
For videos, study guides and other resources, visit Third Millennium Ministries at thirdmill.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 تورات
  

 درس

 تورات  بر  ایمقدمه اول 

 



ii.  

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: 

farsi.thirdmill.org 

 

 

The Farsi translation of “The Pentateuch: Lesson One: Introduction to the Pentateuch”  
 

 

© 2021 by Third Millennium Ministries 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any 

means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or 

scholarship, without written permission from the publisher, Third Millennium Ministries, 

Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707. 

 

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the HOLY BIBLE, NEW 

INTERNATIONAL VERSION. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 International Bible 

Society. Used by Permission of Zondervan Bible Publishers. 

 

 

 

ABOUT THIRD MILLENNIUM MINISTRIES 

Founded in 1997, Third Millennium Ministries is a nonprofit Christian 

organization dedicated to providing Biblical Education. For the World. For Free. 

In response to the growing global need for sound, biblically-based Christian 

leadership training, we are building a user-friendly, donor-supported, multimedia 

seminary curriculum in five major languages (English, Spanish, Russian, Mandarin 

Chinese, and Arabic) and distributing it freely to those who need it most, primarily 

Christian leaders who have no access to, or cannot afford, traditional education. All 

lessons are written, designed, and produced in-house, and are similar in style and 

quality to those on the History Channel©. This unparalleled, cost-effective method 

for training Christian leaders has proven to be very effective throughout the world. 

We have won Telly Awards for outstanding video production in Education and Use 

of Animation, and our curriculum is currently used in more than 192 countries. 

Third Millennium materials take the form of DVD, print, Internet streaming, 

satellite television transmission, and radio and television broadcasts. 

For more information about our ministry and to learn how you can get involved, 

please visit http://thirdmill.org. 

 

 ای بر تورات(  : مقدمه ۱تورات )درس شمارۀ  سرشناسه:  
 

برداری، چاپ، توزیع و دخل و  حق چاپ ترجمة فارسی این اثر برای انتشارات خدمات مسیحی هزارۀ سوم محفوظ است. هرگونه نسخه 
مقدسی  ارجاعات کتاب تصرف در این اثر بدون اجازۀ ناشر مطابق قانون حق مولف ممنوع و منوط به کسب اجازۀ رسمی از ناشر است. 

مقدس( گرفته شده است.  از ترجمة قدیم و هزارۀ نو )انتشارات ایالم( و ترجمة مژده برای عصر جدید )انجمن متحد کتاب 
 



iii.  

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: 

farsi.thirdmill.org 

 

 

 فهرست مطالب 
 مقدمه ( ۱)

 رویکردهای انتقادی امروزی (۲)

 ها فرضپیش

 گرایی طبیعت  

 بسط تاریخی   

 نگارش 

 های االهی نام  

 روایات تکراری   

 تناقضات   

 راهکارهای تفسیری 

 نقد منبع   

 نقد قالب   

 نقد سنت   

 نقد ویرایش   

 نقد معاصر  

 رویکردهای امروزی اوانجلیکال ( ۳)

 ها فرضپیش

 ماوراءالطبیعه  

 بسط تاریخی   

 نگارش 

 مقدسی ب شواهد کتا   

 نگارش اساسی موسایی   

 راهکارهای تفسیری 

 موضوعی   

 تاریخی   

 ادبی  

 گیری ( نتیجه۴)

 
 



ii.  

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: 

farsi.thirdmill.org 

 

 



 تورات 
۱درس   

ای بر تورات مقدمه  

 

 

-1- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: 

farsi.thirdmill.org 
 

 مقدمه
راهبران،    شد؟ی چقدر متفاوت م  یحی مس  یمان ا  یم،مقدس را نداشتکه اگر کتاب   یداتا به حال فکر کرده   یا آ

  یم که با آن بتوان  یاریسنجش افکار آنها و مع  ی برا  ی اما راه   کردند،ی منتقل م  یگر ه نسل دب  ی ها را از نسلدستورالعمل 

 .داشتی وجود نم  یم،نظرات گوناگون قضاوت کن ینب

اسرائ  یاری بس  برای موس  یلیاناز  زمان  روا  ینگونها  ید با   ی،در  آنان  اجداد  باشد.  و    یهاول  یختار   یات بوده 

را به آنها    یعتچطور خدا آنان را از مصر نجات داد، شر   ینکهرا به آنها منتقل کرده بودند. آنها داستان ا  هایارک پاتر 

  ی فعل   یط . اما دربارۀ نحوۀ برخورد خدا با شراکردندی م   یف کرد را تعر  شان یت وعده هدا  ین سرزم  ی و به سو  ید، بخش

خدا    کردند؟ی قضاوت م  یدمسائل چطور با   ینلف دربارۀ انظرات مخت   ینب  داشتند؟یم  یدبا  یچه باور   ینده،و آ  یلاسرائ

که    یی ها پاسخ داد؛ کتاب   شان یمان ا  یار مقدس به آنها، به عنوان معها با بخشش پنج کتاب اول کتاب پرسش   ین به ا

 .  خوانیمی ما اکنون تورات م 

. در  یماکرده  ی بر تورات« نامگذار  یادرس از مجموعه دروس »تورات« است و آن را »مقدمه  یناول  این

  یمانا  یبرا  یاریمقدس، به عنوان معدر کتاب   یهتا تثن   یدایشپ  یهاداد که چطور کتاب   یمدرس نشان خواه  ینا

 عمل کردند.  یلاسرائ

بخش    ینبه ا  ی امروز  یانتقاد  یکردهای . نخست، روشودی م   یمتقس  یما بر تورات به دو بخش اصل  مقدمة

است که اقتدار کامل کالم خدا را   ی مفسران های یدگاه د یندۀ نما یکردها، رو ین داد. ا یمخواه یح مقدس را توضاز کتاب 

آن دسته از    هاییدگاهد   یعنیپرداخت؛    خواهیم  یکالاوانجل  یامروز  هاییدگاه در د   ی. دوم، به کاوشکنندی انکار م

نخست به    یایید . بکنندی م  یید شدۀ خدا را تابه عنوان کالم الهام مقدس  مقدس که اقتدار کامل کتاب محققان کتاب 

 . یمبه تورات نگاه کن ی امروز ی انتقاد یکردهایرو

 

 رویکردهای انتقادی امروزی 
با اینکه درس ما در مسیری متفاوت پیش خواهد رفت، مهم است درک کنیم که اغلب محققان امروزی  

اقتدار تورات را نفی کرده   – اگر نه همه    – مقدس  کتاب آنها همچنین دیدگاه سنتی یهودی و  اند.  الهام االهی و 

بسیاری از مفسران، معلمان،  کنند.  آید را انکار می مسیحی که تورات از زمان موسی، قانونگذار بزرگ اسرائیل، می 

مقدس تقریبا غیرممکن  دی کتاب اند که برای دانشجویان جها صحه گذاشته شبانان و حتی افراد عادی بر این دیدگاه 
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و به همین دلیل، بسیار مهم است که درکی از نحوۀ برخورد محققان منتقد با این  است که آنها را نادیده بگیرند.  

 مقدس داشته باشیم.  بخش از کتاب 

 

گذشته،    ۲۰۰تا    ۱۵۰در   کرده سال  تورات  مطالعة  صرف  را  زیادی  توجه  منتقد  ما  اند.  محققان  شاید  اگرچه  و 

مان ضروری است که بدانیم بسیاری از محققان عهد  ها با بسیاری از آن رویکردها مخالف باشیم، برای اوانجلیکال 

مان را  مقدس لعة کتابما نباید صرفا مطاعتیق در چه موضعی هستند تا بتوانیم درست به القائات آنها پاسخ بدهیم.  

مان را با توجه به آنچه  توجه باشیم. ما باید رویکردهای گذرد بی مان می در یک خأل انجام بدهیم و به آنچه در اطراف 

 شود، بیان کنیم. در جای دیگر گفته می 

دکتر جان اُزوالت   -  

 
های  فرض ، برخی پیش نخستبرای درک رویکردهای انتقادی به تورات، به سه موضوع نگاه خواهیم کرد:  

اندازهای انتقادی دربارۀ تالیف تورات؛ و سوم، تعدادی از  های انتقادی تاثیر گذاشتند؛ دوم، چشم مهم که بر دیدگاه 

گیریم که بر  هایی را در نظر می فرضابتدا بعضی از پیش اند.  راهبردهای تفسیری مهم که محققان منتقد دنبال کرده 

 د.  این رویکردها تاثیر گذاشتن

 

 ها فرضپیش
ا  امروزی  یانتقاد   هاییدگاه ، دبه طور عمده    های یان از جر   یمامستق  ،از کتاب مقدس  بخش  یندر مورد 

 اند.  گرفتهسرچشمه  ی غرب ین هفدهم و هجدهم در اروپاو قر یروشنگر یفکر

فرض مهم متمرکز خواهیم شد که از دورۀ روشنگری سرچشمه  در راستای اهداف این درس، بر دو پیش 

گرایی را در  ها عمیقا بر تفاسیر انتقادی از تورات تاثیر گذاشتند. ابتدا مفهوم طبیعتفرضاین پیش هر دوی  گرفتند.  

گرایی  سرائیل نگاه خواهیم کرد. بیایید با طبیعت هایی دربارۀ بسط تاریخی ایمان افرض و دوم، به پیش گیریم.  نظر می 

 شروع کنیم.  

 

   گراییطبیعت
یک باور غالب علمی بود که اگر واقعیات روحانی اصال وجود  گرایی عصر روشنگری  به طور خالصه، طبیعت 

ی و آکادمیک  و به همین دلیل، جایی در تحقیقات علم داشته باشند، هیچ تاثیر قابل تشخیصی در دنیای مرئی ندارند.  

های علمی غرب، از جمله مطالعات در ایمان مسیحی،  گرایی بر تمام زمینه در نیمة دوم قرن نوزدهم، طبیعت ندارند. 

مقدسی این بود که دانشمندانی مهم و محترم،  گرایی بر مطالعات کتاب یکی از تاثیرات عمدۀ طبیعت تسلط داشت.  
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نحوۀ  به طور عمومی  و به همین دلیل،  ی بودن تورات را انکار کردند.  اعتقاد دیرینة یهودی و مسیحی دربارۀ الهام 

در این دیدگاه، تورات  های باستان بود.  برخورد اکثر آنها با تورات، مانند نحوۀ برخوردشان با نوشتجات مذهبی فرهنگ 

شامل تمام انواع خطاها، تضادها، و حتی ارائة نادرست عمدی تاریخ و االهیات غلط، مانند همة دیگر نوشتجات صرفا  

 انسانی بود.  

گرایی شد و به دانشمندان مدرن اجازه داد  هایی که منجر به طبیعت فرض جالب توجه است که همان پیش 

 . ندهای خاصی دربارۀ بسط تاریخی ایمان اسرائیل شدانکار کنند، همچنین باعث دیدگاه تا الهام و اقتدار تورات را 

 

 بسط تاریخی 
طبیعت  نوزدهم،  قرن  اوایل  می در  که  شد  چیزی  به  منجر  »تاریخ گرایی  را  آن  طبیعی«توانیم    گرایی 

(naturalistic historicism)    .کرد بهترین راه برای درک هر موضوعی این است  این باوری بود که بیان می بنامیم

شناسان قرن  زیستکه متوجه بشویم آن چیز چطور در طی زمان و از طریق علل طبیعی، بسط پیدا کرده است.  

اسان  شنزبان ها کردند. نوزدهم خود را وقف توضیح مسئلة چگونگی پیدایی و تکامل حیات روی زمین در طی هزاره 

های باستانی و پیشرفت جوامع بشری را  شناسان، زمینه های بشری پرداختند. باستان به ردیابی تحوالت تاریخی زبان 

بازسازی کردند. و محققان مسائل مذهبی، اولویت مشابهی به توصیف سیر تکامل طبیعی و تاریخی ادیان جهان  

 دادند.  

تکامل ادیان جهان را بازسازی کردند تا با درک آنها از  به طور کلی، دانشمندان اولیة مدرن غربی، سیر  

شد که مردم زمان باستان نخست  به طور عمومی چنین فرض می برای نمونه،  تحوالت جامعة بشری همسو شوند.  

آوردند؛ یعنی اعتقاد به این موضوع  ( را به جا می animismاِنگاری )ای شکل دادند که زنده ایِ ابتدایی جوامع قبیله 

ایِ ابتدایی قلمروهای  در گذر زمان، جوامع قبیله اشیا در طبیعت، دارای روحی هستند که با آنها مرتبط است.    که

وقتی قلمروهای  ( باور داشتند؛ یعنی اعتقاد به خدایان بسیار.  polytheismبزرگتری تشکیل دادند که به چندخدایی )

( پیش رفت؛  henotheismپرستی )چنداز چندخدایی به طرف یکهای واحدی شکل دادند، مذهب از مختلف، دولت 

های بزرگ،  ها و امپراتوری گیری پادشاهی در نهایت، با شکل یعنی باور به اینکه یک خدا از مابقی خدایان بزرگتر بود.  

وق  ( سmonotheismپرستی به سوی یکتاپرستی )ازچندهای خود را از یک حاکمان و کاهنان قدرتمند اغلب ملت

و در این دیدگاه تاریخیِ طبیعی، تنها در این مرحلة بسیار پیشرفته بود که تدوین  ؛ که یعنی اعتقاد به یک خدا. دادند

پیش از آن زمان، مذهب تنها از طریق سنن شفاهی یا آیینی از نسلی به نسل دیگر  یا نگارش قواعد دینی شروع شد.  

 شد.  منتقل می 
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شناسان تا حد زیادی این ایده را که ادیان چنین  بعدا در قرن بیستم، مردم   حال باید توجه داشته باشیم که

مقدسی با تورات در  ها عمیقا بر نحوۀ برخورد محققان کتاب اما این دیدگاه اعتبار کردند.  ساده تکامل یافته باشند، بی 

 گذارند.  یر می مقدسی تاثکتاب  دانشابتدای دوران تاریخ مدرن تاثیر گذاشت؛ و حتی امروزه نیز بر 

 

دهندۀ یک بسط اعتقادی از شکل  کند که عهد عتیق انعکاس نامیم، غالبا فرض می آنچه ما »دانش انتقادی« می  

چند نکته  تر از مذهب است که دومی، بهتر از اولی هست. تر و پیچیده ابتدایی و کمتر پیچیدۀ مذهب به شکلی جامع 

یک نکته، اگر بخواهیم به شکل مثبت صحبت کنیم، این است  بگوییم.    توانیمدربارۀ این موضوع وجود دارد که می 

مقدس این را نشان  کتاب   کند، وجود دارد. چگونگی اینکه خدا خودش را آشکار می توانیم بگوییم روندی در  که می 

دا از یک  ها و مضامین و افکار دربارۀ خنامیم و جایی است که آموزه دهد، چیزی که ما آن را »رشد طبیعی« می می

روندۀ خودش صحبت  پیش مقدس دربارۀ پیام  ، و بنابراین حتی کتابکنندگیری کامل رشد می دانه به سمت شکل 

این یک حرکت از آغاز  مقدس و درون تورات وجود دارد. و بنابراین، بله، یک شکلی از پیشرفت درون کتاب کند. می

مکاشفة خدا به شکوفایی کامل هست، اگر بخواهیم اینطور بگوییم، اگر بتوانید یک تصویر از شکوفایی یک گل در  

رونده  اما اگر به طور منفی صحبت کنیم، محققان منتقد عموما یک دیدگاه تکاملی یا پیش مرور زمان را تصور کنید.  

د ناگزیر از پیشرفت است... حاال، همة آنچه که باید انجام بدهیم این است که  کنناز تاریخ بشر دارند که فرض می 

کنیم،  بله، ما پیشرفت می مان نگاهی بیندازیم تا ببینیم که ناگزیری پیشرفت یک افسانة بزرگ است.  به دنیای اطراف 

رن وجود دارد که به چیزی  شویم. بنابراین، چیزی دربارۀ غرور مدمتحول هم می کنیم، اما همینطور که پیشرفت می 

کند، در حالی که در واقع، این فرض فلسفی است و نه چیزی که در درونِ خودِ  تر با دیدۀ حقارت نگاه می قدیمی 

 مقدس پیدا شود. کتاب

کشیش مایکل گلودو -  

 
  ان میمقدس از بسط ا ب است که کتا   یمتفاوت از روش  ی به روشن   ، یجهان   ان یبه اد  ه یمدرن اول  ی هادگاه ید

آدم و حوا، تا نوح،    از .  دهد ی نشان م   کتاپرستانهیطور مداوم    به  را  لی اسرائ  مانیا  تورات،.  کشدی م   ریبه تصو   لیاسرائ

اسرائ  ها، ارک یپاتر  اسباط  تنها    ن یا   همة  ل،ی سران  آفر  ی قی حق  ی خدا  ک یوفاداران  به عنوان  همه پرستش    نندۀی را 

از    کتاپرستانهیو    یق ی حق  مانیا  ن یا  ه، یمراحل اول  نی در ا  م،یدانی م  ش یدای کتاب پ  قی که ما از طر  یی کردند. و تا آنجا 

 منتقل شد.   گر یبه نسل د ی از نسل  ی نییو آ  یشفاه  یهاسنت  ریمس

  ل یاسرائ  مانیقواعد ا   نیزمان، تدو   نی ا  دراتفاق افتاد.    یدر روزگار موس  یگذار قطع  ک یبر اساس تورات،    بعد،

با    دی د  میدر کتاب عهدها و سپس ده فرمان، و همانطور که بعدا خواه  عتینخست با نگارش شر  یموسآغاز شد.  
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طبق    ن،یبنابراملت آماده کرد.    کیشدن به    لی تبد  یآنها را برا  ،لی اسرائ  مانیا  ییراهنما  ی برا  تورات  یمابق   فیتال

 .  بود داشته باشند، به نوشتجات مقدس معطوف  یاز آنکه پادشاه و معبد  شی ها پمدت لی اسرائ مانیمقدس، ا کتاب

  به  را   یزمان  خط  نی ا  مدرن  نقد   است،  پردهی ب  و   ساده  یمقدسکتاب   مشهور  گزارش  ن یا  که  اندازه   همان  به

امروز   . داندی م  رممکن یغ  ،ی عیطب  یی گراخ یتار  ی هافرضش ی پ  ل یدل   ی مقدس کتاب   ر ی ساختار تصو  ، یمحققان منتقد 

  ی مدرن در مورد چگونگ   یهاشه یبا اند  که  اندکرده  یبازساز  ینحو   به  را  آن  سپس  واند.  را شکسته   ل یاسرائ  مان یا

اد تمام  باشد.    ی بدو  انیتکامل  داشته  تار  دگاه، ی د  نیا   درمطابقت  ماقبل  را    یاله یقب  یاِنگارزنده  ل یاسرائ  خی اجداد 

به سمت    لیاسرائ  یهاارک یدادند، پاتر  لی مشترک تشک  یو قلمرو  وستندیآنها به هم پ  لی قبا  ی. سپس، وقترفتندی پذ

موسا  دگاه،ی د  نی ا  درکردند.    حرکت  ییچندخدا  اسرائ  یی اگر  داشته که  از مصر هدا  لیوجود  به خارج  کرد،    تیرا 

بر خالف    ومشخصة آنها بود.    ،یازچندپرست ک یبودند که    ی متحد  ل یاز قبا  ش یب  ی او تنها کم  تیتحت هدا  ان یلیاسرائ

  ی ارهایمع  یبوده است که کس  رممکن ی غ  یمرحله از توسعة اجتماع   ن یمقدس، مفسران منتقد باور دارند که در اکتاب

،  ل یاسرائ  ةیدر زمان سلطنت اول  توانستی فقط م  یمکتوب  ی هااریمع  نی چنرا به نگارش در آورده باشد.    لیاسرائ  مان یا

بر اساس    ن،یبنابرا  . شود   داریداشتند، پد  ل یاسرائ  مان ی ا  دادن  بیترتدر    ی سع   لیاسرائ  کاهنان ادشاهان و  که پ   یزمان

 .  شد محورمذهب کتاب  کیبه  لی تبد ندهیبه طور فزا لیبود که مذهب اسرائ ی نظر محققان منتقد، از زمان پادشاه

  ل یاسرائ  مان ی ا  یخ یمقدس و بسط تارمدرن در مورد کتاب   ی انتقاد  یکردهایدر رو  هافرضش ی که به پ  حال

  ی اساس  یکردها یبر رو  یریچه تاث  هادگاه ید  نیامرتبط است.    اریکه بس  میبه موضوع دوم بپرداز  دیبای م  م،یپرداخت

 اند؟  تورات گذاشته نگارش دربارۀ 

 

 نگارش 
همانطور که دیدیم، مفسران منتقد عقیده دارند که تدوین ایمان اسرائیل تنها در زمان پادشاهی اسرائیل  

بلکه این   فرض به معنای آن است که موسی هیچ دخالتی در نگارش تورات نداشته است. و البته، این پیش آغاز شد. 

هی باستانی شروع، و در دورۀ پادشاهی در اسناد  های شفاها، نتیجة یک روند طوالنی و پیچیده است که با سنتکتاب

و تنها در زمان تبعید اسرائیل و پس از آن بود که این اسناد ویرایش شدند و در تورات به شکلی  مختلف جمع شد.  

شنوند که بسیاری  مقدس برای اولین بار می حال، وقتی دانشجویان کتاب شناسیم، گرد آمدند. آن را می  اکنون که ما 

اندیشند که چه شواهدی  قین به چنین تاریخ طویلی از سیر تکامل تورات باور دارند، تقریبا همیشه با خود می از محق

 کند.  از این تفکر پشتیبانی می 

بندی سه مورد از شواهد اصلی ارائه شده توسط محققان منتقد، به این رویکرد دربارۀ تالیف تورات  ما با جمع

 کنیم. شود، شروع می های االهی که در تورات یافت می نام  تغییر با پردازیم. می
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 های االهی نام
نام  تورات  که  کردند  دقت  نکته  این  به  ابتدایی،  منتقد  دارد مفسرین  خدا  برای  گوناگونی  چنین  های  و   ،

برای نمونه، گاهی تورات صرفا  سیر طوالنی تکامل ایمان اسرائیل بودند.    شاهدی بر   استدالل کردند که این تغییرات 

( الوهیم  )ֱאֹלִהיםاز اصطالح عبری  یا »خدا«   )God استفاده می یا  יהוהهای دیگر، خدا »یَهوِه« )کند. در زمان (   )

حات دیگر ترکیب  تورات این اصطالحات را با یکدیگر و همچنین با اصطال ( خوانده شده است.  the Lord»خداوند« )

کند«. خدا همچنین »اِل اِلیون«  یهوه یَرا« یا »خداوند فراهم می کند، مانند »یهوه الوهیم« یا »خداوند خدا«، و » می

 تعالی« خوانده شده و »اِل شِدای« غالبا »خدای قادر مطلق« ترجمه شده است.  میا »خدای 

دهد، اما این غیر  های خدا را انعکاس می از ناماکنون، مهم است دقت کنیم که اگرچه تورات طیف متنوعی  

همچنین  که   دهد می نشان    یک خاور نزد  یان اد  یر سا ی ه اال  ی در مورد اسام  یستم قرن ب  یقات تحقمعمول نبوده است.  

با اینحال، هنوز هم محققان منتقد ابتدایی    . کردندمی خود استفاده    یانخدا  ی برا  ی مختلف  ی از اسام  واحد،   یسندگاننو

آنها باور داشتند که  گیری آن بود.  دهندۀ تاریخ طوالنی شکل های خدا در تورات، نشان عقیده داشتند که تغییر نام

 دهد که منبعی به منبع دیگر اضافه، و در نهایت منجر به تورات شده است.  های مختلف برای خدا نشان مینام

 

های مختلفی برای خدا وجود دارد.  کشد که متوجه بشوید در آنجا نام خوانید، خیلی طول نمی یق را می وقتی عهد عت

رویکردهای انتقادی  باره نام یهوه را دارید.  پیدایش، شما به یک  ۲در باب  نام خدا الوهیم است.    ۱در پیدایش باب  

از یک  از منابع مختلف آمده  قق منتقد می یک محکنند.  اوانجلیکال درک می   فرد  این را بسیار متفاوت  این  گوید 

خدا، الوهیم  کنم باید یک قدم عقب برویم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم.  ها، من فکر می است... به عنوان اوانجلیکال 

ای که در سراسر دنیا حضور دارد، خالق، کسی که  الوهیم خدای قادر مطلق است، آن یگانهاست، و او یهوه است.  

اما در رابطة عهدی با قوم اسرائیل، او خود را  شناسند، آن شخص غایی. های دنیا به عنوان قدرت برتر می ت تمام مل

کند، یهوه. او »من هستم« است که متعلق به قومش و در کنار آنهاست. و این یک  در نامی بسیار شخصی آشکار می 

 نام عهدی است چون اسرائیل قوم برگزیدۀ خدا هستند.  

   دکتر دیوید تالی   -

 

نام  تغییر در  بر  به آنچه » عالوه  توجه  با جلب  از محققین منتقد،  تکراری«    روایات های االهی، بسیاری 

 کنند.  های خود دربارۀ تالیف تورات پشتیبانی می هخوانند، از دیدگا می

 

 تکراری  روایات



ای بر تورات : مقدمه۱درس     تورات   

 

 

-7- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

کنند  اما مفسرین منتقد استدالل می د.  دشوار نیست که ببینیم بسیاری از متون تورات به یکدیگر شباهت دارن

هایی هستند که از طریق  فرایندهای مختلفی از مردم و  های شفاهی مختلف در میان گروه که این متون بازتاب سنت 

 اند.  آنها این گزارشات در تورات به نگارش درآمده 

و   ۳:  ۲-۱:  ۱ش« در پیدایش اند که آنها »دو روایت پیدای برای مثال، مفسران معموال به چیزی اشاره کرده 

:  ۲۰؛  ۲۰- ۱۰:  ۱۲ها بین روایات ابراهیم و اسحاق در پیدایش  آنها همچنین به شباهت خوانند.  می   ۲۵-۴:  ۲پیدایش 

شان دروغ گفتند و آنان را در خطر انداختند. مفسران  کنند که آنها دربارۀ همسران اشاره می   ۱۱-۷:  ۲۶؛ و  ۱۸  - ۱

اما محققان منتقد عقیده دارند  اند.  ها را به شکلی منطقی توضیح داده این شباهت   سنتی یهودی و مسیحی، هر دو،

 اند.  اند و بعدا وارد تورات شده های شفاهی مختلفی هستند که به نگارش درآمده گر سنت که این روایات بیان 

گیرند، و  نظر می کنند که آن را به عنوان تناقضات در تورات در  در جایگاه سوم، آنها به چیزی اشاره می 

 مقدس است.  کنند که این به اصطالح تناقضات، پشتیبان بازسازی پیچیدۀ آنها از این بخش از تالیف کتاب ادعا می 

 

 تناقضات 
و  اند.  دقت کرده   ۸-۱:  ۱۶و تثنیه    ۲۰- ۱:  ۱۲مقررات فصح در خروج  برای مثال، آنها معموال به تفاوت بین  

کنند. یک بار دیگر، مفسرین سنتی یهودی  اشاره می   ۲۱-۶:  ۵و تثنیه    ۱۷-۱:  ۲۰های ده فرمان بین خروج  به تفاوت 

ها با هم سازگار هستند. اما مفسرین منتقد آنها را به عنوان  اند که چطور اینها و سایر تفاوت و مسیحی نشان داده 

ا هم در تورات به شکلی  بینند که بهای شفاهی و منابع مکتوب می بازتابی از یک تاریخ طوالنی و پیچیده از سنت 

 اند.  که ما امروزه آن را در دست داریم، در هم تنیده شده 

 

شوید. و گاهی وقتی  خوانید، با انواع زیادی از ادبیات روبرو می مقدس و به طور خاص تورات را می وقتی شما کتاب 

  ۳:  ۲  - ۱:  ۱شود، شما پیدایش  خوانید مانند، برای مثال، وقتی کتاب پیدایش شروع می خوانید، چیزهایی می آن را می 

کند و  خدا با کالم خود خلق می آفریند.  ز، یک نظم خاص می ما تصویری از خدا داریم که طی هفت رو را دارید...  

آفریند.  این یک بیانیة قدرتمند دربارۀ توانمندی خداست، خدایی که خالق است، خدایی که انسان را به شباهت خود می 

  ، ما داستان دیگری از آفرینش داریم، که به نوعی یکی پس از دیگری ۲۵-۴:  ۲و بعد بالفاصله در فصل بعدی،  

بینیم که خدا، خداوند خدا خوانده  بینند چون حاال می کنید، بعضی از افراد تناقضاتی می وقتی به آن نگاه می هستند.  

آورد، ما خدایی داریم که در  به جای اینکه آن خدایی باشد که صرفا با کالم خود چیزها را به وجود می شود.  می

و بعد،  کند، اولین انسان. گوید که او انسانی را از گِل خلق می متن می  آفریند.ها را می آید؛ او انسان حقیقت پایین می 

بینید که خدا به جای آنکه آن خدای خالق نامرئی باشد،  کشد. بنابراین، شما می او اولین زن را از وجود مرد بیرون می 

ما با داشتن آن داستانِ دیگر،  .. اسازد.خدا به اصطالح انسانی پایین آمده است و به نوعی، چیزها را با دست خود می 
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که نهایتا مکمل است و نه متناقض... و دوباره، باید همیشه به یاد داشته باشیم که اگر واقعا تناقضاتی وجود دارد، آیا  

آنها  کنیم که مردمان باستان این تناقضات را ندیدند؟ منظورم این است که، این یک تکة کلیدی است.  واقعا فکر می 

یک زمان متفاوت است، یک فرهنگ متفاوت، اما آنها هنوز هم مغز دارند و در حکمت خودشان،  نیستند.  افراد احمقی  

دهد که بیشتر به طور مستقیم  دارند. و بنابراین، مانند داستان دوم یک خدایی به ما می این چیزها را کنار هم نگه می 

و فکر  شود...  حاضر است، خدایی که وارد خلقت می جاخوانیم که همه ما این را در االهیات، خدایی می دخیل است.  

مقدس این است که آن را با شُبهه نخوانیم، بلکه آن را با نیت نهایی درک آن  کنم روش وفادارانة مطالعة کتاب می

خواهم درک کنم، و نهایتا من باور دارم  دانید، شاید من سواالتی داشته باشم، اما به دنبال ایمان، می می بخوانیم.  

  ه مقدس باشد و وظیفة من به عنوان خوانندخواهد در کتاب مقدس نوشته شده، چیزی است که خدا می آنچه در کتاب 

، سعی کنم با قرار  ، با دقت بخوانم خوشایندم نباشدهایی که ممکن است  این است که آن را بخصوص در قسمت

بابت سپاسگزار    یناز اباید  اما  هد چه چیزی بگوید.  خوا دادن این دو چیز متفاوت در کنار همدیگر، ببینم خدا واقعا می 

زمان   چون  ،یمباش ا  ،مختلف  ی هادر مکان   ،مختلف  یهادر  نوع تصو   ینممکن است  زمان    یکمتفاوت در    یر دو 

 صحبت کنند.  یگرمعنادارتر از زمان د

دکتر برایان راسل   -  

 

توانیم  های تالیفی به رویکردهای انتقادی امروزی پرداختیم، میها و دیدگاه فرضحال که از منظر پیش 

 اند.  ای را در نظر بگیریم که محققان منتقد در پردازش به تورات دنبال کرده برخی از راهکارهای تفسیری عمده

 

 راهکارهای تفسیری 
د دارد، اما ما به پنج راهکار تفسیری اصلی محققان منتقد  بندی این موارد وجوهای بسیاری برای جمع راه

گیری آنها در نظر خواهیم گرفت و با نقد منبع آغاز  امروزی خواهیم پرداخت. ما این راهکارها را به ترتیب شکل 

 کنیم.  می

 

 نقد منبع 
( به نام کتب  K. H. Graf)شد، »نقد ادبی«، از اثر کِی. اچ. گِرَف  نقد منبع، یا آنگونه که در ابتدا نامیده می 

  ۱۸۶۶گیرد که در سال  ( سرچشمه می The Historical Books of the Old Testamentتاریخی عهد عتیق )

گفتاری  ( در اثرش به نام »پیش Julius Wellhausenمنتشر شد. سپس توسط مفسری مشهورتر، ژولیوس وِلهاوزِن )

تاریخ اسرائیل« )   ۱۸۸۳( مورد پاالیش قرار گرفت که در سال  Prolegomena to the History of Israelبر 

 منتشر شد.  
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های  منتقدین منبع باور داشتند که تورات، درست مانند همة دیگر نوشتجات مذهبی باستان، برآمده از سنت

متمرکز کردند که به اعتقاد آنها از منابع    تورات از    یی ها بخش   یر و تفس  یی اما آنها توجه خود را به شناساشفاهی بود.  

 اند.آمده ید پد   یلاسرائ پادشاهی  ۀکه در دور آمده بود ی مکتوب مستقل 

با حرف جِی    در فرهنگ واژگان وِلهاوزِن، اولین منبعِ مستندِ تورات که در اوایل دورۀ پادشاهی نوشته شد، 

(J مشخص می )  ایه مخفف »یهوو  شود( »Yahwist)    .ام از آنجا به این بخش داده شده است که نام  این ناست

اند، »یهوه« است که در زبان آلمانی با حرف جِی  هایی که با این منبع مکتوب مشخص شدهبرجستة خدا در قسمت

(J نوشته می ) شود؛ بسیار شبیه امالی آن در زبان انگلیسی کهJehovah های جِی در سرتاسر پیدایش  است. بخش

هایی از تورات در اصل در دوران یهودا و در زمان  کنند که بخش استدالل می منتقدین منبع  و خروج پراکنده هستند.  

دهندۀ سندی هستند که مربوط  در این دیدگاه، متون جِی ارائهاند.  ق. م. نوشته شده   ۹۵۰سلطنت سلیمان در حدود  

 کند.  است و از تمرکز و تدوین مذهب و جامعة اسرائیلی توسط خاندان داوود در اورشلیم حمایت می   به دوران باستان 

است،    (Elohistکلمة »الوهیمی« )مخفف  شود که  ( مشخص می Eدومین منبع مکتوب تورات با حرف ای )

شوند. بر اساس  ج یافت مینیز در پیدایش و خرو  «ای »موارد شود.  می چون خدا معموال در این متون الوهیم نامیده  

ق. م. در شمال، و پس از تجزیة اسرائیل به دو پادشاهی نوشته شدند.    ۸۵۰در حدود سال    «ای»این نظریه، منابع  

 کردند. های شمالی و نبوتی بودند که از خاندان داوود انتقاد می ، مروج دیدگاه «ای»متون  

است. این نام از   ( Deuteronomistای« )کلمة »تثنیه مخفف ( نامیده شده که Dسومین منبع ادبی، دی )

توان آنها را  شوند و فقط گاهی می عمدتا در کتاب تثنیه ظاهر می   « دی» آنجا به این بخش داده شده است که متون  

و سقوط اورشلیم  ق. م.    ۶۲۲زمان این مطالب معموال بین اصالحات یوشیا در حدود  های دیگر تورات دید.  در بخش 

نمایانگر اعمال الویانی بود  « دی »، متون  متداولدر یک نظریة شود.  ق. م. تخمین زده می  ۵۸۶به دست بابلیان در 

این الویان به خاندان داوود وفادار بودند اما در عین حال، منتقد آن نیز  که از شمال اسرائیل به یهودا عزیمت کردند.  

 بودند.  

منب نهایت، چارمین  )در  پی  تورات معموال  ادبی عمده در بسط  یا  Pع  نویسنده  ( خوانده شده که مخفف 

گروهی از کاهنان بودند که کتاب الویان را نوشتند و    «پی» ای عام،  است. در نظریه   (Priestlyنویسندگان کهانتی )

بر اساس این نظریه،  ق. م. گردآوری و ویرایش کردند.    ۴۰۰و    ۵۰۰های  هایی دیگر از تورات را بین سال قسمت

 پس از بازگشت باقیماندۀ اسرائیل از تبعید، تورات را برای هدایت نظم اجتماعی و پرستشی طراحی کرد.    «پی »

ای از نقد منبع را بدون به چالش کشیدن گذاشتند.  ی قرن بیستم، محققان اهل فن به ندرت جنبه حال، در ط

 ها تقریبا در هر تفسیر انتقادی از تورات وجود دارد.  با این وجود، هنوز هم آثار این دیدگاه 
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 نقد قالب 
 شود. خوانده می دومین راهکار عمدۀ رویکردهای انتقادی دربارۀ تورات، »نقد قالب« 

 Hermann)گونکل نقد قالب به عنوان یک زمینة تخصصی در مطالعات عهد عتیق و در اثری از هرمان  

Gunkelبه نام »افسانه )( »های پیدایشThe Legends of Genesis  آغاز شد که به سال )به نگارش در    ۱۹۰۱

ای مقدم از بسط تورات تمرکز کردند. به جای  بر جنبهو پیروان او اصول عمدۀ نقد منبع را پذیرفتند، اما گونکل آمد.  

داشتند که سنت  باور  آنچه  بر  قالب  تورات، منتقدان  منابع مکتوب  بر  پادشاهی  تمرکز  زمان  از  پیش  های شفاهی 

 اسرائیل است، متمرکز شدند.  

راهدر دوره  به  رواج داشت، محققان  قالب  نقد  عملکرد سنتای که  فرهنگهای  در  عامی    های شفاهی 

  ادبی های ناب، پویا، و پیش شان برای سنتمنتقدان قالب، این مطالعات را در هنگام جستجوی ای دقت کردند. قبیله

 که منجر به منابع مستند تورات شدند.   به کار گرفتند 

های  کرد تا قالبروش نقد قالب اساسا دو سویه بود: از یک سو منتقد قالب، متون را تجزیه و تحلیل می 

ها را  ها، و مَثَل ها، افسانهعاشقانهها،  های عامیانه، حماسه ، داستان هااسطوره های ادبی مانند  فاهی باستان، یا گونهش

این گونه کشف کند.   آنها  زمینه از سوی دیگر،  با  را  ادبی  با عنوان  ای که مرتبط می های فرهنگی های  کردند که 

شدند.  های شفاهی شناخته می این سنت (  life settings»محیط زندگی« ) ( یا  Sitze im Leben« ) لِبِن»سیتزه ایم  

 های محلی، و موارد مشابه بودند.  های خانوادگی، دادگاه ای، فرمان های قبیله ها شامل عبادت، اردوگاهاین زمینه 

استانی  را د  ۳۲- ۲۲:  ۳۲برای مثال، تعدادی از منتقدین قالب، روایت کُشتی یعقوب در فنیئیل در پیدایش  

کنند که این روایت در اصل  آنها اینطور استدالل می   شد. دور آتش یک قبیلة باستانی تعریف می  ابتدا دانند که در می

یَبّوق ای بیرون می از دل وقایع داستانی ماورای طبیعی و جادویی  این  تعریف می   آید که در اطراف رود  شدند. در 

 ای به نام یعقوب مرتبط شد.  تی قبیله ها بعد بود که داستان با شخصی نظریه، مدت 

اما نقد  کند.  مقدسی تاکید می های قالبی متون کتاب مطمئنا، نقد قالب به درستی بر اهمیت ساختار و ویژگی 

راه  از  منبع،  نقد  مانند  نیز  است.  قالب  شده  کشیده  چالش  به  مختلف  بر  چالش های  ویژه  طور  به  قالب  نقد  های 

مقدسی تمرکز دارند. با اینحال، هنوز هم  های شفاهی و محیطی در پسِ متون کتاب الب های نظری آن از قبازسازی 

کانُن  می در  که  همان شکلی  به  تورات  سوی  به  آنکه  جای  به  را  منتقد  محققان  از  بسیاری  قالب  نقد  که  بینیم 

 کشاند. برانگیز می مقدس وجود دارد جلب کند، به سوی نظریات پرسش کتاب

 

 نقد سنت 
تاریخی  -ی اند، معموال نقد سنت یا نقد سنت ای که محققان منتقد، تورات را تفسیر کرده اه عمده سومین ر

 نامیده شده است.  
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های شفاهی و متون مکتوب به سوی  منتقد سنت، بر پایة نتایج نقد منبع و قالب، بر چگونگی بسط سنت

( در  Martin Nothای مانند مارتین نوث ) محققان برجستهکند.  های پیچیدۀ االهیاتی و سیاسی تمرکز می دیدگاه 

منتشر    ۱۹۴۸( که در سال  A History of Pentateuchal Traditionsکتاب خود به نام »تاریخچة سنن توراتی« )

 Theology of the( در کتاب خود به نام »االهیات عهد عتیق« )Gerhard von Radشد، و گرهارد فُن راد )

Old Testament  های  اند که چطور تورات تاثیر سنتانتشار یافت، به طرح این پرسش پرداخته  ۱۹۵۷( که در سال

 .  است مختلف را منعکس کرده 

ای از باورهای  اند که به باور آنها، مجموعه منتقدین سنت، چیزی را در میان چیزهای دیگر تشخیص داده 

های مختلف دربارۀ موضوعاتی  تلفیقی از سنت آنها اشاره کردند که چطور تورات  رقیب در تورات هستند.  االهیاتی  

های مربوط  آنها همچنین دیدگاه کند.  ها، خروج از مصر، و فتح سرزمین وعده را منعکس می مانند آفرینش، پاتریارک 

به اسباط اسرائیل، تخت پادشاهی داوود، و هیکل اورشلیم را بررسی کردند تا فقط به چند مورد اشاره کنند. و باور  

شوند، تاثیر عمیقی  های پیچیدۀ االهیات بر بسیاری از مضامین اصلی که در تورات دیده می که این جریان داشتند  

 گذاشته است.  

  ین با اهای خاص نقد سنت در طول سالیان مورد پرسش واقع شده است.  گیری یک بار دیگر، اکثر نتیجه 

کنند  ی صحبت م   یلمختلف سنت در اسرائ  های ن یااز بازتاب جر   ییهادر مورد قسمت   یق مفسران عهد عت  یحال، وقت 

 . ینیم را بب یکرد رو ین آثار ا  یمتوانی رقابت بودند، م  یحت  یا در تضاد   یکدیگرکه با 

 

 نقد ویرایش 
شود. همانطور که  در رویکرد مفسرین منتقد به بسط تورات، نقد ویرایش خوانده می  چهارمین طریق عمده 

شود که چطور اسناد فرضی در کنار هم ویرایش  دهد، این راهکار بر این مسئله متمرکز میواژۀ »ویرایش« نشان می 

 هند.  شناسیم تشکیل بداند تا تورات را به شکلی که امروز آن را می شده

نقد ویرایش در قرن بیستم، در مطالعات عهد جدید به عنوان راهی برای توضیح اختالفات بین اناجیل عهد  

منتقدین ویرایش باور داشتند که این اختالفات، نتیجة ویرایش و تغییر شکل روایات مکتوب پیشین  جدید آغاز شد.  

 هستند.  

هایی صورت گرفت تا توضیح بدهد که چطور  تالش شد.  هایی مشابه دربارۀ تورات نیز به کار گرفته  شیوه

مختلف، منابع مکتوب قبلی مانند »جِی«، »ای«، و »دی« را گرفته و آنها را در هم تنیدند تا تورات به    ویراستاران 

 کند. این رویکرد به طور ویژه بر کار ویرایشی موخر »پی« تمرکز می شکل نهایی خود برسد. 
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های پیدایش تا تثنیه، به همان شکلی که امروزه  برخوردار بود که توجه را به کتاب نقد ویرایش از این مزیت  

های نقد منبع،  گیری اما نقد ویرایش هرگز به طور چشمگیری با نتیجه کرد.  معطوف  مقدس وجود دارند،  در کتاب 

 قالب، و سنت تفاوت نداشت.  

 

 نقد معاصر
اینجا،   اشاره کنیم که مشخصة  در  از گرایشاتی  به برخی  یا  باید  انتقادی موثرتر  نقد معاصر  رویکردهای 

 . هستند کنونی به تورات 

های انتقادیِ تاریخیِ گذشته،  اند تا از نظریه های اخیر، بسیاری از مفسران منتقد برجسته کوشیده در دهه 

این رویکردها، اَشکال  اند.  آنها در عوض، بر یگانگی االهیاتی و عمق متن عبری سنتی تورات تمرکز کرده فراتر بروند.  

اما  توان از نقد فصاحت، نقد کانُنی، و نقد جدید ادبی نام برد. می  اند؛ تنها برای اشاره به برخی از آنها،مختلفی گرفته

ای که از طریق کنیسه و کلیسا به دست ما رسیده است، مشترک هستند.  همة آنها در تمرکز بر تفسیر تورات به گونه

تنها زمان نشان  اما  تر هستند.  تر از رویکردهای انتقادی قدیمی ها به تورات در شکل نهایی آن، متعهدانهپرداخت 

 تر چه ثمری خواهند داشت.  خواهد داد که این رویکردهای امروزی 

مقدس  ای بر تورات«، بر رویکردهای انتقادی امروزی نسبت به این بخش از کتابتا این بخش از »مقدمه 

وانجلیکال به  های امروزی امان در این درس برویم: دیدگاه اکنون باید به سراغ دومین موضوع اصلی تمرکز کردیم.  

 مقدس دارند؟  ها امروزه چه رویکردی به پنج کتاب نخست کتابتورات. اوانجلیکال 

 

 رویکردهای امروزی اوانجلیکال 
ها را کسانی تعریف کردیم که به اقتدار کامل  مان در اینجا، اوانجلیکال به یاد دارید که در راستای اهداف    

اند.  ها، همیشه این عقیده را دقیقا به یک روش اعمال نکرده که اوانجلیکال   الزم به ذکر نیستمقدس باور دارند.  کتاب

اقتدار کتاب  به  تعهد  این  دید،  اوانجلیکال اما همانطور که خواهیم  راهنمای  تا به طریق بسیار  مقدس هنوز  هاست 

 متفاوتی از محققان منتقد امروزی، با تورات برخورد کنند.  

کال دربارۀ تورات را در امتداد مباحث قبلی خود خالصه خواهیم کرد. نخست،  های امروزی اوانجلی ما دیدگاه 

های اوانجلیکال دربارۀ  دوم، دیدگاهمان باشند.  های مهم نگاه خواهیم کرد که باید راهنمای فرض به برخی از پیش 

ل خواهیم پرداخت.  و سوم، به بررسی چند راهکار تفسیری عمدۀ اوانجلیکا نگارش تورات را در نظر خواهیم گرفت.  

 های مهم اوانجلیکال نگاه کنیم.  فرض بیایید ابتدا به برخی از پیش 
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 ها فرضپیش
پیش  دو  به  را  خود  می ما  محدود  دیدگاه فرض  تقابل  نقطة  که  هستند.  کنیم  اوانجلیکال  و  انتقادی  های 

مان دربارۀ بسط تاریخی ایمان اسرائیل  های فرضکنیم. و دوم، به پیش مان به ماوراءالطبیعه را بررسی می باورنخست،  

 یعه نگاه کنیم.  بیایید اول به باورمان دربارۀ ماوراءالطبنگاهی خواهیم داشت. 

 

 ماوراءالطبیعه

 
شویم؛ چون البته اگر ما به خدا ایمان    قایل ماوراءالطبیعه به نوعی زبان امروزی ماست تا بین آن و »طبیعی« تمایزی  

اما از زمانی که فیلسوف شکاک اسکاتلندی، دیوید  کند.  داشته باشیم، باور داریم که او از طریق همه چیز کار می 

آورد و گفت که، »ما دلیلی نداریم کههیوم، چنین تما  ایمان داشته  فعالیت   به   یزی را به وجود  های ماوراءالطبیعه 

مقدس  ای بوده که بسیاری از مردم علیه اعتبار کتاب و همین یکی از دالیل اصلی باشیم«، این یک مشکل بوده است.  

کرده می استدالل  آنها  چون  کتاب اند،  خُب،  معجزاگویند،  از  پر  می مقدس  ما  و  است  معجزه ت  که  اتفاق  دانیم  ها 

و  فتند؟ خُب به خاطر اینکه دیوید هیوم آن را »ثابت« کرد.  ادانیم که معجزات اتفاق نمی فتند. خُب، چرا ما می انمی 

در  بینید که استدالل او به هیچوجه خوب نیست. کنید، و می روید و به آن نگاه می بعد شما به سراغ استدالل او می 

مدعی    – شاهدین عینی معتبر    –، یکی از نکات کلیدی استدالل او این است که ما شاهدین عینی نداریم، که  حقیقت

و با این وجود، حتی در روزگار هیوم شاهدین  توانیم آن را آزمایش کنیم.  وجود معجزات باشند، به ویژه امروزه که می 

دهد، و امروز هم ما تعدادی باورنکردنی از  انجام می  وارعینی معتبری وجود داشتند که خدا همچنان کارهای معجزه 

توانیم انتظار داشته باشیم که آنها در مقطعی  فتند، چقدر بیشتر می ا آنها داریم... و اگر امروز این معجزات اتفاق می

 قابل توجه از تاریخ نجات اتفاق افتاده باشند که خدا در کار بود. 

 دکتر کریگ کینر   -

 

کند که از الگوهای قابل تشخیصی  هایی هدایت می دهد که او معموال تاریخ را به روش کالم خدا تعلیم می 

کنند تا این الگوها را تشخیص بدهیم.  خِرَد و دانش، عطایایی از طرف خدا هستند که به ما کمک می کنند.  پیروی می 

اما  های منطقی و علمی دربارۀ تورات اهمیت قایل هستند.  ها به درستی برای پژوهش و به همین دلیل، اوانجلیکال 

دانند که خدا به طریقی ماورای طبیعی در جهان دخیل بوده و همچنان نیز  در عین حال، پیروان عیسی این را نیز می 

ند که خارج، فرا، و حتی خالف روندهای معمول و علل  کهای عمل می خدا از راهدهد.  خود را در آن دخالت می 

اما به طور خاص، به ما اطمینان  گذارد. این باور از بسیاری جهات بر مطالعة ما دربارۀ تورات تاثیر می طبیعی هستند. 

ابل  بنابراین، آنها کالم کامال مقتدر و قمقدس بود.  های کتاببخش و ناظر نگارش این بخش دهد که خدا الهام می
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گوید، اشتباه  البته، ما همیشه باید مراقب باشیم تا تفسیر خودمان را با آنچه تورات در حقیقت می اطمینان او هستند. 

کند حقیقت  تفسیرهای ما همیشه قابل بهبود هستند. اما از یک دیدگاه اوانجلیکال، هرآنچه که تورات ادعا می نگیریم.  

 لهام شده است. دارد کامال حقیقی است، چون توسط خدا ا

پیش فرض پیش  به  ماوراءالطبیعه، مستقیما  دربارۀ  ما  اسرائیل  فرض های  ایمان  تاریخی  بسط  دربارۀ  هایی 

 شود.  منتهی می 

 

 بسط تاریخی 
کنند که ایمان اسرائیل از طریق ابزارهای  همانطور که دیدیم، محققان منتقد امروزی چنین استدالل می 

ها باور دارند که ایمان اسرائیل  اما اوانجلیکال در خاور نزدیک باستان، بسط یافت.  مانند همة مذاهب دیگر طبیعی و  

خدا در حقیقت خود را مستقیما به مردان و زنان مکشوف کرد که با  از طریق مکاشفات ویژۀ االهی بسط پیدا کرد.  

ل، یعنی ابراهیم، اسحاق، و یعقوب  های اسرائیو او همچنین با پاتریارک دم شروع شد، و سپس با نوح ادامه پیدا کرد.  آ 

او شریعت خود را در کوه سینا برای اسرائیل آشکار کرد.  او موسی را در بوتة فروزان مخاطب قرار داد.  صحبت کرد.  

مکاشفاتی از این دست باعث شدند تا ایمان اسرائیل به شکلی متفاوت از دیگر مذاهب در خاور نزدیک باستان، بسط  

اما  یض عام خدا و تاثیر شیطان منجر به تشابهاتی بین ایمان اسرائیلی و مذاهبِ دیگر ملل شد.  مطمئنا فپیدا کند.  

ایمان اسرائیل به طور طبیعی تکامل پیدا نکرد. بلکه خدا به شکلی ماورای طبیعی بسط ایمان اولیة اسرائیل را، به  

 دهد، هدایت کرد.  همان شکلی که تورات تعلیم می 

هایی را در نظر گرفتیم که با رویکردهای انتقادی به تورات  فرض های امروزی اوانجلیکال و پیش ما دیدگاه 

محققان منتقد این  اندازها منجر به اعتقادات متضادی دربارۀ نگارش تورات شده است.  در تضاد هستند. این چشم 

می  تورات  که  می عقیده  رد  را  باشد  آمده  موسی  روزگار  از  اوانجلیکال کتواند  اما  دیرینة  نند.  اعتقاد  بر  ها همچنان 

 کنند.  یهودیان و مسیحیان مبنی بر نگارش تورات توسط موسی تاکید می

 

 نگارش 
نخست، به ذکر  به دو مسیر نگاه خواهیم کرد.  های اوانجلیکال دربارۀ نگارش تورات،  برای بررسی دیدگاه 

پردازیم که چطور  به توضیح این موضوع می هیم پرداخت. و دوم،  مقدسی برای این دیدگاه خوابعضی از شواهد کتاب 

مقدسی  بیایید با برخی از شواهد کتاب شود.  خوانده می   موسایی«  ساسی»نگارش اها به چیزی باور دارند که  اوانجلیکال 

 برای نویسندگی موسی شروع کنیم.  

 

 مقدسی شواهد کتاب 
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اما به  دگاه سنتی دارد که موسی نویسندۀ تورات بود.  این دیمقدس بیش از حد کافی شواهدی برای  کتاب

گیریم و با شاهدی از عهد جدید  مقدس را نظر می خاطر رعایت وقت، فقط چند بخش از سه قسمت مجزای کتاب 

 گوش کنید که عیسی گفت:   ۴۴:  ۲۴کنیم. به لوقا شروع می 

 

 (.  ۴۴: ۲۴)لوقا   من مکتوب است به انجام رسد ۀو زبور دربار یا و صحف انب ی است که آنچه در تورات موس یضرور

 

در اینجا عیسی مانند یهودیان معاصر خود، به کلیت عهد عتیق در سه بخش اشاره کرد: موسی، انبیا، و  

ها، لوقا به صراحت نشان داد که عیسی اسفار پنجگانه یا تورات را با موسی مرتبط  مزامیر. از طریق این نامگذاری 

 دانست.  می

 نیز از موسی به عنوان نویسندۀ تورات نام برد و گفت:   ۴۵: ۵همچنین در یوحنا  عیسی  

 

 (.  ۴۵: ۵)یوحنا  من نوشته است ۀچونکه او دربار کردیدی م یق تصد  یزمرا ن  کردید،ی م یق را تصد  ی اگر موس

 

های بخصوصی از تورات به عنوان  های دیگر عهد جدید نیز به بخش عالوه بر شهادت خود عیسی، بخش 

، و اول قرنتیان  ۵:  ۱۰، رومیان  ۱۹:  ۷، یوحنا  ۱۰:  ۷اند. ما این مسئله را در متونی مانند مرقس  کالم موسی اشاره کرده

 بینیم. می  ۹:  ۹

و در بسیاری از  ایی بر اساس شهادت عهد عتیق بود.  در حقیقت، پشتیبانی عهد جدید از نویسندگی موس 

 گوش کنید:  ۴: ۲۵برای مثال، به دوم تواریخ دانستند. های عهد عتیق، موسی را با تورات مرتبط می موارد، کتاب 

 

 (.  ۴: ۲۵)دوم تواریخ   یرا نکشت به موجب نوشتة کتاب تورات موس  یشانپسران ا]اَمَصْیا[  

 

کنند؛ از جمله آیاتی مانند دوم  های مشابه دیگری نیز در عهد عتیق موسی را با تورات مرتبط می بخش 

 .  ۱: ۱۳و   ۱: ۸؛ و نحمیا ۱۸:  ۶و   ۲: ۳؛ عزرا ۱۲:  ۳۵تواریخ 

همچنین باید توجه داشته باشیم که شهادت عهد جدید و عهد عتیق، به طور کلی بر اساس آنچه که خودِ  

نام است. به  اگر به طور دقیق صحبت کنیم، بخش عمدۀ تورات، بی گوید استوار است.  اش می سنده تورات دربارۀ نوی

ها به نحوی که نویسندگی او را نشان بدهد،  یک از این کتابغیر از آیة اول تثنیه، نام موسی در آغاز یا پایان هیچ 

در حقیقت،  مقدس نیز غیر معمول نبود.  تاب در کاما این در خاور نزدیک باستان غیر معمول نبود.  ذکر نشده است.  

کند که موسی مکاشفاتی از خدا دریافت کرد و مسئول تالیف تورات بوده  خود تورات با اظهاراتی صریح تایید می 
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یافت   ۳۳: ۲۳-۱۸: ۲۰گوید که موسی کتاب عهدها را نوشت که در خروج به ما می  ۴: ۲۴برای نمونه، خروج است. 

شویم که دستورات مذکور در کتاب الویان، از طریق موسی به اسرائیل داده  متوجه می   ۲-۱:  ۱شود. در الویان  می

های مکتوب در کتاب تثنیه را بیان کرده است.  شود که موسی سخنرانی به ما گفته می   ۴۴:  ۳۲و    ۱:  ۳۱شد. در تثنیه  

های  ریافت و انتقال مطالب بخش کند که موسی فعاالنه در دبه طور خالصه، تورات با صراحت و روشنی ادعا می 

 ای از تورات نقش داشته است.  عمده 

ها محکم در برابر نقدهای  دهند که چرا اوانجلیکال مقدسی دیگر، توضیح می اینها و بسیاری از شواهد کتاب 

کنند  ای که فرض می مقدس از نظریات انتقادی واضح است که کتاباند.  بدبینانه دربارۀ نویسندگی تورات ایستاده 

اگر از شهادت عهد جدید و عهد عتیق پیروی  کند.  ها پس از زندگی موسی نوشته شده، حمایت نمی تورات مدت 

 توانیم کامال اطمینان داشته باشیم که تورات با موسی مرتبط است.  کنیم، می 

 

ها از خروج تا  خصیت ترین شالبته موسی یکی از اصلی کند.  خودِ تورات، خودش را به شکلی اساسا موسایی ارائه می 

برای مثال، در خروج به ما  کند.  و متن خودش را به عنوان اینکه عمدتا از روزگار موسی است، ارائه می تثنیه است.  

در کتاب الویان  خروج است.  ۲۳تا  ۲۱های گفته شده... که یهوه به موسی گفت تا کتاب عهدها را بنویسد، که باب 

مجموعه  که  گفته شده  ما  از به  ارائه شدند.  سخنرانی   ای  موسی  توسط  شریعت  و  اعداد  ها  کتاب  در  موسی  البته، 

ها داریم که توسط موسی انجام شدند، و چندین بار  ای از سخنرانی شخصیت اصلی است. در کتاب تثنیه، ما مجموعه 

حاال این لزوما به آن  ها را نوشت و آنها را به دست کاهنان داد.  در کتاب تثنیه به ما گفته شده که موسی این بخش 

های  گوید که بخش معنا نیست که موسی همة کتاب تثنیه را به خودی خود نوشت، اما خود کتاب تثنیه به ما می 

در  قابل توجهی از کتاب، بخش عمدۀ کتاب را موسی نوشت و بعد آن را به کاهنان تحویل داد. بنابراین، برای مثال،  

 درصد کتاب را خود موسی نوشت.    ۹۰لی باشد یا نه، شاید حداقل تثنیه، چه موسی نویسنده یا راوی اص

 دکتر گوردن جانستون   -

 

شود، باید به  مقدسی حمایت می اکنون که دیدیم مفهوم اساسی نویسندگی موسایی از طرف شواهد کتاب 

 های امروزی از نگارش اساسی موسایی چیست؟  منظور اوانجلیکال موضوع دوم توجه کنیم. 

 

 اسی موسایی نگارش اس
انتقادی دربارۀ تورات، جواب اوانجلیکال  های خود را به طرق مختلف اصالح  ها در طی پاسخ به نظرات 

 اند. اما در نیمة قرن بیستم، صحبت از »نگارش اساسی موسایی« دربارۀ تورات رواج پیدا کرد.  کرده



ای بر تورات : مقدمه۱درس     تورات   

 

 

-17- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

ای را در کتاب خود به نام مقدمه ( این دیدگاه  Edward J. Youngگوش کنید که چطور ادوارد جِی. یانگ )

 کند: منتشر شد، خالصه می  ۱۹۴۹( که در سال Introduction to the Old Testamentبر عهد عتیق )

 

گوییم که موسی تورات را نوشت، منظورمان این نیست که خودِ او لزوما تک تک کلمات را نوشت...  وقتی ما می 

ممکن است  شاید او بخشی از منابع مکتوبی که از پیش وجود داشتند را به کار گرفت. همچنین، تحت الهام االهی، 

هر روی، به طور ذاتی و اساسی، محصول موسی  بعدا اضافات جزئی و حتی تجدید نظرهایی صورت گرفته باشد. به 

 است.  

 

اما کم  اند.  ها جزئیات این دیدگاه دربارۀ نویسندگی موسی را به طرق مختلفی درک کردهحال، اوانجلیکال 

کنیم تا سه عاملی را که همیشه باید در ذهن داشته باشیم، به  و بیش، ما از »نگارش اساسی موسایی« صحبت می 

که در   هاییافزودهمنابعی که موسی استفاده کرد، روندی که طی آن تورات به نگارش درآمد، و یم: خود یادآوری کن

 بیایید ابتدا منابعی را در نظر بگیریم که موسی استفاده کرد.  روزگار پس از موسی در آن انجام شد. 

 

برای نمونه،  کار کرد.  های مختلف خودش را بر موسی آشگوید که خدا از راهمقدس به ما می کتاب منابع.  

اما  خدا ده فرمان را با انگشت خود نوشت. و کتاب عهدها شامل قوانینی است که خدا روی کوه سینا به موسی داد.  

هایی وجود دارد که موسی در نگارش تورات، از منابع دیگری  مقدس، نشانه های دیگر کتاب مانند بسیاری از قسمت

 نیز استفاده کرد.  

برای نمونه، به احتمال زیاد موسی  های شفاهی متنوعی را مورد استفاده قرار داد.  از یک سو، او احتماال سنت

از م اوایل کودکی برخی موارد را  این، در خروج  اش و خانوادۀ خود آموخت.  ادر حقیقی در  بر    ۲۴-۱۷:  ۱۸عالوه 

 های پدر همسرش، یترون در مدیان بود.  بینیم که موسی کامال پذیرای راهنمایی می

 

های  یا بخش   از جمله تاریخ آغازینکنیم،  های شفاهی پشت هر قسمتی از تورات صحبت می هرگاه که ما دربارۀ سنت

گویید »شفاهی«،  منظور از اینکه می م است چون واضحا هیچ سند مشخصی برای آن وجود ندارد.  دیگر، کمی مبه

دانیم که به کنید، چند نکته می ای دربارۀ آن فکر می اما وقتی لحظه همین است، یعنی هیچ چیزی نوشته نشده بود. 

ها فکر نکرد؛ و احتماال  ین داستان کنند تشخیص بدهیم که موسی احتماال خیلی ساده یک روز در مورد ا ما کمک می 

یکی از شواهدش این است که  زمینة شفاهی به او نگفت.  ها را بدون هیچ پیش خدا هم صرفا یک روز این داستان 

های  سرایی دارند، تکیة زیادی بر تکرار نسل به نسل داستان های اولیه حتی امروزه هم تکیة زیادی به داستان فرهنگ 

مقدس است که مردم کارهای مشابهی را انجام  های کتابشان، و این اغلب به موازات زمان باستانی دربارۀ مردم 
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های  ترین شاهدی که ما از این موضوع در تورات داریم، به طور کلی، شکلی است که داستان دادند. و محکم می

ای به ما داده شده که موسی  نه . و در کتاب تثنیه، زمیاندموجود در خروج و اعداد غالبا در کتاب تثنیه تکرار شده 

دهد که شامل عناصری هستند که ما آنها را همچنین در کتاب خروج  هایی انجام می کند یا موعظههایی می سخنرانی 

و  شان این است که اگرچه شبیه هم هستند، اما دقیقا یکسان نیستند.  اما نکتة جالب درباره کنیم.  و اعداد پیدا می 

ها را  ر دوران موسی وجود داشت، یک فرهنگ در اسرائیل در آن ایام وجود داشت، که قصه بنابراین، یک فرهنگ د 

گرفت، اتفاقاتی که افتاده بودند و اینکه چگونه از نسلی به نسل دیگر  ها را از گذشته می گرفت، یا روایتاز گذشته می 

دانید که  و البته شما می کرد.  ستفاده می هایی خاص از آنها در زمینة زندگی شما امنتقل شده بودند، و سپس به روش

در سال  زندگی موسی  اولیة  داستان های  او  به  البته  این  و  رشد کرد،  مادرش  خانة  در  دربارۀ  هایی می اش،  داد که 

  را   گذشتگانش بداند، دربارۀ هویتش به عنوان یک عبرانی بداند، هویتش به عنوان کسی که از نسل ابراهیم است

البته،  بداند.   از  و  بازگشتش  زمان  در  حتی  اسرائیل،  مشایخ  با  موسی  تعامل  گذراند،    وقتیدر  یترون  با  حتی  که 

آموخت که ویژۀ تبار او بودند. و بنابراین، دلیل خوبی وجود دارد که فکر کنیم موسی در  های بیشتری می داستان 

هایی که از نسلی  رد، یا داستان های شفاهی تکیه کنوشت، بر سنت های مختلف تورات را می حقیقت، وقتی که بخش 

 به نسل دیگر منتقل شده بودند. 

 دکتر ریچارد پرت   -

 

دهد. به آنچه در  های شفاهی، ویژگی قابل توجه خواندگی موسی در بوتة فروزان را توضیح می تاثیر سنت 

 اتفاق افتاد گوش دهید:   ۱۶، ۱۳: ۳خروج 

 

پدران شما مرا نزد شما فرستاده    یخدا  یم گو  یشانبرسم، و بد  یلاسرائ  یچون من نزد بن   ینک به خدا گفت: »ا  یموس

  یم ابراه  ی پدران شما، خدا ی خدا  یهوهبگو:    یشان بد...   یم؟« چه گو  یشان بد  یست،نام او چاست، و از من بپرسند که  

 (.  ۱۶، ۱۳:  ۳)خروج  به من ظاهر شده یعقوب، و اسحاق و 

 

»خدای ابراهیم،    – یا یهوه    -خیلی ساده به موسی گفت که به او با عنوان »خداوند«  دقت کنید که خدا  

ها تعلیم داده  های پاتریارک باید به موسی دربارۀ نام االهی »یهوه« و سنت می   اسحاق و یعقوب« اشاره کند. یک نفر 

اما همانطور که در  کرد.  شماری در ذهن موسی ایجاد می های بی باشد. در غیر این صورت، این سخن خدا پرسش 

 طرح نکرد.  باره مبینیم، موسی به قدری آمادۀ دریافت دستورات خدا بود که هرگز سوالی در این اینجا می 

می  حتی  اسناد  ما  شامل  تورات،  نگارش  حین  در  موسی  منابع  که  باشیم  داشته  بیشتری  اطمینان  توانیم 

دهد که موسی »کتاب  این آیه نشان می بینیم.  می   ۷:  ۲۴هایی مانند خروج  ما این را در قسمتشد.  مستقلی نیز می 
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، موسی  ۱۵-۱۴:  ۲۱و در اعداد  عهدها« را به عنوان سند مستقلی نوشت که بعدها آن را وارد کتاب خروج کرد.  

 شد.  های خداوند« شناخته میکند که به نام »جنگ ای از کتابی موجود نقل قول می ارجاعات جغرافیایی 

ریح به یک منبع ادبی بیرونی است ای صخوانیم که احتماال اشاره، چیزی می ۱:  ۵عالوه بر این، در پیدایش  

دهد، موسی احتماال به  اللفظی نشان می شد. همانطور که این ترجمة تحت های آدم« خوانده می که »کتاب نسل 

ֶפר  –اطالعاتی اشاره کرد که از یک »کتاب« یا »طومار« واقعی   دربارۀ فرزندان آدم به دست    –( در عبری  سِیفِر)  ס ֵ֔

 آورده بود.  

 دهد: کند. در این آیه، خدا به موسی فرمان می به ثبت یک نبرد اشاره می  ۱۴: ۱۷ین، خروج  گذشته از ا

 

 (.  ۱۴:  ۱۷)خروج  برسان  یوشعو به سمع   یس،در کتاب بنو  یادگاری  یرا برا ینا

 

کم برخی از وقایع  دهد که موسی پیش از نگارش تورات به طور کامل، دست فرمان خدا به موسی نشان می 

 را به طور مستقل ثبت کرده است.  

 

رسد که به ویژه در مورد کتاب پیدایش، موسی در واقع از اسناد بسیار  اندازید به نظر می وقتی نگاهی به تورات می 

دانست. او همچنین  دانست. او مصری را می دانیم که موسی در واقع چهار زبان می ما می کرد.  استفاده می   باستانی

دانیم  این را نیز می اش نیز بود.  ای عبرانی بزرگ شد؛ مادر حقیقی او، مادر شیری دانست چون در خانوادهعبری می 

و او  دانست.  شد را هم می تیک، زبانی که اکدی خوانده می المللی و دیپلماکه او زبان رایج آن زمان، زبان تجارت بین 

اولیة خود به آن صحبت  را نیز می همچنین زبان آرامی   دانسته، چون آرامی زبانی است که اسرائیلیان در روزگار 

،  دیده، و تحصیلکرده بودابراهیم، اسحاق، یعقوب و دیگران. بنابراین، موسی فردی بسیار بسیار آموزش   –   کردندمی

گوید که از اسناد خاصی استفاده  شود که او ساختار کتاب پیدایش را شکل داد و به ما می و این از روشی پدیدار می 

و به  های...« و غیره. »این است که کتاب پیدایش...« یا »این است نسل گوید که، کرده است، چون ده بار به ما می 

های اصلی،  دسترسی داشته، آنها را حفظ کرده، احتماال آنها را از زبان رسد اینها روایاتی هستند که او به آنها نظر می 

نوشت.  های کنعانی اولیه، به عبری ترجمه کرده که به آن زبان پیدایش را برای مردم  احتماال تا حدی آرامی، یا زبان 

مخصوصا خروج و تثنیه،  و  رسید،  وقتی که به الویان و اعداد و غیره می لزوما پس از کتاب پیدایش، اینگونه نبود.  

تورات می  نهایی  به چهار کتاب  دقیقا  وقتی که  او  است، سر صحنه.  در محل  آنها  نگارش  در حال  رسید، موسی 

ها  رساند چون بخش عمدۀ آن کتاب تر، خدا دارد آن را به انجام می رساند. و مهم آنجاست؛ او دارد آن را به انجام می

 کالم خدا از طریق نبی اوست.  

 تر داگالس استوارت دک  -



ای بر تورات : مقدمه۱درس     تورات   

 

 

-20- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

 

ها عالوه بر تصدیق منابع شفاهی و ادبی تورات، وقتی از نویسندگی اساسی موسایی صحبت  اوانجلیکال 

 کنند که تورات در حقیقت در طی روندی پیچیده نوشته شد.  کنند، این را نیز تایید می می

 

ود، با بازگویی شفاهی ارائه کرد.  برای آغاز، موسی بخش عمدۀ تورات را پیش از آنکه عمال نوشته شروند. 

کتاب  در  او  نمونه سخنان  تثنیه،  و  خروج  می های  دست  به  را  موضوع  این  صریح  زیاد،  دهند.  های  احتمال  به  و 

 های دیگر تورات نیز در ابتدا به صورت شفاهی به اسرائیل منتقل شدند و بعدا به نگارش درآمدند.  قسمت

دانیم که  برای نگارش تورات استفاده کرد. ما می   –منشیان  یا    – کاتبان  همچنین به احتمال زیاد موسی از  

بنابراین، او با عمل مرسوم استفاده از منشیان و کاتبان برای نگارش اسناد  موسی در دربار مصر تحصیل کرده بود.  

ستیارانی برای نگارش بخش عمدۀ تورات تحت نظارت  عیسی به عنوان راهبر اسرائیل، احتماال به درسمی آشنا بود.  

 ماموریت داد.   –اش اگر نه همه  –او 

مقدسی نیز از منشیان استفاده کردند. برای  یافتة کتاب کند که دیگر نویسندگان الهام مقدس روشن می کتاب

 و را بنویسد.  ، ارمیای نبی صریحا به شاگرد خود باروک فرمان داد تا سخنان ا۴: ۳۶نمونه، در ارمیا  

های  برای نمونه، سبکهای ادبی نابرابر تورات ببینیم.  توانیم شواهدی از این عمل را عمدتا در سبک ما می 

های چشمگیری  و تفاوتشوند، کامال از یکدیگر متفاوت هستند.  های مختلف پیدایش ظاهر می روایی که در قسمت 

از این    ی های بینیم. به احتمال زیاد، تفاوت های تورات می یگر کتاب مندی و تکرار زبان عبریِ تثنیه و همة ددر قاعده 

 عمل کاتبان مختلف است.  بازتاب دست، 

شود، بلکه شامل  نویسندگی اساسی موسایی نه تنها به منابع و روندی که موسی استفاده کرد مربوط می 

 هست. اصالحات تورات پس از زمان موسی نیز 

 

همانطور که دیدیم، محققان منتقد معتقدند که تمامی تورات پس از بازگشت اسرائیل از تبعید  اصالحات.  

هایی از  با اینحال، بخش ها باور دارند که تورات در روزگار موسی پدید آمد.  اما اوانجلیکال به شکل نهایی خود رسید.  

 دهند.  می تورات هستند که اصالحات جزئی ویرایشی در زمان پس از موسی را نشان 

برای نمونه، بعضی  کنیم، باید بسیار مراقب باشیم.  گذاری می حال، وقتی ما عناصر خاصی از تورات را زمان 

باید پس از روزگار موسی نوشته شده باشد.  کند، می گویند که هر متنی که به »فلسطینیان« اشاره می از مفسرین می 

شناسی دربارۀ حضور فلسطینیان در  های باستان نخست، دادهنیست.  کننده  کم به سه دلیل، قانعاما این دیدگاه دست 

« )که یعنی »مسافر«( به عنوان یک  یدوم، ممکن است موسی از اصطالح »فلسطین منطقه، مورد مناقشه است.  

شده نبود،  و سوم، حتی اگر اصطالح »فلسطینی« در زمان موسی شناخته شناختی استفاده کرده باشد.  جامعه   نقش
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ممکن است که استفاده از واژۀ »فلسطینی« صرفا یک اصالح جزئی برای کمک به مخاطبان دوران پس از  همیشه 

 موسی باشد.  

از زمان    ۴۳-۳۱:  ۳۶کنند که فهرست پادشاهان ادومی در پیدایش  به طریقی مشابه، مفسرین استدالل می 

و همچنین  اند، قطعی نیست.  یش فهرست شده اما تعیین هویت پادشاهان ادومی که در پیدارود.  حیات موسی فراتر می 

 اند.  ها باشند که پس از روزگار موسی افزوده شده ای در فهرستاضافات جزئی ممکن است این که متون صرفا حاوی  

 خوانیم:  شود. در آنجا می دیده می  ۱۴: ۱۴های واضح اصالحات جزئی در تورات، در پیدایش  یکی از مثال 

 

آورده، در عقب    یرونو هجده تن از خانه زادان کارآزمودۀ خود را ب  یصدس  یافت،  ی برادر خود آگاه  یریچون ابرام از اس

 (.  ۱۴:  ۱۴)پیدایش  تا دان بتاخت یشان ا

 

آموزیم که  می   ۴۷:  ۱۹گوید که ابراهیم دشمنان خود را تا »دان« تعقیب کرد. اما ما از یوشع  این متن می 

، یک  ۱۴:  ۱۴دهد پیدایش مقدس نشان می بنابراین، خودِ کتاب شد. نامیده نمی  این ناحیة شمالی تا زمان یوشع، دان

کرد تا داستان ابراهیم  روزرسانی، به خوانندگان بعدی کمک می این نوع به کند.  شدۀ مکان را منعکس می نام اصالح 

های دیگر در تورات نیز به  و به احتمال زیاد، تعدادی از قسمت را با جغرافیایی که به آن آگاه بودند مرتبط کنند.  

 اند.  همین ترتیب اصالح شده 

شود، مربوط به ثبت مرگ موسی در باب  ترین اصالحی که در تورات پیدا می احتماال مشهورترین و مهم

گذار  دهد چه اتفاقی برای قانون اما حتی در اینجا هم، ما صرفا یک ضمیمة جزئی داریم که توضیح می تثنیه است.    ۳۴

 فتاد.  اسرائیل ا

تحقیقات اخیر  عالوه بر اصالحاتی جزئی از این دست، زبان تورات نیز با توسعة زبان عبری اصالح شد.  

شواهدی از  نامند.  ( می proto-Hebrewدهد موسی به زبانی نوشت که محققان آن را »نیا عبری« )قویا نشان می 

نشان  شوند،  ( شناخته می Amarna lettersرنه« )های عماالمللی پیدا شده در مصر، که با عنوان »نامه اسناد بین 

اما این  های کنعانی مورد استفاده در زمان موسی داشت.  دهد که این شکل از عبری ارتباط نزدیکی با گویش می

 کنیم. تر از آنچه است که ما در متون سنتی عبریِ تورات پیدا می زبان بسیار قدیمی 

 

این یکی از  از کجا پدید آمد؟  این زبان چه زمانی... از کجا آمد؟  سوال دربارۀ زبان عهد عتیق، سوال جذابی است.  

آیا حتی  شناسی،  مواردی است که به مدتی طوالنی، مردم را متحیر کرده بود، به خاطر شواهد موجود در زمینة باستان 

هایی داریم که اخیرا، در قرن بیستم کشف شدند. اما همة آنها  ن و ما متهای عبری وجود دارد، عبری باستانی؟  نوشته

کنید؟ خُب، ما شواهدی داریم از قرون سیزدهم و  آیند... و بنابراین، با آن چه می آیند. بعد از زمان موسی میبعدا می 
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در کنعان،    چهاردم قبل از میالد که یک سری مکاتبات کامال دیپلماتیک وجود دارد، یک آرشیو که کشف شد، نه

اند، که زبانی  بلکه در مصر... و آنها به زبان اکدی نوشته شده  –که سرزمین اسرائیل خواهد شد    –سرزمین اسرائیل  

المللی دیپلماسی در آن زمان  گیرد، اما زبان میانجی است، زبان بین النهرین سرچشمه می است که در واقع از بین 

هایی  نویسی نویسند، و حاشیه ای هستند که به حاکمان خود در مصر می ی است. اما آنها کنعانی هستند، افراد محل 

ماست. زبان کنعانی بعدا چیزی است که ما را به   ی ارتباطحلقة  و بعد این  اند.  دارند که به زبان کنعانی نوشته شده

سایی چیزی باقی  کند. حاال البته ما هیچ مدرکی نداریم، از عبری دوران موزبان عبری دوران موسایی مرتبط می 

های کنعانی است که ما داریم  نویسی ماست، این پُل ماست. بنابراین این از حاشیه  ی ارتباط   حلقة   نمانده است، اما این 

شناسیم و عمدۀ عبری پیشاتبعید و  مقدسی می ای که ما به عنوان عبری معیار کتابتا عبری زمان موسی و تا عبری 

غیرمستقیم است، اما حقیقی و قابل توجه  بنابراین، این حلقة ارتباطی ماست.  آید.  متن دورۀ قبل از تبعید از آن می 

 است.  

 دکتر تام پِتِر   -

 

ق. م.، این زبان به چیزی تبدیل شده    ۶۰۰ق. م. و    ۱۰۰۰های  در طی دورۀ پادشاهان اسرائیل، بین سال 

هایی از  محققان توافق دارند که بخشبسیاری از  شود.  است که امروزه عبری »قدیمی« یا »نیاعبری« نامیده می 

 .  ۳۲و تثنیه باب   ۱۵هایی از خروج باب تورات به این مرحلة زبان عبری شباهت دارند، از جمله بخش 

اما بخش عمدۀ تورات بسیار شبیه واژگان، امال، و دستور زبان چیزی است که ما امروزه آن را »عبری  

ة زبان عبری که در زمانی بین میانة قرن هشتم تا اوایل قرن ششم  ای در توسعخوانیم؛ یعنی مرحلهکالسیک« می 

 پیش از میالد مورد استفاده بود.  

رسد که نیاعبری مورد استفادۀ موسی به عبری جدیدتری اصالح شد. سپس، بعد از  از این شواهد، نظر می 

مقدس عبری در دست  کتاب مدتی با زبان عبری کالسیک به شکل مدرن در آمد و همانی است که ما امروزه در  

 داریم.  

همیشه مهم است که به یاد داشته باشیم در زمان عیسی و رسوالن و انبیای او، زبان عبری تورات چنین  

شان به این عنوان که  اما این حقیقت عیسی یا پیروانش را از برخورد با تورات زمان تغییراتی را پشت سر گذاشته بود.  

توانیم بنابراین ما امروز به عنوان پیروان مسیح، می   کند، منصرف نکرد.وفادارانه نوشتجات خودِ موسی را ارائه می

 نوشتجات اصلی موسی است.   راستین دهندۀ مطمئن باشیم که تورات، به شکلی که اکنون در دست ماست، ارائه

های مهمی پرداختیم  فرض های اوانجلیکال امروزی نگاه کردیم و به برخی از پیش تا به اینجا، به دیدگاه 

بینند.  مقدس را چطور می ها نگارش این بخش از کتاب ا دربارۀ تورات دارند. و دیدیم که اوانجلیکال هکه اوانجلیکال 
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ها تاثیر  اوانجلیکال   مورد استفادۀ   ها بر راهکارهای تفسیری حاال بیایید به برخی از اَشکالی دقت کنیم که این دیدگاه 

 اند.گذاشته 

 

 راهکارهای تفسیری 
این راهکارهای تفسیری وجود دارد، اما ما در مورد سه جهت اصلی صحبت    های زیادی برای توصیفروش

نخست، آنچه را که ممکن است تفسیر موضوعی بخوانیم در نظر خواهیم  اند.  ها دنبال کردهکنیم که اوانجلیکال می

این  رداخت.  پردازیم. و در نهایت، به بررسی تفسیر ادبی خواهیم پسپس، به کنکاشی در تفسیر تاریخی می گرفت.  

کنند. اما هر کدام تاکیدات متفاوتی دارند و  سه راهکار بسیار به هم وابسته هستند و هرگز جدا از یکدیگر عمل نمی 

 از این رو مفید است که جداگانه به آنها نگاه کنیم. بیایید با تفسیر موضوعی شروع کنیم.  

 

 موضوعی 
آینه  مانند  را  تورات  ما  موضوعی،  تفسیر  بدر  در  می ای  نگه  خودمان  دررابر  تا  که    بارۀ داریم  موضوعاتی 

مقدس  ها به درستی بر برخی موضوعات یا مضامین در این بخش از کتاب اوانجلیکال مان مهم است تفکر کنیم.  برای

بنابراین ممکن است  های خاص خود را دارد. اما همانطور که خواهیم دید، هر کتاب در تورات اولویت اند. تاکید کرده 

این رویکرد، مشخصة بسیاری از تفسیرهای مسیحی در طول  خودِ موسی بر این مضامین تاکید کرده یا نکرده باشد.  

 دو هزار سال اخیر بوده است.  

تاکید برخی بر سواالت شخصی  اند بسیار طوالنی است.  فهرست موضوعاتی که مسیحیان بر آنها تاکید کرده 

شان در االهیات منتظم سنتی استفاده  های . بعضی دیگر از تورات به عنوان پشتیبانی برای دیدگاه دو مباحثات جاری بو 

آشکار می کردند.   دربارۀ خدا  زیادی  موارد  تورات  نمونه،  به جنبه برای  را  زیادی  زمان  های مختلف  کند. همچنین 

 دهد.  ی نشان می و توجه زیادی نیز به مابقی آفرینش به طور عمومدهد. بشریت اختصاص می 

شمارد که  حال، یکی از ایرادات عمده بر تفسیر موضوعی این است که معموال این واقعیت را کوچک می 

. و چون به این  کردندموضوعات اصلی موسی خطاب به اسرائیلیانی بود که او را به سوی سرزمین وعده دنبال می 

 کنند.  کاری جز توجه به مضامین جزئی نمی  شود، تفاسیر موضوعی غالبازمینة اصلی توجه چندانی نمی 

وقتی  کند.  با اینحال، باید همیشه به خاطر داشته باشیم که عهد جدید، چنین رویکردی به تورات را تایید می 

عیسی و نویسندگان عهد جدید به مضامینی مانند مبراشمردگی به ایمان، طالق، ایمان و عمل، و تعداد دیگری از  

نگاهی به تورات موسی داشتند. بنابراین، مادامی  مقدس پرداختند،  مضامین نسبتا جزئی دیگر در این بخش از کتاب 

تواند یک رویکرد  مقدس نخوانیم، تفسیر موضوعی می ب های کتاکه مراقب باشیم تنها مضامین را در این قسمت 

 ارزشمند به تورات باشد. 
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تفسیر راهکار  بر  تفسیرعالوه  اوانجلیکال   موضوعی،  یِ  بین  در  آنچه  همچنین  با  که  است  بوده  رایج  ها 

 توانیم تفسیر تاریخی بخوانیم به کاوش در تورات بپردازند.  می

 

 تاریخی 
دارند که مضامین االهیاتی تورات صحیح هستند، بلکه با پیروی از نمونة عیسی  ها نه تنها باور  اوانجلیکال 

دلیل،   همین  به  هستند.  صحیح  نیز  تاریخ  از  تورات  روایات  که  داریم  باور  همچنین  ما  او،  انبیای  و  رسوالن  و 

 اند.  ه ها غالبا تورات را به عنوان ابزاری برای کشف آنچه در گذشته روی داده، تفسیر کرداوانجلیکال 

دارند که مضامین  ای در برابر ما نگه می ، تورات را مانند آینهما اشاره کردیم که راهکارهای تفسیر موضوعی

کند.  ای رو به تاریخ برخورد می اما تجزیه و تحلیل تاریخی، با تورات مانند پنجره دهد.  مورد عالقة ما را بازتاب می 

 کنیم تا تاریخی را که در پشت آنها قرار دارد کشف کنیم.  های موسی نگاه میگویی به کتاب 

کند. خط اصلی داستانی کتاب خروج، از مرگ  کتاب پیدایش، تاریخ را از آفرینش تا دوران یوسف دنبال می 

به شرح دقیق برخی از شرایع  کتاب الویان  یوسف تا زمانی است که اسرائیل با موسی در دامنة کوه سینا اردو زدند.  

های  کتاب اعداد به ردیابی مهاجرت نسل پردازد که موسی در مدت حضورش بر کوه سینا دریافت کرد.  هایی می و آیین 

و کتاب تثنیه به شرح دقیق سخنان موسی خطاب به  پردازد.  های موآب می اول و دوم خروج از کوه سینا به دشت 

ها در تفسیر تاریخی، بر این  . اوانجلیکال پردازدنی که آمادۀ ورود به کنعان بودند، می آب، زماهای مو اسرائیل در دشت 

 اند.  های تاریخی کامال آشکار تاکید کرده گیری جهت

هایی هم هست.  تفسیر تاریخی اگرچه بسیار ارزشمند بوده است، اما این رویکرد به تورات دارای محدودیت 

در  ی، تفسیر تاریخی نیز توجه نسبتا کمی به موسی و مخاطبان اصلی او دارد. موضوع  درست مانند تجزیه و تحلیل 

های تورات نوشته شوند، چه  های مختلف زمان، پیش از اینکه کتاب عوض، گرایش به این است که خدا در دوره 

ا تعامل داشت؟  اهمیت سیل نوح در چه بود؟ ابراهیم چگونه با خدخدا با آدم و حوا چه کرد؟  کاری انجام داده است.  

جایی هستند، اما اهمیت  های به وقتی اسرائیل از دریای سرخ رد شدند، خدا چه عملی انجام داد؟ همة اینها پیگیری 

 دهند.  موسی به عنوان نویسنده و اسرائیل به عنوان مخاطب را تقلیل می 

اوانجلیکال  تاریخیروشن است که  از تفسیر موضوعی و  انواع مختلف  اما در  اند.  بهره برده   تورات  ها به 

 توانیم آن را تفسیر ادبی بنامیم.  های اخیر، گرایش سومی نیز به میدان آمده که می دهه 

 

 ادبی
کنند که موضوعات مورد عالقة  ای رفتار می های موضوعی با تورات مانند آینه همانطور که دیدیم، تحلیل 

ای به وقایع تاریخی پیش از نگارش اسفار پنجگانه  های تاریخی با تورات مانند پنجره تحلیل دهد.  ما را بازتاب می 
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بینند، یک اثر هنری ادبی که طراحی  های ادبی، تورات را مانند یک نقاشی می در مقابل، تحلیل کنند.  برخورد می 

ساسا تفسیر ادبی به طرح این پرسش  اهایی خاص، تحت تاثیر قرار بدهد. شده است تا مخاطبین اصلی خود را از راه 

 پردازد که: چگونه موسی در حین نگارش تورات قصد داشت بر مخاطبین اصلی اسرائیلی خود تاثیر بگذارد؟  می

اما خوب است که به توصیف این اهداف به طور کلی  توانیم بگوییم که موسی اهداف متعددی داشت.  می

 دهیم: به عنوان راهبر منصوب شده از طرف خدا برای اسرائیل، توضیح می  بنابراین، هدف موسی را اینطور بپردازیم. 

 

موسی تورات را نوشت تا اسرائیل را برای خدمت وفادارانه به خدا در حین فتح سرزمین وعده و اقامت در آن آماده  

 کند. 

 

به مجموعه  انتزاعی  پرداخت  تبه جای  منظر  از  وقایع صرفا  به  پرداخت  یا  از موضوعات،  هر  ای  اریخی، 

 موضوع یا روایت تاریخی در تورات به نوعی برای تحقق این هدف طراحی شده بود.  

از یک سو  کند که موسی در هنگام تالیف تورات، بین دو دورۀ تاریخی ایستاده بود.  تفسیر ادبی تایید می 

گذشته اتفاق افتادند.  موسی دربارۀ چیزی نوشت که شاید آن را »آن جهان« بخوانیم و شامل وقایعی است که در  

های خروج و الویان بر وقایع مصادف با نسل اول  وقایع کتاب پیدایش بسیار پیش از زمان موسی رخ دادند. کتاب 

های اعداد و تثنیه شامل وقایعی در زمان نسل اول تا روزگار نسل دوم هستند.  کتاب کنند.  خروج از مصر تمرکز می 

 های مختلف از گذشته را در نظر داشت.  تورات را نوشت، این زمان  هایهنگامی که موسی هر یک از کتاب 

موسی از گذشتة  « نیز نوشت؛ برای زمان مخاطبین اصلی خود. شاناز سوی دیگر اما، موسی برای »جهان 

شان« دربارۀ خدمت به خدا فکر،  »آن جهان« استفاده کرد تا به مخاطبان خود بیاموزد که چگونه باید در »جهان 

شان«  هایی دربارۀ »آن جهان« نوشت که آن را به »جهان موسی برای نیل به این هدف، از راه ، و احساس کنند.  رفتار

 مرتبط کند.  

از گذشته داد که   ی او به آنها گزارشات موسی گذشته را از سه طریق عمده به مخاطبین خود مرتبط ساخت.

او همچنین الگوهایی برای پیروی یا رد به آنها داد.    د. رکی مخاطبانش را مشخص م   ی کنون   یات تجرب  ة یشر  یا   ینهزم

 ای از جهان مخاطبینش شکل داد.  ها یا خالصه سایهو او گزارشات خود را به عنوان پیش 

، موسی  ۱۶-۱۲:  ۱۵در بعضی مواقع، موسی این ارتباطات را کامال روشن بیان کرد. برای نمونه، در پیدایش  

یافت.  این وعده در زمان آنها تحقق می یرون آوردن مخاطبینش از مصر، به آنها دربارۀ پیشینة وعدۀ خدا گفت.  برای ب

و در  ای برای ازدواج در بین قوم وفادار خدا بود.  موسی توضیح داد که ازدواج آدم و حوا نمونه  ۲۴:  ۲در پیدایش  

ها بین  ای از کشمکش سایه سو در رَحِم مادرشان پیش ، موسی نشان داد که کُشتی بین یعقوب و عی۲۳:  ۲۵پیدایش 

 مخاطبین اصلی اسرائیلی او و ادومیان روزگارشان بود.  



ای بر تورات : مقدمه۱درس     تورات   

 

 

-26- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

اما در بیشتر  خورند.  شان«، اینجا و آنجا در تورات به چشم می ارتباطات صریح بین »آن جهان« و »جهان 

ارتباطات، ضمنی بودند.   این  از اصلی موارد،  این است که تشخیص بدهد  ترین وظابنابراین، یکی  یف تفسیر ادبی 

 موسی چگونه »آن جهان« گذشته را با جهان مخاطبین اصلی خود پیوند داده است.  

در طول دو هزار سال اخیر، تفسیر تورات تاکید بسیار بیشتری بر راهکارهای موضوعی و تاریخی داشته  

مان را  های موسی، قسمت بیشتری از زمان کتاب   مان دربارۀهای از همین روی، در درس های ادبی.  است تا تحلیل 

به کشف این مسئله خواهیم پرداخت که چطور موسی محتوای هر یک از  به تفسیر ادبی اختصاص خواهیم داد.  

ما  هایی برای تجربیات مخاطبین خود ارائه دهد.  سایهها، الگوها، و پیش زمینههای خود را شکل داد تا پیش کتاب

ره خواهیم داشت که موسی بر چه نکاتی برای مخاطبان اصلی خود تاکید کرد، چطور محتوای  باکنکاشی در این 

هایش را به زندگی آنها پیوند داد، و چگونه مخاطبین اولیة اسرائیلی خود را به سمت خدمت وفادارانه به خدا در  کتاب

 روزگارشان پیش برد.  

 

 گیری نتیجه
از ویژگی  تورات، برخی  بر  این مقدمه  از  در  این بخش  امروزی دربارۀ  انتقادی  رویکردهای  های اساسی 

های خاصی دربارۀ  های مفسرین منتقد منجر به دیدگاهفرض مقدس را بررسی کردیم. دیدیم که چطور پیش کتاب

لیکال امروزی نگاه کردیم و دیدیم  های اوانجهمچنین به دیدگاه نگارش تورات و انواع خاصی از تفاسیر شده است.  

های بسیار متفاوتی دربارۀ تالیف و تفسیر شده  های امروزی منجر به دیدگاه های اوانجلیکال فرضکه چطور پیش 

 است.

دهیم، خواهیم دید که این نکات مقدماتی بارها به میدان  در حالی که به کاوش خود در تورات ادامه می 

در طی  یابیم.  مقدس مجهزتر می د، خودمان را برای پرداختن به این قسمت از کتاب شو، و وقتی چنین می آیندمی

های تورات را نوشت؟ اهداف  چرا موسی هر یک از کتاب این مسیر، سواالتی از این دست را در نظر خواهیم گرفت: 

این کتاب  بودند؟  اولیة  بود؟  ها چه  اولیة موسی چه  برای مخاطبین  تورات  بمفاهیم  پاسخ  هایی،  ه چنین پرسش با 

و نه تنها خواهیم دید که چطور پنج  های اساسی در مورد منظور اصلی موسی را کشف خواهیم کرد.  گیری جهت

کتاب  نخست  پرداختند،  کتاب  نقش  ایفای  به  موسی  روزگار  در  اسرائیل  ایمان  معیار  اولین  عنوان  به  بلکه  مقدس 

کنیم، معیار  ها باید امروز که ما از مسیح پیروی می ن کتاب پردازیم که چطور ای همچنین به کشف این مسئله می 

 مان باشند.  ایمان 


