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 مقدمھ
راھبری  را –ھا یک کلیسا یا انواع دیگری از سازمان –ھر کسی کھ گروه بزرگی از مردم 

ھای داند کھ برخورداری از یک ھدف کلی برای گروه و تعیین بعضی خط مشیمیکرده باشد 
ھای بخصوصی ھم ھا و چالشبنیادین، مھم است. اما با گذر زمان، اغلب الزم است کھ بھ فرصت

 پرداختھ شود. 
شان بود و مقدس، ھدف پادشاھان بزرگ تقویت و گسترش پادشاھیدر جھان باستان کتاب

اما این پادشاھان ھمچنین کردند. المللی وضع مییادین را از طریق معاھدات بینھای بنسیاست
شد را از طریق انواع شان با آنھا روبرو میھای بخصوصی کھ پادشاھیھا و چالشفرصت

 ھا موجودند.کردند کھ امروزه برخی از آنھا در موزهھای سلطنتی اداره میابالغ
بدین ترتیب، برای اسرائیلیان باستان مایة تعجب نبود کھ خدای اسرائیل، پادشاه ھمة 

اش روی زمین بود ھم تقریبا ھمین کار را انجام بدھد. ھدف او تقویت و گسترش پادشاھیآفرینش، 
ھای ھا و چالشاما خدا ھمچنین فرصتو مفاد بنیادین پادشاھی خود را از طریق عھدھا تعیین کرد. 

ھای سلطنتی اداره کرد شد را از طریق انواع ابالغاش با آنھا روبرو میصوصی کھ پادشاھیبخ
 کھ برخی از آنھا در کانن عھد عتیق موجودند.

است و » پادشاھی، عھدھا، و کانن عھد عتیق«این چھارمین درس از مجموعھ دروس 
ح باستانی یونانی و التین، بھ یک اصطال» کانن«واژة ایم. را بھ آن داده» کانن عھد عتیق«عنوان 
مقدس چطور بھ عنوان و در این درس، خواھیم دید کھ کتابما است. » میزان«یا » معیار«معنای 

 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 

آنھا ھمچنین باور داشتند کھ خدا پادشاھی خود را از طریق مفاد بنیادینی اداره بھ اقصای زمین بود. 
 خدا در ایام آدم، نوح، ابراھیم، موسی،بزرگ برقرار ساخت. ای از عھدھای کرد کھ در مجموعھ

ای کھ انبیا ظھور آن در آینده را پیشگویی کرده بودند، عھدھایی بست. داوود و ھمچنین عھد تازه
مقدس نوشتھ دانیم، وقتی خدا با آدم، نوح، و ابراھیم عھد بست، ھنوز کتابحال تا آنجایی کھ ما می

ی و داوود، خدا نشده بود. اما ھمزمان با رشد اسرائیل و تبدیل آن بھ یک پادشاھی در روزگار موس
این متون مفاد عھدھای خویش را از طریق متون مقدس عھد عتیق در حیات قوم خود اِعمال کرد. 

ای مقدس در ابتدا طراحی شده بودند تا اسرائیل باستان را مخاطب قرار بدھند، اما ھمچنین بھ گونھ
 ھای قوم خدا باشند. طراحی شدند تا کانن یا معیار ایمان برای ھمة نسل

کارگیری کالم عمده کھ قوم خدا برای بھ برداز طریق بررسی سھ راھدر این درس ما 
، بھ تاملی دربارة کانن عھد عتیق خواھیم پرداخت. اندشان استفاده کردهسلطنتی باستانی او در حیات

دھندة مضامین و موضوعات متنوعی ای خواھیم دید کھ بازتابنخست، عھد عتیق را بھ عنوان آینھ
دھیم. و سوم، عھد ای رو بھ تاریخ مورد سنجش قرار میدوم، عھد عتیق را بھ عنوان پنجرهست. ا
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ای از یعنی بھ عنوان مجموعھ –عتیق را بھ عنوان یک تصویر بررسی خواھیم کرد 
ھرگز  درباین سھ راھھای بخصوصی برای قوم خدا تاکید دارد. ھای ادبی کھ بر دیدگاهنگاریچھره

؛ آنھا شدیدا بھ یکدیگر وابستھ ھستند. اما در راستای اھداف این درس، آنھا را اندنبودهجدا از ھم 
کنیم کھ کانن عھد عتیق چطور بھ جداگانھ مورد بررسی قرار خواھیم داد، و با این نکتھ شروع می

 یک آینھ شباھت دارد. 
 

  کانن بھ عنوان یک آینھ
خوانید، بعضی تان میرا با گروھی از دوستان اید کھ وقتی کتابیآیا تا بھ حال دقت کرده

کنند و چیزھای دیگری ھم توجھ دیگران را؟ شاید خود کتاب بھ موارد چیزھا توجھ شما را جلب می
ای مان اھمیت بیشتری دارند توجھ ویژهمختلف زیادی اشاره کند، اما ھمة مایلیم بھ مواردی کھ برای

نویسندگان ورد قوم خدا با عھد عتیق ھم وجود داشتھ است. این مسئلھ ھمیشھ در برخنشان بدھیم. 
ھای خود در عھد عتیق در حالی کھ االھیات ملکوت خدا و مفاد عھدھای او را از طریق کتاب

و ما در رویکردمان بھ عھد عتیق، کردند، بھ موارد بسیاری پرداختند. مورد قوم خدا اعمال می
 تر ھستند را برجستھ کنیم. مان مھمتوانیم ھر کدام از این مضامین کھ در حیات ما برایمی

ھنگامی کھ رویکرد ما بھ عھد عتیق چنین باشد کھ گویی یک آینھ است، عمدتا بھ دنبال 
وید؛ حتی اگر آن مضامین گھای ما میھا و پرسشگردیم کھ عھد عتیق در مورد نگرانیآنچھ می

نامیم می» تحلیل موضوعی«برد را مقدس باشند. ما این راھفقط جوانب فرعی یا جزئی خود کتاب
برای  مانھایی ھستیم کھ عھد عتیق موضوع یا موضوعاتی کھ در جستجویچون بھ دنبال راه

 دھد. وفاداری بھ خدا حائز اھمیت ھستند را بازتاب می
ور کانن عھد عتیق اغلب در تحلیل موضوعی بھ عنوان یک آینھ برای درک اینکھ چط

کند، بھ دو موضوع خواھیم پرداخت: نخست، اساس یا توجیھ برای این راھبرد؛ و دوم، عمل می
 تمرکز این راھبرد. بیایید ابتدا بھ اساس تحلیل موضوعی نگاه کنیم. 

 
 اساس

کنیم غیر د عتیق را مطالعھ میچھ متوجھ این موضوع باشیم و چھ نباشیم، وقتی کھ عھ
ما عھد مان جدا کنیم. ھای برخاستھ از تجاربممکن است کھ خودمان را بھ طور کامل از اولویت
بنابراین ھمیشھ تا حدودی با این امید بھ بینیم. عتیق را بھ عنوان کالم سلطنتی خدا بھ قوم خود می

اما این اند. برای ما اھمیت دارند پرداختھ رویم کھ ببینیم چطور بھ مسائلی کھسراغ متون آن می
آیا درست » دھیم؟آیا این کار درستی است کھ انجام می«آورد: عمل رایج، پرسشی بھ وجود می
 مطالعھ کنیم؟  ذھنی خودماناست کھ عھد عتیق را با عالیق 

ق ما ای از عالیعھد عتیق بھ عنوان آینھ مواجھھ باکم دو عامل وجود دارد کھ اساس دست
ھای مقدس پشتیبان چنین رویکردی است؛ و دوم، نمونھطبیعت خود کتابھستند: نخست، 

کنند. بیایید ابتدا این نکتھ را در نظر بگیریم کھ چطور طبیعت مقدسی زیادی آن را تایید میکتاب
 کند. مقدس از تحلیل موضوعی پشتیبانی میکتاب
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 مقدسطبیعت کتاب
کھ از طول قابل توجھی برخوردار ھم مانند ھر کتاب جذاب دیگری  ھای عھد عتیقکتاب

ھا این بخشدھند. ھا را تشکیل میاند کھ در کنار ھم بخشتری تشکیل شدهاز عناصر کوچکاست، 
ھا ھم کل تری را تشکیل بدھند و این قسمتھای طوالنیگیرند تا قسمتھم در کنار ھم قرار می

ھای عھد یک از این سطوح صاحب سھمی در آنچھ ھستند کھ کتابھر دھند. کتاب را شکل می
مان را بر ھر یک توجھخودمان را کامال باز بگذاریم تا  و ما باید دستدھند. عتیق بھ ما ارائھ می

 از این سطوح متمرکز کنیم.
نیت اغلب دربارة معنای متون عھد عتیق بھ شکلی متاسفانھ، بسیاری از مسیحیان خوش

از سویی ھر قسمت پرتو کمکنند کھ گویی آنھا طوری رفتار میکنند. حدود فکر میبسیار م
بندی صحیح آن وجود دارد. اما در حقیقت، دھد و تنھا یک راه برای جمعدستورالعمل ارائھ می

سویی از نور مقایسھ شوند، بیشتر بھ پرتوی از مقدسی بھ جای آنکھ با پرتو کماھمیت متون کتاب
بھ روشنی بر بعضی از مضامین بسیار مھم ھستند و شود. دارند کھ تدریجا منتشر می نور شباھت

ھستند. و موضوعات دیگر مقدسی تر متون کتاباینھا مضامین برجستھدرخشند. روی متون می
تحلیل اند. تری از نور روشن شدهباشند کھ گویی با میزان ضعیف» ترجزئی«شاید مضامینی 

دھد و اغلب توجھ خود را بھ مقدسی را تشخیص میامنھ از اھمیت متون کتابموضوعی تمام این د
در حقیقت، موضوعات جزئی معموال بھ ھدف اصلی کند. موضوعات ثانویھ یا جزئی معطوف می

 شوند. مطالعھ در تحلیل موضوعی تبدیل می
مقدس ین آیة کتابای از آنچھ در ذھن داریم ارائھ بدھیم، بیایید بھ اولبرای آنکھ مثال ساده

 خوانیم:نگاه کنیم. در آنجا می ۱: ۱در پیدایش 
 

 ). ۱: ۱ھا و زمین را آفرید (پیدایش در ابتدا خدا آسمان
 
، در نگاه اول شاید »دھد؟این آیھ چھ تعلیمی می«حاال اگر قرار بود از خودمان بپرسیم کھ  

گوید کھ خدا دنیا را آفرید. احتماال اکثر بھ ما می ۱: ۱فکر کنیم کھ پاسخ خیلی ساده است: پیدایش 
ھمان اندازه اما بھ بندی اندیشة اصلی این آیھ است. ما موافقیم کھ این روشی نسبتا خوب برای جمع

تواند صحیح باشد، اگر خودمان را بھ این موضوع اصلی محدود کنیم، بسیاری بندی میکھ این جمع
 گیریم.پردازد را نادیده میاز مضامین دیگری کھ این آیھ بھ آنھا می

خورند؟ در میمایھ در این چند کلمة مختصر بھ چشم کنید مگر چند مضمون یا بنفکر می
ست تقریبا طوالنی است. این آیھ در کنار صحبت از این حقیقت کھ خدا دنیا را آفرید، واقع این فھر

» خدا پیش از آفرینش وجود داشت«و » یک خدا وجود دارد«بھ مضامینی االھیاتی از قبیل 
ای قدرتمند است کھ بیافریند و نیز خدا باید بھ گوید کھ خدا بھ اندازهھمچنین بھ ما میپردازد. می

 آفریننده شناختھ شود.  عنوان
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از این حقیقت بھ ما خبر دھد. ھمچنین دربارة خود آفرینش ھم بھ ما خبر می ۱: ۱پیدایش 
دھد دھد کھ یک رویداد آفرینش وجود داشتھ؛ یک زمانی کھ ھمھ چیز آفریده شده است. نشان میمی

دھد کھ آسمان توضیح میکھ آفرینش خودبسنده نیست و برای وجود خود بھ خدا تکیھ دارد. ھمچنین 
ن است. این یک آیھ بھ ھمة این موارد و بسیاری یک بُعد از آفرینش و زمین بُعدی دیگر از آ

 مان را بر ھر یک از آنھا متمرکز کنیم. توانیم واقعا توجھپردازد و ما میتر میمضامین جزئی
ود دارند، تصور این ھمھ موضوعات مختلف وج ۱: ۱اگر تنھا در یک آیھ مانند پیدایش 

ھای عھد عتیق کھ از طول بیشتر قسمتشوند. ھای بزرگتر ظاھر میکنید کھ چھ تعداد در قسمت
 .مرتبط ھستندپردازند کھ بھ عالیق و تجارب ما قابل توجھی برخوردارند، بھ موضوعات زیادی می

نکنیم. اما اگر متنی  مقدس تحمیلھای خودمان را بر متون کتابالبتھ باید مراقب باشیم کھ اندیشھ
پردازد، کامال مناسب است کھ از در عھد عتیق بھ طور صریح یا ضمنی بھ مسئلھ و مشکلی می

 مند بشویم. این مضامین بھره
ھای توانیم اساس رویکرد بھ عھد عتیق بھ عنوان یک آینھ را در مثالھمچنین می

مقدسِی از خدا الھام گرفتھ، و ن کتابنویسندگامقدسی از تحلیل موضوعی نیز مشاھده کنیم. کتاب
مقدس اغلب توجھ خود را بھ جوانب نسبتا جزئی متون عھد عتیق ھای مقتدر در کتابشخصیت

 کردند. معطوف می
 

 مقدسیھای کتابمثال
 را در نظر بگیرید: ۳۴-۳۲: ۱۱صرفا بھ عنوان یک مثال برجستھ، عبرانیان   
 

ممالک کردند و  یرتسخ یمان،از ا ...یاو انب یلو داود و سموئ یفتاحجدعون و باراق و شمشون و 
را بستند، سورت آتش را خاموش  یرانو دھان ش یرفتندھا را پذبھ اعمال صالحھ پرداختند و وعده

در جنگ شجاع شدند و  و یافتند ییرستگار شدند و از ضعف، توانا یرھاکردند و از دم شمش
 ). ۳۴-۳۲: ۱۱(عبرانیان  غربا را منھزم ساختند یلشکرھا

 
بھ  ،دانند کھ این کتابھای یفتاح و شمشون در کتاب داوران میھمة افراد آشنا با داستان

در حقیقت، نویسندة کتاب داوران گذارد. تصویر مطلوبی از افراد مذکور بھ نمایش نمی طور پیوستھ
ن دوره از تاریخ، از جملھ ھای اخالقی راھبران اسرائیل در ایبارھا توجھات را بھ سوی شکست

ھای آنان را برجستھ کرد تا نشان بدھد کھ داوران فاقد یفتاح و شمشون، جلب کرد. او شکست
 توانایی ارائة راھبری مناسب برای قوم خدا بودند. 

با این وجود، روایات شمشون و یفتاح در کتاب داوران از حقایقی مثبت اما نسبتا جزئی 
دھند. ھر دوی این مردان زمانی کھ با ایمان بھ سوی خدا رفتند، ز گزارش میدربارة این دو داور نی

ھایی کسب کنند. بنابراین، زمانی کھ نویسندة عبرانیان در جستجوی توانستند بر دشمنان خدا پیروزی
ھایی از ایمان در عھد عتیق، از دستاوردھای مثبت این مردان استفاده کرد. نویسندة عبرانیان نمونھ
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اینکھ بر این مضامین جزئی کھ برای او حائز اھمیت بودند تاکید کرد، بھ کتاب داوران  وجود با
 وفادار ماند.

 
توانند بھ نکات نسبتا جزئی شان بھ متن را حفظ کنند، مینویسندگان عھد جدید مادامی کھ وفاداری

انگیزی دعای حیرتعھد عتیق اشاره داشتھ باشند و از آن نکات کاربردی استفاده کنند. عیسی ا
ای از کالم خدا زایل گوید پیش از آنکھ شریعت خدا تحقق پیدا کند، ھمزه یا نقطھکند. او میمی

توانیم از این سخن استنباط کنیم این است کھ ھر بخشی از نخواھد شد. و یکی از چیزھایی کھ می
معنی، و دارای ارزش و ھای عمده تا جزئی آن، الھام گرفتھ از خدا، پر مقدس، از قسمتکتاب

نویسندگان عھد  –بینیم و بنابراین، ما در واقع چند مثال از این را در عھد جدید میھدف است. 
کنند و از آنھا، نکاتی ولو جزئی، نکاتی کابردی استخراج جدید بھ وقایع و تعالیم عھد عتیق اشاره می

کند و از ر از مقدسین عھد عتیق ذکر می، فھرستی از چند نف۱۱کنند. نویسندة عبرانیان در باب می
کند کھ برای ھمة ایمانداران در ھمھ جا، با توجھ تری را استخراج میتجارب خاص آنھا اصول کلی

 شود. بھ امید گستردة آنھا بھ انجیل، اعمال می
 کشیش کوین البی -

 
مان باید توجھاکنون کھ اساس یا توجیھ مواجھھ با عھد عتیق بھ عنوان یک آینھ را دیدیم،   

 را بھ تمرکز این راھبرد معطوف کنیم.
 

 تمرکز
عالیق ما بھ عھد عتیق از فردی بھ فرد دیگر، زمانی بھ زمان دیگر، و مکانی بھ مکان 

گیریم، دیگر متفاوت است. و بھ ھمین دلیل، ھنگامی کھ عھد عتیق را بھ عنوان یک آینھ در نظر می
 موضوعی در تفاسیر این گسترة وسیع از تحلیلای از مسائل تمرکز کنیم. توانیم بر طیف گستردهمی

ھای قمران یا دریای مرده، دیگر متون اولیة یھودی، و ھمچنین تلمود یھودی باستان در نوشتھ
خورد. با این حال، تنوع در تفاسیر مسیحی از عھد عتیق، در ھر قرنی بھ چشم میشود. پدیدار می

مقدس از دریچة تحلیل موضوعی نگاه موضوعات خاصی وجود دارند کھ معموال وقتی بھ کتاب
 گیرند. زمینھ قرار میکنیم، در پیشمی

ھای گیریم، نخست دربارة تاکید بر آموزهھمزمان کھ تمرکز تحلیل موضوعی را در نظر می
ترین کنیم. شاید گستردهصحبت می ھا، و سوم، توجھ بھ نیازھای شخصیاالھیاتی، دوم تاکید بر مثال

 گویند.ی االھیاتی چھ میھاتمرکز این بوده است کھ متون عھد عتیق درباة آموزه
 

 ھاآموزه
ای ھا، عھد عتیق بھ عنوان منبع تعالیم معتبر در مورد مسائل سنتی آموزهھزاره در طول
ھایی بھ برای مثال، االھیدانان مسیحی اغلب تحلیل موضوعی را با طرح پرسشدیده شده است. 

ا متنی از عھد عتیق را در دست مگیرند کھ برخاستھ از موضوعات االھیات منتظم ھستند. کار می
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در مورد وضعیت بشر چھ «، »گوید؟این متن در مورد صفات خدا چھ می«پرسیم، گیریم و میمی
مقدس شاید یک کتاب». گوید؟دربارة آموزة نجات یا آموزة داوری علیھ گناه چھ می«، »گوید؟می

موضوعات مشابھ مرتب  موضوعی دیده باشید کھ متون عھد عتیق را بر اساس این موارد و
اما اگر متون چھ بھ طور  .نباشند مورد نظر این نوع از مضامین شاید تمرکز اصلی متونکنند. می

ھای مرسومی توانیم پاسخ بسیاری از پرسشپردازند، میصریح و چھ بھ طور ضمنی بھ آنھا می
 شوند را پیدا کنیم. کھ بھ ما مربوط می

یعنی ارجاعاتی  – گیردبھ خود می» ارجاعیمتن «ای اغلب شکل آموزه تحلیل موضوعیِ 
کنند. تقریبا ھر بار کھ کتابی ای پشتیبانی میسریع بھ متون خاصی از عھد عتیق کھ از آموزه

خوانیم، تعدادی دربارة االھیات منتظم، یک اعترافنامة ایمان، یا یک بیانیة رسمی آموزة کلیسایی می
 اند. ای ذکر شدهبینیم کھ برای پشتیبانی از مواضع آموزهتیق میارجاع بھ عھد ع
 اندداشتھ ینادرست برخورد گاھی بعضی از االھیدانان بھ قدری با متون عھد عتیق متاسفانھ،
اما اگر متنی بھ اند. بھ کلی رد کرده را ارجاعیمفسرین روند استفاده از متن کھ بسیاری از 

 ،ھم باشندحتی زمانی کھ این مضامین جزئی  ارجاعیازد، متون پردموضوع مورد نظر ما می
 مقدسی ھستند. معتبر و راھی سریع برای تاکید بر مضامین موجود در متون کتاب

سازی یا عالوه بر تمرکز روی آموزه، شکل رایج دیگری از تحلیل موضوعی، برجستھ
ھایی را ببینیم کھ کنیم تا شخصیتما اغلب بھ عھد عتیق نگاه میھای اخالقی است. تاکید بر مثال
 الگوبرداری یا طردشان کنیم. باید از آنھا 

 
 

 ھامثال
 را در نظر بگیرید. ۱۷برای نمونھ، داستان مشھور داوود و جلیات در اول سموئیل باب 

اغلب اند. اران استناد کردهھا، شبانان بھ داوود بھ عنوان مثالی برای الگوبرداری ایمانددر طی قرن
شنویم کھ داوود بھ خاطر عدم پذیرش زره شائول، اعتماد بھ قدرت خدا، و غلبھ بر جلیات تمجید می
شود ، گفتار، و رفتار او بھ عنوان الگویی برای ھمة ایمانداران در نظر گرفتھ مینگرششود. می

 ی کنند. ھای روحانی خودشان از آنھا پیروتا در مواجھھ با چالش
 ۱۷اند کھ تلقی داوود در باب ھای اخیر پافشاری کردهمتاسفانھ، تعدادی از مفسران در دھھ

کنند کھ این بخش آنھا اینطور استدالل میاول سموئیل بھ عنوان یک مثال اخالقی، ناصحیح است. 
ھ عنوان از کتاب سموئیل قصد داشت توضیح بدھد کھ چرا خاندان داوود جانشین خاندان شائول ب

گیرند کھ غلبة داوود بر جلیات باید منجر بنابراین آنھا نتیجھ میسلسلة سلطنتی دائمی اسرائیل شد. 
بھ این شود کھ مسیحیان تنھا بھ مسیح، پسر ارشد داوود، و پیروزی غایی او بر شریر فکر کنند. 

م از این قسمت توانیاین یک مضمون برجستھ است، اما بھ ھیچ وجھ تنھا تعلیمی نیست کھ می
خواند، ایمان داوود برداشت کنیم. درست مانند عھد جدید کھ ما را بھ الگوبرداری از مسیح فرا می

 در شرایط او نیز باید توسط ھر ایمانداری الگوبرداری شود.
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و توان از آنھا الگوبرداری یا طردشان کرد. ھایی است کھ میعھد عتیق مملو از مثال
راھی درست برای کاوش در تعالیم مقتدر عھد عتیق از مجرای تحلیل  ھاجستجوی این نمونھ

 موضوعی است. 
مقدسی، تمرکز سوم و صحیح تحلیل ھای کتابھای االھیاتی و مثالعالوه بر آموزه

بر مطالعة رازگاھی جھت نیازھای شخصی قرار دارد. تحلیل موضوعی بھ ما کمک  موضوعی
پردازد کھ ایمانداران د عتیق چطور بھ موضوعات مختلفی میکند تا متوجھ بشویم کھ آیات عھمی

 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 

ھایی از عھد عتیق ھای احساسی برخورد کنیم، درسخدا را پرستش کنیم، یا چطور با کشمکش
تحلیل موضوعی بھ عنوان راھی برای اشاره بھ این نوع  طریقایم. متون عھد عتیق اغلب از شنیده

ھایی جزئی اگرچھ این موضوعات ممکن است فقط جنبھشوند. شخصی در نظر گرفتھ میاز مسائل 
مقدسی باشند، اما در عین حال برای ما اھمیت زیادی دارد کھ بھ بررسی چگونگی از متون کتاب

 پرداختن عھد عتیق بھ آنھا بپردازیم.
عنوان یک پدر قصورات داوود بھ  در مورد پدرانبھ بھ طور نمونھ، واعظین بھ درستی 

کوشی را سال کارگری یعقوب برای رسیدن بھ ھمسرش، اصول سخت ۱۴آنھا از  .دھندھشدار می
شبانان برای بھ تصویر کشیدن عناصر پرستش، بھ سراغ داستان ابراھیم و کنند. استخراج می

 آنھا در راھنمایی ایماندارانی کھ با افسردگی روحی مواجھ ھستند، بھروند. ملکیصدق می
 کنند. ھای احساسی ایلیا پس از واقعة کوه کرمل نگاه میکشمکش
 

مقدس کھ راھنمای قابل اعتمادی برای زندگی اخالقی ماست، در درجة اول بھ من دریافتم کھ کتاب
اند، و در عین حال اند اما احیا شدهکند کھ شکست خوردهاین دلیل کھ از حوادث افرادی حکایت می

ھد کھ شکست خوردند و ھرگز احیا نشدند، تا بھ ما کمک کند متوجھ بشویم کھ داز افرادی خبر می
توانیم یک کند، بھ خاطر فیض او میو وقتی کھ او ما را احیا میحاضر است تا ما را ببخشد. خدا 

العاده قابل مقدس یک راھنمای فوقحیات پیروزمندانھ داشتھ باشیم... و بنابراین برای من، کتاب
توانیم برداشت مقدس سوءاستفاده کنیم. نمیتوانیم از کتابای زندگی اخالقی ماست. ما نمیاعتماد بر

ھای افراد ذکر شده از شکستمقدس داشتھ باشیم، عمدتا بھ این دلیل کھ موارد اشتباھی از کتاب
یاد بگیریم  برای ما ھستند تا از آنھا یاد بگیریم نھ اینکھ آن رفتار را تکرار کنیم، بلکھ از آن رفتار

تا ببینیم کھ کجا امکان گناه داریم، کجا امکان شکست داریم، و بدین ترتیب، ما را از طریق قدرت 
 مان مقدم باشد.مان محافظت کند تا خدا در زندگیالقدس با درخواست از مسیح برای راھنماییروح

 دکتر اَشیش کریسپال -
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ھای زیادی بھ توانید شکلموضوعی می تلقی عھد عتیق بھ عوان یک آینھ از طریق تحلیل
و این راھبرد چنان اھمیتی دارد کھ ھرگز نباید آن را نادیده بگیریم. ھنگامی کھ بھ خود بگیرد. 

پردازیم، شایستھ است کھ بھ تک تک مضامین ارائھ شده در آن، ولو کاوش در کانن عھد عتیق می
 موضوعات نسبتا جزئی، توجھ کنیم. 

ھای رویکرد بھ کانن عھد عتیق بھ عنوان یک آینھ را مشاھده کردیم، ز راهاکنون کھ برخی ا
یعنی رویکردی  –در موقعیتی قرار داریم کھ بھ دومین راھبرد عمدة مورد پیروی قوم خدا بپردازیم 

 ای رو بھ تاریخ. بھ کانن عھد عتیق بھ عنوان پنجره
 

 کانن بھ عنوان پنجره
بارھا و بارھا انبیای عھد عتیق بھ اسرائیل ھشدار دادند کھ خدمتی وفادارانھ بھ خدا مستلزم 

افراد وفادار در آن است کھ بھ یاد بیاورند خدا در گذشتھ برای آنھا چھ کارھایی انجام داده است. 
ای رو بھ اسرائیل و کلیسای مسیحی، در پاسخ بھ این ھشدارھا ھمیشھ با عھد عتیق بھ عنوان پنجره

مقدسی در اساطیر، پروپاگاندای سیاسی، یا فلسفة انتزاعی ایمان کتاب ریشة اند.تاریخ برخورد کرده
مقدس گزارشی بلکھ ریشھ در این حقیقت دارد کھ خدا در تاریخ عمل کرده و نیز، کتابقرار ندارد. 

قدس بارھا نویسندگان عھد عتیق الروحدھد. قابل اعتماد از آنچھ خدا انجام داده است بھ ما ارائھ می
ھای عھد و بھ ھمین دلیل، تحلیل تاریخی کتابرا بھ تامل در مورد اعمال خدا در تاریخ واداشت. 

 کارگیری عھد عتیق در حیات ما است. عتیق یک راھبرد حیاتی برای درک و بھ
د، طبیعی شوکنیم کھ بھ وقایع گذشتھ مربوط میوقتی ما یک کتاب معمولی را مطالعھ می

گاھی آنچنان غرق مان بھ سوی وقایع تاریخی موصوف در کتاب سوق پیدا کند. است کھ توجھ
کنیم. در عوض، شویم کھ بھ موضوعات برخاستھ از تجربیات شخصی خودمان فکر نمیتاریخ می

کند را تصور بینیم و اوضاع امور در ایامی کھ کتاب توصیف میوقایع را از طریق کتاب می
 نیم.کمی

بھ طریقی مشابھ، کانن عھد عتیق بھ توصیف جھان در شکلی کھ زمانی دور وجود داشتھ 
ای کھ امکان مشاھدة آن جھان را و قوم خدا با رویکرد بھ عھد عتیق بھ عنوان پنجرهپردازد. می

حت ما از این راھبرد تاند. سازد، تسلیم اقتدار سلطنتی خدا بر زندگی خود شدهبرای ما فراھم می
صحبت خواھیم کرد چون بر رویدادھای گذشتھ و آنچھ عھد عتیق دربارة » تحلیل تاریخی«عنوان 

 کند. گوید تمرکز میاین وقایع می
کنیم: موضوع نگاه میبرای کاوشی در تحلیل تاریخی کانن عھد عتیق، یک بار دیگر بھ دو 

تمرکز این راھبرد. تاریخ، و دوم،  ای رو بھیا توجیھ استفاده از عھد عتیق بھ عنوان پنجره اساس
 تحلیل تاریخی متون عھد عتیق نگاه کنیم.  بیایید ابتدا بھ اساس

 
 اساس

کنند کھ ھیچ فرد شناسان و مورخان ادعا میھاست کھ بسیاری از باستانمتاسفانھ قرن
کند کھ کانن عھد عتیق بھ لحاظ تاریخی قابل اعتماد باشد. از دید آنھا این متون منطقی، باور نمی
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این دھند. ھای معنوی یا اخالقی ارائھ میھایی مذھبی ھستند کھ راھنمایی، داستاندر بھترین حالت
ھا پیش بھ قدری گسترده بوده کھ گرایی دربارة اعتبار گزارشات تاریخی عھد عتیق از مدتشک

ھا از برخی اوانجلیکالحتی بعضی از مسیحیان اوانجلیکال را ھم تحت تاثیر قرار داده است. 
 اند.ای رو بھ تاریخ دست کشیدهاستفادة عھد عتیق بھ عنوان پنجره
اما برای حفظ دقت ری تحلیل تاریخی عھد عتیق وجود دارد. دالیل بسیاری برای پیگی

کنیم: طبیعت خود تر بھ آنھا اشاره کردیم محدود میمان، خود را بھ دو موضوعی کھ پیشمطالعة
مقدس ھایی فکر کنیم کھ طبیعت کتابمقدسی. بیایید ابتدا دربارة راهھای کتابمقدس و مثالکتاب

 کند. خی فراھم میاساس محکمی برای تحلیل تاری
 

 مقدسطبیعت کتاب
 گوش کنید: ۱۶: ۳بھ سخن مشھور پولس در دوم تیموتائوس 

 
(دوم  است یددر عدالت مف یتو اصالح و ترب یھو تنب یمجھت تعلھ کتب از الھام خداست و ب یتمام 

 ). ۱۶: ۳تیموتائوس 
 

کنند کھ عھد مسیحیان بھ پیروی از تعالیم عیسی و انبیا و رسوالن قرن اولی او، تایید می
مسیحیان در راستای این تعلیم، است. » توسط خدا دمیده شده«عتیق از سوی خداست، الھام شده، یا 

 ارد.کند، حقیقت دمقدس ادعا میموظفند عھد عتیق را با این عقیده مطالعھ کنند کھ ھر آنچھ کتاب
 

کھ وقتی متون عھد عتیق را کند ما را بھ عنوان ایمانداران موظف می ۱۶: ۳دوم تیموتائوس 
مقدس، دوم کنیم، صحت ادعاھای تاریخی آنھا را بپذیریم، چون این قسمت از کتابمطالعھ می
از یک شده و بازدم اوست. و بنابراین، خوانیم کالم خدا الھام، جایی است کھ می۱۶: ۳تیموتائوس 

القدس، ما بھ مصونیت با الھام روح شود.عیب و عاری از خطا ھم صادر میعیب کالم بیخدای بی
کنیم، فرض شروع میلغزشی آن باور داریم. و بنابراین، وقتی با این پیشکالم خدا از خطا و بی

 د.گوید صحت و حقیقت دارمقدس دربارة مسائل تاریخی میشویم کھ آنچھ کتابمتوجھ می
 کشیش کوین البی -

 
درست 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 
کنند کھ ھر ادعای تاریخی عھد یید میبھ ھمین دلیل، پیروان وفادار مسیح تامسیح انجام داده است. 

ھنگامی کھ عھد عتیق دربارة دھد. عتیق، بھ طور صادقانھ رویدادھای واقعی تاریخی را نشان می
ن آتوانیم مطمئن باشیم کھ بنابراین، میکند. دھد، با اقتدار خود خدا صحبت میرویدادھا تعلیم می

 .نداحقیقتا رخ داده ھارویداد
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برای نمونھ، بسیاری از محققین اند. ھا علیھ این دیدگاه شکل گرفتھز مخالفتانواع مختلفی ا
درست توان بھ آن اعتماد کرد. مقدس بھ قدری گزینشی است کھ نمیکتاب متون اصرار دارند کھ

است کھ گزارش تاریخی عھد عتیق بھ شدت گزینشی است. آنچھ این گزارشات حذف کرده و نادیده 
اند. اما این موضوع بھ ھیچوجھ نباید باعث بیشتر از چیزی است کھ ذکر کردهاند، بسیار گرفتھ

ھمین نکتھ را در مورد زندگی  ۲۵: ۲۱شگفتی ما بشود. بھ یاد دارید کھ یوحنای رسول در یوحنا 
 عیسی گفت:

 
 کنمینوشتھ شود تصور م یلآنھا بھ تفص یاتھم انجام داد کھ اگر جزئ یگرید یاربس یکارھا یسیع

 ؛ ترجمة شریف).۲۵: ۲۱(یوحنا  داشتینم شدیرا کھ نوشتھ م ییھاکتاب یشھم گنجا یاتمام دن
 

ھای مورد نیاز برای گزارش ھمھ چیز در مورد زندگی تواند گنجایش کتاباگر جھان نمی
عیسی را داشتھ باشد، پس باید اذعان کنیم کھ عھد عتیق تنھا بخش کوچکی از وقایع بیشماری را 

با این وجود، این گزینش بھ صحت آنچھ کھ اند. داده دھد کھ در روزگار عھد عتیق رخش میگزار
 زند.ای نمیگوید لطمھمقدس دربارة تاریخ بھ ما میکتاب

مقدسی ھمچنین از این جھت با قابلیت اطمینان تاریخی بھ عھد عتیق مفسرین منتقد کتاب
کند. خدا و ارواح نقشی عمده در گزارش اشاره می کنند کھ بھ رویدادھای فرا طبیعیمخالفت می

گرای امروزی ناخوشایند است. حقیقت اغلب برای مفسرین طبیعتکنند، و این عھد عتیق ایفا می
اما این مسئلھ نباید باعث پریشانی ما بشود، چون ایمان مسیحی از ابتدا تا بھ انتھا، یک ایمان فرا 

کند، نباید با باور عنوان خداونِد از مرگ برخاستھ پیروی میھر کسی کھ مسیح را بھ طبیعی است. 
 پردازد مشکلی داشتھ باشد.رخدادھای فرا طبیعی کھ عھد عتیق بھ توصیف آنھا می

 
من معتقدم کھ مھم است مردم متوجھ بشوند و باور کنند کھ رویدادھای فرا طبیعی بھ ھمان شکلی 

ماد ھستند چون خود این مسئلھ از قابل اعتماد بودن اند، قابل اعتمقدس توصیف شدهکھ در کتاب
اگر مسیح از گوید، می ۱۵ھمانطور کھ پولس در اول قرنتیان باب کند... مقدس صحبت میکتاب

مان قرار داریم. بھ ھمین طریق، مرگ برنخاستھ باشد، ایمان ما پوچ است؛ ما ھمچنان در گناھان
اق نیفتاده باشد، اگر بازگشت از تبعید اتفاق نیفتاده باشد، اگر خروج رخ نداده باشد، اگر تبعید اتف

کنند حقیقت نداشتھ باشد، مقدسی آنھا را توصیف میاگر آن اتفاقات بھ شکلی کھ نویسندگان کتاب
اگر مسیح حقیقتا از مرگ برنخاستھ باشد، اساس ایمان ما از پایھ تخریب شده است. اگر این وقایع 

مقدس مقدس قابل اعتماد نیست. و اگر خود کتابداده باشند، خود کتابواقعا بھ شکل دیگری رخ 
کند در دست نداریم. قابل اعتماد نیست، ما تصویر دقیقی از آنچھ کھ خدا بھ قوم خودش آشکار می

ای ھستند کھ ما از یک بخش کلیدی از قابل اعتماد بودن مکاشفھبنابراین، رویدادھای فرا طبیعی 
 ایم.خدا دریافت کرده

 دکتر جیم جردن -
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شود. بزرگترین مخالفت با صحت تاریخی عھد عتیق از تحقیقات علمی مدرن ناشی میشاید 
اند کھ باور دارند قابل شناسان بسیار برجستھ و دانشمندان دیگر، بھ شواھدی اشاره کردهباستان

شناسان بھ طرح سواالتی دربارة روایت زمینبرای نمونھ، کنند. اعتماد بودن عھد عتیق را رد می
شناسان، شواھدی علیھ آنچھ و یا باستاناند. آفرینش و سیل جھانی در روزگار نوح پرداختھ

 دھند. کند ارائھ میمقدس دربارة بسیاری از رویدادھای تاریخی عنوان میکتاب
با تحقیقات علمی دشوار  ھمة ما باید اقرار کنیم کھ گاھی تطبیق ادعاھای تاریخی عھد عتیق

است. اما مھم است بدانیم کھ چرا چنین است. چرا بین عھد عتیق و علم مدرن تنش وجود دارد؟ 
کم سھ دلیل برای این کھ چرا ممکن است عھد عتیق با شواھد علمی در تضاد باشد وجود دست

 دارد. 
مقدس ن علیھ کتابگاھی دانشمندان در درک شواھدی کھ تایید کنندة ادعاھای آنانخست، 

شناسی و دیگر علوم قائل اگرچھ ما ارزش زیادی برای باستانشوند. ھستند دچار سوء تفاھم می
تصحیح تحقیقات بعدی قرار  موردھای آنھا ھمیشھ گیریکنند. نتیجھھستیم، اما دانشمندان اشتباه می

کھ عھد عتیق در اشارة خود برای مثال، در گذشتھ بسیاری از دانشمندان اصرار داشتند گیرد. می
ھا وجود نداشت. مقدس دربارة ھیتیکند چون ھیچ گزارشی خارج از کتابھا اشتباه میبھ قوم ھیتی
ھا شناسان در قرن اخیر فرھنگ ھیتی را کشف کردند. در حقیقت، مکتوبات ھیتیاما باستان

این تقریبا بھ ھمین طریق، د. انھای بسیار پُرباری در حیطة مطالعات عھد عتیق ارائھ کردهبینش
یک نظر علمی ثابت بود کھ تاریخ عھد عتیق برای خروج و فتح سرزمین موعود، بسیار زودھنگام 

شناسی مجددا مورد سنجش قرار گرفت و حتی از طرف ھای باستانھای اخیر، دادهبود. اما در دھھ
ھای بیشمار اینھا و مثال اند.رائھ شدهمقدس اھایی قوی بھ نفع گزارش کتابغیر ایمانداران، استدالل

کنند کھ وقتی عھد عتیق با شواھد علمی مطابقت ندارد، ممکن ما را متوجھ این حقیقت میدیگری، 
 کنند. است صرفا دانشمندان در ارزیابی خود از شواھدی کھ در دست دارند اشتباه می

مقدسی قرار ھای کتابروایت رسد تحقیقات علمی در تضاد بادومین دلیل اینکھ بھ نظر می
یکی از بھترین اند. مقدسی خوِد عھد عتیق را اشتباه درک کردهدارند این است کھ مفسران کتاب

گالیلھ ھای چنین عدم توافقی، تنازع بین گالیلھ و مقامات کلیسا در ابتدای قرن ھفدھم است. نمونھ
مقدس استدالل ھ کلیسا بر اساس کتابچرخد؛ در حالیکاستدالل کرد کھ زمین بھ دور خورشید می

 ۱۳: ۱۰بخش عمدة این عدم توافق حول محور یوشع چرخد. کرد کھ خورشید بھ دور زمین میمی
 خوانیم: قرار داشت کھ در آنجا اینطور می

 
روز بھ فرو رفتن  یبھ تمام یبو قر یستادآسمان ا یانآفتاب در م ...و ماه توقف نمود یستادآفتاب ا 

 ).۱۳: ۱۰(یوشع  نکرد یلتعج
 

دانست کھ در حقیقت، خورشید برای مدتی گردش ھا این آیھ را بھ معنای آن میکلیسا قرن
اما امروزه دانستند. خود بھ دور زمین را متوقف کرد، و امکان وجود منظومة شمسی را منتفی می

مین حول محور کرده است کھ روز و شب از نتایج چرخش ز تحقیقات علمی بھ طور قطعی ثابت



کانن عھد عتیق: ۴درس    پادشاھی، عھدھا، و کانن عھد عتیق  
 

 

-12- 

و راھنمای مطالعھ بھ بخش فارسی خدمات مسیحی ھزارۀ سوم مراجعھ کنید: جھت دریافت سایر دروس  
farsi.thirdmill.org 

 

در نتیجھ، اکثر مسیحیان امروزی نحوة تفسیرشان از خود در حین گردش بھ دور خورشید ھستند. 
وار برای توانیم مطمئن باشیم کھ نور روز بھ شکلی معجزهمیاند. را تغییر داده ۱۳: ۱۰یوشع 

لی و پدیدارشناسانھ اما ما اکنون این آیھ و موارد مشابھ آن را زبانی معمویوشع طوالنی شده بود. 
کند، مانند روشی کھ در شوند صحبت میدانیم کھ در مورد امور بھ ھمان شکلی کھ دیده میمی

قوت شواھد علمی برای منظومة کنیم. خورشید صحبت می» غروب«و » طلوع«دنیای امروزی از 
ست تا تفسیر باعث نشده کھ اعتبار تاریخی عھد عتیق را رد کنیم، اما بھ ما کمک کرده اشمسی 

 کنیم. تصحیحخود از این بخش عھد عتیق را 
مقدس با یکدیگر ناسازگار بھ دلیل سومی نیز برای اینکھ چرا گاھی شواھد علمی و کتاب

دانشمندان دربارة ھر دوی آنھا دچار سوء تفاھم شده باشیم.  ممکن استرسند، وجود دارد: نظر می
بنابراین باید ھمیشھ پذیرای این احتمال باشیم کھ تحقیقات مقدس مستعد خطا ھستند. و مفسرین کتاب

 کنند.مقدس ھر دو اشتباه میبیشتر نشان بدھند ھم دانشمندان و ھم مفسران کتاب
ھمزمان با اینکھ در پی تحلیل تاریخی عھد عتیق ھستیم، باید ھمیشھ این نکتھ را در نظر 

ری بین تاریخ حقیقی و گزارشات عھد عتیق ھای ظاھداشتھ باشیم کھ ممکن است بعضی از مغایرت
ھای جدیدی برای اعتماد ما بھ اعتبار تاریخی ھر رشتة مطالعاتی، چالشھرگز حل برطرف نشوند. 

شاید ھا را حل کنیم. عھد عتیق ایجاد خواھد کرد، و نباید انتظار داشتھ باشیم کھ تمام این چالش
ھای قابل قبولی ارائھ بدھیم، اما ھنوز در حل ی راهای از درک دست پیدا کنیم، و حتاغلب بھ درجھ

فارغ از ھر تنشی کھ بین ھای تاریخی را از میان برداریم. ای قرار نداریم کھ ھمة دشوارینقطھ
ھای علمی و گزارشات تاریخی عھد عتیق ایجاد شود، قوم وفادار خدا باید از آن چیزی پیروی دیدگاه

الھام االھی عھد عتیق، قرن اولی او دربارة کالم خدا تعلیم دادند.  کند کھ مسیح و انبیا و رسوالن
ای کند. و بھ ھمین دلیل، حق داریم کھ بھ عھد عتیق بھ عنوان دریچھصحت تاریخی آن را ثابت می

 رو بھ تاریخ نگاه کنیم. 
غ کند، باید بھ سرامقدس چطور از تحلیل تاریخی پشتیبانی میاکنون کھ دیدیم طبیعت کتاب

 مقدسی.ھای کتابدومین اساس یا توجیھ برای این رویکرد بھ عھد عتیق برویم: یعنی مثال
 

 مقدسیھای کتابمثال
ھای مقتدر مقدسی و شخصیتھای بسیاری از نویسندگان کتابمقدس شامل مثالکتاب

یک مقدس، حتی در تمام کتابکنند. مقدسی است کھ صحت تاریخی عھد عتیق را تایید میکتاب
برای مقدس اعتبار تاریخی عھد عتیق را از زیر سوال ببرند. نمونھ وجود ندارد کھ نویسندگان کتاب

در  ۴-۱: ۱مثال، این مورد را در نظر بگیرید کھ نویسندة تواریخ چطور در اول تواریخ 
 ھا بر تاریخی بودن عھد عتیق تکیھ کرده است. نامھشجره

 کند:ینطور آغاز میھای خود را انامھنویسنده، شجره
 

-۱: ۱(اول تواریخ  یافَثْ َخنُوْخ َمتُوشالَْح لََمک، نُوْح ساْم حاْم  یاَرْد، یلْ مْھلَْلئِ  یناناَنُوش، قِ  یثآدم، شِ 
۴ .( 
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او با نویسندة تواریخ برای مسیحیان امروزی کار قابل توجھی در اینجا انجام داده است. 

ھای آغازین پیدایش، پنج باب کتاب پیدایش را بھ لحاظ تاریخی قابل ذکر نام سیزده مرد از فصل
دانند. اما نویسندة تواریخ ھا را افسانھ یا ساختگی میھای مدرن این باباکثر انساناعتماد دانست. 

او پیدایش ش گذاشت. ھای آغازین پیدایش را بھ نمایاعتماد کامل خود بھ اعتبار تاریخی حتی باب
ای بھ عنوان پنجره –ھای دیگر عھد عتیق نیز اطمینان کرد ھمانطور کھ بھ بسیاری از کتاب –را 

 قابل اعتماد بھ سوی تاریخ مورد استفاده قرار داد. 
اعمال را در نظر بگیرید.  ۷بھ طریق مشابھ، گزارش لوقا از خطابة استیفان در باب 

ھای مختلف عھد عتیق، دربارة ابراھیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، متاستیفان با استفاده از قس
او تایید کرد کھ ھای تاریخی صحبت کرد. ھارون، یوشع، داوود و سلیمان بھ عنوان شخصیت

شد، اند. تا جایی کھ بھ استیفان مربوط میھای ثبت شده از آنھا در عھد عتیق واقعی بودهداستان
عتیق حقیقی بود. و ھنگامی کھ دیگر یھودیان را بھ توبھ و ایمان بھ مسیح تاریخ ثبت شده در عھد 

 فرا خواند، آن گزارش تاریخی بھ عنوان اساسی برای االھیات او عمل کرد.
 

مقدسی نسبت بھ کار خدا در تاریخ متقاعد ھستند، و بنابراین از اولین صفحات عھد نویسندگان کتاب
بینیم کھ پرستش اسرائیل ریشھ در اعمال خدا دارد. بھ ما می –تثنیھ، برای مثال  ۲۶باب  –عتیق 

گفتند کھ، کردند و این را میھا باید ھدایای خودشان را در پرستش تقدیم میگفتھ شده کھ اسرائیلی
رین و بنابراین، بخشی از عبادت قوم خدا ھمیشھ تم» پدر من [ابراھیم] یک ارامی گمشده بود.«

یادآوری آنچھ کھ خدا در تاریخ انجام داد... کھ ما  –اعالم دوباره، و یادآوری بوده است تاریخی، 
کند، زمانی کھ او در انطاکیة پیسیدیھ، در کنیسة آنجا موعظھ میبینیم. این را از طرف پولس ھم می

کند، بھ دورة داوران او با خروج شروع میکند. دربارة کار خدا در میان قوم خدا صحبت می
خدا بھ کند کھ: گوید کھ خدا راھبرانی منصوب کرد، و از این مضمون استفاده میآید، و میمی

بازوی قوی خود پسر داوود را منصوب کرد، و او را از مرگ برخیزانید. بنابراین، کار خدا در 
برای انجام این عمل، کیھ بر گزارشات آنھا مقدس برای توضیح آن و تتاریخ و استفاده از کتاب

 دھند.مقدس انجام میکاری است کھ ھمة نویسندگان کتاب
 دکتر گریگوری پِری -

 
ای رو بھ تاریخ را دیدیم، باید اکنون کھ اساس رویکرد بھ کانن عھد عتیق بھ عنوان پنجره

بر چھ قرار دارد؟ اھداف تمرکز این راھبرد تفسیری مان را بھ موضوع دوم معطوف کنیم: توجھ
 ھای عھد عتیق چیست؟تحلیل تاریخی کتاب

 
 تمرکز

ای بھ سوی تاریخ، دارای ھمان بھ طور کلی، در نظرگیری عھد عتیق بھ عنوان پنجره
 مقدس است. افراد وفادار در پی آگاھی از ارادة پادشاهاھداف مشترک با رویکردھای دیگر بھ کتاب
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آنچھ دارد کھ خدا بھ یل تاریخی ھمیشھ روش نسبتا مشخصی برای کشف شان ھستند. اما تحلاالھی
 –ترین شکل تحلیل تاریخی عھد عتیق، بازسازی تاریخی است اساسیقوم خود ابالغ کرده است. 

اما یعنی استفاده از عھد عتیق و شواھد دیگر، برای اثبات آنچھ واقعا در گذشتھ اتفاق افتاده است. 
ای رو کامال االھیاتی نیز بھ خود گرفتھ است. عھد عتیق بھ عنوان پنجرهتحلیل تاریخی یک شکل 

بھ تاریخ استفاده شده تا رفتار و گفتار خدا در گذشتھ را کشف کند و بعد مفھوم االھیاتی آن را در 
 زندگی قوم خدا بھ کار بگیرد. 

» مقدسیکتابت االھیا«در قرن گذشتھ، یک شکل رایج از تحلیل تاریخِی االھیاتی با عنوان 
مقدس تواند بھ چند رویکرد مختلف نسبت بھ کتابمی» مقدسیاالھیات کتاب«اصطالح شناختھ شد. 

کنیم کھ در میان مسیحیان مقدسی تاکید میاشاره داشتھ باشد، اما ما بر یک شکل از االھیات کتاب
 انجیلی رواج دارد. 

ی بر دو مرحلة اصلی تمرکز دارد: مقدسی بھ طور کلاین شکل برجستھ از االھیات کتاب
ھای از دوره» تصویر متقارن«توانیم آن را سازند کھ میمقدسی چیزی میاالھیدانان کتابنخست، 

در » زمانیاثر «یا » اثر دیاکرونیک«پردازند کھ تاریخی بخوانیم، و دوم، بھ کاوش در آنچھ می
شماری بھ ھم مرتبط ھستند. اما در ھای بیراهاین دو مرحلھ از نامیم. طول تاریخ عھد عتیق می

راستای اھداف این درس، بھ ھر کدام از آنھا بھ طور جداگانھ نگاھی خواھیم داشت و با ساخت 
 کنیم.یک تصویر متقارن شروع می

 
 تصویر متقارن
کند کھ در یک دورة زمانی معین رخ در اینجا بھ رویدادھایی اشاره می» متقارن«واژة 

بندی مقدس و سپس جمعای از تاریخ کتابمقدسی با تمرکز بر دورهاالھیدانان کتاب. دھندمی
اند، تصاویری متقارن ھای ارتباطی پیچیدة رفتارھا و گفتارھای خدا کھ در آن دوره روی دادهشبکھ

مقدسی را بھ عنوان واحدھا یا ھایی از زمان در تاریخ کتابھا، بخشبندیاین جمعسازند. می
 گیرند. ھایی متقارن از زمان در نظر میشبر

حال، الزم است بھ یاد داشتھ باشیم کھ تاریخ عھد عتیق مانند یک رودخانھ جریان داشت. 
بنابراین، خلق تصاویر متقارن از تاریخ عھد عتیق ھای مجزا تقسیم نشده بود. این تاریخ بھ بخش

ھای مجزا عملی دخانھ بھ بخشھمیشھ بھ نوعی مصنوعی است؛ ھمانطور کھ تقسیم یک رو
خالی از فایده تواند ھای مختلف یک رودخانھ میبا این حال، صحبت از بخشمصنوعی است. 

بندی آنچھ خدا در این ھای زمانی و جمعو بھ طریق مشابھ، تقسیم تاریخ عھد عتیق بھ دوره. نباشد
 ھای زیادی این کار را انجام بدھیم. ز راهتوانیم اما میتواند مفید باشد. ھا گفت و انجام داد، میدوره

مان دربارة پادشاھی خدا، در مورد تاریخ آغازین، تاریخ بھ یاد دارید کھ در درس پیشین
دقت بھ آنچھ کھ خدا در طی ھر یک از این قوم اسرائیل، و تاریخ آیندة عھد جدید صحبت کردیم. 

ھای تاریخی گفت و انجام داد، بھ ما کمک کرد تا چیزھای زیادی دربارة پادشاھی خدا دوره
 بیاموزیم. 
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تاریخ مان دربارة عھدھای االھی، اما ھمچنین این را ھم بھ یاد دارید کھ در درس
از عھدھای عمومی خدا، عھدھای ملی او  ادر آنج ھای عھدی تقسیم کردیم.مقدسی را بھ دورهکتاب

ھای و بعد در ادامھ، این سھ دورة عمده را بھ دورهبا اسرائیل، و عھد تازة پسین خدا صحبت کردیم. 
عھد بنیادھا؛ و عھد  –عھدھای عمومی شامل دورة عھد خدا با آدم تر تقسیم کردیم. زمانی کوچک

عھد برگزیدگی  –ھای ابراھیم دھای ملی را بھ زمانسپس دورة عھشد. عھد ثبات، می –خدا با نوح 
ھمچنین دورة عھد پادشاھی، تقسیم کردیم.  –عھد شریعت؛ و داوود  –موسی یا وعدة اسرائیل؛ 

ھا بھ بندیاین تقسیمبندی کردیم. را بھ تاسیس، تداوم، و تکامل آن بخش –عھد تحقق  –عھد تازه 
خدا را کھ از طریق عھدھای مختلف برقرار ساخت،  ما کمک کردند تا مفاد بنیادین پادشاھی

توان ھای بیشماری ھستند کھ میھای تاریخی فقط دو راه از راهبندیاما این تقسیمتشخیص بدھیم. 
 تصاویری متقارن از تاریخ عھد عتیق ساخت. 

زمان پیش  -» عھد اعمال«بھ دورة » مینستراعتقادنامة وست«برای نمونھ، فصل ھفتم از 
مقدسی از جملھ عھد جدید را کند کھ مابقی تاریخ کتاباشاره می» عھد فیض«و  –گناه آدم  از

قرار » تحت شریعت«بندی مھم در عھد فیض، بین زمانی کھ ھمچنین بھ یک تقسیمدھد. پوشش می
بود بھ معنای عھد جدید اشاره » تحت انجیل«ای کھ داشت بھ معنای زمان عھد عتیق، و دوره

 کند.می
مقدسی از مدرسة االھیات در قرن گذشتھ، گیرھارِدس واس، االھیدان مشھور کتاب

او بھ جای تمرکز بر بندی عھد عتیق با استفاده از معیارھای دیگری پرداخت. پرینستون، بھ تقسیم
ھای تاریخی را با توجھ بھ تغییرات عمده در شکل و محتوای مکاشفة االھی مشخص دورهعھدھا، 

کند: دورة پیش از نجات، قبل از سقوط؛ دورة اول نجات پس ھای ذیل صحبت میدورهاو از کرد. 
شود؛ ای کھ از تبعید بھ سیل زمان نوح منتھی میدورهآدم و حوا از باغ؛  تبعیداز سقوط و پیش از 

ھا؛ دورة موسی؛ و دورة نبوتی رسد؛ دورة پاتریارکھا میای کھ پس از سیل بھ پاتریارکدوره
 ھا اضافھ کرد. موسی. و البتھ بھ عنوان یک مسیحی، دورة عھد جدید را نیز بھ این دوره پس از

مقدسی این است شود، کار االھیدان کتابحال، زمانی کھ یک دورة تاریخی شناختھ می  
ای تمرکز کند کھ خدا و ارادة او را در آن برھھ از زمان آشکار کھ بر شبکة رویدادھای تاریخی

اما کالم خدا بعضی اند. البتھ در ھر دورة تاریخی، ھمة وقایع رخ داده بھ ھم مرتبط بوده اند.کرده
معموال بر مقدسی بنابراین، االھیدانان کتاب کند.از دیگر رخدادھا برجستھ می تراز وقایع را بیش

 کنند. مقدس تمرکز میدھنده یا محوری تاریخ کتاباین رویدادھای شکل
مقدسی بر برشی از تاریخ عھد عتیق متمرکز گامی کھ االھیدانان کتاببھ طور نمونھ، ھن

ھای اسرائیل، ابراھیم، اسحاق، یعنی  زمان پاتریارک –» دورة وعده«شوند کھ غالبا با عنوان می
کنند کھ خدا خودش را در این زمان عمدتا از طریق شود، اغلب مشاھده میشناختھ می –و یعقوب 

محدودسازی کھ یک  شوندمتوجھ میکرد. ھمچنین ھا، و رویاھا مکشوف میگفتار مستقیم، خواب
ھا بر بینند کھ پاتریارکمیھای ابراھیم، اسحاق، و یعقوب وجود داشت. تمرکز قومی بر نسل

ھا پردازند کھ بھ پاتریارکھای فراوان میھای زیادی پرستش کردند. بھ توصیف وعدة نسلمذبح
کنند. این نوع مشاھدات، ھمگی اھمیت وعدة سرزمین بھ پدران اسرائیل را درک میداده شد. 
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 و بھ شناسایی رویدادھایھایی ھستند کھ دورة پاتریارکی را بھ عنوان یک کل توصیف کنند تالش
 کردند. ای بپردازند کھ نقوش اصلی را در طول آن دروة زمانی ایفا میدھندهشکل

یعنی  –تمرکز کنند » دورة شریعت«خواھند بر مقدسی مین کتابیا ھنگامی کھ االھیدانا
اغلب  –زمان موسی کھ اسرائیل را در طی خروج و بھ سوی فتح سرزمین موعود راھبری کرد 

شوند کھ خدا چطور خود را عمدتا از طریق شریعت موسی آشکار ساخت. بر این مسئلھ متمرکز می
محدود قومی بر اسرائیل بھ یک تمرکز ملی تبدیل شد.  کنند کھ چطور تمرکزھمچنین مشاھده می

کنند کھ اشاره میپردازند. بھ توصیف چگونگی ساخت خیمھ و مرکزیت یافتن پرستش در آن می
دھند کھ خدا چطور اسرائیل را بھ سوی اسرائیل بھ لحاظ کّمی رشد زیادی داشت. و نشان می

ویدادھا، دورة موسی را بھ عنوان یک کل این نوع از ر تصاحب سرزمین موعود راھبری کرد.
 دھند. مقدسی بھ ما میکنند و تصویری از این زمان در تاریخ کتابتوصیف می

 
کنند... ما ھای مختلف صحبت میبندی برنامة خدا بھ اعصار و دورهاالھیدانان اغلب از بخش

دربارة پردازد. بندی عھد عتیق میتعدادی مثال در عھد جدید داریم کھ چطور عھد جدید بھ بخش
نامھ بھ کند. این شجرهشود و با داوود ادامھ پیدا مینامة متی فکر کنید. با ابراھیم شروع میشجره

کند. این یک ابراھیم تا داوود، داوود تا تبعید، و تبعید تا مسیح نگاه میتاریخ عھد عتیق از منظر 
ھای دیگری ھم کند... ھمچنین راهبندی میمقدس تاریخ عھد عتیق را بخشراھی است کھ کتاب

اول  ۱۵باب  رومیان و ۵پردازد. بھ پولس در باب بندی تاریخ میھستند کھ عھد جدید بھ بخش
توانید از آدم و مسیح، پیش از شریعت و بعد از شریعت صحبت کنید. بنابراین، میقرنتیان فکر کنید. 

 دھد.ھای انجام این کار را نشان میعھد جدید تعدادی از راه
 مودکتر استفان ولو -

 
لة دوم مقدسی اغلب با در دست داشتن نتایج تصویر متقارن، بھ سراغ مرحاالھیدانان کتاب

 خوانیم.می زمانیرا اثر روند کھ ما آن می
 

 اثر زمانی
. است» در طول زمان«در اینجا، صرفا بھ معنای » زمانی«یا » دیاکرونیک«اصطالح 

ھایی بنابراین، یک اثر زمانی بر راه .اشاره دارددر طول زمان  بسط یا تغییر چیزی ھایو بھ راه
ای بھ دورة دیگر، با یکدیگر در طول زمان از دورهکند کھ رفتارھا و گفتارھای خدا تمرکز می
 شوند.مرتبط می

ھنگامی کھ ما توانیم روند ایجاد یک اثر زمانی را بھ این شکل خالصھ کنیم: ما می
مقدس را با یکدیگر مورد مقایسھ قرار کتاب ھای مختلف از تاریخدھندة دورهرویدادھای شکل

ھمسویی یا شویم کھ بین رویدادھای یک دوره و رخدادھای یک دورة دیگر متوجھ میدھیم، می
دھند کھ کنند و توضیح میمقدسی بھ این پیوندھا توجھ میاالھیدانان کتاب ھایی وجود دارد.نزدیکی

 تند.دھندة تحوالت عھد عتیق ھسچطور آنھا بازتاب
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است  حقیقت ھای تفسیر عھد عتیق اینترین جنبھیکی از دشوارترین و در عین حال غنی
عھد عتیق بھ رخدادھایی در طی ھزاران سال . کندنمیتوصیف  تنھا یک دوره از تاریخ راکھ 
آموزیم خدا در طی این بازة گستردة زمانی چھ گفتھ و انجام داده، ھمزمان با این کھ میپردازد. می

حتی برای یک خوانندة معمولی ھم واضح است کھ این مکاشفات خدا انواع مختلفی از تحوالت 
 دھند. االھیاتی را نشان می

مکاشفات  آنچھ خدا در زمان عھد آدم مکشوف کرد، صرفا در زمان عھد نوح تکرار نشد.
تر مکشوف شده بود. و ھمین موضوع خدا در دورة عھد ابراھیم صرفا تکرار آنچھ نبود کھ پیش

کھ در زمان عھد تازه  ة االھیکند. و مکاشفدربارة زمان عھد موسی و عھد داوود نیز صدق می
 انجام شد نیز از عھد داوود فراتر رفت. 

مکاشفاتی کھ در د با یکدیگر قرار نداشتند. ھا در تضااما مکاشفات االھی در طی این دوره
ھای پیشین گنجانیده و بر شالودة آنھا بنا شدند. ھای پسین انجام شدند، در مکاشفات دورهدوره

ایمان عھد عتیق شبیھ دھندة بلوغ یا رشد طبیعی است. ھای مختلف زمانی نشانھای بین دورهتفاوت
، سپس درختی کوچک، و بعد بھ یک درخت بالغ تبدیل ای رشد کرد کھ ابتدا بھ یک نھالبھ دانھ

یا » اثر زمانی«توصیف این تحوالت در تاریخ عھد عتیق، روندی است کھ ما آن را شود. می
نامیم. برای آنکھ منظورمان را با مثالی روشن کنیم، بیایید تنھا یک جنبھ از می» ردیابی زمانی«

ما بھ وعدة خدا بھ ابراھیم مبنی بر ت را در نظر بگیریم. آنچھ عھد خدا با ابراھیم بر آن تاکید داش
 خوانیم:اینطور می ۱۸: ۱۵اینکھ زمین کنعان را بھ او ببخشد نگاه خواھیم کرد. در پیدایش 

 
 یعنی یم،را از نھر مصر تا بھ نھر عظ ینزم ینا«در آن روز، خداوند با ابرام عھد بست و گفت: 

 ). ۱۸: ۱۵(پیدایش  »امیدهنھر فرات، بھ نسل تو بخش
 

دھد، خدا زمین کنعان را برای فرزندان ابراھیم بھ او وعده ھمانطور کھ این متن نشان می
 ھاگرفتة مربوط بھ دورة پاتریارکاین رویداد، نقشی محوری در ھر تصویر متقارن خوب شکلداد. 

 کند. ایفا می
باید بھ کاوشی در اما برای درک اھمیت این وعدة خدا بھ ابراھیم در تاریخ عھد عتیق، 

زمینة این چھ اتفاقاتی در گذشتھ، پس«ھای تاریخی نیز بپردازیم. الزم است بپرسیم، دیگر دوره
چطور وقایع پس از آن، اھمیت این وعده را آشکار «و » دھند؟وعدة سرزمین کنعان را شکل می

مقدسی را در نظر بگیرید، یعنی تاریخ آغازین، کھ ترین دورة تاریخ کتابابتدا زودھنگام» د؟کننمی
دم، شود. ھمانطور کھ در درس دیگری دیدیم، در روزگار آشامل عھدھای خدا با آدم و نوح می

زمین  خدا ابتدا بشریت را بھ عنوان کاھنان سلطنتی خود مقرر ساخت و بھ آنھا فرمان داد تا بر تمام
 خوانیم:می ۲۸: ۱مسلط شوند. ھمانطور کھ در پیدایش 

 
 یانو بر ماھ یید،و در آن تسلط نما یدرا پر ساز ینو زم یدشو یربارور و کث«گفت:  یشانخدا بد

 ). ۲۸: ۱(پیدایش » یدحکومت کن خزند،یم ینکھ بر زم یواناتیو پرندگان آسمان و ھمة ح یادر
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توانست آسان مرتکب گناه نشده بود و تسلط بر زمین نسبتا میدر این زمان، بشریت ھنوز 

ھای بشری، روند تسلط را پیچیده ساخت. ھمانطور باشد. اما گناه با دشوار و دردناک ساختن تالش
 گفت: ۱۹ -۱۷: ۳کھ خود خدا بھ آدم در پیدایش 

 
 یتبرا یزخورد. خار و خس ن یعمرت از آن با رنج خواھ یامملعون شد، و تمام ا ینسبب تو زمھ ب

خورد تا  ینان خواھ اتیشانیخورد، و بھ عرق پ یصحرا را خواھ یھاو سبزه یانیدخواھد رو
 ھیو بھ خاک خوا یکھ تو خاک ھست یراز یکھ از آن گرفتھ شد ی،کھ بھ خاک راجع گرد ینیح

 ). ۱۹-۱۷: ۳(پیدایش  برگشت
 

ھا ھمچنان بھ تالش دا انتظار داشت کھ انسانبا این وجود، حتی پس از سقوط در گناه نیز خ
برای تسلط بر زمین ادامھ بدھند. حتی پس از آنکھ گناھکاری انسان بھ قدری زیاد شد کھ خدا دست 

اش تا اقصای زمین بھ نابودی جھان در زمان نوح زد، اما فرمان خود مبنی بر گسترش پادشاھی
 بھ نوح فرمان داد: ۱: ۹سیل در پیدایش کھ خدا بالفاصلھ پس از  بھ طوری را حفظ کرد.

 
 ). ۱: ۹(پیدایش  یدرا پر ساز ینو زم یدشو یربارور و کث

 
کند تا درک کنیم کھ وعدة خدا بھ ابراھیم در مورد زمینھ بھ ما کمک میآگاھی از این پس

ن، در زمانة تاریخ آغازیسرزمین، قدمی بھ جلو در تحقق فراخوانی بشر بھ تسلط بر زمین بود. 
خدا صورت خود، یعنی بشر را، برای بنای پادشاھی خویش بر زمین با تسلط یافتن بر دنیای عبث 

 زمانی کھ خداوند ابراھیم و فرزندان او را بھ تصرف سرزمین موعود کنعانآلود فرا خواند. و گناه
حال، این قدم بھ سوی تحقق در دورة پاتریارکی، بھ فرا خواند، این تسلط نمود بیشتری پیدا کرد. 

ھا، قدمی بھ سوی تحققی حتی بزرگتر در خودی خود یک ھدف نبود. وعدة سرزمینی بھ پاتریارک
 بھ ابراھیم وعده داد: ۱۸: ۲۲ھمانطور کھ خدا در پیدایش آینده بود. 
 

 ). ۱۸: ۲۲(پیدایش  یدیا شنچونکھ قول مر یافت،برکت خواھند  ینزم یھاامت یعتو، جم یتاز ذر 
 

کند کھ خدا سرزمین وعده را بھ عنوان یک پایگاه بھ ابراھیم و این آیھ بھ ما یادآوری می
ھای زمین را بھ آنجا قرار بود نقطة آغازی باشد کھ آنھا از آن باید تمام خانوادهفرزندان او بخشید. 

درست ھمانطور کھ خدا  –کردند می سوی برکات نجات و تسلطی خداترسانھ بر تمام زمین ھدایت
 نیز برای بشریت مقرر ساختھ بود. در ابتدا 

ردیابی زمانی ما از تسلط بشریت باید بھ سمت دورة عھد خدا با موسی پیش بھ ھمین دلیل، 
شان مستقر کرد و با در این دوره، خدا اسرائیل را در سرزمین موعود بھ عنوان وطنبرود. 
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ھا را پیش برد. ائیل تحت پیروزی فاتحانة یوشع، وعده بھ پاتریارکبخشیدن سرزمین بھ اسر
 بھ یوشع گفت: ۶: ۱ھمانطور کھ خدا در یوشع 

 
قسم خوردم کھ بھ  یشانپدران ا یکھ برا ینیقوم را متصرف زم ینکھ تو ا یراباش، ز یرو دل یقو
 ). ۶: ۱(یوشع  ساخت یبدھم، خواھ یشانا

 
برای مسلط شدن بر زمین، و وعدة خدا بھ ابراھیم برای سرزمین،  فراخوان اولیة بشریت توسط خدا

 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 

منان خود حفظ کرد و بھ این زمانی بود کھ اسرائیل زمین را در برابر دشبیشتر تحقق پیدا کرد. 
شد، قدمی یک امپراتوری بزرگ تبدیل شد. امنیت سرزمین کھ از سوی خاندان داوود تامین می

ھای امپراتوری در اوایل این اما واقعیتدیگر بھ سوی استحکام و گسترش فتح اولیة سرزمین بود. 
عادل داوود بر تمام زمین کردند؛ روزی کھ خاندان بینی میدوره، ھمچنین روزی در آینده را پیش

 بیان شده است: ۱۷-۸: ۷۲این امید بھ خاندان داوود، بر مزمور کردند. تسلط پیدا می
 

م یاو را تعظ ینسالط یعجم ..جھان. یو از نھر تا اقصا یاتا در یاخواھد کرد از در یو او حکمران
برکت خواھند  یکدیگر یدر او برا یانآدم ..خواھند نمود. یھا او را بندگامت یعخواھند کرد و جم

 ). ۱۷-۸: ۷۲(مزمور  او را خوشحال خواھند خواند ینزم یھاامت یعخواست و جم
 

امید در طی دورة عھد داوود این بود کھ خاندان داوود بھ خدا وفادار خواھد ماند، و پادشاھی 
 ارمغان خواھد آورد.  گسترش پیدا خواھد کرد، و نجات و تسلط ایمانداران بر سرتاسر زمین را بھ

متاسفانھ، این امید عظیم بھ خاندان داوود، در طی زمان تبعید فرو ریخت و دیگر ترمیم 
این دوره، بھ بھ جای آنکھ زمانی برای تحقق بیشتر باشد، در واقع زمانی برای شکست بود. نشد. 

وم او انجام شد، و داوری خدا علیھ قعقبگردی وحشتناک برای تسلط قوم خدا بر زمین تبدیل شد. 
 را از سرزمین خودشان بھ تبعید فرستاد. او ھر دو پادشاھی شمالی و جنوبی 

شان بازگرداند. و عالوه بر این، خدا در رحمت خود، تعدادی از اسرائیلیان را بھ سرزمین
ھای او زروبابل، از نسل داوود را بھ عنوان حاکم قوم خود برخیزاند و پیروزی عظیمی بر ملت

 خوانیم:می ۹ -۷: ۲ھمانطور کھ در حجی ین بھ او بخشید. زم
 

 گویدیم یوتصبا یھوهھا خواھند آمد و امت یعجم یلتھا را متزلزل خواھم ساخت و فضامت یتمام
 ھدخوا تریمعظ ینشخانھ از جالل نخست ینجالِل آخِر ا ..خانھ را از جالل پر خواھم ساخت. ینکھ ا

 ).۹-۷: ۲(حجی  یدرا خواھم بخش یمکان، سالمت ینبود و در ا
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بود، برکت نجات از طریق تسلط خاندان داوود در سرتاسر جھان اگر اسرائیل وفادار می
شان برگشتند، بارھا و بارھا علیھ خدا شوریدند، اما اسرائیلیانی کھ بھ سرزمینکرد. گسترش پیدا می

این استقرار مجدد یک یقت، در حقو بدین ترتیب امکان برکت و گسترش ھرگز تحقق نیافت. 
 شکست تلخ بود. 

مقدسی مسیحی، بھ سراغ آخرین مرحلھ در تاریخ در این نقطھ است کھ االھیدانان کتاب
سازد کھ عھد جدید ایمانداران را مطمئن مییعنی اوج تاریخ در عھد تازه.  –روند مقدس میکتاب

خورده را معکوس قرار مجدد شکستخدا در مسیح عمل کرد تا قصورھای موجود در تبعید و است
عیسی آمد تا لعنت تبعید را وارونھ کند، یافتھ بر زمین را تحقق ببخشد. و تسلط بشریت نجاتکند، 

کنند بتوانند تا آزادی و نجات از گناه را بھ ارمغان بیاورد، تا بدین ترتیب آنھایی کھ از او پیروی می
 گفت: ۲۶: ۲خود عیسی در مکاشفھ با او بر زمین حکمرانی کنند. ھمانطور کھ 

 
: ۲(مکاشفھ  یدھا قدرت خواھم بخشو اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امت یدھر کھ غالب آ

۲۶ .( 
 

الزم است کھ ما بھ گذشتھ برگردیم و در تاریخ کلیسا و در تاریخ متوجھ بشویم کھ خدا چطور کار 
خدا از پیش برکتی برای  –ق. م.  ۲۰۰۰ –کرده، کھ حتی زمانی کھ خدا ابراھیم را انتخاب کرد 

این را  بنابراین، اوداد. میخدا، با انتخاب یک مرد، ھمة جھان را برکت دنیا در نظر گرفتھ بود. 
نشان دادن این نکتھ از طریق کار با ابراھیم، از طریق ایجاد یک رابطھ با ابراھیم و بنا کردن او، 

بھ او کھ دریافت فیض در عین ناشایستگی چگونھ است، و بعد کار از طریق او، از طریق خانوادة 
ای یھودیان نیست، این فقط بر –آمد و اینکھ وقتی مسیح میاو در یک رابطة عھدی انجام داد... 

فقط برای ابراھیم و فرزندان او نیست، بلکھ برای تمام زمین تا درک کنند؛ این خدای ھمة زمین 
کند. و وقتی کھ عیسی آمد، او ھمة این طریقی است کھ او با قوم خود ارتباط برقرار می –است 

براھیم در انتظار آن روز گوید اھا را محقق کرد، بھ طوری کھ حتی عھد جدید میآن امیدھا و وعده
بود، و ابراھیم ھنوز منتظر تحقق آن است، وقتی کھ او و ھمة ایمانداران در سرتاسر زمین از 

 شوند.مرگ برخیزانده می
 کوآرترمندکتر ِکِلی  -

 
مقدسی کھ اثر زمانی گزارش کتابدھد ھایی را نشان میاین مثال مختصر، تنھا یکی از راه

بھ تاریخی کھ گزارش  دھد. نگاه از دریچة عھد عتیقشی از عھد عتیق ارائھ میاز تاریخ، بھ ما بین
 دھد، راھی اساسی برای تشخیص اھمیت کانن عھد عتیق است.می

مان را در حین توانیم کالم پادشاهاکنون کھ بھ ترسیم این نکتھ پرداختیم کھ چطور می
مان را بھ ه دریافت کنیم، باید توجھرویکرد بھ کانن عھد عتیق بھ عنوان یک آینھ و یک پنجر

یعنی بھ  –گیرد رویکردی بھ عھد عتیق معطوف کنیم کھ آن را بھ عنوان یک تصویر در نظر می
 ھای ادبی. نگاریچھرهای از عنوان مجموعھ
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 کانن بھ عنوان تصویر

بھ عنوان فھرستی  این مجموعھ کتبدانند کھ ھمة کسانی کھ با عھد عتیق آشنایی دارند می 
رسند. عھد عتیق ھمچنین یک گزارش مستقیم از وقایع بھ دست ما نمیاز مضامین یا موضوعات 

تر در این درس گفتیم، عھد عتیق بینشی معتبر در تاریخی ھم نیست. حال ھمانطور کھ ما پیش
پیش از ھر  دھد. امابخشد و گزارشی حقیقی از تاریخ ارائھ میمورد انواع موضوعات بھ ما می

ھمانطور کھ ای شامل انواع کتب است. ای از آثار ادبی، و کتابخانھچیز، کانن عھد عتیق مجموعھ
ھا را بھ مقدسی ساختار و محتوای ھر یک از این کتاببھ زودی خواھیم دید، نویسندگان کتاب

عھدھای خدا از  نگارش درآوردند تا بھ اسرائیلیان باستان تعلیم بدھند کھ با سرسپردگی بھ مفاد
و بھ ھمین دلیل، قوم وفادار خدا در طول اعصار، با ھای مشخصی، پادشاھی او را پیش ببرند. راه

ھای زیادی در ھای ادبی، بینشنگاریھای عھد عتیق بھ عنوان تصاویر یا چھرهرویکردی بھ کتاب
 اند. ھای عھد عتیق بھ دست آوردهمورد اھمیت کتاب

دیدار از یک موزة ھنری ین رویکردی بھ کانن عھد عتیق مانند از بسیاری جھات، چن
دانید کھ عجیب میبصری رفتھ باشید،  ھایاگر شما تا بھ حال بھ یک موزه یا نمایشگاه ھنراست. 

نیست از یک متخصص یا حتی یکی از تماشاگران بشنویم کھ دربارة استفادة ھنرمندان از نور، 
دھند کھ چطور شان را اینطور ادامھ میو اغلب صحبتند. رنگ، خطوط، شکل، و بافت صحبت کن

آیا ھدف ھنرمند سازند. کند را آشکار می» بیان«این عناصر ھنری، آنچھ کھ ھنرمند کوشیده تا 
خواھد نوعی کند؟ آیا میمذھبی بوده است؟ آیا سیاسی بوده است؟ آیا ھنرمند از آرمانی تجلیل می

 تواند بھ ھمین شکل ادامھ پیدا کند.ھد؟ این فھرست میعدالتی را نشان بدشرارت یا بی
منتقدین ھنری معموال برای پاسخ بھ اینگونھ سواالت، نکات بسیار بیشتری از آنچھ کھ بر 

، »ھنرمند چھ کسی بوده است؟«پرسند، گیرند. آنھا میشود را در نظر میبوم نقاشی ظاھر می
ھا ؛ و ھمچنین بھ طرح این پرسش»ذاشتھ است؟تجارب ھنرمندان چطور بر ھنر آنھا تاثیر گ«

ھنرمند چگونھ ھنر خود را بھ «، »اثر ھنری برای چھ کسی خلق شده است؟«پردازند کھ، می
 »شکلی طراحی کرده کھ بر باورھا، رفتارھا، و احساسات دیگران تاثیر بگذارد؟

وان تصویر صحبت ھای عھد عتیق بھ عنتوانیم از رویکرد بھ کتابمی بھ طریق مشابھ،ما 
گیریم، بلکھ شوند را در نظر میھای عھد عتیق ظاھر میما نھ تنھا آنچھ بر صفحات کتابکنیم. 

شویم. شان متمرکز میھمچنین بر حیات نویسندگان عھد عتیق و توجھ آنھا بھ نیازھای مخاطبین اولیھ
کند کھ چطور نویسندگان نامیم چون بر این نکتھ تمرکز میمی» تحلیل ادبی«ما این راھبرد را 

خود را طراحی کردند تا بر باورھا، رفتارھا، و احساسات قوم خدا کھ این  ھایمقدسی کتابکتاب
 کتب نخستین بار برای آنھا نوشتھ شد، تاثیر بگذارند. 

توانند از طریق تحلیل ادبی بھ عنوان ھای عھد عتیق میبرای کاوشی در اینکھ چطور کتاب
ابتدا دربارة تر نیز اتخاذ کردیم. کنیم کھ پیشوند، از ھمان رویکردی پیروی میتصویر تلقی بش

بھ تمرکز این راھبرد نگاه دوم، و کنیم. اساس یا توجیھ چنین رویکردی بھ عھد عتیق صحبت می
 خواھیم کرد. بیایید ابتدا بھ اساس تحلیل ادبی نگاه کنیم. 
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 اساس

ھای بسیاری برای نگاه بھ اساس تحلیل ادبی وجود دارند، اما در راستای اھداف این راه
کنیم: نخست، طبیعت خود درس، ما یک بار دیگر خودمان را تنھا بھ دو عامل محدود می

بیایید ابتدا این نکتھ ھای مقتدر. مقدسی و شخصیتکتاب ھای نویسندگانمقدس؛ و دوم، مثالکتاب
ھای عھد عتیق بھ عنوان مقدس، ارزش رویکرد بھ کتاببگیریم کھ چطور طبیعت کتاب را در نظر

 دھد.ھای ادبی را نشان مینگاریچھره
 

 مقدسطبیعت کتاب
آشکار کانن عھد عتیق قرار دارد. نخست اینکھ  کم و بیشتحلیل ادبی بر اساس سھ ویژگی 

ای از طومارھا یا عھد عتیق مجموعھرسد. ھا یا واحدھای ادبی بھ دست ما میکانن بھ شکل کتاب
سال نوشتھ شدند تا بھ نیازھای اسرائیل  ۱۰۰۰ای بیش از ھای نسبتا مستقلی است کھ طی دورهکتاب

دھد کھ عھد مقدس امروزی نشان مییک نگاه گذرا بھ فھرست مطالب یک کتاب باستان بپردازند.
ھای عھد عتیق آشنا قدس با فھرست سنتی کتابماکثر دانشجویان کتابکتاب است.  ۳۹عتیق، شامل 

 ھستند، اما باید بھ چند ویژگی این واحدھای ادبی اشاره کنیم. 
ھای عھد عتیق کنیم، چون آنھا از ابتدا زمان زیادی صرف اسامی کتاب برای شروع، نباید

ترجمة یونانی  – اند و برخی از سپتواجنتتر یھودی آمدهھای قدیمیاند. برخی عناوین از سنتنبوده
ھای بسیار ھای امروزی ما از سنتمقدسو بعضی از عناوین در کتاب –باستان از عھد عتیق 

 اند. متاخر مسیحی آمده
ھمچنین باید اشاره کنیم کھ اول و دوم سموئیل، اول و دوم پادشاھان، و اول و دوم تواریخ 

بھ طریق مشابھ، بسیاری از مفسرین اند: سموئیل، پادشاھان، و تواریخ. در اصل سھ کتاب بوده
ھمزمان کھ عھد عتیق را با اند. اند کھ عزرا و نحمیا نیز در اصل یک کتاب بودهاستدالل کرده

خواھیم واحدھای کانن را بھ ھمان شکلی کھ در ابتدا کنیم، میگاھی بھ تحلیل ادبی مطالعھ مین
 اند در نظر بگیریم. وجود داشتھ

کنیم، مھم است کھ بھ ترتیب یا تنظیم و ھمچنین زمانی کھ در مورد کانن عھد عتیق فکر می
طول زمان دستخوش تغییر شده ھای عھد عتیق در ترتیب کتابھای آن تکیة زیادی نکنیم. کتاب
 است.

از زمانی زودھنگام معاصر با یوسیفوس در قرن اول، جوامع یھودی عھد عتیق را بھ سھ 
) در عبری؛ و ְנִבִאיםایم () در عبری؛ انبیا یا نبیּתֹוָרהشریعت یا تورات (بخش عمده تقسیم کردند: 

ھا در اشاره بھ است کھ جوامع یھودی قرن بھ ھمین دلیلدر عبری.  )ְּכתּוִביםنوشتجات یا کاتوویم (
» ن«برای شریعت موسی یا اسفار پنجگانھ، » ت« -کردند استفاده می» تنخ«مقدس عبری از کتاب

دھد و ھای خود بازتاب میعھد جدید این عادت را بھ روشبرای نوشتجات. » ک«برای انبیا، و 
اولین کتاب  -» شریعت، انبیا، و مزامیر« یا» شریعت و انبیا«گاھی کل عھد عتیق را با عناوین 

 دھد. مورد اشاره قرار می –از نوشتجات 
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ھای کانن عھد عتیق را بر اساس سپتواجنت، یعنی اما بھ طور کلی، کلیسای مسیحی کتاب
بھ جای پیروی از ترتیب تنخ، ما معموال از ترتیب شریعت عھد عتیق یونانی، مرتب کرده است. 

ھا؛ و از ایوب تا غزل غزل –از یوشع تا استر؛ کتب شعری  –ھ؛ کتب تاریخی یا اسفار پنجگان –
 کنیم. از اشعیا تا مالکی، صحبت می –انبیا 

ھای عھد عتیق، نکتة بسیار مھمی را برای رویکرد تحلیل این تغییرات در ترتیب کتاب
بنابراین، کتب عھد عتیق در اصل آثار ادبی نسبتا مستقلی بودند. سازند. ادبی بھ عھد عتیق آشکار می

گیریم، باید در وھلة اول بر درک وقتی کھ ما کانن عھد عتیق را بھ عنوان یک تصویر در نظر می
ما بھ کتاب پیدایش بھ عنوان کتاب پیدایش با طرح متمایز ھر کتاب بھ عنوان یک واحد تمرکز کنیم. 

کنیم؛ کتاب خروج بھ عنوان کتاب خروج و ھمینطور الی ی خودش نگاه میھای االھیاتو دغدغھ
 آخر. 

 
شاید بتوانید استثناھای خاصی مانند کتاب  –مقدس، در اغلب موارد واحد ادبی اساسی در کتاب

مقدس، کتاب اما در اغلب موارد، واحد ادبی اساسی کتاب –مزامیر یا سرودنامھ پیدا کنید 
و این بھ معنای نویسند. ھا را میکنند و کتابریزی میھا اساسا برنامھیسندهمقدسی است. نوکتاب

شود کھ ھایی کھ بالفاصلھ قبل و بعد از آن وجود دارد محدود نمیمتن فقط بھ قسمتآن است کھ 
البتھ اینطور ھست، و این بسیار مھم است، در واقع خیلی مھم است. اما بھ راستی، مھم است کھ 

کند، چھ نقشی در کلیت کتابی کھ بخشی از آن است ایفا باشیم یک متن چطور عمل می توجھ داشتھ
 کند. می

 دکتر دیوید بایر -
 

دھد، این حقیقت است کھ دومین ویژگی عھد عتیق کھ اھمیت تحلیل ادبی را نشان می
گذارند. ھمة ما بر اساس تجربة ای را بھ نمایش میھای ادبی پیچیدهھای عھد عتیق ویژگیکتاب

دانیم کھ برخی از نوشتجات نیازمند توجھ بیشتری بھ ھنر ادبی خود نسبت بھ دیگر مشترک می
بھ طور مثال، عجیب خواھد بود کھ ببینیم یک لیست خرید با قریحة شعری نوشتھ ند. ھا ھستنوشتھ

شود. وقتی کھ ما با یک یادداشت سریع و کوتاه معموال با پیچیدگی یک رمان نوشتھ نمی شده باشد.
شویم، معموال نیازی نیست کھ توجھ زیادی بھ کیفیت ادبی آنھا نشان نوشتجات ساده روبرو می

کنیم، اگر بخواھیم بینشی دربارة متن ما ھنگامی کھ یک رمان یا شعر پیچیده را مطالعھ میابدھیم. 
 بھ دست بیاوریم باید بھ فنون ادبی نویسنده توجھ کنیم. 

ھای ای از مطالب مکتوب را از فرھنگشناسان طیف گسترده، باستانپیداستھمانطور کھ 
ھا، رسیدھا و مواردی اینچنین ھا، فھرستما نامھاند. مقدس کشف کردهدیگر معاصر با دوران کتاب

از  ایپیچیدهبسیار اما ھمچنین آثار ادبی در دست داریم کھ دارای پیچیدگی ادبی زیادی نیستند. 
ھا اسطورهمقدس دارای ھای بزرگ روزگار کتابفرھنگن نیز در دست داریم. خاور نزدیک باستا

ای بودند کھ با دقت اینھا آثار ادبیھا، اسناد حقوقی پیچیده، و متون آیینی دشوار بودند. و افسانھ
 زیادی طراحی شدند. 
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ما از  ای قرار دارند کھترین آثار ادبیھای عھد عتیق در میان استادانھبدون شک، کتاب
ترین با توجھ بھ اکثر معیارھا، کتب عھد عتیق برابر یا فراتر از عالیشناسیم. دنیای باستان می

ھای پیچیدة ادبی درک این ویژگیھای جھان باستان ھستند. ادبیات ھنرمندانة بزرگترین فرھنگ
ور در پی کند تا متوجھ بشویم کھ نویسندگان عھد عتیق چطھای عھد عتیق بھ ما کمک میکتاب

 تاثیرگذاری بر حیات مخاطبان خود بودند.
کانن عھد دلیل سومی کھ ما باید بھ دنبال تحلیل ادبی عھد عتیق باشیم، تنوع ادبی آن است. 

ای متنوع در عوض، مانند منظرهعتیق یک زمین مسطح با نوشتجاتی مشابھ در ھر صفحھ نیست. 
بھ عبارت دیگر، ھاست. ھا و اقیانوسز، بیابانھای حاصلخیھا، دشتھا، رودھا، دریاچھاز کوه

 ھا و الگوھای ادبی ھستند. دھندة انواع مختلفی از گونھھای عھد عتیق نشانکتاب
ھای عھد عتیق عمدتا روایی ھستند، مانند پیدایش، یوشع، داوران و روت. بعضی از کتاب

عار و ھمچنین پرستش و تعالیم ھا، اشھای مختصر، فھرستنامھھا ھمچنین شامل شجرهاین کتاب
ھای دیگر در کانن عھد عتیق عمدتا شعری ھستند، مانند مزامیر، ایوب، کتابشوند. میاجتماعی 

نثر بسیار صاحب ھا مانند جامعھ و مالکی با این وجود، برخی دیگر از کتابو بسیاری از انبیا. 
 تند. ھا مشخصة کتاب تثنیھ ھسعالوه بر این، خطابھ سبکی دارند.

اند اھمیت زیادی ھای عھد عتیق در انواع مختلف ادبی نوشتھ شدهتشخیص اینکھ کتاب
ھای خاص خودشان را برای تاثیرگذاری بر ھای ادبی، روشدارد، چون ھر کدام از این گونھ

ھا باید بھ عنوان خطابھ، شریعت و قوانین باید بھ عنوان قوانین خوانده شوند؛ خطابھمخاطب داشتند. 
ھا، رویاھا بھ عنوان رویا، ھا بھ عنوان داستان، اشعار بھ عنوان شعر، امثال بھ عنوان مثلداستان

تیق در ابتدا ھای عھد عبرای کشف این نکتھ کھ کتاب ھا بھ عنوان نبوت مطالعھ شوند.و نبوت
مشخصة  ای کھھای ادبیچطور برای تاثیرگذاری بر زندگی قوم خدا طراحی شده بودند، باید گونھ

مقدس این نیز راه دیگری است کھ خود طبیعت کتاب ھر کتاب عھد عتیق ھستند را در نظر بگیریم.
 کند. اھمیت تحلیل ادبی را آشکار می

 
کند کھ کند مھم است چون بھ ما کمک میمقدسی کھ کسی مطالعھ میدرک نوع ادبی یک متن کتاب

 –انواع ادبی بپرسیم. سواالت خوبی در مورد متن کند تا بھ ما کمک میآن را درست تفسیر کنیم. 
کنند بھ ما کمک می –ای عمده ھای گونھبندیھای شریعت؛ این دستھعمدتا شعری، روایی، قسمت

کنند کھ سواالتی در مورد بھ ما کمک میکھ متوجھ بشویم باید انتظار چھ چیزی را داشتھ باشیم. 
عری باشد سواالت متفاوتی نسبت بھ زمانی کھ متن اگر متن مورد مطالعھ، شمتن مطرح کنیم. 

کھ جزئیات وقوع یک رویداد تاریخی را  در پی آن نیستپرسیم. شعر معموال روایی است می
کنند؛ از استعاره اشعار اغلب از زبانی بسیار تلویحی برای توصیف امور استفاده میتوصیف کند. 

 کنید. ھای گوناگونی تفسیر میتلف ادبی را از راهبنابراین، شما این انواع مخکنند. استفاده می
 دکتر جیم جردن -
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مقدسی، ھای کتابمقدس، ھمچنین بر بنیان مثالتحلیل ادبی عالوه بر طبیعت خود کتاب
ای از کانن ھای مقتدر نیز قرار دارد کھ چنین تلقیمقدس و شخصیتھایی از نویسندگان کتابمثال

 عھد عتیق داشتند.
 

 مقدسیھای کتابمثال
مقدسی رویکردی در پرتو اھداف نویسنده نسبت ھای کتابھر بار کھ نویسندگان و شخصیت

برای نمونھ، عیسی اند. بھ مخاطب دربارة عھد عتیق اتخاذ کردند، نوعی تحلیل ادبی را بھ کار برده
، بر تحلیل ادبی دربارة طالق نوشتھ است ۱: ۲۴در حین پرداختن بھ آنچھ کھ موسی در تثنیھ 

، برخی از فریسیان دیدگاه عیسی دربارة طالق را اینطور بھ چالش ۴: ۱۰متمرکز شد. در مرقس 
 کشیدند:

 
 ). ۴: ۱۰(مرقس  و رھا کنند یسندنامھ بنواجازت داد کھ طالق یموس

 
کردند را بھ عنوان تعلیمی تفسیر می ۱: ۲۴در روزگار عیسی، بعضی از فریسیان تثنیھ 

 دھد، او را عمال بھ ھر دلیلی طالق بدھد.ای بھ زن مینامھتواند مادامی کھ طالقمرد میکھ یک 
اما عیسی با خوانش این متن در پرتو ھدف موسی و وضعیت مخاطبانش، این تفسیر غلط را 

 گفت: ۵: ۱۰تصحیح کرد. عیسی در مرقس 
 

 ).۵: ۱۰(مرقس  شما نوشت یحکم را برا ینشما ا یبھ سبب سنگدل
 

دلی اسرائیلیان صادر کرده عیسی اشاره کرد کھ موسی اجازة طالق را بھ عنوان پاسخی بھ سخت
 بود. 

کنیم، مھم است تشخیص بدھیم کھ عیسی از خارج در راستای اھدافی کھ اینجا دنبال می
در پرتو آنچھ کھ از موسی بھ  اوتثنیھ از بستر تاریخی آن خودداری کرد.  ۲۴کردن متن باب 

فریسیان از  نگاه کرد. بھ این متن دانستنویسنده و اسرائیلیان باستان بھ عنوان مخاطب میعنوان 
اما عیسی از اھمیت این در نظرگیری مقصود موسی در قبال مخاطبان سنگدلش غافل شده بودند. 

بھ گناھکاری آنھا بود، عوامل آگاه بود و بھ درستی نتیجھ گرفت کھ قانون موسی در واقع پاسخی 
 آل. یک ایده نھ

گوش کنید کھ پولس شود. دیده می ۲۴-۲۲: ۴مثال دیگری از تحلیل ادبی، در غالطیان 
او ھاجر و پسرش  کنیزھای عھد عتیق از سارا ھمسر ابراھیم و پسرش اسحاق، و دربارة داستان

 اسمائیل چھ نوشت:
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د. پسر کنیز بھ شیوة نوشتھ شده کھ ابراھیم دو پسر داشت، یکی از کنیز و دیگری از زنی آزا
وار تلقی توان تمثیلمعمول بشری تولد یافت؛ اما تولد پسر زن آزاد، حاصل وعده بود. این را می

 ). ھزارة نو، ترجمة ۲۴-۲۲: ۴(غالطیان  کرد: این دو زن بھ دو عھد اشاره دارند
 

اق، و ھاجر بیان کرد کھ روایت پیدایش از تعامالت ابراھیم با سارا و اسح ۲۴پولس در آیة 
ھستند. بھ عبارت دیگر، » دو عھد«چون آنھا نمایندة » وار تلقی کردتوان تمثیلمی«و اسمائیل را 

پولس متوجھ شده بود کھ روایت تعامالت ابراھیم با سارا و ھاجر بھ منظوری خاص و برای 
 اسرائیلیانی نوشتھ شده بود کھ مخاطبین اولیة پیدایش بودند. 

کند کھ ابراھیم با انتخاب بین دو راه مربوط بھ خدا ت شده روشن میآنچھ در پیدایش ثب
راه سارا و اسحاق در یک سو، و راه ھاجر و اسمائیل در سوی دیگر. از یک طرف روبرو بود: 

ابراھیم زمانی کھ بر خدا تکیھ کرد کھ وعدة خود دربارة فرزندی از طریق سارا را بھ جا بیاورد، 
این مسیر تکیھ بر خدا و وعدة او دشوار بود، اما راه منتھی بھ برکت خدا . نسبت بھ خدا وفادار بود

دار شدن از طریق ھاجر، ھای خودش برای بچھبود. اما از طرف دیگر، زمانی کھ ابراھیم بھ تالش
ھای شخصی، منجر بھ این مسیر تکیھ بر تالشیک کنیز مصری، تکیھ کرد، بھ خدا وفادار نبود. 

 ابراھیم شد. داوری خدا علیھ 
ھای ابراھیم برای زمانی کھ موسی دربارة زندگی ابراھیم نوشت، کامال از اھمیت انتخاب

ھا را بھ طوری در پیدایش تعریف کرد کھ خوانندگان او این داستانمخاطبان اسرائیلی خود آگاه بود. 
 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 

اعتماد بھ خدا و وعدة او دشوار بود، اما مسیر برکت بود. از طرف دیگر، موسی اسرائیلیان کرد. 
ھای شخصی خود با اشتیاق بھ مصر تکیھ نکنند؛ درست ھمانطور کھ ابراھیم تا بھ تالشرا خواند 

 شد. عقبگرد منجر بھ داوری خدا علیھ اسرائیل میبھ سوی ھاجر، کنیز مصری، رفت. 
ھا را دربارة وضعیت کلیساھای این داستانپولس پس از این تاکید بر ھدف اولیة موسی، 

 ن با دو انتخاب بین انجیل حقیقی از طرف پولس و انجیل دروغینیغالطیاغالطیھ بھ کار برد. 
انجیل حقیقی این بود روبرو بودند کھ از طرف نمایندگان اورشلیم بھ کلیساھای آنان وارد شده بود. 

انجیل دروغین مردم را از شود. ھای خدا در مسیح حاصل میکھ نجات از طریق اعتماد بھ وعده
ھای شخصی برای اطاعت از شریعت بھ کرد و بھ سوی تالشدور میھای خدا ایمان بھ وعده

 داد. عنوان راه نجات سوق می
ھای خدا ھمانطور کھ پولس در غالطیان گفت، آنھا کھ انجیل حقیقی را با ایمان بھ وعده

روند، اما آنھایی کھ در پی انجیل دروغین میکنند، فرزندان سارا و وارثان وعده ھستند. پیروی می
پولس روشن ساخت کھ انجیل حقیقی ایمان بود.  فرزندان ھاجر ھستند و وارث ھدیة نجات نخواھند

شود و انجیل دروغین اطاعت از شریعت تنھا بھ داوری ھای خدا، بھ برکات منجر میبھ وعده
ھایی کھ موسی گزارشات تاریخی دقت او بھ روش –توجھ پولس بھ تحلیل ادبی خواھد انجامید. 
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بود کھ باعث شد او پیدایش را بھ این طریق دربارة  –برای مخاطبینش طراحی کرد  خود را
  وضعیت کلیساھای غالطیھ بھ کار بگیرد.

مان اکنون کھ بعضی از مبانی تلقی کانن عھد عتیق بھ عنوان یک تصویر را دیدیم، باید توجھ
در مورد کانن عھد عتیق  ھای اصلی این راھبرداندیشھرا بر تمرکز تحلیل ادبی معطوف کنیم. 

 چیست؟
 

 تمرکز
تفسیر دستوری «مقدس، از مسیحیان انجیلی اغلب در اشاره بھ روش صحیح تفسیر کتاب

کنند. منظور این است کھ تاویل یا تفسیر باید در وھلة اول، بر دستور زبان استفاده می» تاریخی –
و منظور این باید تاریخی ھم باشد.  اما در عین حال، تفسیرمقدسی تمرکز کند. یا طرح متن کتاب

ھای تاریخی نویسنده و مخاطب اولیة آن متن زمینھاست کھ دستور زبان یک متن را باید در پرتو 
ھای موضوعی و تاریخی ھم بھ چشم این عوامل تا حدی در رویکردھای معتبر بھ تحلیلدید. 

 اما بھ ویژه در تحلیل ادبی بسیار اھمیت دارند. خورند. می
برای مشاھدة تمرکز تحلیل ادبی، بھ سھ موضوع نگاھی خواھیم داشت. نخست، نویسنده؛ 

بیایید ابتدا بھ اھمیت در نظرگیری دوم، مخاطب اولیھ؛ و سوم، سند یا متنی کھ در نظر داریم. 
 نویسندگان کانن عھد عتیق فکر کنیم. 

 
 نویسنده

پیروان مسیح متوجھ ھستند کھ خدا کل کانن عھد عتیق را الھام کرده و بر فرایند نگارش 
تر در این مجموعھ دروس دیدیم، این الھام ارگانیک اما ھمانطور کھ پیشآن نظارت داشتھ است. 

ھا، افکار، احساسات، و مقاصد نویسندگان انسانی برگزیدة خود استفاده کرد زمینھبود. خدا از پس
خوانیم باید بھ این جنبة انسانی بنابراین، وقتی کھ عھد عتیق را میھای کانن را شکل بدھد. تا کتاب

از یک سو باید متوجھ تعدادی از خطرات این رویکرد بھ عھد عتیق باشیم و از ھم توجھ کنیم. 
 سوی دیگر باید تعدادی از مزایای آن را ببینیم. 

ھای عھد عتیق فکر در وھلة اول، وقتی بیش از اندازه دربارة نویسندگان انسانی کتاب
ھا در گذشتھ، بسیاری از مفسران آنچنان بر نویسندهشویم. کنیم، با خطراتی جدی روبرو میمی

این  گرفتار ساخت.شناختی شناختی و جامعھتفکرات روان تارھای در متمرکز شدند کھ آنھا را
ھای بیش از حد در مورد شناسایی دقیق نویسنده، شرایط آنھا تا حدودی از فرض و گمان گرفتاری

بھ ھمان اندازه کھ شد. ھای االھیاتی او ناشی میخاصی کھ با آن روبرو بود، و جزئیات انگیزه
ن را تفاسیرما، دانیمپا را فراتر از آنچھ بگذاریم کھ میاگر  اما توانند مھم باشند،چنین مسائلی می

توان این نوع تاکید بیش از حد بر نویسنده را میکنیم. تا حد زیادی بھ حدس و گمان متکی می
 شود. میدر بازآفرینی اھداف نویسنده، توجھ زیادی صرف آن نامید، کھ » اشتباه عمدی«

تواند مزایای مقدسی میاما در وھلة دوم، یک تمرکز محتاط و مسئوالنھ بر نویسندگان کتاب
شاید نتوانیم بھ قدری کھ دوست داریم دربارة آنھا بدانیم اطالعات کسب مان داشتھ باشد. دی برایزیا
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ھای آنان توانیم چیزھای زیادی متوجھ بشویم کھ بھ ما در درک نوشتھاما با این وجود میکنیم، 
و  توانیم درجات مختلفی از دانش عمومی دربارة ھویت آنھا، شرایط آنھا،میکند. کمک می

 شان داشتھ باشیم. ھای االھیاتیانگیزه
 

مقدس را درک کنیم، اطالعاتی دربارة نویسندة کنیم معنای یک کتاب در کتابزمانی کھ تالش می
بھ طریقی کھ  –القدس و این بھ خاطر آن است کھ روحتواند کمک بزرگی بھ ما باشد. آن کتاب می

شان، استفاده ھای تجربیزمینھشان، پسیھااز افراد بشر با شخصیت –توانست فقط خدای حاکم می
و اغلب وقتی کھ بتوانیم بھ نوعی متوجھ این کرد تا کالم مصون از خطایش را بھ دست ما برساند. 

بشویم کھ او چطور نویسندة انسانی را شکل داد تا ھمانی باشد کھ از طریق او کالمش را بیان 
یک نمونة خوب، کنم، فکر می ۵۱من بھ... مزمور شود. تر میمتن ھم غنی مان ازکند، درکمی

مزمور توبة داوود و تشخیص گناه وحشتناکش بر ضد اوریا، سردار وفادارش با تصاحب بتشبع، 
بینیم کھ مردی مطابق دل خدا وقتی ما این مزمور را بھ عنوان اعتراف پادشاھی میو آن اعتراف. 

کند، تمام مزمور کب گناھی سخت شده، اما بخشش را نزد خدا پیدا میبود، در عین حال مرت
 شود.مان زنده میبرای

 دکتر دنیس جانسون -
 
برای آنکھ منظورمان را با مثالی روشن کنیم، بیایید آنچھ کھ دربارة دو نویسندة مھم عھد  
ما ة اول و دوم تواریخ. نویسندة اول و دوم پادشاھان، و نویسنددانیم را در نظر بگیریم: عتیق می
، انداسامی آنھا یا اینکھ دقیقا چھ زمانی نوشتھ از اند.دانیم این نویسندگان چھ کسانی بودهدقیقا نمی

بنابراین، تکیة زیاد بر این نوع دانیم. ھای روانی آنھا نمیقطعا چیز زیادی از زمینھ .خبریمبی
 تفسیرمان را بر حدسیات بنا کنیم. شود کھ ھای آنھا باعث میمسائل در تفسیر کتاب

توانیم از خود عھد عتیق بھ اطالعات ارزشمندی دربارة ھر دوی این میاما در عین حال، 
دانیم کھ نویسندة پادشاھان کتاب خود را ھمزمان با تبعید برای مثال، می نویسندگان دست پیدا کنیم.

کھ دھند بھ روشنی نشان می ۳۰-۲۷: ۲۵آخرین جمالت دوم پادشاھان  اسرائیل بھ بابل نوشت.
اما نویسنده از رھایی یھویاکیم از زندان بابل نوشتھ است.  بعدق. م. و  ۵۶۲نویسنده زمانی پس از 

کند کھ بھ یھودیان اجازه داد تا بھ ق. م. نمی ۵۳۸ای بھ فرمان مھم کوروش در سال ھرگز اشاره
بدین ترتیب، کتاب پادشاھان تقریبا بھ طور قطع پیش از رھایی اسرائیل  ردند.سرزمین موعود برگ

 از اسارت در بابل تکمیل شده است. 
پس از رھایی اسرائیل  –شود خوانده می» مورخ«کھ اغلب  –در مقابل، نویسندة تواریخ 

ھای موجود در نامھدانیم کھ در میان موارد دیگر، شجرهما این را از آنجا میاز اسارت نوشت. 
عالوه بر این، مورخ شود کھ بھ سرزمین موعود برگشتند. اول تواریخ شامل کسانی می ۹باب 

 با فرمان کوروش بھ پایان برد.  ۲۳، ۲۲: ۳۶کتاب خود را در دوم تواریخ 
دانیم کھ ھر دوی این نویسندگان در میان نخبگان تحصیلکردة اسرائیل قرار ما ھمچنین می

کنند کھ فقط در دسترس و نویسنده بھ اطالعاتی در دفتر وقایع ساالنة سلطنتی اشاره میھر دداشتند. 
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ھای شفاھی اشاره ای از نبوتو نویسندة تواریخ ھمچنین بھ مجموعھراھبران قوم خدا قرار داشت. 
 مقدس وجود ندارند.کرد کھ در کتاب

کند کھ تفاوت در می تنھا آگاھی از این چند حقیقت در مورد نویسندگان بھ ما کمک
اند کھ تاکید مفسران مختلفی بھ درستی نتیجھ گرفتھ ھای االھیاتی عمومی آنھا را درک کنیم.انگیزه

او ھمچنین بر نیاز اسرائیلیان بھ نویسندة پادشاھان، بر عدالت خدا در تبعید قوم خود بوده است. 
 د داشت. توبھ پیش از آنکھ بتوانند بھ سرزمین موعود برگردند، تاکی

اند کھ تاکید نویسندة تواریخ بر در مقابل، تعدادی از مفسرین بھ این نتیجة صحیح رسیده
و داشتند. ھایی عملی قرار داشت کھ اسرائیلیان پس از بازگشت بھ سرزمین موعود باید بر میقدم

توانستند میشان ھایی کھ برای نافرمانی در حین احیای قوماو بر برکاتی کھ برای اطاعت و لعنت
 دریافت کنند تاکید داشت.

توانیم بگوییم، اما موارد زیادی در مورد باورھا و امیدھای این نویسنده وجود دارد کھ می
ای کھ آنھا از از دانش کافی در مورد آنھا برخورداریم کھ بتوانیم شیوه مانکتة اصلی این است: 

و حتی  شان استفاده کردند را تحلیل کنیم.ھشان برای تاثیرگذاری بر خوانندگان اولیفنون ادبی
و بدین ترتیب، تمرکز منظم بر مقدسی داریم اطالعاتی بیشتر در مورد دیگر نویسندگان کتاب

 مفید باشد. بسیار تواندمان مینویسنده در تفسیرھای
حال عالوه بر تمرکز بر نویسنده، یک تحلیل ادبی معتبر از عھد عتیق ھمچنین مخاطب 

در چھ ھای عھد عتیق را دریافت کردند؟ چھ کسانی در ابتدا کتابگیرد. را نیز در نظر میاولیھ 
 ؟ بگیرندقرار بود چطور با این متون تحت تاثیر قرار موقعیتی قرار داشتند؟ 

 
 مخاطب

گیریم خطرات و مزایایی درست ھمانطور کھ وقتی نویسندگان عھد عتیق را در نظر می
از یک د از خطرات و مزایای تمرکز بر مخاطبین اولیھ نیز آگاه باشیم. ھمچنین بای وجود دارد،

آنھا ھویت کنند، خطراتی وجود دارد. طرف وقتی کھ مفسرین بیش از حد دربارة مخاطبین فکر می
پردازند. ، و بھ بازسازی جزئیات خاصی از شرایط مخاطبین میکننددقیق مخاطبین را تصور می

در تصور نقاط ضعف و قوت شوند. خود دچار حدس و گمان میدربارة شرایط روانی مخاطبین 
مغالطة « تواناین نوع تاکید بیش از حد بر مخاطب را میکنند. آنھا بیش از حد پیشروی می

 نامید. » عاطفی
 

گیریم و از آن عاطفی خواننده را در نظر می –مغالطة عاطفی جایی است کھ ما آن حالت روانی 
اینکھ یک مزمور سوگواری برای نمونھ، کنیم. برای حذف سایر مالحظات یک متن استفاده می

پنداری توانیم با آن ھمذاتبرای مردمی کھ در تبعید ھستند نوشتھ شده و این چیزی است کھ می
حی و عاطفی قرار نداریم مزمور با ما کنیم، بھ معنای آن نیست کھ وقتی در ھمان شرایط رو

تواند ما را بھ این باور برساند کھ پس مورد اول این است کھ مغالطة عاطفی میصحبت نکند. 
خطر بزرگ دیگر ای کھ در آن نوشتھ شد حرفی ندارد. مقدس فراتر از آن شرایط اولیھبپذیریم کتاب
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وحی و عاطفی خودمان اشتباه وضعیت روحی و عاطفی متن را با وضعیت رجایی است کھ 
گیریم و خوانیم یا چیزھایی را در متن نادیده میگیریم، بھ طوری کھ چیزھایی را در متن میمی

و این روزھا، این یک مسئلة کنیم. بدین ترتیب اساسا موقعیت شخصی خودمان را بھ متن تحمیل می
ما تحت تسلط مطالعة متون بھ  بسیار رایج است چون از منظر متن و نویسنده و مخاطب، زمانة

ما باید اجازه بدھیم کھ نویسنده بر اساس مقاصد خودش صحبت قرار دارد. » خواننده محور«روشی 
 و ھمچنین موقعیت خواننده در درک متن دخیل بشوند.  کند و باید اجازه بدھیم کھ خود کلمات متن

 کشیش مایکل گلودو -
 

برای ما مزایای زیادی  دتوانھای عھد عتیق میاباما در عین حال، توجھ بھ مخاطبین کت
و اغلب از رویدادھای دانیم. مکان کلی آنھا را می معموالما اطالعات مفید زیادی داریم.  داشتھ باشد.

ھای مردمی، دانیم کھ مانند اکثر گروهھمچنین این را نیز میاند باخبریم. دهمھمی کھ تجربھ کر
شان در حضور خدا وفادار ھای عھدیو بعضی دیگر نسبت بھ مسئولیت بعضی از آنھا وفادار بودند

 نبودند.
دانیم را ھای پادشاھان و تواریخ میبیایید در این پرتو، آنچھ در مورد مخاطبین اولیة کتاب

از تاکیدھای دانیم کھ مخاطبین کتاب پادشاھان ھنوز در تبعید بودند. برای نمونھ، میدر نظر بگیریم. 
متقاعد شوند کھ خدا در بھ کم بعضی از مخاطبین اولیھ دستالزم بود دانیم کھ دشاھان میکتاب پا

دانیم کھ الزم بود بعضی از مخاطبین درک کنند و میبوده است. تبعید فرستادن قوم خود، منصف 
 کھ بازگشت بھ سرزمین موعود مستلزم توبھ بود. 

بھ سرزمین موعود برگشتھ بود.  در مقابل، نویسندة تواریخ برای مخاطبی نوشت کھ
کنند کھ بسیاری در میان کسانی کھ برگشتھ بودند، در ھای عزرا، نحمیا، و حجی روشن میکتاب

الزم بود کھ در سرسپردگی خود بھ احیای پادشاھی و در نتیجھ، وفاداری بھ خدا کوتاھی کردند. 
ارة مخاطبین اولیة پادشاھان و صرف آگاھی از این حقایق دربخدا در بین اسرائیل رشد کنند. 

 ھا بیاموزیم. ھای ادبی این کتابنگاریکند تا چیزھای زیادی دربارة چھرهتواریخ بھ ما کمک می
 

خدا خود را بر مخاطبان اولیھ، مردمی در مکانی مشخص، در زمانی مشخص آشکار کرد. این 
ھای از ای از نسخھفا مجموعھمقدس صرکتابمقدس است. یکی از نکات قابل توجھ در مورد کتاب

کرد و بنابراین وقتی باال پیچیده شده نیست. خدا با قومی مشخص در بستری مشخص صحبت می
کردند را چطور درک کردند، شنیدند را، آنچھ کھ از خدا دریافت میدانیم کھ آنچھ از خدا میمی

مقدس را بھ روشی درک کتاب اگر منکند کھ بدانیم حدود درک خودمان چیست. این بھ ما کمک می
کردند تفاوت زیادی داشتھ باشد، یک مشکلی اینجا کنم کھ با آنچھ شنوندگان اولیھ از آن درک می

کند، اما زمینة من باید در ای کھ من در آن قرار دارم تفاوتی ایجاد میمطمئنا زمینھ وجود دارد.
 تواند باشد.احتمالی تفسیر چھ میپرتو بستر آنھا درک بشود، و بعد خواھم دانست کھ حدود 

 دکتر جان اُزوالت -
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اکنون کھ بھ نحوة تمرکز تحلیل ادبی بر نویسنده و مخاطب اصلی پرداختیم، باید بھ سراغ 
 یعنی خود سند. –ترین تمرکز یک تحلیل ادبی از عھد عتیق برویم سومین و اصلی

 
 سند

ون آنھا کالم کامال معتبر خدا ھستند. مقدس، تمرکز اصلی تحلیل ادبی ھستند چاسناد کتاب
 ای بھ خطرات و مزایای تمرکز بر خود سند داشتھ باشیم. بنابراین، الزم است کھ توجھ ویژه

ھای از یک سو، در اینکھ فقط بر سند تمرکز کنیم خطراتی وجود دارد. متاسفانھ در دھھ
قدس تنھا چیزی ھستند کھ ما برای ماند کھ خود متون کتاباخیر، تعدادی از مفسرین اصرار داشتھ

در تالش برای اجتناب از عدم قطعیتی کھ ھنگام در نظرگیری نویسنده  این محققین تفسیر نیاز داریم.
 مان بھ نویسنده و مخاطب بکاھیم.اند کھ باید از توجھشویم، استدالل کردهو مخاطب با آن روبرو می

مقدسی باشد و چھ غیر یک سند واحد، چھ کتابت. در واقعیت، این مسیر مناسبی برای پیروی نیس
تواند بستھ بھ اینکھ چھ کسی آن را نوشتھ و برای چھ کسی بھ نگارش در آمده، معنای آن، می

کنند تا منحصرا بر سند متمرکز بشوند و نویسنده و متفاوتی داشتھ باشد. وقتی کھ مفسرین سعی می
» مغالطة نوشتاری«توانیم آن را کنند کھ میزی سقوط میمخاطب اولیھ را نادیده بگیرند، در دام چی

 بنامیم و تکیة زیاد بھ خود سند است. 
 

» مغالطة نوشتاری«ای در خواندن متون وجود دارد، و متون عھد عتیق برای مثال، کھ یک مغالطھ
مات شود، کھ یعنی ھمة آن چیزی کھ برای معنی احتیاج داریم کلمات ھستند و خود کلنامیده می

نظر صحیحی دربارة رسد، بھ ویژه اگر شما حاوی تمام معنی ھستند. حاال، این خوب بھ نظر می
دھد این اما کاری کھ انجام میشده ھستند. مقدس داشتھ باشید و باور دارید کھ این کلمات الھامکتاب

ار دارد، اما و معنای متن، اگرچھ درون خود متن قرکند. حذف میاست کھ نویسنده و خواننده را 
.. بنابراین، مغالطة از مقاصد نویسنده نسبت بھ افرادی کھ برای آنھا نوشتھ ھم تشکیل شده است.

گیری نویسنده و خوانندگان اولیھ، چون آنھا اجزای بنیادین ھستند. ما ھمیشھ نوشتاری یعنی نادیده
گوید مقدس بھ ما میاما بسندگی کتابدانیم، آنقدر کھ مایلیم بدانیم، دربارة نویسنده و خوانندگان نمی

کھ خدا اطالعات کافی بھ ما داده است کھ بتوانیم متون را منصفانھ و وفادارانھ تفسیر کنیم، و بر 
 دھند.ھمین اساس است کھ نویسنده، متن، و خواننده جزو چیزھایی ھستند کھ معنی را شکل می

 کشیش مایکل گلودو -
 

، مزایای فراوانی تا جایی کھ ممکن باشد بیشتر از خود سنددر آگاھی ھرچھ از سوی دیگر، 
دایرة واژگان، دستور زبان، نحوة بیان، ساختار جمالت، رئوس مطالب، بستر ادبی،  وجود دارد.

کمک  مقدسانواع ادبی، و موارد مشابھ دیگر ھمگی بھ کشف معنای اولیھ و کاربرد امروزی کتاب
ھ بیشتر این جوانب یک متن تا جایی کھ ممکن باشد، در تفسیر بنابراین، درک ھرچکنند. بزرگی می

بدون توجھ بسیار دقیق بھ جوانب خاص سندی کھ مقدس نقش بسیار مھمی دارد. صحیح کتاب
 مقدس انجام بدھیم. کنیم، نخواھیم توانست تفسیر معتبری از کتابمطالعھ می
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را در پرتو نویسنده و مخاطب اولیة  توانیم بیشترین بھره را ببریم کھ ھر متناما زمانی می
برای آنکھ مزایای نگاه دقیق بھ متون عھد عتیق در بستر نویسنده و مخاطب  آن در نظر بگیریم.

را با استفاده از مثالی نشان بدھیم، نگاه مختصری بھ حکمرانی منسی خواھیم داشت کھ در دوم 
کنیم، از امتیاز بزرگ مطالعھ میھنگامی کھ این قسمت را شود. یافت می ۲۰-۱: ۳۳تواریخ 

ھنگامی کھ نویسندة برخورداریم.  ۱۸-۱: ۲۱روایتی موازی از حکمرانی منسی در دوم پادشاھان 
ھایی را تغییر را رونویسی کرد، قسمت پرداخت، مطالبیریزی روایت خود میتواریخ بھ طرح

افزود کھ با اھدافش برای  دوم پادشاھان ۲۱ھایی را حذف کرد و عناصری را بھ باب داد، بخش
دوم پادشاھان،  ۲۱مخاطبین خود ھمخوانی داشتھ باشد. بیایید ابتدا با نگاه بھ روایت موجود در باب 

 کند. چطور صدق میاین مسئلھ ببینیم 
آغاز حکمرانی  – ۱شود: نخست، آیة دوم پادشاھان بھ پنج بخش متقارن تقسیم می ۲۱باب 

ای کھ محکومیت نبوتی – ۱۵-۱۰پرستی منسی؛ سوم، آیات ه بتگنا – ۹-۲منسی؛ دوم، آیات 
 – ۱۸-۱۷بار بیشتر منسی؛ و پنجم، آیات گناھان خشونت – ۱۶منسی دریافت کرد؛ چھارم، آیة 

 پایان حکمرانی منسی. 
دوم پادشاھان از ابتدا تا  ۲۱دھد، منسی در باب ھمانطور کھ این رئوس مطالب نشان می

شود. بخش دوم داستان شده است. او بھ عنوان یک گناھکار بزرگ معرفی میانتھا، شریر توصیف 
ھا آلوده کرد و مردم را بھ انجام را با بت دھد کھ او چطور ھیکلبھ طور مفصل توضیح می

بارتر از کنعانیان سوق داد. سومین قسمت روایت، بھ محکومیت نبوتی منسی کارھایی شرارت
بر اساس این کالم نبوتی، گناھان منسی بھ تخریب اورشلیم و تبعید ساکنان آن اختصاص دارد. 

ھای اورشلیم کند کھ منسی، ھمچنین خیابانقسمت چھارم روایت این نکتھ را اضافھ میمنجر شد. 
 کند کھ منسی ُمرد و دفن شد. و بعد قسمت آخر عنوان میتقصیر پر ساخت. را از خون افراد بی

دوم پادشاھان، حتی یک جنبة مثبت ھم از پادشاھی منسی وجود ندارد.  ۲۱در تمام باب 
دوم پادشاھان را با روایت موازی حکمرانی  ۲۱اما اکنون، بیایید گزارش حکمرانی منسی در باب 

دوم پادشاھان  ۲۱نویسندة تواریخ بھ مخالفت با باب دوم تواریخ مقایسھ کنیم.  ۳۳او در باب 
اش باعث شد تا روایت بسیار متفاوتی ارائھ کند. نسبت بھ مخاطبین اولیھ نپرداخت، اما اھداف او

ای بر آغاز مقدمھ ۱شود. نخست، آیة نیز بھ پنج بخش اصلی تقسیم می ۲۰-۱: ۳۳دوم تواریخ 
دھد کھ عمدتا بھ طور مستقیم از دوم پادشاھان رونویسی شده است. حکمرانی منسی بھ دست می

 بازگویی ۹-۱: ۲۱ھایی جزئی از دوم پادشاھان رستی منسی با تفاوتپ، بت۹-۲دوم، در آیات 
 شود. می

تا بھ اینجا، روایت نویسندة تواریخ شباھت زیادی بھ آنچھ دارد کھ در دوم پادشاھان آمده 
ھای سوم، اما بخششود. در ھر دو روایت، منسی بھ عنوان یک گناھکار مخوف معرفی می ت.اس

بخش سوم، دوم تواریخ، بھ طور چشمگیری با دوم پادشاھان تفاوت دارد.  ۳۳چھارم، و پنجم باب 
اعالنات انبیا مبنی بر اینکھ ساکنان اورشلیم بھ خاطر گناھان منسی تبعید خواھند شد را کامال نادیده 

، بھ توصیف چگونگی تبعید شخص منسی ۱۳-۱۰در عوض، نویسندة تواریخ در آیات گیرد. می
دھد کھ منسی در زمان تبعید از گناھان خود توبھ الوه بر این، گزارش میو عپرداخت.  بھ بابل
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ھای نویسندة تواریخ بھ جای اشاره بھ خشونتسپس در بخش چھارم، کرد و خدا او را بخشید. 
دھد کھ منسی بھ اورشلیم گزارش می ۱۷-۱۴اند، در آیات منسی کھ در دوم پادشاھان گزارش شده

و نھایتا در دوم کرد، و پرستش صحیح خدا در معبد را بازگرداند. برگشت، شھر را بازسازی 
وار او، از دوم ، پایان حکمرانی منسی با گنجاندن اشارة دیگری بھ دعای توبھ۲۰-۱۸: ۳۳تواریخ 

ھای زندگی منسی بین گزارش دوم پادشاھان و ما چطور باید این تفاوترود. پادشاھان فراتر می
 ضیح بدھیم؟ چرا این دو روایت تا این حد متفاوت ھستند؟روایت دوم تواریخ را تو

ھای پادشاھان توان با این حقیقت توضیح داد کھ کتابھا را میبھ طور خالصھ، این تفاوت
ھر نویسنده روایت خود و تواریخ توسط دو نویسندة مختلف و برای مخاطبین مختلف نوشتھ شدند. 

نویسندة ریزی کرد کھ بھ اشکال مختلف بر زندگی مخاطبینش تاثیر بگذارد. را بھ نحوی طرح
بلکھ او دربارة پادشاھان دست بھ قلم نبرد کھ گزارشی جامع و عینی از حکمرانی منسی بنویسد. 

یح بدھد: خدا در ھای اصلی کتاب خود را توضمایھگناھان وحشتناک منسی نوشت تا یکی از بن
  عمل کرد. عادالنھداوری علیھ اورشلیم و تبعید قومش بھ خاطر گناھان منسی، 

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 تقال انگیزه ببخشد کھ بھ طرف 

بھ ھمین دلیل، نویسندة تواریخ بھ حذف و اضافة اموری حقیقی خدمت وفادارانھ بھ خدا حرکت کنند. 
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 

منسی ، و خوانندگان او نیز چنین کرده بودند. منسی بھ بابل تبعید شده بود، و آنھا نیز ھمینطور. بود
تر از ھمھ، ھمین کھ منسی بھ و احتماال مھمتوبھ کرده و بخشیده شده بود، و آنھا نیز ھمینطور. 

و  سرزمین موعود برگشت بھ بازسازی شھر اورشلیم پرداخت و پرستش صحیح را باز گرداند.
نکتة این دقیقا ھمان چالشی بود کھ مخاطبین نویسندة تواریخ در زمان خود با آن روبرو بودند. 

اگر پادشاھی کھ باعث تبعید یھودا شد در زمان بازگشت اصلی مورد نظر نویسندة تواریخ این بود: 
خ نیز باید خود اقدام بھ بازسازی و احیای پادشاھی کرد، پس مطمئنا مخاطبین اصلی نویسندة تواری

 کردند. ھمین کار را می
ھای عھد عتیق دھد کھ چرا تلقی کتابھای حکمرانی منسی نشان میاین مقایسھ بین روایت

در عین حال کھ مضامین مورد ھای ادبی اھمیت زیادی دارد. نگاریبھ عنوان تصویر یا چھره
باید ھمچنین بھ این واقعیت  خورند،عالقة ما و گزارشات حقیقی تاریخی در عھد جدید بھ چشم می

ریزی کردند ھای خود را طرحنویسندگان عھد عتیق ساختار و محتوای کتابنیز توجھ داشتھ باشیم: 
این نوع از رویکرد کردند. ھای مشخصی تاکید کنند کھ مخاطبین اولیة آنھا باید زندگی میتا بر راه

 گشاید. را پیش روی ما میاندازھای فراخی بھ عھد عتیق ادبی، در زمانة ما چشم
 

 گیرینتیجھ
اش کارگیری آنچھ قوم خدا دربارة او و پادشاھیدر این درس دیدیم کھ کانن عھد عتیق، با بھ

ھای عھد کتابھایی کھ با آنھا روبرو بودند بھ نیازھای آنان پرداختھ است. باور داشتند، در موقعیت
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وقتی کھ کانن عھد عتیق را بھ عنوان یک آینھ در اند. عتیق بھ طرق مختلفی این کار را انجام داده
پردازند کھ برای ما اھمیت ھا چطور بھ مضامین بیشماری میبینیم کھ این کتابگیریم، مینظر می

 این کتب بینیم کھ چطورگیریم، میدارد. ھنگامی کھ کانن را بھ عنوان یک پنجره در نظر می
و وقتی کھ کانن عھد عتیق را بھ عنوان دھند. اندازھایی واقعی بھ سوی تاریخ ارائھ میچشم

ھای خاصی در توانیم دیدگاهگیریم، میھای ادبی در نظر مینگاریای از تصاویر یا چھرهمجموعھ
 مورد ھمة این مضامین و رویدادھای تاریخی را تشخیص بدھیم.

ھای عھد عتیق را بھ عنوان وان وفادار مسیح بیاموزیم کھ چطور کتابما باید بھ عنوان پیر
ھایی کھ اعمال مقتدرانة خدا در تاریخ را پردازند، پنجرهھایی کھ بھ منافع و نیازھای ما میآینھ

ھایی ادبی کھ بر مسیرھای خاص خدمتی کھ قوم خدا باید دنبال نگاریکنند، و نیز چھرهآشکار می
ھای کانن عھد عتیق در ابتدا برای افراد مختلفی نوشتھ شدند رند، در نظر بگیریم. کتابکنند تاکید دا

و ھنگامی کھ ما امروزه با ھای گوناگونی روبرو بودند. ھا و فرصتکھ در دنیای باستان، با چالش
 آموزندھای عھد عتیق بھ ما ھم میشویم، کتابھای مشابھی در زندگی روبرو میھا و چالشفرصت

کھ چطور باید بھ عھدھای خدا وفادار باشیم تا بتوانیم پادشاھی او را تا زمان بازگشت مسیح در 
 جالل، در زمین بھ پیش ببریم. 


