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ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﻣﻘدﻣﮫ

ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔروه ﺑزرﮔﯽ از ﻣردم – ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﺎ اﻧواع دﯾﮕری از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ – را راھﺑری
ﮐرده ﺑﺎﺷد ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧورداری از ﯾﮏ ھدف ﮐﻠﯽ ﺑرای ﮔروه و ﺗﻌﯾﯾن ﺑﻌﺿﯽ ﺧط ﻣﺷﯽھﺎی
ﺑﻧﯾﺎدﯾن ،ﻣﮭم اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔذر زﻣﺎن ،اﻏﻠب ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﺻتھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی ﺑﺧﺻوﺻﯽ ھم
ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود.
در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ھدف ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑزرگ ﺗﻘوﯾت و ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽﺷﺎن ﺑود و
ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن را از طرﯾﻖ ﻣﻌﺎھدات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐردﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ھﻣﭼﻧﯾن
ﻓرﺻتھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽﺷﺎن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑرو ﻣﯽﺷد را از طرﯾﻖ اﻧواع
اﺑﻼغھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ اداره ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ اﻣروزه ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ در ﻣوزهھﺎ ﻣوﺟودﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑرای اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻣﺎﯾﺔ ﺗﻌﺟب ﻧﺑود ﮐﮫ ﺧدای اﺳراﺋﯾل ،ﭘﺎدﺷﺎه ھﻣﺔ
آﻓرﯾﻧش ،ھم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﺑدھد .ھدف او ﺗﻘوﯾت و ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش روی زﻣﯾن ﺑود
و ﻣﻔﺎد ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را از طرﯾﻖ ﻋﮭدھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .اﻣﺎ ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﺻتھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی
ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑرو ﻣﯽﺷد را از طرﯾﻖ اﻧواع اﺑﻼغھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ اداره ﮐرد
ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ در ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣوﺟودﻧد.
اﯾن ﭼﮭﺎرﻣﯾن درس از ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس »ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻋﮭدھﺎ ،و ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ« اﺳت و
ﻋﻧوان »ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ« را ﺑﮫ آن دادهاﯾم .واژة »ﮐﺎﻧن« ﯾﮏ اﺻطﻼح ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯾن ،ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی »ﻣﻌﯾﺎر« ﯾﺎ »ﻣﯾزان« ﻣﺎ اﺳت .و در اﯾن درس ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭼطور ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻘﺗدر ﺧدا ﺑرای ﻗوم او در طول اﻋﺻﺎر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد.
ھﻣﺔ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود از آﺳﻣﺎن ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ﺑود .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را از طرﯾﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ اداره
ﮐرد ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻋﮭدھﺎی ﺑزرگ ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت .ﺧدا در اﯾﺎم آدم ،ﻧوح ،اﺑراھﯾم ،ﻣوﺳﯽ،
داوود و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﮭد ﺗﺎزهای ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎ ظﮭور آن در آﯾﻧده را ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻋﮭدھﺎﯾﯽ ﺑﺳت.
ﺣﺎل ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ،وﻗﺗﯽ ﺧدا ﺑﺎ آدم ،ﻧوح ،و اﺑراھﯾم ﻋﮭد ﺑﺳت ،ھﻧوز ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧوﺷﺗﮫ
ﻧﺷده ﺑود .اﻣﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ رﺷد اﺳراﺋﯾل و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در روزﮔﺎر ﻣوﺳﯽ و داوود ،ﺧدا
ﻣﻔﺎد ﻋﮭدھﺎی ﺧوﯾش را از طرﯾﻖ ﻣﺗون ﻣﻘدس ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﺣﯾﺎت ﻗوم ﺧود اِﻋﻣﺎل ﮐرد .اﯾن ﻣﺗون
ﻣﻘدس در اﺑﺗدا طراﺣﯽ ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺎ اﺳراﺋﯾل ﺑﺎﺳﺗﺎن را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﺑدھﻧد ،اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای
طراﺣﯽ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﮐﺎﻧن ﯾﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﯾﻣﺎن ﺑرای ھﻣﺔ ﻧﺳلھﺎی ﻗوم ﺧدا ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎ در اﯾن درس از طرﯾﻖ ﺑررﺳﯽ ﺳﮫ راھﺑرد ﻋﻣده ﮐﮫ ﻗوم ﺧدا ﺑرای ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﮐﻼم
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ او در ﺣﯾﺎتﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐردهاﻧد ،ﺑﮫ ﺗﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎرة ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.
ﻧﺧﺳت ،ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﻋﻧوان آﯾﻧﮫای ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎبدھﻧدة ﻣﺿﺎﻣﯾن و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﯽ
اﺳت .دوم ،ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣورد ﺳﻧﺟش ﻗرار ﻣﯽدھﯾم .و ﺳوم ،ﻋﮭد
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ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد – ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺟﻣوﻋﮫای از
ﭼﮭرهﻧﮕﺎریھﺎی ادﺑﯽ ﮐﮫ ﺑر دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﻗوم ﺧدا ﺗﺎﮐﯾد دارد .اﯾن ﺳﮫ راھﺑرد ھرﮔز
ﺟدا از ھم ﻧﺑودهاﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﺷدﯾدا ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر واﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ در راﺳﺗﺎی اھداف اﯾن درس ،آﻧﮭﺎ را
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﯾم داد ،و ﺑﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﭼطور ﺑﮫ
ﯾﮏ آﯾﻧﮫ ﺷﺑﺎھت دارد.

ﮐﺎﻧن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﯾﻧﮫ

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل دﻗت ﮐردهاﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﮔروھﯽ از دوﺳﺗﺎنﺗﺎن ﻣﯽﺧواﻧﯾد ،ﺑﻌﺿﯽ
ﭼﯾزھﺎ ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕری ھم ﺗوﺟﮫ دﯾﮕران را؟ ﺷﺎﯾد ﺧود ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻣوارد
ﻣﺧﺗﻠف زﯾﺎدی اﺷﺎره ﮐﻧد ،اﻣﺎ ھﻣﺔ ﻣﺎﯾﻠﯾم ﺑﮫ ﻣواردی ﮐﮫ ﺑرایﻣﺎن اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد ﺗوﺟﮫ وﯾژهای
ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾم .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺑرﺧورد ﻗوم ﺧدا ﺑﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھم وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻻھﯾﺎت ﻣﻠﮑوت ﺧدا و ﻣﻔﺎد ﻋﮭدھﺎی او را از طرﯾﻖ ﮐﺗﺎبھﺎی ﺧود در
ﻣورد ﻗوم ﺧدا اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری ﭘرداﺧﺗﻧد .و ﻣﺎ در روﯾﮑردﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ،
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ھر ﮐدام از اﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت ﻣﺎ ﺑرایﻣﺎن ﻣﮭمﺗر ھﺳﺗﻧد را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐﻧﯾم.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ روﯾﮑرد ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﯾﮏ آﯾﻧﮫ اﺳت ،ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
آﻧﭼﮫ ﻣﯽﮔردﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻣورد ﻧﮕراﻧﯽھﺎ و ﭘرﺳشھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد؛ ﺣﺗﯽ اﮔر آن ﻣﺿﺎﻣﯾن
ﻓﻘط ﺟواﻧب ﻓرﻋﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﺧود ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ اﯾن راھﺑرد را »ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯾم
ﭼون ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راهھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣوﺿوع ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟویﻣﺎن ﺑرای
وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺧدا ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھد.
ﺑرای درک اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﻏﻠب در ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﯾﻧﮫ
ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ دو ﻣوﺿوع ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت :ﻧﺧﺳت ،اﺳﺎس ﯾﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﺑرای اﯾن راھﺑرد؛ و دوم،
ﺗﻣرﮐز اﯾن راھﺑرد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.
اﺳﺎس
ﭼﮫ ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﺷﯾم و ﭼﮫ ﻧﺑﺎﺷﯾم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻏﯾر
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از اوﻟوﯾتھﺎی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﺟﺎربﻣﺎن ﺟدا ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻼم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﻗوم ﺧود ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﺑﮫ
ﺳراغ ﻣﺗون آن ﻣﯽروﯾم ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼطور ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ اھﻣﯾت دارﻧد ﭘرداﺧﺗﮫاﻧد .اﻣﺎ اﯾن
ﻋﻣل راﯾﺞ ،ﭘرﺳﺷﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورد» :آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر درﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم؟« آﯾﺎ درﺳت
اﺳت ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ذھﻧﯽ ﺧودﻣﺎن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم؟
دﺳتﮐم دو ﻋﺎﻣل وﺟود دارد ﮐﮫ اﺳﺎس ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان آﯾﻧﮫای از ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺎ
ھﺳﺗﻧد :ﻧﺧﺳت ،طﺑﯾﻌت ﺧود ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی اﺳت؛ و دوم ،ﻧﻣوﻧﮫھﺎی
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ زﯾﺎدی آن را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﭼطور طﺑﯾﻌت
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
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طﺑﯾﻌت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھم ﻣﺎﻧﻧد ھر ﮐﺗﺎب ﺟذاب دﯾﮕری ﮐﮫ از طول ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرﺧوردار
اﺳت ،از ﻋﻧﺎﺻر ﮐوﭼﮏﺗری ﺗﺷﮑﯾل ﺷدهاﻧد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺧشھﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .اﯾن ﺑﺧشھﺎ
ھم در ﮐﻧﺎر ھم ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﻗﺳﻣتھﺎی طوﻻﻧﯽﺗری را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھﻧد و اﯾن ﻗﺳﻣتھﺎ ھم ﮐل
ﮐﺗﺎب را ﺷﮑل ﻣﯽدھﻧد .ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺳطوح ﺻﺎﺣب ﺳﮭﻣﯽ در آﻧﭼﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد .و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد دﺳت ﺧودﻣﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺑﮕذارﯾم ﺗﺎ ﺗوﺟﮫﻣﺎن را ﺑر ھر ﯾﮏ
از اﯾن ﺳطوح ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾم.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺧوشﻧﯾت اﻏﻠب درﺑﺎرة ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ طوری رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ھر ﻗﺳﻣت ﭘرﺗو ﮐمﺳوﯾﯽ از
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اراﺋﮫ ﻣﯽدھد و ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ راه ﺑرای ﺟﻣﻊﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ آن وﺟود دارد .اﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت،
اھﻣﯾت ﻣﺗون ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﭘرﺗو ﮐمﺳوﯾﯽ از ﻧور ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷوﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﭘرﺗوی از
ﻧور ﺷﺑﺎھت دارﻧد ﮐﮫ ﺗدرﯾﺟﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺑر
روی ﻣﺗون ﻣﯽدرﺧﺷﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗر ﻣﺗون ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ھﺳﺗﻧد .و ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕر
ﺷﺎﯾد ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﯽ »ﺟزﺋﯽﺗر« ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯾزان ﺿﻌﯾفﺗری از ﻧور روﺷن ﺷدهاﻧد .ﺗﺣﻠﯾل
ﻣوﺿوﻋﯽ ﺗﻣﺎم اﯾن داﻣﻧﮫ از اھﻣﯾت ﻣﺗون ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽدھد و اﻏﻠب ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ
ﻣوﺿوﻋﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﻣﻌطوف ﻣﯽﮐﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟزﺋﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ھدف اﺻﻠﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻣﺛﺎل ﺳﺎدهای از آﻧﭼﮫ در ذھن دارﯾم اراﺋﮫ ﺑدھﯾم ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ اوﻟﯾن آﯾﺔ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
در ﭘﯾداﯾش  ۱ :۱ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم .در آﻧﺟﺎ ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
در اﺑﺗدا ﺧدا آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن را آﻓرﯾد )ﭘﯾداﯾش .(۱ :۱
ﺣﺎﻻ اﮔر ﻗرار ﺑود از ﺧودﻣﺎن ﺑﭘرﺳﯾم ﮐﮫ »اﯾن آﯾﮫ ﭼﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣﯽدھد؟« ،در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﯾد
ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده اﺳت :ﭘﯾداﯾش  ۱ :۱ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا دﻧﯾﺎ را آﻓرﯾد .اﺣﺗﻣﺎﻻ اﮐﺛر
ﻣﺎ ﻣواﻓﻘﯾم ﮐﮫ اﯾن روﺷﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺧوب ﺑرای ﺟﻣﻊﺑﻧدی اﻧدﯾﺷﺔ اﺻﻠﯽ اﯾن آﯾﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه
ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﻊﺑﻧدی ﻣﯽﺗواﻧد ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم ،ﺑﺳﯾﺎری
از ﻣﺿﺎﻣﯾن دﯾﮕری ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﭘردازد را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽﮔﯾرﯾم.
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﮕر ﭼﻧد ﻣﺿﻣون ﯾﺎ ﺑنﻣﺎﯾﮫ در اﯾن ﭼﻧد ﮐﻠﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورﻧد؟ در
واﻗﻊ اﯾن ﻓﮭرﺳت ﺗﻘرﯾﺑﺎ طوﻻﻧﯽ اﺳت .اﯾن آﯾﮫ در ﮐﻧﺎر ﺻﺣﺑت از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺧدا دﻧﯾﺎ را آﻓرﯾد،
ﺑﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﯽ اﻻھﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل »ﯾﮏ ﺧدا وﺟود دارد« و »ﺧدا ﭘﯾش از آﻓرﯾﻧش وﺟود داﺷت«
ﻣﯽﭘردازد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﻧدازهای ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد و ﻧﯾز ﺧدا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻋﻧوان آﻓرﯾﻧﻧده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
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ﭘﯾداﯾش  ۱ :۱ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎرة ﺧود آﻓرﯾﻧش ھم ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺑر ﻣﯽدھد .از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺑر
ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﯾﮏ روﯾداد آﻓرﯾﻧش وﺟود داﺷﺗﮫ؛ ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز آﻓرﯾده ﺷده اﺳت .ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش ﺧودﺑﺳﻧده ﻧﯾﺳت و ﺑرای وﺟود ﺧود ﺑﮫ ﺧدا ﺗﮑﯾﮫ دارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ آﺳﻣﺎن
ﯾﮏ ﺑُﻌد از آﻓرﯾﻧش و زﻣﯾن ﺑُﻌدی دﯾﮕر از آن اﺳت .اﯾن ﯾﮏ آﯾﮫ ﺑﮫ ھﻣﺔ اﯾن ﻣوارد و ﺑﺳﯾﺎری
ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺟزﺋﯽﺗر ﻣﯽﭘردازد و ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم واﻗﻌﺎ ﺗوﺟﮫﻣﺎن را ﺑر ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾم.
اﮔر ﺗﻧﮭﺎ در ﯾﮏ آﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾداﯾش  ۱ :۱اﯾن ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارﻧد ،ﺗﺻور
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﻌداد در ﻗﺳﻣتھﺎی ﺑزرﮔﺗر ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺳﻣتھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮐﮫ از طول
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرﺧوردارﻧد ،ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽﭘردازﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﯾﻖ و ﺗﺟﺎرب ﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﺧودﻣﺎن را ﺑر ﻣﺗون ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﺣﻣﯾل ﻧﮑﻧﯾم .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺗﻧﯽ
در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ طور ﺻرﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ و ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽﭘردازد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ از
اﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺑﮭرهﻣﻧد ﺑﺷوﯾم.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﺳﺎس روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﯾﻧﮫ را در ﻣﺛﺎلھﺎی
ﻣﻘدﺳﯽ از ﺧدا اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ،و
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ از ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب
ِ
ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﻣﻘﺗدر در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﻏﻠب ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺟواﻧب ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺟزﺋﯽ ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﻣﻌطوف ﻣﯽﮐردﻧد.
ﻣﺛﺎلھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ
ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ﺑرﺟﺳﺗﮫ ،ﻋﺑراﻧﯾﺎن  ۳۴-۳۲ :۱۱را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد:
ﺟدﻋون و ﺑﺎراق و ﺷﻣﺷون و ﯾﻔﺗﺎح و داود و ﺳﻣوﺋﯾل و اﻧﺑﯾﺎ ...از اﯾﻣﺎن ،ﺗﺳﺧﯾر ﻣﻣﺎﻟﮏ ﮐردﻧد و
ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺻﺎﻟﺣﮫ ﭘرداﺧﺗﻧد و وﻋدهھﺎ را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و دھﺎن ﺷﯾران را ﺑﺳﺗﻧد ،ﺳورت آﺗش را ﺧﺎﻣوش
ﮐردﻧد و از دم ﺷﻣﺷﯾرھﺎ رﺳﺗﮕﺎر ﺷدﻧد و از ﺿﻌف ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد و در ﺟﻧﮓ ﺷﺟﺎع ﺷدﻧد و
ﻟﺷﮑرھﺎی ﻏرﺑﺎ را ﻣﻧﮭزم ﺳﺎﺧﺗﻧد )ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(۳۴-۳۲ :۱۱
ھﻣﺔ اﻓراد آﺷﻧﺎ ﺑﺎ داﺳﺗﺎنھﺎی ﯾﻔﺗﺎح و ﺷﻣﺷون در ﮐﺗﺎب داوران ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ،ﺑﮫ
طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣطﻠوﺑﯽ از اﻓراد ﻣذﮐور ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻧﻣﯽﮔذارد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻧوﯾﺳﻧدة ﮐﺗﺎب داوران
ﺑﺎرھﺎ ﺗوﺟﮭﺎت را ﺑﮫ ﺳوی ﺷﮑﺳتھﺎی اﺧﻼﻗﯽ راھﺑران اﺳراﺋﯾل در اﯾن دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﯾﻔﺗﺎح و ﺷﻣﺷون ،ﺟﻠب ﮐرد .او ﺷﮑﺳتھﺎی آﻧﺎن را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﮐﮫ داوران ﻓﺎﻗد
ﺗواﻧﺎﯾﯽ اراﺋﺔ راھﺑری ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻗوم ﺧدا ﺑودﻧد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،رواﯾﺎت ﺷﻣﺷون و ﯾﻔﺗﺎح در ﮐﺗﺎب داوران از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﺛﺑت اﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺟزﺋﯽ
درﺑﺎرة اﯾن دو داور ﻧﯾز ﮔزارش ﻣﯽدھﻧد .ھر دوی اﯾن ﻣردان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا رﻓﺗﻧد،
ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا ﭘﯾروزیھﺎﯾﯽ ﮐﺳب ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدة ﻋﺑراﻧﯾﺎن در ﺟﺳﺗﺟوی
ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از اﯾﻣﺎن در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﺛﺑت اﯾن ﻣردان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﻧوﯾﺳﻧدة ﻋﺑراﻧﯾﺎن
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ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺑر اﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺟزﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای او ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﺑودﻧد ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ،ﺑﮫ ﮐﺗﺎب داوران
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧد.
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ وﻓﺎداریﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺗن را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺟزﺋﯽ
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺷﺎره داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و از آن ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑردی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ادﻋﺎی ﺣﯾرتاﻧﮕﯾزی
ﻣﯽﮐﻧد .او ﻣﯽﮔوﯾد ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺷرﯾﻌت ﺧدا ﺗﺣﻘﻖ ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ھﻣزه ﯾﺎ ﻧﻘطﮫای از ﮐﻼم ﺧدا زاﯾل
ﻧﺧواھد ﺷد .و ﯾﮑﯽ از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم از اﯾن ﺳﺧن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﺑﺧﺷﯽ از
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،از ﻗﺳﻣتھﺎی ﻋﻣده ﺗﺎ ﺟزﺋﯽ آن ،اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ از ﺧدا ،ﭘر ﻣﻌﻧﯽ ،و دارای ارزش و
ھدف اﺳت .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ در واﻗﻊ ﭼﻧد ﻣﺛﺎل از اﯾن را در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم – ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد
ﺟدﯾد ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﻧد و از آﻧﮭﺎ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ وﻟو ﺟزﺋﯽ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﺎﺑردی اﺳﺗﺧراج
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻧوﯾﺳﻧدة ﻋﺑراﻧﯾﺎن در ﺑﺎب  ،۱۱ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﭼﻧد ﻧﻔر از ﻣﻘدﺳﯾن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ذﮐر ﻣﯽﮐﻧد و از
ﺗﺟﺎرب ﺧﺎص آﻧﮭﺎ اﺻول ﮐﻠﯽﺗری را اﺳﺗﺧراج ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﺔ اﯾﻣﺎﻧداران در ھﻣﮫ ﺟﺎ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ اﻣﯾد ﮔﺳﺗردة آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺟﯾل ،اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
 ﮐﺷﯾش ﮐوﯾن ﻻﺑﯽاﮐﻧون ﮐﮫ اﺳﺎس ﯾﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﯾﻧﮫ را دﯾدﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫﻣﺎن
را ﺑﮫ ﺗﻣرﮐز اﯾن راھﺑرد ﻣﻌطوف ﮐﻧﯾم.
ﺗﻣرﮐز
ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ از ﻓردی ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕر ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﻣﺎن دﯾﮕر ،و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن
دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﯾﻧﮫ در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم،
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑر طﯾف ﮔﺳﺗردهای از ﻣﺳﺎﺋل ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾم .اﯾن ﮔﺳﺗرة وﺳﯾﻊ از ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ در ﺗﻔﺎﺳﯾر
ﯾﮭودی ﺑﺎﺳﺗﺎن در ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻗﻣران ﯾﺎ درﯾﺎی ﻣرده ،دﯾﮕر ﻣﺗون اوﻟﯾﺔ ﯾﮭودی ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻠﻣود
ﭘدﯾدار ﻣﯽﺷود .ﺗﻧوع در ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻣﺳﯾﺣﯽ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،در ھر ﻗرﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
ﻣوﺿوﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از درﯾﭼﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،در ﭘﯾشزﻣﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ھﻣزﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﻣرﮐز ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﻧﺧﺳت درﺑﺎرة ﺗﺎﮐﯾد ﺑر آﻣوزهھﺎی
اﻻھﯾﺎﺗﯽ ،دوم ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﻣﺛﺎلھﺎ ،و ﺳوم ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺷﺎﯾد ﮔﺳﺗردهﺗرﯾن
ﺗﻣرﮐز اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ درﺑﺎة آﻣوزهھﺎی اﻻھﯾﺎﺗﯽ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد.
آﻣوزهھﺎ

در طول ھزارهھﺎ ،ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣﻌﺗﺑر در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﺳﻧﺗﯽ آﻣوزهای
دﯾده ﺷده اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﻻھﯾداﻧﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ اﻏﻠب ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ را ﺑﺎ طرح ﭘرﺳشھﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻣوﺿوﻋﺎت اﻻھﯾﺎت ﻣﻧﺗظم ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎ ﻣﺗﻧﯽ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را در دﺳت
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ﻣﯽﮔﯾرﯾم و ﻣﯽﭘرﺳﯾم» ،اﯾن ﻣﺗن در ﻣورد ﺻﻔﺎت ﺧدا ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد؟«» ،در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺑﺷر ﭼﮫ
ﻣﯽﮔوﯾد؟«» ،درﺑﺎرة آﻣوزة ﻧﺟﺎت ﯾﺎ آﻣوزة داوری ﻋﻠﯾﮫ ﮔﻧﺎه ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد؟« .ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﻣوﺿوﻋﯽ دﯾده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣوارد و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣرﺗب
ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧوع از ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺷﺎﯾد ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ ﻣﺗون ﻣورد ﻧظر ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺗون ﭼﮫ ﺑﮫ طور
ﺻرﯾﺢ و ﭼﮫ ﺑﮫ طور ﺿﻣﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﭘردازﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺳﯾﺎری از ﭘرﺳشھﺎی ﻣرﺳوﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷوﻧد را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم.
ﻣوﺿوﻋﯽ آﻣوزهای اﻏﻠب ﺷﮑل »ﻣﺗن ارﺟﺎﻋﯽ« ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد – ﯾﻌﻧﯽ ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ
ﺗﺣﻠﯾل
ِ
ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﻣﺗون ﺧﺎﺻﯽ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮐﮫ از آﻣوزهای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ
درﺑﺎرة اﻻھﯾﺎت ﻣﻧﺗظم ،ﯾﮏ اﻋﺗراﻓﻧﺎﻣﺔ اﯾﻣﺎن ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ رﺳﻣﯽ آﻣوزة ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،ﺗﻌدادی
ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣواﺿﻊ آﻣوزهای ذﮐر ﺷدهاﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﺿﯽ از اﻻھﯾداﻧﺎن ﺑﮫ ﻗدری ﺑﺎ ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرﺧورد ﻧﺎدرﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫاﻧد
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺳرﯾن روﻧد اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺗن ارﺟﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ رد ﮐردهاﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺗﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣوﺿوع ﻣورد ﻧظر ﻣﺎ ﻣﯽﭘردازد ،ﻣﺗون ارﺟﺎﻋﯽ ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺟزﺋﯽ ﺑﺎﺷﻧد ھم،
ﻣﻌﺗﺑر و راھﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣوﺟود در ﻣﺗون ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر ﺗﻣرﮐز روی آﻣوزه ،ﺷﮑل راﯾﺞ دﯾﮕری از ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ،ﺑرﺟﺳﺗﮫﺳﺎزی ﯾﺎ
ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﻣﺛﺎلھﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺳت .ﻣﺎ اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺷﺧﺻﯾتھﺎﯾﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد از آﻧﮭﺎ اﻟﮕوﺑرداری ﯾﺎ طردﺷﺎن ﮐﻧﯾم.

ﻣﺛﺎلھﺎ

ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،داﺳﺗﺎن ﻣﺷﮭور داوود و ﺟﻠﯾﺎت در اول ﺳﻣوﺋﯾل ﺑﺎب  ۱۷را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
در طﯽ ﻗرنھﺎ ،ﺷﺑﺎﻧﺎن ﺑﮫ داوود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑرای اﻟﮕوﺑرداری اﯾﻣﺎﻧداران اﺳﺗﻧﺎد ﮐردهاﻧد .اﻏﻠب
ﻣﯽﺷﻧوﯾم ﮐﮫ داوود ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋدم ﭘذﯾرش زره ﺷﺎﺋول ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻗدرت ﺧدا ،و ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺟﻠﯾﺎت ﺗﻣﺟﯾد
ﻣﯽﺷود .ﻧﮕرش ،ﮔﻔﺗﺎر ،و رﻓﺗﺎر او ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻟﮕوﯾﯽ ﺑرای ھﻣﺔ اﯾﻣﺎﻧداران در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود
ﺗﺎ در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟشھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺧودﺷﺎن از آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺗﻌدادی از ﻣﻔﺳران در دھﮫھﺎی اﺧﯾر ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺗﻠﻘﯽ داوود در ﺑﺎب ۱۷
اول ﺳﻣوﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺛﺎل اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﺎﺻﺣﯾﺢ اﺳت .آﻧﮭﺎ اﯾﻧطور اﺳﺗدﻻل ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺧش
از ﮐﺗﺎب ﺳﻣوﺋﯾل ﻗﺻد داﺷت ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھد ﮐﮫ ﭼرا ﺧﺎﻧدان داوود ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧﺎﻧدان ﺷﺎﺋول ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺳﻠطﻧﺗﯽ داﺋﻣﯽ اﺳراﺋﯾل ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻏﻠﺑﺔ داوود ﺑر ﺟﻠﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ اﯾن ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳر ارﺷد داوود ،و ﭘﯾروزی ﻏﺎﯾﯽ او ﺑر ﺷرﯾر ﻓﮑر ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﯾﮏ ﻣﺿﻣون ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم از اﯾن ﻗﺳﻣت
ﺑرداﺷت ﮐﻧﯾم .درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ اﻟﮕوﺑرداری از ﻣﺳﯾﺢ ﻓرا ﻣﯽﺧواﻧد ،اﯾﻣﺎن داوود
در ﺷراﯾط او ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ھر اﯾﻣﺎﻧداری اﻟﮕوﺑرداری ﺷود.
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ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﻣﻠو از ﻣﺛﺎلھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان از آﻧﮭﺎ اﻟﮕوﺑرداری ﯾﺎ طردﺷﺎن ﮐرد .و
ﺟﺳﺗﺟوی اﯾن ﻧﻣوﻧﮫھﺎ راھﯽ درﺳت ﺑرای ﮐﺎوش در ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣﻘﺗدر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ از ﻣﺟرای ﺗﺣﻠﯾل
ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر آﻣوزهھﺎی اﻻھﯾﺎﺗﯽ و ﻣﺛﺎلھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ،ﺗﻣرﮐز ﺳوم و ﺻﺣﯾﺢ ﺗﺣﻠﯾل
ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑر ﻣطﺎﻟﻌﺔ رازﮔﺎھﯽ ﺟﮭت ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻗرار دارد .ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾم ﮐﮫ آﯾﺎت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﭼطور ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﯽﭘردازد ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧداران
در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
ھﻣﺔ ﻣﺎ درﺑﺎرة اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷﯾم ،ﭼطور در ﮐﺎر ﻣوﻓﻖ ﺑﺎﺷﯾم ،ﭼطور
ﺧدا را ﭘرﺳﺗش ﮐﻧﯾم ،ﯾﺎ ﭼطور ﺑﺎ ﮐﺷﻣﮑشھﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾم ،درسھﺎﯾﯽ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﺷﻧﯾدهاﯾم .ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﻏﻠب از طرﯾﻖ ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﯽ ﺑرای اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﻧوع
از ﻣﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .اﮔرﭼﮫ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﻘط ﺟﻧﺑﮫھﺎﯾﯽ ﺟزﺋﯽ
از ﻣﺗون ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑرای ﻣﺎ اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﭘرداﺧﺗن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﭘردازﯾم.
ﺑﮫ طور ﻧﻣوﻧﮫ ،واﻋظﯾن ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﭘدران در ﻣورد ﻗﺻورات داوود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘدر
ھﺷدار ﻣﯽدھﻧد .آﻧﮭﺎ از  ۱۴ﺳﺎل ﮐﺎرﮔری ﯾﻌﻘوب ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھﻣﺳرش ،اﺻول ﺳﺧتﮐوﺷﯽ را
اﺳﺗﺧراج ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺷﺑﺎﻧﺎن ﺑرای ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾدن ﻋﻧﺎﺻر ﭘرﺳﺗش ،ﺑﮫ ﺳراغ داﺳﺗﺎن اﺑراھﯾم و
ﻣﻠﮑﯾﺻدق ﻣﯽروﻧد .آﻧﮭﺎ در راھﻧﻣﺎﯾﯽ اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺳردﮔﯽ روﺣﯽ ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ
ﮐﺷﻣﮑشھﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ اﯾﻠﯾﺎ ﭘس از واﻗﻌﺔ ﮐوه ﮐرﻣل ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣن درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐﮫ راھﻧﻣﺎی ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدی ﺑرای زﻧدﮔﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﺳت ،در درﺟﺔ اول ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ از ﺣوادث اﻓرادی ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﮑﺳت ﺧوردهاﻧد اﻣﺎ اﺣﯾﺎ ﺷدهاﻧد ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل
از اﻓرادی ﺧﺑر ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد و ھرﮔز اﺣﯾﺎ ﻧﺷدﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾم ﮐﮫ
ﺧدا ﺣﺎﺿر اﺳت ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺑﺧﺷد .و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او ﻣﺎ را اﺣﯾﺎ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﯾض او ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﯾﮏ
ﺣﯾﺎت ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ...و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﻣن ،ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﯾﮏ راھﻧﻣﺎی ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد ﺑرای زﻧدﮔﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﺳت .ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرداﺷت
اﺷﺗﺑﺎھﯽ از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣوارد ذﮐر ﺷده از ﺷﮑﺳتھﺎی اﻓراد
ﺑرای ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ آن رﻓﺗﺎر را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ از آن رﻓﺗﺎر ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺟﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﻧﺎه دارﯾم ،ﮐﺟﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺳت دارﯾم ،و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺎ را از طرﯾﻖ ﻗدرت
روحاﻟﻘدس ﺑﺎ درﺧواﺳت از ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽﻣﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧدا در زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﻣﻘدم ﺑﺎﺷد.
 -دﮐﺗر اَﺷﯾش ﮐرﯾﺳﭘﺎل
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ﺗﻠﻘﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋوان ﯾﮏ آﯾﻧﮫ از طرﯾﻖ ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﮑلھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﺧود ﺑﮕﯾرد .و اﯾن راھﺑرد ﭼﻧﺎن اھﻣﯾﺗﯽ دارد ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد آن را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎوش در ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽﭘردازﯾم ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺿﺎﻣﯾن اراﺋﮫ ﺷده در آن ،وﻟو
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺟزﺋﯽ ،ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم.
اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از راهھﺎی روﯾﮑرد ﺑﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﯾﻧﮫ را ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾم،
در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻣﯾن راھﺑرد ﻋﻣدة ﻣورد ﭘﯾروی ﻗوم ﺧدا ﺑﭘردازﯾم – ﯾﻌﻧﯽ روﯾﮑردی
ﺑﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ.

ﮐﺎﻧن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟره

ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﻧﺑﯾﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ھﺷدار دادﻧد ﮐﮫ ﺧدﻣﺗﯽ وﻓﺎداراﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺳﺗﻠزم
آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﻧد ﺧدا در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم داده اﺳت .اﻓراد وﻓﺎدار در
اﺳراﺋﯾل و ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ھﺷدارھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای رو ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﺧورد ﮐردهاﻧد .رﯾﺷﺔ اﯾﻣﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ در اﺳﺎطﯾر ،ﭘروﭘﺎﮔﺎﻧدای ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻧﺗزاﻋﯽ
ﻗرار ﻧدارد .ﺑﻠﮑﮫ رﯾﺷﮫ در اﯾن ﺣﻘﯾﻘت دارد ﮐﮫ ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣل ﮐرده و ﻧﯾز ،ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮔزارﺷﯽ
ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد از آﻧﭼﮫ ﺧدا اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﺑﮫ ﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .روحاﻟﻘدس ﺑﺎرھﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
را ﺑﮫ ﺗﺎﻣل در ﻣورد اﻋﻣﺎل ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ واداﺷت .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﯾﮏ راھﺑرد ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑرای درک و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﺣﯾﺎت ﻣﺎ اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻣﻌﻣوﻟﯽ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ،طﺑﯾﻌﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫﻣﺎن ﺑﮫ ﺳوی وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣوﺻوف در ﮐﺗﺎب ﺳوق ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﮔﺎھﯽ آﻧﭼﻧﺎن ﻏرق
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧودﻣﺎن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .در ﻋوض،
وﻗﺎﯾﻊ را از طرﯾﻖ ﮐﺗﺎب ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم و اوﺿﺎع اﻣور در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد را ﺗﺻور
ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف ﺟﮭﺎن در ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ دور وﺟود داﺷﺗﮫ
ﻣﯽﭘردازد .و ﻗوم ﺧدا ﺑﺎ روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎھدة آن ﺟﮭﺎن را
ﺑرای ﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﺳﻠﯾم اﻗﺗدار ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ﺑر زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺷدهاﻧد .ﻣﺎ از اﯾن راھﺑرد ﺗﺣت
ﻋﻧوان »ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ« ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد ﭼون ﺑر روﯾدادھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ و آﻧﭼﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ درﺑﺎرة
اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻣﯽﮔوﯾد ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑرای ﮐﺎوﺷﯽ در ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ دو ﻣوﺿوع ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم:
اﺳﺎس ﯾﺎ ﺗوﺟﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،و دوم ،ﺗﻣرﮐز اﯾن راھﺑرد.
ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.
اﺳﺎس
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻗرنھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﺎن و ﻣورﺧﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻓرد
ﻣﻧطﻘﯽ ،ﺑﺎور ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﺷد .از دﯾد آﻧﮭﺎ اﯾن ﻣﺗون
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در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ،داﺳﺗﺎنھﺎﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽھﺎی ﻣﻌﻧوی ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد .اﯾن
ﺷﮏﮔراﯾﯽ درﺑﺎرة اﻋﺗﺑﺎر ﮔزارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ از ﻣدتھﺎ ﭘﯾش ﺑﮫ ﻗدری ﮔﺳﺗرده ﺑوده ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اواﻧﺟﻠﯾﮑﺎل را ھم ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت .ﺑرﺧﯽ اواﻧﺟﻠﯾﮑﺎلھﺎ از
اﺳﺗﻔﺎدة ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دﺳت ﮐﺷﯾدهاﻧد.
دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ وﺟود دارد .اﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔظ دﻗت
ﻣطﺎﻟﻌﺔﻣﺎن ،ﺧود را ﺑﮫ دو ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐردﯾم ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧﯾم :طﺑﯾﻌت ﺧود
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس و ﻣﺛﺎلھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا درﺑﺎرة راهھﺎﯾﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ طﺑﯾﻌت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
اﺳﺎس ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد.
طﺑﯾﻌت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﺑﮫ ﺳﺧن ﻣﺷﮭور ﭘوﻟس در دوم ﺗﯾﻣوﺗﺎﺋوس  ۱۶ :۳ﮔوش ﮐﻧﯾد:
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺗب از اﻟﮭﺎم ﺧداﺳت و ﺑﮫ ﺟﮭت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻧﺑﯾﮫ و اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت در ﻋداﻟت ﻣﻔﯾد اﺳت )دوم
ﺗﯾﻣوﺗﺎﺋوس .(۱۶ :۳
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﯾﺳﯽ و اﻧﺑﯾﺎ و رﺳوﻻن ﻗرن اوﻟﯽ او ،ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ از ﺳوی ﺧداﺳت ،اﻟﮭﺎم ﺷده ،ﯾﺎ »ﺗوﺳط ﺧدا دﻣﯾده ﺷده« اﺳت .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در راﺳﺗﺎی اﯾن ﺗﻌﻠﯾم،
ﻣوظﻔﻧد ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﺎ اﯾن ﻋﻘﯾده ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺣﻘﯾﻘت دارد.
دوم ﺗﯾﻣوﺗﺎﺋوس  ۱۶ :۳ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﯾﻣﺎﻧداران ﻣوظف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺻﺣت ادﻋﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﭘذﯾرﯾم ،ﭼون اﯾن ﻗﺳﻣت از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،دوم
ﺗﯾﻣوﺗﺎﺋوس  ،۱۶ :۳ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﮐﻼم ﺧدا اﻟﮭﺎمﺷده و ﺑﺎزدم اوﺳت .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،از ﯾﮏ
ﺧدای ﺑﯽﻋﯾب ﮐﻼم ﺑﯽﻋﯾب و ﻋﺎری از ﺧطﺎ ھم ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﻟﮭﺎم روحاﻟﻘدس ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺻوﻧﯾت
ﮐﻼم ﺧدا از ﺧطﺎ و ﺑﯽﻟﻐزﺷﯽ آن ﺑﺎور دارﯾم .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾشﻓرض ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم،
ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﺻﺣت و ﺣﻘﯾﻘت دارد.
 ﮐﺷﯾش ﮐوﯾن ﻻﺑﯽدرﺳت ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻣﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﺔ آﻧﭼﮫ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺧدا ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ از طرﯾﻖ
ﻣﺳﯾﺢ اﻧﺟﺎم داد ،ﺗﻣﺎم ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﯾز ﺑر ﭘﺎﯾﺔ آﻧﭼﮫ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾش از
ﻣﺳﯾﺢ اﻧﺟﺎم داده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﭘﯾروان وﻓﺎدار ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھر ادﻋﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ،ﺑﮫ طور ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ روﯾدادھﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ درﺑﺎرة
روﯾدادھﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد ،ﺑﺎ اﻗﺗدار ﺧود ﺧدا ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ آن
روﯾدادھﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ رخ دادهاﻧد.
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اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻣﺧﺎﻟﻔتھﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﻘﻘﯾن
اﺻرار دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺗون ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﻗدری ﮔزﯾﻧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ آن اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد .درﺳت
اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﺷدت ﮔزﯾﻧﺷﯽ اﺳت .آﻧﭼﮫ اﯾن ﮔزارﺷﺎت ﺣذف ﮐرده و ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ذﮐر ﮐردهاﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋث
ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺷود .ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ ﯾوﺣﻧﺎی رﺳول در ﯾوﺣﻧﺎ  ۲۵ :۲۱ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ را در ﻣورد زﻧدﮔﯽ
ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت:
ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر دﯾﮕری ھم اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ اﮔر ﺟزﺋﯾﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧم
ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ ھم ﮔﻧﺟﺎﯾش ﮐﺗﺎبھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷد ﻧﻣﯽداﺷت )ﯾوﺣﻧﺎ ۲۵ :۲۱؛ ﺗرﺟﻣﺔ ﺷرﯾف(.
اﮔر ﺟﮭﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮔﻧﺟﺎﯾش ﮐﺗﺎبھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﮔزارش ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﻣورد زﻧدﮔﯽ
ﻋﯾﺳﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘس ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯾﺷﻣﺎری را
ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ در روزﮔﺎر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ رخ دادهاﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،اﯾن ﮔزﯾﻧش ﺑﮫ ﺻﺣت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﻟطﻣﮫای ﻧﻣﯽزﻧد.
ﻣﻔﺳرﯾن ﻣﻧﺗﻘد ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ھﻣﭼﻧﯾن از اﯾن ﺟﮭت ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ روﯾدادھﺎی ﻓرا طﺑﯾﻌﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد .ﺧدا و ارواح ﻧﻘﺷﯽ ﻋﻣده در ﮔزارش
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﻏﻠب ﺑرای ﻣﻔﺳرﯾن طﺑﯾﻌتﮔرای اﻣروزی ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت.
اﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋث ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺷود ،ﭼون اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ از اﺑﺗدا ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ ،ﯾﮏ اﯾﻣﺎن ﻓرا
طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧداوﻧ ِد از ﻣرگ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﺎور
رﺧدادھﺎی ﻓرا طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف آﻧﮭﺎ ﻣﯽﭘردازد ﻣﺷﮑﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﻣﮭم اﺳت ﻣردم ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﻧد و ﺑﺎور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ روﯾدادھﺎی ﻓرا طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﮫ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗوﺻﯾف ﺷدهاﻧد ،ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ھﺳﺗﻧد ﭼون ﺧود اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ از ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑودن
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ...ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘوﻟس در اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﺑﺎب  ۱۵ﻣﯽﮔوﯾد ،اﮔر ﻣﺳﯾﺢ از
ﻣرگ ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾﻣﺎن ﻣﺎ ﭘوچ اﺳت؛ ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﮔﻧﺎھﺎنﻣﺎن ﻗرار دارﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾﻖ،
اﮔر ﺧروج رخ ﻧداده ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﺗﺑﻌﯾد اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﺑﺎزﮔﺷت از ﺗﺑﻌﯾد اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑﺎﺷد،
اﮔر آن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺣﻘﯾﻘت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
اﮔر ﻣﺳﯾﺢ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ از ﻣرگ ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﺳﺎس اﯾﻣﺎن ﻣﺎ از ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺧرﯾب ﺷده اﺳت .اﮔر اﯾن وﻗﺎﯾﻊ
واﻗﻌﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾﮕری رخ داده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺧود ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳت .و اﮔر ﺧود ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎ ﺗﺻوﯾر دﻗﯾﻘﯽ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻗوم ﺧودش آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد در دﺳت ﻧدارﯾم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،روﯾدادھﺎی ﻓرا طﺑﯾﻌﯽ ﯾﮏ ﺑﺧش ﮐﻠﯾدی از ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑودن ﻣﮑﺎﺷﻔﮫای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ از
ﺧدا درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾم.
 دﮐﺗر ﺟﯾم ﺟردن-10ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﺳﺎﯾر دروس و راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻓﺎرﺳﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ھزارۀ ﺳوم ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
farsi.thirdmill.org

ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻋﮭدھﺎ ،و ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ

درس  :۴ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ

ﺷﺎﯾد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺻﺣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﻣدرن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ و داﻧﺷﻣﻧدان دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﺷواھدی اﺷﺎره ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺑﺎور دارﻧد ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد ﺑودن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را رد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،زﻣﯾنﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮫ طرح ﺳواﻻﺗﯽ درﺑﺎرة رواﯾت
آﻓرﯾﻧش و ﺳﯾل ﺟﮭﺎﻧﯽ در روزﮔﺎر ﻧوح ﭘرداﺧﺗﮫاﻧد .و ﯾﺎ ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﺷواھدی ﻋﻠﯾﮫ آﻧﭼﮫ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ﺑﺳﯾﺎری از روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﻧوان ﻣﯽﮐﻧد اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد.
ھﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻗرار ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺗطﺑﯾﻖ ادﻋﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ دﺷوار
اﺳت .اﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت .ﭼرا ﺑﯾن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و ﻋﻠم ﻣدرن ﺗﻧش وﺟود دارد؟
دﺳتﮐم ﺳﮫ دﻟﯾل ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﭼرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎ ﺷواھد ﻋﻠﻣﯽ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد وﺟود
دارد.
ﻧﺧﺳت ،ﮔﺎھﯽ داﻧﺷﻣﻧدان در درک ﺷواھدی ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﻧدة ادﻋﺎھﺎی آﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ھﺳﺗﻧد دﭼﺎر ﺳوء ﺗﻔﺎھم ﻣﯽﺷوﻧد .اﮔرﭼﮫ ﻣﺎ ارزش زﯾﺎدی ﺑرای ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ و دﯾﮕر ﻋﻠوم ﻗﺎﺋل
ھﺳﺗﯾم ،اﻣﺎ داﻧﺷﻣﻧدان اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾریھﺎی آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣورد ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﻌدی ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﻣﻧدان اﺻرار داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در اﺷﺎرة ﺧود
ﺑﮫ ﻗوم ھﯾﺗﯽھﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽﮐﻧد ﭼون ھﯾﭻ ﮔزارﺷﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ھﯾﺗﯽھﺎ وﺟود ﻧداﺷت.
اﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﺎن در ﻗرن اﺧﯾر ﻓرھﻧﮓ ھﯾﺗﯽ را ﮐﺷف ﮐردﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣﮑﺗوﺑﺎت ھﯾﺗﯽھﺎ
ﭘرﺑﺎری در ﺣﯾطﺔ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اراﺋﮫ ﮐردهاﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾﻖ ،اﯾن
ﺑﯾﻧشھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ُ
ﯾﮏ ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ ﺛﺎﺑت ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای ﺧروج و ﻓﺗﺢ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ،ﺑﺳﯾﺎر زودھﻧﮕﺎم
ﺑود .اﻣﺎ در دھﮫھﺎی اﺧﯾر ،دادهھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺟددا ﻣورد ﺳﻧﺟش ﻗرار ﮔرﻓت و ﺣﺗﯽ از طرف
ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ،اﺳﺗدﻻلھﺎﯾﯽ ﻗوی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮔزارش ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اراﺋﮫ ﺷدهاﻧد .اﯾﻧﮭﺎ و ﻣﺛﺎلھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر
دﯾﮕری ،ﻣﺎ را ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎ ﺷواھد ﻋﻠﻣﯽ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺻرﻓﺎ داﻧﺷﻣﻧدان در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود از ﺷواھدی ﮐﮫ در دﺳت دارﻧد اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد.
دوﻣﯾن دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ رواﯾتھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻗرار
دارﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﺳران ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺧو ِد ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را اﺷﺗﺑﺎه درک ﮐردهاﻧد .ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن
ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﭼﻧﯾن ﻋدم ﺗواﻓﻘﯽ ،ﺗﻧﺎزع ﺑﯾن ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎ در اﺑﺗدای ﻗرن ھﻔدھم اﺳت .ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ
اﺳﺗدﻻل ﮐرد ﮐﮫ زﻣﯾن ﺑﮫ دور ﺧورﺷﯾد ﻣﯽﭼرﺧد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑر اﺳﺎس ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳﺗدﻻل
ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ﺑﮫ دور زﻣﯾن ﻣﯽﭼرﺧد .ﺑﺧش ﻋﻣدة اﯾن ﻋدم ﺗواﻓﻖ ﺣول ﻣﺣور ﯾوﺷﻊ ۱۳ :۱۰
ﻗرار داﺷت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ اﯾﻧطور ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
آﻓﺗﺎب اﯾﺳﺗﺎد و ﻣﺎه ﺗوﻗف ﻧﻣود ...آﻓﺗﺎب در ﻣﯾﺎن آﺳﻣﺎن اﯾﺳﺗﺎد و ﻗرﯾب ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ روز ﺑﮫ ﻓرو رﻓﺗن
ﺗﻌﺟﯾل ﻧﮑرد )ﯾوﺷﻊ .(۱۳ :۱۰
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻗرنھﺎ اﯾن آﯾﮫ را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺧورﺷﯾد ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﮔردش
ﺧود ﺑﮫ دور زﻣﯾن را ﻣﺗوﻗف ﮐرد ،و اﻣﮑﺎن وﺟود ﻣﻧظوﻣﺔ ﺷﻣﺳﯽ را ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد .اﻣﺎ اﻣروزه
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ ﺛﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ روز و ﺷب از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭼرﺧش زﻣﯾن ﺣول ﻣﺣور
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ﺧود در ﺣﯾن ﮔردش ﺑﮫ دور ﺧورﺷﯾد ھﺳﺗﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﮐﺛر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﻣروزی ﻧﺣوة ﺗﻔﺳﯾرﺷﺎن از
ﯾوﺷﻊ  ۱۳ :۱۰را ﺗﻐﯾﯾر دادهاﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻧور روز ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌﺟزهوار ﺑرای
ﯾوﺷﻊ طوﻻﻧﯽ ﺷده ﺑود .اﻣﺎ ﻣﺎ اﮐﻧون اﯾن آﯾﮫ و ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ آن را زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﭘدﯾدارﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ
ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ در ﻣورد اﻣور ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ دﯾده ﻣﯽﺷوﻧد ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد روﺷﯽ ﮐﮫ در
دﻧﯾﺎی اﻣروزی از »طﻠوع« و »ﻏروب« ﺧورﺷﯾد ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻗوت ﺷواھد ﻋﻠﻣﯽ ﺑرای ﻣﻧظوﻣﺔ
ﺷﻣﺳﯽ ﺑﺎﻋث ﻧﺷده ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را رد ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺗﻔﺳﯾر
ﺧود از اﯾن ﺑﺧش ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﻧﯾم.
دﻟﯾل ﺳوﻣﯽ ﻧﯾز ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﮔﺎھﯽ ﺷواھد ﻋﻠﻣﯽ و ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽرﺳﻧد ،وﺟود دارد :ﻣﻣﮑن اﺳت درﺑﺎرة ھر دوی آﻧﮭﺎ دﭼﺎر ﺳوء ﺗﻔﺎھم ﺷده ﺑﺎﺷﯾم .داﻧﺷﻣﻧدان
و ﻣﻔﺳرﯾن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﺳﺗﻌد ﺧطﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﭘذﯾرای اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد ھم داﻧﺷﻣﻧدان و ھم ﻣﻔﺳران ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ھر دو اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﭘﯽ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﺳﺗﯾم ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را در ﻧظر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻐﺎﯾرتھﺎی ظﺎھری ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮔزارﺷﺎت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ھرﮔز ﺣل ﺑرطرف ﻧﺷوﻧد .ھر رﺷﺗﺔ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﭼﺎﻟشھﺎی ﺟدﯾدی ﺑرای اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﮐرد ،و ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﭼﺎﻟشھﺎ را ﺣل ﮐﻧﯾم .ﺷﺎﯾد
اﻏﻠب ﺑﮫ درﺟﮫای از درک دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم ،و ﺣﺗﯽ راه ﺣلھﺎی ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ اراﺋﮫ ﺑدھﯾم ،اﻣﺎ ھﻧوز در
ﻧﻘطﮫای ﻗرار ﻧدارﯾم ﮐﮫ ھﻣﺔ دﺷواریھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺑردارﯾم .ﻓﺎرغ از ھر ﺗﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن
دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﮔزارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﯾﺟﺎد ﺷود ،ﻗوم وﻓﺎدار ﺧدا ﺑﺎﯾد از آن ﭼﯾزی ﭘﯾروی
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ و اﻧﺑﯾﺎ و رﺳوﻻن ﻗرن اوﻟﯽ او درﺑﺎرة ﮐﻼم ﺧدا ﺗﻌﻠﯾم دادﻧد .اﻟﮭﺎم اﻻھﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ،
ﺻﺣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن را ﺛﺎﺑت ﻣﯽﮐﻧد .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺣﻖ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان درﯾﭼﮫای
رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.
اﮐﻧون ﮐﮫ دﯾدﯾم طﺑﯾﻌت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭼطور از ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ
دوﻣﯾن اﺳﺎس ﯾﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﺑرای اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑروﯾم :ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛﺎلھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ.
ﻣﺛﺎلھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺷﺎﻣل ﻣﺛﺎلھﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ و ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﻣﻘﺗدر
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻﺣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد .در ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺣﺗﯽ ﯾﮏ
ﻧﻣوﻧﮫ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را از زﯾر ﺳوال ﺑﺑرﻧد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،اﯾن ﻣورد را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﭼطور در اول ﺗوارﯾﺦ  ۴-۱ :۱در
ﺷﺟرهﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑودن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺗﮑﯾﮫ ﮐرده اﺳت.
ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺷﺟرهﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧود را اﯾﻧطور آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧد:
وخ َﻣﺗُوﺷﺎﻟَﺢْ ﻟَ َﻣﮏ ،ﻧُوحْ ﺳﺎ ْم ﺣﺎ ْم ﯾﺎﻓَ ْ
ﯾﺎردَْ ،ﺧﻧُ ْ
آدمِ ،ﺷﯾث اَﻧُوش ،ﻗِﯾﻧﺎن ﻣ ْﮭﻠَ ْﻠﺋِ ْ
ث )اول ﺗوارﯾﺦ -۱ :۱
ﯾل َ
.(۴
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ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﻣروزی ﮐﺎر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در اﯾﻧﺟﺎ اﻧﺟﺎم داده اﺳت .او ﺑﺎ
ذﮐر ﻧﺎم ﺳﯾزده ﻣرد از ﻓﺻلھﺎی آﻏﺎزﯾن ﭘﯾداﯾش ،ﭘﻧﺞ ﺑﺎب ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد داﻧﺳت .اﮐﺛر اﻧﺳﺎنھﺎی ﻣدرن اﯾن ﺑﺎبھﺎ را اﻓﺳﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻣﯽداﻧﻧد .اﻣﺎ ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل ﺧود ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﺎبھﺎی آﻏﺎزﯾن ﭘﯾداﯾش را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت .او ﭘﯾداﯾش
را – ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺗﺎبھﺎی دﯾﮕر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﯾز اطﻣﯾﻧﺎن ﮐرد – ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای
ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داد.
ﺑﮫ طرﯾﻖ ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﮔزارش ﻟوﻗﺎ از ﺧطﺎﺑﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎن در ﺑﺎب  ۷اﻋﻣﺎل را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
اﺳﺗﯾﻔﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،درﺑﺎرة اﺑراھﯾم ،اﺳﺣﺎق ،ﯾﻌﻘوب ،ﯾوﺳف ،ﻣوﺳﯽ،
ھﺎرون ،ﯾوﺷﻊ ،داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺻﺣﺑت ﮐرد .او ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ﮐﮫ
داﺳﺗﺎنھﺎی ﺛﺑت ﺷده از آﻧﮭﺎ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ واﻗﻌﯽ ﺑودهاﻧد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﯾﻔﺎن ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷد،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت ﺷده در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑود .و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﯾﮭودﯾﺎن را ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ
ﻓرا ﺧواﻧد ،آن ﮔزارش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای اﻻھﯾﺎت او ﻋﻣل ﮐرد.
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺗﻘﺎﻋد ھﺳﺗﻧد ،و ﺑﻧﺎﺑراﯾن از اوﻟﯾن ﺻﻔﺣﺎت ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ – ﺑﺎب  ۲۶ﺗﺛﻧﯾﮫ ،ﺑرای ﻣﺛﺎل – ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش اﺳراﺋﯾل رﯾﺷﮫ در اﻋﻣﺎل ﺧدا دارد .ﺑﮫ ﻣﺎ
ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯽھﺎ ﺑﺎﯾد ھداﯾﺎی ﺧودﺷﺎن را در ﭘرﺳﺗش ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐردﻧد و اﯾن را ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ،
»ﭘدر ﻣن ]اﺑراھﯾم[ ﯾﮏ اراﻣﯽ ﮔﻣﺷده ﺑود «.و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﺑﺎدت ﻗوم ﺧدا ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻣرﯾن
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،اﻋﻼم دوﺑﺎره ،و ﯾﺎدآوری ﺑوده اﺳت – ﯾﺎدآوری آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺟﺎم داد ...ﮐﮫ ﻣﺎ
اﯾن را از طرف ﭘوﻟس ھم ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او در اﻧطﺎﮐﯾﺔ ﭘﯾﺳﯾدﯾﮫ ،در ﮐﻧﯾﺳﺔ آﻧﺟﺎ ﻣوﻋظﮫ ﻣﯽﮐﻧد،
درﺑﺎرة ﮐﺎر ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﻗوم ﺧدا ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .او ﺑﺎ ﺧروج ﺷروع ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ دورة داوران
ﻣﯽآﯾد ،و ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا راھﺑراﻧﯽ ﻣﻧﺻوب ﮐرد ،و از اﯾن ﻣﺿﻣون اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ :ﺧدا ﺑﮫ
ﺑﺎزوی ﻗوی ﺧود ﭘﺳر داوود را ﻣﻧﺻوب ﮐرد ،و او را از ﻣرگ ﺑرﺧﯾزاﻧﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮐﺎر ﺧدا در
ﺗﺎرﯾﺦ و اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ آن و ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﮔزارﺷﺎت آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﻋﻣل،
ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺔ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد.
 دﮐﺗر ﮔرﯾﮕوری ِﭘریاﮐﻧون ﮐﮫ اﺳﺎس روﯾﮑرد ﺑﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را دﯾدﯾم ،ﺑﺎﯾد
ﺗوﺟﮫﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣوﺿوع دوم ﻣﻌطوف ﮐﻧﯾم :ﺗﻣرﮐز اﯾن راھﺑرد ﺗﻔﺳﯾری ﺑر ﭼﮫ ﻗرار دارد؟ اھداف
ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﭼﯾﺳت؟
ﺗﻣرﮐز
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،در ﻧظرﮔﯾری ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺎرﯾﺦ ،دارای ھﻣﺎن
اھداف ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ روﯾﮑردھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت .اﻓراد وﻓﺎدار در ﭘﯽ آﮔﺎھﯽ از ارادة ﭘﺎدﺷﺎه
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اﻻھﯽﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣﯾﺷﮫ روش ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﮐﺷف آﻧﭼﮫ دارد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ
ﻗوم ﺧود اﺑﻼغ ﮐرده اﺳت .اﺳﺎﺳﯽﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت –
ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و ﺷواھد دﯾﮕر ،ﺑرای اﺛﺑﺎت آﻧﭼﮫ واﻗﻌﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .اﻣﺎ
ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﮏ ﺷﮑل ﮐﺎﻣﻼ اﻻھﯾﺎﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺟرهای رو
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺗﺎ رﻓﺗﺎر و ﮔﻔﺗﺎر ﺧدا در ﮔذﺷﺗﮫ را ﮐﺷف ﮐﻧد و ﺑﻌد ﻣﻔﮭوم اﻻھﯾﺎﺗﯽ آن را در
زﻧدﮔﯽ ﻗوم ﺧدا ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرد.
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻻھﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان »اﻻھﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ«
در ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ،ﯾﮏ ﺷﮑل راﯾﺞ از ﺗﺣﻠﯾل
ِ
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد .اﺻطﻼح »اﻻھﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ« ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﭼﻧد روﯾﮑرد ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
اﺷﺎره داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑر ﯾﮏ ﺷﮑل از اﻻھﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
اﻧﺟﯾﻠﯽ رواج دارد.
اﯾن ﺷﮑل ﺑرﺟﺳﺗﮫ از اﻻھﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑر دو ﻣرﺣﻠﺔ اﺻﻠﯽ ﺗﻣرﮐز دارد:
ﻧﺧﺳت ،اﻻھﯾداﻧﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﭼﯾزی ﻣﯽﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم آن را »ﺗﺻوﯾر ﻣﺗﻘﺎرن« از دورهھﺎی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺧواﻧﯾم ،و دوم ،ﺑﮫ ﮐﺎوش در آﻧﭼﮫ ﻣﯽﭘردازﻧد ﮐﮫ »اﺛر دﯾﺎﮐروﻧﯾﮏ« ﯾﺎ »اﺛر زﻣﺎﻧﯽ« در
طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯾم .اﯾن دو ﻣرﺣﻠﮫ از راهھﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎری ﺑﮫ ھم ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ در
راﺳﺗﺎی اھداف اﯾن درس ،ﺑﮫ ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺧواھﯾم داﺷت و ﺑﺎ ﺳﺎﺧت
ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﻣﺗﻘﺎرن ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﺗﺻوﯾر ﻣﺗﻘﺎرن
واژة »ﻣﺗﻘﺎرن« در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ روﯾدادھﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ دورة زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯾن رخ
ﻣﯽدھﻧد .اﻻھﯾداﻧﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر دورهای از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس و ﺳﭘس ﺟﻣﻊﺑﻧدی
ﺷﺑﮑﮫھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﭘﯾﭼﯾدة رﻓﺗﺎرھﺎ و ﮔﻔﺗﺎرھﺎی ﺧدا ﮐﮫ در آن دوره روی دادهاﻧد ،ﺗﺻﺎوﯾری ﻣﺗﻘﺎرن
ﻣﯽﺳﺎزﻧد .اﯾن ﺟﻣﻊﺑﻧدیھﺎ ،ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از زﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان واﺣدھﺎ ﯾﺎ
ﺑرشھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻘﺎرن از زﻣﺎن در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﺣﺎل ،ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ ﺟرﯾﺎن داﺷت.
اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﺧشھﺎی ﻣﺟزا ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺷده ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺧﻠﻖ ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗﻘﺎرن از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣﺻﻧوﻋﯽ اﺳت؛ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺧشھﺎی ﻣﺟزا ﻋﻣﻠﯽ
ﻣﺻﻧوﻋﯽ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺻﺣﺑت از ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾده
ﻧﺑﺎﺷد .و ﺑﮫ طرﯾﻖ ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﺗﻘﺳﯾم ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ دورهھﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﺟﻣﻊﺑﻧدی آﻧﭼﮫ ﺧدا در اﯾن
دورهھﺎ ﮔﻔت و اﻧﺟﺎم داد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم از راهھﺎی زﯾﺎدی اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾم.
ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ در درس ﭘﯾﺷﯾنﻣﺎن درﺑﺎرة ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ،در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﻗوم اﺳراﺋﯾل ،و ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻧدة ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .دﻗت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧدا در طﯽ ھر ﯾﮏ از اﯾن
دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔﻔت و اﻧﺟﺎم داد ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرة ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا
ﺑﯾﺎﻣوزﯾم.
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اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن را ھم ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ در درسﻣﺎن درﺑﺎرة ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ را ﺑﮫ دورهھﺎی ﻋﮭدی ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﯾم .در آﻧﺟﺎ از ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺧدا ،ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ او
ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل ،و ﻋﮭد ﺗﺎزة ﭘﺳﯾن ﺧدا ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .و ﺑﻌد در اداﻣﮫ ،اﯾن ﺳﮫ دورة ﻋﻣده را ﺑﮫ دورهھﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﭼﮏﺗر ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﯾم .ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﺎﻣل دورة ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ آدم – ﻋﮭد ﺑﻧﯾﺎدھﺎ؛ و ﻋﮭد
ﺧدا ﺑﺎ ﻧوح – ﻋﮭد ﺛﺑﺎت ،ﻣﯽﺷد .ﺳﭘس دورة ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ زﻣﺎنھﺎی اﺑراھﯾم – ﻋﮭد ﺑرﮔزﯾدﮔﯽ
ﯾﺎ وﻋدة اﺳراﺋﯾل؛ ﻣوﺳﯽ – ﻋﮭد ﺷرﯾﻌت؛ و داوود – ﻋﮭد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن دورة
ﻋﮭد ﺗﺎزه – ﻋﮭد ﺗﺣﻘﻖ – را ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس ،ﺗداوم ،و ﺗﮑﺎﻣل آن ﺑﺧشﺑﻧدی ﮐردﯾم .اﯾن ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدیھﺎ ﺑﮫ
ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣﻔﺎد ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻋﮭدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت،
ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھﯾم .اﻣﺎ اﯾن ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدیھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻓﻘط دو راه از راهھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان
ﺗﺻﺎوﯾری ﻣﺗﻘﺎرن از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺳﺎﺧت.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻓﺻل ھﻔﺗم از »اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎﻣﺔ وﺳتﻣﯾﻧﺳﺗر« ﺑﮫ دورة »ﻋﮭد اﻋﻣﺎل«  -زﻣﺎن ﭘﯾش
از ﮔﻧﺎه آدم – و »ﻋﮭد ﻓﯾض« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد را
ﭘوﺷش ﻣﯽدھد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﻣﮭم در ﻋﮭد ﻓﯾض ،ﺑﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ »ﺗﺣت ﺷرﯾﻌت« ﻗرار
داﺷت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی زﻣﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،و دورهای ﮐﮫ »ﺗﺣت اﻧﺟﯾل« ﺑود ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻧد.
در ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ،ﮔﯾرھﺎردِس واس ،اﻻھﯾدان ﻣﺷﮭور ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ از ﻣدرﺳﺔ اﻻھﯾﺎت
ﭘرﯾﻧﺳﺗون ،ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﯾﺎرھﺎی دﯾﮕری ﭘرداﺧت .او ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻣرﮐز ﺑر
ﻋﮭدھﺎ ،دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده در ﺷﮑل و ﻣﺣﺗوای ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ اﻻھﯽ ﻣﺷﺧص
ﮐرد .او از دورهھﺎی ذﯾل ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد :دورة ﭘﯾش از ﻧﺟﺎت ،ﻗﺑل از ﺳﻘوط؛ دورة اول ﻧﺟﺎت ﭘس
از ﺳﻘوط و ﭘﯾش از ﺗﺑﻌﯾد آدم و ﺣوا از ﺑﺎغ؛ دورهای ﮐﮫ از ﺗﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﺳﯾل زﻣﺎن ﻧوح ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽﺷود؛
دورهای ﮐﮫ ﭘس از ﺳﯾل ﺑﮫ ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ ﻣﯽرﺳد؛ دورة ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ؛ دورة ﻣوﺳﯽ؛ و دورة ﻧﺑوﺗﯽ
ﭘس از ﻣوﺳﯽ .و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ،دورة ﻋﮭد ﺟدﯾد را ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن دورهھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد.
ﺣﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دورة ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﮐﺎر اﻻھﯾدان ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺑر ﺷﺑﮑﺔ روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽای ﺗﻣرﮐز ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧدا و ارادة او را در آن ﺑرھﮫ از زﻣﺎن آﺷﮑﺎر
ﮐردهاﻧد .اﻟﺑﺗﮫ در ھر دورة ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ھﻣﺔ وﻗﺎﯾﻊ رخ داده ﺑﮫ ھم ﻣرﺗﺑط ﺑودهاﻧد .اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧدا ﺑﻌﺿﯽ
از وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕر رﺧدادھﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻻھﯾداﻧﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑر
اﯾن روﯾدادھﺎی ﺷﮑلدھﻧده ﯾﺎ ﻣﺣوری ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ طور ﻧﻣوﻧﮫ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻻھﯾداﻧﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑر ﺑرﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﺗﻣرﮐز
ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎ ﻋﻧوان »دورة وﻋده« – ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎی اﺳراﺋﯾل ،اﺑراھﯾم ،اﺳﺣﺎق،
و ﯾﻌﻘوب – ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،اﻏﻠب ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺧودش را در اﯾن زﻣﺎن ﻋﻣدﺗﺎ از طرﯾﻖ
ﮔﻔﺗﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﺧوابھﺎ ،و روﯾﺎھﺎ ﻣﮑﺷوف ﻣﯽﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣدودﺳﺎزی
ﺗﻣرﮐز ﻗوﻣﯽ ﺑر ﻧﺳلھﺎی اﺑراھﯾم ،اﺳﺣﺎق ،و ﯾﻌﻘوب وﺟود داﺷت .ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ ﺑر
ﻣذﺑﺢھﺎی زﯾﺎدی ﭘرﺳﺗش ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف وﻋدة ﻧﺳلھﺎی ﻓراوان ﻣﯽﭘردازﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ
داده ﺷد .اھﻣﯾت وﻋدة ﺳرزﻣﯾن ﺑﮫ ﭘدران اﺳراﺋﯾل را درک ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧوع ﻣﺷﺎھدات ،ھﻣﮕﯽ
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ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دورة ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐل ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ روﯾدادھﺎی
ﺷﮑلدھﻧدهای ﺑﭘردازﻧد ﮐﮫ ﻧﻘوش اﺻﻠﯽ را در طول آن دروة زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐردﻧد.
ﯾﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻻھﯾداﻧﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑر »دورة ﺷرﯾﻌت« ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﻧد – ﯾﻌﻧﯽ
زﻣﺎن ﻣوﺳﯽ ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل را در طﯽ ﺧروج و ﺑﮫ ﺳوی ﻓﺗﺢ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود راھﺑری ﮐرد – اﻏﻠب
ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور ﺧود را ﻋﻣدﺗﺎ از طرﯾﻖ ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼطور ﺗﻣرﮐز ﻣﺣدود ﻗوﻣﯽ ﺑر اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻣرﮐز ﻣﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧت ﺧﯾﻣﮫ و ﻣرﮐزﯾت ﯾﺎﻓﺗن ﭘرﺳﺗش در آن ﻣﯽﭘردازﻧد .اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ
اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐ ّﻣﯽ رﺷد زﯾﺎدی داﺷت .و ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﺳوی
ﺗﺻﺎﺣب ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود راھﺑری ﮐرد .اﯾن ﻧوع از روﯾدادھﺎ ،دورة ﻣوﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐل
ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺗﺻوﯾری از اﯾن زﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھﻧد.
اﻻھﯾداﻧﺎن اﻏﻠب از ﺑﺧشﺑﻧدی ﺑرﻧﺎﻣﺔ ﺧدا ﺑﮫ اﻋﺻﺎر و دورهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد ...ﻣﺎ
ﺗﻌدادی ﻣﺛﺎل در ﻋﮭد ﺟدﯾد دارﯾم ﮐﮫ ﭼطور ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺑﺧشﺑﻧدی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽﭘردازد .درﺑﺎرة
ﺷﺟرهﻧﺎﻣﺔ ﻣﺗﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﺷروع ﻣﯽﺷود و ﺑﺎ داوود اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺷﺟرهﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ از ﻣﻧظر اﺑراھﯾم ﺗﺎ داوود ،داوود ﺗﺎ ﺗﺑﻌﯾد ،و ﺗﺑﻌﯾد ﺗﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﯾﮏ
راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﺧشﺑﻧدی ﻣﯽﮐﻧد ...ھﻣﭼﻧﯾن راهھﺎی دﯾﮕری ھم
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺑﺧشﺑﻧدی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﭘردازد .ﺑﮫ ﭘوﻟس در ﺑﺎب  ۵روﻣﯾﺎن و ﺑﺎب  ۱۵اول
ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد از آدم و ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﯾش از ﺷرﯾﻌت و ﺑﻌد از ﺷرﯾﻌت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﻌدادی از راهھﺎی اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
 دﮐﺗر اﺳﺗﻔﺎن وﻟووماﻻھﯾداﻧﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ اﻏﻠب ﺑﺎ در دﺳت داﺷﺗن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺻوﯾر ﻣﺗﻘﺎرن ،ﺑﮫ ﺳراغ ﻣرﺣﻠﺔ دوم
ﻣﯽروﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ آن را اﺛر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧواﻧﯾم.
اﺛر زﻣﺎﻧﯽ
اﺻطﻼح »دﯾﺎﮐروﻧﯾﮏ« ﯾﺎ »زﻣﺎﻧﯽ« در اﯾﻧﺟﺎ ،ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »در طول زﻣﺎن« اﺳت.
و ﺑﮫ راهھﺎی ﺑﺳط ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﭼﯾزی در طول زﻣﺎن اﺷﺎره دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﯾﮏ اﺛر زﻣﺎﻧﯽ ﺑر راهھﺎﯾﯽ
ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﺎرھﺎ و ﮔﻔﺗﺎرھﺎی ﺧدا در طول زﻣﺎن از دورهای ﺑﮫ دورة دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﺷوﻧد.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم روﻧد اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اﺛر زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧﯾم :ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ
روﯾدادھﺎی ﺷﮑلدھﻧدة دورهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣورد ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻗرار
ﻣﯽدھﯾم ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﯾن روﯾدادھﺎی ﯾﮏ دوره و رﺧدادھﺎی ﯾﮏ دورة دﯾﮕر ھﻣﺳوﯾﯽ ﯾﺎ
ﻧزدﯾﮑﯽھﺎﯾﯽ وﺟود دارد .اﻻھﯾداﻧﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾوﻧدھﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ
ﭼطور آﻧﮭﺎ ﺑﺎزﺗﺎبدھﻧدة ﺗﺣوﻻت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﺳﺗﻧد.
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ﯾﮑﯽ از دﺷوارﺗرﯾن و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻏﻧﯽﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺗﻔﺳﯾر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗوﺻﯾف ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ رﺧدادھﺎﯾﯽ در طﯽ ھزاران ﺳﺎل
ﻣﯽﭘردازد .ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽآﻣوزﯾم ﺧدا در طﯽ اﯾن ﺑﺎزة ﮔﺳﺗردة زﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ و اﻧﺟﺎم داده،
ﺣﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﺧواﻧﻧدة ﻣﻌﻣوﻟﯽ ھم واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺧدا اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﺗﺣوﻻت
اﻻھﯾﺎﺗﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد.
آﻧﭼﮫ ﺧدا در زﻣﺎن ﻋﮭد آدم ﻣﮑﺷوف ﮐرد ،ﺻرﻓﺎ در زﻣﺎن ﻋﮭد ﻧوح ﺗﮑرار ﻧﺷد .ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت
ﺧدا در دورة ﻋﮭد اﺑراھﯾم ﺻرﻓﺎ ﺗﮑرار آﻧﭼﮫ ﻧﺑود ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر ﻣﮑﺷوف ﺷده ﺑود .و ھﻣﯾن ﻣوﺿوع
درﺑﺎرة زﻣﺎن ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ و ﻋﮭد داوود ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .و ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ اﻻھﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻋﮭد ﺗﺎزه
اﻧﺟﺎم ﺷد ﻧﯾز از ﻋﮭد داوود ﻓراﺗر رﻓت.
اﻣﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﻻھﯽ در طﯽ اﯾن دورهھﺎ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﻧداﺷﺗﻧد .ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
دورهھﺎی ﭘﺳﯾن اﻧﺟﺎم ﺷدﻧد ،در ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت دورهھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده و ﺑر ﺷﺎﻟودة آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎ ﺷدﻧد.
ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺑﯾن دورهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎندھﻧدة ﺑﻠوغ ﯾﺎ رﺷد طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .اﯾﻣﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺷﺑﯾﮫ
ﺑﮫ داﻧﮫای رﺷد ﮐرد ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎل ،ﺳﭘس درﺧﺗﯽ ﮐوﭼﮏ ،و ﺑﻌد ﺑﮫ ﯾﮏ درﺧت ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽﺷود .ﺗوﺻﯾف اﯾن ﺗﺣوﻻت در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،روﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن را »اﺛر زﻣﺎﻧﯽ« ﯾﺎ
»ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯾم .ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻣﻧظورﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺛﺎﻟﯽ روﺷن ﮐﻧﯾم ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ از
آﻧﭼﮫ ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﺑر آن ﺗﺎﮐﯾد داﺷت را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ وﻋدة ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ زﻣﯾن ﮐﻧﻌﺎن را ﺑﮫ او ﺑﺑﺧﺷد ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد .در ﭘﯾداﯾش  ۱۸ :۱۵اﯾﻧطور ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
در آن روز ،ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﺑرام ﻋﮭد ﺑﺳت و ﮔﻔت» :اﯾن زﻣﯾن را از ﻧﮭر ﻣﺻر ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﮭر ﻋظﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ
ﻧﮭر ﻓرات ،ﺑﮫ ﻧﺳل ﺗو ﺑﺧﺷﯾدهام« )ﭘﯾداﯾش .(۱۸ :۱۵
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﻣﺗن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﺧدا زﻣﯾن ﮐﻧﻌﺎن را ﺑرای ﻓرزﻧدان اﺑراھﯾم ﺑﮫ او وﻋده
داد .اﯾن روﯾداد ،ﻧﻘﺷﯽ ﻣﺣوری در ھر ﺗﺻوﯾر ﻣﺗﻘﺎرن ﺧوب ﺷﮑلﮔرﻓﺗﺔ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دورة ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧد.
اﻣﺎ ﺑرای درک اھﻣﯾت اﯾن وﻋدة ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎوﺷﯽ در
دﯾﮕر دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾز ﺑﭘردازﯾم .ﻻزم اﺳت ﺑﭘرﺳﯾم» ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭘسزﻣﯾﻧﺔ اﯾن
وﻋدة ﺳرزﻣﯾن ﮐﻧﻌﺎن را ﺷﮑل ﻣﯽدھﻧد؟« و »ﭼطور وﻗﺎﯾﻊ ﭘس از آن ،اھﻣﯾت اﯾن وﻋده را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻧﻧد؟« اﺑﺗدا زودھﻧﮕﺎمﺗرﯾن دورة ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ،ﮐﮫ
ﺷﺎﻣل ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ آدم و ﻧوح ﻣﯽﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در درس دﯾﮕری دﯾدﯾم ،در روزﮔﺎر آدم،
ﺧدا اﺑﺗدا ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود ﻣﻘرر ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑر ﺗﻣﺎم زﻣﯾن
ﻣﺳﻠط ﺷوﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۲۸ :۱ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﺧدا ﺑدﯾﺷﺎن ﮔﻔت» :ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد و زﻣﯾن را ﭘر ﺳﺎزﯾد و در آن ﺗﺳﻠط ﻧﻣﺎﯾﯾد ،و ﺑر ﻣﺎھﯾﺎن
درﯾﺎ و ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن و ھﻣﺔ ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﺧزﻧد ،ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﯾد« )ﭘﯾداﯾش .(۲۸ :۱
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در اﯾن زﻣﺎن ،ﺑﺷرﯾت ھﻧوز ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﻧﺷده ﺑود و ﺗﺳﻠط ﺑر زﻣﯾن ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﯽﺗواﻧﺳت آﺳﺎن
ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﮔﻧﺎه ﺑﺎ دﺷوار و دردﻧﺎک ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻼشھﺎی ﺑﺷری ،روﻧد ﺗﺳﻠط را ﭘﯾﭼﯾده ﺳﺎﺧت .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺧود ﺧدا ﺑﮫ آدم در ﭘﯾداﯾش  ۱۹ -۱۷ :۳ﮔﻔت:
ﺑﮫ ﺳﺑب ﺗو زﻣﯾن ﻣﻠﻌون ﺷد ،و ﺗﻣﺎم اﯾﺎم ﻋﻣرت از آن ﺑﺎ رﻧﺞ ﺧواھﯽ ﺧورد .ﺧﺎر و ﺧس ﻧﯾز ﺑراﯾت
ﺧواھد روﯾﺎﻧﯾد و ﺳﺑزهھﺎی ﺻﺣرا را ﺧواھﯽ ﺧورد ،و ﺑﮫ ﻋرق ﭘﯾﺷﺎﻧﯽات ﻧﺎن ﺧواھﯽ ﺧورد ﺗﺎ
ﺣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک راﺟﻊ ﮔردی ،ﮐﮫ از آن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدی زﯾرا ﮐﮫ ﺗو ﺧﺎک ھﺳﺗﯽ و ﺑﮫ ﺧﺎک ﺧواھﯽ
ﺑرﮔﺷت )ﭘﯾداﯾش .(۱۹-۱۷ :۳
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺣﺗﯽ ﭘس از ﺳﻘوط در ﮔﻧﺎه ﻧﯾز ﺧدا اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻼش
ﺑرای ﺗﺳﻠط ﺑر زﻣﯾن اداﻣﮫ ﺑدھﻧد .ﺣﺗﯽ ﭘس از آﻧﮑﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎری اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻗدری زﯾﺎد ﺷد ﮐﮫ ﺧدا دﺳت
ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺟﮭﺎن در زﻣﺎن ﻧوح زد ،اﻣﺎ ﻓرﻣﺎن ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش ﺗﺎ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن
را ﺣﻔظ ﮐرد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺧدا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺳﯾل در ﭘﯾداﯾش  ۱ :۹ﺑﮫ ﻧوح ﻓرﻣﺎن داد:
ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد و زﻣﯾن را ﭘر ﺳﺎزﯾد )ﭘﯾداﯾش .(۱ :۹
آﮔﺎھﯽ از اﯾن ﭘسزﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ وﻋدة ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم در ﻣورد
ﺳرزﻣﯾن ،ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو در ﺗﺣﻘﻖ ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑﺷر ﺑﮫ ﺗﺳﻠط ﺑر زﻣﯾن ﺑود .در زﻣﺎﻧﺔ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن،
ﺧدا ﺻورت ﺧود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺷر را ،ﺑرای ﺑﻧﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧوﯾش ﺑر زﻣﯾن ﺑﺎ ﺗﺳﻠط ﯾﺎﻓﺗن ﺑر دﻧﯾﺎی ﻋﺑث
و ﮔﻧﺎهآﻟود ﻓرا ﺧواﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﺑراھﯾم و ﻓرزﻧدان او را ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﮐﻧﻌﺎن
ﻓرا ﺧواﻧد ،اﯾن ﺗﺳﻠط ﻧﻣود ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐرد .ﺣﺎل ،اﯾن ﻗدم ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺣﻘﻖ در دورة ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ ،ﺑﮫ
ﺧودی ﺧود ﯾﮏ ھدف ﻧﺑود .وﻋدة ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ ،ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺣﻘﻘﯽ ﺣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر در
آﯾﻧده ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا در ﭘﯾداﯾش  ۱۸ :۲۲ﺑﮫ اﺑراھﯾم وﻋده داد:
از ذرﯾت ﺗو ،ﺟﻣﯾﻊ اﻣتھﺎی زﻣﯾن ﺑرﮐت ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت ،ﭼوﻧﮑﮫ ﻗول ﻣرا ﺷﻧﯾدی )ﭘﯾداﯾش .(۱۸ :۲۲
اﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺳرزﻣﯾن وﻋده را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﮫ اﺑراھﯾم و
ﻓرزﻧدان او ﺑﺧﺷﯾد .آﻧﺟﺎ ﻗرار ﺑود ﻧﻘطﺔ آﻏﺎزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از آن ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧوادهھﺎی زﻣﯾن را ﺑﮫ
ﺳوی ﺑرﮐﺎت ﻧﺟﺎت و ﺗﺳﻠطﯽ ﺧداﺗرﺳﺎﻧﮫ ﺑر ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ھداﯾت ﻣﯽﮐردﻧد – درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا
در اﺑﺗدا ﻧﯾز ﺑرای ﺑﺷرﯾت ﻣﻘرر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ردﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ از ﺗﺳﻠط ﺑﺷرﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت دورة ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﭘﯾش
ﺑرود .در اﯾن دوره ،ﺧدا اﺳراﺋﯾل را در ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﮫ ﻋﻧوان وطنﺷﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﮐرد و ﺑﺎ
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ﺑﺧﺷﯾدن ﺳرزﻣﯾن ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﺗﺣت ﭘﯾروزی ﻓﺎﺗﺣﺎﻧﺔ ﯾوﺷﻊ ،وﻋده ﺑﮫ ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ را ﭘﯾش ﺑرد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا در ﯾوﺷﻊ  ۶ :۱ﺑﮫ ﯾوﺷﻊ ﮔﻔت:
ﻗوی و دﻟﯾر ﺑﺎش ،زﯾرا ﮐﮫ ﺗو اﯾن ﻗوم را ﻣﺗﺻرف زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘدران اﯾﺷﺎن ﻗﺳم ﺧوردم ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾﺷﺎن ﺑدھم ،ﺧواھﯽ ﺳﺎﺧت )ﯾوﺷﻊ .(۶ :۱
ﻓراﺧوان اوﻟﯾﺔ ﺑﺷرﯾت ﺗوﺳط ﺧدا ﺑرای ﻣﺳﻠط ﺷدن ﺑر زﻣﯾن ،و وﻋدة ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﺑرای ﺳرزﻣﯾن،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود را ﺗﺻﺎﺣب ﮐردﻧد ،ﭘﯾش رﻓت.
ﺗﺻﺎﺣب اوﻟﯾﺔ ﺳرزﻣﯾن ﺗوﺳط اﺳراﺋﯾل در زﻣﺎن ﺧروج و ﻓﺗﺢ ،ھﻣﭼﻧﯾن در دورة ﻋﮭد داوود
ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣﻘﻖ ﭘﯾدا ﮐرد .اﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل زﻣﯾن را در ﺑراﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﺣﻔظ ﮐرد و ﺑﮫ
ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﺑزرگ ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﻣﻧﯾت ﺳرزﻣﯾن ﮐﮫ از ﺳوی ﺧﺎﻧدان داوود ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺷد ،ﻗدﻣﯽ
دﯾﮕر ﺑﮫ ﺳوی اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﮔﺳﺗرش ﻓﺗﺢ اوﻟﯾﺔ ﺳرزﻣﯾن ﺑود .اﻣﺎ واﻗﻌﯾتھﺎی اﻣﭘراﺗوری در اواﯾل اﯾن
دوره ،ھﻣﭼﻧﯾن روزی در آﯾﻧده را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐردﻧد؛ روزی ﮐﮫ ﺧﺎﻧدان ﻋﺎدل داوود ﺑر ﺗﻣﺎم زﻣﯾن
ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﻣﯽﮐردﻧد .اﯾن اﻣﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧدان داوود ،ﺑر ﻣزﻣور  ۱۷-۸ :۷۲ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت:
و او ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد از درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از ﻧﮭر ﺗﺎ اﻗﺻﺎی ﺟﮭﺎن ...ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻼطﯾن او را ﺗﻌظﯾم
ﺧواھﻧد ﮐرد و ﺟﻣﯾﻊ اﻣتھﺎ او را ﺑﻧدﮔﯽ ﺧواھﻧد ﻧﻣود ...آدﻣﯾﺎن در او ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرﮐت ﺧواھﻧد
ﺧواﺳت و ﺟﻣﯾﻊ اﻣتھﺎی زﻣﯾن او را ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھﻧد ﺧواﻧد )ﻣزﻣور .(۱۷-۸ :۷۲
اﻣﯾد در طﯽ دورة ﻋﮭد داوود اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺧﺎﻧدان داوود ﺑﮫ ﺧدا وﻓﺎدار ﺧواھد ﻣﺎﻧد ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد ،و ﻧﺟﺎت و ﺗﺳﻠط اﯾﻣﺎﻧداران ﺑر ﺳرﺗﺎﺳر زﻣﯾن را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺧواھد آورد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،اﯾن اﻣﯾد ﻋظﯾم ﺑﮫ ﺧﺎﻧدان داوود ،در طﯽ زﻣﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﻓرو رﯾﺧت و دﯾﮕر ﺗرﻣﯾم
ﻧﺷد .ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﮑﺳت ﺑود .اﯾن دوره ،ﺑﮫ
ﻋﻘﺑﮕردی وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺑرای ﺗﺳﻠط ﻗوم ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ﺗﺑدﯾل ﺷد .داوری ﺧدا ﻋﻠﯾﮫ ﻗوم او اﻧﺟﺎم ﺷد ،و
او ھر دو ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ را از ﺳرزﻣﯾن ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد ﻓرﺳﺗﺎد.
و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺧدا در رﺣﻣت ﺧود ،ﺗﻌدادی از اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن را ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنﺷﺎن ﺑﺎزﮔرداﻧد.
او زروﺑﺎﺑل ،از ﻧﺳل داوود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻗوم ﺧود ﺑرﺧﯾزاﻧد و ﭘﯾروزی ﻋظﯾﻣﯽ ﺑر ﻣﻠتھﺎی
زﻣﯾن ﺑﮫ او ﺑﺧﺷﯾد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺣﺟﯽ  ۹ -۷ :۲ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣتھﺎ را ﻣﺗزﻟزل ﺧواھم ﺳﺎﺧت و ﻓﺿﯾﻠت ﺟﻣﯾﻊ اﻣتھﺎ ﺧواھﻧد آﻣد و ﯾﮭوه ﺻﺑﺎﯾوت ﻣﯽﮔوﯾد
آﺧر اﯾن ﺧﺎﻧﮫ از ﺟﻼل ﻧﺧﺳﺗﯾﻧش ﻋظﯾمﺗر ﺧواھد
ﮐﮫ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ را از ﺟﻼل ﭘر ﺧواھم ﺳﺎﺧت ...ﺟﻼ ِل ِ
ﺑود و در اﯾن ﻣﮑﺎن ،ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﺧواھم ﺑﺧﺷﯾد )ﺣﺟﯽ .(۹-۷ :۲
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اﮔر اﺳراﺋﯾل وﻓﺎدار ﻣﯽﺑود ،ﺑرﮐت ﻧﺟﺎت از طرﯾﻖ ﺗﺳﻠط ﺧﺎﻧدان داوود در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن
ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﻣﯽﮐرد .اﻣﺎ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنﺷﺎن ﺑرﮔﺷﺗﻧد ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا ﺷورﯾدﻧد،
و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻣﮑﺎن ﺑرﮐت و ﮔﺳﺗرش ھرﮔز ﺗﺣﻘﻖ ﻧﯾﺎﻓت .در ﺣﻘﯾﻘت ،اﯾن اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد ﯾﮏ
ﺷﮑﺳت ﺗﻠﺦ ﺑود.
در اﯾن ﻧﻘطﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻻھﯾداﻧﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﺑﮫ ﺳراغ آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽروﻧد – ﯾﻌﻧﯽ اوج ﺗﺎرﯾﺦ در ﻋﮭد ﺗﺎزه .ﻋﮭد ﺟدﯾد اﯾﻣﺎﻧداران را ﻣطﻣﺋن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ
ﺧدا در ﻣﺳﯾﺢ ﻋﻣل ﮐرد ﺗﺎ ﻗﺻورھﺎی ﻣوﺟود در ﺗﺑﻌﯾد و اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد ﺷﮑﺳتﺧورده را ﻣﻌﮑوس
ﮐﻧد ،و ﺗﺳﻠط ﺑﺷرﯾت ﻧﺟﺎتﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑر زﻣﯾن را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺑﺧﺷد .ﻋﯾﺳﯽ آﻣد ﺗﺎ ﻟﻌﻧت ﺗﺑﻌﯾد را واروﻧﮫ ﮐﻧد،
ﺗﺎ آزادی و ﻧﺟﺎت از ﮔﻧﺎه را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺑﯾﺎورد ،ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از او ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑﺎ او ﺑر زﻣﯾن ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻋﯾﺳﯽ در ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ  ۲۶ :۲ﮔﻔت:
ھر ﮐﮫ ﻏﺎﻟب آﯾد و اﻋﻣﺎل ﻣرا ﺗﺎ اﻧﺟﺎم ﻧﮕﺎه دارد ،او را ﺑر اﻣتھﺎ ﻗدرت ﺧواھم ﺑﺧﺷﯾد )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ :۲
.(۲۶
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرﮔردﯾم و در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور ﮐﺎر
ﮐرده ،ﮐﮫ ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا اﺑراھﯾم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد –  ۲۰۰۰ق .م – .ﺧدا از ﭘﯾش ﺑرﮐﺗﯽ ﺑرای
دﻧﯾﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺧدا ،ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣرد ،ھﻣﺔ ﺟﮭﺎن را ﺑرﮐت ﻣﯽداد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،او اﯾن را
از طرﯾﻖ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑراھﯾم ،از طرﯾﻖ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺑراھﯾم و ﺑﻧﺎ ﮐردن او ،ﻧﺷﺎن دادن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
ﺑﮫ او ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻓﯾض در ﻋﯾن ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ،و ﺑﻌد ﮐﺎر از طرﯾﻖ او ،از طرﯾﻖ ﺧﺎﻧوادة
او در ﯾﮏ راﺑطﺔ ﻋﮭدی اﻧﺟﺎم داد ...و اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽآﻣد – اﯾن ﻓﻘط ﺑرای ﯾﮭودﯾﺎن ﻧﯾﺳت،
ﻓﻘط ﺑرای اﺑراھﯾم و ﻓرزﻧدان او ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ﺗﺎ درک ﮐﻧﻧد؛ اﯾن ﺧدای ھﻣﺔ زﻣﯾن
اﺳت – اﯾن طرﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻗوم ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد .و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ آﻣد ،او ھﻣﺔ
آن اﻣﯾدھﺎ و وﻋدهھﺎ را ﻣﺣﻘﻖ ﮐرد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣﯽﮔوﯾد اﺑراھﯾم در اﻧﺗظﺎر آن روز
ﺑود ،و اﺑراھﯾم ھﻧوز ﻣﻧﺗظر ﺗﺣﻘﻖ آن اﺳت ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او و ھﻣﺔ اﯾﻣﺎﻧداران در ﺳرﺗﺎﺳر زﻣﯾن از
ﻣرگ ﺑرﺧﯾزاﻧده ﻣﯽﺷوﻧد.
 دﮐﺗر ِﮐ ِﻠﯽ ﮐوآرﺗرﻣناﯾن ﻣﺛﺎل ﻣﺧﺗﺻر ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از راهھﺎﯾﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﺛر زﻣﺎﻧﯽ ﮔزارش ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﺷﯽ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﻧﮕﺎه از درﯾﭼﺔ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﮔزارش
ﻣﯽدھد ،راھﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص اھﻣﯾت ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺳت.
اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺳﯾم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﭘرداﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﮐﻼم ﭘﺎدﺷﺎهﻣﺎن را در ﺣﯾن
روﯾﮑرد ﺑﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﯾﻧﮫ و ﯾﮏ ﭘﻧﺟره درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫﻣﺎن را ﺑﮫ
روﯾﮑردی ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﻌطوف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد – ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﭼﮭرهﻧﮕﺎریھﺎی ادﺑﯽ.
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ﮐﺎﻧن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻوﯾر

ھﻣﺔ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﺗب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓﮭرﺳﺗﯽ
از ﻣﺿﺎﻣﯾن ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ ﻧﻣﯽرﺳﻧد .ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﮔزارش ﻣﺳﺗﻘﯾم از وﻗﺎﯾﻊ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھم ﻧﯾﺳت .ﺣﺎل ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾشﺗر در اﯾن درس ﮔﻔﺗﯾم ،ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﯾﻧﺷﯽ ﻣﻌﺗﺑر در
ﻣورد اﻧواع ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد و ﮔزارﺷﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .اﻣﺎ ﭘﯾش از ھر
ﭼﯾز ،ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از آﺛﺎر ادﺑﯽ ،و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫای ﺷﺎﻣل اﻧواع ﮐﺗب اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺑﮫ زودی ﺧواھﯾم دﯾد ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﻣﺣﺗوای ھر ﯾﮏ از اﯾن ﮐﺗﺎبھﺎ را ﺑﮫ
ﻧﮕﺎرش درآوردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻋﮭدھﺎی ﺧدا از
راهھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﻗوم وﻓﺎدار ﺧدا در طول اﻋﺻﺎر ،ﺑﺎ
روﯾﮑردی ﺑﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻﺎوﯾر ﯾﺎ ﭼﮭرهﻧﮕﺎریھﺎی ادﺑﯽ ،ﺑﯾﻧشھﺎی زﯾﺎدی در
ﻣورد اھﻣﯾت ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ دﺳت آوردهاﻧد.
از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ،ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی ﺑﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﺎﻧﻧد دﯾدار از ﯾﮏ ﻣوزة ھﻧری
اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوزه ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﻧرھﺎی ﺑﺻری رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﺟﯾب
ﻧﯾﺳت از ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران ﺑﺷﻧوﯾم ﮐﮫ درﺑﺎرة اﺳﺗﻔﺎدة ھﻧرﻣﻧدان از ﻧور،
رﻧﮓ ،ﺧطوط ،ﺷﮑل ،و ﺑﺎﻓت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد .و اﻏﻠب ﺻﺣﺑتﺷﺎن را اﯾﻧطور اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﭼطور
اﯾن ﻋﻧﺎﺻر ھﻧری ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﻧرﻣﻧد ﮐوﺷﯾده ﺗﺎ »ﺑﯾﺎن« ﮐﻧد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧد .آﯾﺎ ھدف ھﻧرﻣﻧد
ﻣذھﺑﯽ ﺑوده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوده اﺳت؟ آﯾﺎ ھﻧرﻣﻧد از آرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽﮐﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧواھد ﻧوﻋﯽ
ﺷرارت ﯾﺎ ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ را ﻧﺷﺎن ﺑدھد؟ اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﻣﻧﺗﻘدﯾن ھﻧری ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳواﻻت ،ﻧﮑﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر
ﺑوم ﻧﻘﺎﺷﯽ ظﺎھر ﻣﯽﺷود را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽﭘرﺳﻧد» ،ھﻧرﻣﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑوده اﺳت؟«،
»ﺗﺟﺎرب ھﻧرﻣﻧدان ﭼطور ﺑر ھﻧر آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؟«؛ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ طرح اﯾن ﭘرﺳشھﺎ
ﻣﯽﭘردازﻧد ﮐﮫ» ،اﺛر ھﻧری ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺷده اﺳت؟«» ،ھﻧرﻣﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ھﻧر ﺧود را ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ طراﺣﯽ ﮐرده ﮐﮫ ﺑر ﺑﺎورھﺎ ،رﻓﺗﺎرھﺎ ،و اﺣﺳﺎﺳﺎت دﯾﮕران ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد؟«
ﻣﺎ ﺑﮫ طرﯾﻖ ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم از روﯾﮑرد ﺑﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻوﯾر ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﻧﭼﮫ ﺑر ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﺣﯾﺎت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و ﺗوﺟﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺧﺎطﺑﯾن اوﻟﯾﮫﺷﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽﺷوﯾم.
ﻣﺎ اﯾن راھﺑرد را »ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯾم ﭼون ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼطور ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﮐﺗﺎبھﺎی ﺧود را طراﺣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑر ﺑﺎورھﺎ ،رﻓﺗﺎرھﺎ ،و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻗوم ﺧدا ﮐﮫ اﯾن
ﮐﺗب ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد ،ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد.
ﺑرای ﮐﺎوﺷﯽ در اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽﺗواﻧﻧد از طرﯾﻖ ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗﺻوﯾر ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺷوﻧد ،از ھﻣﺎن روﯾﮑردی ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر ﻧﯾز اﺗﺧﺎذ ﮐردﯾم .اﺑﺗدا درﺑﺎرة
اﺳﺎس ﯾﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم .و دوم ،ﺑﮫ ﺗﻣرﮐز اﯾن راھﺑرد ﻧﮕﺎه
ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.
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اﺳﺎس
راهھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ وﺟود دارﻧد ،اﻣﺎ در راﺳﺗﺎی اھداف اﯾن
درس ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺧودﻣﺎن را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دو ﻋﺎﻣل ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧﯾم :ﻧﺧﺳت ،طﺑﯾﻌت ﺧود
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس؛ و دوم ،ﻣﺛﺎلھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ و ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﻣﻘﺗدر .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﭼطور طﺑﯾﻌت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ارزش روﯾﮑرد ﺑﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭼﮭرهﻧﮕﺎریھﺎی ادﺑﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
طﺑﯾﻌت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺳﮫ وﯾژﮔﯽ ﮐم و ﺑﯾش آﺷﮑﺎر ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻗرار دارد .ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ
ﮐﺎﻧن ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺗﺎبھﺎ ﯾﺎ واﺣدھﺎی ادﺑﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ ﻣﯽرﺳد .ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از طوﻣﺎرھﺎ ﯾﺎ
ﮐﺗﺎبھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ طﯽ دورهای ﺑﯾش از  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳراﺋﯾل
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﭘردازﻧد .ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮔذرا ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب ﯾﮏ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﻣروزی ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ،ﺷﺎﻣل  ۳۹ﮐﺗﺎب اﺳت .اﮐﺛر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﺎ ﻓﮭرﺳت ﺳﻧﺗﯽ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ آﺷﻧﺎ
ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﻧد وﯾژﮔﯽ اﯾن واﺣدھﺎی ادﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﻧﯾم.
ﺑرای ﺷروع ،ﻧﺑﺎﯾد زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺻرف اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮐﻧﯾم ،ﭼون آﻧﮭﺎ از اﺑﺗدا
ﻧﺑودهاﻧد .ﺑرﺧﯽ ﻋﻧﺎوﯾن از ﺳﻧتھﺎی ﻗدﯾﻣﯽﺗر ﯾﮭودی آﻣدهاﻧد و ﺑرﺧﯽ از ﺳﭘﺗواﺟﻧت – ﺗرﺟﻣﺔ ﯾوﻧﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺳﺗﺎن از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ – و ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻧﺎوﯾن در ﮐﺗﺎبﻣﻘدسھﺎی اﻣروزی ﻣﺎ از ﺳﻧتھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺗﺎﺧر ﻣﺳﯾﺣﯽ آﻣدهاﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اول و دوم ﺳﻣوﺋﯾل ،اول و دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،و اول و دوم ﺗوارﯾﺦ
در اﺻل ﺳﮫ ﮐﺗﺎب ﺑودهاﻧد :ﺳﻣوﺋﯾل ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،و ﺗوارﯾﺦ .ﺑﮫ طرﯾﻖ ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺳرﯾن
اﺳﺗدﻻل ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﻋزرا و ﻧﺣﻣﯾﺎ ﻧﯾز در اﺻل ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﺑودهاﻧد .ھﻣزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﯽﺧواھﯾم واﺣدھﺎی ﮐﺎﻧن را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در اﺑﺗدا
وﺟود داﺷﺗﮫاﻧد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم.
و ھﻣﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم
ﮐﺗﺎبھﺎی آن ﺗﮑﯾﺔ زﯾﺎدی ﻧﮑﻧﯾم .ﺗرﺗﯾب ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در طول زﻣﺎن دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾر ﺷده
اﺳت.
از زﻣﺎﻧﯽ زودھﻧﮕﺎم ﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎ ﯾوﺳﯾﻔوس در ﻗرن اول ،ﺟواﻣﻊ ﯾﮭودی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﺳﮫ
תּוֹרה( در ﻋﺑری؛ اﻧﺑﯾﺎ ﯾﺎ ﻧﺑﯽاﯾم )נְ בִ ִאים( در ﻋﺑری؛ و
ﺑﺧش ﻋﻣده ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد :ﺷرﯾﻌت ﯾﺎ ﺗورات ) ָ
ﻧوﺷﺗﺟﺎت ﯾﺎ ﮐﺎﺗووﯾم )כְּ תוּבִ ים( در ﻋﺑری .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ ﯾﮭودی ﻗرنھﺎ در اﺷﺎره ﺑﮫ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻋﺑری از »ﺗﻧﺦ« اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردﻧد » -ت« ﺑرای ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ ﯾﺎ اﺳﻔﺎر ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ» ،ن«
ﺑرای اﻧﺑﯾﺎ ،و »ک« ﺑرای ﻧوﺷﺗﺟﺎت .ﻋﮭد ﺟدﯾد اﯾن ﻋﺎدت را ﺑﮫ روشھﺎی ﺧود ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھد و
ﮔﺎھﯽ ﮐل ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن »ﺷرﯾﻌت و اﻧﺑﯾﺎ« ﯾﺎ »ﺷرﯾﻌت ،اﻧﺑﯾﺎ ،و ﻣزاﻣﯾر«  -اوﻟﯾن ﮐﺗﺎب
از ﻧوﺷﺗﺟﺎت – ﻣورد اﺷﺎره ﻗرار ﻣﯽدھد.
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اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﺗﺎبھﺎی ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑر اﺳﺎس ﺳﭘﺗواﺟﻧت ،ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،ﻣرﺗب ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﯾروی از ﺗرﺗﯾب ﺗﻧﺦ ،ﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ از ﺗرﺗﯾب ﺷرﯾﻌت
– ﯾﺎ اﺳﻔﺎر ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ؛ ﮐﺗب ﺗﺎرﯾﺧﯽ – از ﯾوﺷﻊ ﺗﺎ اﺳﺗر؛ ﮐﺗب ﺷﻌری – از اﯾوب ﺗﺎ ﻏزل ﻏزلھﺎ؛ و
اﻧﺑﯾﺎ – از اﺷﻌﯾﺎ ﺗﺎ ﻣﻼﮐﯽ ،ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات در ﺗرﺗﯾب ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﻧﮑﺗﺔ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ را ﺑرای روﯾﮑرد ﺗﺣﻠﯾل
ادﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧد .ﮐﺗب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در اﺻل آﺛﺎر ادﺑﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺑودﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﺑﺎﯾد در وھﻠﺔ اول ﺑر درک
ھر ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ واﺣد ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﺑﺎ طرح ﻣﺗﻣﺎﯾز
و دﻏدﻏﮫھﺎی اﻻھﯾﺎﺗﯽ ﺧودش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم؛ ﮐﺗﺎب ﺧروج ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب ﺧروج و ھﻣﯾﻧطور اﻟﯽ
آﺧر.
واﺣد ادﺑﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،در اﻏﻠب ﻣوارد – ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺗﺎب
ﻣزاﻣﯾر ﯾﺎ ﺳرودﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد – اﻣﺎ در اﻏﻠب ﻣوارد ،واﺣد ادﺑﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﮐﺗﺎب
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧدهھﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﮐﺗﺎبھﺎ را ﻣﯽﻧوﯾﺳﻧد .و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗن ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗﺳﻣتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺑل و ﺑﻌد از آن وﺟود دارد ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ
اﻟﺑﺗﮫ اﯾﻧطور ھﺳت ،و اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ،در واﻗﻊ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﯾﮏ ﻣﺗن ﭼطور ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ در ﮐﻠﯾت ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن اﺳت اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻧد.
 دﮐﺗر دﯾوﯾد ﺑﺎﯾردوﻣﯾن وﯾژﮔﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮐﮫ اھﻣﯾت ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ وﯾژﮔﯽھﺎی ادﺑﯽ ﭘﯾﭼﯾدهای را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽﮔذارﻧد .ھﻣﺔ ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟرﺑﺔ
ﻣﺷﺗرک ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧوﺷﺗﺟﺎت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ھﻧر ادﺑﯽ ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر
ﻧوﺷﺗﮫھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ،ﻋﺟﯾب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﯾﮏ ﻟﯾﺳت ﺧرﯾد ﺑﺎ ﻗرﯾﺣﺔ ﺷﻌری ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﺳرﯾﻊ و ﮐوﺗﺎه ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﯾﮏ رﻣﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧوﺷﺗﺟﺎت ﺳﺎده روﺑرو ﻣﯽﺷوﯾم ،ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ادﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن
ﺑدھﯾم .اﻣﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ رﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﻌر ﭘﯾﭼﯾده را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑﯾﻧﺷﯽ درﺑﺎرة ﻣﺗن
ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﻧون ادﺑﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾداﺳت ،ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﺎن طﯾف ﮔﺳﺗردهای از ﻣطﺎﻟب ﻣﮑﺗوب را از ﻓرھﻧﮓھﺎی
دﯾﮕر ﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎ دوران ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐﺷف ﮐردهاﻧد .ﻣﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ،ﻓﮭرﺳتھﺎ ،رﺳﯾدھﺎ و ﻣواردی اﯾﻧﭼﻧﯾن
در دﺳت دارﯾم ﮐﮫ دارای ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ادﺑﯽ زﯾﺎدی ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن آﺛﺎر ادﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾدهای از
ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻧﯾز در دﺳت دارﯾم .ﻓرھﻧﮓھﺎی ﺑزرگ روزﮔﺎر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس دارای اﺳطورهھﺎ
و اﻓﺳﺎﻧﮫھﺎ ،اﺳﻧﺎد ﺣﻘوﻗﯽ ﭘﯾﭼﯾده ،و ﻣﺗون آﯾﯾﻧﯽ دﺷوار ﺑودﻧد .اﯾﻧﮭﺎ آﺛﺎر ادﺑﯽای ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ دﻗت
زﯾﺎدی طراﺣﯽ ﺷدﻧد.
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ﺑدون ﺷﮏ ،ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻣﯾﺎن اﺳﺗﺎداﻧﮫﺗرﯾن آﺛﺎر ادﺑﯽای ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ از
دﻧﯾﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﮐﺛر ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ،ﮐﺗب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑراﺑر ﯾﺎ ﻓراﺗر از ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن
ادﺑﯾﺎت ھﻧرﻣﻧداﻧﺔ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓرھﻧﮓھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد .درک اﯾن وﯾژﮔﯽھﺎی ﭘﯾﭼﯾدة ادﺑﯽ
ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾم ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﭼطور در ﭘﯽ
ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﺣﯾﺎت ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺧود ﺑودﻧد.
دﻟﯾل ﺳوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺗﻧوع ادﺑﯽ آن اﺳت .ﮐﺎﻧن ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﯾﮏ زﻣﯾن ﻣﺳطﺢ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗﺟﺎﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ در ھر ﺻﻔﺣﮫ ﻧﯾﺳت .در ﻋوض ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻧظرهای ﻣﺗﻧوع
از ﮐوهھﺎ ،رودھﺎ ،درﯾﺎﭼﮫھﺎ ،دﺷتھﺎی ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ،ﺑﯾﺎﺑﺎنھﺎ و اﻗﯾﺎﻧوسھﺎﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر،
ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﺷﺎندھﻧدة اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﮔوﻧﮫھﺎ و اﻟﮕوھﺎی ادﺑﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻋﻣدﺗﺎ رواﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾداﯾش ،ﯾوﺷﻊ ،داوران و روت.
اﯾن ﮐﺗﺎبھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل ﺷﺟرهﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺧﺗﺻر ،ﻓﮭرﺳتھﺎ ،اﺷﻌﺎر و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘرﺳﺗش و ﺗﻌﺎﻟﯾم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .ﮐﺗﺎبھﺎی دﯾﮕر در ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻋﻣدﺗﺎ ﺷﻌری ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣزاﻣﯾر ،اﯾوب،
و ﺑﺳﯾﺎری از اﻧﺑﯾﺎ .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﮐﺗﺎبھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﻼﮐﯽ ﻧﺛر ﺑﺳﯾﺎر ﺻﺎﺣب
ﺳﺑﮑﯽ دارﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺧطﺎﺑﮫھﺎ ﻣﺷﺧﺻﺔ ﮐﺗﺎب ﺗﺛﻧﯾﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﺗﺷﺧﯾص اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ادﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد اھﻣﯾت زﯾﺎدی
دارد ،ﭼون ھر ﮐدام از اﯾن ﮔوﻧﮫھﺎی ادﺑﯽ ،روشھﺎی ﺧﺎص ﺧودﺷﺎن را ﺑرای ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر
ﻣﺧﺎطب داﺷﺗﻧد .ﺷرﯾﻌت و ﻗواﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗواﻧﯾن ﺧواﻧده ﺷوﻧد؛ ﺧطﺎﺑﮫھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧطﺎﺑﮫ،
داﺳﺗﺎنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان داﺳﺗﺎن ،اﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻌر ،اﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛلھﺎ ،روﯾﺎھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان روﯾﺎ،
و ﻧﺑوتھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺑوت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷوﻧد .ﺑرای ﮐﺷف اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در اﺑﺗدا
ﭼطور ﺑرای ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر زﻧدﮔﯽ ﻗوم ﺧدا طراﺣﯽ ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﺎﯾد ﮔوﻧﮫھﺎی ادﺑﯽای ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺔ
ھر ﮐﺗﺎب ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﺳﺗﻧد را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .اﯾن ﻧﯾز راه دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﺧود طﺑﯾﻌت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
اھﻣﯾت ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
درک ﻧوع ادﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺗن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﻣﮭم اﺳت ﭼون ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
آن را درﺳت ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺳواﻻت ﺧوﺑﯽ در ﻣورد ﻣﺗن ﺑﭘرﺳﯾم .اﻧواع ادﺑﯽ –
ﻋﻣدﺗﺎ ﺷﻌری ،رواﯾﯽ ،ﻗﺳﻣتھﺎی ﺷرﯾﻌت؛ اﯾن دﺳﺗﮫﺑﻧدیھﺎی ﮔوﻧﮫای ﻋﻣده – ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾم ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر ﭼﮫ ﭼﯾزی را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد
ﻣﺗن ﻣطرح ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻣﺗن ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺷﻌری ﺑﺎﺷد ﺳواﻻت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗن
رواﯾﯽ اﺳت ﻣﯽﭘرﺳﯾم .ﺷﻌر ﻣﻌﻣوﻻ در ﭘﯽ آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت وﻗوع ﯾﮏ روﯾداد ﺗﺎرﯾﺧﯽ را
ﺗوﺻﯾف ﮐﻧد .اﺷﻌﺎر اﻏﻠب از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻠوﯾﺣﯽ ﺑرای ﺗوﺻﯾف اﻣور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ از اﺳﺗﻌﺎره
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺷﻣﺎ اﯾن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ادﺑﯽ را از راهھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽﮐﻧﯾد.
 -دﮐﺗر ﺟﯾم ﺟردن
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ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑر طﺑﯾﻌت ﺧود ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﺑﻧﯾﺎن ﻣﺛﺎلھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ،
ﻣﺛﺎلھﺎﯾﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس و ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﻣﻘﺗدر ﻧﯾز ﻗرار دارد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻠﻘﯽای از ﮐﺎﻧن
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ داﺷﺗﻧد.
ﻣﺛﺎلھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ
ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ روﯾﮑردی در ﭘرﺗو اھداف ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻣﺧﺎطب درﺑﺎرة ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺗﺧﺎذ ﮐردﻧد ،ﻧوﻋﯽ ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردهاﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻋﯾﺳﯽ
در ﺣﯾن ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ در ﺗﺛﻧﯾﮫ  ۱ :۲۴درﺑﺎرة طﻼق ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑر ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ
ﻣﺗﻣرﮐز ﺷد .در ﻣرﻗس  ،۴ :۱۰ﺑرﺧﯽ از ﻓرﯾﺳﯾﺎن دﯾدﮔﺎه ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎرة طﻼق را اﯾﻧطور ﺑﮫ ﭼﺎﻟش
ﮐﺷﯾدﻧد:
ﻣوﺳﯽ اﺟﺎزت داد ﮐﮫ طﻼقﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧوﯾﺳﻧد و رھﺎ ﮐﻧﻧد )ﻣرﻗس .(۴ :۱۰
در روزﮔﺎر ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﻌﺿﯽ از ﻓرﯾﺳﯾﺎن ﺗﺛﻧﯾﮫ  ۱ :۲۴را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽﮐردﻧد
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ طﻼقﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ زن ﻣﯽدھد ،او را ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ طﻼق ﺑدھد.
اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺧواﻧش اﯾن ﻣﺗن در ﭘرﺗو ھدف ﻣوﺳﯽ و وﺿﻌﯾت ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧش ،اﯾن ﺗﻔﺳﯾر ﻏﻠط را
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐرد .ﻋﯾﺳﯽ در ﻣرﻗس  ۵ :۱۰ﮔﻔت:
ﺑﮫ ﺳﺑب ﺳﻧﮕدﻟﯽ ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﮑم را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧوﺷت )ﻣرﻗس .(۵ :۱۰
ﻋﯾﺳﯽ اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ اﺟﺎزة طﻼق را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﺳﺧتدﻟﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺻﺎدر ﮐرده
ﺑود.
در راﺳﺗﺎی اھداﻓﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﮭم اﺳت ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ از ﺧﺎرج
ﮐردن ﻣﺗن ﺑﺎب  ۲۴ﺗﺛﻧﯾﮫ از ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ﺧودداری ﮐرد .او در ﭘرﺗو آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧوﯾﺳﻧده و اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺧﺎطب ﻣﯽداﻧﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺗن ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﻓرﯾﺳﯾﺎن از
در ﻧظرﮔﯾری ﻣﻘﺻود ﻣوﺳﯽ در ﻗﺑﺎل ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺳﻧﮕدﻟش ﻏﺎﻓل ﺷده ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ از اھﻣﯾت اﯾن
ﻋواﻣل آﮔﺎه ﺑود و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻣوﺳﯽ در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎری آﻧﮭﺎ ﺑود،
ﻧﮫ ﯾﮏ اﯾدهآل.
ﻣﺛﺎل دﯾﮕری از ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ،در ﻏﻼطﯾﺎن  ۲۴-۲۲ :۴دﯾده ﻣﯽﺷود .ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭘوﻟس
درﺑﺎرة داﺳﺗﺎنھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ از ﺳﺎرا ھﻣﺳر اﺑراھﯾم و ﭘﺳرش اﺳﺣﺎق ،و ﮐﻧﯾز او ھﺎﺟر و ﭘﺳرش
اﺳﻣﺎﺋﯾل ﭼﮫ ﻧوﺷت:
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ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ اﺑراھﯾم دو ﭘﺳر داﺷت ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻧﯾز و دﯾﮕری از زﻧﯽ آزاد .ﭘﺳر ﮐﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﯾوة
ﻣﻌﻣول ﺑﺷری ﺗوﻟد ﯾﺎﻓت؛ اﻣﺎ ﺗوﻟد ﭘﺳر زن آزاد ،ﺣﺎﺻل وﻋده ﺑود .اﯾن را ﻣﯽﺗوان ﺗﻣﺛﯾلوار ﺗﻠﻘﯽ
ﮐرد :اﯾن دو زن ﺑﮫ دو ﻋﮭد اﺷﺎره دارﻧد )ﻏﻼطﯾﺎن  ،۲۴-۲۲ :۴ﺗرﺟﻣﺔ ھزارة ﻧو(.
ﭘوﻟس در آﯾﺔ  ۲۴ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ رواﯾت ﭘﯾداﯾش از ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺑراھﯾم ﺑﺎ ﺳﺎرا و اﺳﺣﺎق ،و ھﺎﺟر
و اﺳﻣﺎﺋﯾل را »ﻣﯽﺗوان ﺗﻣﺛﯾلوار ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد« ﭼون آﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدة »دو ﻋﮭد« ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر،
ﭘوﻟس ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ رواﯾت ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺑراھﯾم ﺑﺎ ﺳﺎرا و ھﺎﺟر ﺑﮫ ﻣﻧظوری ﺧﺎص و ﺑرای
اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن اوﻟﯾﺔ ﭘﯾداﯾش ﺑودﻧد.
آﻧﭼﮫ در ﭘﯾداﯾش ﺛﺑت ﺷده روﺷن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن دو راه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدا
روﺑرو ﺑود :راه ﺳﺎرا و اﺳﺣﺎق در ﯾﮏ ﺳو ،و راه ھﺎﺟر و اﺳﻣﺎﺋﯾل در ﺳوی دﯾﮕر .از ﯾﮏ طرف
اﺑراھﯾم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧدا ﺗﮑﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ وﻋدة ﺧود درﺑﺎرة ﻓرزﻧدی از طرﯾﻖ ﺳﺎرا را ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﯾﺎورد،
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا وﻓﺎدار ﺑود .اﯾن ﻣﺳﯾر ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺧدا و وﻋدة او دﺷوار ﺑود ،اﻣﺎ راه ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺧدا
ﺑود .اﻣﺎ از طرف دﯾﮕر ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﺗﻼشھﺎی ﺧودش ﺑرای ﺑﭼﮫدار ﺷدن از طرﯾﻖ ھﺎﺟر،
ﯾﮏ ﮐﻧﯾز ﻣﺻری ،ﺗﮑﯾﮫ ﮐرد ،ﺑﮫ ﺧدا وﻓﺎدار ﻧﺑود .اﯾن ﻣﺳﯾر ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺗﻼشھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
داوری ﺧدا ﻋﻠﯾﮫ اﺑراھﯾم ﺷد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ درﺑﺎرة زﻧدﮔﯽ اﺑراھﯾم ﻧوﺷت ،ﮐﺎﻣﻼ از اھﻣﯾت اﻧﺗﺧﺎبھﺎی اﺑراھﯾم ﺑرای
ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺧود آﮔﺎه ﺑود .او اﯾن داﺳﺗﺎنھﺎ را ﺑﮫ طوری در ﭘﯾداﯾش ﺗﻌرﯾف ﮐرد ﮐﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
اﺳراﺋﯾﻠﯽ او ﺑﺎ دو ﺷﯾوة زﻧدﮔﯽ در زﻣﺎﻧﺔ ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد.
از ﯾﮏ طرف ،ﻣوﺳﯽ درﺑﺎرة ﺳﺎرا و ھﺎﺟر ﻧوﺷت ﺗﺎ ﻣﺧﺎطﺑﯾن اوﻟﯾﺔ ﺧود را ﺑﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ
ﺧدا ﻓرا ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ وﻋدة ﺧود درﺑﺎرة ازدﯾﺎد ﻧﺳل ﺑرای ﺗﺻﺎﺣب ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﻋﻣل ﺧواھد
ﮐرد .اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧدا و وﻋدة او دﺷوار ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺳﯾر ﺑرﮐت ﺑود .از طرف دﯾﮕر ،ﻣوﺳﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن
را ﺧواﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻼشھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ ﻣﺻر ﺗﮑﯾﮫ ﻧﮑﻧﻧد؛ درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺑراھﯾم
ﺑﮫ ﺳوی ھﺎﺟر ،ﮐﻧﯾز ﻣﺻری ،رﻓت .ﻋﻘﺑﮕرد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ داوری ﺧدا ﻋﻠﯾﮫ اﺳراﺋﯾل ﻣﯽﺷد.
ﭘوﻟس ﭘس از اﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ھدف اوﻟﯾﺔ ﻣوﺳﯽ ،اﯾن داﺳﺗﺎنھﺎ را درﺑﺎرة وﺿﻌﯾت ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی
ﻏﻼطﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد .ﻏﻼطﯾﺎن ﺑﺎ دو اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن اﻧﺟﯾل ﺣﻘﯾﻘﯽ از طرف ﭘوﻟس و اﻧﺟﯾل دروﻏﯾﻧﯽ
روﺑرو ﺑودﻧد ﮐﮫ از طرف ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی آﻧﺎن وارد ﺷده ﺑود .اﻧﺟﯾل ﺣﻘﯾﻘﯽ اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﻧﺟﺎت از طرﯾﻖ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ وﻋدهھﺎی ﺧدا در ﻣﺳﯾﺢ ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود .اﻧﺟﯾل دروﻏﯾن ﻣردم را از
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ وﻋدهھﺎی ﺧدا دور ﻣﯽﮐرد و ﺑﮫ ﺳوی ﺗﻼشھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای اطﺎﻋت از ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ
ﻋﻧوان راه ﻧﺟﺎت ﺳوق ﻣﯽداد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘوﻟس در ﻏﻼطﯾﺎن ﮔﻔت ،آﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﻧﺟﯾل ﺣﻘﯾﻘﯽ را ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ وﻋدهھﺎی ﺧدا
ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻓرزﻧدان ﺳﺎرا و وارﺛﺎن وﻋده ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ اﻧﺟﯾل دروﻏﯾن ﻣﯽروﻧد،
ﻓرزﻧدان ھﺎﺟر ھﺳﺗﻧد و وارث ھدﯾﺔ ﻧﺟﺎت ﻧﺧواھﻧد ﺑود .ﭘوﻟس روﺷن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﻧﺟﯾل ﺣﻘﯾﻘﯽ اﯾﻣﺎن
ﺑﮫ وﻋدهھﺎی ﺧدا ،ﺑﮫ ﺑرﮐﺎت ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود و اﻧﺟﯾل دروﻏﯾن اطﺎﻋت از ﺷرﯾﻌت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ داوری
ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺗوﺟﮫ ﭘوﻟس ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ – دﻗت او ﺑﮫ روشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ ﮔزارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
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ﺧود را ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯾﻧش طراﺣﯽ ﮐرد – ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد او ﭘﯾداﯾش را ﺑﮫ اﯾن طرﯾﻖ درﺑﺎرة
وﺿﻌﯾت ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی ﻏﻼطﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرد.
اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را دﯾدﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫﻣﺎن
را ﺑر ﺗﻣرﮐز ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﻣﻌطوف ﮐﻧﯾم .اﻧدﯾﺷﮫھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾن راھﺑرد در ﻣورد ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﭼﯾﺳت؟
ﺗﻣرﮐز
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﻧﺟﯾﻠﯽ اﻏﻠب در اﺷﺎره ﺑﮫ روش ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،از »ﺗﻔﺳﯾر دﺳﺗوری
– ﺗﺎرﯾﺧﯽ« اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎوﯾل ﯾﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﯾد در وھﻠﺔ اول ،ﺑر دﺳﺗور زﺑﺎن
ﯾﺎ طرح ﻣﺗن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺗﻣرﮐز ﮐﻧد .اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھم ﺑﺎﺷد .و ﻣﻧظور اﯾن
اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗور زﺑﺎن ﯾﮏ ﻣﺗن را ﺑﺎﯾد در ﭘرﺗو زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺧﺎطب اوﻟﯾﺔ آن ﻣﺗن
دﯾد .اﯾن ﻋواﻣل ﺗﺎ ﺣدی در روﯾﮑردھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾلھﺎی ﻣوﺿوﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھم ﺑﮫ ﭼﺷم
ﻣﯽﺧورﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ وﯾژه در ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت دارﻧد.
ﺑرای ﻣﺷﺎھدة ﺗﻣرﮐز ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ،ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣوﺿوع ﻧﮕﺎھﯽ ﺧواھﯾم داﺷت .ﻧﺧﺳت ،ﻧوﯾﺳﻧده؛
دوم ،ﻣﺧﺎطب اوﻟﯾﮫ؛ و ﺳوم ،ﺳﻧد ﯾﺎ ﻣﺗﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧظر دارﯾم .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ اھﻣﯾت در ﻧظرﮔﯾری
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم.
ﻧوﯾﺳﻧده

ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﮐل ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را اﻟﮭﺎم ﮐرده و ﺑر ﻓراﯾﻧد ﻧﮕﺎرش
آن ﻧظﺎرت داﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس دﯾدﯾم ،اﯾن اﻟﮭﺎم ارﮔﺎﻧﯾﮏ
ﺑود .ﺧدا از ﭘسزﻣﯾﻧﮫھﺎ ،اﻓﮑﺎر ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ،و ﻣﻘﺎﺻد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرﮔزﯾدة ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد
ﺗﺎ ﮐﺗﺎبھﺎی ﮐﺎﻧن را ﺷﮑل ﺑدھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑﺔ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ھم ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم .از ﯾﮏ ﺳو ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﻌدادی از ﺧطرات اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎﺷﯾم و از
ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺗﻌدادی از ﻣزاﯾﺎی آن را ﺑﺑﯾﻧﯾم.
در وھﻠﺔ اول ،وﻗﺗﯽ ﺑﯾش از اﻧدازه درﺑﺎرة ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ ﺧطراﺗﯽ ﺟدی روﺑرو ﻣﯽﺷوﯾم .در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺳران آﻧﭼﻧﺎن ﺑر ﻧوﯾﺳﻧدهھﺎ
ﻣﺗﻣرﮐز ﺷدﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در ﺗﺎرھﺎی ﺗﻔﮑرات روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺳﺎﺧت .اﯾن
ﮔرﻓﺗﺎری آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﺣدودی از ﻓرض و ﮔﻣﺎنھﺎی ﺑﯾش از ﺣد در ﻣورد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯾﻖ ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺷراﯾط
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن روﺑرو ﺑود ،و ﺟزﺋﯾﺎت اﻧﮕﯾزهھﺎی اﻻھﯾﺎﺗﯽ او ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷد .ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﮭم ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ اﮔر ﭘﺎ را ﻓراﺗر از آﻧﭼﮫ ﺑﮕذارﯾم ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ،ﺗﻔﺎﺳﯾرﻣﺎن را
ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺣدس و ﮔﻣﺎن ﻣﺗﮑﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﯾن ﻧوع ﺗﺎﮐﯾد ﺑﯾش از ﺣد ﺑر ﻧوﯾﺳﻧده را ﻣﯽﺗوان
»اﺷﺗﺑﺎه ﻋﻣدی« ﻧﺎﻣﯾد ،ﮐﮫ در ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ اھداف ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی ﺻرف آن ﻣﯽﺷود.
اﻣﺎ در وھﻠﺔ دوم ،ﯾﮏ ﺗﻣرﮐز ﻣﺣﺗﺎط و ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ﺑر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣزاﯾﺎی
زﯾﺎدی ﺑرایﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﻗدری ﮐﮫ دوﺳت دارﯾم درﺑﺎرة آﻧﮭﺎ ﺑداﻧﯾم اطﻼﻋﺎت ﮐﺳب
-27ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﺳﺎﯾر دروس و راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻓﺎرﺳﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ھزارۀ ﺳوم ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
farsi.thirdmill.org

ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻋﮭدھﺎ ،و ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
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ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ در درک ﻧوﺷﺗﮫھﺎی آﻧﺎن
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﯾم درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از داﻧش ﻋﻣوﻣﯽ درﺑﺎرة ھوﯾت آﻧﮭﺎ ،ﺷراﯾط آﻧﮭﺎ ،و
اﻧﮕﯾزهھﺎی اﻻھﯾﺎﺗﯽﺷﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ ﮐﺗﺎب در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را درک ﮐﻧﯾم ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرة ﻧوﯾﺳﻧدة
آن ﮐﺗﺎب ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر آن اﺳت ﮐﮫ روحاﻟﻘدس – ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ
ﻓﻘط ﺧدای ﺣﺎﮐم ﻣﯽﺗواﻧﺳت – از اﻓراد ﺑﺷر ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾتھﺎیﺷﺎن ،ﭘسزﻣﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺟرﺑﯽﺷﺎن ،اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد ﺗﺎ ﮐﻼم ﻣﺻون از ﺧطﺎﯾش را ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧد .و اﻏﻠب وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن
ﺑﺷوﯾم ﮐﮫ او ﭼطور ﻧوﯾﺳﻧدة اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺷﮑل داد ﺗﺎ ھﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از طرﯾﻖ او ﮐﻼﻣش را ﺑﯾﺎن
ﻣﯽﮐﻧد ،درکﻣﺎن از ﻣﺗن ھم ﻏﻧﯽﺗر ﻣﯽﺷود .ﻣن ﺑﮫ ...ﻣزﻣور  ۵۱ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ،ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﺔ ﺧوب،
ﻣزﻣور ﺗوﺑﺔ داوود و ﺗﺷﺧﯾص ﮔﻧﺎه وﺣﺷﺗﻧﺎﮐش ﺑر ﺿد اورﯾﺎ ،ﺳردار وﻓﺎدارش ﺑﺎ ﺗﺻﺎﺣب ﺑﺗﺷﺑﻊ،
و آن اﻋﺗراف .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ اﯾن ﻣزﻣور را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻋﺗراف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردی ﻣطﺎﺑﻖ دل ﺧدا
ﺑود ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎھﯽ ﺳﺧت ﺷده ،اﻣﺎ ﺑﺧﺷش را ﻧزد ﺧدا ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﻣﺎم ﻣزﻣور
ﺑرایﻣﺎن زﻧده ﻣﯽﺷود.
 دﮐﺗر دﻧﯾس ﺟﺎﻧﺳونﺑرای آﻧﮑﮫ ﻣﻧظورﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺛﺎﻟﯽ روﺷن ﮐﻧﯾم ،ﺑﯾﺎﯾﯾد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ درﺑﺎرة دو ﻧوﯾﺳﻧدة ﻣﮭم ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽداﻧﯾم را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم :ﻧوﯾﺳﻧدة اول و دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،و ﻧوﯾﺳﻧدة اول و دوم ﺗوارﯾﺦ .ﻣﺎ
دﻗﯾﻘﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯾم اﯾن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودهاﻧد .از اﺳﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫاﻧد،
ﺑﯽﺧﺑرﯾم .ﻗطﻌﺎ ﭼﯾز زﯾﺎدی از زﻣﯾﻧﮫھﺎی رواﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﮑﯾﺔ زﯾﺎد ﺑر اﯾن ﻧوع
ﻣﺳﺎﺋل در ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺗﺎبھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻔﺳﯾرﻣﺎن را ﺑر ﺣدﺳﯾﺎت ﺑﻧﺎ ﮐﻧﯾم.
اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﺧود ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ارزﺷﻣﻧدی درﺑﺎرة ھر دوی اﯾن
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدة ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﮐﺗﺎب ﺧود را ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾد
اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﻧوﺷت .آﺧرﯾن ﺟﻣﻼت دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن  ۳۰-۲۷ :۲۵ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ
ﻧوﯾﺳﻧده زﻣﺎﻧﯽ ﭘس از  ۵۶۲ق .م .و ﺑﻌد از رھﺎﯾﯽ ﯾﮭوﯾﺎﮐﯾم از زﻧدان ﺑﺎﺑل ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﻧوﯾﺳﻧده
ھرﮔز اﺷﺎرهای ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﻣﮭم ﮐوروش در ﺳﺎل  ۵۳۸ق .م .ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮭودﯾﺎن اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑرﮔردﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﮐﺗﺎب ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ طور ﻗطﻊ ﭘﯾش از رھﺎﯾﯽ اﺳراﺋﯾل
از اﺳﺎرت در ﺑﺎﺑل ﺗﮑﻣﯾل ﺷده اﺳت.
در ﻣﻘﺎﺑل ،ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ – ﮐﮫ اﻏﻠب »ﻣورخ« ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود – ﭘس از رھﺎﯾﯽ اﺳراﺋﯾل
از اﺳﺎرت ﻧوﺷت .ﻣﺎ اﯾن را از آﻧﺟﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣوارد دﯾﮕر ،ﺷﺟرهﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣوﺟود در
ﺑﺎب  ۹اول ﺗوارﯾﺦ ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑرﮔﺷﺗﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣورخ
ﮐﺗﺎب ﺧود را در دوم ﺗوارﯾﺦ  ۲۳ ،۲۲ :۳۶ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﮐوروش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرد.
ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ھر دوی اﯾن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن در ﻣﯾﺎن ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺗﺣﺻﯾﻠﮑردة اﺳراﺋﯾل ﻗرار
داﺷﺗﻧد .ھر دو ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در دﻓﺗر وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﺳﻠطﻧﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط در دﺳﺗرس
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راھﺑران ﻗوم ﺧدا ﻗرار داﺷت .و ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻧﺑوتھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ اﺷﺎره
ﮐرد ﮐﮫ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس وﺟود ﻧدارﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ آﮔﺎھﯽ از اﯾن ﭼﻧد ﺣﻘﯾﻘت در ﻣورد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت در
اﻧﮕﯾزهھﺎی اﻻھﯾﺎﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ آﻧﮭﺎ را درک ﮐﻧﯾم .ﻣﻔﺳران ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯾد
ﻧوﯾﺳﻧدة ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﺑر ﻋداﻟت ﺧدا در ﺗﺑﻌﯾد ﻗوم ﺧود ﺑوده اﺳت .او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﻧﯾﺎز اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﮫ
ﺗوﺑﮫ ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑرﮔردﻧد ،ﺗﺎﮐﯾد داﺷت.
در ﻣﻘﺎﺑل ،ﺗﻌدادی از ﻣﻔﺳرﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﺣﯾﺢ رﺳﯾدهاﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﺑر
ﻗدمھﺎﯾﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﻗرار داﺷت ﮐﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﺎﯾد ﺑر ﻣﯽداﺷﺗﻧد .و
او ﺑر ﺑرﮐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای اطﺎﻋت و ﻟﻌﻧتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ در ﺣﯾن اﺣﯾﺎی ﻗومﺷﺎن ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﺗﺎﮐﯾد داﺷت.
ﻣوارد زﯾﺎدی در ﻣورد ﺑﺎورھﺎ و اﻣﯾدھﺎی اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ،اﻣﺎ
ﻧﮑﺗﺔ اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت :ﻣﺎ از داﻧش ﮐﺎﻓﯽ در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺑرﺧوردارﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺷﯾوهای ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از
ﻓﻧون ادﺑﯽﺷﺎن ﺑرای ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اوﻟﯾﮫﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد را ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﯾم .و ﺣﺗﯽ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد دﯾﮕر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ دارﯾم و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺗﻣرﮐز ﻣﻧظم ﺑر
ﻧوﯾﺳﻧده در ﺗﻔﺳﯾرھﺎیﻣﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.
ﺣﺎل ﻋﻼوه ﺑر ﺗﻣرﮐز ﺑر ﻧوﯾﺳﻧده ،ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﻣﻌﺗﺑر از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺧﺎطب
اوﻟﯾﮫ را ﻧﯾز در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد .ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ در اﺑﺗدا ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد؟ در ﭼﮫ
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد؟ ﻗرار ﺑود ﭼطور ﺑﺎ اﯾن ﻣﺗون ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد؟
ﻣﺧﺎطب

درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎﯾﯽ
وﺟود دارد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد از ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎی ﺗﻣرﮐز ﺑر ﻣﺧﺎطﺑﯾن اوﻟﯾﮫ ﻧﯾز آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾم .از ﯾﮏ
طرف وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﺳرﯾن ﺑﯾش از ﺣد درﺑﺎرة ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺧطراﺗﯽ وﺟود دارد .آﻧﮭﺎ ھوﯾت
دﻗﯾﻖ ﻣﺧﺎطﺑﯾن را ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟزﺋﯾﺎت ﺧﺎﺻﯽ از ﺷراﯾط ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻣﯽﭘردازﻧد.
درﺑﺎرة ﺷراﯾط رواﻧﯽ ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺧود دﭼﺎر ﺣدس و ﮔﻣﺎن ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺗﺻور ﻧﻘﺎط ﺿﻌف و ﻗوت
آﻧﮭﺎ ﺑﯾش از ﺣد ﭘﯾﺷروی ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧوع ﺗﺎﮐﯾد ﺑﯾش از ﺣد ﺑر ﻣﺧﺎطب را ﻣﯽﺗوان »ﻣﻐﺎﻟطﺔ
ﻋﺎطﻔﯽ« ﻧﺎﻣﯾد.
ﻣﻐﺎﻟطﺔ ﻋﺎطﻔﯽ ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن ﺣﺎﻟت رواﻧﯽ – ﻋﺎطﻔﯽ ﺧواﻧﻧده را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم و از آن
ﺑرای ﺣذف ﺳﺎﯾر ﻣﻼﺣظﺎت ﯾﮏ ﻣﺗن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣزﻣور ﺳوﮔواری
ﺑرای ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در ﺗﺑﻌﯾد ھﺳﺗﻧد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ آن ھﻣذاتﭘﻧداری
ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ در ھﻣﺎن ﺷراﯾط روﺣﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﻗرار ﻧدارﯾم ﻣزﻣور ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺻﺣﺑت ﻧﮑﻧد .ﭘس ﻣورد اول اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻐﺎﻟطﺔ ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ
ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻓراﺗر از آن ﺷراﯾط اوﻟﯾﮫای ﮐﮫ در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد ﺣرﻓﯽ ﻧدارد .ﺧطر ﺑزرگ دﯾﮕر
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ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت روﺣﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﺗن را ﺑﺎ وﺿﻌﯾت روﺣﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﺧودﻣﺎن اﺷﺗﺑﺎه
ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را در ﻣﺗن ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را در ﻣﺗن ﻧﺎدﯾده ﻣﯽﮔﯾرﯾم و
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳﺎﺳﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﺗن ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧﯾم .و اﯾن روزھﺎ ،اﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﺔ
ﺑﺳﯾﺎر راﯾﺞ اﺳت ﭼون از ﻣﻧظر ﻣﺗن و ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺧﺎطب ،زﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺳﻠط ﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻣﺗون ﺑﮫ
روﺷﯽ »ﺧواﻧﻧده ﻣﺣور« ﻗرار دارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘﺎﺻد ﺧودش ﺻﺣﺑت
ﮐﻧد و ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﺧود ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺗن و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺧواﻧﻧده در درک ﻣﺗن دﺧﯾل ﺑﺷوﻧد.
 ﮐﺷﯾش ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻠودواﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣزاﯾﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﻣﺎ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾد زﯾﺎدی دارﯾم .ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽداﻧﯾم .و اﻏﻠب از روﯾدادھﺎی
ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﻧد ﺑﺎﺧﺑرﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن را ﻧﯾز ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺛر ﮔروهھﺎی ﻣردﻣﯽ،
ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ وﻓﺎدار ﺑودﻧد و ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻋﮭدیﺷﺎن در ﺣﺿور ﺧدا وﻓﺎدار
ﻧﺑودﻧد.
ﺑﯾﺎﯾﯾد در اﯾن ﭘرﺗو ،آﻧﭼﮫ در ﻣورد ﻣﺧﺎطﺑﯾن اوﻟﯾﺔ ﮐﺗﺎبھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺗوارﯾﺦ ﻣﯽداﻧﯾم را
در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﮐﺗﺎب ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ھﻧوز در ﺗﺑﻌﯾد ﺑودﻧد .از ﺗﺎﮐﯾدھﺎی
ﮐﺗﺎب ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻻزم ﺑود دﺳتﮐم ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺧﺎطﺑﯾن اوﻟﯾﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺧدا در ﺑﮫ
ﺗﺑﻌﯾد ﻓرﺳﺗﺎدن ﻗوم ﺧود ،ﻣﻧﺻف ﺑوده اﺳت .و ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻻزم ﺑود ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺧﺎطﺑﯾن درک ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﻣﺳﺗﻠزم ﺗوﺑﮫ ﺑود.
در ﻣﻘﺎﺑل ،ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﻧوﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود.
ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋزرا ،ﻧﺣﻣﯾﺎ ،و ﺣﺟﯽ روﺷن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری در ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ،در
وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺧدا ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐردﻧد .و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻻزم ﺑود ﮐﮫ در ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ اﺣﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧدا در ﺑﯾن اﺳراﺋﯾل رﺷد ﮐﻧﻧد .ﺻرف آﮔﺎھﯽ از اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ درﺑﺎرة ﻣﺧﺎطﺑﯾن اوﻟﯾﺔ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و
ﺗوارﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرة ﭼﮭرهﻧﮕﺎریھﺎی ادﺑﯽ اﯾن ﮐﺗﺎبھﺎ ﺑﯾﺎﻣوزﯾم.
ﺧدا ﺧود را ﺑر ﻣﺧﺎطﺑﺎن اوﻟﯾﮫ ،ﻣردﻣﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص ،در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص آﺷﮑﺎر ﮐرد .اﯾن
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در ﻣورد ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺻرﻓﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻧﺳﺧﮫھﺎی از
ﺑﺎﻻ ﭘﯾﭼﯾده ﺷده ﻧﯾﺳت .ﺧدا ﺑﺎ ﻗوﻣﯽ ﻣﺷﺧص در ﺑﺳﺗری ﻣﺷﺧص ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐرد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﻗﺗﯽ
ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ از ﺧدا ﻣﯽﺷﻧﯾدﻧد را ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﺧدا درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐردﻧد را ﭼطور درک ﮐردﻧد،
اﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﺣدود درک ﺧودﻣﺎن ﭼﯾﺳت .اﮔر ﻣن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺑﮫ روﺷﯽ درک
ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن اوﻟﯾﮫ از آن درک ﻣﯽﮐردﻧد ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﻣﺷﮑﻠﯽ اﯾﻧﺟﺎ
وﺟود دارد .ﻣطﻣﺋﻧﺎ زﻣﯾﻧﮫای ﮐﮫ ﻣن در آن ﻗرار دارم ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ زﻣﯾﻧﺔ ﻣن ﺑﺎﯾد در
ﭘرﺗو ﺑﺳﺗر آﻧﮭﺎ درک ﺑﺷود ،و ﺑﻌد ﺧواھم داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣدود اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد.
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اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوة ﺗﻣرﮐز ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ﺑر ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺧﺎطب اﺻﻠﯽ ﭘرداﺧﺗﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ
ﺳوﻣﯾن و اﺻﻠﯽﺗرﯾن ﺗﻣرﮐز ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑروﯾم – ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﺳﻧد.
ﺳﻧد

اﺳﻧﺎد ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﭼون آﻧﮭﺎ ﮐﻼم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﺗﺑر ﺧدا ھﺳﺗﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ وﯾژهای ﺑﮫ ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎی ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺧود ﺳﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
از ﯾﮏ ﺳو ،در اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﺑر ﺳﻧد ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾم ﺧطراﺗﯽ وﺟود دارد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در دھﮫھﺎی
اﺧﯾر ،ﺗﻌدادی از ﻣﻔﺳرﯾن اﺻرار داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺗون ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای
ﺗﻔﺳﯾر ﻧﯾﺎز دارﯾم .اﯾن ﻣﺣﻘﻘﯾن در ﺗﻼش ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ﻋدم ﻗطﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم در ﻧظرﮔﯾری ﻧوﯾﺳﻧده
و ﻣﺧﺎطب ﺑﺎ آن روﺑرو ﻣﯽﺷوﯾم ،اﺳﺗدﻻل ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺗوﺟﮫﻣﺎن ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺧﺎطب ﺑﮑﺎھﯾم.
در واﻗﻌﯾت ،اﯾن ﻣﺳﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﭘﯾروی ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ ﺳﻧد واﺣد ،ﭼﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﻏﯾر
آن ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آن را ﻧوﺷﺗﮫ و ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش در آﻣده ،ﻣﻌﻧﺎی
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﺳرﯾن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﺣﺻرا ﺑر ﺳﻧد ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﺷوﻧد و ﻧوﯾﺳﻧده و
ﻣﺧﺎطب اوﻟﯾﮫ را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد ،در دام ﭼﯾزی ﺳﻘوط ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم آن را »ﻣﻐﺎﻟطﺔ ﻧوﺷﺗﺎری«
ﺑﻧﺎﻣﯾم و ﺗﮑﯾﺔ زﯾﺎد ﺑﮫ ﺧود ﺳﻧد اﺳت.
ﯾﮏ ﻣﻐﺎﻟطﮫای در ﺧواﻧدن ﻣﺗون وﺟود دارد ،و ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﮐﮫ »ﻣﻐﺎﻟطﺔ ﻧوﺷﺗﺎری«
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺔ آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻌﻧﯽ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم ﮐﻠﻣﺎت ھﺳﺗﻧد و ﺧود ﮐﻠﻣﺎت
ﺣﺎوی ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺣﺎﻻ ،اﯾن ﺧوب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﺑﮫ وﯾژه اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧظر ﺻﺣﯾﺣﯽ درﺑﺎرة
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺎور دارﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﺎمﺷده ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده و ﺧواﻧﻧده را ﺣذف ﻣﯽﮐﻧد .و ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗن ،اﮔرﭼﮫ درون ﺧود ﻣﺗن ﻗرار دارد ،اﻣﺎ
از ﻣﻘﺎﺻد ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ھم ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ...ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﻐﺎﻟطﺔ
ﻧوﺷﺗﺎری ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎدﯾدهﮔﯾری ﻧوﯾﺳﻧده و ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اوﻟﯾﮫ ،ﭼون آﻧﮭﺎ اﺟزای ﺑﻧﯾﺎدﯾن ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ
آﻧﻘدر ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾم ﺑداﻧﯾم ،درﺑﺎرة ﻧوﯾﺳﻧده و ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻧﻣﯽداﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑﺳﻧدﮔﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد
ﮐﮫ ﺧدا اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﻣﺗون را ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و وﻓﺎداراﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾم ،و ﺑر
ھﻣﯾن اﺳﺎس اﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ،ﻣﺗن ،و ﺧواﻧﻧده ﺟزو ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ را ﺷﮑل ﻣﯽدھﻧد.
 ﮐﺷﯾش ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻠودواز ﺳوی دﯾﮕر ،در آﮔﺎھﯽ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺧود ﺳﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﻣزاﯾﺎی ﻓراواﻧﯽ
وﺟود دارد .داﯾرة واژﮔﺎن ،دﺳﺗور زﺑﺎن ،ﻧﺣوة ﺑﯾﺎن ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﻣﻼت ،رﺋوس ﻣطﺎﻟب ،ﺑﺳﺗر ادﺑﯽ،
اﻧواع ادﺑﯽ ،و ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ دﯾﮕر ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﺷف ﻣﻌﻧﺎی اوﻟﯾﮫ و ﮐﺎرﺑرد اﻣروزی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐﻣﮏ
ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،درک ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﺟواﻧب ﯾﮏ ﻣﺗن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،در ﺗﻔﺳﯾر
ﺻﺣﯾﺢ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ دارد .ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ ﺑﮫ ﺟواﻧب ﺧﺎص ﺳﻧدی ﮐﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻧﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳت ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﺗﺑری از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾم.
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اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑﮭره را ﺑﺑرﯾم ﮐﮫ ھر ﻣﺗن را در ﭘرﺗو ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺧﺎطب اوﻟﯾﺔ
آن در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﻧﮕﺎه دﻗﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﺗون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﺑﺳﺗر ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣﺧﺎطب
را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺛﺎﻟﯽ ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾم ،ﻧﮕﺎه ﻣﺧﺗﺻری ﺑﮫ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻧﺳﯽ ﺧواھﯾم داﺷت ﮐﮫ در دوم
ﺗوارﯾﺦ  ۲۰-۱ :۳۳ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻗﺳﻣت را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،از اﻣﺗﯾﺎز ﺑزرگ
رواﯾﺗﯽ ﻣوازی از ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻧﺳﯽ در دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن  ۱۸-۱ :۲۱ﺑرﺧوردارﯾم .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدة
ﺗوارﯾﺦ ﺑﮫ طرحرﯾزی رواﯾت ﺧود ﻣﯽﭘرداﺧت ،ﻣطﺎﻟﺑﯽ را روﻧوﯾﺳﯽ ﮐرد ،ﻗﺳﻣتھﺎﯾﯽ را ﺗﻐﯾﯾر
داد ،ﺑﺧشھﺎﯾﯽ را ﺣذف ﮐرد و ﻋﻧﺎﺻری را ﺑﮫ ﺑﺎب  ۲۱دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻓزود ﮐﮫ ﺑﺎ اھداﻓش ﺑرای
ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺧود ھﻣﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ رواﯾت ﻣوﺟود در ﺑﺎب  ۲۱دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن،
ﺑﺑﯾﻧﯾم اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼطور ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﺎب  ۲۱دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﺑﺧش ﻣﺗﻘﺎرن ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود :ﻧﺧﺳت ،آﯾﺔ  – ۱آﻏﺎز ﺣﮑﻣراﻧﯽ
ﻣﻧﺳﯽ؛ دوم ،آﯾﺎت  – ۹-۲ﮔﻧﺎه ﺑتﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺳﯽ؛ ﺳوم ،آﯾﺎت  – ۱۵-۱۰ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻧﺑوﺗﯽای ﮐﮫ
ﻣﻧﺳﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرد؛ ﭼﮭﺎرم ،آﯾﺔ  – ۱۶ﮔﻧﺎھﺎن ﺧﺷوﻧتﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺳﯽ؛ و ﭘﻧﺟم ،آﯾﺎت – ۱۸-۱۷
ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻧﺳﯽ.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن رﺋوس ﻣطﺎﻟب ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﻣﻧﺳﯽ در ﺑﺎب  ۲۱دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن از اﺑﺗدا ﺗﺎ
اﻧﺗﮭﺎ ،ﺷرﯾر ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت .او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑزرگ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑﺧش دوم داﺳﺗﺎن
ﺑﮫ طور ﻣﻔﺻل ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ او ﭼطور ھﯾﮑل را ﺑﺎ ﺑتھﺎ آﻟوده ﮐرد و ﻣردم را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺷرارتﺑﺎرﺗر از ﮐﻧﻌﺎﻧﯾﺎن ﺳوق داد .ﺳوﻣﯾن ﻗﺳﻣت رواﯾت ،ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻧﺑوﺗﯽ ﻣﻧﺳﯽ
اﺧﺗﺻﺎص دارد .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﮐﻼم ﻧﺑوﺗﯽ ،ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب اورﺷﻠﯾم و ﺗﺑﻌﯾد ﺳﺎﮐﻧﺎن آن
ﻣﻧﺟر ﺷد .ﻗﺳﻣت ﭼﮭﺎرم رواﯾت اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺳﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی اورﺷﻠﯾم
را از ﺧون اﻓراد ﺑﯽﺗﻘﺻﯾر ﭘر ﺳﺎﺧت .و ﺑﻌد ﻗﺳﻣت آﺧر ﻋﻧوان ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺳﯽ ُﻣرد و دﻓن ﺷد.
در ﺗﻣﺎم ﺑﺎب  ۲۱دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﻧﺑﺔ ﻣﺛﺑت ھم از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻧﺳﯽ وﺟود ﻧدارد.
اﻣﺎ اﮐﻧون ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﮔزارش ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻧﺳﯽ در ﺑﺎب  ۲۱دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن را ﺑﺎ رواﯾت ﻣوازی ﺣﮑﻣراﻧﯽ
او در ﺑﺎب  ۳۳دوم ﺗوارﯾﺦ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم .ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺑﺎب  ۲۱دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﻧﭘرداﺧت ،اﻣﺎ اھداف او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن اوﻟﯾﮫاش ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ رواﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧد.
دوم ﺗوارﯾﺦ  ۲۰-۱ :۳۳ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﺑﺧش اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود .ﻧﺧﺳت ،آﯾﺔ  ۱ﻣﻘدﻣﮫای ﺑر آﻏﺎز
ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻧﺳﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن روﻧوﯾﺳﯽ ﺷده اﺳت.
دوم ،در آﯾﺎت  ،۹-۲ﺑتﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﺟزﺋﯽ از دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن  ۹-۱ :۲۱ﺑﺎزﮔوﯾﯽ
ﻣﯽﺷود.
ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ،رواﯾت ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﺷﺑﺎھت زﯾﺎدی ﺑﮫ آﻧﭼﮫ دارد ﮐﮫ در دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن آﻣده
اﺳت .در ھر دو رواﯾت ،ﻣﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻣﺧوف ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﺑﺧشھﺎی ﺳوم،
ﭼﮭﺎرم ،و ﭘﻧﺟم ﺑﺎب  ۳۳دوم ﺗوارﯾﺦ ،ﺑﮫ طور ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﺎ دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺧش ﺳوم،
اﻋﻼﻧﺎت اﻧﺑﯾﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﻧﺳﯽ ﺗﺑﻌﯾد ﺧواھﻧد ﺷد را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدﯾده
ﻣﯽﮔﯾرد .در ﻋوض ،ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ در آﯾﺎت  ،۱۳-۱۰ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺑﻌﯾد ﺷﺧص ﻣﻧﺳﯽ
ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﭘرداﺧت .و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﻧﺳﯽ در زﻣﺎن ﺗﺑﻌﯾد از ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود ﺗوﺑﮫ
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ﮐرد و ﺧدا او را ﺑﺧﺷﯾد .ﺳﭘس در ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم ،ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺷﺎره ﺑﮫ ﺧﺷوﻧتھﺎی
ﻣﻧﺳﯽ ﮐﮫ در دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﮔزارش ﺷدهاﻧد ،در آﯾﺎت  ۱۷-۱۴ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﻧﺳﯽ ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم
ﺑرﮔﺷت ،ﺷﮭر را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐرد ،و ﭘرﺳﺗش ﺻﺣﯾﺢ ﺧدا در ﻣﻌﺑد را ﺑﺎزﮔرداﻧد .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ در دوم
ﺗوارﯾﺦ  ،۲۰-۱۸ :۳۳ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﻧﺟﺎﻧدن اﺷﺎرة دﯾﮕری ﺑﮫ دﻋﺎی ﺗوﺑﮫوار او ،از دوم
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓراﺗر ﻣﯽرود .ﻣﺎ ﭼطور ﺑﺎﯾد اﯾن ﺗﻔﺎوتھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﻧﺳﯽ ﺑﯾن ﮔزارش دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و
رواﯾت دوم ﺗوارﯾﺦ را ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾم؟ ﭼرا اﯾن دو رواﯾت ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد؟
ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ،اﯾن ﺗﻔﺎوتھﺎ را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
و ﺗوارﯾﺦ ﺗوﺳط دو ﻧوﯾﺳﻧدة ﻣﺧﺗﻠف و ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ھر ﻧوﯾﺳﻧده رواﯾت ﺧود
را ﺑﮫ ﻧﺣوی طرحرﯾزی ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺑر زﻧدﮔﯽ ﻣﺧﺎطﺑﯾﻧش ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .ﻧوﯾﺳﻧدة
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن دﺳت ﺑﮫ ﻗﻠم ﻧﺑرد ﮐﮫ ﮔزارﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﯾﻧﯽ از ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻧﺳﯽ ﺑﻧوﯾﺳد .ﺑﻠﮑﮫ او درﺑﺎرة
ﮔﻧﺎھﺎن وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻣﻧﺳﯽ ﻧوﺷت ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑنﻣﺎﯾﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺗﺎب ﺧود را ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھد :ﺧدا در
داوری ﻋﻠﯾﮫ اورﺷﻠﯾم و ﺗﺑﻌﯾد ﻗوﻣش ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﻧﺳﯽ ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻋﻣل ﮐرد.
اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾدﯾم ،ﻣوﻗﻌﯾت ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .او ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود را ﺑﻌد
از ﺗﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش درآورد ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷدة در ﺣﺎل ﺗﻘﻼ اﻧﮕﯾزه ﺑﺑﺧﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طرف
ﺧدﻣت وﻓﺎداراﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﺑﮫ ﺣذف و اﺿﺎﻓﺔ اﻣوری ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺑﺎ اھداف او ﺗطﺎﺑﻖ داﺷﺗﻧد .او ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ از زﻧدﮔﯽ ﻣﻧﺳﯽ را روﺷن ﮐرد ﮐﮫ ﻣوازی
ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺧودش ﺑود .ﻣﻧﺳﯽ ﺑﮫ طور وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﺷده
ﺑود ،و ﺧواﻧﻧدﮔﺎن او ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﮐرده ﺑودﻧد .ﻣﻧﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﺗﺑﻌﯾد ﺷده ﺑود ،و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ھﻣﯾﻧطور .ﻣﻧﺳﯽ
ﺗوﺑﮫ ﮐرده و ﺑﺧﺷﯾده ﺷده ﺑود ،و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ھﻣﯾﻧطور .و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﮭمﺗر از ھﻣﮫ ،ھﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺳﯽ ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﮭر اورﺷﻠﯾم ﭘرداﺧت و ﭘرﺳﺗش ﺻﺣﯾﺢ را ﺑﺎز ﮔرداﻧد .و
اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن ﭼﺎﻟﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ در زﻣﺎن ﺧود ﺑﺎ آن روﺑرو ﺑودﻧد .ﻧﮑﺗﺔ
اﺻﻠﯽ ﻣورد ﻧظر ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ اﯾن ﺑود :اﮔر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺑﻌﯾد ﯾﮭودا ﺷد در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺷت
ﺧود اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐرد ،ﭘس ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻣﺧﺎطﺑﯾن اﺻﻠﯽ ﻧوﯾﺳﻧدة ﺗوارﯾﺦ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد
ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐردﻧد.
اﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﯾن رواﯾتھﺎی ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﻧﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼرا ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻوﯾر ﯾﺎ ﭼﮭرهﻧﮕﺎریھﺎی ادﺑﯽ اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣورد
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ و ﮔزارﺷﺎت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورﻧد ،ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت
ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم :ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﻣﺣﺗوای ﮐﺗﺎبھﺎی ﺧود را طرحرﯾزی ﮐردﻧد
ﺗﺎ ﺑر راهھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن اوﻟﯾﺔ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .اﯾن ﻧوع از روﯾﮑرد
ادﺑﯽ ،در زﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﭼﺷماﻧدازھﺎی ﻓراﺧﯽ ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﭘﯾش روی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺷﺎﯾد.

ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری

در اﯾن درس دﯾدﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﺑﺎ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری آﻧﭼﮫ ﻗوم ﺧدا درﺑﺎرة او و ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش
ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ،در ﻣوﻗﻌﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑرو ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی آﻧﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد
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ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دادهاﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آﯾﻧﮫ در
ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎبھﺎ ﭼطور ﺑﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺑﯾﺷﻣﺎری ﻣﯽﭘردازﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ اھﻣﯾت
دارد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﻧﺟره در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼطور اﯾن ﮐﺗب
ﭼﺷماﻧدازھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد .و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺗﺻﺎوﯾر ﯾﺎ ﭼﮭرهﻧﮕﺎریھﺎی ادﺑﯽ در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در
ﻣورد ھﻣﺔ اﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن و روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھﯾم.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾروان وﻓﺎدار ﻣﺳﯾﺢ ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ﮐﮫ ﭼطور ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
آﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﭘردازﻧد ،ﭘﻧﺟرهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﻘﺗدراﻧﺔ ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و ﻧﯾز ﭼﮭرهﻧﮕﺎریھﺎﯾﯽ ادﺑﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺳﯾرھﺎی ﺧﺎص ﺧدﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻗوم ﺧدا ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل
ﮐﻧﻧد ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد ،در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .ﮐﺗﺎبھﺎی ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در اﺑﺗدا ﺑرای اﻓراد ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدﻧد
ﮐﮫ در دﻧﯾﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟشھﺎ و ﻓرﺻتھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ روﺑرو ﺑودﻧد .و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣروزه ﺑﺎ
ﻓرﺻتھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در زﻧدﮔﯽ روﺑرو ﻣﯽﺷوﯾم ،ﮐﺗﺎبھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﺎ ھم ﻣﯽآﻣوزﻧد
ﮐﮫ ﭼطور ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺳﯾﺢ در
ﺟﻼل ،در زﻣﯾن ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﯾم.
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