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 مقدمه
   اندازند؟ یخطرناک م یط کوچک چقدر فارغ از ترس خود را در شرا های بچه که اید ال توجه کرده حتابه  یا آ

به   توجهیی با کمال ب یحت  ی. و گاه دارند ی م بر دغدغهی را ب  یز ت ی. چاقو روندی م یابان تمام به وسط خ خیالیی با ب

و شروع به قدم زدن با   گیرند،ی شان را مدست  روند،ی م هایبه به سمت غر  ینند،بب یگرانکه ممکن است از د  یبی آس

 .کنندی آنها م 

  نابود جان و مال افراد را  یعی، طب یای بال دانند که جهان سرشار از انواع مشکالت است.می  بزرگساالن اما

  ین که احتماال بزرگتر  دانیمی برسانند. و م   یبممکن است به ما آس  آالتماشین .  آورندرنج به بار می   هایماری . بدنکنیم

از جمله تعرض، قتل، و جنگ   آمیزخشونت  ی هاو زنان مرتکب رفتار مردان. هستند ما متوجه  افراداز جانب  ،خطرات

غیر ممکن است    یم،توجه نشان ده  یجار   یعبه وقا  تنها  یا  یم، بشر آگاه باش  یخ . اگر از تارشوندی م  هاعلیه دیگر انسان 

 اند. این جهان را از خشونت پر کرده  هاانسان بتوانیم انکار کنیم که 

که   ید د  یمخواه  8:  6-1: 4 یدایش به پ ی و با نگاه  ایمسرشار از خشونت« گذاشته ی درس را »جهان   ین ا نام

در گناه، در جهان رخ داد، پرداخته است.   یتکه درست بعد از سقوط بشر  ی مشکالت و خشونت یف به توص ی موس

  خدا  گونهچ و ند، داده که چگونه افراد بشر شروع به پر کردن جهان از خشونت کرد یحها توضباب  یندر ا یموس

به   یکرد: اول، نگاه  یم خواه ی را بررس یدایش بخش از پ ینا ةجنبسه  ما مشکالت واکنش نشان داد.  این به نسبت

عهد   یم کرد. و سوم، به تعل یم مورد نظر توجه خواه ی هاباب  ی اصل  ی . دوم، به معنااندازیمی متن م ین ا یساختار ادب 

  8: 6- 1: 4 یدایش پ  یابتدا به ساختار ادب  یایید . بپردازیمی خودمان م ةمتون در زمان ینکاربرد ا ۀنحو ۀ دربار یدجد

 . یندازیمب ی نگاه

 

 یادب ساختار 
. وجود  شوندمی   هانامهو شجره   هایت روا  شاملو    کنندی به چند مبحث متفاوت اشاره م   یدایش ها در پباب   این

بخش   ین ا  یتناسب ندارند. اما وقتبا هم مزبور  ی هاباب که  شود ی برداشت م ین اغلب باعث ا هایییچیدگی پ ینچن

را دنبال   ی ماهرانه دارد و هدف واحد یدقت  ی، از لحاظ ادب خواهیم دید که  کنیم،ی م  یبررس  ترعمیق را  یدایشاز پ

  یم تقس  ی به دو بخش اصل یدایشبخش از کتاب پ  ین که ا ید د  یم خواه 8: 6- 1: 4 یدایش به پ ی. با نگاه کندیم

را   8-1: 6 . بخش دوم ایمیده نام یه« اول ید که آن را »خشونت و ام شود می  32: 5-1: 4 شامل  بخش  ین . اولشود یم

 .ایمگذاشته  « متاخر یدو نام آن را »خشونت و ام گیرددر بر می 
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 یه اول  یدو ام خشونت

 
  ها بخش   ینو ا  شود،ی م   یم به چهار بخش تقس  یدایش پ  5- 4های  باب   در  یی به رها   یدخشونت و ام  یة اول  زمینة

:  4است، و    26-25:  4  یتمشابه روا  یتی روا  16-1:  4:  دهند ی م   تشکیل  را  هانامهو شجره  هاروایت   از  موازی  دستة  دو

از روابط   ی بعض یمطالب را با بررس ین را در بر دارد. ا  32- 1: 5دوم در  نامةمرتبط با شجره اینامهشجره  24- 17

 . دهیممی  قرار  توجه مورد را نامهدو شجره یان م تشابهاتو سپس  ید، سنج یم مرتبط خواه روایات   یانم

 

 ت ا روای
مشهور   داستان بخش،  ین . اکندمی  آغاز 16- 1: 4 در کارقائن گناه دربارۀ یداستان با ی اول، موس ةوهل در

به   کنیم،ی نگاه م بخش  ینبه ا تریق دق ی را کشت. وقت یل بار، برادرش هابحسادت  ی است که قائن با خشم  ی زمان

  2- 1 یات در کنار هم در آ  هابیلهماهنگ قائن و  ی . داستان با زندگبینیمی را در آن م انگیزصحنة غم وضوح پنج 

  ین در ا.  ینیمبی را م  یمتفاوت   یاربس  یطشرا  ،کنیمنگاه می  16  ةیدر آ   یتروا  یبه انتها  یوقت  حال،ین . با اشود ی شروع م

 شده است.  یداز حضور خاص خدا تبع همچنین  و اشاز خانواده   یکو، ن ینقائنِ تنها، از زم یر، تصو

و خصوصا   شد  توسط قائن  یل اشاره دارد که منجر به قتل هاب یعی ، به وقا7-2 یاتدوم داستان در آ مرحلة

خشنود شد، اما   یلهاب قربانی  از  خدا  ،ترساده  بیان ه ب . گذراندندخدا  ی برا انآناز  یکهر  ی کههای ی قربان  یانم یز تما

  ی قائن توجه  یتسلط بر اوست، ول   ین قدرت گناه در کم  هشدار داد که  به قائن  ین. خدا همچنیرفتقائن را نپذ  یقربان

 هشدار نکرد.   ینبه ا

  یل بخش قائن برادرش هاب ین. در ا دهد ی م  لعطف داستان را شک  ة، نقط8 یةدر آ یتروا ینسوم ا بخش

  قائن  بر  گناه  بود،   داده  هشدار   خدا  که  طوررفتند و آنجا، همان   یبه دشت   یاز محل قربان  هابیل   و  قائن .  رساند را به قتل  

 کرد.  یت بشر یخ قاتل تار ینبه اول یل و او را تبد  یافت تسلط 

. خدا با  دهدی ائن را شرح مو لعنت و حفاظت خدا نسبت به ق قرار دارد 15- 9  یاتدر آ یتچهارم روا بخش

  ة از حمل وی را حال ینعدن، او را تحت لعنت قرار داد، اما در ع یندور از زم یدر مکان یقائن به سرگردان  یدتبع

 حفظ کرد.    یگراند

. گناه چنان او را به  شودی با داستان گناه هولناک قائن شروع م   یدایشپ  5-4  هایباب  که  بینیمی م   بنابراین،

  ی او برابه دور از مکان برکت خدا    یِزندگ   یجهرا به قتل رساند و در نت  یلهاب  خود،   عادلکه عمال برادر    یدکش  ی تباه

 مقرر شد. 
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مورد   هایدوم باب  یت، الزم است که به روارا دیدیم یدایش پ 5-4های باب یتساختار شروع روا حال که 

پسر آدم جلب    ینسوم یعنیدرستکار    شیثِ  به کار قائن گناهمتن توجه خواننده را از   ین . ایمبپرداز  26-25: 4نظر در  

 . کندیم

به دنیا  را  یث حوا ش ، 25: 4 . اول، در شودی م  یمکوتاه تقس  ة به سه مرحل درستکار  یثِمربوط به ش گزارش 

واقعه   ین ا ۀ به نام انوش شد. دربار ی هم صاحب پسر یثاشاره کرد که ش ی ، موس26: 4دوم در  ة . در مرحلآوردمی

  ۀ ادامه داد و در آنجا دربار 26: 4در  ی سوم ةگزارش خود از تولد انوش را با مرحل ی موس یداده نشده، ول  ی شرح

 نوشت: 26:  4در  ی نوشت. موس ی خانواده مطلب ین ا ی روحان  ةمشخص

 

 (. 26: 4  یدایش)پشروع کردند  یهوه وقت به خواندن اسم  در آن 

 

مقابل قائن گناهکار،    ة مردان، در نقط  ین . اخواندندی بودند که در دعا نام خدا را م   ی و انوش مردان  یث، شترساده   بیان   به

 . دادندی وفادارانه نشان م ی عبادت و دعا یقرا از طر  خود ی درستکاربودند و   درستکار در حضور خدا  

 

 ها نامهشجره
  های در باب   ی مواز  های نامه، اکنون الزم است به شجرهیمواز  ت ا یروا  ینا  ی اساس   ت در نظر داشتن تقابال  با

  ک یولوژیباز نسل    ی از گزارش مبهم   یش ب  یزی چ  5-4  یدایش پ  های نامهکه شجره   رسدی . اغلب به نظر م یم بپرداز  4-5

  ین به ا تریق دق  ی . اما نگاهگیرند ی م یده آنها را ناد  میتاه یناز مفسر یاری بس یل دل ین و به هم یست افراد ن یست یز  ای

در   خود اهدافبه  یدن رس برای یدر آنها گنجانده شده که به موس  یاتیح تی اطالعاکه  دهدمی  نشان هانامهشجره

 . دنکنی کمک م ،جهان آغازین یخ بخش از تار ینا

فهرست    یات آ  یندر ا  ی است. موس  24-17:  4ائن در  ق  آلودگناه   نسل  به  مربوط  نامهشجره   ین سو، اول  یک  از

  زنمغرور، الف   اییلهبه قب  یلخاندان را تبد   ین موضوع که چگونه گناه، ا  ینبر ا  یتعمق   و نیزاز نوادگان قائن    ی تعداد

 ذکر کرد.    را کرده بود  انگیزرعب  و

مهم    یاز اسام  یتعداد   یمتن، موس   یناست. در ا  شیث  درستکار   نسل  شامل  ، 32-1:  5  در   نامهشجره   دومین

 ادامه دادند.  ی خاندان برخالف نسل قائن، به عدالت و وفادار ین ا به ثبت رساند. اما ا ر  یثدر خاندان ش

است که موسی در هر دو   توانیم این مقصود را ببینیم، توجه به دو نام مشترکیهایی که می راه از یکی

  مردان   ین به وضوح ا  ی خنوخ و لَمِک وجود دارد و موس   ی اسام  یث، قائن و ش  نامةدر هر دو شجره  فهرست آورده است. 

سو،   یکبود. از  نوخشان خکه نام یریدرا در نظر بگ یدو نفر ۀدربار یموس  های. ابتدا گفته را با یکدیگر مقایسه کرد

 :خوانیمی م  ینطورخنوخ از نسل قائن ا ۀ دربار  17: 4 یدایش در پ
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 (. 17: 4 یدایش م پسر خود، خنوخ نام نهاد )پبنا کرد و آن شهر را به اس یقائن... شهر و

 

عبارت    ین ا  یتبه اهم  یکردند. وقت   یلو از خودشان تجل  یدندآن شهر را خنوخ نام  یادیو پسرش خنوخ با غرور ز  قائن

خنوخ از نسل   ۀدربار ی موس  24: 5. در خوانیمی م را  نوشته  یث خنوخ از نسل ش ۀدربار ی که آنچه موس  بریمی م ی پ

 : نویسدی م  طورین ا یثش

 

 (. 24: 5 یدایش خدا او را برگرفت )پ  یرا شد، ز  یابو نا رفتی خنوخ با خدا راه م و

 

در تصور   خوانیم،می  درستکار خنوخ و هکارگنا خنوخ  یاندر م ینجااز آنچه ا یرتریتضاد چشمگ  توانیمی زحمت م به

 . یمبگنجان

  یث از نسل ش یگریاز نسل قائن و د  یکیبه دو نفر به نام لَمِک،  یدو خنوخ، موس یانم تبر تقابال عالوه

  یتی قائن شخص از نسل سو، لَمِک یک دو مرد به شدت برجسته است. از  ین ا  یانم ی تضادها یگر. بار دکندی اشاره م 

 . بالیدی موضوع به خود م  ینا ازقاتل بود، و  یککه لمک  دهدی گزارش م  24- 23: 4 یدایش هولناک داشت. پ

آمدن   یادنه سخنان او را در هنگام ب یث،ش از نسل لمک یتشخص برای نشان دادن یمقابل، موس  در

 به ثبت رساند:  29:  5پسرش در 

 

که   ینیما از زم یهاخواهد داد از اعمال ما و از محنت دست  یما را تسل  ینرا نوح نام نهاده گفت: »ا ی]لمک[ و

 (. 29:  5 یدایشعون کرد« )پخداوند آن را مل

 

این   به  ،در قالب دعایی نزد خدا انتخاب کرد نام پسرش را  شیث از نسل  لَمِک  مقدس،رسوم آن دوران کتاب  طبق

توسط خدا   ینزم لعنتکه با  خواهد شد را نشان دهد یسخت زندگ  یطاز آن شرا ییپسرش نوح موجب رهاامید که 

 در روزگار آدم و حوا شروع شده بود. 

را ابراز کرده،   یهاول ییبه رها یداز خشونت و ام یطرح  5- 4 یدایش موضوع که چگونه پ ینا ی از بررس پس

 . یمبپرداز  8-1: 6  یدایشدر پ ید متن مربوط به خشونت و ام ینالزم است به دوم
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 متاخر  یدو ام خشونت

 
  ۀ که دربار  3-1  یات: اول، آشودی م  یمبه سه مرحله تقس  8-1:  6که    بینیممی   یات،آ   ینبه ا  تریق دق  ینگاه  با

  یا  « به نام »مردان تنومند  یگری د هاییت که به شخص 7- 4 یاتبه نام »پسران خدا« است. دوم، آ  هایی یت شخص

  کند، ی دوباره به نوح ختم م ۀو اشار 8 یةآ دو بخش، کالم خود را با  ین پس از ا  ی. موس شودی مربوط م  یلیان« نف»

 وجود داشت.  ییبه رها  ید امکه در او  یمرد  یعنی 

 

 پسران خدا 
اتفاق افتادند، و    ینزم  یاست که بر رو  یدآمیزتهد  ییع از وقا  ایمجموعه شرح    یات آ   یندر ا  یاصل   ة مرحل  دو

پسران خدا و واکنش خدا در   ید ابتدا به تهد یایید . بکند ی م آشکار را  یعوقا ین واکنش خدا نسبت به ا ی سپس چگونگ

 . یندازیمب ی نگاه 1-3:  6

اول   ةمشکل در وهل ین هستند. ا یدایش در کتاب پ  یر تفس برای  یاتآ تریناز مشکل  یات آ  ین ا متاسفانه، 

 : گویدی است که م  2 یةمربوط به آ 

 

  گرفتند ی م یشتن خو یو از هر کدام که خواستند، زنان برا یکومنظرند،که ن یدند را د  یانآدمخدا دختران  پسران 

 (. 2:  6  یدایش)پ

 

بودند. ظاهرا او انتظار داشته که خوانندگان   چه کسانی یانپسران خدا و دختران آدم ینشرح نداده که ا یقا دق موسی

 . یستن پذیرامکان  هایت شخص ینا یقدق  یی شناسا ی خوانندگان امروز یمنظور او را درک کنند. اما برا شای اصل

ارائه شده است. اول،   هایت شخص ینا هویت سه پیشنهاد معقول برای تعیین مقدس،کتاب  یرتفس یختار در

  یل به دل یرتفس ینا  اعتبار. اندبوده که با دختران نسل قائن ازدواج کرده  یثمنظور از پسران خدا، نسل ش یدشا

دوم آن است که   یر. تفساندارائه شده  یدایشپ 5-4 یهادر باب  یثنسل قائن و نسل ش یان است که م هاییتقابل 

خاطر  ه  ب  یز ن  یدگاهد  ین بوده باشد. ا  ی معمول   یهاانسان   یان، دختران آدم  یمنظور از پسران خدا، فرشتگان، و معنا  ید شا

اعتبار   اند،، »پسران خدا« خوانده شده 1: 29و مزمور  6: 1 یوبمانند ا یقاز عهد عت ی فرشتگان در متونآنکه غالبا 

را به    یی و روستا   عامی  زنان   که  اندبوده   زادگانییل سوم آن است که منظور از پسران خدا، پادشاهان و اص  تفسیر .  دارد 

باستان، پادشاهان اغلب پسران خدا خوانده   یکنزد است چون در خاور معتبر  یزن  یدگاهد این. اندگرفته  ی همسر
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د، پسر خدا خوانده شده است. هرچند  و، پسر داو7: 2 زمورو م 14: 7 یلسموئ دومدرست همانطور که در  ، شدندیم

 .یمتعصب نشان ده یموضع مشخص  یچنسبت به ه ید نبا ی هستم، ول یرتفس ین سوم موافقشخصا 

اند  از کاری که انجام داده   با اطمینان   توانیمی اما م   یم،کن  یی را شناسا   هایت شخص  ینقطعا ا  توانیمی نم   اگرچه

 که: یم خواند چنین 2: 6 یدایش که در پ یددار  یاد به . صحبت کنیم

 

 (. 2:  6 یدایش)پ گرفتند ی م یشتن خو  ی[ که خواستند، زنان برایانخدا... از هر کدام ]از دختران آدم پسران 

 

  ین از ا  شانهای که آن زنان و خانواده  دهد ی نشان م   یاو قو  یست، ن  یدر مورد ازدواج شرع   یقزبان معمول عهد عت  این

  شان رضایت بدون را  زنان آن  زور به اند،بوده  یقدرتمند زادگانیب نج یدنبودند. پسران خدا، که شا یروابط راض 

زنان   ین آن باشد که آن پسران خدا در واقع عمدا به ا یعن م به  تواندی م ی حت  ینجا. زبان مورد استفاده در اگرفتند 

  یگری د  یطة بود، اکنون به ح  او  قائن و نسل   آمیزرفتار تعرض   ةمشخص  یشتر که پ  ی. در هر صورت، خشونتکردند   تجاوز

 وارد شده بود.  ،زنان خشونت علیه  یعنی  ی،از زندگ

  یع وقا ینواکنش خدا به ا  یعنیخود  یپسران خدا، به موضوع اصل یدآمیزرفتار تهد  یفپس از توص موسی

 :خوانیمی م  ینطورا 3:  6 یدایشپرداخته است. در پ

 

سال خواهد بود   یستصد و ب ی و یاما  یکنبشر است. ل یز که او ن یرانخواهد کرد، ز ی من در انسان دائما داور روح

 (. 3:  6  یدایش)پ

 

فساد را تا ابد   ین مختلف گناه که خشونت را وارد نسل بشر کرده بود، خسته شد و گفت ا ی هااز تداوم روش  خدا

  یاز اجرا  یشگرفت به افراد بشر اجازه دهد تا پ  یم، تصمخود  و رحمت   یض خاطر فه  ب   حال، ین ا  تحمل نخواهد کرد. با 

 ادامه دهند.  ی به زندگ یگر سال د  یستحکم او، صد و ب

مردان تنومند   یت، در روا 7-4: 6 یدایشدر پ  توانی را م  ی و واکنش االه ینزمدوم رفتار مردم بر    مجموعة

 مشاهده کرد. 

 

 مردان تنومند
 بود:  هکه شکل گرفت خوانیمی م یگری د  یدآمیزتهد  یط شرا  ۀدربار 4 یة آ  در
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  ی درآمدند و آنها برا  یانکه پسران خدا به دختران آدم هنگامی ،بودند. و بعد از آن ینمردان تنومند در زم یامآن ا   در

  (. 4: 6 یدایش بودند که در زمان سَلَف، مردان نامور شدند )پ یجباران یشانا ییدند، اوالد زا یشان ا

 

را   یلیم« »نف یعبر ة، کلمیا هفتادگانیسپتواجنت  ترجمة ساده از  یرویبا پ ،های انگلیسی قدیمیترجمه  از بعضی 

است. نظر محققان    ضعیف   رساند،ی را نم   یاصل   ةکه مفهوم کلم  از آنجا ترجمه    این   اما.  اندترجمه کرده   پیکران«»غول 

فرماندهان جنگ بوده   یا  ی منظور جنگاوران قو یاد به احتمال ز  ی ول  یست، ن یکسان کلمه  ین ا  یقدق ی در مورد معنا

 کند.  ی این معنی را تداعی می البته به نظر، ترجمة فارسی »جباران« تا حدود  است.

.  اندمردان نامور« بوده  و ، »جباران زمان سلف، یلیانمتن به طور خاص شرح داده که نف یندر ا موسی

  ی جنگ  آوریمتن، نام   ینسربازان قدرتمند است. در ا  یاجنگاوران    یبه معن   ی،عبر  یبوریم«»هَگ  یا  »جباران«  اصطالح

خود    یاننسبت به اطراف  ، و ایجاد وحشتخشونت  ،استثمارگرانه  یهاخاطر جنگ ه  ب  مردان ن  ایدارد.    یبار منف   یلیاننف

  یافت، لَمک از نسل قائن ادامه  درتوسط برادرش قائن شروع شد، و  یل که با قتل هاب یشناخته شده بودند. خشونت

 :خوانیمی م  5  یة. همانطور که در آبود یافتههم   یشتری ، شدت بنفیلیان بارخشونت  ید اکنون با تهد 

 

دائما محض شرارت است   ی دل و های یال است، و هر تصور از خ یار بس ین که شرارت انسان در زم ید د  خداوند 

 (. 5:  6  یدایش)پ

 

  7- 6 یات در آ  یجه. در نت یافت یالاست یتشد که گناه کامال بر بشر  یادز ی، فساد نسل بشر به قدریلیانظهور نف با

 : خوانیمیم

 

گشت. پس خداوند فرمود: »انسان را    ین ساخته بود، متاسف شد و در دل خود غمگ  ین نسان را بر زما  ینکه از ا  خداوند

که از ساختن   یراو خزندگان و پرندگان آسمان را، ز یان محو خواهم ساخت، انسان و چارپا  ین زم ی از رو امیده که آفر

 ، هزاره(. 7-6:  6  یدایشآنها متاسف شدم« )پ

 

  یم عظ  یرانگریاست که در آن و  رسیده  آن  وقت  و  اند، و ارعاب قرار داده   یداو را مورد تهد  جهانِ  ،یلیانکه نف  یدد   خدا

 مداخله کند.  ی، و جهان
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 خاتمه 

بخش    ینا  ی با حفظ طرح کل  ی . در عوض، موس شودنمی   تمام   داوری با کلمات    8-1:  6  یدایشپ  خوشبختانه، 

خاطر فساد گناه،  ه  اگرچه خدا ب   که  خوانیمی . در آنجا م کندی فه م اضا  8  ةیدر آ   یدبخشیام  خاتمة خود،    آغازین   یخاز تار 

 بخشید: اما مردی وجود داشت که امید می بود،  یتمصمم به محو بشر

 

 (. 8: 6 یدایش )پ یافتنوح در نظر خداوند التفات   اما

 

  از  کارگناه بشریت و خشونت  نابودی. کندی م  یلرا تکم ییبه رها یدو ام یدتهد یویچند کلمه، سنار ایندر  موسی

 . شدی م ینده آ  های نسل  یبرا ییرها  یکعمال منجر به   ، سیل طریق

  ی اصل  ةبر دو مسئل یدایش پ یهاباب  ینکه ا شویمی متوجه م 8: 6- 1: 4 یدایش پ یساختار ادب  یبررس  از

کردند.    یخدا سرکش   یه که در روزگار قائن و نسل او، عل  یکسان   یبه خشونت از سو  یدتمرکز دارند: اول، تمرکز بر تهد

  یق در هر دو مورد اشاره کرد که خدا از طر ی. اما موسیلیانروزگار پسران خدا و نف در  مردم گناهکار  ید دوم، بر تهد

 آورد. می را به ارمغان   ییبه نام نوح، رها ی مرد یعنی  ،یثپسر خاص ش

.  بپرسیمسوال دوم را  ایم تاه آماد یدایش،بخش از پ ینا یت اصلو موضوعا یهبر ساختار اول یاز نگاه  پس

  ی وعده، چه موضوع  ین سرزم ی از مصر به سو یلیان اسرائ ی در هنگام رهبر ی موس  ؟ ه بودچها باب  ین ا ی اصل  ی معنا

 کرد؟ی را مطرح م 

 

 یاصل معنای
که    ید د   یمدو موضوع را در نظر گرفت: اول، خواه  ید، باآغازین  یخ بخش از تار  ینا  ی اصل  یدرک معنا  برای

  ی روابط برا  ینا یضمن یمو دوم، مفاه ؛مربوط کرد یل اسرائ ةخود را به تجرب یةاول یخبخش از تار  ینا  یچگونه موس

ها را  باب  ین ا ی که موس یم بپرداز  یی هاابتدا به روش  یایید کرد. ب یم خواه یبررس  را  ی موس  یلی اسرائ ی خوانندگان اصل 

 . دادخود، ربط   یتحت رهبر یلیان اسرائ یات به تجرب

 

 روابط 

 
  یة اول یخ شرح خشونت موجود در تار واسطة به  را  خود با جهان معاصرش   آغازین  یخ تار  ی هاباب  ین ا موسی 

نشان  کار  ین . او با ادادداشت، ربط  یل اسرائ یتحمل خشونت از سو ة با تجرب یادی که شباهت ز  ی انسان به اشکال

 بود.  یهمشکالت جهان اول  یه شب یاربس متحمل شد، یلاسرائ ی کهمشکالت  داد
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  8: 6-1: 4 یدایش پ ی به دو بخش اصل  یگرد باریک  ها، شباهت  ین ا  یدر برقرار ی روش موس یبررس  برای

  یوی ، و سپس سنار5- 4 ی هادر باب   اولیه  یی به رها  ید خشونت و ام یوی سنارنخست، : یعنیانداخت،  یم خواه ی نگاه

 ارتباط داشت.  یلاسرائ ةتجرب با  5-4  یدایشچگونه پ ینیمابتدا بب یایید. ب8- 1: 6در    متاخر  یی به رها ید و ام خشونت

 

 یه اول  یدو ام خشونت
مطلب    ینا  ی که موس  بینیمی ، به وضوح م5- 4  یدایش در پ  درستکارشرور و    هاییت شخص  یبازنگر  ینح  در

را با خودشان به    یثو نسل ش  یث، ش  یل،، و هابربط دهند  یان مصر  هبخوانندگانش قائن و خاندان او را    تا   را شکل داد

 کرد؟  ایجاد را  وابط ر ینچگونه ا ی عنوان قوم خدا مرتبط بدانند. اما موس

کم داستان دست  ین در ا  ی. موس یمآغاز کن  16-1:  4  پیدایش  در   کار داستان قائن گناه  یبا بررس   باید   . هاروایت

اول،   ة . در وهلدهندخودشان ربط  ی زندگ  یتوضع ه متن را ب داد اجازه  یلیانکه به اسرائ تمرکز کرد بر پنج موضوع 

 اشاره کرده است.  یل و هاب قائن  یشةبه پ های همبستگ ین ا  یجاددر ا  یموس

 : یدگوش بده  2: 4 یدایش در پ یل قائن و هاب یان م یز وجه تما  نخستین به

 

 ، مژده(. 2: 4  یدایشچوپان، و قائن کشاورز شد )پ هابیل 

 

چوپان بود.   یل هاب یکهدر حال کرد ی م ی کشاورز بود و  مقیم  ی قائن در مکان مشخص   دهد، ی که متن نشان م همانطور 

کننده مکان مشخص و چوپانان کوچ  یک در  یممق ی جوامع کشاورز یان ، وجود تنش میامروزدر دوران باستان و 

اینکه چطور به   نوع تنش و یناز ا یلیان و اسرائ یموس کند،ی هم اشاره م  یدایشبوده است. همانطور که کتاب پ یجرا

  اینطور  یوسف ، 34- 33: 46 یدایش کامل داشتند. در پ ی آگاه  شد، تبدیل می  شان در مصر اقامت  یندر حرنجی جدی  

 کرد:  یی نقل مکان به مصر راهنما ین برادرانش را در ح

 

و از   یم مانند اجدادمان چوپان بود ی ما از دوران کودک»: ییدبگو یست؟ فرعون از شما بپرسد که کار شما چ وقتی

  یوسف . یدجوشن ساکن شو ة که در منطق دهد ی او به شما اجازه م یب ترت ین به ا «.کنیمی خود مواظبت م های گله 

 ، مژده( 34-33: 46  یدایشنستند )پ دای چوپانان را ناپاک م  های گفت که مصر  ینبه خاطر ارا  ینا

 

اشاره کرد. او   یل هاب یبه کشاورز بودن قائن و چوپان  ی که چرا موس فهماند ی به ما م ینجا در ا  یوسف  های راهنمایی 

  یکی  بود  یقربان و چوپان  که یلو خودشان را با هاب یان، قائن کشاورز را با مصر اشیلی خوانندگان اسرائ خواستیم

 بدانند. 
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بود.    شانهای ی قربان  تقدیمدر    یلقائن و هاب  یتن  ی، موس   یداستان و خوانندگان اصل   ینا  یانم  ةرابط  دومین

قائل   یزتما  یلخشنود شد. دل یل هاب ی اما از قربان یرفت،قائن را نپذ  ی خدا قربان ، گویدبه ما می  4 یدایش همانطور که پ

 شده است:  یان ب یحا شکل صر ین به ا 4- 3: 4  یدایشدر پ ها ی قربان ینا یان شدن خدا م

 

کرد و   یخود را آورد و قربان  ة گل ۀ بر ین هم اول یلنزد خدا آورد. هاب یه از محصول خود را به عنوان هد ی مقدار قائن

 ، مژده(. 4-3: 4 یدایش نمود )پ یمبه خدا تقد یهقسمت آن را به عنوان هد ین بهتر

 

کرد،    یه از محصول خود را« هد  یاو گفت قائن »مقدار   3  یة . در آیدتوجه کن  یتوسط موس   های قربان   یف روش توص  به

دارد. قائن   یادی ز یت اهم یزتما ین کرد. ا ی خود را[« قربان ة گل ۀ بر ین قسمت ]اول ین»بهتر یلنوشت هاب 4 ة یاما در آ

قسمت   ین بود، چون بهتر  ی حالت ممکن، عبادت او صور ترین از محصولش را جمع کرد و آورد. در به ی مقدار تنها

  یق عهد عت   هایی بره که در قربان   ی چرب   یعنی اعضا )  ین صادقانه بهتر  یل خدا کنار نگذاشت. اما هاب  ی محصولش را برا

گله بود( آورد و   یوانح ترین با ارزش  یموس  یعتخود را )که طبق شر ةگل ۀبر ینارزش را داشت( از اول یشترینب

  ی با سرسپردگ یلنبود. اما در مقابل، هاب یاکارانهمراسم ر یکاز  یشقائن ب یخدا را به انجام رساند. قربان یعتشر

 گذراند.  ی خدا قربان ی صادقانه برا

را   یلو اسرائ یان آنها با مصر یگر ارتباط د یل، قائن و هاب های ی قربان یان م یز تما ین با استفاده از ا موسی 

برای   را  یلاز او بخواهد اسرائ برای این بود کهفرعون  با یموس  برخورد ینکه اول آوریمی م یادبه  یگوشزد کرد. وقت

  خوانیم،ی م   3:  5همانطور که در خروج  .  دهد ی را نشان م   دخو   یتاهم  زمینهیش پ  ینمرخص کند، ا  تقدیم قربانی به یهوه

 و هارون به فرعون گفتند: یموس

 

  ی خود، قربان یخدا یهوه،و نزد  یم،ما را مالقات کرده است، پس االن سفر سه روزه به صحرا برو یان عبران خدای

 (. 3: 5)خروج  یمبگذران

 

 ه آنها گفت: ، فرعون ب4 یةدر آ ی . طبق گزارش موسیرفتفرعون درخواست آنها را نپذ اما

 

 (. 4: 5!« )خروج یدخود برو های به شغل  دارید؟ی باز م یشان ا  یو هارون چرا قوم را از کارها یموس  »ای

 

را   یل اسرائ ی هم خدا یان کرد، مصر حرمتی ی به خدا ب اشی صور  هایی درست مثل قائن که با قربان بینیممی

هم به دنبال   یلیانگذراند، اسرائ یرش صادقانه و مورد پذ های ی قربان یلدرست همانطور که هاب اما .پرستیدند ی نم
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برقرار    یل با هاب  یلمصر با قائن، و اسرائ  یان م  یگری د   ةرابط  یشکل، موس   ینبودند. به ا  یهوه  یقی پرستش و عبادت حق

 کرد. 

را   یلقتل بود. قائن برادرش هاب تین ةبه واسط یل،اسرائ ةارتباط با تجرب یجاددر ا  یروش موس  سومین

  2-1های باب  . در آوریم ی م  یاددر مصر را به  یلیان که قتل اسرائ شودی م یدا هو یواقعه هنگام ین ا یتکشت، و اهم

از آنان، از جمله نوزادان   یاری گرفتند، بلکه فعاالنه بس یگاری را به ب یلیاننه تنها اسرائ یان که مصر  خوانیمی خروج م

را   یلیانبا اسرائ یلهاب ین و همچن یان، قائن با مصر یان م یگر د  های شکل رابطه ین به ا  ی . موس کشتندی آنها را هم م

 بسط داد. 

خدا قائن    یبود. وقت  ینقائن بر زم  یمحل زندگ   یفکرد، توص  یجادرا ا  هارابطه  این  ی که موس  ی چهارم  شکل

 : خوانیمی م 12- 11:  4 یدایش کرد. همانطور که در پ  ید تبع یز خحاصل  ینعنت کرد، او را از زمل  یلخاطر قتل هابه را ب

 

به تو   یگرهمانا قوت خود را د ی،کن ینکه دهان خود را باز کرد... هر گاه کار زم ینیاز زم ی تو ملعون هست اکنون

 (. 12- 11:  4 یدایشندهد )پ

 

  یف توص ین . اآوردمی  بار به ی کم یار محصول بس ی در آنجاکشاورزکند که  ی زندگ یی هاملعون شد تا در مکان  قائن

دارد.   ی سازگار بُرد،ی را با خود به آنجا م یلکه اسرائ ینی مصر و زم یناز زم یموس  یابیبا ارز یقائن، به خوب  یتموقع

 : یدگوش بده   12-10: 11  یهدر تثن  یکنعان و مصر توسط موس یسة به مقا

 

که در آن تخم خود را   یست،ن یآمد  یرونمصر که از آن ب ین مثل زم شوی،ی گرفتن آن داخل م  ی که تو برا زمینی

گرفتنش به آن عبور   یکه شما برا ینیزم یکن. لکردیی م یرابخود س یو آن را مثل باغ بَقول به پا کاشتییم

بر آن التفات دارد   یتخدا یهوهاست که  ینیزم نوشد،می  آب آسمان بارش از که هاستدره  و هاکوه  ینزم کنید،یم

 (. 12-10:  11 یهبر آن است )تثن یوستهاز اول سال تا آخر سال پ یت خدا یهوه و چشمان  

 

بود.   یادیمستلزم کار و تالش ز یمانند مصر، که در آنجا کشاورز یدور از عدن فرستاد، مکان ی قائن را به مکان خدا

 بود.   یانمربوط کردن قائن با مصر ی برا یموس  یلی خوانندگان اسرائ  ی برا یگریروش د یتواقع ینا

موضوع   کرد، ی مربوط م  یلرا با اسرائ یلقائن را با مصر، و هاب  یدایشپ 5- 4های باب  که یروش پنجمین

. خدا در  کردی حفظ م  یب را کشت، اما خدا همچنان او را از آس یل محافظت از قائن بود. هرچند قائن برادرش هاب

 گفت:  ین چن 15: 4  یدایشپ
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 ، هزاره(. 15: 4  یدایشکه قائن را بکشد، از او هفت چندان انتقام گرفته خواهد شد )پ هر

 

  یلتا اسرائ  دهد ی را شرح م  یعوقا   ینا  ی موس   بینیمیم  یگر، د  باریک خدا از جان او حفاظت کرد.  اینکه قائن قاتل بود،    با

به مصر اعطا کرد. هرچند آنها قاتل و مستحق   ی خودشان در مصر مربوط کنند. خدا حفاظت بزرگ ةآنها را با تجرب

 را به طور خاص حفظ کرد.  یان جان مصر  یادیخدا مدت ز اما  بودند، یااله  یتمحکوم

  ة ن و تجربجها   آغازیندوران    ین ا   یانرا م  ی ت معناداراکم به پنج روش شباهدست   ی که موس   بینیمی م  پس 

که   دهند ی نشان م  ی عبادت، قتل، محل اقامت، و حفاظت همگ  یشه، کار و پ ینبرقرار کرد. مضام یل خروج اسرائ

  یل و هاب  یان،و قائن را با مصر   یرندگب  کار خود به  یداستان را در زندگ   ینا  اشیلی خوانندگان اسرائ  خواستی م   یموس

 را با خودشان به عنوان قوم خدا مرتبط بدانند. 

  یدایشدر پ  درستکار  یثش  یمواز   روایت  به  است  الزم  کار،ارتباط موجود در داستان قائن گناه  یاز بررس   پس

 . یندازیم ب ینگاه  26- 25:  4

  ینچن 26: 4 یدایشو پسرش انوش داد. در پ یثش ۀدربار یمهم  یحتوض ی موس یدیم،که د همانطور 

 : خوانیمیم

 

 ، هزاره(. 26:  4  یدایشآن زمان، مردم به خواندن نام خداوند آغاز کردند )پ  در

 

بلکه با   یل،و پسرش اشاره کرد تا خوانندگان شباهت خودشان را نه تنها با هاب یثش ۀدربار یقتحق ینبه ا  موسی

 .  ینندرا گرفت هم بب یلهاب  یپسر آدم که جا یث،ش

.  شد یلاو و اسرائ یان م ی همبستگ ی نوع باعث  استفاده کرد و این  یهوه ی از نام االه یثاول، ش ة وهل در 

بود که مورد توجه عموم قرار گرفت. به طور   ی در روزگار موس یهوه نام  کندی م جالب است که کتاب خروج روشن 

 صحبت کرد:  ی با موس 15: 3شکل در خروج  ینمثال خدا به ا

 

مرا نزد شما فرستاده   یعقوب،  ی اسحاق و خدا ی و خدا یم ابراه ی تان، خداپدران  یدا خ یهوهبگو: » اسرائیل ی بن به

 ، هزاره(. 15:  3خواهند کرد )خروج  یادنام  ین ها مرا به ا نسل  ةاست، و هم یناست.« نام من تا به ابد هم 

 

  ی است، اما در زمان موس رفتهی به کار م  یثاز زمان ش یهوهکه نام  دهدمی  نشان مقدس کتاب  هاینوشته  چند هر

خودشان    ی، موس   یوفادار تحت رهبر   یلیان اسرائ  یل دل   ین خدا شد. به هم  ی مورد استفاده برا  ی به نام اصل   یل بود که تبد

 . داشتندی م  یزرا عز   یهوه  ام. آنها هم مانند او ندانستندی م  مرتبط درستکار  یث را با ش
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  ین. ادانستندی م  مرتبط با او  یث، ش ی خاطر موضوع دعاه خودشان را ب یدحتما با  یلیان دوم، اسرائ ة وهل در 

»به خواندن نام خداوند آغاز کردند« هم به چشم   یثش ۀنوشت خانواد ی که موس یی، جا26: 4 یدایش موضوع در پ

  ی در زمان سخت  یجلب کمک االه یبرا  یادفر ة(« اغلب به منزلیهوه»خواندن نام خداوند ) یق. در عهد عتخوردیم

  ی کند. در مابق ی م یم زمان خود ترس یل با اسرائ یدوم ةرابط ی که موس بینیمی ، مپرتو این موضوعبود. در  یاج و احت

  یهوه نام  یخروج از مصر، بارها در مواقع بحران ین ح یل که اسرائ شویمی )تورات( متوجه م  ی موس  گانةپنج  ی هاکتاب

 و انوش نام او را خوانده بودند.  یثکه ش طور درست همان خواند، ی را م

آنها با جهان   ی هاکرد تا شباهت  یمرا تنظ درستکار یث قائن گناهکار و ش ت ای روا ی که موس بینیمی م پس 

  ین قائن بودند. او همچن یهشب یانخوانندگانش متوجه باشند که مصر خواستمی معاصر خود را شکل دهد. او 

 شباهت دارند.  یثو ش یل به هاب که خودشان  ینند خوانندگانش بب خواستیم

 . یم کن یرا بررس   یثقائن و ش های نامهشجره  توانیممی  یه،اول هایرابطه  ین در نظر داشتن ا با

 

همچنان   یلیانکرد تا اسرائ تنظیم هم را هانامهشجره  ین ا یموس  ید،د یمهمانطور که خواه :هانامهشجره

:  4 یدایش در پ ،ی خویشهدف اصل  برای پیشبردبدانند. او  مرتبط درستکارانرا با شروران و خودشان را با  یانمصر

 به کمدست  هارابطه ین. اشودی م  یرمصر انکارناپذ  اب اوارتباط که  کندی م یمعرف ی نسل قائن را به اشکال  24- 17

 نوشت:  17:  4 یدایششهرساز توجه داشت. او در پ یکبر قائن به عنوان   ی. اول، موس شوندمی  ظاهر صورت  شش

 

 (. 17:  4 یدایش)پ کرد ی بنا م ی... شهر قائن

 

در واقع ساخت شهرها   – هستند ی شهرسازان قابل یان مصر  دانستندی م یبه خوب  یلیانکه اسرائ یستن ذکربه  الزم

  ة قائن، رابط ۀکلمات دربار ینا یلدل ین به عنوان بردگان مصر بود. به هم یلیان از کار اسرائ ی بخش ،یان مصر یبرا

 . کردی م  یجادا  یاناو با مصر یانم ی محکم

 : خوانیمی م ین چن 17: 4 یدایش در پ  یگر . بار دیمبه نام شهر قائن هم توجه کن یدبا دوم،

 

 (. 17:  4 یدایش)پو آن شهر را به اسم پسر خود، خنوخ نام نهاد  کردی بنا م  ی ... شهرقائن

 

 نوشت:  11: 1در خروج   یبود. همانطور که موس  یانعملکرد مصر  یادآور ی، زمان موس  یلیان اسرائ یبرا یقت حق این
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  ینه، خز یفرعون شهرها یسازند، و برا یلدشوار ذل یرا به کارها  یشانگماشتند، تا ا یشان [ سرکاران بر ا یان]مصر

 (. 11:  1را بنا کردند )خروج  یس و رعمس یتومف یعنی 

 

افتخار    یهم درست مانند قائن، برا  یانشد. مصر  گذاری)رامسِس( در بزرگداشت فرعون رامسس نام  یس رعمس  شهر

  یگری د   ةقائن رابط  نامةشجره   یب،ترت  ین. به اکردندی م  گذاری را به نام خود نام  شانی و بزرگداشت خودشان، شهرها

 . دادی م را نشان  یان قائن و مصر یانم

  23:  4. در  شودی نسل قائن و مصر با غرور لَمِک، فرزند قائن در ارتکاب به قتل ظاهر م   یانم  ارتباط   سومین

 : ییدسرا ی که لمک در مدح خود در حضور زنانش، سرود خوانیمیم

 

که به من زد   ی را به سبب زخم ی . مردید زنان لمِک، سخنانم را بشنو ی! ایدظلّه، به من گوش فراده ی عاده، ا ای

 ، هزاره(. 23: 4  یدایشکشتم )پ

 

  یلیان . اسرائکردی م مرتبط  یانباستان، او را با مصر  یلیان هم حتما در ذهن اسرائ هایشرحمی ی لمِک از ب خودستایی 

 داشتند.   اطالع خاطر تعرضات مرگبارشانه مصر ب  یانمصر باستان در مدح فراعنه و ارتش هاینوشتهاز سنگ  کامال

گفت،    23:  4به آنچه لمک در    یگر د   بار   یک.  یافتبه مرگ کودکان    ی در توجه موس  توان ی چهارم را م  رابطة

 : یدگوش بده

 

 ، هزاره(. 23:  4  یدایش که بر من وارد آورد )پ  جراحتی   سببرا به   ی که به من زد کشتم، و جوان  زخمی   سببرا به   مردی 

 

لمِک    یان از قربان  یکی .  شودی است که اغلب »پسر بچه« ترجمه م   یِلِد« »   ی برگردان اصطالح عبر  ینجا، در ا   »جوان« 

در باب اول کتاب خروج، فرعون دستور کشتار    دانیم،ی ما م   همة  که  طورکودک بوده است. همان   یک  یاد به احتمال ز

 قد علم کرده بودند.    یلیان اسرائ  دفاع ی ب  پسرِ فرزندان    یه قائن، عل  مِکِ هم مثل لَ  یان را صادر کرد. مصر  یلی پسران اسرائ

بر حفاظت چند برابر از جانش آشکار   یلمک مبن  یدر ادعا  یان خاندان قائن و مصر یانپنجم م ارتباط 

 از قائن مورد حفاظت است:  یش ، لمِک ادعا کرد که ب24:  4 یدایش. در پشود یم

 

 (. 24:  4  یدایش لَمِک، هفتاد و هفت چندان )پ ی برا ینهقائن هفت چندان انتقام گرفته شود، هرآ  ی برا اگر
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مطمئن   شانیان مصر هم از حفاظت خدا ة خدا حافظ او است، فراعن کردفکر می همانطور که لمک  درست

  یب، ظت در برابر بال و آسحفا  ین از ا  یشاز پ  یش ب  یانکه مصر   رسیدی به نظر م  ینطورسال ا   ی هابودند. در واقع، سال 

 برخوردارند. 

که از سه برادر از نسل   یفی. به توصیمنسل قائن توجه کن یششم، الزم است که به کمال فرهنگ  ةوهل در

 : یدشده گوش بده 22-20: 4و توبل در   یوبال، یابال،   یعنیقائن 

 

بود... توبل... صانع هر آلت   ی نوازندگان بربط و ن ة... پدر هم یوبال بود...  ی و صاحبان مواش نشینانیمه ... پدر خیابال

 (. 22-20: 4 یدایش مس و آهن بود )پ

 

  پروری چوپان ساده نبود، بلکه دام   یکفقط    یابالکرد.    یفتوص  تبا کماال  یارقائن را بس  ۀکلمات خانواد  ینبا ا  موسی

به زحمت   ی زمان موس یلیانود. اسرائب یشرفته پ یفلزکار مبدع قائن  و توبل یقی، مخترع موس یوبال، را ابداع کرد. 

  یل پدران اسرائ  نشینی کوچ   ۀساد  ی زندگ   یوۀاز ش  تریشرفتهپ  یار مصر بس  هنگ . فر یرندبگ  یده ارتباط را ناد  ین ا  توانستند یم

را    یاننسل قائن و مصر   یانم  ارتباطکرد تا خوانندگانش    یفروش توص  ینعمدا نسل گناهکار قائن را با ا  یبود. موس

 دهند.   یصتشخ

.  یدکش یررا به تصو  یان قائن و مصر خاندان یانم ةکم به شش روش رابطدست  ی که موس  بینیمی م پس 

و کمال   ی، کودکان، حفاظت االه یه قتل و کشتار، خشونت عل افتخار بهشهرها،  گذارینام ی، وصف او از شهرساز

 . آورد  وجوده  ب را  هارابطه  ینشده بود تا ا یطراح ، در خاندان قائن ی فرهنگ

  یم، . همانطور که انتظار داریندازیمب 32-1: 5 یدایش در پ یثش نامةهم به شجره ی الزم است توجه  اکنون

  یص تشخ یثشباهت خود را با نسل ش اشیلی که خوانندگان اسرائ کندی ارائه م یرا طور  یثش نامةشجره  یموس

  یل قوم اسرائ  یولوژیکی، که از لحاظ ب  باید دقت کنیماول،    ةبر چهار عامل بود. در وهل  یکم مبتندست   ارتباط  ین دهند. ا

 :بینیمی را م حسه پسر نو  ی اسام 32:  5  یدایش بودند. در پ یثاز نسل ش

 

 (. 32:  5 یدایشرا آورد )پ یافثنوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و  و

 

  ی« اصطالحات »سام  یبود. در زبان امروز  یلداشت چون سام جد اسرائ  یموس  یبرا  یخاص   یتسام اهم  نام

به عنوان قوم    یلیانها هم از نسل سام بودند، اما اسرائملت  یر. هرچند سا شوندی نام م  ین »نسل سام« مربوط به هم  یا

خوانندگان   یولوژیکی، ب از این جنبة سادۀ  وسی نوادگان سام قرار داشتند. پس م یان خدا، در م یدۀخاص و برگز

 . کردسام مرتبط   خاندانرا با  شایلی اسرائ
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  ة . مشخصشودی آشکار م  یث نوادگان ش درستکاریدر توجه مکرر به    یل،نسل سام و اسرائ یان دوم م  ارتباط 

 : 24: 5  یدایشو عدالت بود. مثال طبق پ ی وفادار یث،نسل ش

 

 (. 24: 5 یدایش شد )پ یاب و نا رفتی با خدا راه م  خنوخ

 

  رفته  کار ترجمه شده، فقط در اشاره به خنوخ و نوح به رفت«ی که »با خدا راه م یاصطالح  ی،س عبرمقد کتاب  در

  یهوه  ی هامانند خنوخ در راه  ید که با شد  یادآور  یلبه اسرائ ی موس یه، بارها و بارها مخصوصا در کتاب تثن  ولی. است

خودشان و   یان م یگراشتراک د ةنقط یک کردند یم یرویپ یوفادار که از موس  یلیان اسرائ یقطر  ینقدم بردارند. به ا

 خنوخ شوند.   یهبود که شب ین. هدف آنها ایافتندی م  یثنسل ش

  یث بر تعداد نفرات نسل ش یموس  یددر تاک توانی را م یلاسرائ ةو تجرب یثش نامةشجره  یانسوم م رابطة

  یث خاندان ش  ی عدد  یش افزا  ی پرشمار شدند. موس  یارکه نسل او بس  شویمی متوجه م  یثش  نامةمشاهده کرد. از شجره 

  ید تاک  ین آمدند، نشان داده است. ا  یا دنه  ب  یثنسل ش  ی هم برا  یگری« موضوع که »پسران و دختران د   ین را با تکرار ا

  ین در ح  دانستندی داشت که آنها م  یتنظر اهم یناز ا یموس  یلیخوانندگان اسرائ ی برا یثبر تعداد نفرات نسل ش

 به آنها داده بود.  یاقامت در مصر و خروج از آنجا، خدا از نظر تعداد نفرات، برکت بزرگ 

  یل تا اسرائ کرد یدهم تاک یاز عمر طوالن یث از افراد نسل ش یاریبس گیریبر بهره  ی چهارم، موس ةوهل در

  یخ در تار  ی از هر کس  تری طوالن  یث،نسل ش  که عمر متوشالح از   دانیمی ما م  ةبزند. به عنوان مثال، هم  یوندپ  آنهارا با  

  ی هم عمر طوالن   یثاز نسل ش  یگرید  یادکرد. افراد ز  یسال زندگ   969، او  27:  5  پیدایش  اساس   بر.  بود  مقدسکتاب

قرار بود هدف   ی،موس یعتدارد که طبق شر  یتنظر اهم ین از ا  یث نوادگان ش یبه عمر طوالن یداشتند. توجه موس 

  ة رابط  یث،فرزندان ش  یباشد. او با اشاره به عمر طوالن   یطوالن  یوعده، عمر  ینر در سرزماوفاد  یلیهر اسرائ  ی و آرزو

 کرد.  یم ترس یلو اسرائ یث نسل ش یانم یگرید

آن   ی را نگاشت تا نقاط مشترک قو تاریخ آغازین در  یهاول یی به رها ید خشونت و ام یموس  یب، ترت ین ا به

مرتبط   ،داشتند  یلاسرائرفتاری خشن با  که یانی با مصر ید زد کند. قائن و نسل او با با جهان معاصر خود را گوش

 داشت.    یمدون او جا یخ بخش از تار  یندر ا موسی  برددر قلب راه  های همبستگ   ین. اشدند یم

  یعنی ،  8-1:  6  یدایش الزم است که مختصرا به پ  یه،اول  یددر ثبت خشونت و ام  یروش موس   یاز بررس   پس

 . یمبپرداز  ی، بعد یی به رها ید خشونت و ام
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 متاخر  یدو ام خشونت
 :ینیمرا بب 4: 6مردان را در  ین از ا یموس یف به طور خاص توص بیایید 

 

درآمدند و    یان که پسران خدا به دختران آدم  یبودند. و بعد از آن هنگام  ین[ در زمیلیانمردان تنومند ]نف  یام در آن ا  و

 (. 4:  6 یدایشبودند که در زمان سلف، مردان نامور شدند )پ ی جباران یشانا  ییدند،زا  اوالد یشانا ی آنها برا

 

  ی که موس   یدشان شهرت داشتند. اما توجه کنبودند که به خاطر تعرضات   یجنگاوران قدرتمند  یلیانکه نف  یدیمد  قبال

 بودند.  ین »و بعد از آن« در زم آغازین گفت که آنها در روزگار  آنها داده است. او  ۀ دربار  ی مهم یح توض

 اشیلی به خوانندگان اسرائ ی موس کردند،ی م  یزندگ  سیلجنگاور که بعد از  یلیاناشاره به نف ینا افزودن  با

  یان لیکه از اصطالح نف یگری د  ی برخورد کرده بودند. تنها جا یلیانمعاصر خود هم با نف یخکه آنها در تار شد یادآور

به کنعان فرستاده بود، گزارش    ی که موس  جاسوسانی   آنجا  در .  است  33-32:  13  اعداد   در   شده   استفاده   مقدس در کتاب 

 گفتند:   ینطوررا دادند. آنها ا یلیان نفمشاهدۀ 

 

نظر خود  ... ما در یدیمرا در آنجا د یلیان ... نِفبلعدی ... ساکنانش را فرو م یمتجسس از آن گذشت ی که برا سرزمینی 

 ، هزاره(. 33-32: 13)اعداد   ینهمچن یزن یشانو در نظر ا یمهمچون ملخ بود 

 

ساکنانش،   یاندر م یلیانبود و نف یدآمیزو تهد  خشن یکنعان مکان  ینسرزم ایمان،ی به گزارش جاسوسان ب  بنا

  یلیانِ گزارش باعث شد که نسل اول اسرائ  ینشرور بودند که دل آنها را از ترس به لرزه انداختند. متاسفانه، ا  یجنگاوران

ناراحت شد که   یمانعدم ا ینشوند. خدا چنان از ا یگردانرو  یروزیفتح و پ یاز فراخوان خدا برا  ی،موس  یروپ

  ی با آمادگ  یدی بروند و نسل جد   یا آن نسل اول از دن  ینکه تا ا بازگرداند    یابان به ب  هدفی ی و ب  یرا با سرگردان   یلیان اسرائ

 باشند.  یروزمندانه به دنبال فتح پ

  یخ بخش از تار ین ا  یانم یگری محکم د ةرابط  ی که چگونه موس کنیمدرک توانیم در پرتو این مسئله می 

را با   6 باب  یدایش در پ  یه اول یلیان نف  اشیلی خوانندگان اسرائ خواستی کرد. او م  یمترس یل اسرائ ة خود و تجرب آغازین 

به    ید با تهد   یما مستق  8-1:  6  پیدایشدر    ییبه رها  یدخشونت و ام  یق،طر  ینبدانند. به ا  مرتبط جنگاور کنعان    یلیاننف

 داشت.  ی خشونت در فتح کنعان همخوان 

  ة جهان را با تجرب آغازین های یت شخص ن یا، ارتباط م8: 6-1: 4 یدایشپ ی اصل یمعنا  یدر بررس  ینجاا تا

  یل قوم اسرائ یبرا ارتباطات  ین: ایم. اکنون الزم است که به سوال دوم بپردازیدیمد یدر روزگار موس یلقوم اسرائ

 کرد؟ی م  یزهاییبه چه چ اشاره یبه طور ضمن رفتند، ی وعده م ینسرزم یبه سو  ی که به دنبال موس
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 ی ضمن  اشارات

 
به   را  شود ی متن ظاهر م  ین که دو بار در ا اییه اول یوی سنار ید با یل، به اسرائ ی موس یام درک قلب پ برای

:  5-1: 4 ؛است ییبه رها  یدخشونت و ام یویشامل دو سنار 8: 6- 1: 4 یدایشکه پ یددار یاد. به یمخاطر داشته باش

او در   ةبه واسط ییکه رها  دهدی به نوح نشان م  هاشاربا  32و  29: 5بر خشونت قائن و نسل او تمرکز دارد. اما  32

را به ثبت رسانده،   یلیان خشونت پسران خدا و نف 8- 1: 6 یدایش پ یکهشکل، در حال ین راه خواهد بود. درست به هم

 بوده است.  یدهاتهد  ین از ا اسرائیلیان یی خدا رها  قصد که  کندی م یان با اشاره به نوح ب یگرد  بار یک  8: 6  یدایشپ

  شان یکه خدا برا  دادند ی . آنها نشان ماندخبرهای خوش بودهحتما    یوها سنار  ین ا  ی، موس  یروپ  یلیان اسرائ  رایب

از   یل پدران اسرائ یی رها برای  نوح  از  خدا که  طوردرست همان  ، یی تا به آن زمان چه کرده و قرار بود چه کند. از سو

به کار گرفت.    یان از ستم مصر  یلیاناسرائ  یدن رهان  یرا برا   یزمان هم موس   آن دست نسل قائن استفاده کرده بود، در  

استفاده کرده بود،   یه اول یلیان نف دست از  دنبخشی یی رها ی که خدا از نوح برا طوریدرست همان  یگر، د یی از سو

 خشد. بب ایی کنعان، ره  ین زم یلیان نف ید با تهد   یارویی ا در رور  یلیاناسرائ ی، با استفاده از موس خواستی اکنون م 

مبحث    ینکه آخر  یاکنون به کاربرد امروز  باید،  را دیدیم   8:  6-1:  4  یدایش پ  یاصل   یساختار و معنا   حال که

 امروزمان به  ی را در زندگ  یجهان موس   یةاول  یخبخش از تار   ینتا ا  آموزدی به ما م  ید. چگونه عهد جد یمماست، بپرداز

 ؟ببندیم کار

 

 یامروز  کاربرد
  دهد، ی م  یح مس  یپادشاه  ةموضوعات در سه مرحل  ینا  ۀدربار  یدکه عهد جد  یحاتی روال معمول، به توض  طبق

که    ی، اتفاق افتاد؛ دوم، تداوم پادشاه  ینبر زم  یحآمدن اول مس  هنگامکه در    یپادشاه   یسپرداخت: اول، تاس  یمخواه

ها  آسمان   برپاییو    یح هنگام بازگشت پرجالل مس  رد  ی، پادشاه   کمالهمچنان ادامه دارد؛ و سوم،    یسا کل  یخ در طول تار

خشونت    یکاربرد  هایاز روش   تریدرک کامل   توانی م   یح،مس  یمراحل پادشاه   ینا  ةجداگان  ی . با بررسیدجد  ینو زم

  ین ا   یسدر تاس  ییبه رها  یدابتدا به موضوعات خشونت و ام  یاییددست آورد. به  ب  یحیمس  یامروز   یگ در زند  ییو رها

 . یم بپرداز یپادشاه 
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 تاسیس 

 
  یخ جهان سرشار از خشونت در تار یادآورکم به دو شکل دست  یح،آمدن مس ین اول در ی پادشاه تاسیس 

و   کنیم؛ی م   ی، بررسشدتحمل  م  ینبر زم  ی زندگ  یندر ح   یحکه مس  یجهان است: اول، ارتباط آن را با خشونت  آغازین

  نگاه کنیم   یرنج  به  ابتدا  یایید. بیافت  یمبه ارمغان آورد، خواه  خود  قوم  ی برا  یسیکه ع  اییی دوم، ارتباط آن را با رها

 در آمدن اول خود تجربه کرد.  یسی که ع

 

 خشونت
به   ی. وقتید رنج کش یانجهان جفایاز  اشکال متعددیکه او به  داندی آشنا باشد، م  یسی ع یکه با زندگ  هر

عمال شده  اوج خشونت اِ  ید،بر اساس عهد جد  شکی غم و درد آنها را متحمل شد. اما ب  کرد،ی خدمت م   دیدگانستم

دتر  ب ی خود، در واقع سرنوشت ةدر زمان اعدام اشکال  ین از بدتر  یکی با تحمل  یسیبود. ع یب مرگ او بر صل یح، بر مس

 تحمل کرده بودند، داشت.   آغازین از آنچه عادالن در دوران 

مرگ    یسةمقا   یسی، ع  های رنج   یف در توص  ید عهد جد  یهااز روش   یکیکه    نیست  آور تعجب   یدگاه، د  ین ا  از

  یحِکه مس  دانستی م  یان عبران  یسندۀاست. نو  یلبا مرگ هاب  ییم،بگو   تریق دق  یا   ، جهان آغازینبا خشونت    یباو بر صل

را با مرگ    یح، مرگ مس24-23:  12خود در    الةدر رس  یل، دل   ین و به هم  ید،مبرا از گناه به دست مردان شرور رنج کش

 کرده است:  یسهمقا  یل هاب

 

  –  آنان در عالم باال ثبت شده است، و در برابر خدا  ی که اسام زادگانی ]اما شما در[ مجلس جشن و اجتماع نخست 

بهتر از   یامی از پ یاو حاک  یختة تازه که خون ر  یمان پ ة واسط یسی،و نزد ع اید ار گرفتهقر یکان ارواح ن و –  همه  داور

 ، مژده(. 24- 23: 12  یان)عبران  ایماست، آمده یلخون هاب

 

از   یبزرگتر یابهتر  یامپ یح،شدن خون مس یخته. رخورد ی به چشم م ی موس آغازین یخ به تار ینجادر ا  یروشن کنایة

داشت. مرگ   یلاز مرگ هاب یشتریب یتاهم یدر نظر خدا حت یحمفهوم که، مرگ مس ینداشت. به ا یلخون هاب

  یمان که به او ا ی هرکس ی جاه گناهان قومش بود چون او ب ی برا اییه نبود. مرگ او فد ی معمول ایواقعه یسی ع

 خدا را به جوش آورد.  ةخشم عادالن یلاز خون هاب یشتر ب یار بس یح مرگ مس ین،. اما فراتر از ایدرنج کش یاورد، ب

فقط به دنبال   ید نبا خوانیم،ی جهان م آغازین  یخخشونت در تار  ۀ را دربار یموس  یتروا ی منظر، وقت ین ا از

در   یدموضوع را هم با ینا ید،عهد جد  یدگاه. از د یماو باش یةاول یلیخوانندگان اسرائ برای هاباب  ینش ارنگا یل دل

 بود.   اشی پادشاه   یسدر تاس  یح رنج مس  بینییش پ  ی به نوع   ، آغازین   یخ که خشونت وارد بر عادالن در تار  یمیر نظر بگ
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که   یدوم یوۀبه ش ید اکنون با  یح،و رنج مس یهخشونت در جهان اول یانروابط م یمبه ترس ی از نگاه پس

است    اییی به رها  یدآن در ام  یگر مهم د  یوند . پیمبپرداز  کند،ی اشاره م   یدایش بخش از پ  ینخدا به ا  ی پادشاه  یس تاس

 جهان به ارمغان آورد.  یبرا یسی که ع

 

 رهایی 
است   یامپ ین اعالم ا  یل،انج ؛ کردی را اعالم م ید از ام یامی خود پ ی در خدمت عموم یز از هر چ  یش ب عیسی 

  او یم در سرتاسر تعال  یل انج یامپ ین به ا  یسی . تعهد عرسدی م  یان به پا  ی زندگ  ی هارنج یسی، ع یروان پ  ی برا ی که روز

کوه   یباال ةاول موعظ هایدر عبارت  یعنی ها،حال به در خوشا ییرها یامکه که پ یریدآشکار است. اما در نظر بگ

 گفت:   ینطور ا  12-10: 5 ی مشهور را شروع کرد، در مت ةموعظ ینا یسیع ی چقدر برجسته است. وقت

 

چون شما را فحش   ید است. خوشحال باش یشان ملکوت آسمان از آن ا را یعدالت، ز  برای  کشان زحمت  حال  هب خوشا 

  یرا ز یید، نما یمعظ ی و شاد ید . خوش باشیند بر شما کاذبانه گو  ی خاطر من هر سخن بده و جفا رسانند، و ب یندگو

 (. 12- 10:  5 یاست )مت یماجر شما در آسمان عظ

 

  بخش یدام  یام پ  ینا   ةدر ارائ  یسیع  یمخدمت تعل  هایدغدغه   ترینی از اصل   یکی   نشانگر  هاحال  به  خوشا  این

  ة آنها را از هم یکه خدا روز دادی م یدو ام یدلگرم یروانشبه پ یسیرا رها نکرده است. ع خود بود که خدا قوم

 . یدخواهد رهان شان های رنج

 اییی رها  ین او نبود، بلکه او در واقع ا  یاممرگ و ق   یق از طر   یی، به رها  یدفقط خبر خوش ام  یسی ع  یمتعل   اما

گناهان قوم   یة فد او مرگ د بود، و داو نقصی پسر ب   یسیکه ع یی . از آنجایدشخصا به انجام رسان را کرد ی که اعالم م

  یان وحشت مرگ، نترسند. همانطور که در عبران از  یروانشپ یگر گناه را پرداخت کرد تا د بهایخدا بود. مرگ او خون 

 مرد تا:   یسیع خوانیم،ی م 15- 14:  2

 

را که از ترس موت، تمام عمر خود گرفتار   ی را تباه سازد، و آنان  یس ابل یعنی وساطت موت، صاحب قدرت موت،  به

 (. 15-14: 2  یانآزاد گرداند )عبران  بودند،ی م ی بندگ

 

. همانطور که  روندکار می به  یح مس ی پادشاه یس در تاس  یی به رها ید که موضوعات خشونت و امبینیم بنابراین می 

عهد   داد،  یم تعل یی رها ی قدرت خدا برا ۀدربار یلو به اسرائ نوشت یل اسرائ یه موجود عل یدهای تهد یید در تا ی موس
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  خود قوم  ی از قدرت شرارت در جهان را برا یی خشونت شود و رها تحمل آمد تا م یحکه مس کند ی هم آشکار م یدجد

 . وردبیابه ارمغان 

جهان   آغازین یخبا تار یسیع نخستآمدن  یونددر مورد پ یدکه عهد جد  یاز نکات  یبعض  ی از بررس پس

  یعنی  ی، پادشاه ین را در تداوم ا آغازین  یخ بخش از تار  ین ا ید که چگونه عهد جد  یممتوجه باش ید با شود، ی متذکر م 

 . گیردی به کار م  یح،آمدن اول و دوم مس ین ب ةفاصل

 

 تداوم 

 
:  4  یدایش به موضوعات پ  یحمس  یکه چگونه تداوم پادشاه   دهدی م  یح دو روش توضکم به  دست   ید جد   عهد 

  یحی مس  یسایبخش از کالم خدا در کل  ینا   کارگیری به   یبرا  یاساس   رهنمودی  هااشاره  ینو ا  کند،ی اشاره م  8:  1-6

ما را   یگرد ی و از سو یم،ه قوم خدا باشیمنتظر تداوم خشونت عل ید که با دهد ی م یمتعل یدسو، عهد جد یکاست. از 

را در   یقتحق ین. ابتدا ایمسخت بشو یهازمان  ینمتحمل ا  یح،مس ییبه رها یماندر ا  یداریتا با پا  کندی م یق تشو

 . یمباش یح مس یروانپ  یهمنتظر خشونت عل ید که با  یریدنظر بگ

 

 تداوم خشونت 
،  35- 34:  23  یرنج خواهند برد. اما در مت   یان،از تنفر و آزار جهان  یروانش که پ  داد   یمدر چند مورد تعل  عیسی 

  کشیدند، ی م  آغازینکه عادالن در جهان  یرنج با رنج  ینجلب کرد که ا یقتحق ینشخصا توجه شنوندگان را به ا

 گفت:   یسیانخطاب به فر یسیارتباط دارد. ع

 

را در   یو بعض  یدکش یدکشت و به دار خواه ید را خواه یو بعض  فرستمی و حکما و کاتبان نزد شما م یاالحال انب لهذا

شد بر شما وارد   یختهر ین صادقان که بر زم یهاخون  ة راند، تا هم ید زده، از شهر به شهر خواه یانه خود تاز  یس کنا

 (. 35-34: 23 تی)م یاابن برخ یا تا خون زکر  یقصد یلاز خون هاب ید،آ

 

مورد آزار قرار خواهند گرفت. اما   یرا به جهان بفرستد، به سخت یروانشپ ی کرد که وقت گویییش پ عیسی

  ة ادام یروانشپ یهعل ینده مربوط کرد. او گفت خشونت آ  آغازین یخ تار هرا ب یی گویش پ ینکه او چگونه ا یدتوجه کن

 را به قتل رساند، معمول بود.  ی که قائن و یلخون هاب  یختن زمان هم، با ر یاست که در ابتدا  یخشونت  ی الگو
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 یمان ا تداوم 
به  توانیمی او، همواره از آزار رنج خواهند برد، م یدر تداوم پادشاه  یح مس یروانکه پ  شویمی متوجه م  وقتی

موضوع اشاره   ین خود به ا ة رسال 11در باب  یان عبران یسندۀ. نویمببر ی هم پ  یحبه مس مان یمان در ا  یداری پا  یت اهم

 : خوانیمی م ینطور ا 4:  11کرده است. در 

 

  خدا  آنکه به است، عادل که شد داده شهادت  آن سببو به  یداز قائن را به خدا گذران یکوترن یقربان یل هاب یمانا به

 (. 4: 11  یاناست )عبران ینده . و به سبب همان بعد از مردن هنوز گو دهد ی او شهادت م  هدایای به

 

و   یکوییباشند. هرچند ن یلهاب ةنمون یروپ یددر سرتاسر اعصار با  یحمس یروانمتن آن است که پ ینا یاصل  مفهوم

و   یوفادار ةامروز همچنان نمون ینتا هم یلاو دردسرساز شد، اما هاب یاز جانب برادر شرورش برا یل، عدالت هاب

 است. یماندارانا ة هم ی برا یمان ا

  یدر تداوم پادشاه   مسیح  یروان پ  یجهان برا   آغازین   یخدر تار  ییکه موضوعات خشونت و رها  نیمیبی م   پس

  ی . اما از سویماز مخالفت و خشونت در عصر خودمان باش یدن رنج د ۀ آماد ید سو، با یک او همچنان کاربرد دارد. از 

  توانیمی م ید، ما را خواهد رهان یح مس ی روز ینکه به ا ید و ام یمان فقط با ا  ی،در مواقع سخت یداری پا ین در ح یگر،د

 . یم شو یروز پ

  یی نها  ةخدا، الزم است که به مرحل ی و تداوم پادشاه یسدر تاس ییمصداق خشونت و رها یاز بررس  پس 

 . یمبپرداز  بازگشت ثانوی او یعنی  یح،مس یپادشاه 

 

 تکمیل 

 
قوم خدا   یه خشونت عل یان شاهد پا  یح،که در هنگام بازگشت مس دهدیم یمتعل ید جد  عهد به زبان ساده، 

 . یدچش  یمخواه ی را در جهان مبارک ابد یینها ییبود و رها یمخواه

 

 خشونت  پایان 
خلقت را   ، گرددر ب یح مس ی جهان است. وقت ین ا  یتاز نها  ید عهد جد  یر تصو یمرکز  ة خشونت، جنب پایان 

  5- 1: 21در مکاشفه  یح بازگشت مس ۀ رسول دربار یوحنایبه آنچه  کامال نو و عاری از خشونت خواهد ساخت. 

 : یدگوش بده  گوید،یم

 



: جهانی سرشار از خشونت۳درس    تاریخ آغازین  

 

 

-23- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

که   یدمبلند از آسمان شن یاول درگذشت ... و آواز ینچونکه آسمان اول و زم ید،جد ینیو زم ید جد  ی آسمان یدمد و

پاک خواهد کرد. و بعد   یشانرا از چشمان ا  یخواهد بود. و خدا هر اشک یشانا یاخد یشان... »خود خدا با اگفت یم

 نشیناول درگذشت.« و آن تخت  یزهای که چ یرا نمود ز واهد رو نخ یگر از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد د 

 (. 5-1: 21  یدایش)پ  سازم«ی را نو م یز گفت: »الحال همه چ

 

 یی نها رهایی
  پایان ی او برگردد، برکات ب ی خشونت نخواهد بود. وقت یانفقط پا  یح مس یپادشاه  کمال ، حال یندر ع اما

  ۀ دربار 2-1: 22. در مکاشفه خواهد بود یی، کامل و نهارهایی ما خواهد داد.  یه هد خود  قومو آرامش را به  یاتح

 :خوانیمی م  ینطورا مانیی نها ییرها

 

. و از وسط  شدی م یرا به من نشان داد که همچون بلور شفاف بود و از تخت خدا و بره جار  یات نهر آب ح آنگاه

  ی بار. و برگها  یکهر ماه    یعنی   داد،ی م   یوهبود که دوازده بار م  یات. در دو طرف نهر، درخت حگذشتی شهر م   یدانم

 ، هزاره(. 2- 1: 22ها بود )مکاشفه قوم  ی شفا یآن برا

 

  یحی مس یمان اوج ا ین . اخورد ی به چشم م یحمس بازگشت ثانویهنگام  یینها ییبه رها یدام ،ید سرتاسر عهد جد  در

  ینده جهان آ بخشیات ح هایی جهان با شگفت  ینا های ی و سخت ها یش که آزما  یمهست ی روز ی است. ما در آرزو

مرگ   یگزین جا ی ابد یات . و حیرد بگ  امجادله و کشمکش ر ی جا یروزی شود. پ ی به شاد یل شود. رنج تبد یگزین جا

 شود. 

به   یقرا تشو یلسرشار از خشونت نوشت تا اسرائ آغازینجهان  ۀدربار یهمانطور که موس  بینیمی م  پس

.  یم را در سر داشته باش یینها ۀ جهان تاز یتا آرزو دهد ی م یمهم به ما تعل  یدکنعان کند، عهد جد ی حرکت به سو

  ی کامل و پرجالل   یی خواهند بود، و رها  شونتخ  پایان   شاهد   اند،که به او اعتماد کرده   ی کسان   ة برگردد، هم  یح مس  یوقت

 خواهند برد.  یراثنجات به م یرا در جهان ابد

 

 گیرینتیجه
  8: 6-1: 4 یدایشکه در پ یمسرشار از خشونت پرداخت آغازینِاز جهان  یادی ز وانبجدرس به  ینا در

در اصل   ی که چگونه موس  یدیم د ین . همچنیمتوجه کرد  یدایش بخش از کتاب پ ینشده است. به ساختار ا یف توص



: جهانی سرشار از خشونت۳درس    تاریخ آغازین  

 

 

-24- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

که ما   یم آموخت ینفتند. همچن ری کنعان م ی نوشت که به دنبال او به سو یلیانی اسرائ یق تشو یمطلب را برا ین ا

 . یمبه کار ببر  مانیدی عهدجد  یمانرا در ا   آغازین یخ بخش از تار ین ا ید هم با  یحیان مس

به   یلبود، تبد یل اسرائ ی برا ی موس  ی اصل قصد که  کنیمی نگاه م ی طور یدایش بخش از پ ین به ا وقتی

از   یی رها  یجاد که خدا با ا ینیم بب توانیمی م  در عوض،  . شود ی گزارش ساده از گذشته م یک فراتر از  یار بس ی مطلب

ما را از   یحمس یروز ینکهما را هم به ا ید ام ی، در روزگار موس یل اسرائ یدن و بعدها با رهان ، آغازینخشونت در جهان  

 . دهد افزایش می  رهاند،ی جهان سرشار از خشونت م  ینا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


