 Aزبان
❖ چرا خداوند خواستار مکتوب شدن کتاب مقدّس بود؟
— برای شهادت از کار خود در طول تاریخ.
— برای اینکه برنامه نجات وی شناخته شود.
— تا به ما بیاموزد که چگونه با عدالت رفتار نماییم.
❖ خدا قومی را برگزید و حقیقت را به زبان آنان  ،یعنی "عبری" به ایشان گفت.
❖ کتابهایی که از تبعید در بابل نوشتته شتدا استت شتامل بخ
زبان "زبان بین المللی" آن دورا بود.

ایی به زبان آرامی می باشتد  .که این

❖ عهد جدید به زبان یونانی "مرستتوم" نوشتتته شتتدا بود  ،که در آن زمان مگان قادر به درک آن
بودند.
❖ امروزا  ،ترجمته تایی ازکتتاب مقت ّدس وجود دارد کته بته متا امکتان درک آن را می د تد  ،بنتابراین
ما می توانیم به اصول آن عمل نماییم.
 Bکالم
❖ متاننتد ر زبتان دیگر  ،کلمتاتی بته زبتان عبری و یونتانی وجود دارتن د کته چنتدین معنی دارنتد تی ا
مفا یم متنوعی را می رسانند .به عنوان مثال:
—  : Chesedفضتتتتتل  ،نیکی  ،مهربتانی  ،رحمتت  ،تقوی  ،لطف  ،عتدالتت  ،بخشتتتتنتدگی ،
شفقت.
—  : Shalomصلح بین دو طرف  ،صلح درونی  ،آرام  ،تمامیت  ،کامل بودن  ،رفاا.
❖ مچنین کلمات مختلفی وجود دارند که در زبان ما تنها با یک کلمه معنی می شتتتوند  .به عنوان
مثال کلمۀ  " :باقی ماندا " ( ) she’ār, pālat, mālat, yāthar, sārid and ‘aharît
❖ زبانها غنی به ما كمك می كند تا پیامی را كه خدا از طریق كتاب مق ّدس ارستتال نمودا استتت را
بهتر درک نماییم.

 Cتکرار
❖ نویستتتتنتدگتان کتتاب مقت ّدس رو تای دیگری را برای تتککتید بر اتیدا تا بته کتار بردنتد .یکی از آن
روشتها تکرار کلماتی مچون  " ،آفرید " یا "مق ّدس" بودند .یعنی رگاا نویستندگان می خواستتند
یکی از ویژگی ای خداوند را برجستتته ستتازند  ،آن کلمه را ستته بار تکرار می نمودند (پیدای
باب  1آیه 27؛ اشعیا باب  6آیه  3؛ ارمیا باب  7آیه .)4
❖ بته عنوان مثتال  ،دانیتال بتا  10بتار تکرار کلمتات " وی بنتا کرد" و "مجستتتتمته " بر چگونگی بته
چتال کشتتتتتیتدا شتتتتتتدن ختداونتد توستتتتتط نبوکتدنصتتتتتر ،تتاکیتد نمود ( .دانیتال بتاب  3آیتات
.)1،2،3،4،5،7،12،14،18
 Dزمینه متن
❖ عالوا بر درک معنتای کلمتات اصتتتتتلی  ،متا مچنین بتاتی د بتدانیم کته آن کلمتات در متون ادبی و
تاریخی چگونه مورد استفادا واقع شدا اند.
❖ یک مثال خوب کلمه عبری "  " adamمی باشد  ،که می تواند به ر دو اسم "آدم" (پیدای
 5آیه  3؛ باب  2آیه  )23و "بشر" ترجمه گردد ( پیدای باب  5آیه  2؛ باب  1آیه .)27

باب

❖ براساس متن زمینه کتاب (رومیان باب  5آیه  )14در این مورد ما چگونه باید کلمه " " Adam
را ترجمه /تفسیر نماییم؟
 Eنویسندگی
❖ ما این را می دانیم که اغلب کتب  ،کتاب مقدّس توستط چه کستانی نوشتته شتدا اند ،و حتی تاریخ
مکتوب شتدن آن را نیز می دانیم (عاموس یک مثال خوب در این رابطه می باشتد) .با این حال ،
در موارد دیگر این اطالعات تنها از طریق سنت یهودی  -مسیحی قابل دسترسی است.
❖ در برخی موارد  ،متون تاریخی از ا میت ویژا ای برخوردار ستتتتند .به عنوان مثال  ،اگر که
در ابتدا کتاب پیدای را مطالع نکردا باشیم ممکن است که کتاب خروج را کامال درک ننماییم .

❖ عالوا بر آن  ،کتاب مق ّدس شتتتامل کتابهای شتتتاعرانه  ،تاریخی  ،نبوی و معرفتی استتتت .که به
مین دلیل ر سبکی باید به روشی متفاوت خواندا و تفسیر گردد.

