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با شادباش سال و بهار نو ،از همراهی شما در سال جدید
بسیار سپاسگزاریم .آنچه از گوشه و کنار به گوش ما میرسد
حاکی از آن است که همه شبان را میخوانند -هم شبانان و
هم ایمانداران بدون منصب کلیسایی .این خبر در عین حال
که خبر مسرتبخشی است ،نیاز شدید به تغذیۀ مخاطب عام
را دوچندان مهمتر جلوه میدهد .به عبارت دیگر ،اگر مجلهای
تخصصی برای شبانان ،مخاطب عام دارد ،این خود نشانهای
است که مخاطب عام احتماال مجلۀ مناسب و درخور دیگری
در اختیار ندارد یا دستکم تعداد این محصوالت بسیار محدود
و کم است؛ یا کیفیت محصوالت دیگر به اندازهای نیست که
جذب مخاطب کند؛ یا کیفیت این مجله و مطالب آن ،چنان
خواندنی است که همه را مجذوب خود میکند ،البته شوخی
بهارانۀ سال جدید خالی از لطف نیست؛ یا اگر بخواهیم از
خود انتقاد کنیم ،محتوای این مجله به اندازۀ کافی تخصصی
نیست که فقط مخاطب خاص خود را جذب کند .غرض از
نوشتن این سطور ،انتقاد از دیگران نیست بلکه یافتن صدایی
ط مشی شبان را در سالهای آتی به سمت
است که بتوانیم خ 
و سویی درست هدایت کنیم .از این رو ،فکر میکنم این شما
خوانندگان شبان هستید که میتوانید در این راه به ما کمک

کنید .شاید عدهای بر این باور باشند که کلیسای پروتستان
نوظهور ایرانی هنوز به اندازۀ کافی به بلوغ نسبی دست نیافته
که بیش از این تخصصی عمل کند یا در صف دیگر ،اعتقاد
بر این باشد که عمومینگری و نگاه نسبتا نیمه تخصصی به
مقولۀ شبان در حین آموزش اصول اولیه باید سرلوحۀ نگاه و
منشور کار ما باشد .به هر روی ،تقاضا میکنم نظریات خود را
به صورت مستقیم با ما در میان بگذارید.
اما در این شماره همچنان بحث ترجمههای مختلف
کتابمقدس را پی گرفتیم و مصاحبۀ کوتاهی با کشیش
سارو خاچیکیان ترتیب دادیم و نگاه گذرایی به تاریخچه و
فلسفۀ ترجمۀ تفسیری داشتیم .همچنین مصاحبۀ تخصصی
و دقیقی با دکتر کنت توماس دربارۀ کتاب اخیر ایشان در
باب تاریخچۀ ترجمۀ کتابمقدس به فارسی داشتیم .در این
شماره به مبحث مهم کلیسا خواهیم پرداخت و همچنان
مبحث خصوصیات رهبران کلیسا را در سال پیش رو پی
خواهیم گرفت.
در انتها ،این شماره از شبان را به یادبود بیش از شش دهه
تالش و خدمت مستمر ،به کشیش شموئیل اسحاق تقدیم
میکنیم و یاد و خاطرۀ او را گرامی میداریم.
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روایتی از زندگی شموئیل اسحاق
کشیش شموئیل اسحاق ،در سال  1924و در روستای
علیبیگلو در اطراف ارومیه به دنیا آمد ،اما قسمت اعظم
کودکی او در روستای ساعتلو سپری شد .بعدها در ایام
نوجوانی به بابل در مازندران ،نزد برادر بزرگترش یوناتان
نقل مکان کرد و در کنار او به کشاورزی مشغول شد تا وقتی
که مبشری به بابل آمد .شموئیل قلب خود را به مسیح سپرد
و در سن  22سالگی وارد خدمت مسیح شد.
او خدمت خود را با انجمن کتابمقدس در ایران شروع
کرد و به عنوان یک مبشر شهر به شهر و روستا به روستا
سفر میکرد تا پیغام مسیح را برساند و نیز به فروش ادبیات
مسیحی بپردازد .همکاری او با انجمن 23 ،سال ادامه داشت.
در سال  1984به رشت نقل مکان کرد و در کنار شغل
خود ،وظیفۀ ادارۀ گروه جوانان و نیز شبانی کلیسای انجیلی
رشت را عهدهدار شد .در سال  1951با همسرش «آلیس

یگانه» طی یک کنفرانس کلیسایی در همدان آشنا شد و
بعد از ازدواج دوباره به رشت نقل مکان کردند و آنجا بود که
دخترشان «فلورنس» به دنیا آمد.
در سال  1955به همدان منتقل شد تا رهبری کلیسای
انجیلی آنجا را برعهده بگیرند .به مدت چند سال ،از او
خواسته شده بود تا عالوه بر خدمت در کلیسای انجیلی ،در
کلیسای ارمنی و پنطیکاستی آشوری همدان نیز موعظه کند.
در همدان بود که فرزند دوم آنان «فریدون» به دنیا آمد .در
سال  1959دوباره نقل مکان کردند؛ این بار به تبریز تا شبانی
کلیسای انجیلی آنجا را به عهده بگیرد .در تبریز او رسما به
مقام کشیشی دستگذاری شد و به مدت  4سال در آنجا به
شبانی و موعظه پرداخت .آخرین فرزند آنها« ،فردریک» ،در
تبریز به دنیا آمد .در سال  1963به تهران منتقل شد تا برای
یک دورۀ موقت پنج ساله ،شبانی کلیسای انجیلی آشوری
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توما را تقبل کند .این دورۀ موقت بعدا تبدیل به خدمت تمام
وقت او در همان کلیسا شد.
در سال  1965وی به عنوان مدیر شورای کلیساهای
انجیلی ایران برای یک دورۀ دو ساله انتخاب شد که 11
دوره ،مدیریت او تمدید شد و طی این مدت ،مسئول تمام
کلیساهای آشوری ،ارمنی و فارسی زبان انجیلی در ایران
بود و برای نظارت و مالقات کلیساها ،سفرهای متعددی به
شهرهای مختلف ایران انجام داد.
کشیش شموئیل و همسرش آلیس ،بعد از سالها جدایی
از فرزندانشان ،در سال  1987به ایاالت متحده مهاجرت
کردند .در آنجا او تا سال  2001که بازنشسته شد و مراقبت
از همسر بیمارش را به عهده داشت ،شبان کلیسای انجیلی
آشوری شهر تورالک در کالیفرنیا بود .در سال  2003برای
نزدیکتر بودن به فرزندانشان به سن حوزه نقل مکان کردند.
در مارس  ،2011کشیش شموئیل آلیس را بعد از  ۶۰سال
زندگی مشترک ،از دست داد و خود نیز در یکشنبه  15ژانویه
 2017به دیدار نجاتدهندهاش و آلیس شتافت.

کنت توماس به مدت بیست سال مشاور ترجمۀ
انجمنهای متحد کتابمقدس بوده و طی این مدت
با پروژههای ترجمه در خاورمیانه و جنوب آسیا
کار کرد .او  17سال در ایران زندگی کرده و آنجا
شعبۀ ایران مدرسۀ االهیات خاور نزدیک (بیروت،
لبنان) را اداره کرد .کنت توماس مدرک لیسانس
خود در رشتۀ تاریخ را از دانشگاه ییل (Yale)،
مدرک لیسانس و فوقلیسانس خود را از مدرسۀ
االهیات سانفرانسیسکو ،و مدرک دکترای خود
در مطالعات کتابمقدسی را از دانشگاه منچستر
درانگلستان دریافت کرده است .او یک فصل از
ب هفتاده یا سپیوجانت» که
کتاب «مطالعاتی در کت 
توسط س .جلیکو تنظیم شده را نوشتهاست .وی
همچنین در نوشتن «کتاب راهنمای عزرا و نحمیا»
با فیلیپ ناس ،و کتاب «ساختار و زبان رسالۀ
اول پطرس ،راهنمایی برای مترجمان» با مارگارت
توماس همکاری کرد که هر دو توسط انجمنهای
متحد کتابمقدس منتشر شدهاست .او هم اکنون
ساکن نیویورک آمریکاست.

مصاحبۀ شبان با دکتر کنت توماس
دکتر توماس ،پیشتر از وقتی که در اختیار شبان
قرار دادید بسیار سپاسگزارم .اخیرا کتابی تحت
عنوان جستجوییپرالتهاب (A Restless Search)
دربارۀ تاریخ ترجمۀ کتابمقدس فارسی به قلم شما به
چاپ رسیده است .لطفاقدری دربارۀ دلیل نگارش این
کتاب برای خوانندگان ما بگویید .چه شد که این کتاب
را نوشتید؟
حدودا پنجاه سال پیش در مشهد ،در حال مرتب کردن
کتابها در یک کتابخانۀ قدیمی بودیم که کتابی دیدم با
حروف عبری روی جلدش .وقتی کتاب را باز کردم فورا
متوجه شدم با اینکه روی جلد حروف عبری وجود داشت
اما کتاب به عبری نبود .کتاب یک «عهد جدید» ترجمه
شده به فارسی بود .و با خطی نوشته شده بود که یهودیان
ایرانی به خواندن آن عادت داشتند .این کشف ،اولین قدم
من در یادگیری این موضوع بود که تاریخ ترجمۀ فارسی
کتابمقدس بسیار پیچیدهتر از آن است که میدانستم.
بعدها وقتی ایران را ترک کردم ،مشاور انجمنهای متحد
کتابمقدس برای پروژههای ترجمۀ کتابمقدس در ایران و
افغانستان و دیگر کشورهای مجاور شدم .این منجر به یک
درخواست از طرف دائرهالمعارف ایرانیکا (که به انگلیسی
منتشر شده است) در سال  1987شد که چند مقاله برای
دائرهالمعارف در مورد تاریخ ترجمۀ کتابمقدس به فارسی
و زبانهای ایرانی بنویسم .تحقیق برای مقاالت من را بسیار
مشتاق کرد ،و چند نفر از رهبران ارزشمند کلیسایایرانی
من را برای بسط دادن یکی از مقاالت که شامل داستان
مترجمان و نتایج ترجمهها بود ،تشویق کردند .همچنین

پی بردم که برخی از اولین نسخههای ترجمه شدۀ فارسی
عهد عتیق در قرن سیزدهم (که همچنین به خط عبری هم
نوشته شده بودند) در کتابخانۀ مدرسۀ االهیات یهودی در
نیویورک بودند؛ تقریبا یک بلوک دورتر از جایی که در حال
حاضر زندگی میکنم .از آنجایی که میتوانم فارسی که به
خط عبری نوشته است بخوانم ،میخواستم اینها را بخوانم.
یکی ازهمکارانم در انجمن کتابمقدس این را میدانست،
بنابراین وقتی انستیتو «نایدا» برای تحقیقات کتابمقدسی
بمقدس آمریکا تصمیم گرفت تا یک دوره کتاب
انجمن کتا 
دربارۀ ترجمۀ کتابمقدس به زبانهای مختلف منتشر کند،
همکارم از من خواست اگر تمایل دارم یکی از کتابها را
در مورد ترجمۀ فارسی بنویسم .در سال  2006تحقیقات و
نوشتههای چند سالۀخود را برای مطالعه ،با کمک تعدادی
از دوستان ایرانی و موسسات بینالمللی شروع کردم .من در
اشتیاق خودم برای جمعآوری اطالعاتی که ایرانیان مسیحی
را تشویق کند و به آنها برای تاریخشان افتخار بدهد ،رشد
کردم .داستان ترجمۀ فارسیکتابمقدس به خیلی قبلتر از
آنچه خیلیها میدانند بر میگردد؛ دخیل بودن خود ایرانیها
(شامل مسیحیان ،یهودیان ،مسلمانان ،و حتی زرتشتیها)
بیشتر از اسامی شناخته شدهای است که بتوانیم باور کنیم.
و تعداد ترجمههای بخشهایی ازکتابمقدس بسیار بیشتر
از آن است که عموما میدانند .کتاب جستجویی پرالتهاب،
کتابی قطور و گران است؛ به همینخاطر خوشحالم که در
 10سال گذشته ،فرصتهایی داشتم که در مورد اطالعات
این کتاب با هر دو گروه ایرانیان مسیحی و غیر ایرانیها
صحبت کنم.
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کتاب شما عالوه بر نگاه ادبی و سبک نگارش،
نگاهی تاریخی به ترجمۀ کتابمقدس دارد .شما با
ظرافتمندیترجمههای فارسی کتابمقدس را به هشت
دورۀ تاریخی تقسیم کردید که عبارتند از ( )۱دورۀ
پارتیان و ساسانیان )۲( ،دورۀ اولیۀ اسالم )۳( ،دورۀ
مغول )۴( ،دورۀ صفوی )۵( ،دورۀ افشار )۶( ،دورۀ قاجار،
( )۷دورۀ پهلوی ،و ( )۸دورۀ انقالب اسالمیتاکنون .دو
دورۀ مغول و افشار ،دوران نسبتا کوتاهی در مقایسه با
سایر دورههای تاریخی دارند .اهمیت دورۀ مغول و دورۀ
صفویه در تاریخ ترجمۀ کتابمقدس فارسی چیست؟
در پایان دورۀ مغول کلیساهای ایران تقریبا از بین رفتند .در
این دوره بسیاری از مسیحیان به اجبار به مناطقی نقل مکان
کردند که شکل اجتماع همسایههایشان با آنها متفاوت بود،
با زبان و دینی متفاوت .در این دوره بود که اولین ترجمهها از
اناجیل به فارسی انجام شد .اولین مترجم انجیل ،که شخصی
ارمنی به نام آوانس بود و از تبریز به شرق مسافرت کرده
بود،نوشته است نسلی از مسیحیان را مالقات کرده بود که
به خراسان تبعید شده بودند و در میان فارسیزبانان زندگی
میکردند .آنها قادر نبودند از زبان اجدادشان استفاده کنند
سریانی یا ارمنی -و به حد کفایت برای خواندن کتابمقدسخوب نبودند .آنها به ترجمهای از زبانی که حاال به آن صحبت
میکردند احتیاج داشتن دو از او خواهش کردند تا ترجمهای
به آنها بدهد .به طور شگفتانگیزی ،ترجمه به زبانی که
متعلق به مسیحیان نبود آنها را قادر میساخت که هویت
مسیحیخود را حفظ کنند .مترجم ،زبانی را که زبان خودش
نبود (سریانی) به زبانی که زبان خودش نبود (فارسی) ترجمه
کرد .اوچهار انجیل را در قالب یک روایت آورد ،چون احساس
کرده بود اینطور برای کسانی که از میراث خود بریده شدهاند،
قابلفهمتر است.
در دورۀ صفوی ،چیزی مشابه اتفاق افتاد .مسیحیان ارمنی به
اجبار از ارمنستان به اصفهان مهاجرت کردند .آنها به خاطر
تواناییشان در کمک به ساختن یک پایتخت جدید و به

خاطر شبکۀ ارتباطی تجارت بینالمللیشان که میتوانست به
ایران برای توسعۀ بازار ابریشم کمک کند ،خواسته شده بودند.
و آنها خود را در میان جامعۀ مسلمان فارسیزبانی یافتند که
باید با آن تطبیق پیدا میکردند .چون شاه عباس به تجارت
با اروپا عالقهمند بود ،همچنین اجازه داد تا کاتولیکهای
اروپایی به عنوان مبشر بیایند و در اصفهان زندگی کنند.
این افراد فارسی یاد گرفتند و روی ترجمۀ ادبیات مسیحی و
بخشهایی از کتابمقدس کار کردند؛ مورد دراماتیک دیگری

از خارجیانی که به زبانی غیر از زبان خود ترجمه کردند در
دورۀ مغول به وجود آمد .در حالیکه تالش مبشرین کمک
کرد تا مسیحیان هویت خود را حفظ کنند ،ترجمۀ دیگری
انجامشده بود که دور از انتظار بود .یک پژوهشگر مسلمان
شیعه به نام محمد باقر خاتون آبادی ،در پاسخ به درخواست
ملوکانۀسلطان حسین ترجمهای به طور کلی دقیق از اناجیل
(از نسخۀ عربی) ارائه داد؛ و به آن یادداشتهایی انتقادی

از «اشتباهاتی» که مسیحیان در ترجمۀ کتابمقدسشان
داشتند ،اضافه کرد .در دورۀ صفوی تالشها باعث شد تا
سنیها وهمۀ اقلیتهای دینی به مذهب شیعه که به مذهب
رسمی ایران تبدیل شد ،بگرایند.

شما به داستان ترجمۀ آوانس اشاره کردید.
همانطور که در کتاب آوردید ،ترجمۀ کامل کتابمقدس
به زبان ارمنی درقرن  ۵در اختیار ارامنه قرار داشت.
آیا فکر نمیکنید اصوال در ترجمۀ آوانس یا ترجمههایی
از این دست در گذشته ،مثل ترجمههای امروزی
از ترجمههای موجود به زبان دیگری به عنوان متن
اصلی ترجمه استفاده کردهاند؟ آیا مدارکی در دست
داریم که بدانیم آوانس یا مترجمین دورههای بعدی به
زبانهای اصلی عبری و یونانی تسلط داشتند یا خیر؟
طرز تفکرات دربارۀ ترجمه به شکل قابل مالحظهای تغییر
کرده است .تا قرن نوزدهم ،مترجمین کتابمقدس از روش
لفظ به لفظ استفاده میکردند .آنها ترتیب کلمه و دستور
زبان زبانی را که از آن ترجمه میکردند دنبال میکردند.
ِ
کار آنها اغلببرای مطالعه کردن سخت بود چون از سبک
معمول فارسی و ترتیب واژه در جمالت استفاده نمیکردند.
این موضوع تازمانی قابل قبول بود که کتابمقدس فقط در
دستان گروه کوچکی از افرادی که توانایی خرید نسخهای
از آن را داشتند و میدانستند چطور آن را بخوانند وجود
داشت .اما در اوایل قرن نوزدهم ،کتابمقدس به صورت
چاپی منتشر و ارزانتر شد؛ در همان زمان ،مردم بیشتری
خواندن یاد گرفتند .و ترجمهها روانتر و قابل فهمتر برای
عموم خوانندگان شدند.
تعیین کردن زبان از یک ترجمۀ لفظ به لفظ قدیمی که انجام
شده نسبتا آسان است .کسانی که زبان یونانی میدانند ،مثال
میتوانند متن یونانی را با ترتیب واژهها در فارسی مقایسه
کنند و ببینند که یکسان است .و ،شاید یک مترجم کلمهای
درزبان سریانی را اشتباه فهمیده باشد که وقتی در فارسی

قرار میگیرد ،خندهدار و یا نامفهوم باشد اما به اصل آن اشاره
میکند .تعداد کمی از ترجمهها به فارسی ،مستقیم از عبری
یا یونانی توسط پژوهشگران تحصیل کرده که بیشتر آنها
خارجیهستند و فارسی را به خوبی نمیدانستند ،انجام شده
است .حداقل یکی از دو ترجمۀ کتابمقدس در قرن چهاردهم
مستقیماز یونانی توسط یک ایرانی به نام سرگیس لوج انجام
شده است .کامال واضح است که آوانس که یک ایرانی ارمنی
بود ازسریانی ترجمه کرده است .سریانی ،زبانی بود که عموما
در کلیساهای امپراطوری پارس استفاده میشد -زبانی که
تقریبا توسط همه استفاده میشد؛ تفاوتی نداشت که زبان
مادری آنها ممکن است چه باشد .هیچ شاهدی وجود ندارد
که او متنیونانی را در دسترس داشته است .امروزه زبانهای
بینالمللی دیگری هستند که عموما استفاده میشوند :مثال،
انگلیسی یافرانسوی یا در قسمتهایی از دنیا عربی .میدانیم
که بیشتر مترجمان (حتی وقتی ادعا میکنند که یونانی یا
عبری متن اصلی آنها است) ترجمههایی در این زبانهای
بینالمللی به زبانهایی که میتوانند ترجمه کنند ،دارند.
هیچ ترجمهای به فارسی که مسیحیان امروزی استفاده
میکنند نمیشناسم که از پشتوانۀ یک زبان مدرن که در
دسترس مترجمان است برخوردار نبوده باشد .مورد استثنا
جامعۀ یهودی ایرانیان بود که میتواند مستقیما از عبری
ترجمه کند؛ این به صورت معمول زبان مذهبی است که
از کودکی یاد گرفته میشود .مسیحیان در سراسر جهان بر
این عقیده هستند که خدا از طریقترجمههای کتابمقدس
هم صحبت میکند ،نه فقط از طریق زبان اصلی .میدانیم
که حتی نقلقولهای عهد عتیق که در عهد جدید یافت
میشوند گاهی از هفتاده یا سپیوجانت که ترجمهای یونانی از
اصل عبری است ،انجام شدهاند .اما برای حفظ دقت،بررسی
کردن ترجمههای کتابمقدسی با یونانی و عبری حتی وقتی
که مترجمان در حقیقت از زبان دیگری برای ترجمهاستفاده
کردهاند ،یک روش معمول است.
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در راستای سوال قبلی ،اشکالی که به نظر من در
نسخههای جدیدتر کتابمقدس وجود دارد این است
که تقریبا هیچکدام از این ترجمهها ،از ترجمۀ مژده
گرفته تا ترجمۀ هزارۀ نو ،توضیحات کافی در مقدمۀ
خود نیاوردهاند.برای مثال ،اشارۀ دقیقی به متن اصلی
مورد استفاده در ترجمۀ مژده آورده نشده است یا در
ترجمۀ هزاره تعریف دقیقی ازاینکه روند ترجمه چه
بوده نیامده است .در هر دو مثال اخیر ،مقدمه نهایتا در
دو یا سه صفحه خالصه شده است.سبک و زبان مورد
استفاده ،نوع ترجمه و پویایی یا تحتاللفظی بودن
آن و ریزهکاریهای ویرایشی ،و اینکه متن انگلیسی
معیار برای ترجمه به فارسی چه بوده و احتماال روند
ویرایشی با متخصصین زبان مبدا شامل چه مراحلی
بوده ،در هیچ کدام از این موارد دیده نمیشود.
دستکم باید از کسی مثل پیروز سیار تقدیر کرد
که مقدمۀ او در ترجمۀ عهد جدید از نسخۀاورشلیم
توضیحات کافی برای خواننده ارائه داده است .به نظر
من ،این اشکاالت در پروژهای در این سطح و وسعت
وارد است و مخاطبین انتظار دارند این موارد برای آنها
حتیالمقدور روشن شود .نظر شما به عنوان کسی که
هم دردنیای زبانشناسی دست دارید و هم االهیات و
عمر خود را صرف این امور کردید ،چیست؟
من موافقم که برای ترجمهها بهترین کار این است که مطالب
بمقدس،
مقدماتی شامل اطالعات در مورد متون اصلی کتا 
هدف و نوع ترجمه و مترجمین و روندی که استفاده شده
است را ضمیمه کنند .متاسفانه ،عهد جدید (انجيل شريف:
ترجمۀجديد فارسی) وقتی در سال  1976منتشر شد هیچ
مقدمهای نداشت .در همان زمان ،انجمن کتابمقدس،
کتابمقدسهایی بدون هرگونه حاشيه یا توضیحی منتشر
کرد که هر ترجمه تا حد ممکن برای همۀ کلیساها و فرقهها
قابل پذیرش باشد .آنها فکر میکردند که کلیساها مسئول
ارائه دادن مطالب توضیحی و تفسیر مورد نیاز خواهند بود .در

گذر زمانکه کتابمقدس کامل در سال  2008منتشر شد،
قوانین انجمن کتابمقدس هم تغییر کرد :آنها نمیخواستند
«هیچیادداشت یا تفسیری حامل عقيدهای خاص» را چاپ
کنند ،و شما میبینید که اين ترجمه مقدمهای دارد که هدف
و نوع ترجمه ،خالصهایاز تاریخ ترجمۀ فارسی کتابمقدس،
روش استفاده شده برای ترجمه ،و استفاده از زبان های اصلی
کتابمقدسی را ارائهمیدهد .وقتی عهد جدید تجدید نظر
شده چاپ شود ،خواهید دید که شامل مقدمه نیز خواهد بود.
بعضی از کتابمقدسها رامی توان «راهنمای کتابمقدس»
خواند .آنها با کتابمقدسهای معمولی از این نظر متفاوت
هستند که کمکهایی به خواننده ارائه میدهند .پیروز
سیار ،مترجم معروف ایرانی ،قسمتهایی از کتابمقدس را
که کامال بر پایۀ یک راهنمای کتابمقدس فرانسوی است
به فارسی ترجمه کرده که در سال  2001توسط یک ناشر
ایرانی منتشر شد .سیار به عالوۀ متنخود کتابمقدس ،همه
چیز را شامل مقدمهای مبسوط و همۀ حاشيۀ تفسیری در
کل کتابمقدس را ترجمه کرد .تا حاال هیچ کتابمقدس
فرقهای یا با عقیدهای خاص برای خوانندگان ایرانی آماده
نشده است .انجمن کتابمقدس ایرانیان در غربت ،پروژۀ
تهیۀکتابمقدس آموزهای یا راهنما بر پایۀ متنی که توسط
انجمنهای متحد کتابمقدس تهیه شده بود را تصویب کرد.
این کتابمقدس حاشيه و توضیحات آموزهای نخواهد داشت،
اما شامل توضیح دربارۀ کلمات ،جغرافیای کتابمقدسی ،و
حاشيه در مورد زمینۀ اصلیای که هر کدام از کتابهای
کتابمقدس در آن نوشته شدهاند خواهد بود.
به عنوان یک پژوهشگر کتابمقدس ،تصدیق میکنم که
برای شخصی که با کتابمقدس آشنا نیست فهمیدن بیشتر
چیزهایی که در آن هست ،چه به زبانهای اصلی و چه در
ترجمهها تقریبا غیر ممکن است .حتی برای مسیحیانی که
با کتابمقدس آشنا هستند خیلی مسائل غریب هستند و
احتیاج دارند که توضیح داده شوند .بنابراین وجود حاشيهها
در یککتابمقدس مفید است .من بر این عقیده هستم که

آنها باید غیرآموزهای و غیر االهیاتی باشند ،به هر حال خود
کتابمقدس ،خودش حرف میزند .به طور خاص ،ما نباید
خوانندگان جدید کتابمقدس را از شنیدن پیغام خوش آن
دور نگاه داریم .حاشيههای ما نباید جای روحالقدس را که از
طریق کلمات کتابمقدس صحبت میکند بگیرند .بهتر است
موارد آموزهای برای نویسندگانی که روی کتابمقدس تفسیر
مینویسند گذاشته شود.
شما در فصل  ۱۲کتابتان را به تحلیلی
سبکشناسانه تطبیقی ترجمههای فارسی به قلم
دکتر علی اصغر اقباراختصاص دادید که به نظرم بسیار
پرمغز و مفصل بود و توصیه میکنم کسانی که دستی
در ترجمۀ ادبیات مسیحی دارند حتما این فصل را
مطالعه کنند .در صورت امکان ،قدری دربارۀ این فصل
از کتاب به خوانندگان ما توضیحاتی ارائه کنید.
اغلب از من پرسیده میشود «بهترین ترجمۀ فارسی
کتابمقدس کدام است؟» این سوال معموال اینطور ادامه
پیدا میکندکه «چه تفاوتی میان ترجمههای مختلف وجود
دارد؟» و در نهایت سوالی پیش میآید که به نظر زمینۀ
سوالهای قبلی بوده« :آیا واقعا الزم است بیشتر از یک
ترجمۀ فارسی برای کتابمقدس وجود داشته باشد؟» من
یک پژوهشگر کتابمقدس هستم که بسیار به جستجوی
مداوم ایرانیان برای پیدا کردن بهترین کلمه برای ترجمۀ
کتابمقدس از یونانی و عبری به فارسی ،عالقه دارم .اما
چیز بیشتری الزم است :یک ایرانی آموزش دیدۀ زبان باید
شکلهای مختلف ساختار دستوری یا تفاوتها در روش
یا تعداد کلمات در جمالت هر ترجمه را تجزیه و تحلیل
کند .بنابراین من به سمت یکزبانشناس یعنی دکتر علی
اصغر اقبار رفتم .او سالها منتقد ادبی سبک ترجمۀ فارسی
کتابمقدس بود و حاال یک استاددانشگاه بازنشسته است.
من از دکتر اقبار دعوت کردم تا با در نظر گرفتن این سواالت،
ن ُه ترجمۀ مختلف فارسی که در قرنهای نوزدهم و بیستم

انجام شدهاند را تجزیه و تحلیل کند :هرکدام از ترجمهها
چقدر برای خواندن آسان هستند و چرا؟چقدر برای فهمیدن
آسان هستند و چرا؟ استفاده از اصول مختلف ترجمه چطور
بر قابلیت خواندن تاثیر گذاشته است؟ تعدادکلمات با ریشۀ
عربی چه تفاوتی در درک مطلب ایجاد میکند؟ دکتر اقبار
ابتدا مطالعهای تطبیقی بر روی سه ترجمه از عهد قدیم و
عهد جدید انجام داد ،که همۀ آنها تحت حمایت انجمن
کتابمقدس در دورهای نزدیک به  200سال ترجمه شده
بودند .او پی برد که این ترجمهها به تدریج برای خواندن
و درک کردن آسانتر شدهاند -یک نشانه از موفقیت در
ترجمه.سپس ،دکتر اقبار سه ترجمۀ عهد جدید را که اخیرا
در همین بازۀ زمانی توسط سه حامی متفاوت که شیوههای
ترجمۀمتفاوتی را استفاده میکنند چاپ شده است ،با هم
مقایسه کرد .او پی برد که هر سه ترجمه به زبان روان امروزی
نوشته شده بودند که بهراحتی توسط کسانی که سواد ادبی
متوسطی داشتند قابل خواندن و فهمیدن بودند .با این حال،
تفاوت آنها در سبک ولغات ،و کیفت متنوعشان آنها را برای
گروههای مختلف خوانندگان و اهداف مختلف به صورت
بالقوهای مناسب میساخت.«ترجمۀ تفسیری کتابمقدس»
محاورهایترین ترجمه است و شاید به طور خاص برای
کسانی که برای اولین بار کتابمقدس را میخوانند مفید
باشد« .کتابمقدس هزارۀ نو» ادبیترین است« .انجيل
شريف» کمی کمتر ساختار جملۀپیچید ه نسبت به «هزارۀ
نو» دارد و کلمات اصیل فارسی کمتری دارد .به شکل جالبی،
دکتر اقبار توضیح میدهد کهانتخاب کلمات تنها عنصری
از سبک (شیوۀ ترجمه) است که بر روی درک مطلب تاثیر
میگذارد و اینکه «استفاده از کلماتفارسی به جای کلمات
با ریشۀ عربی ،لزوما به آسان شدن درک مطلب نمیانجامد».
کار عالی دکتر اقبار تاییدی است بر این موضوع که خوب
است که چند ترجمۀ فارسی وجود دارند.
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مجلۀ شبان همانطور که از نامش پیداست،
نشریهای است مختص شبانان .هدف اصلی ما تجهیز
شبانان برای خدمت مسیحی است .شما در جایگاه
متخصص کالم و مورخ ،چه توصیهای به خوانندگان ما
دارید؟
من قسمت اعظمی از زندگی خود را صرف ترجمۀ کتابمقدس
کردهام .من بر این عقیدهام که داشتن ترجمههایکتابمقدس
که صحیح و قابل خواندن هستند مهم است؛ بنابراین افراد
میتوانند واقعا کتابمقدس را بخوانند و بدانند کهکالم خدا
برای آنها چیست .کار اعظم یک شبان این است که به افراد
کمک کند تا یاد بگیرند چطور کتابمقدس را بخوانند .این
یعنی توجه به اینکه چه چیزی در خود متن است ،بدون
دخالت دادن نظر و االهیات فرد در متن ،بنابراین روحمیتواند
از طریق متن صحبت کند.
من عادتِ به سوال کشیدن متن را دوست دارم ،پرسیدن
اینکه معنی متن چیست ،چرااینطور نوشته شده ،چرا کلمات
مشخصی دارد؟ همچنین شبان میتواند به افراد کمک کند
تا یاد بگیرند کتابمقدس را با تمام حواس پنجگانۀ خود
بخوانند .صداها و رایحهها چه هستند؟ یک نفر چه میبیند؟
چه چیزی میتواند لمس یا چشیدهشود؟ به تازگی در مراسم
تدفین کشیش شموئیل اسحاق که شبان بزرگترین کلیسای
پروتستان ایران بود شرکت کردم .من با این شهادت که او
میدانست داستانهای کتابمقدس را طوری تعریف کند که
شما میتوانستید خودتان را آنجاتصور کنید ،تحت تاثیر قرار
گرفتم .وقتی او شبان بود هیچ تفسیر یا منابع کتابمقدسی به
زبان فارسی یا سریانی وجودنداشت -او فقط یک کتابمقدس
داشت .خیلی از افراد امروزه اساسا فقط کتابمقدس دارند .آنها
احتیاج دارند که بدانندچطور آن را بخوانند ،بنابراین شخصا
خودشان درگیر متن میشوند .من به این پی بردم که مطالعۀ
گروهی کتابمقدسبهترین راه برای یادگیری و به کار بردن
آن در زندگیهایمان است .با مطالعۀ گروهی کتابمقدس
فهمیدم که نقش شبانکمک کردن به شرکتکنندگان است

تا پی ببرند چه چیزی در متن برایشان وجود دارد و با هم
مفهوم آن را برای خودشانکشف کنند .شبان شخص صاحب
اختیار نیست بلکه جستجوگری است برای درک کردن همراه
با همه در گروه .خیلی ازعالیترین بینشهایی که من نسبت
به کتابمقدس دارم از طریق به اشتراک گذاشتن عقاید در
یک گروه بوده است.
در انتها ،اگر موردی یا بحثی دربارۀ کتاب خودتان
دارید ،میتوانید با ما در میان بگذارید .در ضمن،
خوانندگان این مصاحبه چطور میتوانند این کتاب را
تهیه کنند؟ قدری هم از کتابهایی که تاکنون نوشتهاید
و یا در آینده در دست تالیفدارید برای ما بگویید.
اسم کتاب جستجوی پرالتهاب :تاریخی از ترجمۀ فارسی
کتاب مقدس است« .جستجوی پرالتهاب» در عنوان کتاب
بهتالش مداوم مترجمین ایرانی در طول تاریخ برای انتخاب
کلمات مناسب برای اصطالحات مهم کتابمقدس اشاره
میکند.اگرچه همۀ مترجمین سعی کردهاند تا بهترین کلمۀ
موجود را پیدا کنند ،مسیحیان فارسیزبان معموال به پذیرفتن
انتخابهای مترجمین گذشته که به اندازۀ کافی خوب بودهاند،
تمایلی ندارند .به طور مثال کلمۀ یونانی که در ترجمۀانگلیسی
با کلمۀ استانداردrighteousness شناخته میشود به 17
اصطالح مختلف در ترجمههای فارسی انجیل ترجمه شده
است .چهار ترجمۀ انجیل که معموال امروزه استفاده میشوند
چهار کلمۀ متفاوت را برای این اصطالح استفاده کردهاند:
عدالت در ترجمۀ قدیم ،نیکی مطلق در انجيل شريف ،نیک
کردار در تفسیری و پارسایی در هزارۀ نو .اینجستجوی مداوم
برای کلمۀ درست بدون شک باعث شده تا مسیحیان دربارۀ
مفهوم کتابمقدس فکر کنند ،اما من با اینحال به این فکر
میکنم که ممکن است فرهنگ لغتهای استاندارد بسیار
کوچکی وجود داشته باشند که با هم در مطالعۀکتابمقدس،
پرستش ،االهیات ،منابع مسیحی ،رسانهها و گفتگوها استفاده
شوند .آیا کلمات متفاوتی که مسیحیان استفادهمیکنند به

ترجمهای که میخوانند ربط دارد؟ از کدام کلمات برای تعلیم
حقجویان و نوایمانان استفاده میکنیم؟
جستجوی پرالتهاب چیزهای بیشتری از کشمکش برای یافتن
کلمات مناسب را پوشش میدهد .کتابی طوالنی است وبرخی
از خوانندگان شاید بخواهند فقط بخشهای مشخصی از آن
را بخوانند .این کتاب را میتوان از وبسایت آمازون به صورت
نسخۀ چاپی خرید و یا نسخۀ دیجیتال را میتوان برای استفاده
در اپلیکیشن کیندل یا کتاببخوان دانلود کرد .من خودم
نسخۀ چاپی را ترجیح میدهم .نوشتن جستجوی پرالتهاب
مرا برای نوشتن یک کتاب دیگر هدایت کرد به نام «با قدرت
روح» که داستان ایرانیان مسیحی است .درحال حاضر این
کتاب فقط به انگلیسی در دسترس است ،اما منتظر هستیم تا
یک نسخۀفارسی هم داشته باشیم 27 .داستان کوتاه از افراد
ایرانی مسیحی در کتاب به ما کمک میکنند تا بفهمیم که
کلیسایایرانی که تاریخ آن حقیقتا از روز پنطیکاست است،
هیچ وقت در طول قرنها نمرده و از طریق رهبران مختلف
قوی ،برکت یافته است .این کتاب در سال  2015توسط
انجمن کلیساهای انجیلی ایرانی در آمریکای شمالی
منتشر شد و میتوان آن را از طریق تامی میوایان
سفارش داد (tmayvaian@sympatico.ca) .در
حال حاضر بر روی مقالهای کار میکنمکه دو ترجمۀ انجیل
از قرن هفدهم را مقایسه میکند که یکی توسط یک مسیحی
و دیگری توسط یک مسلمان به فارسیترجمه شدهاند و هر
دوی آنها توسط شاه مامور این کار بودند .ترجمۀ مسلمان
چندی پیش در ایران منتشر و در کتابفروشیهای تهران
فروخته شد.
میخواهم از چند تن از دوستان ایرانیام که در تحقیق ،نوشتن
و انتشار این کتابها به من کمک کردهاند ،شامل اصغراقبار،
منصور خواجهپور ،تامی میوایان و سوریک صیادیان تشکر کنم.
دکتر توماس ،از وقت شما برای این مصاحبه
بینهایت سپاسگزاریم.

اعتقادنامه وست مینستر

همراه با ارجاعات کتاب مقدس
ترجمۀ طاطهوس میکائلیان
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بخش دوم (پایانی)

نقدی بر ترجمههای کتابمقدس
نیماعلیزاده
ترجمۀ مژده
این ترجمه بسیار نزدیک به ترجمۀ شریف میباشد .در
حقیقت عهد عتیق این ترجمه با شریف یکی میباشدولی
عهد جدید این ترجمه کمی متفاوت است .متن عهد جدید
این ترجمه در سال  1976به چاپ رسید و بعدا متن عهد
عتیق آن دقیقا به سبک انجیل شریف بیرون آمد و عهد
جدید این ترجمه فرقی با ترجمۀشریف ندارد .این ترجمه
با زبانهای اصلی کتابمقدس یعنی عبری ،آرامی و یونانی
مطابقت دارد .تفاوت ترجمۀ مژده با ترجمۀ شریف بسیار
نامحسوس میباشد و فقط کلمات کلیدی در بعضی آیات
تغییر کردهاند.برای مثال در انجیل متی فصل  5این تفاوتها

را بین این دو ترجمه میبینیم:
ترجمۀ شریف:
 6خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنۀ نیکی مطلق
هستند ،زیرا ایشان سیر خواهند شد.
 7خوشا به حال رحمکنندگان ،زیرا ایشان رحمت خواهند دید.
 8خوشا به حال پاکدالن ،زیرا ایشان خدا را خواهند دید.
 9خوشا به حال صلحکنندگان ،زیرا ایشان فرزندان خدا
خوانده خواهند شد.
 10خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا میبینند ،زیرا
پادشاهی آسمانی از آن ایشان است.
 11خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت میکنند
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و جفا میرسانند و به ناحق هرگونه افترایی بهشما میزنند.
 12خوشحال باشید و بسیار شادی کنید ،زیرا پاداش شما در
آسمان عظیم است چون همینطور به پیامبرانقبل از شما
نیز جفا میرسانیدند.
ترجمۀ مژده
 6خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنۀ نیکی خدایی
هستند ،زیرا ایشان سیر خواهند شد.
 7خوشا به حال رحمکنندگان ،زیرا ایشان رحمت را خواهند دید.
 8خوشا به حال پاکدالن ،زیرا ایشان خدا را خواهند دید.
 9خوشا به حال صلحکنندگان ،زیرا ایشان فرزندان خدا
خوانده خواهند شد.

 10خوشا به حال کسانی که در راه نیکی آزار میبینند ،زیرا
پادشاهی آسمان از آن ایشان است.
 11خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت میکنند
و آزار میرسانند و به ناحق هرگونه افترایی بهشما میزنند.
 12خوشحال باشید و بسیار شادی کنید ،زیرا پاداش شما
در آسمان عظیم است ،چون همینطور به انبیایقبل از شما
آزار میرسانیدند.
همانطور که میبینید کلمات کلیدی در ترجمۀ مژده تغییر
کرده و مترادف آنها استفاده شده ،ولی روی همرفته بسیار
نزدیک به ترجمۀ شریف میباشد و خصوصیات این ترجمه
مثل انجیل شریف میباشد.
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کلمات کلیدی استفاده شده در این ترجمه اغلب با ترجمههای
دیگر متفاوت است و در بعضی آیات این امربسیار مشهود
است .الزم به ذکر است که لزوما استفاده از کلمات مترادف
در ترجمه ،نقطه ضعف به شمارنمیرود ،ولی در قسمتهایی
میتواند خواننده را دچار دوگانگی و ابهام کند که در این
ترجمه بسیار کم بهچشم میخورد.
برای مثال در مقایسۀ آیات  1و  5از رسالۀ رومیان فصل
هفتم ،میبینیم که ترجمۀ مژده یک کلمۀ یونانیνόμου
(نامو) را در یک فصل با دو کلمۀ متفاوت ترجمه میکند .این
کلمۀ یونانی به قانون االهی یا همانشریعت اشاره میکند
که در این ترجمه در یک آیه قانون و در آیۀ دیگر شریعت
ترجمه شده که دلیل این امرمشخص نیست و میتواند برای
خواننده گیجکننده باشد .همچنین علیرغم مفرد بودن کلمۀ
یونانی νόμου (نامو) ،در آیۀ  ،1یک بار در حالت جمع
ترجمه شده و یک بار در حالت مفرد .از این نوع انتخاب
کلمات در این ترجمه دیده میشود که نشان میدهد در
استفاده از کلمات تداوم کافی نداشته و بعضا بنا به دالیلی که
برای خواننده معلوم نیست ،کلمات مترادف در یک متن برای
یک کلمۀ مشخص استفاده شده است.
آیۀ  :1ای برادران من ،شما از قوانین اطالع دارید و میدانید
که انسان فقط تا زمانی که زنده است ،ملزم بهاطاعت قانون
است.
آیۀ  :5زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم،
شهوات گناه که به وسیلۀ شریعت برانگیخته شده بود در
وجود ما کار میکرد و موجب مرگ ما میشد.
اما نباید منکر آن شد که این ترجمه ،ترجمهای خوب و روان
است در بین ترجمههایی که امروز در دستداریم و خیلیها
این ترجمه را حتی بهتر از ترجمۀ هزارۀ نو میدانند.
ترجمۀ تفسیری
این ترجمۀ کتابمقدس برای برخی مسیحیان سادهتر است،

ولی این ترجمه در خیلی جاها متن اصلی را بهخوبی تفسیر
نکرده و اغلب در کنار ترجمههای دیگر میتواند خواننده را
گیج کند .به نظر من این ترجمهحتما باید در کنار ترجمۀ
دیگری مثل مژده یا هزارۀ نو خوانده شود تا مفهوم اصلی به
درستی درک شود.
این ترجمه میتواند یک کتاب تفسیری مختصر باشد تا
ترجمۀ کتابمقدس! این ترجمه کلمات کلیدی و مهم در
خیلی قسمتها را حذف کرده و به توضیح آنها پرداخته که
لزوما تفسیر فرد یا افراد ،صد در صد با کالمگفته شده در
متون اصلی یکی نیست و در بعضی جاها میتواند در تفسیر
دچار خطا شود .ایماندارانی که این ترجمه را به تنهایی
میخوانند اغلب از این ترجمه راضی هستند ولی مشکل
زمانی ایجاد میشود که در مطالعۀ جمعی و در مقایسه با
بقیۀ ترجمهها ایماندار دچار ابهام و به اصطالح دوگانگی در
گفتههای کالممیشود .در بررسی کالم ما اکثرا قسمتهای
نوشته شده در کالم را میخوانیم و از خود یا نوشتههای دیگر
چیزی نمیگوییم .این نوشتهها از کلمات تشکیل شدهاند که
برای درک صحیح داشتن ،کلمات صحیح مهماست.
برای مثال ،در آیات زیر میبینیم که هم کلمات کلیدی
حذف شدهاند و هم متن طوالنیتر شده است:

کولسیان فصل سوم آیۀ 3:

ترجمۀ قدیم:
زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است.
ترجمۀ مژده:
زیرا شما مردهاید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان
است.
ترجمۀ هزارۀ نو:
زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.
ترجمۀ تفسیری:
به این دنیای فانی همانقدر دل ببندید که یک شخص مرده

دل میبندد! زیرا زندگی شما در آسمان است،همراه مسیح
در حضور خدا!
در اینجا ،کلماتی مثل دنیای فانی ،دل بستن ،آسمان و در
حضور خدا ،به نظر برای درک بهتر به متن اصلیاضافه شده و
کلمۀ کلیدی مخفی یا پنهان حذف شده که بار االهیاتی دارد.
در مثالی دیگر در رسالۀ غالطیان فصل چهارم آیۀ 25
میبینیم که به جای پانوشت ،ترجمۀ تفسیری در خودآیه به
شرح وقایع میپردازد:
ترجمۀ قدیم:
زیرا که هاجر ،کوه سینا است ،در عرب ،و مطابق است با
اورشلیمی که موجود است ،زیرا که با فرزندانش دربندگی
میباشد.
ترجمۀ مژده
هاجر نمایندۀ کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونی
است که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند.
ترجمۀ هزارۀ نو:
هاجر سیناست ،که کوهی است در عربستان ،و بر شهر
اورشلیم کنونی انطباق دارد ،زیرا با فرزندانش دربندگی به
سر میبرد.
ترجمۀ تفسیری:
یکی از این دو روش ،اعطای احکام و شریعت است به موسی
در کوه سینا .باید توجه داشت که اعراب ،کوهسینا را «کوه
هاجر» مینامند .در تشبیهی که آوردم ،کنیز ابراهیم یعنی
هاجر را مظهر شهر اورشلیم قراردادم؛ این شهر همچون مادر
یهودیان ،و کانون روشی است که طبق آن فقط از طریق
اجرای احکام شریعت میتوان نجات یافت؛ و یهودیان که
میکوشند از این روش پیروی کنند ،همچون فرزندان این
کنیز میباشند.
تفسیر کالم کار نیکویی است و به خیلی عزیزان عالقهمند
برای درک بهتر کمک میکند ،ولی کالم خدا بهشکلی که به
رسوالن داده شده ،تا جایی که ممکن است باید از توضیحات

انسانی عاری باشد تا خود فرد باکالم گفته شده روبرو شود.
این ترجمه شاید به ما در تفسیر کالم کمک کند ،ولی به
عنوان ترجمۀ دقیقکتابمقدس نمیتوان به آن رجوع کرد.
چیزی که در این ترجمه در معرض خطر است ،محو شدن یا
کمرنگشدن کلمات ضروری االهیاتی است که در موعظه یا
تدریس کالم خود را نشان خواهد داد .همانطور که قبالهم
ذکر شد ،این ترجمه در کنار ترجمههای دیگر باید استفاده
شود.
برای درک بهتر تفاوتها در ترجمهها ،چند آیه را بین این
ترجمهها مقایسه کنیم:

افسسیان فصل پنجم آیۀ 2:

ترجمۀ قدیم:
و در محبت رفتار نمایید ،چنانکه مسیح هم ما را محبت
نمود ،و خویشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانیبرای عطر
خوشبوی گذرانید.
ترجمۀ مژده
از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسای مسیح با
قربانی خویش در راه ما نشان داد ،پیروی کنید.او جان خود
را مانند هدیهای خوشبو به خدا تقدیم نمود.
ترجمۀ هزارۀ نو
و با محبت رفتار کنید ،چنان که مسیح هم ما را محبت کرد
و جان خود را همچون قربانی و هدیهایعطرآگین در راه ما
به خدا تقدیم نمود.
ترجمۀ تفسیری
نسبت به دیگران ،پر از محبت باشید .در این زمینه مسیح
الگوی شما باشد ،که آنقدر ما را دوست داشت که خود را
مانند برۀ قربانی ،به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک
سازد .خدا نیز از این قربانی خشنود شد ،زیرامحبت مسیح
نسبت به ما ،در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود.
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ترجمۀ قدیم
و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید ،زنده گردانید.
ترجمۀ مژده
در گذشته ،شما غیریهودیان به علت خطاها و گناهان خود
مرده بودید.
ترجمۀ هزارۀ نو
و اما شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید.
ترجمۀ تفسیری:
روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان ،زیر لعنت خدا
قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.

افسسیان فصل دوم آیۀ 11:

در این آیه کلمۀ ἔθνος (اِتناس) یعنی اقوام ،ملتها
که کلمۀ امتها نزدیک به اصل یونانی میباشد که در
کتابمقدس اشاره به همان غیریهودیان است .ولی در ترجمۀ
مژده کافران و در تفسیری بتپرست ترجمهشده .در چهار
ترجمه میبینیم که یک کلمه به چهار روش مختلف ترجمه
شده است .باید توجه داشت کههیچکدام اشتباه نیستند ولی
بار لغوی متفاوتی بین کلمات میباشد.
ترجمۀ قدیم
لهذا به یاد آورید که شما در زمان سلف ای (امتهای در
جسم که آنانی که به اهل ختنه نامیده میشوند ،اما ختنۀ
ایشان در جسم و ساخته شده به دست است ،شما را نامختون
میخوانند).
ترجمۀ مژده
بنابراین به خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسما جزو
کافران بودید و به وسیلۀ اهل ختنه یعنی یکعمل جسمانی
که به دست انسان صورت میگیرد ،نامختون نامیده میشدید.

ترجمۀ هزارۀ نو
پس شما که غیریهود به دنیا آمدهاید ،و آنان که خود را ختنه
شده میخوانند ،شما را ختنه ناشده مینامند –در حالی که
ختنۀ آنان عملی جسمانی است که به دست انسان انجام
شده است – شما باید به یاد داشتهباشید.
ترجمۀ تفسیری
پس هیچگاه از یاد نبرید که روزگاری شما بتپرست بودید و
یهودیان شما را خدانشناس و نجس میخواندند،در حالیکه
دل خودشان نیز ناپاک بود ،و با وجود اینکه تشریفات ظاهری
و مراسم مذهبی و ختنه را بهجامیآوردند.
بالفاصله در آیۀ بعدی ،افسسیان  12 :2کلمۀ χωρίς
(کوریس) که قطع شده ،جدا شده معنی میدهد ،درترجمۀ
مژده دور ترجمه شده است.
ترجمۀ قدیم
که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان
اسرائیل ،اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بیامید وبیخدا
در دنیا بودید.
ترجمۀ مژده
در آن زمان از مسیح دور بودید و از مزایای قوم اسرائیل
محروم و از پیمانهایی که بر وعدههای خدا متکی بود،
بیبهره بودید .شما در این جهان بدون امید و بدون خدا به
سر میبردید.
ترجمۀ هزارۀ نو
که زمانی از مسیح جدا ،از اهلیت اسرائیل محروم و با عهدهای
شامل وعده ،بیگانه بودید ،و بیامید و بیخدادر این جهان
به سر میبردید.
ترجمۀ تفسیری
در آن زمان ،شما کامال جدا از مسیح زندگی میکردید و جزو
قوم خدا نبودید و هیچیک از وعدههایامیدبخش خدا شامل
حال شما نمیشد .شما گمراه و بیخدا و بیامید بودید.
در انجیل یوحنا فصل چهاردهم آیۀ  16کلمۀπαράκλητος

(پاراکلیتوس) در تمام ترجمهها به نوعیدرست ترجمه شده
و هر کدام یک معنی پاراکلیتوس را انتخاب کردهاند؛ ولی در
ریشۀ اصلی پاراکلیتوس بهیار و یاور و مددکار نزدیکتر است.
ترجمۀ قدیم
و من از پدر سوال میکنم و تسلیدهندهای دیگر به شما عطا
خواهد کرد تا همیشه با شما بماند.
ترجمۀ مژده
و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به
شما خواهد داد که همیشه با شما بماند.
ترجمۀ هزارۀ نو
و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد
داد که همیشه با شما باشد.
ترجمۀ تفسیری
و من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلیبخش
دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شمابماند.
خروج فصل اول آیۀ  13در عبری تنها از چهار کلمه تشکیل
شده که ترجمۀ قدیم و هزارۀ نو نزدیکتر به اصل متن
هستند .ولی ترجمۀ مژده در این آیه مثل ترجمۀ تفسیری
عمل کرده و از بیش از بیست کلمه برای توضیح این آیه
استفاده کرده است.
ترجمۀ قدیم
و مصریان از بنیاسرائیل به ظلم خدمت گرفتند.
ترجمۀ مژده
ولی مصریها به بنیاسرائیل بیشتر ظلم میکردند و آنها را به
بردگی گرفته به کارهای بسیار سخت از قبیلخانهسازی و
هر نوع کار کشاورزی وادار میساختند و هیچ رحمی به آنها
نمیکردند ،به طوری که زندگی آنهاتلخ شده بود.
ترجمۀ هزارۀ نو
و بیرحمانه آنان را به بیگاری واداشتند.
ترجمۀ تفسیری
بنابراین ،آنها را بیشتر زیر فشار قرار دادند ،به طوری که قوم

اسرائیل از عذاب بردگی جانشان به لب رسید.

جمعبندی

همانطور که واضح است ،نمیتوان ترجمهای را کال رد یا
کال بهتر از دیگری خواند .هر کدام با زحمت بسیاربه دست
آمده و برای ما ارزش بسیاری دارند .هر یک از ترجمهها در
قسمتی ،ترجمهای نزدیک به متن اصلیارائه میدهند و این
برای خواننده انتخاب را سخت میکند و برای خیلی سلیقه
و عادت در انتخاب مطرحاست .ولی روی هم رفته ،ترجمۀ
هزارۀ نو و مژده ،هر دو ترجمههای خوب و روانی هستند که
هم نزدیک بهمتن اصلی میباشند و هم شیوایی را همراه با
پانوشتها و خالصۀ هر کتاب در خود جای دادهاند.
ترجمۀ هزارۀ نو و قدیم ترجمههایی هستند که من در کنار
ترجمههای یونانی و انگلیسی استفاده میکنم .در موارد
خاص به ترجمههای دیگر هم مراجعه میکنم .باید در نظر
داشته باشیم که هر ترجمهای نقاط ضعف و قدرت خواهد
داشت .همیشه خواندن و مقایسۀ حداقل دو ترجمۀ متفاوت
میتواند کمک به وسعت نگرشخواننده و واعظ کند .برای
عزیزانی که به زبان انگلیسی مسلط هستند و یا آشنایی
نسبی به آن دارند ،ترجمۀ انگلیسی کالم میتواند کمک
شایانی در تایید و عمق مفهوم داشته باشد .ترجمههایی که
من بعد از اصل یونانی نگاه میکنم ،NIV و ESV است.
برای شبانان خواندن دقیق و بسیار آرام کالم بیشتر اهمیت
دارد تانوع ترجمه؛ اما ترجمۀ خوب در تعالیم ما تاثیر دارد
و به فیض خدا در سالهای آینده ترجمههای بهتر همراه با
کتب تفسیری دقیقتر در جامعۀ ایرانی به زبان فارسی تهیه
شود تا کلیسای ایرانیان در هر نقطهای از جهاناز آنها برای
بنای کلیسا و جالل نام خداوند عیسای مسیح استفاده کند.
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ابــــزار تــرجــمــه
نویسندگان :سچ و بینان
آنچه در پی میآید ،فصلی از کتاب «کندوکاو» است که توسط انتشارات جام به چاپ رسیده است .در
این کتاب نویسندگان ابزارهای الزم برای درک و مطالعۀ موثر کالم خدا را ارائه میکنند و از آنجایی
که این فصل به «ابزار ترجمه» میپردازد و به موضوع این شماره مربوط است ،آن را در اختیار شما
خوانندگان عزیز قرار میدهیم .اما شما را تشویق میکنیم کل کتاب را تهیه و مطالعه کنید .این کتاب نه
تنها به شما برای درک بهتر کالم خدا با استفاده از ابزارهای معرفی شده کمک میکند ،بلکه به شما در
تهیۀ درس برای اعضای کلیسایتان نیز بسیار کمک خواهد کرد.

يادم ميآيد يک بار مقالۀ طنزي در يکي از مجالت مسيحي
ميخواندم که تجارت زنجيرهاي و عظيم دستبندها ،نشان
ماهي (ایکتوس) و به قولي صنايع دستي مسيحي را به باد

مسخره گرفته بود .در يکي از اين مطالب ،يک مسيحي
به فروشگاه فوقالعاده بزرگ چندطبقۀ مسيحيای رفت و
سوال کرد که آيا کتابمقدس ميفروشند يا نه .فروشنده با

دندانهاي خيلي سفيد ،در حالي که لبخند به لب داشت،
طوري بود که برق دندانهايش چشم مشتري را ميزد ،جواب
داد« :البته که داريم! خانم عزيز ،تشريف ميبرين طبقۀ
يادزهم رديف هيفده .گفتم شايد بخواين يه کتابمقدس
جديد ما براي «خانمهاي خانهدار پر از روح» که سقف
خونهشون کاهگليه هم رو يه نگاهي بيندازين؟ يا شايد
بخواين اگر شاغل هستين ،نسخۀ زن شاغل ،که حرفهاي
مسيح را به رنگ قرمز چاپ کرده و حرفهاي موسي را به
رنگ آبي ،تهيه کنين؟ شايد بخواين»...
واقعا؟ انگار که هزار ترجمه از کتابمقدس در بازار وجود
دارد و هر سال تعداد زيادي ديگري هم به بازار ميآيد .واقعا
خجالتآور است ،فکرش را بکنيد که عدهاي در دنيا هنوز
هيچ کتابمقدسي به زبان خودشان ندارند .اگر واقعا دوست
داريد کار خير بکنيد و کمکي هم کرده باشيد ،بهتر است قبل
از اينکه پولي بابت اين نسخههاي مختلف بپردازيد ،عوضش
به سازماني مثل انجمن مترجمين کتابمقدس ويکليف
کمک کنيد تا اينکه يک ترجمۀ ديگر را به زبان انگليسي
بيرون بدهند!
با وجود همۀ اين حرفها ،در دست داشتن ترجمههاي
مختلف مزاياي زيادي دارد که دستکم مهمترين آنها اين
است که به ما اجازه ميدهد از ابزار ترجمهها استفاده کنيم!
اما قبل از همه چيز ،يک مقدمه خالي از لطف نيست!
کتابمقدس در اصل به زبان عبري و يوناني نوشته شده :عهد
عتيق به عبري (به جز قسمتهاي کوچکي که به زبان آرامي
نوشته شده) و عهد جديد به زبان يوناني .بعضي ترجمهها
به زبان انگليسي (و البته فارسي) ،اين زبانهاي باستاني را
خيلي تحتاللفظي يا کلمه به کلمه ترجمه کردند .اين بدان
معناست که خواننده ميتواند به آنچه در عبري و يوناني گفته
شده نزديک شود ،اما عيب آن اين است که ترجمۀ حاصل
از آن ميتواند براي خواندن مشکل يا حتي در مواردي مبهم
باشد.
براي مثال يک ترجمۀ تحتاللفظي از پيدايش  1 :4را در

نظر بگيريد« :و آدم زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده
قائن را زاييد( ».ترجمۀ قديم يا متن ترجمۀ کينگ جِ يمز
انگليسي) کمي درست در نميآيد ،اينطور نيست؟ واضح
است که آدم زن خود را ميشناخت -اگر هرگز به هم معرفي
نشده بودند ،ازدواج عجيبي ميشد! اما در واقع« ،شناختن»
در عبري روشي مؤدبانه براي صحبت دربارۀ رابطۀ جنسي
است .اين قضيه مطلب را قابل درکتر ميکند! آدم با حوا
رابطۀ جنسي داشت و او حامله شد .اما ترجمۀ تحتاللفظي،
کلمهبندي دقيق عبري را حفظ ميکند و در نتيجه درک آن
مشکل ميشود.
نسخههاي ديگر ،ترجمۀ متفاوتي دارند .به جاي ترجمۀ
کلمه به کلمۀ يوناني و عبري ،سعي در ترجمۀ معني به
معني دارند .اين از لحاظ تکنيکي به عنوان اصل «معادل
پويا» شناخته ميشود .نتيجۀ کار ،ترجمهاي است قابل
درکتر ،اما به جملهبندي اصلي آن خيلي نزديک نيست.
باز پيدايش  ،1 :4اين بار با ترجمۀ «معادل پويا» (در زبان
انگليسي) :پس از آن آدم با زنش حوا همخواب شد و او
آبستن شده[ ،وقتي زمان رسيد] پسري زاييد( »...ترجمۀ
شريف؛ در اينجا ترجمۀ .)New Living Translation
شکي نيست که فهم اين ترجمه راحتتر است .اما ممکن
است به نوع ديگري شما را به دردسر بيندازد .فرض کنيد
اين آيه را ميخوانيد و آنچه به ذهن شما خطور ميکند اين
واقعيت است که «وقتي زمان رسيد» قائن به دنيا آمد و نکتۀ
اصلي که به ذهنتان ميرسد اين است که قائن در زمان
خاصي به دنيا آمد ،شايد زماني مشخص ،و همين موضوع
مطالعۀ کتابمقدس شما را از مسير خودش منحرف ميکند.
مسئله اين است که اين کلمات ،يعني «وقتي زمان رسيد»
اصال در ترجمۀ اصلي عبري وجود ندارد .اينها فقط روش
مترجم براي حفظ ريتم جمله در ترجمه است .فکر ما دربارۀ
اين «زمان» کامال ساختگي است!
براي اينکه از اين گافهاي بزرگ ندهيم ،بهتر است که به
بيش از يک ترجمه از متن مراجعه کنيم .مخصوصا اگر شما
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دوست داريد از ترجمههاي پويا استفاده کنيد .براي همين
پيشنهاد ميکنيم که حتما يک ترجمۀ تحتاللفظي هم
بخريد.
در ترجمههاي انگيسي  ،ترجمههاي  NASBو  ESVجزو
ترجمههاي تحتاللفظي هستند (مثل ترجمۀ هزارۀ نو) .نسخۀ
معتبر کينگ جِ يمز هم تحتاللفظي است ،اما از آنجايي که
چند صد سالي از ترجمۀ آن ميگذرد و ترجمههاي بهتري
از زبان اصلي يوناني به بازار آمده ،نسخههاي جديدتر طرفدار
بيشتري دارند (مثل ترجمۀ قديم) .شايد بهترين ترجمۀ
تفسيري موجود ترجمۀ  NLTباشد (مثل ترجمۀ تفسيري) و
نسخۀ متداول حد واسط اين دو ،ترجمۀ ( .NIVمثل ترجمۀ
1
مژده)

ترجمهها و سایر ابزارها

يکي از مضرات ترجمههاي معادل پويا اين است که امکان
دارد بعضي متون که ما براي استفاده از ابزارهايمان به آن
نياز داريم را از بين ببرند .به اين متن از روميان باب اول
توجه کنيد:
 14من خود را چه به يونانيان و چه به بربرها ،چه به حکيمان
و چه به جاهالن مديون ميدانم 15 .از اين رو اشتياق بسيار
دارم که شما را نيز که در روم به سر ميبريد بشارت دهم.
 16زيرا از انجيل سر افکنده نيستم .چرا که قدرت خداست
براي نجات هر کس که ايمان آورد ،نخست يهود و سپس
يوناني 17 .زيرا در انجيل آن پارسايي که از خداست به ظهور
ميرسد ،که از آغاز تا به انجام بر پايۀ ايمان است .چنانکه
نوشته شده است :پارسا به ايمان زيست خواهد کرد18 .
زيرا غضب خدا از آسمان به ظهور ميرسد بر ضد هر گونه
بيديني و شرارت انسانهايي که با شرارت خود حقيقت را
سرکوب ميکنند.
(روميان  ،18-14 :1ه.ن).
ابزار کلمات ربطي در نمونۀ باال بهترين وسيل ه براي درک
اين قسمت از کالم خداست .ستون فقرات آيات باال (آيات

 )18-16روي عبارت «زيرا يا چرا که» است .انگار که پولس
مجموعۀ سواالت مخاطبان را پيشبيني ميکند و مسلسلوار
با استفاده از «زيرا» يا «چرا که» به آنها جواب ميدهد:
از اين رو اشتياق بسيار دارم که شما را نيز که در روم به سر
ميبريد بشارت دهم.
«حاال چرا پولس تا اين اندازه مشتاق است؟»
زيرا از انجيل سر افکنده نيستم.
«پولس! چرا که نه؟»
چرا که قدرت خداست براي نجات هر کس که ايمان آورد
«پولس! چطور ممکنه؟»
زيرا در انجيل آن پارسايي که از خداست به ظهور ميرسد.
«اما پولس! چرا الزمه مردم پارسا باشن يا حسابشون با خدا
صاف بشه؟»
زيرا غضب خدا از آسمان به ظهور ميرسد...
ميتوانيد ببينيد که «زيرا»ها يا «چرا که»ها چقدر در پيش
بردن اين استدالل به هم پيوسته مهم هستند .اما در ترجمۀ
مژده فقط  2تا زيرا داريم (از آيۀ  .)18-16اما ميتوانيد
«زيرا»هاي بيشتر را در ترجمههايي که به زبان اصلي وفادارتر
هستند (مثل ترجمۀ باال) پيدا کنيد.
در واقع ،حاال که داريم روي اين متن کار ميکنيم ،ارزشش
را دارد که مکثي کنيم و ببينيم که حذف «زيرا» در ابتداي
آيۀ  ،18چقدر تاسفآور خواهد شد .يعني به عبارتي ميتواند
به حذف رابطۀ بين احتياج ما به نجات و آنچه بايد از آنها
نجات بيابيم يعني غضب خدا بينجامد .فکر ميکنم اين
مسئله وقتي بشارت ميدهيم براي ما اتفاق ميافتد .ما به
مردم ميگوييم که به «نجات» نياز دارند .مردم فکر ميکنند
و ميگويند« :چرا؟ زندگي من که خوبه .من بيشتر از کسي
که کنار ساحل با خوشحالي دراز کشيده و داره حموم آفتاب
ميگيره که به نجات غريق نياز ندارم!» بعد ما تالش ميکنيم
تا چيزهايي را به ياد بياوريم که مسيحيت ميتواند ما را از
آنها آزاد کند :شايد تنهايي ،يا حس عدم رضايت فردي يا
احساس گناه .اين براي تعداد کمي از دوستانمان که اتفاقا

تنها يا ناراضي يا گناهکار هستند جواب ميدهد .اما بيشتر
دوستان ما احساس خوبي دارند و بيعالقه و بياعتنا هستند.
اما اگر با محبت به آنها توضيح بدهيم که «غضب خدا از
آسمان به ظهور ميرسد» (آيۀ  ،)18البته بر ضد آنها ،و اينکه
روزي خداوند در خشم هولناکش همۀ آنهايي را که پسرش
را رد کردند ،مجازات خواهد کرد و به همين خاطر بايد نجات
پيدا کنند ،چه؟ کساني که کنار دريا هستند به نجات غريق
نيازي ندارند اما وقتي در دريا غرق ميشوند ،چطور؟ اين
همان چيزي است که به آن نياز داريد!
اشتباه نکنيد! ترجمۀ مژده اساسا ترجمۀ خوبي است.
نميخواهيم مثل بعضي از دوستان غيرمسيحي که استدالل
ميکنند کتابمقدس مجموعهاي از شايعات يک عده از مردم
دنياست ،شما را بدگمان کنيم .اصال اينطور نيست! ما از اين
امتياز برخورداريم که ترجمههاي متعدد خوبي در اختيار
داشته باشيم .آنچه ما ميگوييم اين است که براي مطالعۀ
دقيقتر ،در زمانهاي نسبتا نادري که مطالعۀ دقيق خيلي
اهميت دارد ،بهتر است بيش از يک نسخه ترجمه را بخوانيد
که در اين زمان نسبتا نادر بهتر است از ترجمۀ تحتاللفظيتر
استفاده کنيد.

مثال عملی

عيسي ،مرتا و خواهرش و ايلعازر را دوست ميداشت .پس
چون شنيد که ايلعازر بيمار است ،دو روز ديگر در جايي که
بود ،ماند( .يوحنا  6-5 :11ه .ن).
حاال فرصتي است براي استفاده از ابزار کلمات ربط! البته
اگر حرف ربطي باشد؟! چون که عيسي مريم و مرتا و
ايلعازر را دوست داشت ،در رفتن به بستر بيماري ايلعازر
درنگ کرد و (اگر دنبالۀ متن را بخوانيد) اجازه داد بميرد.
اما فکر ميکنيد و ميگوييد« :واقعا عجيبه .اگر او رو دوست
داشت ،دلش نميخواست جلوي مردنش رو بگيره؟» به نظر
مترجمان نسخۀ تفسيري نيز اين مطلب عجيب ميآيد ،و با
جايگزين کردن «با اين حال» به جاي «پس» آن را نسبتا

انعطافپذيرتر و ترجمۀ روانتري از متن به دست دادند.
عيسي با اينکه نسبت به مرتا و مريم و ايلعاذر لطف خاصي
داشت ،با اين حال وقتي خبر بيماري ايلعازر را شنيد ،در
محلي که بود ،دو روز ديگر نيز ماند( .يوحنا  ،6-5 :11ترجمۀ
تفسيري)
واقعا مايۀ تاسف است .با اينکه «پس» عجيب بهنظر ميرسد،
اما واقعا لُب مطلب را خوب ادا ميکند ولي ما باز ميپرسيم:
«چرا اين تاخير عيسي کار محبتآميزي است؟ حتما هدف
بزرگتري در مرگ ايلعازر وجود داشت و به نظر ميرسيد که
دقيقا اينطور هم هست چون عيسي در ادامۀ اين متن (با
استفاده از يک حرف ربط ديگر) به وضوح ميگويد:
آنگاه عيسي آشکارا به آنان گفت« :ايلعازر مرده است .و به
خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم ،تا ايمان آوريد .اما اکنون
نزد او برويم( ».يوحنا 15-14:11ه .ن).
عيسي عمدا اجازه داد تا ايلعازر بميرد با آگاهي از اينکه او را از
قبر زنده خواهد کرد .هدف او از اين کار چه بود؟ تا شاگردانش
ايمان بياورند که او بر مرگ غلبه دارد .ايمان به بهشت «در
آن باالها» خيلي خوب است؛ چون از نگاه هاليوودي ،نوعي
دنياي زودگذر است؛ شبيه عکسي است که زيادي نور ديده و
همه چيز در ساي ه روشني از رنگ سفيد است .اما عيسي از ما
ميخواهد اطمينان حاصل کنيم که زندگي پس از رستاخيز
او چيزي واقعي ،فيزيکي ،قابل لمس و مشاهده است و او از
ما ميخواهد که اين واقعيت را با يقيني کامل بپذيريم ،حتي
اگر با جسد مردۀ کسي که دوستش داريم روبرو شويم .بعد او
اين را در مقابل شاهدان عيني ثابت ميکند تا ايمان بياورند و
تا ما نيز وقتي که شرح آنچه اتفاق افتاده را ميخوانيم ،ايمان
بياوريم( .يوحنا )31-30:20را بررسي کنيد.
پینوشت:
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بخش سوم

خصوصیات رهبران کلیسا

نویسندگان :وندرالگت و دیهان
شخصی خدا ترس:

اگر دزدی تلویزیون یا ویدئوی شما را برباید ،آیا بسیار ناراحت
میشوید؟ اگر سرمایهربایی پسانداز بانکی شما را بر باد دهد،
چه خواهید کرد؟ آیا وقت بیشتری صرف رسیدن به خودروی
خویش میکنید ،تا صحبت با اعضای خانوادۀ خود؟ آیا مسائل
کاری شما ،تمام فکر و توان شما را به خود مشغول کردهاند؟
آیا برای دعا و مطالعۀ کتابمقدس ،وقت الزم را صرف
میکنید؟ دفتر یادداشت مخارج و رسید مالی کارت اعتباری
شما ،در مورد ارزشهای مورد توجهتان ،چه چیزی را نشان
میدهند؟ اینها پرسشهایی هستند که مشخص میکنند
در زندگیمان بر چه چیزی بیشتر سرمایهگذاری میکنیم.
رهبران کلیسا با نشان دادن ارزشهای خود ،باید نشان دهند
که خدا برای چه چیزهایی ارزش قائل است.
نه پولدوست (مشایخ و خدام  -اول تیموتائوس 8 ،3 :3؛
تیطس  :)7 :1اولویتهای مشایخ نباید بر انباشتن ثروتهای
دنیوی متمرکز باشند .آنها باید نمونۀ خوبی از کسی باشند
که هر چند شاید متمول ،اما اولویت اصلی خود را داشتن
گنجها در آسمان میداند (متی  .)24-19 :6هیچکس نباید
بتواند رهبر کلیسا را به سوءاستفاده از موقعیت خویش برای
کسب منافع مالی متهم سازد (اول تسالونیکیان  .)5 :2وی در
روابط مالی خود ،چه شخصی و چه اداری ،نباید از روشهای
غیراخالقی و سوالبرانگیز برای در آوردن پول استفاده کند.

نه طماع (مشایخ  -اول تیموتائوس  .)3 :3این خصوصیت،
ارتباط نزدیکی با مورد قبلی یا «پولدوستی» دارد .رهبر
کلیسا نباید اسیر مسائل مادی باشد .پولدوستی ،شخص را
از ایمان منحرف میسازد (اول تیموتائوس .)10 :6
سواالت متعددی میتوانند مشخص سازند که داوطلب
رهبری کلیسا ،طماع و پولدوست است ،یا خیر .آیا به اموال
بیشتر توجه دارد یا به اشخاص؟ اگر متمول است (که به
خودیِ خود اشتباه نیست) ،آیادوستان بسیار و متنوع ،از
جمله از طبقۀ بیچیز ،دارد؟ آیا اغلب وقت خود را صرف
جمعآوری و ازدیاد مال و منال دنیوی میکند؟
دوستدار نیکویی (مشایخ  -تیطس « :)8 :1ویلیام
هِندریکسِ ن» ( )William Hendriksenدر تفسیر خود
بر رساله به تیطس مینویسد« ،دوستدار نیکویی» یعنی
«عالقه داشتن به نیکی و فضیلت ،و آمادۀ انجام هر کاری
بودن که به دیگران منفعت رساند».
«جین گِتز» ( )Gene Getzشرح میدهد که این عبارت به
شخصی اشاره دارد که «مایل به انجام نیکی و نه بدی است».
در غالطیان  10 :6پولس رسول اظهار داشته« ،پس تا فرصت
داریم به همه نیکی کنیم ،بهویژه به اهل بیت ایمان».
«دوستدار نیکویی» یعنی شخصی که با اعمال خود نشان
میدهد که مایل است نیکویی خدا را در هر چه انجام میدهد
و در همۀ روابطی که دارد ،منعکس سازد .او همواره بهترینها
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را برای دیگران میخواهد.
مقدس (مشایخ  -تیطس  :)8 :1رهبر کلیسا باید صمیمانه
مشتاق کسب رضایت خدا از خود باشد .رفتار و کردار او
باید منعکس کنندۀ پارسامنشی و دینداریاش نسبت به خدا
باشد .وی باید اولویت اصلی زندگی خود را به حقایق روحانی
اختصاص دهد .زندگی او باید نشان دهد که قلبش بر خدا و
ملکوت آسمانی او متمرکز است ،نه بر امور دنیوی.
ارزیابی این خصوصیت ،شاید دشوار به نظر آید ،اما پاسخ به
این سواالت ممکن است کمک کند :آیا روش زندگی و سخن
گفتن شخص مورد نظر ،حاکی از این است که وی خدا و
کالم االهی او را جدی می انگارد؟ آیا شخص مورد نظر ،وقت
کافی برای مطالعۀ کتابمقدس و دعا صرف میکند؟
شخصی مهربان :در باب عظیم محبت در کتابمقدس ،یعنی
اول قرنتیان باب  ،13پولس فضیلت و برتری محبت را به عنوان
خصوصیتی میستاید که باید در زندگیمان داشته باشیم.
پس ،تعجبی ندارد که پولس مشخصات الزمی را بر میشمارد
که نشاندهنده محبت شخص نسبت به دیگران است .برای
یک شیخ یا خادم کلیسا کافی نیست که شناخت کافی از
کتب مقدس داشته باشد ،معلمی تاثیر گذار به شمار آید،
مبالغ هنگفتی به کلیسا هدیه دهد ،و یا حتی ایمان عظیمی
از خود بروز دهد .بدون محبت ،اینها همه هیچ هستند.
خصوصیات ذیل ،جنبههای مختلفی را نشان میدهند که
یک رهبر باید به این ترتیب ،محبت خود را آشکار سازد.
مالیم (مشایخ  -اول تیموتائوس  :)3 :3معنی دقیق این
واژه بسیار وسیعتر از آن است که بتوان آن را با یک کلمه
بیان کرد .همۀ این معانی میتوانند تا حدودی معادل اصل
یونانی این کلمه باشند :رئوف ،مهربان ،خوددار ،بامالحظه،
بلند همت ،و خوشبرخورد.
اگر شخصی تندخو ،بیمالحظه ،گستاخ ،یا خشن باشد،

شایستۀ رهبری کلیسا نخواهد بود.
نه خشن (مشایخ  -اول تیموتائوس .)3 :3معنی تحتاللفظی
این واژۀ یونانی «نه (کتک) زننده» است .شیخ کلیسا نمیتواند
کسی باشد که بخواهد با ارعاب و خشونت ،بر دیگران مسلط
شود .وی نمیتواند «چوب به دست» این طرف و آن طرف
برود و در جستجوی کسی باشد که آن چوب را بر سرش
بکوبد .او نباید نظر متفاوت خود را با سخنان یا اعمال
خشونتبار ،به کرسی بنشاند .رهبران کلیسا نباید کسانی
باشند که محل تشکیل جلسات را به میدان جنگ و محل
تبادل سخنان ناشایست و گناهآلود تبدیل کنند .در ارزیابی
شخص داوطلب رهبری ،باید نگاه دقیقی داشت بر این که وی
چگونه اختالفاتش را با دیگران حل میکند.
میهماننواز (مشایخ  -اول تیموتائوس 2 :3؛ تیطس :)8 :1
معنی تحتاللفظی این کلمه ،عبارت است از «دوست داشتن
غریبان» .در دوران عهد جدید ،این خصوصیت به عملی اشاره
داشت که حاکی از رفتار دوستانه و پذیرایی از هم ایمانانی
بود که در سفر بودند و یا از جفا به خاطر ایمانشان به مسیح،
میگریختند و محتاج کمک بودند.
آیا داوطلب مقام کلیسایی ،از تازهواردان به کلیسا استقبال
میکند و به آنان خوشامد میگوید؟ آیا او ایمانداران را در
خانۀ خود پذیرا میشود؟ آیا نسبت به مبشران و خادمان
مسیحی در سفر ،میهماننواز است؟
ِ
شخصی دارای خانوادهای سالم :آیا حاضرید خودروی
خود را به دست مکانیکی بسپارید که اتومبیل خودش
اوراقی است؟ آیا به دندانپزشکی که کرمخوردگی دندانش
نمایان است ،مراجعه خواهید کرد تا از سالمت دندانهای
شما مراقبت کند؟ آیا به کسی که طی سال گذشته پنج بار
تصادف کرده ،اجازه خواهید داد تا شما را به منزل برساند؟
از کسی که جان و مال خود را به دست او میسپاریم ،انتظار

داریم توانایی خود را در کارش به اثبات رسانده باشد و بداند
چه میکند .در مورد رهبران کلیسا نیز این چنین است .آنان
باید به گفتههای خود عمل کنند و برای سایر ایماندارانی
که آنها را راهنمایی و خدمت میکنند ،نمونههای خوبی
باشند .زندگی خانوادگی شخص ،مهمترین جنبهای است که
خصوصیات و توانایی رهبری او را آشکار میسازد .به همین
دلیل ،پولس در فهرستی که در اول تیموتائوس و در تیطس
ارائه میدهد ،به ذکر چهار مورد دربارۀ سالمت روحانی
خانوادۀ یک رهبر کلیسا میپردازد.
شوهر وفادار تنها یک زن (مشایخ و خدام  -اول تیموتائوس
12 ،2 :3؛ تیطس  :)6 :1مفسران برجستۀ کتابمقدس ،در
مورد این خصوصیت ،نظریات مختلفی دارند .بعضی میگویند
که شیخ یا خادم کلیسا ،در تمام طول زندگی خود ،فقط یک
بار میتواند ازدواج کند .دیگران میگویند که معنی این است
آن واحد میتواند فقط یک زن داشته
که رهبر کلیسا در ِ
باشد .نظریۀ دیگر این است که شیخ یا خادم کلیسا باید به
زن خود وفادار بماند و با «زن دیگری» رابطه نداشته باشد.
نظریۀ دیگری هم هست که میگوید ،رهبر کلیسا باید حتما
متاهل باشد ،نه مجرد.
حداقل معنایی که برای این خصوصیت میتوان قائل شد
این است که اگر رهبر کلیسا متاهل است ،باید نسبت به
همسر خود وفادار باشد .آیا شخص داوطلب ،مردی است که
فقط نسبت به همسر خود وفادار است؟ شخص زناکار ،کسی
که معشوقهای دارد یا با زنان متعددی ارتباط ناسالم بر قرار
میکند ،به هیچ وجه شایسته نیست که رهبر کلیسا بشود.
از عهدۀ ادارۀ خانوادۀ خود نیک برآید (مشایخ و خدام -
اول تیموتائوس  :)12 ،4 :3پولس اظهار میدارد ،کسی که از
عهدۀ ادارۀ اعضای خانوادۀ خود بر نمیآید ،برای ادارۀ کلیسا
نمیتواند چندان قابل اطمینان باشد .فرزندان او باید به نحو

شایستهای تربیت شده باشند ،و الزم است رابطۀ خوبی با
همسرش داشته باشد .این خصوصیت میتواند شامل ادارۀ
منزل از نظر تامین مالی آن نیز باشد .شخص ،به عنوان سر
خانواده ،باید دارای خصوصیاتی باشد که صالحیت او را برای
رهبری جماعت کلیسایی هم مورد تایید قرار دهد.
البته این بدین معنا نیست که درخانۀ یک رهبر کلیسا هرگز
مشکلی پیش نخواهد آمد ،اما پاسخ به این پرسش باید مثبت
باشد :آیا او در ادارۀ خانوادۀ خود به نحو احسن تالش میکند؟
فرزندانش باید مطیع و مودب باشند (مشایخ  -اول
تیموتائوس  4 :3تیطس  :)6 :1این نکته ،مشخصتر بیان
میکند که رهبر کلیسا چگونه باید خانۀ خود را اداره کند.
فرزندان او باید نشانهای باشند از این که پدرشان چگونه
خانوادهاش را با وقار و انضباط اداره میکند .البته هیچ پدری،
فرزندان بیعیب ندارد ،پس نباید توقع داشته باشیم که
فرزندان رهبران کلیسا ،کامل باشند .اما همان طور که در
تیطس  6 :1میخوانیم ،رفتار فرزندان نباید به گونهای باشد
که بتوان آنان را به لجامگسیختگی و سرکشی متهم کرد.
فرزندانش باید با ایمان باشند (مشایخ  -تیطس  :)6 :1این
خصوصیت (که معنای تحتاللفظی آن این است که «فرزندان
باید ایمان داشته باشند») به طور خاص برای مشایخ الزم است،
چون آنان مسئول بهبود امور روحانی جماعت کلیسایی خود
هستند .میتوان استدالل کرد که اگر پدری نتواند فرزندان
خود را تربیت کند ،چطور قادر خواهد بود دیگران را به سوی
ایمان و رشد در مسیح هدایت کند؟ البته این خصوصیت بدین
معنا نیست که توقع داشته باشیم فرزندان رهبران کلیسا،
همچون فرشتگان بیعیب باشند ،اما الاقل باید انتظار داشت
که به ایمان خود به مسیح ،معترف باشند.
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كليسا :بدن واحد

(اول قرنتيان  -)14-12 :12بخش اول
جان مکآرتور
كليسا چيست؟ جوابهاي زيادي میتوان به اين سوال
داد .آنگونه كه به ذهن ما ميرسد ،كليساها میتوانند
خوشساختار ،ثروتمند و نهادهايي بسيار سازمانیافته باشند
يا گروههاي كوچك زير زميني بيپول و بيسازمان .اما تعریف
کتابمقدسی کلیسا و برداشت ما از ماهيت آن چيست و
چگونه باید به آرزوي مسيح دربارۀ كليسا تحقق ببخشيم؟
اوال ،استعارات كتابمقدسي متعددي براي كليسا وجود دارند
كه از آن جمله میتوان از خانواده ،عروس ،تاك ،هيكل ،مِلك
بدن واحد نام برد.
پادشاهيَ ،گله و خصوصا ِ
كليسا بدن مسيح است .براي ساير استعارات ،در عهد عتيق
معادلهايي میتوان يافت ولي در اين مورد چنين نيست.
حتي اين مفهوم در عهد عتيق وجود ندارد .بدن ،جايگاه
منحصر به فرد كليسا در مسيح است.
كليسا نه عمارتي مادي ،بلكه جمعي از ايمانداران؛ نه تشكل

و فرقه يا جماعت ،بلكه بدني روحاني است .كليسا سازمان
نيست ،بلكه صميميت ،مشاركت ،و همدلي است كه شامل
همۀ ايمانداران میشود .اين استعارۀ بينظير ،اساس مطالعۀ
ما را شكل ميدهد.
مفهوم اتحاد ،اساس تعليم كتابمقدسی دربارۀ بدن مسيح
است« .زيرا چنانكه بدن يك است و اعضاي متعدد دارد
و تمامیاعضاي بدن اگر چه بسيار است يك تن میباشد،
همچنين مسيح نيز میباشد» (اول قرنتيان .)12 :12
پولس به بدن جسماني اشاره میكند و در ادامه میگويد:
«میدانيد كه جسم فيزيكي بايد همبسته باشد .شما
نمیتوانيد اعضاي يك بدن را روي هم تلنبار كنيد و بگوييد
كه كاري بكنند .شما به اعضاي جدا از هم نمیتوانيد بگوييد
به يكديگر پيوند بخوريد و عمل كنيد».
بدن متشكل از اعضايي است كه با هم كار میكنند .نمیتوانم
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بگويم دستم آنقدر خاص و استثنايي است كه آن را قطع
میکنم و از دستم میخواهم که به تنهایی کاری کند .اگر
دست را قطع كنم ،ديگر استثنايي نيست و خواهد ُمرد.
بنابراين جوهرۀ بدن ،اتحاد است.
در بدن كليسا ،مسيح سر است و سر ،حيات است .اگر از
زاويۀ ديد ديگري به اين استعاره نگاه كنيم ،میتوانيد دست
يا بازو را قطع كنيد ،ولي سر همچنان حيات را حفظ خواهد
كرد .اگر سر را قطع كنيد ،حيات از بين خواهد رفت و
اين امر دربارۀ بدن مسيح نيز صدق میكند« .مسيح سر
كليساست» (افسسيان  .)23 :5بعضي فكر میكنند كه آنها
سر كليسايشان هستند ،اما ايمانداران در مسيح يكسانند و
همۀ منابع -قدرت ،حكمت و تعليم -را از يك سر دريافت
میكنند.
چگونه يك فرد وارد بدن مسيح میشود؟ «زيرا كه جميع
ما به يك روح در يك بدن تعميد يافتيم ،خواه يهود ،خواه
يوناني ،خواه غالم ،خواه آزاد و همه از يك روح نوشانيده
شديم» (اول قرنتيان .)13 :12
پولس براي تأكيد بر اتحاد بدن ،چهار بار به كلمۀ «يك بدن»
اشاره میكند ( .)13 -12 :12مسيحيان يكي هستند و نجات
نقطۀ آغاز اتحاد است .مسيحيان از اين جهت متحدند كه
همه به وسيلۀ يك روح در يك بدن تعميد میيابند.
مردم اغلب سوال میكنند كه«تعميد روحالقدس چيست؟»
تعميد روحالقدس جاي گرفتن يك ايماندار در بدن مسيح
است« .جميع ما به يك روح در يك بدن تعميد يافتيم»
( .)13 :12مسيحي در لحظۀ نجات وارد بدن مسيح میشود
و با قدرت روحالقدس در آنجا جاي ميگيرد و با پذيرفتن
عيساي مسيح جزو بدن مسيح میشود .او نه تنها در آنجا
قرار میگيرد بلكه همان روحی را میيابد كه در ديگر اعضاي
بدن ساكن است.

پس روحالقدس همۀ ايمانداران را احيا كرده ،آنها را در
بدن مسيح جاي داده و در آنها ساكن میشود .آيا در همۀ
روح مسيح را ندارد وي از آن
مسيحيان؟ بله« .هرگاه كسي ِ
او نيست» (روميان  .)۹ :۸هيچ ايمانداري وجود ندارد كه
روحالقدس را نداشته باشد .توجه كنيد كه پولس چگونه
به افسسيان يادآور میشود كه «يگانگي روح را در رشتۀ
سالمتي» نگاه دارند (افسسيان  )۳ :۴زيرا همان روحي كه
مسيحيان را احياء كرده و در يك بدن تعميد داده ،در آنها
ساكن خواهد شد.

يگانگي در روح

بنابراين ،اتحاد كليسا نه بر پايۀ روابط تصنعي و سازماني است
و نه بسته به كليسا روندگان؛ بلكه تمام ايمانداران در اثر كار
روح واحدي هويت يافتهاند ،و ما در روح يكي شدهايم.
اگر چه مسيحيان در بدن مسيح يكي میشوند اما تمايل
دارند تا خود را كنار كشيده و در گروههاي كوچكتري كه به
شيوۀ مشابهی عمل كرده و فكر میكنند ،جدا سازند .ممكن
است مسيحيان در همان جلسات كليسايي شركت كنند ،با
هم بنشينند و حتي در ظاهر با هم صحبت كنند ولي قلبا از
هم دور باشند .شايد با بيشتر ايمانداران خيلي صميمیباشند
ولي با تعداد معدودي راحت هستند و ياد نگرفتهاند كه با
شيوههاي عملي يگانگي را نشان دهند .آنان مغاير عملكرد
مورد انتظار از بدن عمل میکنند ،و در نتيجه كل بدن از كار
میافتد .بيشتر خدمت ما متوجه اين است كه افرادي را كه
به صورت تئوريك يكي هستند عمال نيز ،همانگونه كه خدا
میخواهد ،كنار هم قرار دهيم.
اَبَر قديسان وجود خارجي ندارند .خادمیمیگفت« :كليسا
آنقدر سرد و بدن آنچنان مرده است كه اگر كسي با 37
درجۀ سانتيگراد وارد شود ،ما فكر ميكنيم مريض است و

تب دارد ،در حاليكه كامال در وضعيت مطلوبي قرار دارد ».سر
غرق در خدمت روح شدن
سپردگي كامل به عيساي مسيح و ِ
به معناي اَبَر بودن نيست بلكه نشان میدهد در وضعيت
مطلوبي هستيم.
ما در بدن عضو مهمتر نداريم .هيچكس نمیتواند وارد شود
و بگويد ُ
«خب من چنین و چنان کردم که به اينجا رسيدم».
خير ،او كارخاصي انجام نداده است .او ،مثل همه ،توسط يك
روح وارد يك بدن شده است و همين قضيه ،نكتۀ اصلي اتحاد
مسيحيان محسوب میشود .اگر اعمال ،راه ورود به بدن را
مهيا میكرد ،همۀ ما به خود میباليديم .ولي هر عضوي به
واسطۀ مسيح وارد بدن میشود و مسيحيان چيزي براي فخر
فروشي ندارند.
تقسيم افراد به دو دستۀ روحاني و عادي ،دستكم در اين
زمینه ،غيركتابمقدسي است .من به عنوان يك واعظ باالتر
از يك فرد عادي نيستم؛ جز اينكه منبر من حدودا يك متر
باالتر از سطح زمين قرار گرفته است .من برتر از ايماندار
ديگري نيستم و او نيز از ديگري باالتر يا پايينتر نيست .هيچ
سلسله مراتبي در استعارۀ بدن آورده نشده است .عطاياي
مختلفي وجود دارند ،كه بعدا به آنها خواهيم پرداخت ،ولي
سلسله مراتب ،جايگاهي در كليسا ندارند .نمودار سازماني
مسيحيت ساده است؛ مسيح سر كليساست و خادمين سطوح
و درجاتي دارند (اول تيموتائوس  ،)17 :5ولي نمیتوان آن را
با برتري روحاني يكي شمرد .رهبران از طبقۀ باالي مسيحيان
به حساب نمیآيند.
همۀ استعارات كتابمقدسي كليسا ،بدون استثنا بر اتحاد آن
تاكيد ميكنند .كليسا عروسي است با يك داماد ،گلهای با يك
شبان ،شاخههاي يك تاك ،مِلكي با يك پادشاه ،خانوادهاي
با يك پدر ،عمارتي با يك بنيان ،و بدني با يك سر كه همان
عيساي مسيح است .جايي براي رتبه بندي نيست و مجالي

براي ايمانداران وجود ندارد تا احساس كنند جزو مسيحيان
سطح باال يا پايين هستند .عيسي از گوسفندان ب َ َرنده و بازنده
سخني به ميان نياورد .به لحاظ مرتبه ،همۀ ايمانداران در
مسيح ،در يك سطح قرار ميگيرند.
 چيزي به عنوان ايماندار منزوي كه خود را تنها و جدا از
بدن بداند وجود ندارد .از بچهها گرفته تا جوانان و پيران (اول
يوحنا  ،)14-12 :2چه روحاني و چه جسماني (اول قرنتيان
 ،)16 :3همۀ مسيحيان يكي هستند (اول يوحنا .)14-12 :2
پولس رسول بايد با كليسايي در قرنتس كه شديدا از
هم گسسته بود كار میكرد (اول قرنتيان  .)12 :1بعضي
از مسيحيان میگفتند« :من از اپُّلس هستم ».ديگران
ميگفتند« :نه ،من از پولس هستم ».و عدهاي آنها را رد
كرده و ميگفتند كه طرفدار كيفا هستند .آن وقت مقدسانی
پيدا ميشدند و ميگفتند« :گوش كنيد مردم! من پيرو
مسيح هستم» ( .)12 :1پولس در پاسخ گفت« :آيا مسيح
تقسيم شده است؟» (« )13 :1پس ديگر كسي به انسانها
فخر نكند» ( .)21 :3مسيحيان نمیتوانند بگويند« :من از
فالن كس يا بهمان كس متابعت میكنم ».پولس در ادامه
میافزايد« :پس هيچكس در انسان فخر نكند ،زيرا همه چيز
آن شماست :خواه پولس ،خواه اَپُّلس ،خواه كيفا ،خواه دنيا،
از ِ
خواه زندگي ،خواه موت ،خواه چيزهاي حال ،خواه چيزهاي
آن شماست و شما از مسيح و مسيح از خدا
آينده ،همه از ِ
میباشد» (اول قرنتيان .)23-21 :3
مسيحيان بايد به مشاجرات گروهي خود خاتمه دهند و به
اتحاد انسانهاي نجاتيافتهاي بپيوندند كه موجوديت متمايز
زندگي و در كنار هم بودن خود را مديون واقعيتي هستند كه
آنها را با يك روح در يك بدن گرد هم آورده و همان روح در
آنها ساكن شده است.
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مصاحبه با کشیش سارو خاچیکیان
لطفا قدری دربارۀ پیشینۀ ترجمه تفسیری برای
خوانندگان ما صحبت کنید.
در دهۀ  ۶۰میالدی ترجمهای بسیار قابل فهم برای خوانندۀ
امروزی به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شد به نام Living
 .Bibleدر این ترجمه سعی شده بود تا حد امکان ،فاصلۀ
میان خوانندگان اصلی و خوانندگان امروزی کتابمقدس
کوتاه شود .افراد سازمانی که مسئول نشر این ترجمه بودند از
من خواستند همین کار را در مورد کتابمقدس فارسی انجام
دهم .پس عدهای از مترجمین از کلیساهای مختلف ایرانی
را گرد آورده ،در سال ۱۹۷۵مشغول ترجمۀ تفسیری شدیم.

ترجمه بیست سال طول کشید تا به ثمر برسد .در طی این
مدت افراد گوناگونی با من همکاری کردند ،برخی کوتاه مدت،
برخی بلند مدت .کار این گروه عبارت بود از ترجمه ،ویرایش،
آزمودن متون ترجمه از طریق نظرخواهی ازگروههای گوناگون
مردم ،بازنویسی و اصالح مجدد متن و غیره.
متونی که برای ترجمۀ تفسیری مورد استفاده قرار
دادیم عبارت بودند از :ترجمۀ قدیمی فارسی ،ترجمۀ
 ،New International Version : NIVترجمۀ
 ،Living Bibleو در صورت لزوم ترجمههای دیگر
انگلیسی و زبا نهای دیگر .عالوه بر این ترجمهها،
از کتب گوناگون مرجع و راهنمای ترجمۀ تفسیر

کتا بمقدس نیز بهره گرفتیم.
مهمترین مشخصۀ این ترجمه چیست؟ به نظر
شما ،کاربرد شبانی این ترجمه چیست؟
یکی از هدفهای این ترجمه آن بود که مطالب کتابمقدس
را برای کسانی که به دالیلی وقت یا امکان مطالعۀ ادبیات
مسیحی و کتب تفسیر کتابمقدس را ندارند ،به صورت قابل
فهمی ارائه دهد.
ناگفته نماند که بسیاری از شبانان در ایران نیز جزو این گروه
بودند ،لذا برای تهیۀ موعظه از کتابمقدس تفسیری بهره
میجستند.
ارزیابی کلی شما به عنوان یک صاحب نظر،
به دلیل سابقۀ طوالنی در ترجمه ،ویرایش و تعلیم
از ترجمههای متعدد موجود در دنیای فارسی زبان
چیست؟
از آنجا که اکثر مسیحیان فارسی زبان با زبانهای اصلی
کتابمقدس آشنایی ندارند ،مراجعه به ترجمههای
گوناگون کتابمقدس به زبان فارسی و نیز در صورت
امکان زبانهای دیگر سبب میشود معنی متن اصلی
کالم خدا را بهتر بفهمند.
در ضمن هر یک از ترجمههای فارسی میتواند در
موقعیتهای گوناگون به کار برده شود .برای مثال ،مسیحیان
میتوانند از ترجمۀ تفسیری برای رازگاهان استفاده کنند و از
سایر ترجمهها در مطالعۀ عمیقتر کتابمقدس بهره بجویند.
بسیار مهم است که فکر خود را زیاد درگیر این موضوع که
کدام ترجمه بهتر از دیگری است نکنیم .در همۀ ترجمههای
موجود به زبان فارسی ،نهایت کوشش به عمل آمده تا کالم
خدا به بهترین شکل به خواننده ارائه شود .بنا به نیاز و
موقعیت ،میتوان از همۀ ترجمهها بهره جست.
از زمانی که در اختیار ما گذاشتید ،بسیار سپاسگزاریم.

تفسیرهای مسیحی
از باب اول
کتاب پیدایش
نوشتۀ ورن پویترس

شماره  ،76بهار 2017

31

Persian Magazine published to encourage, train, and
equip Farsi speaking ministers
Spring 2017/ Volume 76

MISSON STATEMENT

SHABAN magazine provides essential support
for churches, missionaries, and pastors who work
to advance the Gospel among Farsi speakers all
around the world.

DEDICATION
This edition of SHABAN is dedicated to the
memory of Rev. Samuel Es-hag. for his lifetime
ministry among Iranians.

VISION STATEMENT

SHABAN builds community of Christian
ministers by nurturing their spritutal needs
and enabling them to become mature leaders
for the Kingdom and advancement of the
gospel.
CONTRIBUTORS

Founder: Rev. Ashton R. Stewart
Editor-in-chief: Sourik Saiadian
Proofreading: Farhad Azad
Design and Layout: Jude Project
Contributors: Nima Alizadeh, Kenneth J.
Thomas, Dan Van Der Lugt, Kurt De Haan,
Saro Khachikian, Sourik Saiadian
SHABAN is Published by Jude Project and
TALIM Ministries
© Jude Project 2017

HOW TO FIND US
www.judeproject.org
www.talimministries.org
order@judeproject.org
HOW TO HELP US
Make your Checks payable to The Jude Project
The Jude Project
P.O. Box 532
Ashburn, VA 20146
www.judeproject.org/donate

مجله شبان
محصول مشترک خدمات
تعلیم و انتشارات جهان ادبیات مسیحی
در طرحی نو برای
تجهیز و تعلیم شبانان و کشیشان فارسی زبان

order@judeproject.org

