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  اهری کتاب مقدسظریغ ظاهری و ریتفس

  

  1شمخی مینا
 )28/4/1390ـ تاریخ پذیرش نهایي: 22/9/1389(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  چکیده

امبرانی را یـ پ راهنمـایی انسـان،  که خداونـد بـرای   باورند ن یان بر ایهودیان و یحیمس

انی یهای وح امین پیا ی ه. مجموعوحی به آنها رساند رهگذرام خود را از یو پبرانگیخت 

با نگاهی  است. ، شکل گرفتهدیعهد جدو  قیعهد عتمقدس، مشتمل بر  کتابپیکر در 

هـای  که گونـه دید م ی، خواهآنان رییو متون تفس یت یهودیت و مسیحخ یبه تار گذرا

ن متون یاز اگوناگونی های های گوناگون، برداشتشیها و گراری با روشیمختلف تفس

ز ین نیستند، بلکه ابهام آفریت بخش نیاند که گاه برای خواننده نه تنها هداعرضه کرده

کهنگی از  ها روش دیگره نسبت ب روشدو  ،هاي تفسیري میان این روش در ند.ینمامی

، تفسیر ظاهري و دیگـري، تفسـیر   نخستاي برخوردارند؛  مالحظه شایانو گستردگي 

 ی هالیـ  نخسـتین تفسیر ظاهری تنها با ظاهر الفـاظ و   غیرظاهري (تمثیلي و مجازي).

رویکـرد نخسـت    ی مقابـل  که در نقطـه غیر ظاهري  تفسیر اما ،معنایی سر و کار دارد

رویکـرد در   ایـن  .اسـت متـون مقـدس    روحانیمعاني دروني و  کشف پی در ،قراردارد

متن واقعی  در تبیین معنای مفسر را و همیشه نمود جدی داشته کتاب مقدس تفسیر

ن مسیحیا ی تفسیری، شیوهاین  در .رساند یاری میآن  برداشتن دشواریهایاز میان و 

متون خود را با  توانستند   می ک آنبا کم ، به ویژه کهاند هاي فراوان برده از یهودیان بهره

  متون مقدس یهود پیوند زنند.

  

  .دیعهدجد ق،یعهد عت ظاهری،ریر غیتفس ،ر ظاهرییتفس کتاب مقدس،   ها: د واژهیکل
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  مقدمه

تفسـیرهای  ، در عالم یهودیت و مسیحیت شـاهد  انجیلو  توراتبعد از نگارش و تدوین 

، در تفسیرها  این گوناگونی و اختالف ی هد. عمو متنوعی ازمتون مقدس هستیم گوناگون

منظـور از   و اسـتوارند بر آنهـا   تفسیرهاناشی از اختالف در مبانی و اصولی است که این 

کـه   استهاي علمي و عملي  ها و یا آموزه فرض اي از اصول، بنیانها، پیش مباني، مجموعه

ب تفسـیري مهـم در   مکتـ . دو هاي قرآنـي دارد  در فهم و برداشت اي نقش تعیین کننده

سـیر ظـاهري و مکتـب تفسـیر     نـد از: مکتـب تف  عبارتیهودي و مسـیحي  میان مفسران 

و ظهـور  مبنای ما در این تقسیم، میزان استفاده از داللت لفظـی و وضـعی    .غیرظاهري

 تفسـیر  در .در عبـارات تـورات و انجیـل اسـت     وجود معانی متعدد و روحـانی  یا و کالم

گاه در مواردی که نتـوان  و شود  نی استناد میاهر آیات وحیاتنها به ظو (لفظی) ظاهری

 ی هدربردارنـد  هرگاه متن اما .نمایند را بر آیه حمل نمود، آن را تأویل مي یمعناي ظاهر

گونه مـوارد کـه    در این ،چند معنا باشد یا دارای وبوده  تناقض و ناهمگونی ،ابهام  نوعی

و استفاده  ن سازد، استنباط معنا از فحوای کالمتواند معنای واقعی را روش ظاهر لفظ نمی

های  برای گشودن گرهمسیحی  وتنها راه ممکن است. مفسران یهودی  ،از معنای مجازی

دهد کـه مـوارد      می را امکان اینبه مفسرزیرا ، اند به تفسیر تمثیلی روی آورده متن، گاه

شناسانه (تیپولوژی)، نـوع   سنخ تفسیر .ای از واقعیت دیگری بداند مبهم را مثال یا نمونه

هـای لفظـی و    روشدیگری از تفسیر است که رواج داشـته و مسـیحیان آن را در کنـار    

شـود   های گوناگونی مي فین دو مکتب شامل طیز اهرکدام ااند.  گرفته تمثیلی به کار می

  شویم. ترین آنها را یادآور مي که مهم

  

  تفسیر ظاهري

توان به دو دسته تفسیر ظـاهري لفظـي و تفسـیر     ظاهري کتاب مقدس را مي تفسیر

  :ظاهري عقلي تقسیم نمود
  

  الف) تفسیر ظاهري لفظي

هـاي   ها و مدرسـه  اي دور در نوشته هاي ظاهرگرایي در تفسیر آیات الهی از گذشته نشانه

 کتاب مقـدس  ،تفسیري های مدرسهخورد. در برخي  تفسیري کتاب مقدس به چشم مي

کتـاب  یا حرفي) بود و آیات  لغوي و ي، تفسیر ظاهري (تاریخي،تنها روش معتبر تفسیر

 کتاب مقدسشد. این نوع تفسیر، بر حمل عبارات  این روش، تفسیر مي ی پایهبر ،مقدس
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هـاي مهـم تفسـیري     ها در تمام موارد تأکید دارد. یکـي از حرکـت   بر معناي ظاهري آن

گیـري از قواعـد    و بهـره فلسطین است که بـه روش ظـاهرگرایي    ی یهود، حرکت مدرسه

  پرداخت. الفاظ و ظهور کالم توجه داشته و اصطالحاً به تفسیر ظاهري مي

اسکندریه (تفسیر مجـازي)   ی غربي نیز که میان روش تفسیري مدرسه ی هدر مدرس

اي جمع شده بود، مفسـران   انطاکیه (تفسیر ظاهري) به گونه ی و روش تفسیري مدرسه

بردنـد و گـاه بـه تفسـیر مجـازي       ک وجهـی سـود مـي   یـ گاه از روش تفسیر ظـاهري و  

نخست سفر یوئیل را تفسیر مجازي کـرد، امـا پـس از    » جروم«پرداختند. براي نمونه  مي

  .)62ـ61، (عزیز مدتي تفسیر ظاهري را بر تفسیر مجازي ترجیح داد

، ظاهرگرایي چه به صورت محـدود و چـه بـه    کتاب مقدستاریخ تفسیر  در درازنای

 کتاب مقدسده مورد استفاده مفسران قرار داشته است و مفسران بسیاري صورت گستر

یوحنـا در تفسـیر    انجیل، میلر مفسر نمونهبه عنوان  اند. را با چنین نگاهي، تفسیر کرده

دهد و به همـین جهـت در تأویـل     تعبد و پایبندي نشان مي ،بعضي آیات، به ظاهرِ آیات

بـه تفسـیر    تمـایلی شـود،   اخالقي تلقـي مـي   غیراي از مسیحیان  آیاتي که در نگاه عده

در روز سوم « یوحنا آمده است: انجیلدر  ).369(فرجاد،  دهد مجازي از خود نشان نمي

در قاناي جلیل عروسي بود و مادر عیسي (مـریم) نیـز در آن جشـن شـرکت داشـت و      

ایان عیسي و شاگردان او نیز به آن مجلس دعوت شده بودند، چون شراب مجلسیان به پ

رسید، مادر عیسي به عیسي گفت: شراب ندارند. عیسي به نـوکران گفـت، شـش قـدح     

سنگي را پر از آب کنید و به ایشان گفت از این شراب براي رئیس مجلس بریـد، وقتـي   

  .)10ـ2، 1یوحنا، انجیل( »صاحب مجلس آب را که شراب گشته بود نوشید.... 

به نظـر   اخالقیانده شده و  عمل غیرعیسي(ع) خو ی هکه معجز ،شرابتبدیل آب به 

به ، که خود را نیازمند تفسیر مجازي ببیندآن قبول میلر قرار گرفته و او بيرسد، مورد  مي

روش، توضـیح  منظور از این سان،  بدین .)45ـ1/44پردازد (میلر،  تفسیر ظاهري آیه مي

بـود.   ،فهمیدند يمعناي متن و بیان مراد کاتب اول و آنچه مخاطبان و شنوندگان عصر م

 اکنـون در میـان تفسـیر    بسنده کردن به مراد آن عصر و فهم مخاطبان اولیه، گرچه هـم 

 ،مقطعـي از زمـان   امـا در  )480عزیـز،  ي مورد انتقاد قرار گرفته اسـت، ( پژوهان مسیح

آمد که بتوانـد   همین دلیل مفسري موفق به حساب ميبه  .طرفداران جدي داشته است

هاي تاریخي اشاره کند.  د کاتب را توضیح دهد و از این جهت به جنبهواژگان مبهم و مرا

ها  نامه، حتي در میان عهد جدیدو چه در  عهد قدیمچه در  کتاب مقدس زیرا در سراسر

این مسائل تاریخي و جغرافیایي وجود دارد و بـدون   ،هاي پولس و نامهرسوالن و اعمال 
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(همـان،   شـود  یـت کـالم مشـخص نمـي    و موقع نگشـته  توضیح مسائل آن، نکات روشن

اگوستین یکي دیگر از مفسران کتاب مقدس، چهار معنـا را در کتـاب مقـدس     .)66ـ67

معنـاي   ــ 3؛ 2معنـاي تـأویلي  ــ  2؛ 1معناي تـاریخي ظـاهري   ـ1بازشناسي کرده است: 

  و یا مجازي. 4معناي تمثیلي ـ4 ؛3تحلیلي

د بـوده اسـت کـه عبارتنـد از     طبق نقل دیگر منابع، آگوستین به معاني دوگانه معتق

 ه بـود معناي ظاهري جسمانيِ تاریخي و معناي تمثیلي عرفاني معنوي؛ البته او پذیرفتـ 

از میـان   ،در هـر حـال  . )332ـ331 مک گراث،( اي از عبارات به هر دو معناست که پاره

کـم و   کـه ، یک معنا، مربوط به معناي ظـاهري بـوده اسـت    کتاب مقدسمعاني مختلف 

کـه بـه    کتـاب مقـدس  ر بوده است. افزون بر آن، حتي آن دسته از مفسـران  بیش معتب

انـد، بـه عنـوان     معناي تمثیلي عنایت خاص داشتند، کامالً از معناي ظاهري غافل نبوده

گرچه به تفسیر رمـزي بهـاي    ؛که پدر تفسیر مجازي شناخته شده است» فیلون«نمونه، 

و کند  اهري و حرفي را به طور کلي نفي نميدهد، اما تفسیر ظ اساسي و اعتبار فراوان مي

یـا   کتاب مقـدس حیث تاریخي رویدادهاي مضبوط در  ناین به آن معنا نیست که فیلو

این بود که  ،کرد. آنچه او واقعاً به آن اعتقاد داشت آور قوانین آن را انکار مي خصلت الزام

انسان، بلکه بیشتر  ی هنه چندان براي هدایت رفتار روزمر ،کتاب مقدساینها در  ی ههم

» سبت«انتقال و تفهیم افکار عالي فلسفي عصر خود جذابیت یافته بود. براي مثال، هت ج

اسرائیل از مصر به انسان نبـود، بلکـه بـراي     براي یادآوري داستان آفرینش و خروج بني

ینکـه تفسـیر   بـا ا  .)236 ،(اپستاینیادآوري اهمیت گرامي داشتن عدد رمزي هفت بود 

فراز و فرودهایي داشته، لیکن هیچ وقت بـه کلـي    کتاب مقدسري در تاریخ تفسیر ظاه

  نادیده گرفته نشده است.

  

  ب) تفسیر ظاهري عقلي

، امـا در مـواردي کـه    اسـت اگرچه این روش تفسیري نیز بر مبناي وضع و مدلول الفاظ 

 ب تفسـیري ایـن مکتـ   .یازند دست مینتوان معناي ظاهر را بر آیه حمل نمود، به تأویل 

گیرند،  گرایانه را پیش مي ، مشرب تأویلالهی اگرچه در شرح و بیان برخي آیات عقل گرا

و  شـوند. اینـان چـون معنـاي ظـاهري      اما کامالً از داللت لفظـي و وضـعي خـارج نمـي    
                                                                                                                                                                

1. literal 
2. analogical 
3. aitiological 
4. allegorical 
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کـالم  برای  ...ناسازگاری و تناقض و  ،ابهام به علت ایجاد را در برخي موارداللفظی  تحت

   برند. تأویل میدانند، آن را به  معقول نميخدا 

بـه   نآید که توجه و اهتمـام آنـا   دست ميه از سخنان برخي مفسران کتاب مقدس ب

بردند.  ضابطه نبوده و تأویل را در موارد خاصي به کار مي مطلق و بي ،این روش تفسیری

ساب ه انتتأویل در جایي ضروري است که ما نسبت ب :گوید ميبراي نمونه، فیلون یهودي 

اساس ظواهر الفاظ عمل کنـیم و در ایـن صـورت بایـد تفسـیر      وصف یا فعلي نتوانیم بر

  ).26، (عزیزظاهري را کنار بگذاریم 

ها شاید طبیعي به نظر آید، مانند  این بخش از تأویالت دو قسم هستند: برخي از آن

پیدایش، آن جایي که در سفر تکوین آمده که آدم خود را از نگاه خدا مخفي کرد (سفر 

بیند،  گوید این کالم مناسب شأن خدا نیست، زیرا خداوند همه کس را مي او مي .)11:3

بـه   ،اي تفسیر کنیم که این محذور پیش نیاید. بخشي دیگر از تأویالت پس باید به گونه

ها هرگز و وقایعي است که ظاهر و باطن آنرخدادها  یاد کردمربوط به  عهد قدیمویژه در 

 ،عهد قدیمدر  ی به عنوان نمونه .اند ا افتادههبه فکر تأویل آن نیست و مفسرانقابل توجیه 

 گـردد  مست شدن لوط توسط دخترانش و هم بستر شدن بـا آنـان مطـرح مـي     ی مسأله

 همـان، و رسـوایي برخـي از فرزنـدان او (    نـوح یـا مسـت شـدن     .)38ـ33 ،19همان، (

تأکید رویدادها و غیر واقعي بودن این  به توجیه ،ناچاربگرا  ) که مفسران تأویل25ـ22:9

  .)جا(همان اند کرده، از آنها معاني رمزي و مجازي جستجو نموده

کلي وجود داشت که براي مفسر تعیین  ی  هسه قاعد ،ای از پژوهشگران پارهبنا به نظر 

تواند یک بخش از کالم را به طور تمثیلي تفسیر کند یا نـه؟ نخسـت،    کرد که آیا مي مي

اي  ي که در آن بخش مطلبي وجود دارد که شایسته خدا نیست؛ دوم، زماني که نکتهزمان

دیگري باشد، یا به هر ترتیب، مشکلي بوجود آورد و سوم، زماني کـه   ی هدر تضاد با نکت

از  کتـاب مقـدس  اریگن نیز معتقـد اسـت کـه در     .)12رام، مطلب تمثیلي باشد. ( خودِ

توان معني ظاهري آن را لحاظ کرد و باید  است که نمي هایي استفاده شده ها و جمله واژه

آیـد. ایـن    دست نمـي ه حتماً به شکل مجازي تفسیر شوند وگرنه تفسیر درستي از آیه ب

  ها عبارتند از: نمونه

عباراتي وجود دارد که بر جسماني بودن خداوند داللت دارد و او  کتاب مقدس) در 1

  و... که متناسب شأن خدا نیست؛» یده«، »هللاوجه «کند، مانند  را به بشر تشبیه مي

غیراخالقـي بـه شـمار     ،، اگر تفسیر مجـازي نشـوند  کتاب مقدسهاي  ) برخي قصه2

  مستي نوح، ازدواج لوط با دختران خویش؛ ی خواهد آمد، مانند قصه
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آید، چون دیدن عالم در یک  ) برخي مطالب جزء امور محال و ناممکن به شمار مي3

  ح؛لحظه توسط مسی

  .)52، عزیز( ) ناسازگاري بعضي از آیات با بعض دیگر4

به نظر اریگن، اگر این گونه آیات از کتاب مقدس تفسیر مجـازي شـوند، جسـمانیت    

هاي غیر اخالقي، باورهاي ناممکن از آیات اسـتفاده نخواهـد شـد و آیـات بـا       خدا، قصه

  .)جا(همان یکدیگر در تناقض نخواهند بود

لکن او چون یک قربـاني بـراي گناهـان تقـدیم     « ی هفسیر آیدر ت مسیحی یک مفسر

 ی هو یـا آیـ   )12:10رساله به عبرانیـان،  » (راست خدا بنشست تا ابداآلبادکرد، به دست 

پس مقصود عمده از این کالم این است که براي ما چنین رئیس کهنـه هسـت کـه در    «

، دسـت  دسـت را  از مـراد  .)1:7 (همـان،  »ها به دست راست کبریا نشسته اسـت  آسمان

معناي کلي این عبارات، «نویسد:  مي ویداند.  و آن را کنایه از قدرت مي ندانسته ظاهری

 »حکومت مطلقه و پادشاهي خداوند مسیح است، نه فقط در این دنیا، که در هر دو دنیا

  .)108ـ107 (بارکلی،

  

   انواع تفسیر ظاهري عقلي

فقط داللت لفظـی و   تواند نمی ،سیری بایستهدستیابی به تفمفسر برای  ،در این دیدگاه

بـه   ،مختلـف وری از عقـل و منـابع    با بهـره  باید بلکه ،داشته باشدعرفی کالم را در نظر 

براي این توان  ميی را اقسام رو این از اقدام کند.ها هام از آنرفع اب و تبیین مفاهیم وحیانی

  کنیم: ا  بیان ميکه سه قسم مهم آن را در اینجتفسیري قائل شد  ی هشیو

  ج) تفسیر متن به اجماع    الف) تفسیر متن به متن    ب) تفسیر متن به سنت

هـایي، بررسـي    نمونـه یـادآوری  اینک هر یک از این سه قسم را به طور جداگانه بـا  

  خواهیم نمود.
  

  الف) تفسیر متن به متن در کتاب مقدس

(یا تفسیر متن بـه مـتن)، یکـي از     قرآنبه  قرآنتفسیر  مسلمانکه در میان مفسران  چنان

تفسیر مـتن بـه    ،نیز کتاب مقدسهاي تفسیري شناخته شده است، در میان مفسران  روش

تفسـیري در   ی هر چند ایـن شـیوه  . آید هاي معتبر تفسیري به شمار مي متن، یکي از روش

ها از  زمانرسد در تمام  هایي داشته است، اما به نظر مي طول تاریخ هرمنوتیک، فراز و نشیب

  .)360 (فرجاد، گرفته است سوي تفسیر نویسان کتاب مقدس مورد استفاده قرار مي
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هرمنوتیـک مـتن را    ،ترین حکیمان مسـیحي  گوستین قدیس از معتبرترین و بزرگا

) بـا سـه زبـان    کتاب مقدسمفسر = ، آشنایي هرمس (ویبه اعتقاد  دانست. یک علم مي

بیـان شـده    کتاب مقدسهاي خاصي که در  در نام ضروري است.یوناني و التین  ،عبري

است، معاني رمزي نهفته است، مثالً آفرینش جهان در شش روز، رمزي کلیـدي اسـت،   

آمده است نشان از واقعیتـي ناپیـدا دارد.    کتاب مقدسچنان که هر رقم دیگري که در 

سـتفاده  را ا کتاب مقدسدرست رمزگشایي  راهاگوستین در راستاي این اعتقاد، روش و 

ز اي از یک متن، را دانست و بر این باور بود که بایستي به یاري پاره از خود آن کتاب مي

همان روشي که بعدها به تفسیر مـتن   .)502 ،احمدياي دیگر از آن را کشف کرد ( پاره

 کتـاب مقـدس  هاي تفسیري  که یکي از دوران» نهضت«به متن شهرت یافت و در دوران 

معیار مشترك میان تمام مصلحان این دوران قرار گرفت. در ایـن   است، دومین قاعده و

عصر، بهترین روش تفسیر آن بود که موافق با ایمـان و سـازگار بـا آن باشـد، و مقیـاس      

ایمان نیز کتاب مقدس بود، بنابراین تفسیر آیه به آیه یا مـتن بـه مـتن، بهتـرین روش     

  .)81عزیز، ( تفسیري بود

تـوان   کند، این مفهوم را مي را تفسیر مي کتاب مقدس، دسکتاب مقبه تعبیر دیگر، 

هـاي روشـن کـار     هاي مبهم در کالم باید به نفـع بخـش   بخش« :این گونه نیز بیان کرد

هایي هست که براي انسان امـروزي   بخشهیچ شکي نیست که در کتاب مقدس .» بروند

ت. یا ممکن است همان بخش، چنین نبوده اس ی مبهم است، در حالي که براي نویسنده

وجود داشته باشد که ما ندانیم چگونه باید معني کامل و روشـن آن را درك   هایی آموزه

رو،  ازینکرد که فکر مسیح و روح القدس را دارد و  کنیم، کلیساي کاتولیک روم ادعا مي

گران این ادعا را رد کردند و نپذیرفتند که  مبهم را روشن سازد. اصالحی  آموزه تواند می

 کتاب مقدسفیض و تنویري باشد که بتواند تعالیم  ی هکلیساي کاتولیک داراي آن عطی

کتـاب  گران به جاي این ادعاي کلیساي کاتولیک، اعالن کردند کـه   را درك کند. اصالح

خود  ،کتاب مقدسمعصوم براي تفسیر  منبع .)42 ،(رام کند خودش را تفسیر مي مقدس

اي مشکل ایجاد شـود، از   در معني صحیح و کامل آیهاگر  ،است، از این رو کتاب مقدس

 شد تا معنـي صـحیح شـناخته شـود     تري دارند استفاده مي آیات دیگر که عبارات واضح

غربي قـرار   اندیشوراناین روش تفسیري در دوران عقالنیت نیز مورد توجه  .)97 (انس،

یـات را زیـر عنـوان و    ، باید آکتاب مقدسمفسر « نویسد: گرفت. اسپینوزا در این باره مي

 ،کتاب مقدسموضوعات اساسي و درعین حال، محدود قرار دهد و با توجه به آیات دیگر 

میان آیات ناسازگار، سازگاري ایجاد کند، و متشابهات و مجمالت را با توجـه بـه آیـات    
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 بخشـهایی  ،در واقع )جاهمان فرجاد، به نقل از ،105(کامل محمد عویضه،  »تفسیر نماید.

کـه وضـوح فراوانـي دارنـد،      بخشـهایی تري دارند، پس از توافق با  تن که وضوح کماز م

بـوده و در معـرض دیـد     شود، به ویژه خبرهایي که مربوط بـه حـال   درست فهمیده مي

 .)2/202 ئي. پیترز،اف.( مردم قرار دارند ی ههم

 مجمل به مبیّن، مطلق به ، تفسیراز این روش جهت فهم متن اب مقدسکتمفسران 

ایشان از این روش تفسیري نشان از کارایي  ی برند و استفاده گسترده مقید و... سود مي

  فراوان آن دارد. 
  

  هاي گوناگون تفسیر متن به متن صورت

  ) تفسیر مجمل به مبیّن1

ز، و شلمون، بوعز را از راحاب آورد و بوع« ی ه، در تفسیر آیکتاب مقدسیکي از مفسران 

و ایـن  » راحاب« ی ه) براي روشن کردن واژ5:1انجیل متي، ( ».رد...عوبید را از راعوت آو

راحـاب، زنـي   «نویسـد:   برد. او مي بهره مي عهد قدیماي در  که نام چه کسي است، از آیه

به نقل از باسیل اتکینسـون) و   ،5/4، تفسیر الکتاب المقدس» (اجنبي، فاسد و شریر بود

یوشع بن نون، دو مرد جاسوس از شطیم « زد:سا این سخن خود را مستند به آیه زیر مي

به پنهاني فرستاده گفت روانه شوید و زمین واریحا را ببینید، پس آنها به خانه زن زانیه 

  .)1:2یوشع،  ی (صحیفه »که راحاب نام داشت رفتند و در آن جا خوابیدند

ن از گوید مـن از پـولس هسـتم و مـ     غرض این است که هر یک از شما مي« ۀیا در آی و

» اپلـس « ۀ، واژ)13:1رساله اول پـولس بـه قرنتیـان،    » (و من از کیخا و من از مسیح... اپلُس

در » میلـر «جهـت   آیه از این لفـظ روشـن نیسـت، بـه همـین      ۀمجمل است و مراد نویسند

استفاده کرده و با توجه به آن، معنـاي   کتاب مقدسیگر از آیات د رساله،تفسیرخود بر این 

کـه  » اپلس«پس از آن که پولس از قرنتس خارج شد، « کند: چنین تبیین مي را» اپلس«واژه 

رفت جایگزین او شـد و در کلیسـا    از اهالي اسکندریه و از دانشمندان و فصحاء به شمار مي

 »ایمـان را مجـاب سـاخت    خدمات بسیاري انجام داد و ایمان داران را تقویت و یهودیان بـي 

اما شخصـي یهـودي   « مورد استفاده قرار داد عبارت است از:اي که میلر  آیه .)15ـ12 ،(میلر

به نام اپلس از اهالي اسکندریه که مردي فصیح و در کتاب توانا بود، به افسس رسـید. او در  

خداوند به دقت تکلـم و تعلـیم    ۀطریق خداوند تربیت یافته و در روح او سرگرم بود و دربار

  .)49ـ47:24لوقا،  انجیل( »شتنمود، هرچند از تعمید یحیي اطالع ندا مي



 103  تفسیر ظاهری و غیرظاهری کتاب مقدس

  ) تفسیر مطلق به مقید2

رسد، مطلق باشد، اما با تأمل در  آمده است که در ابتدا به نظر مي کتاب مقدسآیاتي در 

شود که مطلب غیر از این است و با آیات دیگر مقید  همان آیه و یا آیات دیگر روشن مي

باشم  خدای غیور  که خداي تو مي من یهوه« شده است. برای مثال در سفر خروج آمده:

هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سیم و چهارم از آناني کـه مـرا دشـمن    

  .)9:5؛ تثنیه، 5:20(خروج،  »گیرم دارند مي

قسمت اول آیه توسط قسمت آخر آن از اطالق خارج شده و مقید شده است. این حکم 

و تا هزار پشت بـر آنـاني کـه    «اي رحمت نیز آمده است: لکه برنه تنها براي انتقام و عذاب ب

  .)10:5 ؛ تثنیه،6:20خروج، ( »کنم مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت مي

کالم خداوند «این نکته چنین توضیح داده شده است:  عهد قدیمدیگري از  ی هدر آی

زنید و  زمین اسرائیل مي ۀربر من نازل شده گفت شما چه کار دارید که این مثل را در با

هاي پسران کند گردید... هر که گناه کند او  گوئید پدران انگور ترش خوردند و دندان مي

متحمـل گنـاه پسـرش نخواهـد     خواهد مرد، پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر 

  .)به بعد 1، از 18(حزقیال نبي، باب » بود...

  

  ) تفسیر عام به خاص3

یک قانون با الفاظ عام بیان شود و پس از آن در همان آیه یا آیـات دیگـر   اي  اگر در آیه

شود و تنها همان موارد خاص مشمول آن  موارد خاص بیاید، عام از عموم خود ساقط مي

بني اسـرائیل را خطـاب کـرده بـه     «زیر بنگرید:  ی هقانون خواهند بود. براي نمونه به آی

نزد خداوند بگذارند، پس قرباني خود را از بهـایم   ایشان بگو: هرگاه کسي از شما قرباني

بهـایم   ی گرچه واژه ،در این عبارت. )2:1الویان، ( »از گاو و یا از گوسفند بگذرانید یعني

شود، اما چون پس از آن مورد خاص گاو یا گوسفند  معموالً شامل دیگر حیوانات نیز مي

ند و قرباني اختصـاص بـه گـاو یـا     شو آمده است، سایر حیوانات از حکم  اولیه خارج مي

  کند. گوسفند پیدا مي

  

  کتاب مقدسب) تفسیر متن به سنت در 

غالب یهودیان و مسیحیان مانند مسلمانان به سنت به عنوان منبعـی مسـتقل در کنـار    

چه کـه حـاوي سـنت و     یهودیت هر آن دین مسیحیت و کتاب آسمانی قائل هستند. در
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 داشتهبخش آنها روح القدس است، قداست  و یا الهامموسي(ع) و عیسي(ع) است  ی هسیر

  .باشند محترم مي کتاب مقدسها همپاي  و آن

بلکـه تعامـل    ،شـود  خالصـه نمـی   مقدسکتاب ر متن یسنت تنها به تفس ی محدوده

ن، ضـمن توافـق بـر اصـل سـنت،      یین دو آیسنت با کتاب فراتر از امر تفسیر است. در ا

ز نحوه تعامل سـنت بـا   یو ن )143 سنت (کهن، ی رهدگاههای مختلفی در مورد گستید

بـر   افـزون ان معتقدنـد کـه خداونـد    یهودی .)(Judaica, 15 کتاب آسمانی وجود دارد

؛ 22 ن سـالتز، یاشـتا ز بر موسی نـازل کـرده اسـت (   یعت شفاهی نیعت مکتوب، شریشر

(Encyclopedia of Religion, 270.  

 ؛165 چل،یم ؛121 ک،یه( نت استسمعتقدند که روح القدس منشأ  زین انیحیمس

The Catholic Encyclopedia, 14, 134ن دو گروه سنت یدر نظر ا ،گریان دی) به ب

صدد در اند که دا شدهیپ زین نییآ ن دویاهای اندک و نادری در  گروه. ی الهی داردیمنشأ

ری و عملی ت نظیاند که کتاب آسمانی برای هدا ن باور رفتهیاند و بر ا انکار سنت برآمده

  ).73ـ60 و شمخی، شاکرنکـ :  شتریبآگاهی برای (کند  ت مییان کفاین ادیروان ایپ
  

  فسیر متن به اجماعت ج)

گونه که در اسالم به عنوان یکـي از مباحـث مهـم     در یهودیت و مسیحیت، اجماع به آن

شـود. شـاید    مختصري به آن مي ی ه. گاه اشارنیستآمد مطرح  علم اصول به حساب مي

هاي آن، این باشد که در نظر آنان به ویژه مسیحیت، مراد از اجماع، پـدران   یکي از علت

براي کتاب مقدس اسـت و در ایـن صـورت اجمـاع     » سنت ی همثاب«کلیسا هستند که به 

  آید. جزئي از سنت به شمار مي

اید به شدت و دقت رعایـت شـود و   در مورد سنت کلیسا دو احتیاط بگفته شده که 

شـود   روشنها بگراید: نخست اینکه بایدبه آن دیبا خواهد بدعتگذار شود، نمي کس کههر

اسقفان کلیساي کاتولیک بـا   ی هکه آیا از روزگار قدیم حکمي وجود داشته است که هم

 ای لهأکـه هرگـاه مسـ    حجیت یک شورای جهاني آن را تصویب کرده باشـند، و دوم ایـن  

شود، باید به پدراني رجوع کرد که در زمان و اي پیش آید که حکمي براي آن یافت ن تازه

 ی همکان خویش با جماعت و ایمان متحد ماندند و بـه همـین دلیـل آموزگـاران عقیـد     

عقیـده   شوند، اگر ما بتوانیم کشف کنیم که آنان کـامالً متفـق و هـم    لحاظ مي» محتمل«

ست و کـاتولیکي  در ی هتردید نتیجه بگیریم که چنین چیزي عقید توانیم بي اند، مي بوده

   .)274، پیترز؛ 120 ،کرنز( کلیسا است
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داشته و در امکان ابهام » اجماع«اند که  بر این عقیده کتاب مقدسپژوهشگران برخي 

خیلـي مـبهم اسـت و از     1»اجماع مؤمنان«گویند: عبارت  است. اینان ميدیتردتحقق آن 

 اصـل مـؤثري بـراي    کـه عمـالً   ل بسیاري را مسلم انگاشـت تـا آن  ئاین گذشته باید مسا

کنند، براي تأییـد آن بـه    که از این نظریه دفاع مي تشخیص تفسیر صحیح باشد. کساني

پیشـین را کـه    شماری از پرسشهایکه این نظریه  کنند، در حالي توافق اکثریت تمسک مي

گذارد؛ مثالً چه کسي باید تعیین کنـد   باقي ميحل ناشده در آنها هیچ توافقي وجود ندارد، 

 و چه تعداد در تحقق اکثریت کـافي اسـت؟  فق عمومي بر سر چه چیزي حاصل شده توا که

وجـود دارد کـه در نظـر    » رأي اکثریـت «به نام زی یهودی چیدرسنت  .)161ـ160 ،پیلین(

باشـد، قبـول اجمـاع     پـذیرفتنی آنان امري پذیرفته شده اسـت. پـس وقتـي نظـر اکثریـت      

رخالف اجماع در اسالم کـه بیشـتر مربـوط بـه     است، حتي در مسائل عقیدتي، بتر  شایسته

بایست معیار و میزاني وجود داشته باشـد   مي پژوهشگران،از نظر برخي  مسائل فقهي است.

ایـن میـزان    ،ها مصون داشت. از نظر ایشـان  گیري از آن، بتوان کلسیا را از لغزش که با بهره

که قاعده و معیـاري بـراي    متناسب با تعداد و نوع لغزش، نیاز به کسي هست :است» سنت«

تفسیر انبیا و رسوالن، معین کند، به همان طریقي که قاعـده و معیـار کلیسـاي کاتولیـک     

پیروي کنیم، به شرط این که تصدیق کنـیم  » کلیت«کند. در این راه، ما باید از  ميسفارش 

. مـا  آن را پذیرفتـه اسـت   جهـان که همین، ایمانِ درست است، ایماني که کلیسا در سراسر 

هـایي   ن برداشـت کنیم، مشروط به آن که ما به هیچ وجـه از آ  را تأیید مي» باستان ی هدور«

انـد، فاصـله نگیـریم. مـا بـه       ان بزرگ و پدرانمان آن را ادعا کـرده که روشن است که قدیس

باستان، از همـه (یـا قطعـاً نزدیـک بـه       ی هکنیم که در این دور شرطي از اجماع پیروي مي

  .)355ـ353، وهمي اسقفان و استادان پیروي کنیم (اه همه) تعریف

به موجب اصول اعتقادي ارتدوکس، کلیسا از خطا مصون است. این حقیقت بر تمام 

شود، و اختصاص به اسقف یا اسقف اعظم ندارد. این همان سنت متفق  کلیسا منطبق مي

م روحـانیون هسـتند و هـم    الرأي کلیسا است که مصون از خطا است و نگهبانان آن، ه

روحاني. ایـن تصـور اجمـاع صـحیح کـه بـه عنـوان آخـرین مأخـذ بـا عنـوان            افراد غیر

حجیت  ی هآموز .)35 ،مولند( هاي الهیات روسي است اظهار شده از ویژگي» سابورنوست«

کلیسا و نیز تفوق کلیسای روم در قرن پنجم میالدي به دست پاپ لئوي بـزرگ باعـث   

یکي این که ایـن نهـاد، مرجـع موثـق و      شأن مهم و اساسي پیدا کند: شد که کلیسا دو 

                                                                                                                                                                

1. consensus of the faithful  
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 ی همعتبر و معصوم براي بیان حقایق و تفسیر کتاب مقدس باشد. و دیگر این که واسـط 

کردند   یم یپروتستانها بر این مطلب پافشار .)95 ،؛ کرنز43ـ42(انس،  فیض الهي باشد

 یر حـالى کـه کلیسـاى کاتولیـک رومـ     که سنت را باید از کتاب مقدس اقتباس کرد، د

با کتـاب   یرا مجاز بشمارد که در صورت عدم ناسازگار یا»نانوشته یسنتها«حاضر بود 

شد  یتصویب م یمقدس و تأیید عام متکلمان، حجیت و اعتبارشان توسط جامعه مسیح

  .)165 میچل،(

 قـدس کتاب ماجماعی در نظر محققان چنین که د شو این توضیحات استفاده مي از

گویند کتـاب مقـدس ابهـام زیـادي      مي ها است. کاتولیکبه ویژه مسیحیان، همان سنت 

تواند خود را تفسیر کند و نیاز به مرجع دیگري است تـا معنـي    اي که نمي به گونه ،دارد

کردند اما امـروز   موسي و کاهنان تورات را تفسیر مي ،عهد قدیمدرست را بیان کند. در 

تفسـیر الکتـاب   ( استدست کلیسایي است که تحت اوامر پاپ ، در کتاب مقدستفسیر 

مسیحیان کاتولیک، ساختار ایمان راست کیش بر دو  ، از نظرسان بدین .)1/20، المقدس

 Encyclopedia(س ستون استوار بود؛ یکي، سنت شفاهي کلیسا و دیگري، کتاب مقد

Religion and Ethics, 7/41(.  

تنها شامل شرح و تفسیر کتاب مقدس نمی شـود   سنت از نظر مسیحیاناجماع و یا 

ها نشده است، اما در سنت ذکر  مواردي نیز وجود دارد که کتاب مقدس متعرض آنبلکه 

در هیچ کدام از کتابهـاي   ،) قانوني شدن اسفار1ین موارد  عبارتند از:برخی ازااند.  شده

معتقدند که تأیید آبـاء  مسیحیان   ،بدین قرارمقدس تأییدي بر حجیت آنها وجود ندارد، 

اسـت  حکایت از تأیید آنها توسط روح القدس   ،عهد قدیم و جدیدیسا نسبت به کتب لک

که نویسندگان کتابهاي یهودي و ) الهام نویسندگان اسفار؛ این2. که این خود سنت است

اند نیز توسط آبـاء   مسیحي کساني بوده اند که با الهام روح القدس کتابهایشان را نوشته

یم تثلیث؛ ) تعل3کلیسا تأیید شده است و امري نیست که خود کتاب مقدس تأیید کند. 

ش در سنت مسیحي شکل گرفته است، چرا که در هیچ کجـاي  تثلیث نیز به شکل فعلی

 .)43 (انس،مسیحي به صراحت از سه اقنوم به عنوان خدا یاد نشده است  کتاب مقدس

ن، چنین فهمیـده انـد کـه بعـد از     به آسماخنان عیسی در هنگام عروج مسیحیان از س

ـ ایشان، روح القدس الهـام بخـش آنهـا خواهـد بـود (      از از ایـن رو،   .)7 ،16: یوحنـا،    کن

ارائـه   کتـاب مقـدس   از اکلیسـ  تفسیری که نیز های کلیسا و بیانیه مسیحیان سنتی،نظر

  ت. محسوب شده و همانند کتاب مقدس دارای اعتبار اس )(اجماعجزو سنت  دهد می
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  (مجازی) تفسیر تمثیلی ظاهری؛غیر تفسیر

، گـرایش بـه تفسـیر    کتـاب مقـدس  توجـه در دانـش تفسـیر    شـایان  هاي مهم و  یکي از فعالیت

تفسـیر   ی اسـکندریه کـه اولـین مدرسـه     ی هسرو به اصطالح تفسیر مجازي است. در مد تمثیلی

شـده اسـت. اصـحاب     مـي  بوده، به مجازگرایي و تأویل و رمزي بودن کلمات، تکیه کتاب مقدس

تفسـیري،   ی هکردنـد. در ایـن شـیو    را طبق این روش تفسیر مي کتاب مقدساین مدرسه آیات 

اسـتوار اسـت    بـاور تفسیر تمثیلي بـر ایـن    شود. الفاظ در جهت معناي خاص توجیه و تأویل مي

ن یا معني آشکار متن، معني واقعـي آن نهفتـه اسـت. برخـي تمثیـل را همـا      ها  واژهکه در پس 

  .)12ـ11رام، ( گرایي یوناني ریشه دارند دانند. مکاتب تمثیلي در تمثیل استعاره مي
  

  گرایي یهودي تمثیل

 ،آن ی تـرین فایـده   کـه محسـوس   گر اسـت تمثیل به معناي شناساندن چیزي با چیز دی

معناي تمثیلي بدین معناسـت کـه   ، کاربرد عهد عتیقدر تسهیل و تسریع درفهم است. 

اشاره به مسیح دارد. این بدین معناست کـه  ای  گونهارش شده است به هرچه در آن گز

هـا، آمـدن عیسـي را اعـالم      اعمال و نمونههاي مقدس آمده، با سخنان،  کتاب هرچه در

، تمثیل تنها اختصاص عهد عتیقدر تفسیر مسیحي از متون مقدس بدین قرار، دارد.  مي

د، بلکه اعمال و افعال نیـز تمثیلـي از   ندار ل و سخنان گزارش شده در این متونبه اقوا

  . (Montague, 67)تخداوند در عیسی اس» ود آشکار سازيخ«

یهودیان با تنشِ میان کتـب مقـدس ملـي خـود و سـنت فلسـفه یونـاني (خصوصـاً         

ه هر دوی اینها وابسته باشد؟ توانست ب بودند. یک یهودي چگونه ميرویارویی افالطون) 

 حلي بود که یونانیان بـراي مشـکل خـود در پـیش گرفتـه      اهمشابه ر ،حل این مشکل راه

کـه گفتـه شـده     از یونانیان اقتباس کردند، چنـان  حل را بودند. در واقع یهودیان این راه

ایشان  یهودیان اسکندریه نیازي نداشتند روش تمثیل را براي خود اختراع کنند،«است: 

  .)12رام، » (آن را در دسترس داشتند

بـود  » فیلـون «گراي یهـودي   لترین تمثی مدرسه اسکندریه و برجستهترین مفسر  مهم

اي براي تعبیر  او یهودي بسیار معتقدي بود. او با ابداع روش پیچیده .)م 54م تا ق. 20(

اي میان ایمان یهـودي و فلسـفه یونـان بوجـود      تمثیلي، توانست در تفکر خود، مصالحه

مستقیم در  ی ریشه ،لسفي پنهان در آنآورد. روش جستجو در متن براي یافتن معاني ف

   رفتــه شـــده توســـط پـــولس و فیلـــون دارد روش تفســیري غیرلفظـــي بـــه کـــار گ 

(Metzger, 305).  
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نامیـده  » میـدراش «روش تفسیري غیرظاهري مورد استفاده توسط راهبـان یهـودي   

ین است که در متني که به به معناي جستجو کردن است. فرض بر اواژه، شود که در  مي

یک حکمت، یک نشانه از چیزي دیگر، یک تمثیل وجود  ،شود لفظي تفسیر ميل غیرشک

شـود.   دارد که باید یافت شود چیزي که باید آن را یافت، راز قانون (شریعت) نامیده مي

 .)(Wolfson, 24 شوند را پنهان یـا سـمبلیک نامنـد    متوني که به این روش تفسیر مي

 ،بـراي اسـتفاده از تفسـیر تمثیلـي     آیـد،  ه شمار میبکه بنیانگذار تفسیر مجازي فیلون 

هاي مشخص  عمالً حدود بیست قاعده براي تعبیر تمثیلي بخشکند و  اي ذکر مي قاعده

تر گرد  کلي زیر عنوانهایتوان  این قواعد را مي بیشترکتاب مقدس ابداع کرده بود. البته 

امـا معنـی    سـت، نیفایده  معتقد بود معني ظاهري و لغوي بيعین حال که  درآورد. وي 

 را رها نمود. کتاب مقدسباید ظاهر  به خاطر آن دانست که برتر میچنان  غیرظاهری را

نامد. البته او این روش را در جاهاي دیگر  مي 1فیلون این نوع از تفسیر را معنای پنهاني

، 3، راز2يدرونـ کنـد:   ز در این زمینه استفاده مينامند. او از تفاسیر دیگري نی تمثیلي مي

نامد. او در مقابل این  مي 5لفظي) را مداريو... . او روش تفسیري غیرظاهري (غیر ،4سرّي

برد. او معناي لفظي را بدن و معنـاي درونـي را    نام مي 7یا آشکار 6روش از روش ظاهري

  .)31-25همو، ( کند روح معرفي مي

کـه تـورات ـ شـریعت      یهود در مورد ارتباط با خدا، اعتقادشان بر این اسـت  نرفااع

ضـد   ی هآنان از اندیشـ  ،رو ن یهود عمده و اساسي است. از اینمکتوب و شفاهي ـ در آئی 

کنند و سنت تـوراتي   شمارد، پرهیز مي که فقط ایمان و نه شریعت را کافي مي 8شریعت

دهند و با دادن قدر و ارزش آسماني و معنوي به احکام و شعایر آیینـي کـه    را اشاعه مي

گونه از تفسیر  رسانند. این ها را به اثبات مي ادر به بیان آن نیست، حقایق معاني آنعقل ق

روش تفسیر سرّي و عرفـاني ـ یافـت.    ـ   یهود» قباالي« ۀتوان در شیو را مي کتاب مقدس

آیین قباال سنت اصلي عرفان یهود است. این آیین اجابت راه مقدس زنـدگي اسـت کـه    

  سازد. عارف آشکار مي وحي براي ی هخداوند به وسیل

                                                                                                                                                                

1. underlying  meaning 
2. inner meaning  
3. mystery 
4. secret 
5. tropical 
6. literal 
7. obvious  
8. salvation 
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دیدگاه کتاب مقدس پژوهان، اصطالح قباال در کل به عرفان یهود از قرن دوازدهم  از

ولي تاریخ طوالني آیین قباال، پیروان آن طیف گونـاگوني از تعـالیم    ،شود به بعد اطالق مي

هاي تأویل متون را گسترش دادنـد کـه برخـي از     هاي تمثیلي و روش حکمت الهي، دستگاه

هـاي   تمثیل نقش بسـیار مهمـي در نوشـته    .)18کاویاني، ( ها متضاد و متناقض نما بود آن

ها است. اصالً کـل عـالم از دیـد     کند. عالم قباال سرشار از نمادها و مثال اکثر قباالها ایفا مي

قباال نوعي جسم مثالي است. اعمال دیني مقرّر در تورات یعنـي احکـام تکلیفـي شـرعي از     

پـذیر   تـر واقعیـت مشـاهده    نمادهایي هستند کـه در آن، قلمـرو پنهـان و عمیـق    نظر قباال، 

  .)82، همو( کند تابد و آن را هر چه بیشتر حقیقي مي گردد. نامتناهي بر متناهي مي مي

هاي خاصی که در کتـاب مقـدس آمـده     و نام یهود، اعداد تمثیلیعرفانی و  در نظام

اعـداد نقـش    ،از ایـن رو  .)502 ،(احمـدي  ای هستند است، دارای معناهاي رمزي نهفته

تفسیر تمثیلي اعـداد   ی  هکنند. اگر چنین باشد، به وسیل خاصي در دانش بشري ایفا مي

  .)16(رام،  توان به حقایق بسیاري دست یافت کتاب مقدس مي

  

  گرایي مسیحی تمثیل

مـورد   نظام تمثیلي که نزد یونانیـان بـه ظهـور رسـید و یهودیـان آن را تقلیـد کردنـد،       

اي گسترده بـر تفسـیر و    کلیسا قرار گرفت و تا زمان اصالحات کلیسا، به گونه ی هاستفاد

گرچه روش تمثیلي را به افراط بـه   ،نویسندگان مسیحي حاکم بود. کتاب مقدستأویل 

  کردند.  بردند، اما ناخودآگاه از روش لغوي نیز استفاده مي کار مي

ی  پایـه  ي از تفسیر خـود حضـرت مسـیح(ع) بـر    به موارد بسیار انجیلما در روایات 

کنـیم. بـه عنـوان     تمثیلي و رمزي یهود برخورد مي در تفسیر هاي تمثیلي موجود شیوه

 آورد کند که چگونه داستان شباني را مـي  نمونه، انجیل یوحنا از حضرت عیسي نقل مي

شنایي کـه از او  کند و با صداي آ ها را از آغل بیرون ميزند و آن که گوسفندان را صدا مي

رونـد، بلکـه    کنند، در حالي که اگر غریب و دزد باشد نمـي  شناسند او را همراهي مي مي

فهمند منظور چیست،  گوید، اما حواریون نمي گریزند. این مثال را حضرت عیسي مي مي

به درسـتي مـن   « :هد که این مثال، رمز و کنایه استشود توضیح د ناچار مي ،بدین روي

اند، لیکن گوسفندان  اند پیش از من دزدان بوده ندانم و جماعتي که آمدهدر جاي گوسف

  .)26ـ1:10یوحنا،  انجیل» (کنم ام و شما را دعوت مي اند و من آمده نشنیده

 .)279(عزیـز،   فـراوان اسـت   انجیـل رهاي تمثیلي و رمـزي در  یو از این دست تفس
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ران آمـده اسـت کـه بیـانگر     هاي پـولس رسـول و دیگـ    ها در نامه همچنین از این نمونه

تفسیر تمثیلـي (مجـازي)   ). 56نعنانه، ( ها از تفسیر تمثیلي یهودي است تأثیرپذیري آن

اي دور مـورد اسـتفاده    در میان مفسران کتاب مقدس کاربرد فراوان داشته و از گذشـته 

   ایشان قرار داشته است.

عمل، تفسیر او بر رسد در مقام  مي کتاب مقدسبه تفسیر  1وقتي کلمنت اسکندرانی

اساس فیلو است. هر کلمه و سیالب معناي خـاص خـود را دارد، امـا از آن جـا کـه بـه       

کلمنـت   بر این پایـه، اي نمادین نوشته شده است، معناي آن معموالً واضح نیست.  گونه

کتاب رمزي بودن  ی هاي در بار کرد، نظریه اسکندري نخستین مسیحي بود که تالش مي

  .)16 روالن مینیه،( بپردازد مقدس

از ایـن نظـر    2کلمنت نتوانست نظام الهیاتی کامل پدید آورد. امـا شـاگردش اریگـن   

ترین عضو و نماینده مکتب اسکندریه  شخصیتي تمام عیار است. اریگن به عنوان برجسته

گذاري کـرد. او در   و پرکارترین مفسر کلیساي اولیه، اصول نظري تمثیل مسیحي را پایه

کند که خداوند مقدر کـرده اسـت    اصول اولیه، ادعا مي ی هاش، دربار رسالهکتاب چهارم 

، بلکه انتقال متني آنها نیز با وجود همه نقلهاي کتاب مقدسکه نه تنها فهرست قانوني 

برداران کامالً الهام شده باشد و به طور خالصه اثبات حقیقـت   متفاوت و خطاهاي نسخه

مقتضـيِ  » الهـام شـده  «یک مـتن   ،وي از نگرگاهیرد. گ را بر عهده مي کتاب مقدسالهام 

 Bruse( .دهد است که روح را از قلمرو جسم به قلمرو روح عروج مي» روحاني«تفسیري 

M.Metzger 311-312.(  

از جملـه آراي مهـم   «نویسد:  اریگن مي ی همشهور فلسفه، دربار تاریخنویسژیلسون، 

 برخـي از آیـات معنـاي    کتاب مقدسدر است.  کتاب مقدستفسیر و تأویل  ی او، مسأله

شود: خداوند آسـمان و زمـین را خلـق     که گفته مي محکم و حقیقي خود دارد، مثل این

را باید بـه تأویـل بـرد و ایـن      »خداوند دست دارد«کرده است. ولي برخي از آیات مثل: 

کتـاب  او در  .)23، (ژیلسون »تأویل داراي مراتبي است که متناظر با وجود انسان است.

پذیرد و به عبارت دیگـر میـان معنـاي     را مي کتاب مقدسخود، وجود معاني متعدد در 

گـردد. در ایـن صـورت بـراي      مستقیم (تاریخي و حرفي) و معناي باطني تمایز قائل مي

در واقع به نظر اریگن سراسـر   درك معناي باطني لفظ باید به تفسیري رمزي پناه آورد.

سـاز معـاني    اي که پـس از آن زمینـه   نایي است، نظریهداراي سه سطح مع کتاب مقدس

                                                                                                                                                                

1. Clement of Alexandria 
2. Origen 
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نامید. این  مي کتاب مقدسچهارگانه شد. معناي نخست، لفظي است که وي آن را جسم 

تر است و از نظر اریگـن بـه منزلـه روح     یابند. معناي دوم اندکي عمیق معنا را همگان درمي

توانند این سـطح معنـایي    است. کساني که استعداد بیشتری داشته باشند مي کتاب مقدس

شود بـه منزلـه    ترین معني را شامل مي را درك کنند. سومین بخش که در عین حال عمیق

آیـد.   هـاي کامـل بـر مـي     انسـان  ی هاست. درك این بخش فقط از عهد کتاب مقدسگوهر 

کـرد   جسـتجو مـي   کتـاب مقـدس  چه را که در  توانست هر اریگن با این سطوح معنایي مي

کتابي است روحـاني و معنـي آن را فقـط بـا روحـاني       کتاب مقدس .)جاهمان ،(مینیه بیابد

هـا   تـوان آن  نیز حاوي عناصري است که نمي عهد جدیدتوان درك کرد. حتي  کردن آن مي

  .)16(رام،  باید آنها را روحاني کرداز این رو، را لغوي در نظر گرفت، 

و توجه به معـاني روحـاني    ریغیرظاهمسیحیت نیز ما شاهد تفسیر  آییندرسان،  بدین

که اصـول  شـد  اریگن از معتقدان جدي این روش تفسیری شـناخته مـي   و عرفاني هستیم. 

تفسیري را سامان بخشید. او سطوح گوناگون معاني ظاهري، اخالقي و روحاني را جداگانـه  

 کتـاب مقـدس  ، چـون  در نظر اوها شمرد.  بازشناخت و معاني تمثیلي روحاني را برترین آن

 در صدد بیان حوادث و رخدادهاي تاریخي نبوده و به شکل رمز نوشـته شـده اسـت، بنـابر    

چهارم  ی سده ی همکتب اسکندری بایستي با تفسیر مجازي آن معاني را به دست آورد. ،این

    .هاي تفسیري اریگن و از جمله استفاده از تمثیل ادامه داد به شیوهم 

 عهد قدیمتفسیر در طول تاریخ تفسیر  ی هشیواگر چه این پژوهشگران به باور برخی 

 هاي داشته، گاه به صورت گسترده و گـاه بـه شـکل محـدود     ، فراز و نشیبجدیدعهد و 

 کتاب مقـدس هاي خاص  اما به علت ساختار و ویژگي ،گرفته است مورد استفاده قرار مي

برد و کـارآیي  ها مانند عقالنیت، کار هاي تفسیري، حتي جدیدترین دوران در تمام دوران

  .)101، بارکلی( خود را نشان داده است
  

  1شناسانه تفسیر تمثیلي؛ تفسیري سنخ

رفـت،   هاي لفظي و تمثیلي به کار مي نوع دیگري از تفسیر رواج داشت که در کنار روش

تـاریخي نقـل شـده در متـون      رخدادهای ،شناسانه بود. در این تفسیر و آن تفسیر سنخ

بـه شـکلي نمـادین، بـه      ،بـر معنـاي ظـاهري    افزون، عهد قدیممقدس، و به ویژه متون 

کـرد،   رویدادهاي دیگري (مثالً رویدادهاي مربوط به عهد جدید و مسیحیت) اشـاره مـي  

ل از دریاي سرخ بیان شده یئاسرا بود که در عبور بنياي  ، سنخ یا نمونهمثالً غسل تعمید

                                                                                                                                                                

1. typological 



 1390شماره یکم، بهار و تابستان  ،چهل و چهارم، سال ادیان و عرفانمجله                                               112

  شد. ، یوشع و... شمرده مينمونه آدم (ع)) و یا مسیح6ـ1:10قرنتیان اول،( بود،

 کتاب مقـدس تفسیري جایگاهي مهم و در عین حال پیچیده در تفسیر  ی این شیوه

ها  رویدادها، اشخاص، مکانتواند در  مي عهد قدیم و جدیددارد. این ارتباط تاریخي بین 

عهـد  گرفتـه شـده و در   »tupos«از کلمـه یونـاني   » type«و یا اشیاء خود را نشان دهد. 

بار تکرار شده است. بر ای این کلمه معاني مختلفي از جمله، عالمت و  14حدود  جدید

 نشانه، نمونه در طاعت و ایمان، تعلیم انجیلي، نجات آخر الزمـاني و... ذکـر شـده اسـت    

شناسانه قرار گرفته  به شکل خاصي تحت تأثیر تفکر سنخ هد قدیمع .)307ـ306، (عزیز

زشناختي میان آغاز و انتهاسـت. اشـعیا و عـاموس در    بود، بدین معنا که تطابق رستاخی

کنند، عاموس در مـورد بازگشـت    صحبت ميشناسانه به بهشت  بازگشت رستاخیز مورد

گردي و  بـه   داود اصیل، یوشع و اشعیا، در مورد بازگشت به روزهاي سرگرداني و بیابان

  .)Gerhard vow rad, 175-176 ( اورشلیم داودي قدیم

اي است کـه   است. او نخستین نویسنده 1»هیپالتوس«دگان مسیحي غربي، یکي از نویسن

، تفسیر 2النیدر دست است: تفسیر کتاب دا کتاب مقدسبعضي از اسفار  ی هتفاسیرش دربار

آثـار تفسـیري او در واقـع گسـترش روش      4، و برکت یافتن اسـحاق و یعقـوب.  3غزل غزلها

ری اسکندراني متمایز است. در آثـار او  یفسشناسانه در تفسیر است. روش او از روش ت سنخ

شود که گویا براي کلیساي روم حائز اهمیت هسـتند.   همچنین نمادهایي از کلیسا یافت مي

هـاي آن   که ناخدایش مسیح است و دکل آن، صلیب، درخت انگوري کـه شـاخه   آن کشتی

لزماني رایج در آخرا هاي هایش شهیدان هستند و... . تفاسیر وي از اندیشه قدیسان و خوشه

  ).40 به نقل از فیروزی،(Danielou, 70  یهودیت تأثیر پذیرفته است

شناسانه بدون شک همان تفسـیر تمثیلـي بـود و در آن زمـان بـه       بته تفسیر سنخلا

 گیـری  آغـاز شـکل  ایـن نامگـذاري بـه همـان دوره      ی پیشینهشد.  همین نام خوانده مي

کسي است که از تفسـیر تمثیلـي سـخن    گردد. پولس قدیس نخستین  مسیحیت باز مي

در ارتباط با داستان مربوط به هاجر و ساره  )24:4به غالطیان ( هنام وي در .گفته است

ري یتفسـ  ،آنچنـان کـه پیداسـت، پـولس در ایـن نامـه       از این معنا استفاده کرده است.

تمثیلـي  تفسـیر   ،این کند. بنابر شناسانه از داستان ابراهیم و دو فرزندش عرضه مي سنخ

عهـد  تمـام  از این رهگـذر،  نهاد و  شناسانه مي نامي بود که کلیساي اولیه بر تفاسیر سنخ
                                                                                                                                                                

1. hippolytus 
2. commentary on Daniel 
3. commentary on the song of songs 
4. blessings of Issac and Jacob 
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روحي بود کـه بـه    ی هتفسیري تمثیلي بر عهد جدید بود. عهد جدید بازتاب دهند قدیم

  .)Grondin, 26( شد آن، الفاظ ظاهري عهد قدیم قابل فهم مي ی هواسط

  

  گیری نتیجه

ها و  گوناگوني در روش اختالف در مباني تفسیر متون مقدس،ر مهم بسیاپیامدها  زا یکي

، هم در میان مفسران یهودي و مسـیحي دو مکتب تفسیري م رویکردهاي تفسیري است.

ابطـه  ظاهري است که مفسر بایـد مبنـاي خـود را در ایـن ر    تفسیر ظاهري و تفسیر غیر

هر الفـاظ و همـان معنـاي    تفسیر ظاهري فقط باید به ظـوا ی  پایهزیرا بر  ،مشخص سازد

، مفسـر مـي توانـد مـوارد     ظاهريدر صورت اعتقاد به روش غیرابتدایي توجه کند، ولي 

رویکرد غیر  ،مبهم را از طریق تفسیر تمثیلي یا مجازي شرح دهد. از میان این دو روش

های  حی برای گشودن گرهیهودی و مسیمفسران  .است مورد تأکید بودهظاهري همیشه 

وجود معانی متعـدد و   ی هنظری ،به بیان دیگر اند. لی روی آوردهیر تمثیبه تفسمتن، گاه 

کـه  » لییر تمثیتفس« روحانی در کالم الهی مبنای اساسی تفاسیر مجازی و رمزی است.

ای از  ا نمونهیدهد که موارد مبهم را مثال    ر مجازی است، به مفسر امکان میینوعی تفس

ـ     گری بداند. اما تفسیت دیواقع  ی هیـ ن الییر لفظی (ظاهری) تنهـا بـا ظـاهر الفـاظ و اول

رای معنـای  ی ویری، بـه معنـا  ین مکتب تفسیی سر و کار دارد و مفسرانِ طرفدار ایمعنا

گری یلی، موضوع خاصی در قالب موضوع دیر تمثیدر تفس ،شند. در واقعیاند ظاهری نمی

بران نیـز از تمثیـل اسـتفاده    بسیاری از پیـام  شود.   ان مییتر است، ب که داللت آن واضح

، توجهی بـه داللـت وضـعی و ظـاهر عبـارات      تفسیری ی این شیوه مفسران دراند.  کرده

از  ،نمودنـد و حتـی در ایـن راسـتا     نداشته و آیات قرآن را مطابق اعتقاد خود تفسیر می

 .شـود    گرفتند که نظیر آن در مکتب قباالی یهودی یافت می   حروف و اعداد نیز بهره می

ـ ا .به کار رفته است  ز این شیوهیحی نیر مسیدر تفس رو  ن روش بـرای مسـیحیان از آن  ی

وند یهود پیتوانستند با کمک آن، متون خود را با متون مقدس    ت بود که مییدارای اهم

لی، یزنند. در قرون وسطی برای متون مقدس چهار سطح معنایی قائل بودند: لفظی، تمث

ی داشته یها بیری در ادوار مختلف فراز و نشیتفس ی وهین شیا اخالقی و باطنی. هر چند

ر سـنخ شناسـانه   یمطرح بوده است. تفس مهمی رییاست،اما همواره به عنوان روش تفس

ان آن را در کنـار  یحیر اسـت کـه رواج داشـته و مسـ    یگـری از تفسـ  یپولوژی)، نوع دی(ت

ر، برخی اشخاص، یگونه از تفس نیاند. مطابق ا گرفته لی به کار مییهای لفظی و تمث روش

گری هستند که بـا  یای دیها و اش گر اشخاص، حوادث، مکان انیاء نمایها و اش حوادث، مکان
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 میعهـد قـد  نی هستند. به طور مثـال، موسـی(ع) در   یهای مع ها و تفاوت هم دارای شباهت

کـه  ن باورنـد  یـ حی بـر ا یاری از مفسران مسـ یاست. بس دیعهد جدسی(ع) در یلی از عیتمث

سـی(ع) و  یحضـرت ع  ۀی درباریشگویاند به نوعی پ آورده قیعهد عتامبران در یچه پ تمام آن

 گـران  تمثیـل ایـن اسـت کـه     ل بسـته اسـت.  یدی است که خداوند با بنـی اسـرائ  یعهد جد

آنهـا   روحـانی به این روش تمسک جسته و مراد اصلي آیات را در معناي دروني و  مسیحی

    راه پیدا کرده است.تفسیر یهودي به تفسیر مسیحي از  ها شیوهاین دانستند  مي
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