

ا كه همانم عملى و عينـى آن رم الهياتى آن كلمه بلكه مفهودر اينجا نه مفهـو
ق باشد در نظر داشته است.استيفاى حقو

ده است؟م به كار برا به چه مفهـوميان آن لفظ رم رولس در باب سـواما پو
دهلس از همان لفظ و لغت «عادل شمـرد كه منظور پواينجا ديگر بحث نـدار

شدن»، القاى جنبه الهياتى آن در حد نهايت است.
بوقعي بلطم هنيمز رگا ؟تسا رارق هچ زا بلطم بوقعي هرابرد اما و

ثحب ىاتسار اب توافتم ىئـاتسار رد وا هك ديد ميهاوخ ،مينك هعلاطم ار
هچ نم ناردارب ىا« :ديوگ�ىم ٢:٤١ رد بوقعي .ديوگ�ىم نخس سلوپ

دناوت�ىم ناميا ايآ ؟درادن لمع هك ىتقو مراد ناميا ديوگ ىسك رگا دراد دوس
ىناميا عون هچ هك تسا ىشسرپ حرط لوغشم بوقعي »؟دشخب تاجن ار وا

لـامعا هب ـجتنم ـىقيـقح ناـميا هك ديـوگ�ىم دراد وا .تسا تـاجن همزال
تلـاصا�ـىب ـىنـاميا ،هدـرم نـاـميا ار لاـمعا نوـدب نـاميا وا .دـوش�ـىم
ىناميا چيه هك لاح نيع رد دنناوت�ىم مدرم هك تساجنيا هتكن .دناوخ�ىم
قح اي دوش�ىم قيدصت ىماگنه ناميا ىاعدا و دننك ناميا ىاعدا ،دنرادن
هداد ناشن لامعا نامه ىنعي ،ناميا هويم هليسو هب هك دنك�ىم ادا ار بلطم

و للدم اي دش هدرمش لداع ،هويم نامه طسوت ،ام رظن زا ميهاربا .دوش
،نـدش هدرمش لدـاع هنيمز رد ـميهاربا ىاعدا ،ـىظاحل زا .دش قيـدصت
لداع« راعش ىتقو نابلط�حالصا نآ .دش قيدصت و للدم وا لامعا طسوت

،دنداد رس ار »اهنت ناميا هطساو هب هن اما ناميا هطساو هب اهنت ندش هدرمش
.دندوب هديمهف بوخ ار بلطم قمع

ند دسته�اى از كلماتكلماتى كه معناى آنها به مفاهيم تئوريك تبديل مى�شو
ار مى�دهند كه در تفسير، نظر ما صائب وا در اختيار ما قرهستند كه اين امكان ر

اى تكويندقيق باشد. اين دسته از كلمات، همان�هائى هستند كه آمده�اند تا بر
ء آنان مثال، لغت جنات جزند. به عنوار گيرد استفاده قرل و مبادى موراصو

دسته از كلمات است. در جهان كتاب�مقدسى، اگر كسى به هر شكل از هر
هائى مى�يافت، «جنات يافته» تلقى مى�شد. اشخاصنه مشكل و مصيبتى رگو

اى راحت بدنى  يا بيماردند يا يك جركه از يك شكست نظامى جان به در مى�بر
ائى ياسوبه سالمت پشت سر مى�گذاشتند و همچنين كسانى كه از دام يك ر

باتهام مى�گريختند،�همه به زبـان كـتـاب�مـقـدس «جنـات يـافـتـه» مـحـسـو
ش مى�گشايدى اشخاص آغوقعى به رومى�شدند. با همه اينها، جنات نهائى مو

جههانيده شده و از غضب خدا گريخته باشند. با توگ رت گناه و مركه از قدر
اىه�اى برص است كه ما آمـوزع «جنات دادن و جنات يافنت» بخصـوبه اين نـو

ىد كه ما بـه سـوقتى مشـكـل سـاز مـى�شـوع وضوده�ايم. مـوجنات پـديـد آور
قعده�ايم و توك كرا از آن دراى جنات ره�اى برديم كه آموزعهد�جديدى باز مى�گر

داريم كه در هر جاى آن كه اسم جنات به ميان آمده است، آن جنات به معناى
لس دران مثال، پوتبه ممكن باشد. به عـنـوجنات متام و كمال و در اعلى مـر

ستائـول تيمـواهد يافـت» (اوائيدن جنات خـون «به زقعيتى مى�گـويـد كـه زمو
اى جنات، دو طريق معين شده است؟ آيا١٥:٢). آيا اين به آن معناست كه بر

سيله بچه دار شـدننان فقط بـه ودان بايد از طريق مسيح جنات يابنـد امـا زمر
لس هنگامى كه ازند؟�بديهى است كه پوت آسمان داخل شوانند به ملكومى�تو

ى ازدن سخن مى�گويد، سطح ديگرند با بچه به دنيا آوراصطالح جنات در پيو
د.ا در نظر دارجنات ر
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هر بى�ايمان ازا كه شوانيم: «زيرنتيان ١٤:٧ مى�خول قرديگر اينكه ما در او
الددد و اگر نه اوادر مقدس مى�گرن بى�ايمان از برد و زد مقدس مى�شون خوز

اويه تقديس شدن به ايندند ليكن احلال مقدسند.» اگر از زشما ناپاك مى�بو
دهقتى تقديس شدن پس از عادل شمرسيم؟ وآيه بنگريم به چه نتيجه�اى مى�ر

د تقديسى كه ايمان ندارلس هم مى�گويد كه همسـرسد و پواه مى�رشدن از ر
ى كه ايمـانفت اين است كه همسران گرشده است، تنها نتيجه�اى كه مى�تـو

نده يك الهيات شاخ وى پديد آورده شده است. چنين چيزد نيز عادل شمرندار
اهيد از اودم دار و به اين معناست كه اگر شما به مسيح ايمان نداريد يا مى�خو

ده نشويد يا اگرت شمرانيد كه مبادا آخر سر شايسته ملكولى نگرى كنيد وپيرو
تبه عيسى پسر خداند و يك مرل نداريد اما فكر مى�كنيد كه نكند بزا قبومسيح ر

مائيد يك همسر مسيحىى عيب منى�كند، بفراز كار در آيد، كار از محكم كار
ا. با اين حسـابت را داشته باشيد و هم آخـرد پيدا كنيد و هم دنيـا راى خوبر

د داشته باشد: (١)جوده شدن واى عادل شمراه بران گفت كه شايد سه رمى�تو
اج بادواز طريق ايمان به مسيح، (٢) از طريق داشنت بچه و (٣) از طريـق از

يك ايماندار.
ا درطى اتفاق مى�افتد كه ما كلمه تقديس رع آشفتگى الهياتى به شراين نو

ا به شكللى آن بدانيم. البته كتاب�مقدس آن كلمه رهمه جا حامل همه بار اصو
ل فقط به معنـاىهله اوه تقديـس در واژار مى�دهد. ود استفاده قـرى مورديگر

اج كننددودن» است. اگر دو غير�ايماندار با هم ازدن» يا «مشخص منو«جدا كر
د، آنگاه همسر بى�ايمان، به خاطر بچه�هائى كه آنو يكى از آنها مسيحى شو

د اما اين به آن معنا نيستار مى�گيره�اى قرند ويژند، با بدن مسيح در پيودو دار
كه جنات يافته است.

اى نشان دادن نكته�اى حياتى كافى بايستى برًدم قاعدتاشمرنه�هائى كه برمنو
نده شده در متوباشند و آن نكته اينكه داشنت شناختى دقيق از كلمات به كاربر

مقدس، بسيار حائز اهميت است. مجادالت و بدعت�هاى بيشمار، همگى
ند، بى�اعتنائىند كه به معناى متعددى كه اغلب لغات داراز آجنا ناشى مى�شو

د.مى�شو
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ى�هاازى، استفاده از مـتـوگى�هاى ادبيـات عـبـريكى از جذاب�تريـن ويـژ
ى�ها در زبان�هاى باستانىازجه ) در آن ادبيات است. استفاده از متواك و(اشتر

ى كار ساده�اى است. شناختازايج و تشخيص مضامين متوديك رخاور نز
طه بسيار كمك مى�كند.ك منت مربوا در دراننده رى خوازمضامين متو

دارخورن خاصى برى هم مثل اشعار ساير زبان�ها، اغلب از وزاشعار عبر
انا منى�تون آنها ر وزًالجمه اشعار، معموهستند ليكن بديهى است كه به هنگام تر

جمه�ها به اين آسانى از دستى�ها در ترازض، متود. در عوجمه يا منتقل كرتر
ل ريتم�ها و هجاها.ا كه آنها حاصل انديشه�ها هستند نه محصـوند چرمنى�رو

ىاند كه نسبت به يكديگر نظم معنوان جمالت يا الفاظى خوا مى�توى�ها رازمتو
ادف�ها،ى�ها بر سه دسته�اند: مترازند. متوى يكديگرازند يا از حلاظ معنا مودار

كب�ها.متضادها و مر
هع از يك بيت يا دو پارد كه دو مصرادف در جاهائى ديده مى�شوى مترازمتو

انسانند. به عنوا مى�رت، يك معنا ر� متفاوًه تقريبات، به دو شيواز يك عبار
مثال:
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اهد ماندا نخوغگو بى�سزشاهد درو
اهد يافت. (امثال ٥:١٩)هائى نخوغ تنطق كند رو كسى كه به درو

يا
بيائيد عبادت و سجده منائيم؛

امير ٦:٩٥)نيم. (مزانو زند زد خداوو به حضور آفريننده خو
ه از يكع از يك بيت يا دوپارد كه دو مصرقعى ديده مى�شوى متضاد موازمتو

 در تضاد باشند. آن دو ممكن است بر يك معنا داللت كنند اماًات ظاهرعبار
ى شكل نفى.د و ديگرد مى�گيريكى شكل اثبات به خو

ا اطاعت مى�كند،د رپسر حكيم تاديب پدر خو
د. (امثال ١:١٣)ا منى�شنوا�كننده تهديد راما استهز

يا:
دد،كسى كه به دست سست كار مى�كند فقير مى�گر

د. (امثال ٤:١٠)اما دست چابك غنى مى�ساز
زا عـون نيا رد .تسا رگيد ىاه�ىزاوتم زا ـرت�هديچيپ ىمك ،ـبكرم ىزاوتم

شخب رد هك دناشك�ىم ىراظتنا تلاح هب ار هدنناوخ ترابع لوا شخب اه�ىزاوتم
كي ىط دنناوت�ـىم نينچ�مه اه�ىزاوتم زا هنوگ نيا .دوش�ىم هدروآرب ترابع مود

.دنوش متخ ترابع موس شخب رد ىجاتنتسا هب ،»ىناكلپ« ىطاسبنا تكرح
ند،ا اينك دشمنان تو اى خداوزير

اهند شد؛هان دشمنان تو هالك خو
امير ٩:٩٢)اهند شد. (مزاكنده خوان پرو جميع بدكار

ا درى�ها رازهر چند كه عيسى به زبان شعر سخن نگفت اما تاثير قالب متو
ان ديد.سخنان او مى�تو

ال كند، بدو ببخشهر كس از تو سؤ
دان. (متى ٤٢:٥)ا مگرد رى خواهد، روض از تو خوو از كسى كه قر

يا:
اهد شد؛ال كنيد كه به شما داده خوسؤ

اهيد يافت؛بطلبيد كه خو
اهد شد. (متى ٧:٧)ده خواى شما باز كربكوبيد كه بر

ا تشخيص دهيم، مشكالتى كه در فهم يك منتى�ها رازانيم متوچنانچه بتو
ى�ها، هم�چنينازند. تشخيص دادن متوداشته مى�شو از پيش پا برًداريم، غالبا

ايش مى�دهد. در اشعيا ٦:٤٥-٧ شاهدات مختل4 افزا از عبارك ما رعمق در
ده�اند:ش خورى از آن لغزمتنى هستيم كه بسيار

ى نى،ه هستم و ديگرمن يهو
نده نور و آفريننده ظلمت؛پديدآور

صانع سالمتى و آفريننده بدى؛
ها هستم.ه صانع همه اين چيزمن يهو

ح منى�گويدضوال شده است. آيا اين منت به وها از من سؤه اين منت بار دربار
�ندهد آورجوا به وى خدا رت است؟ آيا چنين چيزار بدى و شر�كه خدا آفريننده

دجوطى كه ما وفى منى�كند؟ حتليل اين منت مساله�ساز ساده است به شرگناه معر
ل منتا در آن ناديده نگيريم. در بخش اوى�هاى متضاد رازنه�اى از متومنايان منو

م، سالمتى درح شده است. در بخش دومزبور،�نور در تضاد با ظلمت مطر
جنگ يا بدى تصوير شده است. متضاد سالمتى چيست؟ متضاد سالمتى نه

ئى است بلكه آن «بـدى» اسـت كـه مـتـضـادع از بدى كه متضـاد نـيـكـوآن نو
جمه جديدى از كتاب�مقدس كه در آمريكا به عمل آمده و«سالمتى» است. تر
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ا چنيند بحث رفته آن بخش از آيه مورد آمريكائى نام گركتاب�مقدس استاندار
جمهداشتى كه در اين ترفاه و خالق آفت.» اين برده است: «باعث رجمه كرتر

ىازه كتاب�مقدس از آن انديشه به عمل آمده، انديشه�اى كه در قالب متـوتاز
د در آن آيه اين استجوى است. نكته موداشت صائب�ترمتضاد بيان شده،�بر

امشفاه و سالمتـى و آركت را به برم خداشنـاس ركه خدا در نهايت، يك قـو
ل مى�كند.د مى�كند، بر آنها بال نازخورى با آنها برقتى كه در داورشاند اما ومى�پو

مين تا آسمانت است، از زار�خالق شرًى، با تصور اينكه خدا اصالچنين چيز
د.فاصله دار

ى�ها و مساله ساز است، در دعاىازعى از متوائه�كننده نوى كه ارمنت ديگر
نه دعا كنند:دانش ياد مى�دهد كه اين گود. عيسى به شاگرربانى يافت مى�شو

ب به ما هشدار مى�دهد كه «هيچمايش مياور» (متى ١٣:٦). يعقوا در آز«ما ر
ب ١٣:١). آياا جتربه مى�كند» (يعقـون در جتربه افتد نگويد خدا مـركس چو

سه كندسوا واقع ممكن است ما رم اين است كه خدا در ودعاى عيسى به مفهو
د به ما مى�گويد ازسه شدن بكشاند؟ آيا عيسى دارسوا به ويا دست كم كار ما ر

د؟ا به دام گناه نيندازدن ما كار نكند يا ما را كرخدا تقاضا كنيد كه در جهت اغو
 اين طور نيست.ًاصال

سى كنيم، مساله به آسانى از مـيـانا بـررى رازاگر ما اضالع ديگر آن متـو
امايش مياور،�بلكه از شرير ما را در آزد. آن آيه مى�گويد: «ما رداشته مى�شوبر
ًى آن قسمت�ها، عمالادف است. هر دوى مترازنه�اى از متوهائى ده.»�اين منور

م شديد آنده شدن يعنى حتت هجومايش آورا بيان مى�كنند. در آزيك مطلب ر
ب در آيـهع «جتربه»اى نيست كـه يـعـقـومايـش» آن نـواقع شـدن. «آزشريـر و

د مانى خوانى دروق�الذكر از آن سخن مى�گويد. آن «جتربه» با متايالت شهوفو

دن» است.مونى از «آزحله�اى بيرومايش»، مرد در حالى كه آن «آزآغاز مى�شو
اد رم خود، قـوموا در بيابان آزاهيم و همچنين عيسـى رنه كه ابـرخدا همان گو

مايد.مى�آز
ه شرير نشاتاژجمه وت از دعاى ربانى، از طرز ترمساله ديگر همين عبار

ت اسم مذكر آمده،نانى عهد�جديد به صورد. لفظ شرير كه در نسخه يومى�گير
ت فعلى فقط بها به صورجمه مى�شد زيـرت «آن شرير» ترد كه به صوربهتر بو

د بايدده بواده كرا ارم عام آن است كه اگر عيسى اين معنا رمعناى شرير به مفهو
اقعفت. در ود مى�گرنانى، قالب خنثى، نه مذكر،�به خوجمه لفظ او به يوتر

ا در مقابلار بده، ما راف ما قرد مى�گويد:�«اى پدر، حفاظى در اطرعيسى دار
سد. مگذار كار ما به جائى ختمه نده دست او به ما برشيطان حفظ كن. اجاز

د.» پس مى�بينيد كه در اينجا هم كليد اصلى حـلا بگيراند ما رد كه او بتوشو
ى�ها است.ازجه به متومساله در دست تو

ا از مفاهيم كتاب�مقدسىك ما رانند درى�ها، هم�چنين مى�توازه�هاى متوجلو
ى، سعىكت عبران مثال، با نگاهى به دعاى كالسيك بـرغنى كنند. به عنو

كت يافتگى دريابيم:د پديده برا در مورانى�ها رمى�كنيم ديدگاه و تصور عبر
ا محافظت منايد؛كت دهد و تو را بره تو ريهو
حمت كند؛د و بر تو را بر تو تابان سازد رى خوه رويهو
(اعداد ٢٤:٦-٢٦)ا سالمتى بخشد. د و تو رازافرا بر تو برد رى خوه رويهو

ى ازك عميق�تركت، ما نه فقط با درى اين دعاى برازسى ساختار متوبا برر
كت يافتگى غنى�تر مى�شويم، بلكه با فهم اين نكته نيز كـه شـخـصپديده بر

جه داشته باشـيـد كـهى مى�بيـنـد. تـوا در چه چيـزج «سالمتـى» ردى، اويهـو
فته�اند.ادف به كار رحمت و محافظت به طريقى متراصطالحات سالمتى، ر
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د جنگ است. سالمتى درتر از نبوى برمنظور از سالمتى يا همان صلح،�چيز
 چتر حمايتى و حفاظتى او. و�حمت خدا در سايهاينجا يعنى چشيدن فيض يا ر

ىد، حاوه�اى سالكانه دارندگى ايشان چهرمى كه زاى قواما محافظت شدن بر
ه باديان يعنى تاريخ تبعيد شدگانى كه يكـسـرمى است؟ پيشينه يـهـوچه مفهو

حمت خدا و چشيدنكت يافنت از فيض و راجه هستند. برندگى موفائى زبى�و
ستى، با يكديگر عجين�اند.امش و تندرطعم صلح و آر

مم و سوكت يافتگى چيست؟ به ياد داشته باشيد كه در قسمت�هاى دواما بر
ىه رود: «يهوى خدا داده بوا به رويت رود ركت يافتگى جاى خوآن دعا، بر

د.» اعالتريـنازافرا بر تو برد رى خوه رود... [يا] يهوا بر تو تابان سازد رخو
ديك باشددى اين است كه آن چنان به خدا نزاى يك يهوكت يافتگى برجه بردر

عده ممنوط كرى كه بر انسان سقوا ببيند. در عهد�عتيق، آن چيزى خدا ركه رو
سىديكى�ها بيايند؛ موانستند تا آن نزد. انسان�ها مى�توى خدا بوشد، ديدن رو

ىكت كنند، اما روانستند با خدا مشارا ببيند؛ آنها مى�توانست قفاى خدا رمى�تو
د، كمااينكهائيل اميد ديدار رو در رو با خدا بوا منى�شد ديد. البته اميد اسراو ر

د جاا در خون ركت ايشان هم، همين مضمواالترين دعاى بردعاى نهائى و و
مى�داد.

ىزيمآ�تداعس ىايور بلاق رد لالج هجرد تياهن ،نايحيسم ام ىارب
زا سكعرب ىربع تالوقم .ديد ميهاوخ وربور ار ادخ نآ ىط هك هدش نايب
وا زا مشچ و دوش نادرگ ور ىسك زا هك ادخ هك دنا�هتفگ ،هدش دراو رد نآ
وا بايغ و تسا تكـرب ادخ برق .تسا هدرك تنعل ار وا ـىنعي ،درادرب
.تنعل
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د مطالب كتاب�مقدس اين استل در تفسير و كاربريكى از اشتباهات متداو
ا قائـلل اخالقى متـيـن و مـطـلـق رذ اصون و نفـواى مفاد مـثـل�هـا، وزكه بـر

ا هستند كهعى و گيره�هائى دو مصرارى، شعر وب املثل�هاى عبرند. ضرمى�شو
لب املثل�هاى كتاب�مقـدس، اصـواى بيان بديهيات آفريده شده�انـد. ضـربر

ب املثل، بيانگـرا هم منعكس مى�كنند. ضـرندگى خدا پسندانه رحكيمانـه ز
ار است در هرى است كه قرا يك اصل اخالقى، چيزل اخالقى نيست زيراصو

د.عايت شوا رن و چرن چوندگى، بدوه زقعيت متصورمو
ب املثل�ها، چـهدن مفاد ضراى اينكه به شما نشان دهم كه قطعى شـمـربر

ع كنم.دمان شـروب املثل�هاى خوه دهيد از ضرد، اجازمشكالتى در پـى دار
ى،دارب املثلى مى�گويد: «قبل از اينكه به جلو خيز بـريادتان هست كه ضـر

اىب املثل به اين جهت  گفته شده كه برب نگاه كن.» اين ضرا خوجلو پايت ر
با خوانب كـار رج داده، جـواقب اقدامامتان، حكـمـت بـه خـرارزيابـى عـو

ده، پيش از آنكه بدانـيـم چـه داريـماين ما نبايد بى�بـاكـى كـربسنجيم. بـنـابـر
ى هم هست كه بر طبق آن «هرد بپريم. اما گفته ديگـرسط گومى�كنيم، به و

اد.» حاال ببينيم كه اگر حكم اين هر دو گفتـه رد، گم مى�شوديد ورزكس تر
اه دهيم گمد رديد به خوف، اگر ترقطعى بگيريم، چه پيش مى�آيد. از يك طر

با خواهيم جلو پايمان رف ديگر اگر پيش از آنكه بپريم بخومى��شويم، از طر
د كه «هر كسج دهيم. نتيجه اين مى�شوديد به خرل كمى ترنگاه كنيم، بايد او

د!» همينا نگاه كند، گم مى�شوده جلو پايش رديد كرد كمى ترپيش از آنكه بپر
ب املثل�هاى كتاب�مقدس هم اتفاق بيفتد. ايـند ضراند در مورجريان مى�تو
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اند پيش آيد.خى از گفته�هاى حكيمانه عيسى نيز مى�تود برجريان حتى در مور
خالف من است» (متـى ٣٠:١٢).عيسى مى�گويد: «هر كه با من نيست بر

قاى مى�گويد: «هر كه ضد شما نيست با شماست» (لواما هم او در جاى ديگر
ضاست وت عالمت رايط، سكوخى شر٥٠:٩). همه ما مى�دانيم كه در بر

د، عدم مخالفت بهارخى از مومت. در برايط، عالمت خصـودر غير آن شر
د، به معناى مخالفت است. پس حتى بستر وارم حمايت و در غير آن مومفهو

ب املثل�هاىا تغيير دهد. ضرت رم سكواند معنا و مفهوت هم مى�توايط سكوشر
اب املثل رح نشان مى�دهند كه اگر مفاد ضرضو٤ و ٥ باب ٢٦ كتاب امثال به و

ا حساب كنيم، با چه تناقضات و تضادهائى روبرون و چرى قطعى و بى�چوچيز
اب مده، مبادا تو نيـز مـانـنـد اوافق حماقتـش جـوا مـومى�شويم: «احـمـق ر

ا حكيـماب بده، مبادا خـويـشـنت رافق حماقتـش جـوا موى.» «احمـق ربشـو
ا مناسب بالهتاب ابله راقعى پيش مى�آيد كه جود.» با اين حساب، موبشمار

اقعى نيز كه حكمت حكم مى�كند كه ابلهانـه، بـهاو دادن، ابلهى است و مو
دازيم.ئى به ابله بپرپاسخگو

ق مى�گذاريم بايد بين اشـكـالب املثل و حكم فـرنه كه بين ضـرهمان گـو
ق بگذاريم. دو شكل اصلى احكامى كه در كتاب�مقدسمختل4 احكام نيز فر

مى، حكمىجدانى هستند. حكم جزمى و احكام وند، احكام جزديده مى�شو
است كه مطلق و قطعى است و طرز ابالغ آن شكل خاصى مثل «تو نبايد...»

اننده يـا با شخص خـوًى سخن آن مستقيمـاد و انگار رويا «تو بايـد...» دار
نده است.شنو

...رگا« ترـوص هب ـىـنعي ـىطرش ـبلاق رد ،ىدرـوم ـاي ىناـدجو مـكح
هب هك دنتسه ىدراوم اب دروخرب ىانبم ،ىنادجو ماكحا .دوش�ىم نايب »...هاگنآ

تسد هب ىئاه»وگلا« هلسلس طقف اـريز دنا�هدشن ىنيب�شيپ نوناق رد صاخ روط
اهروشك ىقوقح نيناوق ًالومعم .تفاي ار ىرگداد طخ اهنآ ىور زا دوشب هك دنهد�ىم
رد حجرا مكح صيخشت ىارب ىئانبم ىضاق ات دنوش�ىم هتشون لاور نيمه هب مه
رد�،سدقم�باتك رد ماكحا هنوگ نيا زا ىا�هنومن ،لاح ره رد .دشاب هتشاد تسد

هدش مگ ـهك ىتفاي ار دوخ نمشد غالا اي واگ رگا« :دوش�ىم هديد ٣٢:٤ جورخ
نيا لوا شخب هك ديشاب هتشاد هجوت نمض رد ».روايب زاب وا دزن ار نآ هتبلا دشاب

زاب دروم رد حيرص ىا�هزومآ اجنيا رد .ىمزج نآ مود شخب و تسا ىدروم مكح
هدشمگ رتش اي دنفسوگ نم رگا اما .تسا هدش هئارا نمشد غالا اي واگ ندينادرگ
ىزيچ نينچ قفاوم هك مكح نآ ؟منادرگرب وا هب ار اهنآ دياب ايآ ،متفاي ار دوخ نمشد
،هنومن ندرك دزشـوگ اب ار لوصا ،ىدروم اي ىنادجو مكح ،ـلصا رد اما تسين
رتسا و بسا و سورخ و غرم ،ركذلا ريخا مكح ىحيولت هنماد .دوش�ىم روآداي
هك ىدروم ره ىارب سدقم�باتك دوب رارق رگا .دهد�ىم اج دوخ رد مه ار نمشد
مـاكحا هعوـمجم تقو نآ ،ـدنك رداص ىـحيرص مـكح ،دشاب نآ عوقو نـاكما

زا ىئامن ،ىدروم اي ىنادجو مكح .دش�ىم ذغاك نم داتفه ىونثم سدقم�باتك
دروم زا رت�عيسو سب ىدربراك تسا ىهيدب هك ىبلطم ،دنك�ىم ميسرت بلطم لصا
.دراد هحورطم
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گاهيم. فريسـيـاندند آدار بوخورى كه فريسيـان از آن بـرهمه ما از اعتبـار
عايتد ردند، در مورا نقض مى�كرح احكام ره روعهد�جديد در حالى كه يكسر

ائيليانى كه از اينج مى�دادند. اسراس به خرسو وًى احكام كامالت ظاهرصور
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ندانه «گشت وفت اما رد رالنى منى�شوده�اند كه در روز سبت سفر طودم مى�ز
د بـه جـاده�اند، داستـان�هـا از خـوالنى مـى�كـرا طـود رگذار روز سـبـت» خـو

دندده بوضع كرار است كه خاخام�ها قاعده�اى وگذاشته�اند. حكايت از اين قر
اينفت. بنابرد رتر منى�شوسنگ دورد فالن فركه در روز سبت، از اقامتگاه خو

تىاست در روز شنبه به مـسـافـردى شريعت�مـدار مـى�خـوقتى كه يك يـهـوو
ان ياه مى�داد، در اثناى هفته از مسافرد كه شريعت اجـازالنى�تر از آن بروطو
اصلاه به فول را در طوم شخصى او رازخى لود كه براهش مى�كرستانش خودو

ره بيترت نيدب .دنراذگب صاخ تخرد كي فاكش اي هرخص كي ريز رد ىنيعم
،دندوب هتشاـذگ اجنآ رد ار وا ىصخش مزاول زا ىا�ـهعطق هك ىئاه�هـاگياج زا كي
ىعرش تفاسم نآ هب تسناوت�ىم ،ىنف رظن زا وا و دش�ىم بوسحم وا »هاگتماقا«
رد و دورب دوخ »هاـگتماقا« هب دـوخ »هاگتماقا« زا ـعقاو رد و دريگب هـلصاف اجنآ زا
ترـوص ،شور نيا زا ىوريپ هب .تسا هدرك ترفـاسم هك راگنا هن راگنا ـهجيتن

.دش�ىم هتشاذگ اپ ريز ماكحا حور اما ظفح ماكحا ظفل نامه اي رهاظ
نيتسخن .دنتشاد دوجو ديدج�دهع نامز رد نايارگ تعيرش زا ىنوگانوگ عاونا

هچنآ ىارو ىدعاـوق و ماكحا هك دندوب ىنانامه ،نايارگ تعيرش نيرتروهشم و
درك�ىم شهوكن ار نايسيرف ىسيع .دندرك�ىم بيوصت و عادبا ،دوب هدومرف ادخ
ىـلصا عون .ـديراـمش�ىم رـبتـعم ىسوم مـاكحا ـهب ات ار ـاه�ىبر تـنس اـمش هك

تبسن ار ىنامسآ ىرادتقا و رابتعا ،ناسنا ماكحا هب هك تسا نيا ىئارگ�تعيرش
رد ترفاسم هب عجار هچنآ .دوش�ىمن متخ اجنيا هب ىئارگ تعيرش هتبلا .دهد�ىم
عاونا همه زا شيب هك تسا ـىئارگ�تعيرش عون نآ زا ىا�هنومن ،ميتفگ تبس زور
اما دنك�ىم تعاطا ار مـاكحا ظفل هك ىصخش .دوش�ىم هـديد ًارركم و نآ رگيد
.تسا دساف ًالمع اما لداع ىنف ظاحل زا دنك�ىمن تياعر ار اهنآ حور

حاى اطاعت از روى هم هست كه طى آن، با تـالش بـرالبته طريق ديگـر
ح ود. رواحكام و با بى�اعتنائى به لفظ احكام، به احكام دهن كجى مى�شو

حا، روده�اند. شريعت�گره خورى الينفك به يكديگر گرلفظ احكام، به طرز
د.ا از بين مى�براحكام و ظاهر ستيز، لفظ احكام ر

د، بهان كره عنـوعظه سر كوا در موسائى كه عيسـى آن رمبحث احكام مـو
اىفته است. بـرار گرءاستفاده قـرد سوسط مفسرين مـورى توطرز تاسـ�4آور

اندم كها خوجسته ران برانكاونامه�اى مقاله يكـى از رو در روزًانه، من اخيرمنو
د.ار داده بود قرا ميدان تاخت و تاز خـوطى آن، تعليمات اخالقى عيـسـى ر

مينهجه تعليم عيسـى در زا متود رك حمله خـوانكاو مزبور در حالى كه نـورو
ه�هاى اخالقىجه به اينكه آمـوزد گفته است كه با توده بونا كـرقباحت قتل و ز

ام درا عيسى از احترد كه چرعيسى تا به اين پايه ناپخته است، سر در منى�آور
ات عيسى در آنى اظهاردار اسـت. وخورتبه براالمرخور يك معلم اخالق و

ىد كه انگار عيسى گفته است شناعت قتل مساوده بوا چنان تعبير كرمينه�ها رز
ى،ت است. به گفته وابر قباحت عالقه به شهونا برشناعت خشم و قباحت ز

د به قبحت آلوشتى قتل است و انديشه شهوهر معلمى كه تصور كند خشم به ز
دهد بحث در ادامه آورانكاو مورد. روى از اخالقيات دارارداشت ناهمونا، برز

ب�ترستى بسا مخـرت دواقب خشم و شهـونا از عود كه پيامدهاى قتـل و زبو
د ممكن استد اگر كسى از دست كس ديگر عصبانى شوهستند. او گفته بو

اتد مضرف منجر شوساند اما چنانچه آن عصبانيت به قتل طرى به او برضرر
ه وا بيونى رد و زا منى�گيرا كه خشم، جان كسى ركار بسى سنگين�تر است چر

شته آند. به نوا به بار مى�آورا يتيم منى�كند اما قتل همه اين مصائب ربچه�اى ر
د خدشهت بينديشد، ممكن است بر پاكى ذهن خومقاله، اگر شخصى به شهو
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ا در مغاكاده�اى رهر و آشيان خانوفائى به شوطه بى�وا به ورنى رد كند اما زارو
دد اظهار داشته بوانكاو در انتهاى حتليل خوانى نيفكنده است. جناب رووير

النه است.ندگى مسئوگى در زخنه بزرمينه اخالقيات، ركه چنين تعليماتى در ز
خى ازداشت برد برامانه�تر اجنام مى�شوى كه در سطحى عوء تعبير سنگين�ترسو
ه است. آنها مى�گويند: «حاال كه گذشت و ايـنعظه سر كودم از مفاد مومر

اه يافت و در نظر خداد فالن شخص به ذهن من رد در مورت آلوانديشه شهو
اهم بكنم.»ى مى�خوناكارم و آنچه از زده شدم، پس بهتر كه تا آخر مسير بروآلو

مچنين انديشه�اى نه تنها حتري4 عجيب گفته عيسى است بلـكـه شـامـل جـر
ى نيز هست.ناكاره گناه متام قد زدگى به عالوت آلوشهو

نه كه منتقـدان اوه آن مسائل چه گفته است و آيا آن گوببينيم عيسى دربـار
ده است يا نه:مى�گويند، خام طبعى كر

اراولين گفته شده است: قتل مكن و هر كه قتل كند سزشنيده�ايد كه به او
د بى�سبب خشمادر خود. ليكن من به شما مى�گويم: هر كه بـه بـرحكم شو

جب قصاصاقا گويد مستوا رد رادر خوجب حكم باشد و هر كه برد مستوگير
د. (متى ٢١:٥-٢٢)باشد و هر كه احمق گويد مستحق آتش جهنم بو

جه كنيد:همچنين تو
نا مكن. ليكن من به شما مى�گويملين گفته شده است زشنيده�ايد كه به او

ده است.نا كـرد با او زد همان دم در دل خوت اندازنى نظر شهـوهر كس به ز
(متى ٢٧:٥-٢٨)

در كجاى اين آيات عيسى مى�گويد كه خشم همان قدر كريه است كه قتل
ى؟ عيسى مى�گويد كهناكاره قبيح است كه زت�آميز به همان اندازيا نظر شهو

ادرار است يا به بـرادر خويش بيزاز مى�كند اما از بـراگر شخصى از قتل احتـر

ه عليه قتلاجبات حكم صادرد دشنام مى�دهد، پس هنوز به طور كامل، وخو
ت پيشه و دشنام�گوست است كه قتل گناه است اما نفرا درفته زيرا در نظر نگرر

نيز گناه مى�كند.
ندده�تر از آن داردى گسترنكته اين تعليم عيسى اين است كه احكام، كاربر

ده�ايد؛ا نقض كرا بكشيد لفظ احكام ركه لفظ آنها اقتضا مى�كند. اگر كسى ر
ا زير پا گذاشته�ايد. عيسى مى�گويـد:ح احكام راگر از كسى متنفر باشيد رو

دد بى�سبب خشم گيرادر خود... هر كه به برار حكم شواو«هر كه قتل كند سز
فنت وف عيسى اين است كه هم خشم گرجب حكم باشد.» يعنى متام حرمستو

اقبكت، از حلاظ عـودن، گناه است. او منى�گويد كه آن دو حـرهم قتل كـر
ند، حتى به اين معتقد نيست كه شناعتابرتب است با هم برى كه بر آنها مترمضر

ى از سخن او استنـبـاطان است. بر خالف آنچه بـسـيـارآن دو، به يك مـيـز
اىى منى�گويد. بركت نيز چيزى كيفر آن دو حرابراجع به بر رًده�اند، او اصالكر

اندند مى�گويد كه اگر با احمق خوده باشم، او داراحت كرا راينكه خيال همه ر
جبم شما آن قدر سنگين هست كه مستوار و خفي4 كنيد، جرا خوكسى او ر

ات�هاىآتش جهنم شويد. البته اين سخن هم به معناى آن نيست كه همه مجاز
دنار شمرن هستند بلكه منظـور ايـن اسـت كـه خـوجهنم با يكديـگـر هـمـوز

ب هستاى حيات آنان آن چنان مخرهينى به كفايت جدى و براشخاص، تو
دند، جدى بودد. عيسى با اين سخن خوتكب گرجب جهنمى شدن مركه مو

ات همه گناهان در جهنم،ار مى�دهد. اما آيا مجازد تاكيد قرا مورهمه گناهان ر
مينه، تعليـمـى منـى�دهـد.ان است؟ عيسـى در ايـن زبه يك نحو و يـك مـيـز

ه مى�كنـى در روزد ذخيراى خوا بـرعهد�جديد هشدار مى�دهد كـه «غـضـب ر
انان به يك ميزاى همه گناهكارات جهنم برميان ٥:٢). اگر مجازغضب» (رو
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د؟» عيسى مى�گويد كه خداه كرد ذخيراى خود «غضب برنه مى�شوباشد، چگو
اهندخى كم تازيانه خود. براهد كرى خوا بر حسب اعمال او داورهر انسانى ر

قا ٤٧:١٢-٤٨). نكته اينجاست كه متام گنـاهـانخى بسيـار (لـود و برخور
اهدان، در كار نخواتى به جز به يك ميزاهند شد نه اينجا كه مجازمكافات خو

ت�هااران شرات�ها با ميزان مجازد. اصل كتاب�مقدسى عدالت، تناسب ميزبو
د.اهد كرار خوقرا برر

د،ج داده مى�شوت به خرقتى شهوى مى�گويد كـه وناكارد زعيسى در مور
نا شده است. نكته اين است كه در آن حال،تكب زد مرشخص در «قلب» خو
دهح احكام نقض شده؛ يعنى محـدوعايت گشته اما روهر چند لفظ احكام ر

جهنات قلب تونى است. خدا همان قدر به مكنـواتر از اقدامات بيـروگناه فر
ا به ايند ردند، خوعايت مى�كرا رن لفظ احكام رد كه به عمل. فريسيان چودار

ده�اند لذا به عدالـت خـويـشعايت كـرا رخيال مى�فريفتند كـه البـد احـكـام ر
مى�باليدند.

ه احكام، از اين گفته هويداست:متامى نقطه نظر عيسى دربار
م. نيامده�ام تاا باطل سازات يا صح4 انبيا رگمان مبريد كه آمده�ام تا تور
ايلمين زا هر آينه به شما مى�گويم تا آسمان و زباطل منايم بلكه تا متام كنم. زير

د. پساقع شواهد شد تا همه وايل نخوگز زات هره يا نقطه�اى از تورد همزنشو
دم چنين تعليم دهـد درا بشكند و به مرچكترين رهر كه يكى از اين احكام كو

د و تعليم منايد او درد اما هر كه به عمل آورده شوت آسمان كمترين شمرملكو
اهد شد. (متى ١٧:٥-١٩)انده خوگ خوت آسمان بزرملكو

ح تعليم مى�دهند كه عيسى به لفظ احكام و نه فقط بهضوات به واين عبار
ى كه حتـىه و نقطه الفاظ آنها، دلبسته اسـت بـه طـورلفظ آنها بلكه به هـمـز

اترد. البته عيسى فرعايت و تدريس شوچكترين عالمات آن الفاظ بايستى ركو
ح آنهاا به رود. او نه لفظ آنها را نيز در نظر دارح احكام راز لفظ و الفاظ يعنى رو

ها به لفظ آنها عالوح آنها رجيح مى�دهد بلكه روا به لفظ آنها ترح آنها رو نه رو
ا به شما مى�گويم تا عدالت شما برا به دست مى�دهد: «زيرمى�كند و كليد كار ر

اهيدگز داخل نخوت آسمان هرد به ملكون نشوعدالت كاتبان و فريسيان افزو
ار است همجه داشتند؛ مسيحيان قرشد» (متى ٢٠:٥). فريسيان به لفظ تو

دط وروا پيش شرجه رجه داشته باشند، و عيسى اين توح توبه لفظ و هم به رو
نا، از نسخه آيهد قتل و زار مى�دهد. سخنان عيسى در مورد قرت خوبه ملكو

ضيحا تود رارد در آن موق تبعيت مى�كند و در عين حال، اصل بنيادين خوفو
مى�دهد.

π ÁbŽ UA
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ند،ن مقدس يافت مى�شونى كه در متوناگواز ميان همه قالب�هاى ادبى گو
دمد. مـرك و تفسير قـالـب مـثـل بـيـش از بـقـيـه آسـان انـگـاشـتـه مـى�شـودر

ى شـدهح�ريزند كه بر اساس مثل�هـا طـرست مـى�دارا دوعظ�هائـى ر�وًالمعمـو
باشند. از آجنا كه مثل�ها، داستان�هائى غير خيالى هستـنـد كـه مـبـنـاى آنـهـا

د با آنها آسان�ترخورسد كه برندگى است، به نظر مى�رقعيت�هاى مختل4 زمو
د و خشك باشد. با متام اينـهـا از ديـد مـحـقـقـاند با مفاهيـم مـجـرخـوراز بر

صه تفسير هستند.ى�هاى بى�همتايى در عرارعهد�جديد، مثل�ها مناينده دشو
ان اينا منـى�تـوده است؟ چـرار كـرا اين چـنـيـن دشـوى مثـل�هـا رچه چـيـز

اىد؟ پاسخ�هاى متعددى برا به سادگى تشريح و تفسير كرمغز رحكايت�هاى پر
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دد. نخست اينكه تعيين قصد اصلى از بيان آنـهـا خـود دارجـواالت واين سؤ
ان يكا به عنود و آن را شيفته استفاده از مثل بومساله�اى است. عيسى آشكار

اال گيج�كننده اين است كه آيا او مثل رد. ليكن سؤسيله تعليمى به كار مى�برو
از ايندن آنها. راى مبهم كرد يا برد به كار مى�بردن تعليمات خوشن كراى روبر

نقس ١٠:٤-١٢ مستتر و اين آيات كانوج در مرمساله در سخنان عيسى مندر
طه است:جدليات مربو

سيدند.ا از او پرح اين مثل رده شرازفقاى او با آن دوت شد رن به خلوو چو
نندت خدا عطا شده اما به آنانى كه بيرو دانسنت ملكوّبه ايشان گفت به شما سر
ند وا شده بشنوند و نبينند و شنوان شده بنگرد. تا نگرهمه چيز به مثل�ها مى�شو

د.ده گناهان ايشان آمرزيده شوگشت كرنفهمند مبادا باز
گر بـهه مثل بـرزحى دربـارضيح مـشـروق، توعيسى در ادمه سـخـنـان فـو

تاز ملكوار نيست آنانى كـه رائه مى�كند. منظور او از اينكه قـردانش ارشاگر
ك كنند چيست؟ حلن اين سخن چنان برا درخدا به ايشان عطا نشده، مثل�ها ر

 مفاد جملهًاى گريز از مساله، حقيقتاان افتاده است كه برجمين گرخى از متربر
د با منت كالم، فاقدخورى�ها در برنگ بازنه زرده�اند. اينگون كرگوا دگرعيسى ر

ه منكينىا اشارجات آيات باال رى و ادبى است. سايرين مندرجيه لغوع توهر نو
له خدا بهائيل و طنينى از ماموريت محوى خدا بر دل سخت دالن اسربه داور

ف اشعيا در هيكل (اشعيا ٨:٦-١٣)،اشعياى نبى مى�دانند. در روياى معرو
د؟» اشعيا با گفـنتاى ما بروستم و كيست كـه بـرا بفرخدا به او گفت، «كـه ر

اب داد:طلب شد. خدا به اشعيا جوست!» داوا بفر«لبيك مر
م بگو،برو و به اين قو

اهيد فهميد،اهيد شنيد اما نخوالبته خو

د.اهيد كرك نخواهيد نگريست اما درو هر آينه خو
؛دنبب ار ناشيا نامشچ و امن نيگنس ار ناشيا ىاه�شوگ و زاس هبرف ار موق نيا لد

ند،د بشنوش�هاى خود ببينيد و با گومبادا با چشمان خو
ده شفا يابند.گشت منود بفهمند و بازو با دل خو

م، «دلاى گناه قوان جزى خدا شامل اين است كه به عـنـودر اينجـا داور
تكابى ايشاناتى از جنس گنـاه ارات، مجازفربه» به ايشان بدهد. اين مجـاز

ا دادنش فرا دهد، خدا هم استعداد گـوش فـراست به خدا گوم نخـود. قوبو
فت.ا، از ايشان باز گرايشان به او ر

د.» حلن عيسى درد، بشنوش دار مى�گويد: «هر كس كه گوًعيسى متناوبا
د» به آنا «مى�شنو نشان مى�دهد كه نه هر كس كه سخنان او رًاين جمله، قويا

د.ش مى�سپارست به آنها گود اوه�اى كه مقصومعناى ويژ
دجوا در استفاده از مثل�ها جدى بگيريم پس بايد وار است عيسى راگر قر

مسميت بشناسيم. البته اين به آن مفـهـوا در آنها به رشى رده پوى از پـرعنصر
تاز ملكودن رده كرنيست كه تنها هدف از يك مثل، به ابهام كشيدن يا در پر

د كهد از مثل اين بوان است. مثل، چيستان نيست. مقصـواى توبه ناپذيـربر
د. بهدند، فهميده شـومت منى�كرسط آنانى كه در مقابل آن مقـاودست كم تو

هد كه دشمنان عيسى نيز، الاقل تا حدى كه از آن مثل�ها از كورهمين حلاظ بو
هاى از آنها مى�فهميدند.ند، چيزبه در رو

د كهد دارجوشى» مثل�ها، عامل بسيار مهمى وده پود با جنبه «پرخوردر بر
ضه مى�شدند كهد. آن مثل�ها در اصل به مخاطبانى عرا به خاطر سپربايد آن ر

دم از نعمتمانى، مردند. در آن مقطع زندگى مى�كرپيش از صليب و قيام ز
ند.اى تفسير مثل�ها كمك بگيرانستند از آن بردند و منى�توه بوعهد�جديد بى�بهر
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مانى كه آند. در زط مى�شوت خدا مربوبخش اعظم مطالب مثل�ها به ملكو
داشت�هاى بسيـارء برت، سوم ملكود مفهـوده مى�شدند، در مـورمثل�ها آور

ك آند داشت. از هميـن رو، درجوامانه�اى در اذهان مخاطبان عيـسـى وعو
اى تشريح مفصل�تردند بردان هم ناچار بود. حتى شاگره ساده نبوارمثل�ها همو

ند.سل شوآنها، به عيسى متو
تباط بين مثـل ود از ارد دارجـومينه تفسير مثـل�هـا وى كه در زمساله ديگـر

ا تفسيـرگر رد. هنگامى كه عيسى مثل بـرزچشمه مى�گيـردار سرمـزحكايت ر
ا بهاند ما رد. اين اقدام او، مى�توا به كار مى�بردار رمزمى�كند، مدل حكايت ر

ند و هرى دارمزمى حكايتى رض بكشاند كه همه آن مثل�ها، مفهوى اين فرسو
حانى» است. اگر با اين ديدى يك معناى خاص «روئيات آنها، حاويك از جز

اهيم انداخت. اگر با همـه آندسر خوا بـه درد رديك شويم، خوبه مثل�ها نـز
د كه تعليماتاهيم كردى تصور خوفتار كنيم به زودار رمزمثل�ها مثل حكايت ر

 مناسب اينًى از آن مثل�ها اصالده است. بسيارده�اى از آشفتگى بوعيسى تو
اد رات خوند. اگر مهار تصوردار تفسير شومزت حكايت رنيستند كه به صور

ائيات مثل�ها رى هر يك از جزمزم رها كنيم تا مفهوعظه رص به هنگام موبخصو
نـده�اىده باشيم اما كار چـنـدان آمـوزدريابيم، ممكن است كـار جـالـبـى كـر

ده�ايم.نكر
د با مثل�ها اين است كه در آنها، بهخوراه برشايد دقيق�ترين رمطمئن�ترين و

ديم. به جتربه بر من آشكار شده است كهى اساسى بگردنبال يك نكته محور
حضـود مگر كه عهد�جديد بـه وى كردن مثل�ها دورب كرى محسـومزبايد از ر

خىدار است. بـرمزع حكايت�هـاى رطه، از نونشانگر آن باشد كه مثل�مـربـو
خىى بيش از يك نكته�اند. برى چيزا حاومثل�ها مانند مثل پسر گمشده،�آشكار

خى داستان�هائى قياسـى�انـد؛مثل�ها تشبيهاتى تعميم داده شده هستـنـد؛ بـر
ند. حتى آن اصل پيشنهادى من دائر برد اخالقى بديهى داربعضى يك كاربر

ى» هستند، هميـشـه صـدقى «يك نكته اساسـى مـحـوراينكه مثـل�هـا حـاو
د با مثل�ها اين است كهخورلى در بر�بگويم كه اصل اصوًمنى�كند. و اما مجددا

اجعه بهد با مثل است كه مرخورفتار كنيم. در همان برى و دقت با آنها ربا هشيار
د.اهد بوى خو ضرورًالق�العاده�اى مفيد و معموتفاسير متعدد به طرز خار
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ن مقدس به عمل آمـده،دهائى كه با تفسير متوخورء بريكى از بدترين سو
ئى�ها شـدهدى است كه چه در عهد�عتيق و چه در عهد�جديد با پيشگـوخوربر

هاىهاى شكاكانه تـا تـفـسـيـراست. تفسير آن چنانى كه طـيـفـى از تـفـسـيـر
ى عجيب و به چيزًا عمالتى رن نبود، تفسير متوا در بر مى�گيرايانه رطبيعى�گر

اضح»ا، حتقق «وغريب و بى�هدف تبديل مى�كند كه هر يك از اتفاقات معاصر ر
د.ئى�هاى كتاب�مقدسى به حساب مى�آوريكى از پيشگو

ىا ابداع و بر روضيه ره�هائى انتقادى�تر، اين فرسل به شيوقات با توخى اوبر
ا بدهد،ئى رئى آينده و حتقق پيشگوى پيشگوى كه بوده�اند كه هر چيزآن كار كر

ده شده است.ن، �بعدها دست براز اين خبر مى�دهد كه در آن قسمت از متو
ى كه نتايج امـرئى آينده به نحوضيه اين است كه پيشگـوقسمت ناگفته اين فر

ضيه، هر گاه بـه امـراين فـر بيان شده باشد، غير ممكن اسـت. بـنـابـرًدقيقـا
ئـى همان نتايج پيشگوَسته بلكه دقيقائى شده�اى كه نه تنها به حتقق پيـوپيشگو
مى�خوريم، بايد بدانيم كه منت در دست مطالعهده است برا نيز به بار آورشده ر
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ضيه�اى نهى شده است. چنين فرئى مزبور، دستكارما پس از «حتقق» پيشگو
ذيانه از نظريات بى�پايه است و لذا نبايدى الهياتى بلكه يك دفاع موآوريك نو

ى به معناى دقيق كلمهضيات، پيشداورنه فرد. مشكل اين گوفته شوجدى گر
ى» و به معناى پيش از قاضى به منبراست، كلمه�اى كه در اصل «پيش- داور

اتضياتى، بر پايه تصوراضعين و مدافعان چنان فرفنت است؛ لذا بايد گفت ور
ى داده�اند.د آن فتوا استاد شده و در مورانده راهى، منت نخوو

ئى�تريـنند كه جزار دارخى متفكرين محافظه كار، اصرف ديگر، براز طر
فف به حرئى كتاب�مقدسى هم كلمه به كلمه كه هيچ بلكه حـربخش پيشگو

ئى�هاى سمبليكاى پيشگواب برنه محلى از اعرد؛ اينان هيچ�گوبايد محقق شو
ند.تر است، قائل منى�شوئى�هاى كه مفاد آنها دامنه�داريا پيشگو

ئى�هاى عهد�عتيق بنشينيم،د عهد�جديد با پيشگوخوره برسى نحواگر به برر
ئىسل به دامن حتقق لفظ دقيق يك پيشگواهيم ديد كه گاه هست كه دست توخو

مئى به مفـهـود در بيت�حلم) و گاه پيـشـگـوعـولد مسيح مـوده شده (مثـل تـوز
ئىب گشته است (مثل حتقق پيشگوفته شده و حتقق يافته محسوى گرتردامنه�دار

گشت ايليا).ه بازمالكى دربار
ا زيرد با آن در عهد�جديد رخورئى مالكى و طرز بره بدهيد تا پيشگـواجاز

ى داشته باشيم.ئى، ديد نافذتره پيچيدگى مساله پيشگوه�بين بگذاريم تا دربارذر
انيم:اخر آخرين باب عهد�عتيق مى�خودر او
دزن دنوادخ بيهم و ميظع زور نديسر زا لبق ار ىبن ىايليا نم كنيا

هب ار نارسپ لد و ناـرسپ ىوس هب ار ناردپ لد وا و .دـاتسرف مهاـوخ امش
ىكالم( .منزب تنعل هب ار نيمز و ميايب ادابم دينادرگرب دهاوخ ناردپ ىوس
٦-٤:٥(

گشت ايليا سخن مى�گويند، عهد�عتيقبا اين آخرين كلمات مالكى كه از باز
سد. پس از اين به مدت چهار صد سال هيچ ندائـى حـاكـى ازبه پايان مـى�ر

سيد. سپس ناگاه يحيى تعميد دهندهش نرائيل به گومين اسرئى در سرزپيشگو
ىف جارد هويت او از هر طراالت در مورد. سيل سؤبر صحنه ظاهر مى�شو

ا ازديان هيئتى از كاهنان و الويان رانيم كه يهوحنا مى�خود. در اجنيل يومى�شو
حنا ١٩:١-٢٨). آنهاد (يوام مى�كنند تا از هويت او جستجو شوشليم اعزاور

سند: «آيا تو مسيح هستى؟» و يحيى پاسخ منفى مـى�دهـد.ابتدا از او مى�پر
ى كه قاطعانه�ترال بعدى آنها اين است كه «آيا الياس هستى؟» يحيى به طرزسؤ

د، پاسخ مى�دهد، «نه من الياس نيستم.»از آن منى�شو
ه اين مطلبى است كه از سخن عيسى دربارمساله ربط يحيى به الياس چيز

د:م مى�شومعلو
ه پسرنه دربارا اصالح مى�منايد و چگول مى�آيد و همه چيز رالياس البته او

د. ليكنده شوحمت بسيار كشد و حقير شمرب است كه مى�بايد زانسان مكتو
دند چنانچـه دراستند كرى آنچه خـوبه شما مى�گويم كه الياس هم آمد و بـا و

قس ١٢:٩-١٣)شته شده است. (مرى نوحق و
ات تاا جميع انبيا و تور در متى ١٣:١١-١٥ مى�گويد: «زيرًعيسى مجددا

ل كنيد همان است الياس كه بايـداهيد قبودند. و اگر خويحيى اخبار مى�منـو
د.»د بشنوا دارش شنوبيايد. هر كه گو

است مى�گويد اليـاسك و را مى�شنويم كه رتيب ما سخن يحيى ربدين تر
ا كه مى�گويد او همان الياس است، اما در عين حال بايد ديدنيست و عيسى ر
دنده است. او الياس يا همان ايليا بوا به چه شكل بيان كرد رعيسى منظور خو

ل كنيد.» بديهىاهيد قبود تاييد مى�كند: «اگر خوا بامقدمه�اى كه مى�آوريحيى ر
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امعم نيا خساپ دياش .تشاد نهذ رد ار زومرم شيب و مك ىزيچ ىسيع هك تسا
و« :تفاي ناوتب ،دش هداد هتشرف ليئاربج طسوت هك ىيحي ندمآ ايند هب ديون رد ار
.)١:٧١ اقول( »ديمارخ دهاوخ ىو ىور شيپ سايلا توق و حور هب وا

ه شخص جتسم يا ظهور دوبـارًسيدن به اين نكته كه يحيى عمـالشايد با ر
 يحيى همان ايليا ياًد. البته از حلاظى، مطمئناده است، معما حل شوايليا نبو

ع، به همان خوبىضوت ايليا آمد. اين موح و قدرده است؛ او در روالياس بو
از انكار يحيى نيز هست. در هرموز عيسى است، كليد ركه كليد آن مقدمه مر

ئى عهد�عتيق است.د عيسى با پيشگوخوره برحال نكته مهم اين مطلب، شيو
ا با اغمـاضئى رد حداقل كار عيسى اين است كه حتقق آن پيشگـودر اين مور

ار نورزيد.نگريست و بر تطابق عملى هويت يحيى بر ايليا، اصر
ئى، كنار آمدن با شكل مكاشفه�اى آن از بقيهدر ميان همه اشكال پيشگو

ان باالئـى از تـصـويـرگى ادبيات مكـاشـفـه�اى، مـيـزمشكـل�تـر اسـت. ويـژ
د آمده�اند و گاهى تفسيرار تفسير خوى�هاى منادين است كه گاهى در جوساز

اىناشده بر جاى مانده�اند. سه كتابى كه بيش از بقيه كتب كتاب�مقـدس دار
قيالى در اين طبقه�اند، دانيال، حزاجد جاى�گيرگى�هاى مكاشفه�اى و وويژ

امسط منادهاى دانـيـال و درگشتـه شـدن تـوحنا هسـتـنـد. سـرو مكاشـفـه يـو
مكاشفه�اى عهد�جديد، بسيار آسان اتفاق مى�افتد. كليد اصلى تـفـسـيـر آن

د كتاب�مقدس جستجوا در خوم كلى تصاوير مزبور رتصاوير اين است كه مفهو
ان مثال، اغلب تصاويـر كـتـاب مـكـاشـفـه، در جـاى جـاىكنيـم. بـه عـنـو

ند.ص در عهد�عتيق يافت مى�شوكتاب�مقدس و بخصو
ل جامعمونه فرائه هر گواند چنان پيچيده باشد كه ارئى�ها مى�توتفسير پيشگو

ج كند.ا از دامنه بحث اين كتاب به كلى خـارالعمل راى ايجاد يك دستـوربر

ه اينه�اى دربارن مقدس،�مطالعه ويژهان متوبهترين كار اين است كه دانش پژو
طبقه از ادبيات كتاب�مقدسى اجنام دهند. باز هم بگويم كه تاكيد كلى بايد بر

انه و متين به يكاقبت باشد. بايستى خيلى با دقت و با حالتى هشياردقت و مر
دهاى مطالعه كتب پيشگويانه،ديك شد. اگر چنين كنيم، دستاورئى نزپيشگو

د.اهند بوشايسته پاداش خو
ى همه مسائلى كه درده شده در اين كتاب، پاسخگوشمراعد عملى برقو

اىطى كلى و كمكى براجه مى�شويم نيستند بلكه خطوكتاب�مقدس با آنها مو
ى در آستينل سحر�آميزمواعد، هيچ فرسم مى�كنند. اين قوش�هاى ما رند كاورو

شته�هاى كتاب�مقدسك يك به يك نوسيله آن، در درانيم به ود كه ما بتوندار
ص�كامياب شويم اما نه فقـط در مـسـيـر شـنـاخـت مـسـائـل مـخـصـوًكامـال

ان در حل آن مسائل نيز، كمك شايسته�اى به ماكتاب�مقدس بلكه به همان ميز
دار دهيم گريبان خود قراهنماى خوا راعد اساسى رط اين قومى�كنند. اگر خطو

ده�ايم.گشتگى به در آورى از ساعات سرا از چنگ بسيارر
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هنگ و كتاب�مقدسفر

حا شرانى رد جوندگى مـرن»، زد بورد به نـام «رمان خومان ملويـل در رهر
د. ايند تا به انگلستان بـروار كشتى مى�شـواى نخستين بار سـومى�دهد كه بر

ل نقشه�اى بسيار قديمى از شـهـرد به ليورپـون، در ورود بوران يا همـان رجو
د كهن مى�آورسيده است، با اعتماد از چمدان بيروا كه از پدر به او رل رليورپو

ا كهس مى�كند چرا مأيواهنما استفاده كند. اما نقشه مزبور او ران راز آن به عنو
ها منجمله نام خيابان�ها وى چيزسيم آن مدت�ها گذشته و حاال بسيارمان تراز ز
ا بهد رل جاى خونى ليورپوخى محله�هاى مسكو�برًچه�ها تغيير يافته و اصالكو

ى داده�اند.مناطق جتار
ا عليـهاض خويـش رشنت اين داستان، اعتـرخى مى�گويند ملويـل بـا نـوبر

ده است.ان كرى عنوائه طريق به جويندگان امروزن باستانى در اربى�كفايتى متو
ه نيز ازد، امروزمى�خيزى براضى كه از احساس نااميدى و بى�ثمراين فرياد اعتر

ن مى�آيد.ايش است، بيروشان رو به افزى عده�اى كه شمارگلو
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ًالصا سدقم�باتك ايآ هك تسا نيا تيحيسم ناهج غاد لئاسم زا ىكي
سدقم�باتك ايآ .نازيم هچ هب تسه رگا و هن اي تسه ىگنهرف ماظن زا رثاتم
هتبلا ؟راصعا همه مدرم ىارب اي تسا هدش هتشون لوا نرق نايحيسم ىارب طقف

دوش�ىم مه هظحالم نودب ايآ اما ميهد خساپ لاؤس نيا هب ًاروف ميناوت�ىم ام
زا رثاتم هك تسين سدقم نوتم زا ىتمسق چيه ايآ ؟تخادرپ ىئوگخساپ هب
ماظن نآ مدع اي دوجو عبات ،نآ دربراك اذل و دشاب دوخ صاخ ىگنهرف ماظن
؟دوشب

د آمده،سيله چتر از آسمان فروار داريم كه كتاب�مقدس به وقتى كه اصرتا و
تى كه محمل مناسب و بى�همتـاىبا قلمى بهشتى و به زبانى غريـب و الهـو

شته شده است، يا مـادامـى كـه بـر ايـن بـاوريـم كـهمكاشفه الـهـى اسـت نـو
ً�ه يا جهان بينى منطقه�اى، مستقيماه به هيچ سنت، شيون اشاركتاب�مقدس بدو

ا ازمى�داريم كه ما رى گام برسط خدا ديكته شده است، در مسيرتبه توو يك�مر
ق�الذكرتيب فوهنگ كتاب�مقدس دور مى�كند. و اما اگر كتاب�مقدس به ترفر

مان خويش است. حالهنگ زسيده، پس البد منعكس�كننده فربه دست ما نر
مانه، مهاره و زاند در ايـن دورنه مى�توكه چنين است، پس اين كتاب چـگـو

د و بر ما اقتدار داشته باشد؟ا در دست گيرندگى ما رز
هنگمجادله�اى كليسائى كه در دهه شصت برپا شد، نشان دهنده مساله فر

اف�نامهى اياالت متحده آمريكا، اعتراست. در ١٩٦٧، كليساى متحد پرزبيتر
ه كتاب�مقدس است:ى جمالتى دربارفت كه حاوا پذيرجديدى ر

تاملك اما دنا�هدش اطع سدقلا�حور تياده تحت سدقم نوتم هكنيا اب
ىاه�كبس و ىركف ىاه�بلاق ،نابز زا رثاتم نوتم نآ ،دنتسه اه�ناسنا زا اهنآ
هدننك�سكعنم اهنآ .دنا�هدش هتشون اهنآ رد هك دنتسه ىراودا و اه�ناكم ىبدا
رب نياربانب هتشاد دوجو راودا نآ ناهج و خيرات ،تايح زا هك دنتتسه ىكرد
سدـقم نوتم هب ـىخيرات و ىبدا ـطيارش نآ كرد اب هك ـتسا بجاو اسـيلك
ىگنهرف نوگانوگ ىاه�تيعقوم رد ار دوخ مالك ادخ هك اجنآ زا .دوش كيدزن
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كي ره رد و ريغتم ىئايند رد وا هك تسا لايخ هدوسآ اسيلك ،تسا هدرك نايب
ـهمادا سدقم نوتم ـقيرط زا نتفگ ـنخس هب ،ىرـشب گنهرف ىـاه�بلاق زا

.داد دهاوخ
ج عظـيـمـى ازاف�نامه ١٩٦٧، بـاعـث پـديـد آمـدن مـواد از اعـتـراين مـو

ات، مجادالت و مخالفات�هائى شدند كه در دهـه شـصـت جـريـانمحـاور
اف�نامه دوراف بيانات آن اعترع آن كشمكش�ها چندان در اطرضوداشتند. مو

ار داشتند. متاسـفـانـه آنن كار قـرد بلكه چيز�هاى بيـان نـشـده در كـانـومنى�ز
اد آن چيست لـذاد كه منظور از هر يك از مـو بيان نكرًحااف�نامه، مشـرواعتر

اى استباطات و بسنت مفاهيم ضمنى به آن، باز گذاشته شد.سيعى برميدان و
�از كلمـات آنًاحتاد كه صراف�نامه فقط بيان مطالبـى بـواگر منظور از آن اعتـر

لتمـاندل4 بـوفته تـا روا گـرل گرفيلـد اصـوارمى�آيند، بايد بـگـويـم كـه از وبر
دى مخالفتاراف�نامه هم با چنان مـون آن اعتراگزيستانسياليست، همه بـدو

 به ايـنًد، عمدتـان مقدس ديده مى�شـوان اقتدار در متـونداشته�اند. چه مـيـز
ا كه در آن اعتقاد نامه آمده، بهايط رد كه شخص، لفظ متاثر از شربستگى دار

انى از محافظه�كارمان آن كشمكش�ها، بسيارده است. زك كرم درچه مفهو
د كه كتاب�مقدس، ازا تصور مى�شواز داشتند كه چرا ابرد رپريشانى عميق خو

ال�ها همى از ليبرده است. بسيارهنگ باستان بوايط» فرهر حلاظ «متاثر از شر
ايطايط» بلكه «اسير» شرن مقدس نه تنها «متاثر از شراز اين سخن گفتند كه متو

ده است.بو
انهنگى و ميزايط فردن» كتاب�مقدس از شره بر مساله نفس «متاثر بوعالو

ى هم در ميان هست و آن حالت و شدت حالتى استاين تاثير، مساله ديگر
اندگى، تاريخ و جهان» باستانى رك از زسيله آنهـا، «درن مقدس به وكه متو

دن به معناى اين است كه كـتـاب�مـقـدسمنعكس مى�كند. آيا منـعـكـس كـر
انا به عنوديدگاه�هاى از مد افتاده و ناصحيح نسبت به حيات، تاريخ و جهان ر

ئى از پيام كالم است؟ آياذه، جزحقايق تعليم مى�دهد؟ آيا آن جهان بينى ماخو
انيم از البالى سطور كتاب�مقدسدن به اين معناست كه ما مى�تومنعكس كر

ا ببينيم،هنگـى رانيم و يك نظام فرا بخوط به پديده�ها رى مثل زبان مربـوچيز
نگىسد. چگوهنگ�ها به دست ما مى�رى فرنظامى كه طى آن، پيامى از آن سو

ا آشكارى از ديدگاه�هاى ما نسبت به كالم راالت، بسيـارپاسخ ما به اين سؤ
ان مقدس، تفسير ما از آن رمى�كند. در يك جمله گفته باشم كه ماهيت متو

ست كهسش نهائى اين مبحث اين است: ايـن درار مى�دهد. پرحتت تاثير قر
ن كتاب�مقدسى، آنها و جهان�بينى�هاى انسان در متونى�هاى ساختارگودگر

د اما آياايطى آماده نگاه مى�دارد در هر شرذ و اقتدار خواى ادامه نفوا بركتاب ر
ها و جهان�بينىسد كه به علت تغيير شديد ساختاركتاب�مقدس به نقطه�اى مى�ر

ى بر او نداشته باشد؟انسان، ديگر ربطى به انسان نوين و اقتدار
ندن يك تفسير دقيق از متـواهم آوراى فر ديديم، برًى كه قبـالهمان طور

ه بايد درده است، دانش پژوك آنچه گفته شده و منظور بوكتاب�مقدس و در
ش، جمله بندى، بسترامى)، سبك نگارى، آرنانى، عبرجى (يومينه زبان خارز

ال وطه به سؤل4، مقصد و قالب ادبى منت مـربـوافيائى، موتاريخى و جغـر
اى تفسير هر ساختار ادبى-ع حتليل،�برد. البته اين نودازاب و كند و كاو بپرجو

د.ت دارهاى ادبى معاصر- ضرورحتى ساختار
كا بهتر بفهمم، درل رن اوهنگ فلسطين قـردر يك كالم، من هر چه فـر

د. البـتـهايم آسان�تر مـى�شـومان گفتـه شـده اسـت، بـردقيق�تر آنـچـه در آن ز
هنگى كه با نظاممان بسيار دور و از نظامى فرشته�اى است از زكتاب�مقدس نو
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ارى اين شكاف عميق چند هزدن بر روت است و پل ز متفاوًهنگى ما كامالفر
ساله، هميشه كار ساده�اى نيست.

@M¼d� “« 7�d¹cÄ dOŁQðË ÁbM½«uš

مى�يابيم اين فقط كتاب�مقدس نيست كهد كه درجن مى�شوقتى بغرمساله و
انندگان آن نيز از نظامفته است بلكه ما خـوهنگى خويش تاثير پذيراز نظام فر

ار است كهاى ما دشوقات بـرهنگى خويش متأثر هستيم. اينكـه غـالـب اوفر
بشنويم و بفهميم كه كتاب�مقدس چه مى�گويد، به خاطر آن است كه گفته�هاى

ق كتاب�مقدسى مى�ريزيم و همين،ضيات فوى از فرا زير دست وپاى لشكرآن ر
هنگ» باى فرت تاثير ذارصه «قدرگترين مساله�اى است كه ما در عر بزرًاحتماال

ندد و فرزات محيط بگريزاند از دست تاثيراجهيم. هيچيك از ما منى�توآن مو
ا دو دستى چسبيـده وگار خويش باشد. من مطمئنم كه ديدگـاه�هـائـى رروز

د بلكه از پيشينه من بـهتدريس مى�كنم كه هيچ ربطى به انديشه مسيحى نـدار
گارن مقدس سازاه يافته�اند. اگر مى�شد دانست كه كدام ايده ما با متوذهنم ر

ا كنار بگذاريم يا تغيير دهيم اما متاسـفـانـهديم آن ايده رنيست، سعى مى�كـر
احتى نيست. همه ما مستـعـد آنـيـم كـهه كار راردن ايده�ها هـمـويكدست كـر

ار كنيم. نقاط ضع4 ما از اين روها تكرها و بارا بارصـى راشتباهات بخصو
ىفته�اند كه ما در ديدن آن ضعي4 و حتى كور هستيم به طورنقاط ضع4 نام گر

د بناميم.ا نقاط كور خوكه شايد بهتر باشد آنها ر
اى من جا افتاد كه قطعات يـكقتى برمساله نقاط ضع4 باطنى انـسـان و

ا سر همدم تا در خانه آنها رت كيت خريده بـوا به صورت استريو رپخش صو
ستى كه درب مى�شـدم از دونه امور ناشى محسـوكنم. از آجنا كه در اين گـو

نتاژ آن كيت ازاحل موا كمك كند. مردم مراست كرخود دره بونيك خبرالكترو
ديم كه مـنع كرت شروا به اين صورد و ما كار ره هم جتاوز مى�كردويست فقر

ستم هراندم و دوطه مى�خوشور مربوى بروا از رونتاژ رحله كار موحله به مرمر
اسيد دستگاه رقتى كار به پايان رد. وار مى�كرد حليم يا سوا در جاى خوقطعه ر

اهمان ببريم. دستگاهسيقى دخلوا از مود رديم و نشستيم كه لذت خوشن كررو
مى�خاست در دنيا لنگه نداشت. صدائىائى كه از آن برد اما نوع به كار كرشرو

هى اين كرى كه بر رود تا چيزاى مريخى بوكه پخش مى�شد بيشتر شبيه يك آو
ده باشيم.د كه بايد اشتباهى كرشن كرضبط شده باشد! آن صداى ناساز بر ما رو

سـتجه به نقشه داده شده و فهـرديم و با تـوع كرل شروا از اودمندانه كـار ردر
ديم و اشتباهىا بازبينى كـر هشت بار مسير عمليـات رًنتاژ، جمعـااحل مومر

ض كنيم.ا با يكديگر عود رفتيم جاى خونيافتيم. آخر سر با نااميدى تصميم گر
ه كار) اتصاالت تازًاند و من (كامالا مى�خوست من دستور العمل راين دفعه دو

جه شدم كه سيمى به نقطـهحله ١٣٠، متوالى مـردم. در حوسى مى�كرا بازرر
ست ورزيده من،ار است كـه دونابجائى حليم شده است. قضيـه از ايـن قـر

د. البته خطاى او بـهده بودن آن سيم�ها كـرا در حليم كرد رنخستين اشتباه خـو
نگاحل بعدى، هشت بار ديگر هم همان را در مرهمين جا ختم منى�شد زير

د. اين اشتباهات پى در پىده بوصل كرستى وجى نادردى يا خروا به وروسيم ر
انگ سيـم، او راز آجنا ناشى مى�شد كه ديدگاه غلط او نسبت به هـويـت آن ر

د.ده بوار كرا تكر آن خطا رًتباد كه مرچنان نابينا مى�كر
د مى�كنيم. بهخورن برسط آن با متـو توًاين همان طريقى است كه ما غالبا

تاراى انتقاد از ما، حرن بره دادن به متـوهمين دليل است كه ما بايد با اجـاز
ن تعديل كنيم: ما نياز داريم هشيار شويم كه ديدگاهىاى انتقاد از متوا برد رخو
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ده به حتري4 حقايـق آلوًاغ كالم مى�رويم، ممكن است كامـالكه با آن به سـر
باشد.

متسيب نرق ىبهذم ريغ تيـنهذ ريثات هلاسم هك ما�هديسر هجيتن نيا هب نم
هلـاسم هك ـتسا نآ زا رت�ـبيهم ـىسب ،ـىسدقم�بـاتك ـقيقد رـيسـفت ىارب
ـهك ـتسا ىـليالد هـدمع زا ـىكي ـمه ـنيا .ناـتسـاب گـنهرف ىراـذگـريثـات
نامرآ وترپ رد طابنتسا هب نديزاي تسد ناهاوخ ،نآ هب دانتسا اب نابلط�حالصا
قيرط زا هك تفر�ىم راظتنا رسفم زا ،نامرآ نآ بجوم هب .دندش ازار الوبات
نتم زا ىـنيع ىتشادرب ىارب ار دوخ ششوك تياهن ،ىخيرات -ىرمارگ ربعم
و صخشم ـرطخ هراومه ىنهذ تاريثـات هك دنچ ره .دهد جرخ ـهب هطوبرم
هوـژپ شناد زا ناـبلط�حـالصا ،دنراد ـنيتسآ رد ار ـ4يرحت ـرضاح ـهشـيمه
مالك مايپ هب ندرپس شوگ اب نامرآ نآ بيقعت رد هك دنتشاد عقوت سدقم�باتك
ار نكمم ىاه�تبقارم ،مايپ نآ رد شيوخ ىاه�ىرواد�شيپ نتخيمآ نودب و
.دروآ لمع هب

اى تفسير كتاب�مقدسى، با مـعـبـردر سال�هاى اخير، معابر جديـدى بـر
ليت داشته�اند. يكى از مهم�ترين اينى مقبوداخته و دعوقابت پرق�الذكر به رفو

سله اگزيستانسيال با توه اگزيستانسياليست» است. شيومعابر، تفسير به «شيو
انف شده است. بـه عـنـوه كالسيك تفسيـر مـنـحـره،�از شيـوى تـازبه تعبـيـر
د بلكه معبرآئى ندارا، نه تنها كارازال رد كه معبر تابـوار دارلتمان اصرمثال،�بو

نامطلوبى نيز هست. به گفته او، از آجنا كه كتاب�مقدس پيش از آنـكـه دنـيـا
ندگىضع زد تاثير كار ساز و دستاورًشته شده و ماهيتاد، نودنيائى علمى شو
هنيزاند به ما ربط پيدا كند، مدرليه است،�بايد قبل از اينكه بتوجامعه مسيحى او

اغ كتاب�مقدس به سرًد پيش از آنكه اصالت دارلتمان مى�گويد ضرورد. بوشو

ن بايدليه�اى» از آن داشته باشيد. به عقيده او، اگر انسان مدرك اوبرويد، «در
د، نخست بايـد بـاد بگيـراالت خواى سؤى از كتاب�مقـدس بـرپاسخ معتـبـر

ست، فـقـطاالت دراغ كتاب�مقدس بـيـايـد. آن سـؤست به سـراالت درسـؤ
د آيند. و اما چنانجوستى از هستى انسان به وفانه درك فيلسوانند با درمى�تو

اغد بلكه بايستى پيش از آمدن به سركى، نبايد از در كتاب�مقدس گدائى شودر
فته باشد.آن در، شكل گر

ا متاثر ول رن اون قرن بيستمى، با جار و جنجال متواينجاست كه ذهنيت قر
سيع فلسفهب وچوا در چهـارد رليه كذائى خوك اولتمان دردربند مى�كند (بـو

ه آنتين هايدگر پيدامى�كند.) عصـاراگزيستانسياليست يا پديده�شناسانه مـار
چ مى�كندى كتاب�مقدسى ذهنى كوه�اى است كه سنگدالنه به سونظريات، شيو

سط طرزل، تون اود جا كن شده است. اينجاست كه پيام قركه از تاريخ خو
د.ه بلعيده و محو مى�شون بيستمى، يكسرتفكر قر

ه�اى از استنباط و حتىانند بر سر شيوحتى اگر مفسرين كتاب�مقدسى بتو
دهاىمينه كاربراالتـى در زسند، ما همچنان با سؤافق برد استنباط، به تـوخو
اىن مزبور برندگى ما و تكاليفى كه متون با زتباط آن متوجه ارن مقدس، ومتو

ل داريم كه كتاب�مقدس الـهـامما معين مى�كنند، روبرو هستـيـم. اگـر قـبـو
د، بازى كه دنيا هنوز علمى نشده بوگارلفين روزده موآورخداست و نه فقط فر

اميـند كتاب�مقدس روبرو هـسـتـيـم. آيـا فـرمينه كـاربـراالتـى در زهم با سـؤ
ه خطاب به ما نيز هست؟ل، امروزن اوكتاب�مقدس خطاب به مسيحيان قـر

ا مقيد مى�كنند؟جدان ما ره از چه حلاظ ون مقدس امروزمتو
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اه بهسم است. خوى از محافل امروز، مساله، مساله اصل و ردر بسيار
دمل تشكيل شده و لذا همه مراپاى كالم از اصوسيده باشيم كه سراين نتيجه ر

ن مقدساه به اين باور كه از صدر تا ذيل متوا مقيد مى�كند، خوان�ها رهمه دور
ده آنها مى�بينيم كهاى بستر تاريخى بى�پرمى محلى است كه از ورسوآكنده از ر

ت آن دو ديدگاه بـااى تشخيص تـفـاوند، مجبوريم بـرهيچ ربطى به مـا نـدار
ضع كنيم.ب�هائى وچوها و چهاريكديگر، مرز

ار داريمه بدهيد تا ببينيم هنگامى كه اصراى نشان دادن كنه مساله، اجازبر
م محلى در آنهـاسـوتابى از رل هستند و هيـچ بـازن آكنده از اصـوكه همه متـو

ل نباشد آنگاههى از اصوى جز انبون چيزنيست، چه اتفاقى مى�افتد. اگر متو
د،سانى خوت ره بشـارن اطاعت كنيم بايد در نحواهيم از آن متوچنانچه بخو

شه�دان و كفش�ها بـانيم. عيسى مى�گويد: «كيسـه و تـواتى بزدست به تغييـر
قا ٤:١٠). اگر ما ايناه سالم منمائيد» (لوا در رمداريد و هيچكس رد برخو

سيده است كه بيلىقت آن رب كنيم پـس وهنگى محسوافـرا يك اصل فرآيه ر
هنه كند! بديهى است كه نكتـه آنسانى با پاهاى بـرت رع به بشاراهام شروگر

هنه نيست.ت دادن با پاهاى براى بشارار دادن قاعده�اى دائمى برآيه، قر
ان مثـال،د ديگر، مطلب اين چنين بديهى نيست. به عـنـوارليكن در مـو

مسيحيان بر سر آئين شسنت پاها، دچار دو دستگى�اند. آيا اين آئين، تكليفى
اى نشان دادنسم محلى بران�ها است يا يك راى كليساى همه دورماندگار بر

ئـى از آنشيدن جزهنگى كه كفـش پـوتنانه است؟ آيا در فـراصل خدمت فـرو
غمد يا اينكه عليـرئى ملغى مى�شوسم پاشواست، آن اصل باقى مى�مانـد و ر

سم هم با اصل باقى مى�ماند؟هنگ، آن رشيدن در آن فركفش پو

اغه بدهيد بـه سـرجه شويم اجـازا متواى اينكه پيچيدگى ايـن مـعـضـل ربر
دجمه استـانـدارنتيان برويـم. تـرل قرشيدن» مشهـور بـاب ١١ اوى پـوسر«رو

ى بر سرسرت رونان به هنگام دعا و نبوم است زكتاب�مقدس مى�گويد كه الز
هنگ خويش چهار حـقاى به كار بسنت اين دستـور، در فـرداشته باشند. بـر

انتخاب در مقابل داريم:
طه منعكس�كننده يك سـنـتسم است. كل منت مربـو يـك ر١ً. اين كال

مىهنگى يك عالمت بود. سر برهنگى است كه هيچ ربطى به امروز ما ندارفر
دنى نشان دهد كه حتت امر يك مـرده است. اينكه زاى اظهار فاحشگى بـوبر

تو تعليم كلى عهد�جديد، از مد افتادهدى است كه در پراست، يك سنت يهو
دت ندارندگى مى�كنيم ديگر ضرورهنگ ديگر زاست. از آجنا كه ما در يك فر

دن، حتت انقياد مرد كه زتى ندارشاند؛ ديگر ضرورچه بپوا با پارد رن سر خوكه ز
باشد.

د هـر چـه كـه در آن مـنت از يـك اصـل اسـت. در ايـن مــور٢ً. ايـن كـال
دىد. از جنبه كاربرهنگى تلقى مى�شوافران اصل فركتاب�مقدس آمده، به عنو

دان باشند؛ت بايد مطيع مرنبونان در حين دعا  واين بدان معناست كه (ال4) ز
ائه كنند؛ا ارد، عالمتى از آن اطاعت رشاندن سر خوه بايد با پوارنان همو(ب) ز
ىسرا با رود ران تنها عالمت مناسب آن اطاعت، سر خونان بايد به عنو(ج) ز

شانند.بپو
رد .)١ باختنا( مسر ىتمسق و تسا لصا رـوبزم نتم زا ىتمسق .٣

ديقم ار اه�لسن همه اذل و دوش�ىم ىقلت لصا ،نتم نآ زا ىتمسق ،دنور نيا
ندوب ديقمرـگيد هك ديآ�ىم باسح هب مسر ،روبزم نتم زا ىتمسق و دنك�ىم
اما ـتسا ىگنهرفارف لصا ـكي ،نانز ندوب عيطم لصا .ـتسين مزال نادب
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دناوت�ىم و تسا ىتنس هيضق كي )نتشاد رس رب ىرسور( تعاطا نآ نايب رازبا
.دوش ضوع

٤. بخشى از منت مزبور اصل است (انتخاب ٢). در اين انتخاب آخرين،
سيلهشاندن سر، بايد ماندگار باشند. ونان و عمل منادين پودن زاصل مطيع بو

 به جاىًاند تغيير كند و مثـالهنگ ديگر مى�توهنگى به فرشانيدن سر، از فرپو
د.ى، بر سر كاله گذاشته شوسررو

د كند؟ من كها خشنواند بيش از بقيه، خدا ركداميك از اين گزينه�ها مى�تو
ق�العادهاالتى مثل اين،�فوا منى�دامن. سؤال راب نهائى اين سؤبه طور قطع جو

د. البته يكه آنها باز منى�شـوانه گـراه حل�هاى ساده�نگرپيچيده هستنـد و بـا ر
ب عملى احتياج داريم تا درعى چهار چواضح است و آن اينكه ما به نوچيز و

االت، غالبنه سـؤداشنت از چنين مسائلى به ما كمك كنـد. ايـن گـوده برپر
اد آنها رم يك تصميم فعال است و منى�شوعى هستند كه مستلزقات از آن نواو

ب�هاى عملى ذيـل،د. چهار چوها كـرد ربه اميد نسل�هاى آينده به حال خـو
ا كمك كنند. بايستى در اين مسير ما رًقاعدتا

vKLŽ ÈU¼Å»uÇ—UNÇ

 به منظور يافنت جاهائى كه هويداست كه ازد كتاب�مقدسسى خو١. برر
انيم ببينيم كهن مقدس، مى�توسم سخن مى�گويند. با دقت در صفحات متور

ل الهى به دستاى مثال، اصوم هستند. برسوى پهنه منايانى از رن، حاوآن متو
هنگ عهد�جديد بيان شده�اند. باه در فرهنگ عهد�عتيق، دوبارسيده از فرما ر

ا باكى رل كه هسته مشتـرخى از آن اصـواهيم شد كه بـرجه خوكمى دقت متـو
دادهاىارده قرهنگ و محدوسم و فرهاى رعهد�جديد تشكيل مى�دهند، از مرز

ل عهد�عتيق (نظيرخى از اصوند. در عين حال مى�بينيم كه برمى�گذراجتماعى در
ات)، در عهد�جديد ملغى شده�اند. البته اين به آن معنا نيستى تورهيزاحكام پر

ده�اند، منتها در آنم بوسوهائى از جنس رى عهد�عتيق فقط چيزهيزكه احكام پر
د، مطلبا لغو كرط به جنات كه عيسى احكام قديمى رقعيت تاريخى مربومو

د اين است كه نه حتميل همهاظب آن بود. آنچه با دقت بايد موى بوچيز ديگر
د و نه خالى دانسـنتجيه كتاب�مقدسى داراحكام عهد�عتيق بر عهد�جديـد تـو

عهد�جديد از همه آن احكام.
گنهرف ءزج نانچمه هك دنراد ار نآ دادعتسا ىگنهرف ىاه�شنك زا عون مادك

،ىگنهرف ظاحل هب نآ ندوب لايس هك تسا ىلماوع زا ىكي نابز ؟دننامب ىقاب
ىنانوي هب ىربع زا هك دندوب نآ دعتسم قيتع�دهع ماكحا .تسين ديدرت لحم
تيهام هك دهد�ىم تسد هب ار كردم نيا لقادح عوضوم نيا .دنوش همجرت
تسا ىگنهرف ىا�هبنج ،نابز هك تسا نيا روظنم .تسا ريغتم ،ىنابز هطبار
ىفنم ىموهفم ىاقلا نخس نيا زا فده .تسا عافدالب رييغت لباقم رد هك
مهاوخ�ىم هكلب تسين ىنابز ظاحل زا مالك ىاوتحم 4يرحت لامتحا هنيمز رد
ـهب ،درك هـظعوم ليجنا ـهب دوش�ىم ىنـانوي هب ـهك ىبوخ ناـمه هب هك ميـوگب
نايليئارسا نديشوپ سابل ىاه�هويش هك مينيب�ىم ،ًايناث .دوش�ىم مه ىسيلگنا
اديپ ار ريغتيال رما كي مكح اـدخ موق ىارب هك تسين ىزيچ ،قيتع�دهع رد
تسا ايح و بجح لوصا اب هبلغ ،ادخ موق نديشوپ سابل رد .دشاب هدرك
حضاو .دشاب توافتم رگيد لحم لدم اب دناوت�ىم لحم ره سابل لدم اما
لوحت و رييغت رد ،ىلوپ ماظن ريظن ىلومعم ىگنهرف تافالتخا رياس هك تسا
هدـافتسا رانيد زا ،رالد ىاج هب ـهك دنتسين روـبجم نايحيسم .ـدنتسه دازآ

.دننك
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شش وهنگى بيان ضرورياتى مثل پوه�هاى فرحتليل�هاى اين چنينى از شيو
ار وقتى كه نوبت به حتليل مسائـلـى مـثـل قـراند ساده باشد امـا ول، مى�تـوپو

نه، در مباحثاتـىان منود. به عنوسد، كار مشكل مى�شـوهنگى برهاى فرمدار
دگى وانين مدنى پيش مى�آيد، اغلب مبحث بـران اطاعت از قوكه بر سر ميز

لس در هماند. پوح مى�شوئى نيز مطرناشوه مسائل زق در حوزهمچنين حق تفو
دگانهر خويش باشنـد، از بـرت مى�كند تا مطيـع شـونان دعوى كه از زبستـر

هاىان مى�كنند از آجنا كه بذرخى عنود باشند. براهد كه تابع ارباب خومى�خو
ن نيز ديگرهر بر زدگى در عهد�جديد پاشيده شده است، استيالى شوالغاى بر

هايىف ساختارد، معرق مردگى و تفود. آن دو، يعنى برعى ندارمحمل مشرو
هنگىار و مدار هستند كه طبق اين مسير از استدالل، از جنبه فربر اساس قر

ل شده�اند.ى الغا متحوفته�اند و به سوتاثير پذير
هايى كـهار و مـداراظب باشيم تا خـط بـيـن قـراينجاست كـه مـا بـايـد مـو

ميـانت�هاى... كه هسـت» (روان «قـدرا به عنـوكتاب�مقدس فـقـط آنـهـا ر
اهايى كه كتاب�مقدس، آنها رار و مدارسميت مى�شناسد و قـر١:١٣)، به ر

د كه اصلمى ندارش نكنيم. لزوا مى�كند، مغشوم اال جرضع، امضاء و الزو
 به اينًا تلويحامى) رمت رود (مثل حكوجوهاى اقتدار مـواطاعت از ساختار

اضعده بلكه آن اصل، فقط به توا امضاء كرها رمعنا بگيريم كه خدا آن ساختار
االىت مى�كند. ممكن است خدا در مشيت وات مدنى دعوو اطاعت از اقتدار

ند بى�آنكه آنس بر تختى تكيه زستوگوار آى خويش، مقرر كند كه يك سزّسر
ده باشد. با متام اينهاان الگويى از شايستگى مسيحى تاييـد كـرا به عنوار رسز
ئى، هـم درناشوه زهاى اقتدار و اختـيـار حـوزها و الگـوارو مدار ساخـتـارقر

ى مثبت و ممهور شناختـه شـدهارو مدارعهد�عتيق و هم در عهد�جديـد، قـر

دگىا با مسائل براده رن خانوص كانوهاى كتاب�مقدس در خصواست. ساختار
د.د دارجوى است كه بين آن دو وت�هاى بسيارفنت تفاوفنت،�ناديده گريكى گر
قعيت�هاى ظاملانهحه موفتار مسيحى در بحبواى رن مقدس برتيب، متوبدين تر
اى جتلى نقشه�هاىا برهايى رد كمااينكه ساختارده�اى مى�ريزانه، شالويا شرير

د.ى خلقت مقرر مى�دارنيكو
كـاو دربا كنـدول. ن اواى مختصات مسـيـحـى قـر٢. جا باقى گـذاشـنت بـر

اى كتاب�مقـدسى از محتـوك شفاف�ترل در پى درن اوهنگى قـرضعيت فـرو
دن عهدجديد آن چنان كه انگار عهد�جـديـددن يك چيز است و تفسيـر كـربو

ا فقط يك چيز ديگر.عهد�جديـد رًل است، كامـالن اوهنگ قرفقط طنين فـر
ى�هاى سنگينى است كهگيرفنت درل انگاشنت، ناديده گرن اوهنگ قرطنين فر

ا به اين خاطرا چشيد. مسيحيان رل، طعم آنها رن اوكليسا در مقابل دنياى قر
دند.ها نينداختند كه ايشان تشنه تطابق با دنيا بوى شيرجلو

ًائت مى�كنيم كه قاعدتاا قرهنگى رهنگامى كه در يك منت، مالحظاتى فر
جه ممكن به ما مى�گويدكانه�ترين واقع آن منت به زيرنبايستى در آجنا باشند، در و

ىسرد مسئله روان مثال، در مورا پيدا كن. به عنوتباط آن مالحظات رجه اركه و
ده�اند كه در آن منطقه، سراز كرنتس، مفسرين متعددى ابرنان در قرشيدن زپو
لسن پوده است. آنها در ادامه مى�گويند كه چوهنگى عالمت فاحشگى بوبر

چسـبنه برند هيچ گوقتى در انظار ظاهر مى�شـونان مسيحـى واست زمى�خو
شانند.ا بپود راست كه سر خود، از ايشان خوى به ايشان نخورفضاحت�بار

سى اين استسى خطاست؟ خطاى اساسى آن برركجاى اين تدقيق و برر
ا به جا ئى كشانيه اسـت كـهل ما رن اونتس قـرى شده�ما از قرسازكه دانش بـاز

د به دست خويش مى�دهد،لس داده�ايم كه با منطقى كه خومنطقى به دست پو
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ل مى�گذاريمسوف�هائى به دهان آن ربيگانه است. در يك جمله، ما نه تنها حر
لسى كلماتى كه در آن منت هستند فرو مى�بنديم. اگر پوا بر روبلكه چشمامنان ر

اى اين گفتهشند و هيچ دليلى هم برى بپوسرنتس فقط گفته است رونان قربه ز
هنگىا از طريق دانش فرادار شويم كه گفته او ر وًده، آيا ما نبايد قوياد ذكر نكرخو

ائه مى�كند كهلس دليلـى ارد پوخويش به كار گيريم؟ در هر حال در اين مـور
سل به حكايت آفرينش است. بايـدنتس بلكه تواحش قـرسم فومبناى آن نه ر

ان مقدس رهنگ داريم، فضاى متواف بر فراى اشرتى كه براردقت كنيم كه حر
لس در مقابلدن استدالل پـودن و پائين آورچك كراى كوه و تار نكند. بـرتير

ل نسبت�هـاىسولـس رده و به آن معتقديم بـه پـود حتقيق كـر خوًآنچه شخصـا
ت منطقى شانه خالىنيم و از تفسير كتاب�مقدس به صـورى مى�زتهمت�آميز
مى�كنيم.

 اگر يكىهنگى هستنـد.ا فرل فرات آفرينش، شاخص�هاى اصـو٣. مقدر
د، آن اصل، ازم محلى در گذرسوده�هاى مرل كتاب�مقدسى از محدواز اصو

ات آفرينش، منعكس�كنندهسل به مقدرسل به آفرينش مشتق شده است. توتو
تصريحات عهدى است كه خدا با انسان، انسان به معنى عام كلمه، منعقد

نتسىانى، مسيحى يا قرمى�كند. احكام آفرينش به انسان در قالب انسان عبر
ليت اساسى انسان در مقابل خدا كاشته شده�اند.داده نشده�اند بلكه در مسئو

ع يافنتف، بدترين نوم محلى صرسـوان رل آفرينش به عنوكنار گذاشنت اصو
ا است. بادن آن محتـواى كتاب�مقدس و از تاريخ تهى كـرتباط محتـوجه ارو

تباطجه ارى از محققـان، وست در همين نقطه است كه بسيـارص4 دراين و
هده�انـد. و ايـنـجـاسـت كـه مـى�بـيـنـيــم كــه شــيــوا پـيـدا كـرل كــالم راصـو

ل فعاليت است.اگزيستانسياليست، با هياهو مشغو

سىانيم به بررا نشان داده باشيم، مى�توات آفرينش راى اينكه اهميت مقدربر
ال كهسيدن اين سؤقتى فريسيان با پردازيم. ود عيسى با مساله طالق بپرخوربر

داختند. عيسىمايش عيسى پرع است يا نه، به آزآيا طالق به هر سببى مشرو
ئى، به ايشان پاسخ داد: «مـگـرناشود زات آفرينش در مـوربا استناد به مقـدر

دن آفريد و گفت از اين جهت مرد و زا مرانده�ايد كه خالق در ابتدا ايشان رنخو
اهند شد؟ندد و هر دو يك تن خون خويش بپيوده به زها كرا رد رپدر و مادر خو

د» (متى ٤:١٩-٦). چنـانـچـهست انسان جـدا نـسـازا خدا پـيـوپس آنچـه ر
ىسازا در ذهن خويـش بـازايت رط به ايـن روه مربوندگـى در دورضعيـت زو

دند، نظـرمايشى كه كراهيم شد كه فريسيان با اين آزجه خوكنيم به آسانى متو
سه ربى�هاى شماعى و هيللىد قضيه�اى جويا شدند كه دو مدرا در مورعيسى ر

ف هيچ يك از آند. عيسى ضمن آنكه طرده بوا به شدت از يكديگر جدا كرر
اعدد تا قوف آفرينش احالـه كـرا به عرع رضوفت، مـوا به طور كامل نگـردو ر

فا به طور همه جانبه نگريسته باشد. در تكميل مطلب، او تصـرئى رناشوز
د اما از تضعي4 بيش�تر آن احكام سر بازا در احكام آفرينش تاييد كرسائى رمو

د تن درهنگى معاصريـن خـواست كه به فشار جامعه و متايـالت فـرد و نخوز
ات آفرينش به قاعده هستند مگرد اين است كه مقدرداشتى كه بايد كردهد. بر

ند.ل شو متحوًاينكه با مكاشفه�اى بعدى و كتاب�مقدسى، صريحا

اگر پستنى استفاده كنيم. ٤. در جاهاى كه اطمينان نداريم از اصل فرو
ًا قطعاگى آن رانستيم اين ويژن كتاب�مقدسى، نتواز مالحظه دقيق يك مضمو

ىد؟ اگر ناچار به تصميم�گيرسم، چه بايد كرمشخص كنيم كه اصل است يا ر
انيم تكلي4ف باشيم تا بتـون به يكى از آن دو طـرد انتساب آن مضمـودر مور
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سيدهن بدانيم و به هيچ جمع بندى قاطعى هـم نـرفتار با آن مضـوا در رد رخو
اند بهتنى مى�توه چيست؟ اينجاست كه اصل كتاب�مقدسى فـروباشيم، چار

سم احتمالى،اه حل مسئله ساده است. آيا بهتر است با يك ركمك ما بيايد. ر
ج داده�ايم مقصراس به خرسوه ون بيش از اندازفتار كنيم و چومطابق يك اصل ر

فتار كنيم وسم راقع شويم؛ يا بهتر است با يك اصل احتمالى، مطابق يك رو
افق انسانى محض،جه يك تـواجبات خدا به درل مقام يكـى از ون در تنزچو

شنم كه پاسخ قضيه روارده شويم؟ اميدوج داده�ايم مقصر شمرالقيدى به خر
باشد.

ديم جداست،ائه كرب�هائى كـه ارتنى از ساير چهار چوحاالكه اصل فرو
د. در جائىء تعبير كرا سوائى، آن راى شريعت�گران مبنائى برد به عنومى�شو

نجدان ايشان قانواى واد گذاشته است ما حق نداريم برا آزكه خدا مسيحيان ر
ديم، در جاهائى كه كالمتنى نام بران فروضع كنيم. اصلى كه ما از آن به عنوو

قتى به كارد. آن اصل وفته شواند به طور مطلق به كار گرساكت است منى�تو
ساىن كتاب�مقدسى ما، حتى پس از كار طاقت فـرمى�آيد كه ماهيت مضمو

سم است يا اصل).مينه استنباط، همچنان بال تكلي4 مباند (كه رما در ز
نيم، مرزتنى ميانبر بـزى اصل فـروفته به سوا نراه سخت دقـت رچنانچه ر

انتنى، چهار چوبى به عـنـوهم ريخته�ايم. اصـل فـروا درسم و اصل ربيـن ر
بد، مخرفته شوه به كار گران نخستين چاره است و چنانچه به عنوآخرين چار

د.اهد بوخو
انعىاقعى است. موهنگى، مسئلـه�اى وى فرگيرى و تاثيرگذارمسئله تاثير

ا مشكل مى�كنند. باتباط رد ارمان، مكان و زبان هر يك به نوبه خواز قبيل ز
ى شكاكيت ياا به سوهنگى آن قدر بلند نيستند كه ما رانع فرصاف، مواين او

ا تسلى مى�دهد كه كتاب�مقدس،ك كالم خدا بكشانند. اين مرنااميدى از در
سانيدنها و رف�ترين نيازئى به ژرصه پاسخگوا در عرد رت عجيب خو قدرًعمال

هنگ�ها نشان داده است.دم همه اعصار، مناطق و فرده به مرانه آن مژسازكار
د.ت به زير آورا از قدراند كالم خدا ران يك مانع، منى�توهنگ به عنوفز
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�٦�
اى مطالعه كتاب�مقدسوسايل عملى بر

د. دانشجويانسايلى نياز داراى اجنام كار خويش به وحمت كشى برهر ز
جمهدند. كدام ترسايلى مى�گر در پى وًان فاقد منصب دائماكالج و ايمان�دار
ار آمده�اسـت؟ ايـن به بازًامن؟ چه آيه يابـى جـديـداا بايد بخـوكتاب�مـقـدس ر

مد مطالعه صحيح كتاب�مقـدس عـزدم در مورال�ها نشان مى�دهند كـه مـرسؤ
اى رنانى و عبـرى بسنده�اى از يواگيـرند. بسيار�ند اشخاصى كـه فـرجدى دار

ى ود معنواجد سوشمند و محققانه تفسير، وسايل بسيار ارزاى استفاده از وبر
اى آنانى كه به دنبال نه چندان مشكل مى�دانند. آنچه كه در پى مى�آيد بـرًكال

اند پيشنـهـادات ون مقدس�اند، مـى�تـومينـه مـتـوف�تر در زكـى ژردانش و در
كمك�هاى مفيدى باشد.

”bI�Å»U²  ÈU¼ÅtLłdð

اى مطالـعـهم اين است كه «بـر از اين و آن مى�شنـوًالى كه من متـنـاوبـاسؤ
الى استجمه كتاب�مقدس استفاده كنم؟» اين سؤد بايد از كدام ترشخصى خو

سجمه�هاى عالى از كتاب�مقدس در دسـتـركه پاسخ به آن آسان نيسـت. تـر
جمه�ها باخى از آن ترت برار مى�كنند. تنها تفاوا دشوهستند كه كار انتخاب ر

اننده فقط بايد بامينه سبك و قالب ادبى آنها است و لذا خوخى ديگر، در زبر
ند.د دست به انتخاب بزق ادبى خوجه به ذوتو

ت�هاى اساسى و قابل ذكر به چشمخى تفاوجمه�ها برص4، بين تربا اين و
ند وت روتاب تفاوت�ها، بازا شناخت. اين تفاوم است آنها رد كه الزمى�خور

فته شده است. سـه اصـل درجمه به كار گـره�اى است كه در اجنام هر تـرشيو
ه شناسى�هاى مختل4 از همه مهمتر است :ميان شيو

ه�اى كه طىفته شد، شيوه�اى كه به كار گر نخستين شيوه�اى.اژ١. دقت و
ا با باالترين دقت ممكن،ى) رنانى (يا عبرآن به طريق لغت به لغت، منت يو

ى،ى شديد به زبان باستانى از جنبه لغوفاداره، وده�اند.  در اين شيوتعقيب كر
ا در دقتى كه ازه�اى، آشكارت چنين شيوفته است. نقطه قوار گرد تاكيد قرمور

ى،اره در دشود و اما نقطه ضع4 اين شيواست يافت مى�شوه�اى داراژحلاظ و
سل به ايـنشته�اى كه با تودن سبك ادبى آن است. هر نوار بـوكندى و ناهمو

ار مى�كند. اينا دشواننده رد، كار خوجمه شـوه از زبانى به زبان ديگر ترشيو
ند.ارلى دشواندن معمواى خواى اهداف مطالعاتى مفيد اما برجمه�ها برنه ترگو

نجمه�هاى مدرق تره�ممتازبر ساير طره كه شيو اين شيوم.٢. دقت در مفهو
اندن است، دردن طرز خوان و سيال بواست، ضمن اينكه در پى حداكثر رو

كيبى نيز مى�باشد. از آجنا كه انديشه�ها و مفاهيم از ترپى كمترين حتري4 لغو
داشت دقيق از انديشه�ها يا مفاهيـمه برند، هدف اين شيولغات شكل مى�گير

كيب صحيح و سليس كلمات است.ن به كمك ترمتو
ه،م است. در اين شيوه دقت در مفهوه تأويل بسط شيـو شيو٣. تأويل.

ا بسط مى�دهند وند آنها ر منتقل بشوًاى اطمينان يافنت از اينكه مفاهيم كامالبر
هه�تر است شيوه تأويل تازى آنها سخت كار مى�كنند. پديده�اى كه از شيـورو

نه�هاى انديشه مـدرتباط الگوه» است كه امتياز آن بالغـت و ارنيزتأويل «مدر
ه، داستان�هاى كتاب�مقدسى در قالـباست. طى جتربه جالب و با اين شيو

ئى شده�اند.گون بازهنگ مدرفر
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د خطر حتريـ4جمه بيش�تر در جهت بسط و تأويل پيش بـروچه يك ترهر
ى از تأويالت، مقدمه مفيدى در مسيـرد. هر چند كه بسيـارهويداتر مى�شو

صيهاستاى مطالعه جدى تواندن آنها در رده�اند اما خـوائت كتاب�مقدس بوقر
د.منى�شو

—«œÅXýu½UÄ ÈU¼Å”bI� »U² 

ـهـيشـاح رد ىئـاه�ـتشادداي سـدـقم�بـاتك ىـاه�پـاچ زا ىرـايـسب رد
نيا زا ىرايـسب رد .تسا هدش هفاضا ىئاه�ـتشوناپ نينچـمه و تاحفص

.ـدنا�دـيـفم رـاـيـسب ـىـبلـاـطم ىوـاح ـاه�تشـون ـاپ و ـىشاـوح نآ ،دراـوم
ىدراوم اي موسر ،ـىناتساب تاغل 4يراعت ىواح ىا�ـهيشاح ىاه�تشادداي

زا هدـافتسا .دننك�ـىم زاين�ىب »سوماق« هب ـهعجارم زا ار هدنناوخ هك ـدنتسه
هدوزفا نتم هب نيمجرتم طسوت هك ىتاملك نداد ناشن ىارب مه بروم فورح
نوگمهان اي رياغم نوتم ىواح ىاه�ىسيون هيشاح .تسا ىديفم راك دنا�هدش
ىميدق ىنوتم ،نوگمهان اي رياغم نوتم ؛دنتسه ديفم رايسب دوخ ى�هبون هب مه
.دننك�ىم هئارا ار ىلصا نتم زا ىرگيد تئارق هك دنتسه ربتعم همين اي ربتعم و
ىنوتم نايم زا ـهك دريگب ميمصت دياب ،نوتم ىداقن ـملع زا ىوريپ اب مجرتم
رارق شيوخ همجرت ذخأم ار كي مادك دنوش رگيدكي نيزگياج دنناوت�ىم هك
مجرتم دنـدش در 4لتـخم ليالد هب نوتم نآ زا ىداـدعت هك ىماـگنه .دهد
.دريگب ميمصت دناوت�ىم رت�تحار

ى ازگى�هاى بسيارشت، يكى از ويژج نشانى�هاى يك مطلب در پانـودر
داهم مى�سازا فرى�ها امكان آن ركارنه ريزچاپ�هاى كتاب�مقدس است. اين گو

اسر كالم بگيريم.ا در سرد يك تعليم راجعه پى�گير به آيه ياب، رن مركه بدو

اند در اختيارنى مى�توناگوش�هاى گوشت�ها، به روج نشانى مطالب در پانودر
د.ار گيراننده قرخو

dO�Hð Ë tLłdð

اشى مختصر و مفيدىى حوبعضى از چاپ�هاى كتاب�مقدس نه فقط حاو
ا همه شد هستند، بلكه تفسير گام به گام ر به آنها اشـارًمثل چيز�هاى كه قبال

 با چنين نسخى از كتاب�مقدس، مخالفم. مخالفتًائه مى�كنند. من شخصاار
د بلكه از نفس تفسير گام به گامن آن تفاسير آب منى�خورمن چندان از مضمو

د،انده مى�شـوى كه پا به پاى مطالب كتاب�مـقـدس آمـده و خـويعنى تفسـيـر
اض اصلى من بر مبناى شكنندگى حافـظـه انـسـاند. اعتـرچشمه مى�گيـرسر

ان از مطلبىده�ام كه هنگامى كه يك سخنرها شاهد بوها و بارار است. باراستو
شت كتاب�مقدس اين چنينى، انتقاد مى�كند اشخاصىج در حاشيه يا پا نومندر

دان از خواحت، مطمئن است كه سـخـنـرنده نارند: آن شنـواحت مى�شـونار
د كه كـسـىكتاب�مقدس انتقاد مى�كند. مـسـئـلـه از ايـنـجـا نـشـات مـى�گـيـر

ما مى�بيند. گاهى سه چهارا باز مى�كند و صفحه�اى چاپى رد ركتاب�مقدس خو
كي هب رگيد مراهچ كي و هدش هداد صاصتخا سدقم�باتك نتم هب هحفص

صـوصخب( ىصاـخشا نينچ زا ىـدصرد هك اسب هچ .ـتشادداي اي رـيسفت
هك دنهد صيخشت دنناوتن )هدش هدناوخ بلاطم ندروآ داي هب ماگنه هب اهدعب
ـهك نآ هيشـاح رد اي دنا�هدناـوخ سدقم�بـاتك نتم رد ار هديا ـاي ميلـعت نالف
هدروآ ىتاحفص نامه رد اهريسفت نآ هكنيا رطاخ هب .تسا ناسنا كي هتشون
اهنآ هك دوش�ىم اقلا نينچ هدنناوخ هاگآدوخان رد ،سدقم نوتم هك دنوش�ىم
.دنا�سدقم مه
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ده�اند:د آورل خوخى از چاپ�هاى قديمى�تر عهد�عتيق، در صفـحـه اوبر
اىدند برد كه بعضى اشخاص حاضر بود نبو«پيدايش، ٤٠٠٤ ق.م» بى�خو

 درًا دقيقاشر» جان بدهند؛ آن بندگان خدا اين مطلب رى از نظريه «اوفدارطر
ده وشر گفته است كه من انديشه كـرده�انـد! (اوانده بود خوكتاب�مقدس خـو

افهميده�ام كه آفرينش در ٤٠٠٤ ق.م اتفاق افتاده است.) در هر حال اين ر
جه هيـچاض من، به اصل قضيه مذكور است و مـتـوهم گفته باشم كه اعـتـر
مكتب خاصى نيست.
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ندجمه�اى با رود يك تفسير نيز هست: هر ترجمه�اى خواز حلاظى، هر تر
اىا بركيب رد اينكه كدام لفظ و لغت و كدام تـرى در مورآيند تصميم گيرو فر

دن يكتيب، پيدا كرد. بدين ترم انتخاب كنم سر و كـار دارالقاى فالن مفهو
جمه�هائى كه در تهيه آنهاجمه دقيق و كامل، غير ممكن است. حتى آن ترتر

ى غير قابلده�اند، به طرزح و تعديل كرسى و جرا بازرتيمى از محققان، كار ر
نهجمين هستند. آن گوهى آن متـراجتناب متاثر از تعصبات شخصى يا گـرو

انند و نبايد از آنها نـگـر در پائين�ترين حد نگاه داشته مـى�شـوًتعصبات غالبـا
گاه باشد.جمه آاننده بايد از اين ضع4 انسانى در كار ترد. البته خوبو

U¼dO�Hð

ه كتاب�مقدس، هيچ چيزاى يك دانش پژوسائلى هستند كه بـرها وتفسير
اجد صالحيتد كه ما از تفاسير وار منى�بود. اگر قرا بگيراند جاى آنها رمنى�تو

ا آندم زيرده بوح كرا به غلط مطـراستفاده كنيم من اصل «تفسير شخـصـى» ر

ت خويشت و تنها بر قضاون مقدس فقط بايد بر قضـاوسى متوقت در بررو
ح وسيله جـرانه ما حكم يك واى متايالت پيشـداوردم. تفاسير برتكيه مى�كـر

ند.ا دارتعديل ر
لـىاننده معـمـوس خـوده�اى از تفاسيـر در دسـتـرفى، طي4 گـسـتـراز طـر

ا تفاسير يك جلدى كل كتاب�مقدسى آن طي4 ركتاب�مقدس است. يك سو
شته�هائى بسيار فنى كه ممكن است هرا نوى ديگر آن رتشكيل مى�دهند و سو

د اين تفاسير بسيارا تفسير كند. خوجلد آنها فقط يكى از كتب كتاب�مقدس ر
صيفى تا تاويالت انتقادى سنگينى از تفاسير توچكترفنى هم شامل طي4 كو

هستند.
نه تفاسير، فقطد كل كتاب�مقدس. امتياز اينگوتفاسير يك جلدى در مور

ا قيمت�شان بسيار كمتر از سلسلهاين است كه خريدن آنها اقتصادى است زير
هـا،ند. نقطه ضع4 اين تفسيرى است كه در چند جلد چاپ مى�شـوتفاسير

ها بسيار خال صه شده اند. ايندگى مطالب و در نتيجه اينكه، اظهار نظرفشر
ان رانند كنه متـوشته شده�اند كه منى�تـوجز نوى مو به قـدرًالها معموع تفسيـرنو

آنچنان كه شايسته است به حتليل بنشينند. اگر قصد خريدن يك تفسير تـك
دا انتخاب كنيد كه دستاورع از آنها را داريد حكمت حكم مى�كند آن نوجلدى ر

اىدى است. دليل مـن بـرجمعى از اساتيد است نه آنى كـه حـاصـل كـار فـر
اند كلدى به تنهائى منى�تـواضح است. هيچ فرى از چنين مالكـى، وفدارطر

سطى كند كه توابرى برا چنان تفسير كند كه تفسير او با تفسيـركتاب�مقدس ر
كشتگان تهيه شده باشد، آن هم كار كشتگانى كه هر كدام، درجمعى از كار

ه داشته باشند.كتابى از كتب كتاب�مقدس، تبحر ويژ
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ب،ار» هر كليسائى فاقد منصب، الاقل بايد يك آيه يـاب خـو«جعبه ابز
د جا داده باشد.ا در خوب رب كتاب�مقدس، و يك اطلس خوس خويك قامو

vł—Uš ÈU¼ÅtLłdð

انيد در مسير مطالعه كتاب�مقدس هـم ازجى مى�دانيد مى�تواگر زبان خار
جمه�هاى كتاب�مقدس به زبان�هاى ديگراندن ترى كنيد. خوداره برآن دانش بهر

مى شما ممكن است كـمـىا كه به زبان بواند معانى ظري4 لغاتـى رشايد بتـو
د كه لفظ و لغتى،ساند. بسيار امكان دارجمه شده باشند، به شما برسا ترنار

ا مى�دانيـد،ى كه شما آن رمينه اصطالحات، به زبان ديـگـرص در زبه خصو
جمه شده باشد.گوياتر تر

ÊU¹b²³� È«dÐ ”bI�Å»U²  Xz«dA t�U½dÐ

د عهد مى�بندند كه امـسـالچه بسا مسيحيان كه در آغـاز سـال نـو بـا خـو
انند و چه بسا كه سال بعد هـمانند، منى�خـوا از ال4 تا يا بخوكتاب�مقـدس ر

اقعيت كه اكثريتا مى�بندند و مى�شكنند. به هر حال مائيم و اين وهمين عهد ر
انده�اند. از آنا نخوگز كل كتاب�مقدس رف به ايمان هرعمده مسيحيان معتر

ا به آخردى عهد�عتيق رانده�اند اما معدوا خو عهد�جديـد رًاكثريت عمده غالبا
سانيده�اند.ر

ظيفه ناشناسسد مسيحيان اين چنين وقتى نوبت به كتاب�مقدس مى�را وچر
اهچشمه اين القيدى، بى�انضباطى است يا كم لطفـى؟ خـوند؟ آيا سرمى�شو

اد همه مسئله نيست زيراه بى�انضباطى هر كدام كه هست خـوكم لطفى، خو

اتده است كه فقرهاى ناكرد. كاراقب آن چه مسئله�ها كه به بار منى�آوركه عو
ت من فكر مى�كنمايش داده است. در هر صورا در ميان مسيحيان افزخطا ر
شع روضوع بى�انضباطى يا كم لطفى باشد موضوع پيش از آنكه موضوكه مو

است.
ا آغاز مى�كنيم و ساعيانه كتاب پيدايشائت كتاب�مقدس راسخ قرمى رما با عز

ده�هاى تـاريـخه شـالـوا دربارگاهـى�هـاى مـهـمـى رانيـم پـيـدايـش آا مى�خـور
ائى پدراغ تاريخ رود و بى�سرو صدا به سركتاب�مقدسى در اختيار ما مى�گذار

ستد. تا اينجاى كار كه همـه چـيـز درك�ها مـى�روان يا همان پاتـريـارساالر
ائيل از بند ظاملانـهى اسـراد سازسى و آزهاى مـوج با آن شاهكـاراست. خرو

ن،ن هستـولتـوميل و چاراماتيك است. سيسـيـل ب. دومصريان كتـابـى در
قت نوبت به الويانده�اند. آن وادث آشنا كرا كم و بيش با آن حون�ها نفر رميليو
ن آنانى كه باسد. هميشه در جنگ الويان تعداد تلفات زيـاد اسـت چـومى�ر

اسند كتاب�مـقـدس را آمده�اند به الويان كـه مـى�رخستگى تا ايـنـجـاى كـار ر
ند وام مى�آورا دودى كله�شق تا تثنيه رند. فقط معدوسند و كنار مى�گذارمى�بو

اسر طى مى�كنند.ا سرى اهل پشتكار عهد�عتيق رانگشت شمار
ده�ام كه اكثريت كسانى كه پنج كتاب نخسـتـيـنمن در عمل مشاهـده كـر

د ادامه مى�دهند.ا به مطالعه خوانند، تا آخر كتاب�مقدس را مى�خوعهد�عتيق ر
اندنصله�شان در الويان و اعداد، از خـوخ حودم با پنچر شدن چـراغلب مر

ىشن است. اين دو كتاب حـاوعهد�عتيق باز مى�ماننـد. دلـيـل ايـن امـر رو
النىست�هاى طوه فهرائيل به عالومان بندى اسـره سازمطالب مفصلى دربار

ى از مطالب اين دو كتاب بيگانه�ايمات احكام هستند. ما با بسيارد فقردر مور
ار مى�كند.ا بر ما دشوو اين، كار ر
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ك مااى درج است، برص4، اطالعاتى كه در دو كتاب مزبور مندربا اين و
ك جديدى از عهد�عتيقد. داشنت دره تاريخ جنات اهميت حياتى داراز گستر

قتى كسى وًالاقع معموستى از اين كتاب�ها است. در وبسته به داشنت فهم در
مى�يابد كه الويان و اعدادد درن مقدس مى�شوك كلى از پهنه متوصاحب يك در

ئياتك كلى جـزن دره�اى دلكش و لذت بخش جالب هستند امـا بـدوبه شيو
سند.هايى بى�ربط به نظر مى�رج در آن دو كتاب، چيزمندر

ائت كتاب�مقدسصه قردم در عرى از مراى غلبه بر اين مشكلى كه بسياربر
د در پيش بگيريـم و آنسيدن به مقصواى رى براه ديگرند پيشنهاد مى�كنم ردار

انيم:تيب ذيل بخوا به تراينكه كتاب�هاى كتاب�مقدس ر
م)ان قوط و عهد در تاريخ پدرپيدايش (تاريخ آفرينش، سقو

م خدا)ان قوائيل به عنوماندهى اسرهائى و سازج (تاريخ رخرو
د)عومين موشع (تاريخ فتح نظامى سرزيو

ل از احتاديه قبيله�اى به پادشاهى)ان (تاريخ حتوداور
د)ل، و داوئيل، شائوسط سموئيل (تاريخ ظهور پادشاهى تول سمواو
ائيل)ان طالئى اسرد، دورئيل (سلطنت داوم سمودو
ل پادشاهان (تاريخ سليمان و تقسيم كشور)او
ائيل و آغاز انبيا)ط اسرم پادشاهان (تاريخ سقودو

گشت از تبعيد)ا (تاريخ بازعزر
شليم)ى اورسازنحميا (تاريخ باز
انيد:ا بخوسپس اين كتاب�ها ر

س وعامو
چك)نه�هائى از انبياى كوشع (منوهو

گ)نه�اى از انبياى بزرميا (منوار
جامعه و

نه�هائى از ادبيات حكمت)ل�هاى سليمان (منول غزغز
امير ومز

ى)نه�هائى از شعر عبرامثال (منو
د واف بر كليات عهد�عتـيـق مـى�شـوق باعـث اشـرست فـوتبعيت از فـهـر

ق الذكر اسكلتك آن به دست مى�دهد. كتاب�هاى فـواى درچوبى بـرچهار
انديـدا خوعهد�عتيق هستند، اسكلتى كه بعد از اينكه اسكلت عهـد�جـديـد ر

اندن ساير كتاب�هـاى آن بـها با خوگ و پى عهد�عتـيـق رشت و رانيدگـومى�تو
ست ذيل، شامل كتاب�هائى اسـت كـهائيد. و اما فهـرطه بيفـزاسكلت مربـو

ا تشكيل مى�دهند:اسكلت عهد�جديد ر
ندگى و تعليمات عيسى)قا (زاجنيل لو

ليه)اعمال (تاريخ كليساى او
لس)افسسيان (مقدمه تعليمات پو

نتيان (تعليمات در حيات كليسا)ل قراو
س)شته�هاى پطرس (مقدمه نول پطراو
ساالت شبانى)س (مقدمه رتائول تيمواو

انيان (الهيات مسيح)عبر
لس)ميان (الهيات پورو

ام ىساسا ىئانشآ ثعاب تسرهف نيا ،قيتع�دهع تسرهف دروم رد هكنيا امك
تسرهف نيا ىاه�باتك هكنيا زا سپ .دوش�ىم ديدج�دهع هدنهد ليكشت ىازجا اب
.ديورب قيتع�دهع بتك هيقب غارس هب و ديدرگزاب ديناوت�ىم ،ديدرب ناياپ هب ار
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دن خويش، حائز اهميـتد مكانيسم منضبط كرهائى در مـوردانسنت چيز
ىاهى شخص ديگرا حتت انضباط خود رل، خوحله اواست. اگر انسان در مر

نامه مقدماتى مطالعهانيد اين براى اينكه بتود. برار دهد آسان�تر منضبط مى�شوقر
نامهاهيد تا بر بـرا تكميل كنيد، عاقالنه است كه از كسى بخـوكتاب�مقدس ر

ائتت قرنامه به صورت كند. اگر اين برائت كتاب�مقدس نظارمينه قرشما در ز
اهددد، مفيدتر خوا گرد، اجـرهى و در كالسى كه در كليسا تشكيل شـوگرو

د.بو
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انند.ان بعد از پيدايش مسيحيت مى�خوا دورن بيستم رن، قرخين مدرمور
ذ كليسا به شدت كاهش يافته است. اين بدان معناست كههنگ ما، نفودر فر

تاثير اشخاص مسيحى، ضعي4 شده است. من معتقدم كه يكى از كليدهاى
هىاب انبوگساالن يافت. من خوش بزرا بايد در آموزى كليسا راساسى بيدار

ند. تامين ما بگذاره�اى بر سرزا مى�بينم كه تاثير تازاز مسيحيان بليغ و بصير ر
ا نشناسيم و به كار نگيريم،انه كتاب�مقدس رسائل مطالعه هشيارقتى كه ما وو

ان يكـى از آنم كه اين كتاب به عـنـوارد. اميدواند تعبيـر شـواب منى�تـوآن خو
انهاه آن مطالعه هشيارد كه رار گيرشندگانى قردن كوم كرسايل، در خدمت دلگرو
ا مى�پويند.ر
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