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  چکیده
تا پـیش از  . تغییر بزرگی در نوع نگاه محققان به کتاب مقدس پدید آمد ،از اواخر قرن هجدهم

امـا نارضـایتی   . هـای کلیسـا بـود     دن دربارۀ کتاب مقدس در چارچوب آمـوزه یاین زمان اندیش
رشد دئیسم و تهاجمـات روشـنگری          از نحوۀ استفادۀ مقامات کلیسایی از کتاب مقدس،        فزاینده 

با کتاب مقدس مانند یک اثر انسانی و محصولی متعلـق  نقادان . منجر به آغاز دورۀ نقادی شد
و  قـرار دادنـد   دموضوع تحقیقات موشکافانۀ خو و آن را ز تاریخ بشر برخورد کردندای ا  به دوره

نظرات آنان دربارۀ نویسندگان واقعـی  . های کتاب مقدس را به چالش کشیدند تقریباً تمام جنبه
موجب متزلزل شـدن  ... این کتاب، مطالب متناقض آن، خطاهای تاریخی، علمی، جغرافیایی و 

مسیحیانِ معتقد نیز، کـه کتـاب مقـدس را کتـابی عـاری از خطـا و       . شدجایگاه کتاب مقدس 
هایی کلی و یـا مـوردی بـرای      حل  دانستند، کوشیدند راه ها به سوی سعادت می راهنمای انسان

در ایـن مقالـه، پـس از معرفـی     . دادن به اشکاالت وارد شده از سوی نقادان فراهم کننـد   پاسخ
. ها خـواهیم پرداخـت   آن، به معرفی و نیز بررسی این پاسخ جریان نقادی کتاب مقدس و نتایج

ها، تفسـیر تمثیلـی، نسـخۀ     ظاهری بودن تناقض: اند ها ذیل چهار عنوان بررسی شده این پاسخ
  .اصلی، و عدم مشروعیت نقادی کتاب مقدس

االهیات مسیحی، کتاب مقدس، نقادی، خطاناپذیری کتاب مقدس، تفسیر : ها کلیدواژه
  .تمثیلی

                                                            
  .پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب قم. 1
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  مقدمه. 1
تا پـیش از ایـن زمـان    . از اواخر قرن هجدهم تغییر بزرگی در نوع نگاه محققان به کتاب مقدس پدید آمد

از نحـوۀ اسـتفادۀ          اما نارضـایتی فزاینـده   . های کلیسا بود  دن دربارۀ کتاب مقدس در چارچوب آموزهیاندیش
و تهاجمات روشنگری منجر به آغاز  )به دین طبیعیاعتقاد ( رشد دئیسم       مقامات کلیسایی از کتاب مقدس، 

محققان فشارهای سابق را کنار گذاشتند و بـا کتـاب مقـدس ماننـد یـک اثـر انسـانی و        . دورۀ نقادی شد
ان، با احترام ینقادان به جای آنکه، همچون پیشین. ای از تاریخ بشر برخورد کردند  محصولی متعلق به دوره

مقدس و تفسیرهای آن برخورد کنند، کتـاب مقـدس را موضـوع تحقیقـات     و بدون هیچ پرسشی با کتاب 
  .موشکافانۀ خویش قرار دادند؛ تحقیقاتی که ممکن بود به نتایجی نامناسب برسد

ژان آستراک، ، کسانى مانند اِراسموس و هوگو گروتیوس، ریچارد سایمونالبته پیش از این دوره نیز 
 بودنـد اى بـه بحـث نقـادى کتـاب مقـدس پرداختـه         بـه گونـه  نیوتن، هر یک و توماس هابز، جان الک 

)Metzger and Coogan, 1993, p. 322( هـای    هـاى فـردی بـا تـالش      اما این آثار پراکنده و فعالیت؛
. نبـود قابل مقایسه  گسترده و عمیقی که در قرن هجدهم و تحت تأثیر نهضت روشنگرى آغاز شد، هرگز

  )109، ص1376کیوپیت، (

  شناسی یا نقد متن  نسخهنقادی . 2
نقـادی  . شناسی یا نقادی متن  نوعی از نقادی، پیش از دورۀ مدرن آغاز شده بود؛ یعنی نقادی نسخه

هـا و نیـز     نسـخه . وظیفه شناخت و معرفى متن اصلى هر قسمت از کتاب مقـدس را بـر عهـده دارد   متن 
نقد متنى وظیفـه  . دس در دسترس استهای کتاب مق  های گوناگون و متعددی از هر یک از نوشته  ترجمه

 نیـز از طریـق  هاى موجود یک متن را شناسایى کند و از مقایسه و بررسى آنهـا بـا یکـدیگر و      دارد نسخه
شـد    سعی می؛ در واقع در این نقادی، االمکان متن اصلى یا معتبرتر را بشناسد هاى جدید حتى  کاربرد شیوه

خوانند، از زمـان    نیز می 1»فرودستنقادی «نوع نقادی که آن را این . متن اصلی کتاب مقدس تعیین شود
د آغاز شده بود و در این دوره قوت جدی شدۀ عهد  های جدید و نقادی  زمان با پیدایش نسخه  رنسانس و هم

  )Achtemeier, 1985, p. 129; Ferngren, 2000, p.  92(. و شدت بیشتری یافت
ماننـد         ؛ برداری وارد متن کتاب مقـدس شـده اسـت     واسطۀ نسخه بهگوناگونی  اشتباهات و خطاهای

جاافتادگی مطلب در مواردی کـه یـک   و یا ؛ δو  λاشتباه در نگارش حروفی که به هم شبیه هستند مانند 
بـردار از روی    در این صورت امکان دارد چشم نسخهد، جمله و جملۀ بعدی آن به یک کلمه ختم شده باش

ایـن   .کلماتی که تلفظ یکسانی دارند اما امالی آنها متفـاوت اسـت  در نگارش  اشتباهو یا  ؛جمله دوم بپرد

                                                            
1. lower criticism  
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  .کردند  بردار امال می  که متن را برای فرد نسخهداد   رخ میدر زمانی اشتباه بیشتر 
بـرداران بـه دالیلـی ماننـد       اما گاهی نیز تغییرات به وجود آمده عمدی بوده است؛ مثالً گاهی نسخه

این نوع تغییـرات عمـدی را   . کردند  ، و مانند اینها، تغییراتی در متن ایجاد میدستور زبانکردن امال، بهتر 
و یا گاهی کاتبان  توان دید  نیست میر سطح باالیی آن د زبان یونانی اصلی که در کتاب مکاشفه خصوصاً
در بسیاری از  مثالً؛ نگ کنندها هماه  های کتاب مقدس را با دیگر قسمت  کردند بعضی از عبارت  سعی می

تر این دعا در متـی    اصالح شده است تا با نسخۀ طوالنی، 4-2: 11تر مسیح در لوقا   دعای کوتاه، ها  نسخه
  )Stone, 1996, p. 102-105(. باشد مطابق 9-13: 6

  نقادی مدرن. 3
نقـادی  نـوع   ایـن در نامنـد؛    مـی  1فرادسـت ای کـه از قـرن هجـدهم رواج یافـت را نقـادی        نقادی

زمینـۀ دینـی و فرهنگـی      شـدن، و پـس    شـدن، مکـان نوشـته     نویسندگان اصلی، تاریخ نوشته کوشیدند می
هـای    به همین دلیل روش) Ferngren, 2000, P. 92( .ندنهای گوناگونِ کتاب مقدس را تعیین ک  نوشته

هاى ادبـى را در    که انواع سبک 2»شناختى  سبک«گوناگونی از نقادی در این دوره شکل گرفت؛ مانند نقد 
هـاى مختلـف     آورى، نویسنده و کاربرد گونـه   تاریخ جمع ۀکند تا شواهدى را دربار  وجو مى  یک متن جست

ای کـه    هاى شـفاهى   که بر ردیابى سنت3 »شناختی  سنت«و یا نقد  هاى کتاب مقدس به دست آورد  نوشته
که به تحقیـق در بـاب   4 »نقد ویرایشی«کند و یا   تمرکز میشدن هر متن وجود داشته است   قبل از نوشته

براى ایجاد متن اصلى و نهایى اسـتفاده   یمنابعچه  ازتا معلوم کند او پردازد   ویراستار نهایىِ هر نوشته می
 )Achtemeier, 1985, P. 131; Metzger and Coogan, 1993, P. 323( .کرده است
نیز تفاوت این نتایج م. بود آن       ، نتایج جسورانۀ حقیقات قبل از خودفاوت نقادی مدرن با تترین ت  مهم
شـده بـود کـه ریشـه در      ای بنـا   نقادی مدرن بر اصـول تجربـی  مدرن ریشه داشت؛  بینی نقادان  در جهان

در واقـع، جریـان نقـادى کتـاب مقـدس فـرع و زیرمجموعـۀ نهضـت         . تفکرات عصر روشنگری داشـتند 
ین، هم از نظر روش بحث و هم اصول حاکم بر تحقیق، تـابع نهضـت روشـنگرى    بنابرا. روشنگری است

  .بود
عقـل تجربـی حـاکم بـر آن     (هر آنچه را عقـل         که اشاره شد، اندیشۀ حاکم بر دورۀ روشنگری   چنان

هـای    فـرض   ، با تکیه بر این پـیش نقادان مدرن. شمرد  کرد و آن را باطل می  کرد، رها می  اثبات نمی) دوره

                                                            
1. higher criticism  
2. literary criticism  
3. tradition criticism  
4. redaction criticism  
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 آنـان . نددانسـت   گویی انبیا را جعلی و غیرواقعی می  مانند معجزات و پیش غیرعادیامور نهضت روشنگری، 
دانسـتند و معتقـد بودنـد ایـن       برخالف مسیحیان که کتاب مقدس را محصول وحی و مکاشفۀ االهی می

، ایـن کتـاب را   ه اسـت القـدس نوشـته شـد     ها توسط پیامبران و رسوالن و تحت هدایت الهـامِ روح   نوشته
 ,Ferngren(. کردنـد  مـی دانستند و آن را همانند سایر متون باسـتانی مطالعـه     ای کامالً انسانی می  نوشته

2000, p. 92(  
نقـادی کتـاب   . کننده در مطالعات نقادی کتاب مقدس نگاه تکـاملی بـود    یکی دیگر از مبانی تعیین

محققان کتاب مقدس با . یدایش و تکوین ادیان قرار داشتهای تکاملی در باب پ  مقدس تحت تأثیر نظریه
ای   شناسی و مطالعۀ تطبیقی ادیان چندان به پذیرش این نکته که مسیحیت و یهودیت ریشه  تأثیر از انسان

و [       گرفتـه بـر اسـاسِ      راغب نبودند؛ بلکه همۀ ادیان، اعـم از مسـیحیت و یهودیـت، را شـکل     دارنداالهی 
  )Ibid(.. دانستند  ط پیدایش آنها میمحی ]مطابقِ

  نتایج نقادی مدرن.4
جریان نقادی کتاب مقدس با ابتنای بر این اصول به تحلیل کتاب مقدس پرداخت و در نتیجـه بـه   

و اعتبـار  در صحت تردید موجبات  یها و هم نتایج نقاد  نتایجی متفاوت با اعتقادات سنتی رسید؛ هم شیوه
  .کتاب مقدس را پدید آورد

بـین   یهـا   برخی از اختالفات و تفـاوت  و به وسیلۀ آنهاسنت مسیحی سازوکارهایی ایجاد کرده بود 
کرد، اما نقادی کتاب مقدس این سازوکارها را به چالش کشید؛ مثالً   مقدس را توجیه می   های کتاب  نوشته
ای به آن مطلب اشاره   کرد و اگر در نوشته  مسیحی یک اندیشه را نظرِ کلی کتاب مقدس معرفی می سنت

و بـدین طریـق بسـیاری از     کـرد  مینشده بود و یا تفاوتی وجود داشت، آن نوشته را با آن عقیده، سازگار 
کرد؛ اما نقادی کتاب مقدس به جای هماهنگ کردن این اختالفـات بـر آنهـا تأکیـد       اختالفات را حل می

. دانسـت   عدم دقت و صحت کتـاب مقـدس مـی    های کتاب مقدس را دلیلی بر  و تفاوت در روایت کرد  می
این اعتقاد بر اساس گـزارش متـی و لوقـا    . به بکرزایی مریم مقدس بود دقتسنت مسیحی مع برای نمونه،

ای بـه ایـن عقیـده وارد      های عهد جدید بـه ایـن مسـئله خدشـه      اشارۀ سایر کتاب  از نظر کلیسا عدم . بود
و آیا ای ندارند؟   پولس و یوحنا به این مطلب اشاره       سید چرا مرقس، پر  ؛ اما نقادی کتاب مقدس میکند  نمی

  این عدم اشاره، دلیلی بر این نیست که این سخن را متی و لوقا جعل کرده باشند؟
واقعـۀ   های عقالنی برای توجیه موارد اختالف بـود؛ مـثالً    یکی دیگر از این سازوکارها ارائۀ احتمال

اما اناجیل دیگر آن را مربـوط بـه    ،داند  یل تبلیغ مسیح میاعبد را یوحنا مربوط به اوبیرون کردن تجار از م
ایـن واقعـه   کـه  دهـد    نشان می تفاوتِ در نقل گفت که این  سنت مسیحی می. دانند  اواخر تبلیغ عیسی می

کـه ایـن   ن انـد؛ امـا نقـادا     بیش از یک بار رخ داده است و این دو منبع مـوارد متفـاوتی را گـزارش کـرده    
نوا با انجیل یوحنا دربارۀ زمـان وقـوع ایـن      گفتند تفاوت اناجیل هم  می       دانستند،   کننده نمی  ات را قانعهتوجی

  )Metzger and Coogan, 1993, p. 319(. حادثه ریشه در اختالف االهیاتی این دو منبع دارد
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آنـان  . مقـدس عالقـۀ بسـیار داشـتند    نقادان کتاب مقدس به مسئلۀ تعیین نویسندگان واقعی کتاب 
عنـوان نویسـندگان     اناجیل حتماً توسط کسانی که بـه ، نشان دادند که اسفار خمسه را موسی ننوشته است

ایـن نتـایج   . های پولس و پطرس نوشتۀ خود آنان نیستند  برخی از نامه و اند  اند نوشته نشده  این آثار مطرح
حاکم بـر اجتمـاع مـؤمنین در زمـانی خـاص       محصول سنتِو آن را  داد  مینگاه به کتاب مقدس را تغییر 

  .کرد  معرفی می
القدس را بر رسوالن فرستاد تا مطالب را به آنان الهام کند   عیسی روحکند که   کتاب مقدس بیان می
ل القدس، که پدر به نـام مـن گسـی     ، یعنی روح]دهنده  تسلی[ لیک آن حامی«: و مطالب را به یاد آنان آورد

» بر شما تعلیم خواهد داد و هر آنچه را بر شما گفـتم، بـه یادتـان خواهـد آورد     راهمه چیز        خواهد داشت، 
؛ اما نقادان با استناد به شواهدی از خود کتاب نشان دادند که تنها منبع مؤلفان کتـاب  )26-25: 14یوحنا (

هـا از منـابع موجـود در آن زمـان       ن کتـاب القدس نبوده است و آنان برای نوشتن ای  مقدس، یادآوری روح
-23: 11قرنتیـان،    اول(کنـد    ؛ برای مثال پولس از سنتی که به او رسیده است نقل میاند  کرده  استفاده می

و به احتمال فراوان، برخی از عبارات خود را که به شـکل سـرودهای روحـانی و حمـد و     ) 8-3: 15و  25
عهد جدید بر اساس نسـخۀ  . (هایی متقدم نقل کرده است  از سنت) 11-5: 2مانند فیلپیان، (تسبیح هستند 

کنـد، گـاه     نویسنده اعمال رسوالن که وقایع را از نگاه سوم شخص روایت مـی  )934، ص1387اورشلیم، 
: 27؛ 18: 21-5: 20؛ 17-10: 16ماننـد  ( دهد  دهد و از نگاه اول شخص داستان را ادامه می  تغییر نگاه می

هـای    کتـاب در ایـن قسـمت   ۀ اند که نویسـند   محققان بسیاری از این تغییر لحن نتیجه گرفته، )16: 28ـ1
هایی اتکا دارد   توانسته است بر اطالعات شخصی خودش تکیه کند اما در سایر موارد به گزارش  خاص می

آنها بـرای نگـارش   منابعی را که لوقا از  )4-1: 1( سوممقدمه انجیل . آوری کرده است  جمع دیگرانکه از 
نظارگـان و  «حقایقی که به وسیلۀ : کند  این انجیل، و احتماالً اعمال رسوالن، استفاده کرده است بیان می

دربـارۀ زنـدگی و اعمـال عیسـی و نیـز      که » ات بسیاریتألیف« و »اند  شده       رسانیده « به او »خادمان کالم
گزارش خود را بـه  «ع خود را بررسی کرده و بر اساس آنها مناب» به تدقیق« لوقا. موجود بودکلیسای اولیه 

  .نوشته استبرای دوستش » ترتیب
 ۀشـالود . در کتاب مقدس معجزات بسیاری نقل شده است، چه در عهد قدیم و چـه در عهـد جدیـد   

اهمیت و الوهیت عیسی، معجزاتـی بـود کـه در عهـد      ۀهای سنتی مسیحی دربار  نویسی  بسیاری از مدافعه
اما نویسندگان روشـنگری، تحـت تـأثیر    . از عیسی نقل شده بود، خصوصاً معجزه برخاستن از مرگجدید 

معجزه  و جهان، تأکید بسیاری بر نظم و قوانین حاکم بر جهان داشتند ۀنظام نیوتنی و سایر کشفیات دربار
یسـندگان آنهـا   کتاب مقدس را جعلـی و سـاخته نو   معجزات مذکور در ، در نتیجهدانستند  را غیرممکن می

های مذکور در عهد جدید، مسیحیت را واداشت تـا بـا دالیـل      چنین تردیدهایی درباره معجزه. دانستند  می
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  )186، ص1382گراث،   مک( 1.دیگری، غیر از معجزات، از الوهیت مسیح دفاع کند
ادعـای  ؛ دیـد ی بودن کتـاب مقـدس   توان در اعتقاد به الهام  ترین تأثیرات نقادی را می  یکی از مهم

های درونی، تناقضات و حتی گـاهی خطاهـای فـاحش در      کشف ناسازگارینقادان کتاب مقدس مبنی بر 
تـوان    طور خالصـه، مـی    به. دنای به انکار الهامی بودن کتاب مقدس روی آور  عده شدکتاب مقدس باعث 

  .دید در حجیت آن شدو سرمنشأ تر کردگفت نتایج نقادی کتاب مقدس، جایگاه این کتاب را متزلزل 

 پاسخ به مباحث نقادی. 5

مدافعان نظریۀ خطاناپذیری کتاب مقدس، همواره به مشکالت موجود در متن کتاب مقـدس توجـه   
انـد،    های معاصر که از نتایج نقادی کتاب مقدس نیز آگاه بـوده   ویژه حامیان این نظریه در سده  اند؛ به  داشته

  .دادن به اشکاالت فراهم کنند  و یا موردی برای پاسخهایی کلی   حل  اند راه کوشیده

 ها  ظاهری بودن تناقض. 1. 5

امـا   1.انـد   عنوان خطا به عهد جدید نسـبت داده    نقادان و مخالفان کتاب مقدس موارد متعددی را به

                                                            
این پرسش مطرح است که آیا مسیحیان معتقد نیز ملزم به پذیرش نتایج مطالعات نقادانۀ کتاب مقدس . 1

معتقد با اصول ها و اصول فکری یک فرد مسیحی   فرض  هستند؟ علت طرح این پرسش این است که پیش
ای که معتقد به خدایی   از نظر مسیحی. فکری حاکم بر فضای نقادی کتاب مقدس متفاوت است

و یا  استپذیرفتنی وار است، پذیرش معجزه و یا دخالت خداوند در یک رخداد تاریخی امری   شخص
در  .همراه نخواهد بودفرد متدینی که نگاه تکاملی به تاریخ را قبول ندارد، چندان با نقادی کتاب مقدس 

گونه نیز مطرح کرد که چه مقدار از نتایج نقادی کتاب مقدس همگانی   توان این سؤال را این  می ،واقع
پذیرند؟ برای   آنها را می ،اعم از مسیحی مؤمن و یا فرد مخالف با مسیحیت ،ها  است؛ یعنی تمام انسان

ای از این نتایج بر اصولی عام و   دسته: کنیمس تفکیک پاسخ به این سؤال باید بین نتایج نقادی کتاب مقد
مانند نتایج قطعیِ  ،فرد نقشی ندارد بینی  جهان ،اند؛ یعنی در پذیرش آن مطلب  همگانی مبتنی

مثالً اگر در کتاب مقدس گفته باشد که فاصلۀ شهر الف تا شهر ب  ؛، جغرافیا و مانند اینها  شناسی  باستان
و اگر سخن کتاب مقدس  کردتوان این ادعا را بررسی   است، با یک محاسبۀ ساده می پیاده با پای سه روز

اما در مواردی که نتیجۀ مورد نظر مبتنی بر اصولی خاص باشد، مانند انکار . خطا باشد همگان باید بپذیرند
آن اصلِ پذیرش آن نتیجه برای کسی که  مبتنی است،عادت    خرق بودن   اعتقاد به محالمعجزه که بر 

 . لزامی نیستامبنایی را قبول ندارد 
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تـک ایـن مـوارد      اند تا برای تک کوشیده 2خصوص مدافعان خطاناپذیری حداکثری  االهیدانان مسیحی، به
آینـد،    حلی بیابند و با استدالل نشان دهند که گرچه موارد مذکور در ابتدای امر اشتباه و خطا به نظر می  راه

شود که اشکال مذکور وارد نبوده است؛ مثالً اشکال شده است که طبق عهـد    اما با اندکی تأمل معلوم می
دارد کـه آنـان را گمـراه      از این روی، خدا نیرویی را بر ایشان گسیل مـی «: فریبد  میها را   جدید خدا انسان

بدان سان که جملۀ آنان که از باور کردن راستی سـرباز زدنـد          انگیزد،   سازد و به باور کردن دروغ برمی  می
این کار خداوند مجازاتی است  شود که  اما اگر آیۀ قبل را بخوانیم معلوم می) 11: 2دوم تسالونیکیان . (»...

هـای    دین به نیروی شیطان، همراه با همه گونه آثار قدرت و آیات و شـگفتی   آمدن آن بی«: برای بدکاران
های بدی، بهر آنانی است که محکوم به هالکت هسـتند،    دروغین خواهد بود که همانند تمامی فریبکاری

. »...از این روی خـدا نیرویـی را   . شود، نپذیرفتند  ان میچراکه دلبستگی به راستی را که موجب نجات ایش
  )10-9: 2همان، (

یا در پاسخ به این اشکال که عهد جدید در جایی گفته است که عیسی جان خود را برای دوستانش 
: 15یوحنـا،  (» تر از آن نباشد که جان خویش را بر سر دوستان خـود نهـد    کس را محبتی بزرگ«: دهد  می
) 11: 10همـان،  . (»نهـد   های خود می  ام، شبان نیک جان خویش را بر سر میش من شبان نیک«و یا ) 13

آنگـاه کـه دشـمن    «: اما در جای دیگری گفته است که عیسی جان خویش را برای دشمنانش داده اسـت 
کـدیگر  اند که این جمالت بـا ی   ، گفته)10: 5رومیان (» بودیم، با خدا به واسطۀ مرگ پسر او آشتی یافتیم

تنـاقض در  . تناقضی ندارند؛ زیرا مسیح هم برای دوستان خویش جان داده است و هـم بـرای دشـمنانش   
                                                                                                                                         

ای طـوالنی دارد؛ مـثالً در تقابـل میـان       البته باید توجه داشت کـه انتسـاب خطـا بـه کتـاب مقـدس سـابقه       .  1
؛ امـا در دورۀ مـدرن،   اسـت مسیحیت و دیگر ادیان، همواره بحث از خطاهای کتاب مقدس مطـرح بـوده   

بـرای آگـاهی از   . کردنـد برجسـته   ، آن رااشـتباه یـا تنـاقض دیدنـد    جـا نشـانی از    نقادان کتاب مقدس هر
 ،محمدصـادق  ،فخر االسـالم  ؛الحق اظهار ،اهللا  رحمۀ ،هندی مانند.: ک.خطاهای منسوب به کتاب مقدس ر

 اثر، Self-Contradictions of the Bible؛ )ها در جهان اسالم  دو نمونۀ مشهور از این نوشته( .انیس االعالم
William Henry Burr ؛When Critics Ask: A Popular Handbook on Bible Difficulties ، اثـر 

Norman Geisler and Thomas Howe    کـه بـه ایـن موضـوع      ای هـای اینترنتـی    و نیـز مقـاالت و سـایت
  .اند  پرداخته

محتـوای آن و  یعنی آن دسته از مسیحیان که معتقدند هیچ اشتباهی در کتاب مقدس وجود ندارد، چـه در  . 2
در مقابل اینان، کسـانی قـرار دارنـد کـه معتقدنـد فقـط بخشـی از کتـاب مقـدس بـدون           . چه در الفاظ آن

ها و یا سایر مطالب خطـایی   و امکان دارد در واژه) مانند مطالب اخالقی و اعتقادی و مانند اینها(خطاست 
  . دیده شود
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برای دوستانش یـا دشـمنانش جـان داده    » فقط«صورتی بود که در یکی از این دو آیه گفته شده بود که 
 )Geisler and Howe, 1992, p. 354. (است

گـویی کـرده     ل ماجرای دستگیری و اعـدام عیسـی تنـاقض   اند که در نق  بر عهد جدید اشکال گرفته
پیالتـوس  «گوید پس از دستگیری عیسی، سران یهود او را نزد پیالتـوس بردنـد،     است؛ زیرا در جایی می

یهودیـان او  . یابم  شما او را بگیرید و مصلوب سازید؛ چه من در او دلیلی بر محکومیت نمی: ایشان را گفت
» شریعتی است و بر طبق این شریعت، او باید بمیرد؛ چه خود را پسر خدا ساخته استما را : را پاسخ گفتند

او را بگیریـد و بـر   : پیالتوس ایشان را گفـت «: گوید  ؛ اما در فصل قبلِ همین کتاب می)7-6: 19یوحنا، (
همـان  (. »بر ما جایز نیست که کسی را بمیرانیم: یهودیان او را گفتند. وفق شریعت خویش محاکمه کنید

دهند هر دو جمله صحیح هستند و تناقضی با یکدیگر ندارند، زیرا هـر جملـه     مسیحیان پاسخ می) 31: 18
انـد؛    یهودیان به شریعت موسی اشاره کرده) 7: 19یوحنا، (در جملۀ اول . مربوط به موضوعی متفاوت است

دوم        ؛ امـا در جملـۀ   )16 :24الویـان،  (طبق شریعت موسی هر کس به خدا کفر بگوید بایـد کشـته شـود    
آنان به شریعت اشاره ندارند، بلکه به این واقعیت اشاره دارند که طبق قـانون امپراتـوری   ) 31: 18یوحنا، (

 .Geisler and Howe, 1992, p. (حق اجرای حکم اعدام را نداشتند) همانند یهودیان(ها   روم مستعمره

358( 
سـاختن تناقضـات اسـت      ات مشهود در کتاب مقدس هماهنـگ های توجیه و حل تناقض  یکی از راه

)Bowden, 2005, p. 30(های مختلفی که دربـارۀ موضـوع واحـدی در کتـاب       ؛ مثالً گفته شده گزارش
ای که در بـاالی صـلیب     مقدس وجود دارد متناقض با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند؛ مثالً نوشته

؛ ولی در چهار انجیل به این صورت »است عیسای ناصری، پادشاه یهوداین «: مسیح وجود داشت این بود
این اسـت  «، )26: 15مرقس، (» پادشاه یهود«، )26: 15متی، (» این است عیسی پادشاه یهود«: ذکر شده

و یـا مـثالً   ) 46تیسن، ص) (19: 19یوحنا، (» عیسی ناصری، پادشاه یهود«، )38: 23لوقا، (» پادشاه یهود
پطرس قبل از آنکه خـروس  ) 72، 30: 14(که بنا بر مرقس  -ناجیل در داستان انکار پطرس در اختالف ا

و ) 60، 34: 22(، لوقـا  )74، 34: 26(برای بار دوم بانگ بزند سه بار عیسی را انکار کرد؛ اما بنـا بـر متـی    
اسـت کـه در   گفته شده  -پطرس مسیح را قبل از بانگ اول خروس انکار کرد ) 27: 18و  38: 13(یوحنا 

واقع، پطرس شش بار مسیح را انکار کرد، سه انکار اول قبل از بانگ اول خروس بوده است که متی، لوقا 
  )Lindsell, 1976, p. 174-6( 1.اند و مرقس سه انکار بعدی را نقل کرده است  و یوحنا به آن اشاره کرده

                                                            
القدس با هدفی خاص قصد داشته   مانند اینکه روح هایی است  فرض  پذیرش چنین توجیهاتی نیازمند پیش. 1

فرضی را مبنای کار قرار داد   توان چنین پیش  زمانی می. است این مطالب را به صورت پراکنده بیان کند
که بتوان با استداللی آن را اثبات کرد؛ مثالً شاهدی از خود کتاب مقدس آورد که نشان دهد 

  .ورت قطعات یک پازل در اناجیل بیان کرده استالقدس مطالب تاریخی را به ص  روح
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گویـد    متـی مـی  . ارائه شده استدر توجیه اختالف در مورد چگونگی مرگ یهودا نیز چنین توجیهی 
شـکمش دریـده گشـت و تمـامی     «نویسد کـه    ؛ اما اعمال رسوالن می)5: 27(آویز کرد  یهودا خود را حلق

آویـز کـرد و پـس از مـرگ از      در توجیه گفته شده که یهودا خود را حلق) 18: 1. (»احشایش برون ریخت
 Geisler and. (انـد   هر کدام بخشی از آن را گفتهارتفاع بر زمین افتاد و شکمش دریده شد و متی و لوقا 

Howe, 1992, p. 307(  
تر و مبنایی همانند اختالف یعقوب و پولس را نیز بـه همـین     حتی تالش شده است اختالفات بزرگ

اند پولس و یعقوب با یکدیگر تضادی ندارند، بلکه دربارۀ ایمان و عمل از   نحو توجیه کنند؛ از این رو، گفته
  )57تا، ص  تیسن، بی. (گویند  های متفاوت سخن می  های مختلف و با تأکید  گاهدید

شده مبتنی بر باورهای االهیات مسـیحی اسـت؛ مـثالً اشـکال       های ارائه  در بسیاری موارد نیز پاسخ
» در آسـمان و بـر زمـین   «گوید که   و می) 1: 1یوحنا (خواند   شده است که کتاب مقدس عیسی را خدا می

هیچ «نویسد که عیسی در ناصره   ، در این صورت چرا مرقس می)18: 28متی (م قدرت به او عطا شده تما
مـرقس  . (»ای نتوانست بکند جز آنکه دستان خویش بر رنجورانی چند نهاد و ایشان را شفا بخشید  معجزه

مسـیح  . اش  در پاسخ گفته شده است قدرت مطلق عیسی در مقام خدایی اوسـت نـه مقـام انسـانی    ) 5: 6
هایی کـه او بـر اسـاس یکـی از       قدرت. انسان هم طبیعتی االهی دارد و هم طبیعتی انسانی  عنوان خداـ  به

شود   عنوان خدا هرگز خسته نمی  های خویش دارد الزاماً در طبیعت دیگر وجود ندارد؛ مثالً عیسی به  طبیعت
ها را   عالوه بر این، اینکه مسیح تمام قدرت). 6: 4نا یوح(میرد   عنوان یک انسان می  اما به) 4: 121مزامیر (

 5: 6در مـرقس  » نتوانسـت «. در اختیار دارد، به این معنا نیست که او همواره باید آنها را بـه کـار بگیـرد   
تصـمیم گرفـت کـه معجـزه     ) 6: 6مرقس (» ایمانی آنان  بی«علت   اخالقی است نه واقعی؛ یعنی مسیح به

  )Geisler and Howe, 1992, p. 316( 1.نکند
 2کننده نیستند؛ مثالً در توجیه اشتباه متـی در نقـل عهـد قـدیم      شده قانع  البته همواره توجیهات ارائه

                                                            
شود که آن مبنای   فرد زمانی از این توجیهات قانع می. هایی بر مبنای االهیات مسیحی است  چنین پاسخ. 1

زمان هم انسان است و هم خدا؛   االهیاتی را پذیرفته باشد؛ مثالً پاسخ فوق بر این اساس است که مسیح هم
البته بنا بر این مبنا نیز قسمت اول پاسخ . یابد  کننده نمی  نپذیرد این پاسخ را قانع اگر کسی این مبنا را

ای جنبۀ   ها مسیح هم خدای تمام است و هم انسان کامل و هیچ جنبه  درست نیست؛ زیرا طبق اعتقادنامه
  .او شودپس معنا ندارد که انسانیت مسیح مانع فعلیت الوهیت و قدرت . دیگر را محدود نکرده است

ها خریده   متی پس از نقل ماجرای مرگ یهودای اسخریوطی و اینکه کشتزاری که برای خاکسپاری غریبه .2
و سی ": آنگاه کالم ارمیای نبی تحقق پذیرفت«: گوید  مشهور شد می] حقل الدم[» کشتزار خون«شد، به 

گر بدادند،   ه بودند و بهر کشتزار کوزهاسرائیل بر آن گرانبها نهاد  سکۀ سیمین را برگرفتند، بهایی که بنی
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که با فکر خریداری کشتزار کـه   1است) 13-12: 11(قولی آزاد از زکریا   در واقع این نقل«: گفته شده است
ایـن مطلـب بـه انضـمام ایـن نکتـه کـه ارمیـا از         . تاست به هم آمیختـه اسـ  ) 15-6: 32(ملهم از ارمیا 

، مبین آن است کـه  )به بعد 1: 19(اند   دَما بوده  که در ناحیه حَقِل) به بعد 2: 18(گوید   گرانی سخن می  کوزه
، عهد جدید بر اساس نسـخۀ اورشـلیم  (» تواند به طور تقریبی به ارمیا نسبت داده شود  تمامی این متن می

 )248، ص1387
انـد و یـا     واقع، هرچند مسیحیان بسیاری از خطاهای منسـوب بـه کتـاب مقـدس را پاسـخ داده      در

اما االهیدانان مسیحی این . اند  نشده باقی مانده  اند؛ اما هنوز هم ایرادهایی حل  توجیهی برای آن ارائه کرده
توانیم این ایرادها   ه ما نمیدانند و معتقدند اینک  ناشده را ناقض خطاناپذیری کتاب مقدس نمی  خطاهای حل

را حل کنیم به این علت نیست که کتاب مقدس واقعاً خطا کرده است، بلکه احتمـاالً مـا از تمـام عناصـر     
شاید با آشکارتر شدن برنامۀ نجات االهـی مـا   . دخیل در نقشۀ بزرگ االهی برای رستگاری بشر ناآگاهیم

  :دیگربه عبارت . نیز به حل این ایرادها دست بیابیم
اگرچه ادعای حل تمام مشکالتی که تحقیقات بر روی کتاب مقدس پیش آورده سخنی نسـجیده  «

. تر خواهد بود اگر قاطعانه اظهار شود که در کتاب مقدس خطاهـایی واقعـی وجـود دارد     است، اما نسجیده
یی واضـح  این نیست که آنها را خطاهـا ] موجود در کتاب مقدس[روش مناسب برای برخورد با مشکالت 

ایـن فـرض کـه    . خطاسـت   بدانیم، زیرا اگر کتاب مقدس واقعاً الهام خداست، پس این کتاب، درست و بی
توانـد بـدون     خداوند ممکن است سخنی بگوید که خالف واقع باشد، در واقع، به این معناست که خدا نمی

  )Foos and Patterson, 2000, p. 103. (»خطا عمل کند
ً معتقدم  من مؤکدا« :یه ابهامات و مشکالت موجود در کتاب مقدس، گفته استآگوستین نیز در توج

اگـر مـن   . اند  اند، خطا نکرده  ، در هیچ یک از چیزهایی که نوشته]ها  این کتاب[که هیچ یک از نویسندگان 
در دسـت   ای کـه   دهم که نسخه  ها بیابم که مغایر با واقعیت به نظر برسد، احتمال می  چیزی در این نوشته

درسـتی بیـان کنـد یـا اینکـه مـن         من است صحیح نیست، یا اینکه مترجم نتوانسته است مطلـب را بـه  
  )Forestell, 2003, p. 494: به نقل از. (»ام درست بفهمم  نتوانسته

چنین پاسخی در تاریخ مسیحیت، نظایر دیگری نیز دارد؛ مثالً مسیحیان در مسئلۀ تثلیث، در پاسـخ  
به اشکاالتی که به این نظریه وارد است، با اعالم اینکه تثلیث یک راز است که قوۀ فاهمۀ بشـر عـاجز از   

ت در نظریـۀ  ، چنین نتیجه گرفتند که وجود ایـن اشـکاال  )131-128، ص1382سلیمانی، (درک آن است 
                                                                                                                                         

   .اما این عبارت در کتاب ارمیا وجود ندارد). 9: 27متی (» "آنچنان که خداوند بر من فرمان بداد
پس به جهت مزد من سی پارۀ . اگر در نظر شما پسند آید مزد مرا بدهید و الّا ندهید: و به ایشان گفتم« .1

گر بینداز این قیمت گران را که مرا به آن قیمت   را نزد کوزه آن: فتو خداوند مرا گ. نقره وزن کردند
  .»گر انداختم  پس سی پارۀ نقره را گرفته آن را در خانۀ خداوند نزد کوزه. کردند
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ناشدنی بودن این اشـکاالت را بـرای    حتی گاهی مسیحیان حل .تثلیث به معنای باطل بودن نظریه نیست
اند؛ استدالل آنان این است کـه خداونـد ایـن مشـکالت را در      ها به رستگاری مفید دانسته  دستیابی انسان

هم خویش باور داشـته باشـیم بـه الهـام     و ما از آنکه به ف کند کتاب مقدس قرار داده است تا ما را فروتن 
خداونـد خواسـته اسـت ایـن مشـکالت در کتـاب       «: نویسد  پاپ پیوس دوازدهم می. خداوند ایمان بیاوریم

] تـا [مقدس وجود داشته باشد تا ما بر خواندن آن اصرار کنیم و با رغبت بیشتری آنها را موشکافی کنـیم،  
 )Sri, 1999. (»دریابیمهای خویش را   ای سالم، محدودیت  به شیوه

  تفسیر تمثیلی. 2. 5
هـا، معتقدنـد کتـاب مقـدس خطاناپـذیر اسـت؛ امـا ایـن           ویـژه کاتولیـک    بسیاری از مسیحیان، بـه 

یعنی امکـان دارد الفـاظ و   . خطاناپذیری در آن چیزی است که نویسندگان مقدس قصد بیان آن را داشتند
» انـد  قصـد کـرده  «باشـد؛ امـا آنچـه آنـان از ایـن جمـالت       یا عبارات مورد استفادۀ نویسندگان خطاپذیر 

باید به آداب و قواعـد آن زمـان توجـه داشـت و     » مقصود نویسنده«یافتن به   برای دست. خطاناپذیر است
برای مثال، زمانی کـه  . همچنین قصد نویسنده، نوع ادبیات متن، و بافت تاریخی آن متن را در نظر گرفت

، او بـه  )43: 9مـرقس،  (» اگر دستت تو را بـه گنـاه کشـاند، آن را قطـع کـن     و «زند که   عیسی نهیب می
، )20: 73(گویـد    در مزامیر از بیـدار شـدن خـدا سـخن مـی        استعاره سخن گفته است و یا زمانی که داوود

شـود؛ بلکـه ایـن بیـان       ها از خـواب بیـدار مـی     خوابد و صبح  ها می  خواهد بگوید که خداوند واقعاً شب  نمی
استعاری و تمثیلی درصدد بیان این مطلب است که چگونه خدا، بعد از آنکه ظاهراً نسبت به یک موقعیـت  

  .کند، همانند مردی که از خواب برخاسته است  توجه است، شروع به عمل می  بی
بر این اساس، مدعیان این نظریه معتقدند زمانی که کتاب مقدس دربارۀ مسائل علوم طبیعی سخن 

، الزماً درصدد تعلیم فیزیک، نجوم یا شیمی نیست؛ مثالً زمـانی کـه کتـاب مقـدس از چرخیـدن      گوید  می
، درصدد بیان مسائل نجومی و )5: 1؛ جامعه 6-4: 19مانند مزامیر، (گوید   خورشید به گرد زمین سخن می

طلـوع   6عت گوید که فردا خورشید در سا  امروزه نیز زمانی که یک کارشناس هواشناسی می. فلکی نیست
کنـد و طلـوع     کند، هرچند به نحوی سخن گفته است که گویی این خورشـید اسـت کـه حرکـت مـی       می
پای لئوی هشتم . کند که معتقد به حرکت خورشید و ثبات زمین است  کند، اما کسی او را محکوم نمی  می
  :نویسد  می

ت را بیان کنند؛ بلکه امـور را  قصد آن را نداشتند که رازهای طبیع] نویسندگان کتاب مقدس[آنان «
زبـان عامـه و   . ... کردند و یا به زبانی که در آن روزگار رواج داشت  بیش با زبانی تمثیلی توصیف می و   کم

کند؛ و نویسندگان مقدس نیز تا حدی چنین بودند   آیند توصیف می  چنان که به چشم می روزمره امور را آن
  )Sri, 1999: به نقل از. (»...

کردند؛ هرچند بیان آنـان    خطا بیان می  ابراین، نویسندگان کتاب مقدس منظور و مراد خویش را بیبن
های علمی سازگار باشد با زبان عامه هماهنگ بود؛ از ایـن رو، بسـیاری از خطاهـای      بیش از آنکه با یافته



  چهارم  ، شمارۀدوازدهمپژوهشی دانشگاه قم، سال  –  فصلنامۀ علمی

124 

نند اشکالی کـه بـه مسـیح    ؛ ما)Sri, 1999(اند وارد نیستند   ای که به کتاب مقدس نسبت داده شده  علمی
حـال آنکـه          ، )32-31: 13متـی،  (ترین دانـه دانسـته اسـت      اند که او به اشتباه دانۀ خردل را کوچک  گرفته
شناسـی    پاسخ آن است که عیسی در این مثال درصدد آمـوزش گیـاه  . تری نیز وجود دارد  های کوچک  دانه

  .چک مثال بزندای کو  خواسته است به دانه  نبوده و تنها می
. تـوان در دورۀ آبـا نیـز مشـاهده کـرد       اعتقاد به تمثیلی بودن برخی از عبارات کتاب مقدس را مـی 

او بر اساس برخـی  . عقیده داشت کتاب مقدس سه معنا و سه ساحت دارد) 284-185(اوریگن اسکندرانی 
. نفس و روح تشکیل شده اسـت        شناسی باستان معتقد بود که انسان از سه ساحت جسم،   از نظریات انسان

  :کرد  وی کتاب مقدس را به این سه ساحت انسانی تشبیه می
گانه برای نفس خـویش ترسـیم کنـد، تـا       های مقدس را در یک راه سه  شخص باید معنای نوشته«

فـرد  ) دهنـد   و این نام است که به تفسیر ظـاهری مـی  (آنچه ممکن است جسم کتاب مقدس خوانده شود 
گویا کتـاب  (شخصی که اندکی پیشرفت کرده است، به وسیلۀ نفس کتاب مقدس . دل را تهذیب کند  ساده

شود،   گونه که شخص از جسم، نفس و روح ترکیب می  زیرا درست همان. تواند تهذیب شود  می) نفس دارد
امـا از آنجـا کـه    . کتاب مقدس که به وسیلۀ خدا برای نجات انسان فراهم شده نیز به همین شـیوه اسـت         

در        ندارنـد،  ) اللفظـی   تحـت (گونه معنای جسـمانی    شوند که هیچ  ها در کتاب مقدس یافت می  برخی عبارت
توان آن را نفـس و روحِ عبـارت     وجوی چیزی باشیم که می  گیریم که باید تنها در جست  موقعیتی قرار می

 )167، ص1385وورست،   وان. (»نامید
ن با این تفسیرِ از کتاب مقدس راه را بر این ادعا کـه خطـا و یـا اشـتباهی در کتـاب      در واقع اوریگ

معنا بوده و یا مشکل دارند،   بندد؛ زیرا از نظر او شاید این موارد مشکوک در ظاهر بی  مقدس وجود دارد می
ب مقـدس معنـای   های کتا  ها و عبارت  از نظر اوریگن، تمام قسمت. معنایی مضر و مخل نیست  اما این بی

و حتـی بـاالتر، صـحت برخـی از عبـارات کتـاب              ندارند؛ ) لفظی(روحانی دارند، اما الزاماً معنای جسمانی 
گونه موارد فرد باید عبارت ظاهری را کنار بگذارد و بـه    در این. مقدس از نظر لفظی و تاریخی محال است

های کتـاب مقـدس     برای نمونه، یکی از روایت. یر کندای تمثیلی تفس  مدد عقلِ خود آن عبارات را به گونه
که از دیرباز محل ایراد تاریخی و علمی واقع شده، روایـت کتـاب مقـدس از خلقـت شـش روزۀ جهـان،       

اما اوریگن، بنا بر اعتقاد خویش، ایـن روایـت   . داستان خلقت آدم و حوا و زندگی پیش از هبوط آنان است       
  :داند  معنا می  ظی و تاریخی بیکتاب مقدس را از نظر لف

کند که اولین و دومین و سومین روز و شام و صبح   کدام انسان خردمندی باور می«
آفرینش بدون خورشید و ماه و ستارگان وجود داشت؟ و اولین روز اگر ما بتـوانیم  
آن را چنین بنامیم، حتی بدون آسمان بود؟ و چه کسی تا این انـدازه احمـق اسـت    

و در » باغی را در شرق عدن غـرس کـرد  «کند خدا همچون یک کشاورز  که باور
دیــدنی و محسوســی قــرار داد، از آن نــوعی کــه هــر فــردی  » درخــت حیــات«آن 
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آورد؟ همچنین کیسـت    اش را با دندان جسمانی بخورد، حیات را به دست می  میوه
: شـود   در آن شریک شود؟ و وقتی گفته می» نیک و بد«که با چشیدن میوۀ درخت 

و آدم خود را پشت درختی پنهان کـرد، مـن   » زد  خدا در باغ در نسیم روز قدم می«
ها مجازی هستند که بـه چنـد نمـاد      کنم کسی شک کند که این عبارت  تصور نمی

  )168همان، . (»...کنند   شبیه به تاریخ، و نه به حوادث واقعی، اشاره می

 حقیقت، نه خطاناپذیری

خطـایی کتـاب مقـدس، موضـعی گرفـت کـه        دو، کلیسای کاتولیک، در باب بیدر شورای واتیکان 
در بیانیـه شـورای   . توان آن را تالشی برای حل معضل خطاهای منسوب بـه کتـاب مقـدس دانسـت      می

  :چنین آمده است» الهام االهی و تفسیر کتب مقدس«واتیکان دو، در فصل سوم 
ویسندگان ملهَم یا نویسـندگان کتـاب   بنابراین، از آنجا که باید پذیرفت هر آنچه ن«

القـدس تصـدیق شـده،      اند همان چیزی است که توسـط روح   مقدس تصدیق کرده
باید پذیرفت که کتب کتاب مقدس با صراحت، با امانت، و بدون خطا، حقیقتی را 

رسـتگاری از آن آگـاه شـویم،    ] یافتن به  دست[خواسته است تا ما برای   که خدا می
 )Forestell, 2003, p. 496. (»اند  دهدر خود جای دا

نشـینی از موضـع قبلـی، بـه جـای واژۀ مدافعانـه و         در این عبارات، کلیسای کاتولیک با کمی عقب
) Focant, 2004, p. 722. (را به صورت مفرد به کار بـرد  2»حقیقت«واژۀ  1»خطاناپذیری«گیرانۀ   سخت

خطایی کتاب مقـدس تأکیـد شـده، امـا       مچنان بر بینکتۀ جالب توجه در این جمله آن است که اگرچه ه
دهـد کـه ایـن حقیقـت و       نشـان مـی  » برای رستگاری ما... دهند که خدا   حقیقتی را آموزش می«عبارت 

در واقع، دیگر الزم نیسـت از  ) Law, 2001, p. 76. (خطایی مربوط به مسائل ناظر به رستگاری است  بی
بلکه باید برای یافتن حقیقتی تالش کـرد کـه بـه رسـتگاری منتهـی      حقایق یا باورهای دینی دفاع کرد؛ 

سخن از محـدود بـودن   . شود؛ حقیقتی که در کتاب مقدس، از طریق کلمات و اعمال، بیان شده است  می
کند  شده در کتاب مقدس به مسائلی خاص نیست بلکه این اصطالح، این مطلب را روشن می  حقیقتِ بیان

البتـه  . کنـد   بیـان مـی  ) یعنـی رسـتگاری  (د را از منظری خـاص و مشـخص   که کتاب مقدس حقیقت خو
  )Focant, 2004, p. 722. (های زیادی در شورا با این اصل ابراز شد اما در نهایت پذیرفته شد  مخالفت

روح «: های قـدیمی داشـت؛ بـرای مثـال آگوسـتین گفتـه اسـت         این اندیشه مؤیداتی نیز در نوشته
                                                            

1. inerrancy  
2. truth  
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هـا چیزهـایی را     خواهد که به انسان  سخن گفته است، نمی] نویسندگان مقدس[ان القدس، که از طریق آن
خوانیم که خداونـد    ما در انجیل نمی«: نویسد  او همچنین می. »بیاموزد که نفعی برای رستگاری آنان ندارد

؛ او "زدهـای مـاه و خورشـید را بیـامو      فرستم تا به شما حرکـت   من فارقلیط را می"گفته باشد که ] مسیح[
القـدس    روح«: گفـت   کاردینال بارونیوس، دوست گالیلـه، مـی  . »خواهد که مسیحی بسازد نه ریاضیدان  می
خواهد به مـا بیـاموزد کـه چگونـه بـه        کنند، بلکه می  ها چگونه کار می  خواهد به ما بیاموزد که آسمان  نمی

توان مؤیداتی بر این تفسیر یافـت؛    ز میحتی در کتاب مقدس نی) Ibid. , pp. 721-2(» آسمان راه بیابیم
قادرند که حکمت را بهـر تـو بـه ارمغـان     ... های مقدس   نوشته«: گوید  که می 15: 3تیموتائوس   مانند دوم

، در ایـن عبـارت، پـولس فایـده و نفـع      »آورند که به نجات از راه ایمان به مسیحْ عیسی رهنمـون شـوی  
 .داند می» جات از راه ایمان به مسیحْ عیسین«های مقدس را رهنمون شدن به  نوشته

توان بسطِ تفسیر تمثیلی دانست؛ یعنی تمام   شده در شورای واتیکان دو را به نحوی می تفسیر مطرح
  .بخوانیم و بفهمیم» حقیقت«کتاب مقدس را ناظر به آن 

 نظریۀ نسخۀ اصلی. 3. 5
. در کتاب مقدس نظریۀ نسخۀ اصلی استهای ارائه شده در توجیه اشکاالت مشهود   حل  یکی از راه

این کتـاب   1های اصلی  خطایی کتاب مقدس، عاری از خطا بودنِ نسخه بر اساس این نظریه، منظور از بی
بنابراین، هر خطایی کـه در کتـاب   . هایی که خود نویسندگان کتاب مقدس نوشته بودند  است؛ یعنی نسخه
برداران   برداران در کپی کردن متن اصلی است و در واقع نسخه  شود ناشی از ناتوانی نسخه  مقدس دیده می
. شده توسط نویسندگان را به درسـتی و بـا صـحت تمـام منتقـل کننـد        اند نسخۀ نوشته  و کاتبان نتوانسته

)Bowden, 2005, p. 630( 
هرولـد لینسـل، یکـی از االهیـدانان     . بسیاری از بنیادگراهای مسـیحی طرفـدار ایـن نظـر هسـتند     

  :کند  ، به این نظریه اشاره مینبرد برای کتاب مقدسادگرای مسیحی، در کتاب بنی
. دهد  هایش کالم مکتوب خدا برای بشر را شکل می  کتاب مقدس در تمام قسمت«

ایـن کتـاب در   ... اش عـاری از تمـامی خطاهاسـت      هـای اصـلی    این کالم در نسخه
نویسـندگان کتـاب   ... نـان اسـت   اطمی  مسائل مربوط به تـاریخ و عقایـد کـامالً قابـل    

القدس، در حالی که از اشـتباه تـاریخی، علمـی، و سـایر       مقدس تحت هدایت روح
 )Lindsell, 1976, p. 30-31. (»...خطاها حفظ شده بودند 

هـا    ای کامل و الهامی از ایـن کتـاب    این است که در ابتدا نسخه» نسخۀ اصلی«منظور این افراد از 

                                                            
1. autograph  
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  :مانند آنچه در کتاب ارمیا توصیف شده استنوشته شده است؛ 
یوشیا پادشاه یهودا واقع شد که ایـن کـالم از جانـب      و در سال چهارم یهویاقیم بن«

طوماری برای خود گرفته تمامی سخنانی را کـه  ": خداوند بر ارمیا نازل شده گفت
تکلّم نمودم ها به تو گفتم از روزی که به تو   من دربارۀ اسرائیل و یهودا و همۀ امت

نیریا را خوانـد و    پس ارمیا باروک بن. "...یعنی از ایام یوشیا تا امروز در آن بنویس 
باروک از دهان ارمیا تمـامی کـالم خداونـد را کـه بـه او گفتـه بـود در آن طومـار         

  )5-1: 36. (»نوشت
م با اطمینـان آنهـا را   های اصلی دیگر وجود ندارند، راهی نداریم تا بتوانی  اما از آنجایی که آن نسخه

کـدام نسـخۀ اصـلی      هرچند هزاران نسخۀ خطی یونانی از عهد جدید وجود دارد، اما هـیچ . بازسازی کنیم
ها توسط کاتبان نگاشـته    هایی که در طی قرن  هایی هستند از رونوشت  ها رونوشت  تمام این نسخه. نیستند
 1. انـد   و انتقال این متـون کـامالً صـحیح عمـل نکـرده      اند که در حفظ  اند؛ خود این کاتبان نیز متهم  شده

اند، از نظر تاریخی متعلق بـه قـرن دوم تـا      تکه و چندپاره  های خطی موجود که بسیاری از آنان تکه  نسخه
بـه ایـن   . ها بعـد از حـوادث منقـول در کتـاب مقـدس       ها و بلکه قرن  دهم بعد از میالد هستند؛ یعنی سال

 ,Witherup. (اصـلی نـداریم         هـای نسـخۀ     ی و مطمئنی برای تعیین مطالـب و واژه ترتیب، هیچ راه قطع

2001, p. 24( 
  :اند  مدافعان این نظریه مزایای آن را چنین برشمرده

کنـد تـا پیوسـته صـداقت      محدود کردن خطاناپذیری به نسخۀ اصلی ما را قادر می«
تأکید کنیم از ] صداقت خداوند[اگر نتوانیم بر این مطلب . خداوند را تصدیق کنیم

تـوانیم از    خطـا مـی    تنها با یـک نسـخۀ اصـلی بـی    . نظر االهیاتی کامالً ویرانگر است
خطای موجود در نسخه اصـلی را  . ها پرهیز کنیم  نسبت دادن خطا به خدای حقیقت

توان به خود خدا نسبت داد؛ زیرا او، در صفحات کتاب مقدس، مسئولیت تمـام    می
اما مسئول خطاهـای موجـود در   . سندگان کتاب مقدس را پذیرفته استکلمات نوی
ها فقط کاتبان هستند، در این صورت صداقت خداوند محل تردیـد واقـع     رونوشت
 )Law, 2001, p. 91-92(. »نشده است
ترین اشکاالت   یکی از مهم. هایی مواجه بوده و اشکاالتی بر آن وارد شده است  این نظریه با پرسش

                                                            
  .برداران اشاره کردیم  شناسی، به برخی از اشتباهات نسخه  در بحث نقادی نسخه .1
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ای   هایی که در دست ما هستند، خطاناپذیر نیستند پس چـه فایـده    این نظریه این است که اگر رونوشتبر 
برای گریز  )Ibid., p. 92(. توانند مبنایی محکم برای االهیات و دیانت ما پدید آورند  دارند؛ زیرا دیگر نمی

لی کتـاب مقـدس در دسـترس    هرچند نسـخه اصـ  «: گویند  از این اشکال، مدعیانِ نظریۀ نسخۀ اصلی می
توانـد تـأثیری در     ها به قـدری نـاچیز اسـت کـه نمـی       نیست ولی اختالفات موجود در میان کلمات نسخه

هـای    شناسی ــ که به بررسی نسخه  آنان نتایج نقادی نسخه) 64تا، ص  بی       تیسن، . (»اعتقادات داشته باشد
دانند و بر این اسـاس معتقدنـد کـه      یلی بر مدعای خود میپردازد ــ را دل  خطی موجود از کتاب مقدس می

  :کند  ای وارد نمی  ها چندان مهم نیست و هرگز به مسائل اعتقادی لطمه  اختالفات بین این نسخه
اند تا بتوانند دقت و صحت کتـاب مقدسـی را کـه      دانشمندان تالش بسیاری کرده«

تـوانیم حقـایق را درک کنـیم،    بـرای آنکـه ب  . امروزه در دسترس ماست تعیین کنند
. اعتمـادی از نسـخۀ اصـلی بـدانیم      های موجود را بازسازی درست و قابل  باید نسخه

ها به   ها وجود دارد، اما این تفاوت  های کوچک بسیاری در بین نسخه  گرچه تفاوت
ــوزه     ــالیم و آم ــدرت تع ــی       ن ــرار م ــأثیر ق ــت ت ــدس را تح ــاب مق ــای کت ــد  ه . ده

. کننـد   گیـری را تأییـد مـی     انـد ایـن نتیجـه     متعددی که کشف شـده  های  خطی    نسخه
توان برای تمام اهداف عملـی، نسـخۀ عبـری عهـد قـدیم و نسـخۀ یونـانی عهـد           می

پذیرفت و آنها را بیانی درست و واقعی از آن چیزی » کالم خدا«عنوان   جدید را به
 .Chafer and Walvoord, 1974, p( .»کند       ها منتقل   دانست که خدا قصد داشت به انسان

18(  
اشکال دیگری که بر این نظریه وارد شده، این است که هیچ شاهدی در کتـاب مقـدس، در تأییـد    

و حتی دالیلی در نقض این نظریه وجود دارد؛ زیـرا کتـب   ) Law, 2001, p. 92. (این نظریه وجود ندارد
ن عهد جدید بود، رونوشـت و حتـی ترجمـۀ نسـخۀ     مقدسی که مورد اشاره و استفادۀ رسوالن و نویسندگا

ترجمـۀ  «اند؛ یعنی اینکه در مواردی از ارجاعات عهد جدید به عهد قـدیم، منبـع مـورد اشـاره       اصلی بوده
در ضمن، اگر بر فرض نسخۀ عبری هم مورد استفادۀ آنان بوده، مطمئناً رونوشـت و  . بوده است» هفتادی

بودن و در نتیجه خطاناپـذیر بـودن     بنابراین، مسیح و یارانش الهامی. استنساخی از نسخۀ اصلی بوده است
مـثالً  ) Foos and Patterson, 2000, p. 107(انـد؛    هـای رونوشـت و کپـی را نیـز تأییـد کـرده        نسـخه 

هسـتند،  » هفتـادی «کند از نسـخۀ    هایی که نویسندۀ رسالۀ دوم تیموتائوس از عهد قدیم نقل می  قول  نقل
گوید، منظـورش همـان ترجمـۀ      بودن کتب مقدس سخن می  از الهامی 16: 3انی که او در آیه بنابراین زم

، دفاعی از خطاناپذیری کتاب مقـدس پیناک در کتاب خود با عنوان ) Law, 2001, p. 92. (هفتادی است
هـای کتـاب مقـدس کنـونی را بـه اعتمـاد مسـیح و رسـوالن بـه ارادۀ خداونـد بـرای              اطمینان به آموزه

  :نویسد  زند و می  اعتماد پیوند می  آوردن یک مکاشفۀ قابل  راهمف
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دهنـدۀ اعتمـاد آنـان بـه       های گستردۀ مسیح و رسوالن از عهد قـدیم نشـان    قول  نقل«
باعـث اطمینـان   ] اعتمـاد   به ارائۀ یک مکاشفۀ قابل[عنایت خداست؛ عنایت خداوند 

هـای    ها در واقع، اساساً بـا نسـخه    ها و ترجمه  شود که این رونوشت  به این مطلب می
اعتمـاد بـا     تفاوت زیادی وجود دارد بین یک متن قابل. اصلی الهامی یکسان هستند
برداری، با کتاب مقدسی که ماهیتاً خطاپذیر است چـه    خطاهایی کوچک در نسخه

 )Pinnock, 1967, p. 16. (»ها و چه در نسخۀ اصلی  در رونوشت
های اصلی   به این پرسش نیز پاسخ دهند که اگر خداوند خطاناپذیری نسخه مدافعان این نظریه باید

 .Law, 2001, p(های رونوشت را تضمین نکـرده اسـت؟     را تضمین کرده است، چرا خطاناپذیری نسخه

92( 
توان گفت که این نظریه، هیچ گرهی از مشـکل انتسـاب خطـا بـه کتـاب مقـدس         به طور کلی می

دهد کـه تمـامی آنهـا از      های خطی موجود نشان می  اختالفِ اندک بین نسخه) 1دمۀ مق(گشاید؛ زیرا   نمی
تـرین    های خطـی موجـود از قـدیمی     اند؛ یعنی شباهت بسیارِ نسخه  ای واحد استفاده کرده  منبع و سرچشمه

کـه   حال پرسش این است. گرفته وجود داشته است  دهد که متنی واحد و شکل  زمان تا به حال، نشان می
بسـیاری از  ) 2مقدمۀ (بوده است یا منبعی دیگر؟ » نسخۀ اصلی«است؟ آیا همان        آن منبعِ اصلی چه بوده 

اند و اشـتباهاتی ماننـد غلـط      اند، خطاهایی مفهومی  خطاهایی که به کتاب مقدس و عهد جدید نسبت داده
امروزه و پـس  ) 3مقدمۀ (ویژه که   تند؛ بهجایی یک کلمه با یک کلمۀ مشابه، عامل آنها نیس  امالیی یا جابه

هـای موجـود، تقریبـاً مـتن اصـلی        خطی  شناختی بر روی نسخه  شناختی و متن  های نسخه  ها بحث  از مدت
ای اشتباه نوشته شـده بـود، امـا امـروزه بـا        یعنی شاید در یک یا چند نسخۀ خطی کلمه. معلوم شده است

هـایی کـه در ایـن      به این ترتیب، نسخه. صحیح شناخته شده است های بسیار، کلمۀ اصلی و  کشف نسخه
اند و اشتباهاتی ماننـد    هایی هستند که از بسیاری از جهات تصحیح شده  روزگار در دسترس هستند، نسخه

هنـوز هـم          بـا ایـن همـه،    . انـد   جایی لغات و مانند اینها برطرف شـده   های امالیی، جابه  ها، غلط  جاافتادگی
دهد که منشأ اشـکال اصـلِ سـخن بـوده       شود و این نشان می  اشکاالت فراوانی بر کتاب مقدس وارد می

تـوان بـه اشـتباهِ      هـای یعقـوب و پـولس را مـی      است و نه نقل اشتباه آنها؛ مثالً آیـا تعـارض بـین آمـوزه    
  برداران نسبت داد؟  نسخه

ای موجود چه بوده است؟ پاسخ به ایـن سـؤال   ه  خطی  حال باید دید که آن منبعِ مورد استفادۀ نسخه
است؛ یعنی همان متنی که پیامبر یـا رسـولِ   » اصلی       نسخه «از دو حال خارج نیست؛ یا این نسخه همان 

یا در کل چیزی است که تفاوت بسیاری بـا  ) حال حداکثر با چند کلمه یا جملۀ اشتباه(ملهَم نگاشته است 
الزم نیست که تصور کنیم این منبع متفاوت، هیچ نشانی از الهامِ ادعـایی را بـا   البته (کالم ملهَم خدا دارد 

رخ داده باشد، » کالم الهامی«خود ندارد، بلکه اگر سی درصد و یا حتی بیست درصد اضافه یا تغییر در آن 
  ).برای متفاوت بودن کافی است
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هـای    خطـی   ات و مطالب نسـخه گوییم، یعنی اینکه منبعِ محتوی  ابتدا بر اساس فرض اول سخن می
کم نیمی از اشکاالتی کـه بـه نسـخۀ      در این صورت تمام، و یا دست. باشد       » نسخۀ اصلی«موجود، همان 

در ایـن صـورت مجـالی بـرای ادعـای      . موجود وارد است به نسخۀ اصلی کتـاب مقـدس نیـز وارد اسـت    
یعنـی اینکـه منبـعِ محتویـات و مطالـب              بر اساس فـرض دوم، . ماند  خطاناپذیری کتاب مقدس باقی نمی

باشد، نیـز  » نسخۀ اصلی«با ) چه کامالً متفاوت چه نسبتاً متفاوت(های موجود منبعی متفاوت   خطی  نسخه
دسترسی نداریم و آنچـه منبـع ایـن    » الهام االهی«مبناست؛ زیرا دیگر به   ادعای خطاناپذیری، ادعایی بی

  .بوده است       » کالم خدا«متفاوت با ای   نوشته ها بوده،  نوشته

 عدم مشروعیت نقادی کتاب مقدس. 4. 5
تـر    برخی از مدافعان نظریۀ خطاناپذیری در پاسخ به مباحث نقادی کتاب مقدس، روشـی فرهیختـه  

این محققان اصـوالً نقـادی کتـاب    . ها و مبانی نقادی تاریخی را به نقد کشیدند  فرض  برگزیدند؛ آنها پیش
دانند؛ زیرا روش نقادی کتاب مقدس هماهنگ و سازگار با   می» غیرعلمی«اش،   را در شکل کنونی مقدس

ای مـاورایی دارد؛ امـا نقـادی کتـاب       کتاب مقدس منشأ و سرچشمه. مطالعاتش نیست» موضوع«ماهیت 
ت خـویش  مقدس با کنار گذاشتن امکان مداخلۀ شخصی خداوند در جهان، این منشأ ماورایی را در مطالعا

؛ )Ibid., p. 94(های بشری برخورد کرده اسـت    در نظر نگرفته است و با کتاب مقدس همانند سایر کتاب
  :اند  بنابراین، نقادان کتاب مقدس در مواجهه با موضوع مطالعه و تحقیق خویش ناراست بوده

کـالم  : اند و مؤلفشان خـود خداسـت    هاى مقدس و آسمانى  تورات و انجیل کتاب«
تنها طرز خواندن درست، و یگانه راه گشـودن رمـوز   . ردگارند خطاب به انسانپرو

برخـورد انتقـادى بـا آنهـا قطعـاً      . آنها، قرائت آنها با حضور ذهنِ ایمان سنتى اسـت 
دهد، و از اول، کتاب مقـدس را    زیبنده نیست، چراکه به اصل مطلب تردید راه می

 )109، ص1376کیوپیت، . (»اردشم  نه کالم خدا بلکه کتابى صرفاً بشرى می
های آن دسته از نقادان کتاب مقدس که مدعی وجود خطا   فرض  اند پیش  طرفدارانِ این پاسخ مدعی

اعتقادی است؛   هایی ناشی از بی  فرض  ای نیست بلکه پیش  های ایماندارانه  فرض  در این کتاب هستند، پیش
انـد را    ه تبعِ آن خطاهایی که بـه کتـاب مقـدس نسـبت داده    بنابراین، باید تفسیر آنان از کتاب مقدس و ب

دفـاعی از  پینـاک در کتـاب   . اند  هایی ناروا ناشی شده  فرض  مردود دانست؛ زیرا این تفاسیر و نتایج، از پیش
  :گوید  ، میخطاناپذیری کتاب مقدس

ــته باشــد و از     « ــان مســیحی داش ــامالً ریشــه در ایم ــد ک ــاب مقــدس بای ــادی کت نق
ای کـه    نتـایج قطعـی  . های کتاب مقدس دربارۀ خودش آگاهی داشته باشـد   گواهی

هـایی    فـرض   ، چیزی بیش از پـیش ]نقض کنند[قرار است خطاناپذیری را فلج کنند 
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. »مشکوک مبنی بـر اینکـه ممکـن اسـت کتـاب مقـدس دارای خطـا باشـد نیسـتند         
)Pinnock, 1967, p. 30( 

اند، طبیعتـاً خطـا     مقدس وجود خطا در این کتاب را مسلم گرفتهعبارت دیگر، چون نقادان کتاب       به 
فـرض اساسـی اوسـت، چنـین       مثابـۀ پـیش    اما خوانندۀ کتاب مقدس که ایمـانش بـه   . یابند  نیز در آن می

در . توان این سخن را به نحو دیگری نیز بیان کرد  می. خطاهایی را در کتاب مقدس مشاهده نخواهد کرد
  )Law, 2001, p. 94. (گوید که ایمان نقطۀ شروع االهیات است نه عقل  ن سخن میای       واقع، 

توان به این سخن چنین اشکال کرد که شاید در باب خدا چنین سخنی درسـت باشـد، زیـرا      اما می
اما آیا چنین سخنی در باب کتاب مقدس نیز جایز . خدا را نباید تحت تنگناهای ذهن و عقل انسان درآورد

کنندۀ رابطۀ   کتاب مقدس به خالف خداوند، در ذات خویش، واقعیتی متعالی نیست؛ بلکه صرفاً بیاناست؟ 
تـوان    از آنجا که یک طرفِ این رابطـه انسـان اسـت، نمـی    . بین واقعیتی متعالی، یعنی خدا، با انسان است

ن سـخن را دربـارۀ   توان ای  بنابراین، نمی. خصوصیتی را که مختص به خداست به کتاب مقدس نسبت داد
تواننـد پاسـخ دهنـد کـه انجیـل بـه         از سوی دیگر نقادان می) Ibid, p. 94. (کتاب مقدس صادق دانست

اگـر آن را  . هاى مشخصـى در گذشـته اسـت    ها و مکان وضوح سندى بشرى و تاریخى و وابسته به زمان  
از دیگـر مـدارک تـاریخى     هـایى را از آن بکنـیم کـه    منبع اطالعات خود قرار دهیم، باید همـان پرسـش  

  )110، ص1376کیوپیت، . (کنیم مى

  گیری نتیجه. 6
نقـادان کـه   . در دورۀ مدرن، مطالعۀ انتقادی و نقادانۀ کتاب مقدس در جهان مسیحیت رونق یافـت 

ها، و حتی اطالعات تـاریخی و جغرافیـایی     کردند تمام ادعاها، آموزه  تعهدی به کتاب مقدس احساس نمی
. بررسی کرده و مواردی را که در آنها نشانی از اشتباه یـا تنـاقض دیدنـد برجسـته کردنـد      کتاب مقدس را

نظرات و تحقیقات نقادان کتاب مقدس، االهیدانان مسیحی را به تکاپو واداشت و آنان نیز کوشـیدند ایـن   
هـای االهیـدانان    ترین شیوه یکی از رایج. نحوی توجیه کنند یا پاسخی برای آنها فراهم آورند خطاها را به 

کوشند پس از بررسی هر اشکال با تمسـک   آنان می. شده است تک اشکاالت مطرح مسیحی، پاسخ به تک
به سیاق متن، اطالعات بیرونی، بررسی احتماالت مختلف، و مانند اینها توجیهی برای آن اشـکال فـراهم   

رد متعددی نیز ناتوان از پاسخگویی هرچند این شیوه در حل بسیاری از موارد موفق است، اما در موا. کنند
های مسیحیان به اشکاالت وارده، تفسـیر تمثیلـی اسـت     یکی دیگر از پاسخ. شده است به اشکاالت مطرح

دهد اما این پاسـخ بـه    ای دیرپا و قدیمی است؛ هرچند این شیوه بسیاری از اشکاالت را پاسخ می که شیوه
دو روش دیگری که در این . ستن ظاهر کتاب مقدس استمعنا دان کشیدن از ظاهر و حتی بی قیمت دست

شده، پاسخی  هایی کلی دانست؛ به این معنا که فارغ از موارد مطرح توان پاسخ مقاله به آنها پرداختیم را می
خطـایی نسـخۀ    ها اعتقاد به بی یکی از این پاسخ. دهند کلی به خطاهای منسوب به کتاب مقدس ارائه می

ترین ضعف این نظریه آن است که اعتبار نسخۀ  از نقدهای وارد بر این نظریه، مهمنظر  صرف. اصلی است
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مشروع دانستن نقادی است که معتقد است شیوۀ نقـادی   پاسخ کلی دیگر، غیر. کند موجود را مخدوش می
بحث دربارۀ خطاهای کتاب مقدس و دفاع مؤمنانه از ایـن کتـاب همچنـان در    . مدرن دارای اشکال است

  .های دیگری نیز به آن پرداخت  هایی دیگر از جنبه توان در نوشته ت مسیحی زنده است که میاالهیا
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