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 اي بر رساالت شاعرانه مقدمه
فرامروش شرده « شرعر»هاي شاعرانه كتاب مقدس عنصرر  اند كه در ترجمه بخش برخي براين عقيده

شرود، ايرن  است. ولي خوشبختانه چنين نيسرت و يرا حرداوق ووتري صرحبت از شرعر عبرري عهرد عتير  مي

كالسري  انگييسري و فرانسروي  گوئي است. از سوي ديگر ما وانون شعر را براساس اشرعار نظريه گزافه

كنيم كره در ايرن حالرت  ايرم، يعنري شرعر را در ير  والرو مروزون و سراختمار خرام تعرير  مري ورار داده

 ها مشكق و ناموف  است. ترجمه آن به ساير زبان

 باشد. شعر عبري داراي وزن و وافيه و ساير ابزارهاي متداول شعر امروز ما مي

شراعرانه اسرت كره عبارتنرد ازو ايروب، مزاميرر، امارال، جامعره و  پنج كتاب عهد عتير  داراي سرب 

 ها. غزل غزل

Iهاي شاعرانه ـ كتاب 

 الف: ايوب

ترين كتاب عهد عتي  باشد، چونكه در تمام مباحث مربوط بره امرور درسرت  شايد كتاب ايوب وديمي

 و غيط، اشاره به شريعت در آن نيامده است.

هررايش مدادلرره  وهي عميرر ، بررا دوسررتانش در مررورد عيررت رنجايرروب عررادل در بيرراني شرراعرانه و انررد

كند، تا دست كم به آنها نشان دهد كه ارادة خدا را نسربت بره خرودش پفيرفتره اسرت. در بهتررين حالرت  مي

ايمانران هرم آن را بره عنروان ير  مدموعره  توان گفت كره كتراب ايروب ير  ادبيرات حكمتري اسرت كره بي مي

 د.ان شاعرانه پرشكوه تشخيص داده

 ب: مزامير

ترين كتراب عهرد عتير  برراي مسريحيان، كتراب مزاميرر اسرت. مرا غالبرام بره جراي حمرق كتراب  متداول

بريم. حتري بسرياري  مقدس كه كتاب سنگيني است، كتاب مزامير را با عهد جديد همراه خود به كييسا مي

 ديوان اشعار است.از افرادي كه مزامير را دوست دارند، متوجه نيستند كه مزامير در واوع ي  

ق.م 0011اي از پنج كتاب شاعرانه است كه در ي  دورة تقريبرام هزارسراله، از  كتاب مزامير چكيده

 اند و سرودنامه اسرائيق باستاني است. ق.م )عزرا( نوشته شده011تا حدود 

 ج: امثال

ب اماال است. اين گيرد، كتا كتاب ديگري كه بعد از كتاب مزامير مورد استفاده ايمانداران ورار مي

كتاب مطيقام به بررسي حكمت تام و نحروة زيسرتن و موفر  برودن، از ديردگاه خردا )كره در واورع تدزيره و 

آميز از  اي اعدراب تحييق نهائي و تنها طري  موفقيت در زنردگي اسرت( پرداختره اسرت. ايرن كتراب نمونره





- 3 - 

 



 ادبيات حكمتي است.

 د: كتاب جامعه

تقسريماتي كتراب مقردس برراي اكاريرت مرردم، دشروار اسرت. جميره  گندانيدن اين كتاب در چارچوب

گويرد كره بره مكاشرفه  اسرت، چونكره گوينرده از ديردگاه كسري سرخن مي« در زيرر آفتراب»كييدي ايرن كتراب 

 خدائي دست نيافته است. اين كتاب نيز نمونة خوب ديگري از ادبيات حكمتي است.

 ها هـ : غزل غزل

ها، چكيرده اشرعار زيبرائي از عشر  حقيقري و  اينكه كتاب غزل غزل تمام دوستداران كتاب مقدس در

« ها غزل غزل»شوند، فرق دارند. عنوان  ناب است، تواف  نظر دارند، هرچند كه تفاسيري كه برآن مي

 «ها. ترين سروده بديع»شود  ي  اصطالح عاميانه عبري است كه معني ديگر آن مي

هرررا زيبررراترين آن  ( و كتررراب غرررزل غزل0و:4شررراهان سرررييمان يكهرررزار و پرررنج شرررعر سررررود)اول پاد

 ها است. سروده

IIـ لذت بردن از رساالت شاعرانه 

شروند شرعري را حفر   شوند، چون گاه مدبرود مي بدبختانه آموزندگان زيادي از شعر رويگردان مي

دزيه و تحييق شكافند و ت فهمند يا معيميني دارند كه آنچنان شعر را مي كنند كه دوست ندارند و آن را نمي

رود. اين جريان بره طريقري ماننرد رويرش ير  گرق سرر   كنند كه تمام زيبائي و تازگي آن از دست مي مي

تواند آن را با اندكي معيومات بكارد و انتظار ي  ُرز زيبرا داشرته باشرد. امرا در ير   است كه هر كسي مي

بياموزنررد ولرري چنيرربن اورردامي از  كننررد تررا آن را كررامالم  شناسرري گررق سررر  را وطعرره وطعرره مي كررالس زيست

 ديدگاه هنري و زيبائي شناسي، وطعام كمكي نخواهد كرد.

لرفت بررردن از اشرعار عهررد عتير  نيررز از يرر  سرو چررون تشرريح يرر  گررق سرر  اسررت برراي كسرري كرره 

خواهد به اطالعات عيمي گق سر  دست يابرد. شرما اگرر تفراوت برين  اطالعي از انواع ُرزها ندارد و مي

اب گررردان را بدانيررد، اگررر شررما ورمررز را از صررورتي و صررورتي را از مرجرراني و نررارندي يرر  گررق آفترر

 بريد. تشخيص دهيد، از گق سر  بيشتر لفت مي

« رنرر »هررائي كرره برره شررعر  ها و تكني  برره همررين ترتيررو اگررر شررما توجرره خررود را معطررو  برره گونرره

انررد، بنمائيررد،  دس برره كررار بردههررائي كرره مزمورسرررا و سرراير شرراعران كترراب مقرر بخشررند و همررين تكني  مي

گيريررد. ايررن واوعيترري اسررت كرره نرره تنهررا در پررنج كترراب  هرراي فراوانرري از اشررعار كترراب مقرردس فرررا مي درس

 هاي عهد عتي  و عهد جديد نيز مصداق دارد. شاعرانه عهد عتي ، بيكه در بقيه كتاب
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IIIـ توازن 

شرود، نره الحران  ار انگييسري مشراهده ميبزرگترين تكني  اشعار كتاب مقدس آنچنانكه در بيشتر اشع

رسراند.  هاي مقفي است، يعني با كنار هم ورار دادن دو يا سه مصرع همان مقصرود را مي مقفي بيكه ايده

دهرد، چونكره چنررين  مرا بايرد از خردا ممنرون باشرريم كره ايرن روش اسراس تمزلري كتررو مقردس را تشركيق مي

شان را  ا است و در مراحق ترجمه بيشتر لط  و زيبائيه ساختاري به خوبي وابق ترجمه به تمامي زبان

كررد )برا دوررت  دهنرد. خداونررد مرا نيرز در سررخنان خرود اكاررام از ايررن سرب  ادبيرات اسررتفاده مي از دسرت نمي

 را مطالعه كنيد تا به اين نكته پي ببريد(. 07تا  04و يوحنا، فصق  7تا  5بيشتر انديق متي، فصق 

نمونه از انواع اصيي تقارن عبراني اشاره كنيم تا خوانندگان نه تنها زماني منديم به چندين  ما عالوه

كنند، بيكه حتي در عبادت روزانه به  كه كتاب مقدس را با كم  مفسران ايماندار كتاب مقدس مطالعه مي

 برند، معرفي كنيم. كار مي

ـ تقارن همسو1
1
 

آنچنانكه از اين عبارت پيداست اين نروع تقرارن داراي دو خرط مترراد  در رابطره برا ير  موضروع 

 هاستو است. كتاب اماال مخصوصام پر از اين نمونه

 در طري  عدالت حيات است،

 (.:0و1:هايش موت نيست )اماال  و در گفرگاه

 من نرگس شارون،

 (.:و0ها  ها هستم )غزل غزل و سوسن وادي

 متناقضـ تقارن 2

اين نروع شرعر داراي دو مصررع مت راد برا يكرديگر اسرت كره ير  عبرارت ضرد و نقري  را تشركيق 

 دهندو مي

 داند، زيرا خداوند طري  عادالن را مي

 (.0و1ولي طري  گناهكاران هالك خواهد شد )مزامير 

 انگيزاند، ها را مي بم  نزاع

 (.01و:0سازد )اماال  اما محبت هر گناه را مستور مي

 

                                                      
گيرري كر ت ترا مق رود را ببترر برسرا ت،  بود كه روي اشعار فارسي، پي تر مي بحث تقارن را در اشعار، شايسته ـ 1

خوشربين  يسرتت كره ممبروت درسرت را  ك ت ولري زيراد ولي چون سخن از اشعار كتاب مقدس است، بره  اچرار اشراراتي مري

 رسا ده باشت ـ ت.
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 تقارن تفصيلي ـ3

باشرند.  متقارن است؛ دو خط )يا بيشتر( با هرم متنراو  و مبسروط نمي« فرم»اين نوع شعر فقط در 

 اند كه موضوعي را برسانندو باشند كه در كنار هم نهاده شده تنها دو مصرع )يا بيشتر( مي

 ام، من پادشاه خود را نصو كرده

 (.:و1بر كوه مقدس خود، صهيون )مزامير 

 رن تركيبيـ تقا4

 در اين نوع اشعار، مصرع دوم اساس مصرع اول استو

 خداوند شبان من است،

 (.4:و0محتاج به هيچ چيز نخواهم بود )مزامير 

 دل خود را به حف  تمام نگاه دار،

 (.0و4:هاي حيات از آن است )اماال  زيرا كه مخرج

 ـ تقارن تمثيلي5

 است و روشنگر محتواي مصرع دوم استودر اين نوع اشعار سخن اصيي در مصرع اول آمده 

 چنانكه آهو براي نهرهاي آب شدت اشتياق دارد،

 (.:0و0همچنان اي خدا جان من، اشتياق شديد براي تو دارد )مزامير 

 عقق، زن جمييه بي

 (.00و::حيقه زرين است در بيني گراز )اماال 

IVـ نقوش ادبي 

« او واوعام ي  فرشته اسرت»كنيم، مانند  ستفاده ميما هر روزه از اين نقوش ادبي در مكالمات خود ا

 نامند.  ، اين نوع اظهارات را نقوش ادبي مي«او چون خوك پرخور است»يا 

 ها ـ مقايسه1

هاي جانرداري در برين يرر  جرز برا جرز  ديگررري در كتراب مقردس و بخصروم در پررنج  غالبرام مقايسره

 كتاب شاعرانه آمده است.

 الف ـ تعليق

 گوينرد. شرود، ايرن روش را تعيير  مي اسرتفاده مي مثر و  زيررايسه از عباراتي چرون ووتي كه در مقا

 تو اي خداوند مرد عادل را بركت خواهي داد، زيرا
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 (.5و:0سپر احاطه خواهي نمود )مزامير  مث او را به رضامندي 

 چنانكه سيو در ميان درختان جنگق،

 (.:و4ها  همچنان محبوب من در ميان پسران است )غزل غزل

 ب ـ تشبيه

نامنرد، ايرن  ، چيز ديگرري ميمث  وزيرا ووتي كه مقايسه مستقيم است، و چيزي را بدون استفاده از 

 صفت تشبيه است كه ابزار بسيار متداولي در شعر استو

 زيرا كه يهّوه خداي آفتاب و سپر است؛

 خداوند في  و جالل خواهد داد؛

 و هيچ چيز نيكو را منع نخواهد كرد،

 (.10و00اني كه به راستي سال  باشند )مزامير از آن

 خواهر و عروس من،

اي ممهور مقفق است باغي مسدود و چشمه
1
 (.0و:0ها  )غزل غزل 

 شوند( )كيماتي كه معاني مختي  دارند ولي با ي  صدا آغاز مي Alliterationـ 2

شوند  حر  شروع مي گيرند كه با ي  اين صنعت بدين ترتيو است كه كيماتي در كنار هم ورار مي

هراي سرييمان داراي كيمرات  كنند. براي نمونه آيات آغازين غزل غزل و مفهوم هنري خاصي را القا  مي

شروند، از جميره نرام كتراب و تيفرر   ( شرروع ميShin)در زبران عبرري « ش»فراوانري اسرت كره برا حرر  

 عبري سييمان.

د متن اصيي را القرا  كنرد. برا ايرن وجرود توان بديهي است كه انتقال اين صنعت از طري  ترجمه نمي

 اندو كتاب مقدس در ترجمه اين متون تالش درخشاني اندام داده NKJV, KJVهاي  ترجمه

 سازد، گران را باطق مي ]خدا[ فكرهاي حييه

 تواند كرد؛ ها ايشان هيچ كار مفيد نمي به طوري كه دست

 سازد، كه حكيمان را در حييه ايشان گرفتار مي

(04و  5و:0شود )ايوب  مكاران مشّوش مي و مشورت
2
. 

 شود وييق االيام و پر از زحمات است، انسان كه از زن زائيده مي

 شود، رويد و بريده مي ماق گق مي

                                                      
 «.اي مقمل است خواهر و عروس من باغي بسته و چشمه»ا ل آيه در ترجمه كي گ جيمز: ـ 1
شرو د كره يبيعري اسرت  ابرل ترجمره بره زبران  ـ در اين آيات در زبان عبري بيشتر كلمات با يك حرر  شرروم مي2

 فارسي  يست ـ ت.
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 (.:و  00و0ماند )ايوب  گريزد و نمي و ماق سايه مي

 اي براي ووم خود فرستاد، فديه

 و عهد خويش را تا ابد امر فرمود،

 (.000و1يو است )مزامير نام او ودوس و مه

 هديه در نظر اهق آن، سن  گرانبها است،

 (.07و1شود )اماال  كه هر كدا توجه نمايد برخوردار مي

 هاي شيرين است، سخنان نّمام ماق لقمه

 (.01و1رود )اماال  و به عم  شكم فرو مي

 گرائي انساني( )شبيه Anthropomorphismـ 3

 به عنوان سهيم در انسانيتو« نوع انساني»است در  اين ساختار يعني بيان خدا كه روح

 خداوند در هيكق ودس خود است،

 و كرسي خداوند در آسمان؛

 نگرد؛ او مي چشمان

 (.00و0آزمايد )مزامير  آدم را مي وي بني هاي پلك

 گرايي جانوري( )شبيه Zoomorphismـ 4

 شودو صفت خدا با شكق حيواني مقايسه مي

 واهد پوشانيد؛خود تو را خ پرهايبه 

 پناه خواهي گرفت؛ هايش بالو زير 

 (.10و0راستي او تو را محاف  و سپر خواهد بود )مزامير 

 )شخصيت پردازي( Personificationـ 5

 شودو دراين ساختار با هرموضوع و كيفيت مطيقي چون شخص برخوردار مي

 گردد؛ مسروركند و زمين  شاديآسمان 

 نمايد؛ غرشدريا و پُري آن 

 آيد. وجدحرا و هرچه در آن است به ص

 (.:0و  11و00خواهد نمود )مزامير  ترنمآنگاه تمام درختان جنگق ]به ح ور خداوند[ 

 دارم؛ سكونتمن حكمتم و در زيركي 

 (1و:0ام )اماال  و معرفت تدبير را يافته

 )ترتيب الفبائي( Acrosticـ 6
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باشند و ابيرات داراي  اساس الفباي عبري ميترجمة اين سب  اشعار تقريبام غيرممكن است، چون بر

و چهرار يرا پرنج فصرق از مرارري ارميرا  001باشرند. بهتررين نمونره ايرن اشرعار مزمرور  ترتيو الفبائي مي

يابررد  آل، پايرران مي باشررد. كترراب اماررال بررا بيسررت و دو آيرره برره نشررانة الفبرراي عبرانرري در تعريرر  زن ايررده مي

 (.40ـ40و01)اماال 

اي گفتاري ديگر هم وجود دارند، بع ي از آنها اندكي در آنچه كه تا كنرون معرفري انواع ساختاره

گندند. اما براي ايمانداران همان رئوس مطالو كافي است. اگر خواننده برا نريم نگراهي بره ايرن  كرديم مي

صنايع شعري اين پنج كتاب )و بقيه كترو كتراب مقردس( را مطالعره كنرد، در ايرن مترون مقردس ترازگي و 

 (.4و00باشد )ر.ك جامعه  فابيت فراواني خواهد يافت كه زيبائي آنها شايسته ودرداني عمي  ميج

 


