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 مقدسالمللی خطاناپذیري کتاب شوراي بین 
 مقدس ي علم تفسیر کتابي شیکاگو درباره بیانیه

در شیکاگو با هدف   1978اُم اکتبر سال  28اُم تا 26مقدس در المللی خطاناپذیري کتاباجالس اول از شوراي بین
ي انکارش تشکیل شد. در  مقدس، واضح سازي درك آن و هشدار درباره ي خطاناپذیري کتاب ي آموزه تایید دوباره 

تر از انتظار، این تالش را مبارك فرموده است. نمایشی  اي فراگونه گذرد، خدا به این هفت سالی که از اجالس اول می 
هایش، دلیلی براي ستایش پروردگار  ي خطاناپذیري و تعهد روزافزون به ارزش کننده از ادبیات مفید آموزه راضی

 بزرگ ما است.

وظیفه هنگامی انجام  هنوز  این که آشکار شد  با  نیافت.  پایان  اول  اجالس  در  کار  است،  مانده  باقی  بزرگی  که  ي 
هاي چنین تعهدي  مقدس براي حفظ اعتبارش اساسی است، ارزش تشخیص دادیم که باور به خطاناپذیري کتاب 

اندازه  به همان  بنابراین  ي فهم معناي کتابدقیقاً  برنامه دو ساله مقدس واقعی است.  به اجالس دوم در  اي  نیاز 
مقاله  و  با مضمون تعیین،  تالشی هایی  نوشته شد. حاصل چنین  تفسیر  و عرف  تفسیري  اصول  به  مربوط  هایی 

بود که ما (کسانی که زیر این مقاله را امضاء    1982اُم نوامبر سال  13اُم تا  10برگزاري نشستی در شیکاگو در تاریخ  
 ایم.رکت داشته ایم) در آن ش کرده 

ي کارمان جهت  عنوان ابرازي درنتیجه ها و انکارهایی را به جا تصدیق ، در این 1978ي شیکاگو سال به سیاق بیانیه 
آوریم. ما مدعی کمال یا رسیدگی اصولی به کل موضوع نیستیم اما این  سازي مسائل و اصول تفسیر می روشن

شرکت کننده و ناظر در این کنفرانس است. شرکت در این    100ب به  ي اجماع قریدهندهها و انکارها نشانتصدیق
ي ما استفاده کند که ما و  ي تالش مجدانه کنیم که خداوند از نتیجه ي سودمندي بود و دعا می وگو تجربه گفت 

 ). 15: 2ي دوم تیموتائوس تري کالم خدا را به کار بریم. (رساله دیگران را قادر سازد به نحو صحیح

 هاي تصدیق و انکار بند

 1بند 

مقدس، اعتبار خود خدا است و عیسی مسیح، خداوندگار کلیسا  کنیم که اعتبار اصولی و قانونی کتاب ما تصدیق می 
 دهد.به آن شهادت می 

 کنیم. مقدس یا متضاد دانستن این دو با همدیگر را نفی می ما مشروعیت جداسازي اعتبار مسیح از اعتبار کتاب 
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 2بند 

می م تصدیق  همان ا  کتابکنیم  بنابراین  است  شخص  یک  در  انسانی  و  خدا  مسیح  که  نحوي  گونه  به  مقدس 
 جدانشدنی کالم خدا با زبانی انسانی است.

آالیش و بشري  کنیم که اگر همانند انسانیت مسیح که حتی حقیر شدنش مستلزم گناه باشد، سیاق بی ما انکار می 
 ارد. دنبال دمقدس خطاپذیري به کتاب

 3بند 

 مقدس است. کنیم که شخص و کار عیسی مسیح کانون اصلی کل کتابما تصدیق می 

 مقدس را رد یا مبهم نماید، درست است. محور بودن کتابي تفسیري که مسیحکنیم که هر شیوه ما انکار می 

 4بند 

ط همان کالم و در پیامش ایمان  مقدس را الهام کرده، تا امروز و توس القدس که کتابکنیم که روح ما تصدیق می 
 بیافریند.

 مقدس به کسی بیاموزد. هاي کتابالقدس چیزي را ضد آموزه کنیم که روح ما انکار می 

 5بند 

را مقدس در زندگی خود استفاده کنند و آن سازد که از کتاب القدس مؤمنان را قادر می کنیم که روح ما تصدیق می 
 کار بندند.به 

 مقدس را تشخیص دهد. هاي روحانی کتاب القدس، پیامتواند جداي از روح م که انسان عادي می کنیما انکار می 

 6بند 

کنیم که  کند و اعالن می مقدس حقیقت الهی را در اظهارات منطقی و متقن بیان میکنیم که کتاب ما تصدیق می 
اي درست است که مسائل را  کنیم که بیانیه عالوه تصدیق می مقدس هم معقول و هم مطلق است. به حقیقت کتاب 

 هد، بیانیه غلط است. درستی نشان ند ها را به گونه که هستند، نشان دهد اما اگر آن آن

مقدس اما باید از نظر  سازد، حقیقت کتابمقدس ما را براي رستگاري حکیم می کنیم که هرچند کتابما انکار می 
 دهد، تعریف شود. کنیم که خطا باید آنچه که تعمداً دیگران را فریب می چنین انکار می این کارکرد تعریف شود. هم 
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 7بند 

 مقدس بیان شده است، یکتا، قطعی و ثابت است.نی که در هر متن کتابکنیم که معما تصدیق می 

 برد.کنیم که این یگانگی معنی، انواع کاربرد آن معنی را از بین می ما انکار می 

 8بند 

هاي فرهنگی و شرایط  هایی است که در تمامی حوزه ها و فرمانمقدس حاوي آموزه کنیم که کتاب ما تصدیق می 
 هاي خاص کاربرد دارند. ها را تبیین نموده، تنها در موقعیتمقدس آن هایی که خود کتاب و بقیه فرمان کاربرد دارد  

ي عوامل فرهنگی و موقعیتی  وسیله مقدس باید به هاي عمومی و خاص کتابکنیم که تفاوت میان فرمان ما انکار می 
هاي نگ یا موقعیتی به صورت نسبی با فرمان توان بسته به فرهکنیم که می چنین انکار می تشخیص داده شود. هم 

 عمومی برخورد کرد. 

 9بند 

توان گسترش  کند، می کنیم که اصطالح علم تفسیر را که از لحاظ تاریخی بر قوانین تفسیر داللت می ما تصدیق می 
 هست، بررسی کرد. ي استفاده از آن در زندگی  مقدس و نحوه داد تا هر آنچه را که در فرآیند فهم معنی الهام کتاب 

هاي کنیم که «افق مقدس، برآمده از یا مختص فهم مفسر است. بنابراین انکار می کنیم که پیام کتابما انکار می 
توانند «ترکیب شوند» به صورتی  درستی می مقدس به هاي فکري» مفسر کتابمقدس با «افق فکري» نویسنده کتاب

 شود.مقدس کنترل نمییت با معنی بیان شده کتابکند در نهاکه آنچه متن به مفسر منتقل می 

 10بند 

هاي ادبی  اي از قالب مقدس حقیقت الهی را به صورت کالمی از طریق انواع گسترده کنیم که کتاب ما تصدیق می 
 دارد. بیان می 

 کند.نده می مقدس را براي انتقال پیام خدا نابسهاي زبان انسان، کتابکنیم که هرگونه محدودیت ما انکار می 

 11بند 

توانند دانش و شناخت خدا را وراي تمامی مرزهاي زمانی  مقدس می هاي متن کتابکنیم که ترجمه ما تصدیق می 
 و فرهنگی انتقال دهند. 
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مقدس به حدي وابسته به فرهنگی است که از آن آمده، که فهم همان  کنیم که معناي متون کتاب ما انکار می
 یگر غیرممکن است.هاي دمعنی در فرهنگ 

 12بند 

مقدس و آموزش آن در بطن هر فرهنگی باید تنها  ي کتابکنیم که در هنگام پرداختن به امر ترجمه ما تصدیق می 
 مقدس وفادار هستند.آمدي استفاده کرد که به محتواي آموزشی کتاب هاي کار از معادل 

مالحظه هستند یا معنی  البات ارتباط میان فرهنگی بیکنیم که نسبت به مط هایی را انکار می ما مشروعیت اسلوب
 کنند.مقدس را در این فرآیند تحریف می کتاب

 13بند 

مقدس  هاي مختلف کتاب هاي ادبی (رسمی و از نظر سبک ادبی) بخش بنديکنیم که آگاهی از طبقه ما تصدیق می 
گونه  نقد  بنابراین  و  است  الزامی  تفسیر درست  به براي  را  ادبی  درباره ي  تحقیق  متعدد  از ضوابط  یکی  ي  عنوان 

 نهیم.مقدس، ارج می کتاب

هایی از درستی بر روایت کنند، ممکن است به مندي را انکار میلی که تاریخهاي کبنديکنیم که طبقه ما انکار می
 مقدس تحمیل شده باشند که خود را واقعی نشان دهند.کتاب

 14بند 

ها (هرچند در انواع گوناگونی  ها و گفتمان ي وقایع، مباحثه مقدس درباره هاي کتابکنیم که نوشته ما تصدیق می 
 اند) با حقیقت تاریخی انطباق دارند.ب عنوان شده هاي ادبی مناس از قالب 

انکار می  یا گفته ما  واقعه، مباحثه  نویسندگان  مقدس گزارش شده، زاییدهاي که در کتاب کنیم که هر  ي خیال 
 اند.را با رسومشان آمیخته مقدس بوده یا آن کتاب

 15بند 

- کنیم. معنی ادبی، معنی دستور زبانیآن تصدیق می   مقدس را مطابق با معنی ادبی و معمولیما لزوم تفسیر کتاب
هاي  کند. تفسیر مطابق با معنی ادبی، تمامی صنایع ادبی و قالب تاریخی و همان معنایی است که نویسنده بیان می 

 گیرد. مینظر  ادبی موجود در متن را در  

انسته اما با معناي ادبی و دقیق آن  مقدس که خود را به معناي آن منتسب دما مشروعیت هر رویکردي را به کتاب 
 مغایرت دارد، نفی می کنیم. 
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 16بند 

 کنیم که باید در تشخیص متن معیار و معناي آن استفاده شود. ما فنون انتقادي معتبري را تصدیق می 

ده  کنیم که حقیقت یا صداقت معنی بیان ش مقدس را نفی می کار گرفتن هر روش انتقادي از کتاب ما مشروعیت به 
 برد.مقدس را زیر سوأل می توسط نویسنده یا هر آموزه کتاب

 17بند 

مقدس بهترین مفسر  کنیم که کتابکنیم و اعالن می مقدس را تصدیق میما پیوستگی، هماهنگی و انسجام کتاب
 خودش است.

حیح یا یک متن،  توان طوري تفسیر کرد که یک متن، متنی دیگر را تصمقدس را میکنیم که کتابما انکار می
مقدس را هنگام  مقدس، متون پیشین کتاب کنیم که نویسندگان پسین کتابمتنی دیگر را نفی کند. ما انکار می 

 اند. ها به غلط تفسیر کرده ها یا ارجاع به آننقل قول از آن 

 18بند 

از معنی یگ کنیم که تفسیر کتاب ما تصدیق می  از خودش همیشه درست است و هرگز  الهام و  مقدس  انه متن 
را روشن ساخته است. معنی یگانه کالم نبی شامل فهم آن کلمات توسط خود او  الهامی منحرف نگشته بلکه آن

 گردد. ي نیت خداوند است که در اجراي آن کلمات ثابت می شود ولی محدود به آن نبوده و الزاماً دربردارنده می 

 اند. کرده یشه مفهوم کلی تمامی کلمات این کتاب را درك می مقدس همکنیم که نویسندگان کتاب ما انکار می 

 19بند 

اولیه ما تصدیق می  تفسیر کتاب کنیم که هرگونه درك  در  با اي که مفسر  باید در هماهنگی  وارد کرده  مقدس 
 مقدس اصالح گردد. ي کتاب وسیله تواند به مقدس باشد و می ي کتابآموزه 

گرایی،  گرایی، تکاملي مغایر و متضاد با خودش همانند طبیعتباید با درك اولیه   مقدس کنیم که کتاب ما انکار می
 راستا باشد. گرایی سازگار و همگرایی سکوالر و نسبیت گرایی، انسانعلم

 20بند 

مقدسی و  ها چه کتابها است، تمامی حقیقتي تمامی حقیقت جا که خداوند نویسنده کنیم از آن ما تصدیق می 
مقدس در هنگام بررسی مسائل مربوط به  که کتابمقدسی خالی از تناقض و منسجم هستند و اینچه فرا کتاب
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کنیم که در بعضی موارد اطالعات  ه تصدیق می عالوگوید. به طبیعت، تاریخ و یا هر چیز دیگر، حقیقت و راستی را می 
 مقدس و اصالح تفسیرهاي غلط دارند.هاي کتابمقدس ارزش و اعتبار روشنگري آموزه خارج از کتاب

مقدس  کنند یا بر کتابمقدس را تکذیب میهاي کتاب مقدسی، آموزه هاي فرا کتاب کنیم که دیدگاه ما انکار می 
 اولویت و ارجحیت دارند. 

 21ند ب

مقدس را با  هاي کتاب روي، هماهنگی آموزه کنیم و از این ما هماهنگی بین مکاشفه خاص و عام را تصدیق می 
 کنیم. حقایق طبیعی نیز تصدیق می

 مقدس در تعارض است.کنیم که حقایق علمی عینی با معنی حقیقی متون کتابما انکار می 

 22بند 

 کنیم.ي کتاب تصدیق می چون بقیه هم  را  11تا   1هاي  ما کتاب پیدایش، فصل 

هاي علمی  اي هستند و فرضیه افسانه   11تا    1هاي  هاي مندرج در کتاب پیدایش، فصل کنیم که آموزه ما انکار می 
ي خلقت،  مقدس درباره هاي کتاباعتبار ساختن آموزه ي زمین یا خاستگاه بشر ممکن است به بیي تاریخچه درباره 

 دامن بزنند. 

 23بند 

 کنیم. ي رهایی از گناه تصدیق می را درباره مقدس و مخصوصاً پیام آن ما وضوح کتاب

 آور رستگاري هستند.مقدس به یک اندازه واضح بوده یا به یک اندازه پیامکنیم که تمامی متون کتابما انکار می 

 24بند 

 مقدس وابسته نیست.ابمقدس به تخصص محققان کتکس براي فهم کتابکنیم که هیچ ما تصدیق می 

مقدس ، نادیده  ي کتاب مقدس را دربارهکنیم که اشخاص باید دستاوردهاي تحقیقات فنی محققان کتابما انکار می 
 بگیرند.
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 25بند 

را در زندگی نقل  ي صحیح از آن ي الهی و استفاده اي که به شایستگی مکاشفه کنیم تنها نوع موعظه ما تصدیق می 
 دهد.عنوان کالم خداوند شرح می مقدس را به اي است که وفادارانه و با امانت، متن کتاب کند، موعظه می 

 مقدس است.کنیم که واعظ پیامی از جانب خدا دارد که جدا و بیرون از کتاب ما انکار می 
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 مقدس ي علم تفسیر کتابي شیکاگو درباره بیانیه

 تفصیل 

بیانیه  مطالب  از  را  کلی  مذهبی  درك  آمده،  درپی  درباره عبارات  شیکاگو  کتابي  تفسیر  علم  ترسیم  ي  مقدس 
نویس در واکنش به بیانیه تهیه شد. این عبارات در پرتوي بیانیه اصالح  عنوان یک پیش کنند که اولین بار به می 

ي زیادي را از محققان در طول کنفرانس دریافت کردیم که در آن تبیین و تنظیم شدند..  و پیشنهادهاي ویژه شدند  
به  نتوانست  بازبینی  این  کردن  اگرچه  لحاظ  براي  اما  دالیل خوبی  ارائه شود،  کنفرانس  در  و  تکمیل شده  موقع 

 ن این بیانیه است.ي دیدگاه مشترك امضاکنندگاي آن براي بیان دقیق و گسترده جوهره 

 دیدگاه این تفصیل 

بخش او را در  ي نجاتمقدس الهام شده و خطاناپذیر که مکاشفه گوید و کتابخداي زنده، خالق و ناجی، سخن می 
با ما است. خدا کسی است که یک  ابزار برقراري ارتباط او  بار از طریق  طول تاریخ در مقابل ما گذاشته، امروزه 

با از طریق کتابجهان سخن گفت، هم   پسرش عیسی مسیح  به صورت عمومی و خصوصی  چنان  ما  با  مقدس 
کند. بنابراین مسیحیان باید از طریق موعظه، تحقیق شخصی و تعمق همراه با دعا و در مشارکت با  صحبت می 

ر کنند که  اي تفسیگونه مقدس را به طور مداوم در تالش باشند تا کتاب بدن مسیح که همانا مسیحیان هستند، به 
مقدس و الهام  پیام الهی اصولی آن به ما به درستی تفهیم شود. قانون الهی ایمان و زندگی که در مفهوم کتاب

درستی فهمیده و استفاده نشود،  مقدس به معتبر آن است به صورت نوشتاري تدوین شده است و اگر پیام کتاب 
مقدس را شناسایی  هاي کتابهاي نادرست تفسیر نوشته ش اي نخواهد داشت. بنابراین بسیار مهم است که روفایده

 ها را با تفسیر امین کالم مصون از خطاي پروردگار جایگزین کنیم. و خنثی کرده و آن 

اندازي بنیادین از کار  دهد، چشمکند. آنچه این تفصیل ارائه می این همان هدفی است که این تفصیل دنبال می 
مقدس که دستورالعمل خدا براي ما است، همواره درست و  ش است. اول، کتاب تفسیر در پرتوي سه باور و نگر

مقدس در کلیساي معاصر اهمیت حیاتی  کامالً قابل اعتماد است. دوم، علم تفسیر جهت پیکار براي اعتبار کتاب 
ا را از نفی هر  مقدس باید تفسیر را کنترل کند، مکه دانش نسبت به خطاناپذیر بودن کتاب دارد. سوم، به دلیل این

دارد. بنابراین تفسیر باید گستره و اهمیت این خطاناپذیري را با تعیین  کند، باز می مقدس اثبات می آنچه کتاب 
 مقدس روشن کند.مطالب مورد تایید کتاب

 ارتباط بین خدا و بشر 

از لحاظ شخصی و عقالنی به صورت خ با خودش،  ابدي  و  انسان را جهت دوستی عاشقانه  تا در  خدا  آفرید  ود 
فرستد و ما در جواب به  ي ارتباطی دو طرفه است: خدا کالم مکاشفه را خطاب به ما میاي باشند که برپایه رابطه 
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کنیم. نعمت الهی زبان تا حدودي به این علت به ما داده شد که چنین  او با کلمات دعا او را عبادت و ستایش می 
خاطر درمیان گذاشتن ادراك ما از خدا با دیگران، این نعمت به ما  اي هم به هایی را ممکن سازد و تا اندازهتبادل 

 ارزانی شده است. 

موجب آن خدا مشارکت را با نژاد و نسل هبوط  مقدس در هنگام تصدیق روند تاریخی از آدم تا مسیح (که به کتاب
کند تا براي بشر  خود اوست، استفاده می دهد که خداوند دائماً از زبان که موهبت یافته از نو بنیان نهاد) نشان می 

مقدس از  کند و بشر باید چه کاري را انجام دهد. خداي کتابهایی راجع به این بفرستد که خدا چه کاري می پیام
استفاده می  ادبی  از صنایع  روایت می بسیاري  آموزش می کند، اطالع می کند:  دلیل  دهد، هشدار میدهد،  دهد، 

می می  وعده  می دهآورد،  دستور  می د،  توضیح  می دهد،  عتاب  میدهد،  درخواست  می کند،  تشویق  و  کند.  نماید 
 گوید.ها با ما سخن می ي این روش دهد، همان خدایی است که با همهخدایی که ما را نجات می 

کنند  می عنوان کالم خدا یاد  مقدس به مقدس، مورخان، پیامبران، شاعران و معلمان همه از کتابنویسندگان کتاب
آن است. پذیرش کتاب  و شنوندگان  به تمامی خوانندگان  مقام دعوت شخصی و حاضر  که خطابش  در  مقدس 

هاي ها، بخش آفریدگار به دوستی، تعیین معیارهاي ایمان و دینداري نه تنها در زمان خویش بلکه در تمامی دوران 
 مقدسی هستند.ناپذیر ایمان کتابجدایی

ر نظم طبیعت، در گذر تاریخ و با آزادي ضمیر انسان آشکار شده است، گناه، آدمی را در  که وجود خدا دبا این
ي عام تنها بازنمودي از خالق در جایگاه خداوند  کند و مکاشفهتوجه می ي عام، سرسخت و بی مقابل این مکاشفه 

زند. بنابراین  حرفی نمی ي رستگاري از طریق عیسی مسیح  نیک جهانیان و قاضی عادل است. این مکاشفه درباره 
کتاب مسیحِ  گناه شناخت  امروزه  که  ارتباطی  یعنی  او  با  ارتباط  و  براي شناخت خدا  فرا  مقدس  آن  به  را  کاران 

شود و آموزش  ها از آن استفاده می شود، در موعظه مقدس شنیده و خوانده می خواند، الزم است. هرجا پیام کتاب می 
هایی که از لحاظ روحانی کور هستند و القاي  آن و با آن، کار گشودن چشم   القدس از طریقشود، روح داده می 

 دهد.آهسته این شناخت را انجام می

به مقدس است و روح خدا دلیل نوشته شدن کتاب  را  این کالم  را  گیرد که همه کار می القدس  ي کسانی که آن 
القدس، ما را از مطالعات  بخش را بیابند. کار روح ات طلبند، توانایی فهم پیام نجخوانند، خاضعانه از خدا کمک می می 

 کند.بخش می کند اما آن را اثر شخصی بی نیاز نمی 

ي شخصی  انکار خصیصه منطقی، کالمی و شناختی ارتباط خدا با ما، تناقض و تضادي که بعضی افراد بین مکاشفه 
رسد، اشتباهاتی اساسی ا ازطریق آن به ما می اند و شک به بسندگی زبانی که پیام حقیقی خد اي مدعی شده و گزاره 

چنین شکل خادم  سازد. هم ي الهی نامعتبر نمی عنوان مکاشفه مقدس آن را به هستند. قالب زبانی ساده زبان کتاب 
درستی، پدر را آشکار  کند که عیسی به فروتنی که کلمه را تبدیل به انسان کرد، خدا نیز این ادعا را نامعتبر نمی 

 . سازدمی 
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مقدس را به اندازه نیازهاي انسانی به شناخت خداوند جهت سعادت روحانی خودشان  که خداوند کتاب انکار این
کتاب در  ما  که  ابهامی  هر  است.  اشتباه  یک  نیز  داده  می تنزل  از  مقدس  بازتابی  بلکه  نیستند  ذاتی  یابیم، 

ها که ضمیر آدمی را مقید  ي آموزه شمهعنوان سرچمقدس به هاي اطالعاتی و بصیرتی ما است. کتاب محدودیت 
دهد،  کند و راهنماي زندگی ابدي و خداترسی که عبادت و خدمتمان به خداي خالق، عاشق و منجی را شکل می می 

 واضح و بسنده است.

 مقدس اعتبار کتاب 

ودش است.  مقدس گواهی بر خدا و گواه خدا بر خمقدس، خودکشفی خدا از طریق کلمات بشري است. کتاب کتاب
ي شناختی و حقیقتی  بخش خداوند در تاریخ، مکاشفه انسانی و تفسیر کار رستگاري -اي الهیمقدس نوشته کتاب

خطاب به ذهنمان جهت فهم و پاسخ است. خدا منبع آن است و عیسی مسیح منجی مرکز مرجعیت و موضوع  
ا براي ایمان و زندگی حاکی از این است  عنوان رهنمودي مصون از خطاصلی آن است. ارزش مطلق و پایدار آن به 

مقدس که کتاب به دلیل این ).  17-15:  3ي دوم تیموتائوس  مقدس از جانب خدا است (رجوع کنید به رساله که کتاب 
کند و به نحوي قابل اطمینان سخن  هایش بیان می همانند انسانی کامالً الهی است، حکمت الهی را در تمامی آموزه 

اي از  مقدس مجموعه اش مصون از خطا و خطاناپذیر است). کتابمعنی که در اظهارات آموزنده گوید به این  می 
اي از حقیقتی  دیگر پیکره ها خصیصه و محتواي خاص خود را دارد و با همهاي مقطعی است که هر یک از آن نوشته 

اي و نیازي که با خبر خوب ویژه   ي گناه کبیره انساندهند. براي مثال خبر بدي درباره جهان مشمول را تشکیل می 
ي یک فرد یهودي در قرن اول پاسخ داده شده است. فردي که نشان داده شده که پسر خدا و تنها منجی  درباره 

هاي سازنده است، به گستردگی زندگی است و به  مقدس که برآمده از این کتاباي از کتابجهان است. نسخه
جنبه  و  انسان  مسائل  رفتاتمامی  کتابهاي  ما،  روي  پیش  فضاي  در  است.  مربوط  او  تاریخچه ري  در  ي  مقدس 

هاي عینی  هاي خداوند و درس ها، تهدیدها، کارها و روش مقدس، دستورات، وعده رستگاري یعنی قانون و کتاب
انسان  اندازي کامل را از موجودیت  ها) به ما چشم ي ایمان و عبادت و عکس این قضایا و نتایج مربوط به آن درباره 

 انداز) را ببینیم. خواهد ما آن (این چشم دهد زیرا خدا می نشان می 

هاي کند که آموزه اش اصلی را بیان می مقدس مقید به اعتبار عیسی مسیح است که کلمات ثبت شده اعتبار کتاب
آموزه کتاب همراه  به  ماست)  دراختیار  که  عتیقی  (عهد  اسرائیل  (مقدس  شاگردان  شهادت  و  خودش  عهد  هاي 

مقدس خود  دهد. او کتاب جدیدي که دراختیار ماست) قانون ایمان و سلوك مقرریش را براي پیروانش تشکیل می 
کند، او اعتبار پاینده بر خودش و حواریونش را تصدیق کرد (رجوع کنید  را نقد نکرد اما از تفسیر غلط آن انتقاد می 

مقدس و بالعکسش، اشتباه است.  عیسی مسیح از اعتبار کتاببنابراین جداسازي اعتبار  ).  19-17:  5به انجیل متی  
ها در یک زمان  هاي یکی از آن ها یا مقابله آموزه همچنین رو در رو قرار دادن یکی از حواریون با یکی دیگر از آن 

 هاي همان فرد در زمانی دیگر، اشتباه است. و آموزه 
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 مقدس القدس و کتاب روح 

ها را با  هاي مقدس را بنویسند، اکنون کتابنی از جنس انسان را برانگیخت تا کتاب القدس خدا که نویسندگاروح 
  کند. او کلیسا را به سمت شناخت الهام در فرآیند مرجع قرار دادن آن رهنمون شد. وي دائماًقدرتش همراهی می 

ها را در طول  القدس آن . روح کند مقدس بر کلیسا تصدیق می نظیر کتاب چنین درکی را براي افراد از طریق تاثیر بی 
مقدس و شناخت تثلیث  هاي کتابمطالعه، دعا، عبادت و یادگیري در کلیسا جهت فهم و وقف نمودن خود به آموزه 

 کند.مقدس کمک می زنده ارائه شده در کتاب

روح روشن کتاب گري  که  داشت  انتظار  باید  جایی  در  تنها  را  روشنالقدس  شود.  مطالعه  عمیق  زي  سامقدس 
سازد تا بتوانیم  دهد بلکه ما را قادر می مقدس به دست نمی هاي کتابالقدس حقیقت جدیدي را وراي گفته روح 

مقدس (کالم  داده است. نور او ضمیر ما را به کتاب مقدس در تمام مدت به ما نشان می چیزي را ببینیم که کتاب 
ایم). در مقابل، گرایش  معناي کالم خدا را فهمیدهبخشد (زیرا  دهد و به ما شادي و ستایش می خدا) پیوند می

گیرد بلکه منبع  القدس نشأت نمیمقدس از روح هاي کتاباعتنایی یا مجادله با آموزه عقالنی و احساسی ذاتی به بی
القدس نسبت داده  توانند به هدایت روح مقدس نمی هاي اشتباه مشهود کتابدیگري دارد. سوء تعبیر ها و تفسیر 

 .شوند 

 ي علم تفسیر ایده 

مقدس  ي اصول فهم صحیح متن کتاب مقدس این بوده است که علم تفسیر، مطالعه درك مرسوم از علم تفسیر کتاب
است. ممکن است «درك» در سطح نظري و مفهوم ناگهان متوقف شود یا ممکن است با پذیرش و تعهد به ایمان  

از خدا تجربی شوند. خدایی که تمام از طریق آگاهی شخصی  تا  او رجوع  ی نظریه پیشرفت کند  به  ها و مفهوم 
چه را که براي فهم هر نوع ادبیات باستانی الزم است تر از آنمقدس چیزي بیش کنند. براي فهم نظري کتابمی 

ي فرهنگی متفاوت است) نیاز نداریم.  ي زبان و پیش زمینه و همدلی کافی با زمینه (که همان دانش کافی درباره 
مقدسی که به آن  مقدس (شناختی شخصی از کتاب دس، هیچ درك تجربی از کتابالقگري روح اما بدون روشن

کند که بتوان با آن به هر دو سطح درك دست  مقدس روشی را بررسی می اشاره دارد) نداریم. علم تفسیر کتاب 
 یافت.

 مقدس ي تفسیر کتاب گستره 

مقدس براي را  قدس و معناي امروزي کتاب مترین تعریف از وظیفه مفسر این است که معناي تاریخی کتابکلّی 
 درك کند. (که همان نحوه استفاده از آن در زندگیمان است). این وظیفه شامل سه فعالیت پیوسته است.
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ي نویسندگان انسانی به خوانندگان مّد نظر این  اول تأویل یا همان استخراج چیزهایی است که خداوند به واسطه 
 کند.نویسندگان بیان می 

مقدس مربوط  هاي در دسترس کتابنوبت تلفیق است که همان مرتبط سازي هر کار تأویلی با دیگر آموزه   دوم
 هاي تفسیر گشته را تشخیص داد. توان معناي کامل آموزه است .تنها در چنین چارچوب مرجعی می 

اضح هستند) جهت تصحیح  هاي الهی وي آموزه هاي تفسیر گشته ( که به همان اندازه سوم نوبت استفاده از آموزه 
ي شخصیت پرودگار و اراده او، طبیعت انسان و نیازش،  و نظارت بر فکر و عمل است. کاربردي بر پایه دانش درباره 

هاي تجربی خداترسی که شامل زندگی رایج کلیسا و رابطه چند جانبه بین  بخش عیسی مسیح، جنبه عمل نجات
کند) است.  هاي متمادي تغییر نمی هایی هستند که در سال یخ که واقعیّت اش براي تارخدا و جهان او (شامل برنامه 

 هر دو عهد دائماً با چنین مسائلی سروکار دارند. 

ها باید بر اساس این رویه سه  افتد و تمامی موعظه در موعظه اتفاق می   مقدس معموالًتفسیر و استفاده از کتاب
ي غلط شده و موجب  هاي غلط و استفاده مقدس برداشتهاي کتاباي باشند. در غیر این صورت از آموزه مرحله 

 شوند.هاي او می ي خدا و روش سردرگمی و نادانی درباره 

 مقدس قواعد صوري تفسیر کتاب 

کتاب تفسیر  در  منطق  از  وفادارانه  جنبه استفاده  جنبه مقدس،  نه  دارد  خدمتی  مفسر  ي  مستبدّانه.  و  آمرانه  ي 
براي تحمیل یا ساخت معنی، بلکه براي فهم معنی که از قبل در مطالب وجود دارد، استفاده    دار از ذهنش نهایمان

مقدسی  هاي کتاب خواهد کرد. کارها و آثار محققانی (که خودشان غیر مسیحی بودند) قادر به درك دقیق از دیدگاه 
 روند.شمار می اند و منبع ارزشمندي در بخش نظري کار مفسر به بوده 

اللفظی یعنی همان معنی لغوي که هر متن به همراه دارد وفادار بماند.. همیشه  یر باید به معناي تحتالف. تفس
هایش چه منظوري  اي که خدا از او استفاده کرده، از نوشتن نوشته ي این است که نویسنده نخستین پژوهش درباره 

کند. دقیقاً به همان صورت که  جلوگیري می   داشته است؟ انضباط تفسیر از هر گونه تالش براي فراتر رفتن از متن 
ها را از متن استنتاج کرد و از شروع  توان آن کند که نمی مقدس جلوگیري می از انتساب معانی خاص به متن کتاب

برنخاسته است، در ما جلوگیري   نویسنده  بیانی  از جریان فکري  از بخشی  از متنی است که  ناشی  تفکّراتی که 
با  کند. نمادها و صمی  نایع ادبی باید همانگونه که هستند، پذیرفته شوند و باید از برداشت تمثیلی دلخواه (که 

 ها اجتناب ورزید.نمادشناسی استخراجی که آشکارا در ذهن نویسنده متفاوت است،) از آن 

که چه    اللفظی هر متن باشند که در واقع بپرسند تاریخی، در جستجوي معنی تحت -ب. باید با روش دستور زبانی
براي فهم کتاب از لحاظ زبان شناختی  اینجا مطالعه روشی  تاریخی آن طبیعی است؟ در  ي  مقدس در موقعیت 

هاي زبانی، فلسفی، معنایی و منطقی به نظر بهترین راه براي پیشرفت  متنی، تاریخی، ادبی، نظري به همراه مهارت 
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خشی از آن هستند و باید دائماً در جستجوي منظور  هستند. متون باید در بافتار کتابی تفسیر شوند که خود، ب
هاي انتقادي  نویسنده باشند که از منظور منابع شناخته شده و مفروضش متفاوت است. استفاده مشروع از زمینه 

متفاوت، نباید تمامیت حقیقت منظور نویسنده را زیر سوال ببرد بلکه باید فقط ما را کمک کند تا آن را اثبات  
 کنیم. 

اي از مفاهیم و عقاید  مقدس تنوع گسترده مقدس وفادار بماند. کتابر باید به اصل هماهنگی در مطالب کتاب تفسی
کتاب سیر  در  الهی  حقیقت  کردن  برمال  تسریع  و  مشترك  ایمان  چارچوب  در  می را  ارائه  چنین  مقدس  کند. 

نباید از هیچ جهتی از نظر ناپدید    هایی را نباید کوچک شمرد اما پیوستگی که شالوده چنین تنوعی است، تفاوت 
که    مقدس، کمک بگیریم و این موضوع را از لحاظ شیوه رد کنیم مقدس، باید از خود کتابشود. براي تفسیر کتاب 

که  القدس است) شاید در اصل با یکدیگر متناقض باشند. حتی وقتی متون مخصوصی (که منبع تمامیشان روح 
کننده هماهنگی بینشان را نشان دهیم، باید بر اساس این پیش برویم  اي متقاعد ه توانیم در حال حاضر به گوننمی

 تر این را نشان خواهد داد. که در واقع تمامی متون با یکدیگر هماهنگ است و دانش و شناختی کامل 

چارچوبی    مقدس در کل باید همیشه به صورت هاي کتابتفسیر باید طبق قوانین کلیسا باشد به این معنی که آموزه 
دیده شود که در نهایت باید به واسطه آن به فهمی از هر متن مخصوص رسید و باید در نهایت فهم ما متناسب با  

 این چارچوب باشد.

هاي ادبی متفاوت به  ي آن به دنبال شناسایی مقوله هاي مقدس و متون ویژه ي نقد گونه ادبی که در کتابرشته 
مقدس است. حداقل  اللفظی متون کتابک ارزشمندي در تعیین معنی تحت لحاظ سبک، قالب و محتوا است، کم

نویسد، به فرهنگ او وابسته است و از طریق  بخشی از گونه ادبی که هر نویسنده با استفاده از آن متن خود را می 
بیرهایی  ي گونه ادبی موجب سوء تعهاي اشتباه درباره شود. از آنجایی که برداشت دانش همان فرهنگ تصریح می

 مهم است که از این رشته مخصوص غفلت نکرد.  شود،مقدس می ي مطالب کتاب درباره 

 مقدس مرکزیت عیسی مسیح در پیام کتاب

شوند. عهد عتیق و عهد مقدس محسوب میمایه مرکزي کتاببخش خدا در او درون عیسی مسیح و فیض نجات
ها و  بر او اشاره دارد. گونه   جدید از عهد عتیق دائماً  جدید هردو گواهی بر عیسی مسیح هستند و تفسیر عهد 

اي او، رستاخیز او، پادشاهی او و بازگشتش است.  هاي عهد عتیق در انتظار براي ظهور او، مرگ کفّاره گویی پیش
عمل   الگوهاي  و  قربانی  پیشکش  و  الهی  بنیان  با  مذهبی  مراسم  پادشاهان،  و  پیامبران  کاهنان،  خدمت  و  کار 

ي عیسی مسیح دارند.  بخش در تاریخ عهد عتیق، همگی اهمیت مخصوصی در از پیش خبردهی دربارهريرستگا
معتقدان به عهد عتیق مشتاق ظهور او بودند و با ایمانی که عیسی مسیح و پادشاهی او مرکز آن بود، زندگی کردند  

یابند. عیسی مسیح منجی که  جات می گونه که امروزه مسیحیان با ایمان به عیسی مسیح نو نجات یافتند. همان 
کند و روزي خواهد باز گشت. سوألی در این مورد نیست  به خاطر گناهان ما مرد و االن زنده است و حکومت می 
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کند. گرچه اختالف  مقدس نمایانش می که کلیسا و پادشاهی عیسی مسیح در مرکزیت برنامه الهی هستند که کتاب 
مقدس که  ارتباط کلیسا و پادشاهی با یکدیگر وجود دارد. هرگونه تفسیر کتابي دقیق  ي نحوه عقیدتی درباره 

 انگارد، باید اشتباه دانسته شود. مرکزیت عیسی مسیح را در آن دائماً نادیده می 

 مقدسی مقدسی و دانش فرا کتابدانش کتاب

باید منسجم باشد. و از آنجایی که  ها نیز  ي آن از آنجایی که تمامی حقایق باهم همبستگی دارند، حقیقتِ درباره 
مقدس) خداوندگار تمامی حقایق نیز هست، در اصل هیچ تضادي بین فهم درست از  ي تمامی کتاب خدا (نویسنده 

تواند وجود داشته باشد. هرگونه  مقدس و گزارشی درست از حقیقت وقایع در نظم خلق گشته نمی هاي کتابگفته 
کند و حقایق جهان  مقدس تصدیق می ي آنچه که کتاببیر و دانش ناکافی (درباره جا بر سوء تعتضاد ظاهري در این 

مقدس که در واقع چه هستند) استدالل دارد. پس این فراخوانی براي ارزیابی مجدد و تحقیقات  خارج از کتاب 
 تر خواهد بود. بیش

 مقدس و علوم طبیعی اظهارات کتاب

هاي آن، درست و قابل اعتماد است. گرچه با زبانی عادي  نند بقیه گفته ي طبیعت مامقدس درباره هاي کتاب گفته 
کند. وقایع  کند ولی از اصطالحات فنی توضیحی دانش مدرن استفاده نمی هاي طبیعی صحبت می ي پدیده درباره 

ي او نقل  قهریه ي  طبیعی را نه از لحاظ روابط علل و معلولی در نظم خلق گشته توّسط خدا، بلکه به لحاظ قوه 
دنبال توصیف  گونه که علوم مدرن به کند و اغلب فرآیندهاي طبیعی را نه به صورت تحلیلی و کسل کننده (همان می 

سختی  کند. به همین دلیل است که به صورت تمثیلی و شاعرانه توصیف می تحلیلی و کسل کننده هستند) بلکه به 
ها را  مقدس آن می صحیح درباره حقایق و وقایع طبیعی (که کتابي گزارش علتوان از اختالف عقیده دربارهمی 

 شمارد) اجتناب ورزید.محترم می 

مقدس به ما ارزانی شد تا خدا را آشکار سازد نه براي این که مسائل علمی را از  خاطر سپرده شود که کتابباید به
ي  کند. بنابراین نیازي به دانش علمی درباره منظر علمی حل کند و به همین دلیل از زبان علمی مدرن استفاده نمی 

مقدس دانش علمی  ي خداوند و خودمان نیست. کتابدربارهفرآیندهاي داخلی خلقت خداوند براي فهم پیام اصلی  
کند. بنابراین بافتاري نهایی براي مطالعه و بهسازي  سازي به هدف آشکار شده و کار خداوند تفسیر می را با مرتبط 

مقدس دیکته کنند که چه بگوید و  هاي علمی به کتاب کند که نه براي این است که نظریه نظرات علمی ایجاد می 
دهند که  اي مفید نشان می گونه مقدس بعضی اوقات به ه نگوید، بلکه براي اینست که اطالعات خارج از کتابچ

 مقدس اشتباه هستند.بعضی تفاسیر از کتاب 

ي موضوع بحث  ي طبیعت در پرتوي دانش علمی درباره مقدس درباره ي اظهارات کتابدرحقیقت، پرسش درباره 
که  مقدس باید کنترل کند، نه این ها کمک کند. گرچه تأویل را کتاب تر از آن ممکن است به کسب تأویلی دقیق 
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انگیزه  داده شود،  فرعی شکل  از طریق مالحظات  تأویلدائماً  فرآیند  براي    ي  به چالش کشیدن متن  با  همواره 
  دریافت معناي آن، همراه است.

 مقدسی ي کتابهنجار و فرهنگ در مکاشفه

هاي کالمی  اش در انواع قالب ي بیان شده ي خدا و اراده مقدس حقایق تغییرناپذیري را دربارهگونه که در کتاب همان
بافتارهاي  فهمیم که آن یابیم، میمی  انواع  مقدس  هاي کتابفرهنگی و موقعیتی کاربرد دارند. تمام آموزه ها در 

اندکی  درباره  مخاطبان  به  محدود  اخالقی  اصول  کاربردهاي  بعضی  نیست.  کاربردي  امروزي،  هنجاري  رفتار  ي 
کند. یکی از وظایف تأویلی این است که این  مقدس معین می ي این کاربردها را خود کتابهستند. طبیعت و اندازه 

ها متغیر هستند. اي تمیز دهد که نسبت به موقعیت هایی از کاربرد ثبت شدهق مطلق و هنجار را از آن جنبه حقای
توانیم امیدوار باشیم که ببینیم این حقایق مطلق در فرهنگمان چه  که چنین تمایزي انجام شود، می تنها وقتی 

 کاربردي دارند. 

گونه  ی مطلق از لحاظ فرهنگی معین شده است (براي مثال، همان که چطور کاربرد خاصی از اصلقصور در بینش این 
پرسی روبوسی کنند، توافق دارند) و  که مسیحیان هنگام سالم و احوال که اکثر مردم درباره دستور پولس به این

ي  اره ي منع خدا دربگونه که اکثر مردم درباره برخورد نسبی فرهنگی با مطلقی آشکار شده شده (براي نمونه، همان 
هاي فرهنگی  که پیشرفتگانه عهد عتیق توافق دارند) هر دو اشتباه هستند. با وجود اینگرایی در کتب پنججنسهم

هاي سنّتی استفاده از اصول  درستی، روش هاي عرفی و تغییرات اجتماعی اخیر مجاز هستند که به از جمله ارزش 
کار گرفته شوند که این اصول را تغییر دهند یا در کل، از  به نحوي  مقدسی را به چالش بکشند، ولی نباید به کتاب

 ها بپرهیزند. استفاده از آن 

هاي آشکار شده را از نو در  فرهنگی انجام بشود. آموزگار مسیحی باید مطلق باید اقدامی دیگر در ارتباطات میان 
ین وظیفه اهمیت وضوح توضیحات  زندگی اشخاصی به کار گیرد که فرهنگی متمایز از فرهنگ خود دارند. ضرورت ا

را (درباره  ارائه ي آن آموزگار مسیحی  اراده و کار خدا در کتاب چه که در  مقدس مطلق است و کاربرد نسبی  ي 
ي کاربردهاي با وضوح  ازپیش دربارهتواند او را با آگاهی بیش دهد. پرداختن به این امر، می فرهنگی آن) نشان می 

مقدس (که باید متناسب با متغیر فرهنگی  ي حقیقت کتاب ه لحاظ فرهنگی شرطی شده تر راهنمایی کند که ببیش
 تعدیل شود)، هستند. 

 مالقات با خدا از طریق کالم خودش 

مقدس در آوردن کالم خداوند  ي ابزاري مثبت کتابهاي بسیاري براي حمایت از استفاده قرن بیستم شاهد تالش 
مقدس براي تمامی ادوار است. چنین  کر این است ك کالم خدا در متون کتاب براي ما دارد، در حالی که هنوز من

هایی را شکل ي آن خدا بینش دانند که به وسیله الخطاء انسانی می مقدس را گواه ممکن هایی متن کتاب دیدگاه 
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اعظم چنین  دارد. اما قسمت  مقدس به ما ارزانی می کند که از طریق موعظه و مطالعه کتابدهد و تهییج می می 
طرز گریزناپذیري به اشتباه در  شوند که کالم خدا، ارتباطی شناختی است و بنابراین به هایی منکر این می دیدگاه 

ي  غرضانه است، رابطه مقدس کالم الهی بیکه کتابچنین انکار اینشود. همور می عرفان تجسّمی و عینی غوطه 
ي تمامی اشکال فعلی الهیات  کند. این قضیه درباره نتیجه غامض می   بین کالم و متن را دائماً غیرقابل دفاع و در 

کند که نوع افراطی و نامتجانس  گرایی از جمله به اصطالح «علم تفسیر جدید» صدق میکیشی و هستی نوراست
 از رویکردي است که توصیف کردیم. 

و آمادگی براي یافتن خدا از میان    مقدس هاي فرهنگی بین جهان ما و جهان نویسندگان کتاب نیاز به درك تفاوت 
ي اصلی مربوط  کشند، دو مؤلّفه انداز کنونی ما را به چالش می هاي چشمهاي قبلی و محدودّیت کالمش، که فرض 

 به «علم تفسیر جدید» هستند. اما هردو درواقع به فهم کار تفسیر تعلّق دارند که این تفصیل شرح داده است. 

مقدس در  واقعیت مالقات دگرگون کننده با خدا و پسرش عیسی مسیح از طریق کتاب  این قضیه درمورد تاکید به
ها میانجی دوستی  مقدس این است که در واقع آن کند. قطعاً شکوه پرجالل کتابشناسانه صدق می الهیات هستی

که کالمش  دهند. ناجی  بخش خداي مجسّم (عیسی مسیح زنده) است که به ناجی الهی بودنش، شهادت میزندگی 
مقدس را نجات بدهد و در  اما مسیحی وجود ندارد که مسیح کتاب ).  63:  6«روح و حیات» است (انجیل یوحنّا  

ي عیسی مسیح و برنامه الهی که متمرکز بر او اطمینان  مقدس درباره حقیقت تنها به میزانی که به سخنان کتاب 
با عیسی مسشود، می می  تحقق مالقات روحانی  منتظر  به توان  بود.  تفسیر منظم کتاب وسیله یح  قابل  ي  مقدس 

هاي  شناسانند. جهت چنین مالقاتالقدس خود را به بشر گناهکار می اعتماد است که خداي پدر و پسر از طریق روح 
 گذاري محافظت نماید.تواند مسیر را عالمتهاي علم تفسیر ذکر شده در اینجا می اي، اصول و رویه متحوّل کننده 

 آي. پکر جی. 
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