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 عهد عتیق پادشاهی، عهدها و کاُنن

 4درس 

 قیکانُن عهد عت

 مقدمه

قابل اعتماد از اشددخاصددی که مسددیر را  جامع دریافت دسددتور العمل های زمانی که ما به یک سددفر اوینی می رویم،

است؛ و همیشه خوب است که  مفیدمی تواند بسدیار  حرکتبرای  کلیشدناسدند، اغلب کمک می کند. بله، شدناخت جهت می

درست  تغییر جهت به نیازمسیر روبرو می شویم که  اولپیچیده ای در  موقعیتهایداشته باشیم. اما اغلب با  یوسیعکلی دید 

 کند. نیز کمک می دستورالعمل جامعدر زمان درست داریم. بنابراین داشتن 

. ما در یکی از بزرگترین سفر های قابل تنور هستیم، و این صدادق استخب،  یزی شدبیه این برای پیروان مسدیو 

سدفری اسدت که با آمدن پادشداهی خدا بر زمین همانطور که در آسمان است، به پایان خواهد رسید. حال، خوب است که این 

مسیحی  در این جادۀکمک می کند. اما سدفر  به ما یر بزرگشدناخت تندو  را که در نهایی را در ذهن داشدته باشدیم مقندد

ین به ؛ ما همچنداشته باشیمبه  یزی بیشدتر از مفاهیم وسیع و اصول کلی  و نیازبسدیار پیچیده باشدد گهگاهی  ممکن اسدت

 اده است.دستورالعمل ها را در کانن عهد عتیق به ما د نوعمقتدرانه نیازمندیم. و خدا این  جامع ودستورالعمل های 

است. در درس های قبلی،  پادشاهی، عهد ها و کانن عهد عتیقنام ه ب بررسدی ما از عهد عتیق دراین  هارمین درس 

ما دیده ایم که عهد عتیق کتابی درباره پادشداهی خداسدت، و اینکه خدا پادشاهی اش را از اریق عهد ها اداره می کند. ما این 

یا  "اسدددتاندارد"قدیمی تر به معنای  ای اسدددت کلمه کانن، ماسدددت. "کانن"م. عهد عتیق نامیده ای "کانن عهد عتیق"درس را 

با دسددتورالعمل های عهد با خدا زندگی می کنند و در الب پادشدداهی اش هسددتند که در قوم خدا را  ،ما، و این کانن "میزان"

 .جهز می کندجامع و مقتدر م

ارائه می کند و  گونه  مشددخنددی نسددبتاًدر این درس بررسددی خواهیم کرد که  طور کانن عهد عتیق هدایت ما 

 و ما این ،واقع می شددودقوم خدا  سدده اریق عمده بر عهد عتیق به تعلیمآن را پیدا کنیم. همانطور که خواهیم دید،  توانیم می

یک آینه عمل  همچون برای ما عهد عتیق خواهیم کرد. اول، ما خواهیم دید که تشددریوسدده اسددتعاره  حسددب ررا ب اریقها

دوم، ما را منعکس می کند.  بر می خیزدکه مقتدرانه مسددائل و مورددوعاتی که اسدداسدداً از توجهات و دغدغه های ما  کند، می

 گزارشدددات عهد عتیق  طورکه  و خواهیم دیدتاریخ صدددحبت خواهیم کرد، مان به سدددوی  ۀپنجر همچوندرباره عهد عتیق 

. و سوم، ما می کندهدایت  در عین خدمتشان به خدافراهم می کند که قوم خدا را  در گذشدته مهم رویدادهایمقتدرانه ای از 

که توسددط نویسددندگان بشددری یک سددری از تندداویر ادبی  همچونیک تنددویر نگاه خواهیم کرد،  همچونبه کانن عهد عتیق 

 اعمال شود. بر قوم خدا در گذشته تاثیر گذاشته و در اول قرن ها خاصبه ارقی  اراحی شده تا

اه نگ هابه اور جداکانه به آندر بررسی خود ، اما ما می رسددمقوله ی تاکید در این رویکرد ها تا حد زیادی به  هاتفاوت

 که در رغبتهایی راپرسددش ها و که  نه ای اسددتآینن عهد عتیق مانند که کاابتدا به اریقهایی نگاه کنیم . بگذارید خواهیم کرد

 خواندن آن وارد می آوریم منعکس می کند.

 آگنه همچو کانن 

آیا تا بحال توجه کرده بودید که وقتی که یک کتاب را با گروهی از دوسدتان می خوانید، بعیددی  یزها توجه شما را 

 در این مهمترین  یزی که»جلب می کند؟ اگر شددما از گروه بپرسددید،  توجه دیگران را بعیددی  یزهای دیگرجلب می کند و 

اینطور نیست که یک نفر  خب غالباً. می شدنوید های بسدیار متفاوتی از افراد مختلف اغلب پاسدخ «؟ یسدت خوانده اید فندل
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، زیرا کنندتمرکز میند وتی از  یزی که می خوانا، افراد بر جنبه های متفبلکهو دیگران در اشددتباه هسددتند؛  می گویددرسددت 

 اهمیت دارد توجه می کنند. بر  یزهایی که برایشان به اور خاصآنها  همه ی

الیق و ع و خودمان را می بینیم  را که کتابهاآینه رفتار می کنیم،  همچون با کتابها می خوانیم، اغلب وقتی ما کتاب

ه ب یز هایی که بیشتر  مریوط اسدت را پیدا می کنند و زن ها د. مرد ها  یزهایی که به آنهانما را منعکس می کن دغدغه های

 یز هایی که  اینگونه اسددت که بر تا حدیواکنشددمان به آنچه می خوانیم   –پیر و جوان، این و آن  -همه ما ؛ آن عالقه مندند

ای که آینه همچون قیبه عهد عت اغلب، . به همین ترتیب، مسدددیحیان وفادارتمرکز می کنیمبیشدددتر برای مدا مهم هسدددتند 

رای ب  ه ماننگرانی ها و سوایتعهد عتیق در مورد  به دنبال این هستیم که. ما شدوند یم کینزدشدان را بازتاب می کند عالیق

ما این  خوانیم.می کتاب مقدس آیاتی باشددد که ازفرعی یا جنبه های جزئی از  مورددوعات،و  مطالبحتی اگر آن  ،گفتن دارد

 که برای ما مهم هستند تاکید دارد. مطالب یا موروعاتی می نامیم، زیرا که بر "تحلیل موروعی"کانن عهد عتیق را  به رویکرد

تحلیل مورددوعی عهد عتیق، ما به دو مورددوع خواهیم پرداخت: اول، مبنای تحلیل مورددوعی؛ و دوم، برای بررسددی 

عتیق با تحلیل موردددوعی نگاه کنیم. برای این رویکرد  ه  بررسدددی عهد مبنایتحلیل موردددوعی. بگذارید در ابتدا به  تمرکز

 توجیهی وجود دارد؟

 مبنا

کانن  های مقتدرمناسددب برای کشددف دسددتورالعمل  تحلیل مورددوعی یک ابزارکه  به دو اریق می توان دیدحداقل 

 هایی ازنمونه. و دوم، ما بدین اریق بخوانیمکتاب مقدس ما را تشویق می کند که آن را  خودِ شخنیتعهد عتیق اسدت. اول، 

نویسدندگان و شدخندیت های کتاب مقدسدی داریم که از تحلیل موروعی استفاده کردند. در ابتدا توجه کنید به اینکه  گونه 

 تحلیل موروعی را اعتبار می بخشد. کتاب مقدس شخنیت

 کتاب مقدس شخصیت

 که یاز متون بسیاری مانندون عهد عتیق همتتحلیل موردوعی یک راه مناسدب برای خواندن عهد عتیق اسدت، زیرا 

د، در آنِ واح متون عهد عتیق. به موروعات مختلف بسیاری می پردازد ،نوشته شده اند وایش یداشته و با نثر یحجم محسدوس

 معنای متوناغلب در مورد  خوش نیت. متاسفانه، خیلی از مسیحیان اشدارات و میدامینِ بیشتر از یک موروع را در خود دارند

از ااالعات را  باریکییار بسدد پرتو کتاب مقدس آیاتکه انگار عمل می کنند اوری آنها . عهد عتیق خیلی سدداده فکر می کنند

 برجسته از یک یااصلی موروعات بر  این ایمانداران اغلب منحنراً .دادند. یک آیه این معنی و دیگری آن معنی را می دهد ارائه

 ، نادیده می گیرند.دارداشاره  نیز به آنای را که متن  زئیجموروعات کنند و  تمرکز می متن

یشددتر از ب معنا .عهد عتیق واقعاً بسددیار پیچیده تر اسددت آیاتاما تفسددیر دقیق به ما کمک می کند ببینیم که معنای 

 کامالً  عاتمورواول، بعیی  ی . در وهلهنوری است که به تدریب پخش می شود، شبیه به پرتو اینکه شدبیه یک پرتو لیزر باشد

 موروعاتدوم،  ی در وهله. بنامیم از یک متنبرجسته ی  میامینشاید آنها را . تابدبه روشدنی بر آنها می  آیاتمهم هسدتند؛ 

از جزئی  میامینمی توانیم اینها را ما  به صدورت جانبی تر در نظر گرفته می شدوند که انگار نور کمی بر آنها تابیده است.دیگر 

ه ک هستنددور  آیاتآنقدر از توجه  میامینموردوعات یا بعیدی اردافه کنیم که سدوم، ما باید ی در وهله و م. بنامی متنیک 

میامین ا رتوانیم اینها  میما  تقریباً هیچ شرح و توریحی بر آنها نمی دهد. در تمام مقاصد کاربردی آن آیاتشاید بگوییم این 

جزئی  موروعاتآرایه ای از  توجه آن به ،از میامین را تشخیص می دهد و اغلب گسترهاین  ،بنامیم. تحلیل موردوعی خارجی

 ، تبدیلجزئی موردددوعات، این جالب هسدددتند برای ماآنها  وقتی. کندمی  به آن اشدددارهعهد عتیق  متونکه  اسدددت ثانویه یا

 تحلیل موروعی می شود.از مطالعه برای  اصلی و اولیه اتموروع

 جا می خوانیم:در آن .نگاه کنیم ۰:۰پیدایشیعنی به اولین آیه از کتاب مقدس  منظورمان،برای فهمیدن 
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 (.1:1 شگدای)پ دگرا آفر نیدر آغاز، خدا آسمانها و زم

آسان خیلی در نگاه اول ممکن اسدت فکر کنیم که جواب این سوال  «می آموزد؟ این آیه  ه»، می پرسدیدیمحال، اگر از خود 

مننفانه برای  شیوه ایکه این  بیشدتر ما شداید موافق باشدیم .«خدا جهان را خلق کرد»وید که به ما می گ ۰:۰: پیدایشاسدت

این اگر خودمان را به همان اندازه که این خالصدده ممکن اسددت صددحیو باشددد، این آیه اسددت. اما  اصددلی مفهومخالصدده کردن 

 .نادیده می گیریم.این آیه نشان می دهد  ی را کهمحدود کنیم، خیلی از میامین دیگر مرکزی موروع

خیلی اوینی است. عالوه بر صحبت  فهرست، این می شود؟ واقعاً دیدهدر این کلمات   ند میدمون یا موروع دقیقاً

خدا قبل از خلقت " و "،وجود داردخدایی "یه میمون های الهیاتی مانند خدا جهان را سداخته اسدت، این آ از این حقیقت که

که اینخلق کند، و  بتواند است که نیرومند آنقدربه ما می گوید که خدا  همچنین. این آیه نیز اشداره می کندرا  "شدتوجود دا

. ه می رودنشاننیز دارد را  تمرکز بر خلقتبیشتر که  شماری از موروعاتی ۰:۰ شدود. پیدایش تنددیقخالق  خدا باید به عنوان

و آسددمان یک بعد از  خودکفا نیسددت، آفرینش و وجود داشددت، آفرینشمی گوید که یک رویداد ت را این واقعیبه ما  آیه این

 ، ما می توانیمدر بر می گیرداین آیه تمام این میددمون های جزئی را  از آنجاییکه. آفرینشو زمین یک بعد از  آفرینش اسددت،

 .شویممرکز بر هر کدام از آنها مت حقهب

ر  ه تعداد میمون د یدمی شود، تنور کن دیده ۰:۰ یک آیه مانند پیدایش تنها در حال، اگر میدامین بسدیار زیادی

که می توانند ارتبااات د نکن یصددحبت مزیادی  مورددوعات بسددیارعهد عتیق از  متونبیشددتر دیده می شددود؟ تر متون بزرگ

ین میام کهوقتی که مراقب هستیم  ، داشته باشند. تابه آن متون وارد می آوریمشدماری با عالیق و پرسدش های زیادی که بی

 امعجکه از تحلیل موروعی برای تشخیص دستورالعمل  بجاست کامالًموردوعات خارجی متمایز کنیم، از  را جزئی و برجسدته

 عهد عتیق استفاده کنیم. ی مقتدرانه

 های کتاب مقدسی نمونه

 به این مورددوع اسددت کهتوجه  ببریمتحلیل مورددوعی پی  درسددتی مشددروعیت و توانیم به راه دیگری که ما می

وشن ر سدریعاً با نگاه به نمونه هایشدان،. نگاه کردندبه عهد عتیق بدین اریق خودشدان  ،الهام شددۀ کتاب مقدس نویسدندگان

زیرا که این جنبه ها با عالیق خودشددان  کردندعهد عتیق توجه می  متونجزئی از  نسددبتاً شددود که آنها اغلب به جنبه های می

 :۷4-۷۲:۰۰ قابل توجه در عبرانیان نمونه یت داشت. توجه کنید به این مطابق

ه که ب م،گسخن گو امبرا یو پ لیو داوود و سموئ فتاحگَجِدعو  و باراق و شَمشو  و  ۀدربار ستیفرصت ن

را  را یها را به چنگ آوردند؛ دها  شوومموال  را فت  کردند، عدالت را برررار نمودند، و وعده موا ،گا

ضعفشا  به روّت بدل شد،  افتند؛گ گیرها ریکردند و از دَمِ شمش اثریسوزا  آتش را ب یهابستند، شعله

 (.24-23:11 ا یمار کردند.) عبرانورا تار اانهیب ا گدر جنگ توانمند شدند و لشکر

از مرد را  این دو کتاب داوران، می داند که آشددنا باشددد داوراندر کتاب  شددمشددونحال، هر کسددی که با داسددتان های یفتاح و 

خنی و ش هایشکست شاملبه اور انحناری  برجسته در کتاب داوران تقریباً میامیننمی دهد.  آنچنان مطلوبی ارائه نظر نقطه

های  درس. در حقیقت، همانطور که در شمشمونیفتاح و  از جمله می باشد،تاریخ  از اخالقی رهبران اسرائیل در اول این دوره

 اینکه داوران قادر به رهبری قوم خدا نبودند. نشان دادنبرای  ه بودندبعدی خواهیم دید، این شکست ها برجسته شد

 بهزمانی که  شمشمونهم  ذکر می کند که هم یفتاح وجزئی  موردوعات نسدبتاً در قالب ،کتاب داوران، ن وجودبا ای

جوی جستدر قادر بود که عبرانیان  ی پیروزی هایی بر دشمنان خدا بدست آوردند. به همین دلیل، نویسنده ،خدا ایمان داشتند

مثبت این مردان را برجسدته کند. علی رغم اینکه او از یک رویکرد موروعی برای  دسدتاوردهاییافتن پاسدخ به سدوایت خود، 
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د که برای او مهم بودند، با این حال نویسددنده ی عبرانیان به متن اسددتفاده می کرد و بر مورددوعاتی تاکید می کر کتاب داوران

 .گردن نهاده بودعهد عتیق  کتاب داوران وفادار بود و به کانن

 مسائلمشدروعیت دارند، باید توجه خود را به  ،عهد عتیق مقتدرحال که دیده ایم که رویکرد های موردوعی به پیام 

 .بگذاریمتحلیل موروعی  تمرکزاصلی یا 

 تمرکز

 ، از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگراز شدخنی به شخص دیگر موردوعات مورد عالقه ی ما از آنجاییکه

در عین  .داشدته باشدوجود  تعجب کنیم که رویکردهای موردوعی بسدیار مختلفی به عهد عتیق نباید، پس بسدیار متفاوت اند

در جستجو برای یافتن پاسخ پرسش هایشان دنبال را شدناسدایی کنیم که مسیحیان گرایشدات مشدخندی ، ما می توانیم حال

صحبت از توجه بر  ها، و سدوم، نمونهاز تاکید بر  صدحبت دوم، خواهیم کرد؛ از تمرکز بر آموزه هاصدحبت . ما در ابتدا کنند می

 .نیاز های شخنی

 آموزه ها

ای آموزه هپشتیبانی از شدده اسدت برای  نگاهعهد عتیق  غالبترین شدیوه ای که از اریق تحلیل موردوعی بهشداید 

در آموزه ها  آن راکه الهیدان ها  نگاه شده عهد عتیق به عنوان منبعی از حقایق الهیاتی به ،مسدیحی بوده است. برای هزار سال

 .می دهندترتیب 

ماتیک ی سنتی الهیات سیستسوایتی است که از دسته بندی ها پرسیدنتحلیل موروعی  بسیار پربار از شیوه ییک 

ه   درباره ورعیت بشر» «ر مورد شخنیت خدا  ه می گوید؟متن داین »ممکن است بپرسیم، استخراو می شود. برای مثال، 

 می توان برای هستند که تقریباً بر حقیسدوایت  نوع  یزهااین « ی داوری و نجات  ه می گوید؟ رباره آموزهد»" «می گوید؟

 از این حقیقت شده اند. اما ما باید همیشهگسدترده ای اشاره ب مقدس به اور مطرح کرد، زیرا که در کتعهد عتیق  متن ازهر 

از عالیق خودمان نشات می گیرند . آنها اغلب که می خوانیم نیستنداتی لزوماً همیشه موروعات اصلی از آی آگاه باشدیم که آنها

   ب شده اند.که توسط مطالعه مان از الهیات سنتی تهیی

به آیات  و ارجاعات سدددریعبه خود می گیرد،  ۰ن نوع از تمرکز موردددوعی اغلب شدددکل نقل قولهای خارو از زمینهای

یمان، یا ا ی نامه، اعترافباری که کتابی در باب الهیات سیستماتیکهر  آموزه ای. تقریباً موارع توجیهعهد عتیق برای  ی ازخاص

آموزه ای ذکر  موارعکنیم که برای حمایت از  عهد عتیق پیدا می ارجاعاتتعدادی از  انیم،بیانیه رسدمی آموزه ای می خویک 

ه در واقع بی که از نقل قولهای خارو از زمینه برای حمایت از آن استفاده می شود، شده است. متاسفانه، بعیی اوقات آموزه های

ای که در پشتیبانی از آن آمده نداشته هیچ ارتباای با آموزه  عمالًمورد نظر . زمانی که آیات هسدتندمورد اشداره نامربوط آیات 

 متون عهد عتیقآنچنان شود. در حقیقت، بعیی الهیدان ها  قلمدادآموزه ای می تواند بی دقت و یا حتی نادرست باشد، مورع 

ول دست کشیدن از نقل ق د کرده اند. امار فرایند نقل قول خارو از زمینه را به کلیکه دیگران  در این شدیوه بد بکار برده اندرا 

 ونقل قولهای خارو از زمینه ای که محرز باشند معمویً معتبر راه حکیمانه ای نیست. خارو از زمینه به دلیل سدو  استفاده ها، 

ن موروعات، موروعات محوری آ، حتی زمانی که این هستندکتاب مقدسی  متوندر  موروعاتمفیدی از ارجاع به  شدیوه های

 نیستند. آیات

                                            
1 texts-Proof 
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 نمونه ها

اغلب، ما به عهد عتیق برای شخنیت هایی که  توجه به مثالها و نمونه هاسدت. از تحلیل موردوعی دیگر رایب شدکل

 نگاه می کنیم. باید تقلید یا رد کنیم،

و اعمال شددخنددیت های  سددخنانافکار،  بد بکار بردنمتاسددفانه، بعیددی از مسددیحیان این رویکرد عهد عتیق را با 

غلب ا در نظر نمی گیرند،کتاب مقدس را  ترآنها تعلیم گسددترده از آنجاییکه مقدسددی مورد سددو  اسددتفاده قرار داده اند. کتاب

 نآکه، در حقیقت، الگوها تمجید می کنند در حالیاسدت که مسدیحیان بعیی از شخنیت های عهد عتیق را به عنوان  اینگونه

حلیل تگسترده بوده است که خیلی از محققان نیز این نوع از  آنقدر شدخندیتها شدایان تقلید نیسدتند. این نوع از سو  استفاده

می تواند خیلی ارزشمند  به نمونه هاموروعی  توجه، ی که از آن می شودد. اما با وجود سو  استفاده هایموروعی را رد کرده ان

 باشد.

به را در نظر بگیرید. بارها و بارها واعظین به داوود  ۰۳ ف داوود و جلیات در اول سددموئیلبرای مثال، داسددتان معرو

جنگی شائول، اعتماد به قدرت خدا، و  به خاار رد کردن زرۀمی شنویم که داوود  ما مکرراًعنوان یک نمونه توسدل جسدته اند. 

 وبه خدا و نیز دریافت پیروزی از ا الگو برای ایمان داشتناو به عنوان  کردارو  نگرشها، گفتار. شد نیتحسشکست دادن جلیات 

 .بکار می رود

 از ایمان در نمونه ایداوود به عنوان  بکار گرفتنند که ه اتعدادی از مفسرین اصرار داشت ،، در دهه های اخیرمتاسفانه

این داستان این است که خدا داوود  یبرجسته  میموناست که  درست، خب. متن کامالً درک اشتباه از منظور متن استاین 

بدان معنا نیست که این تنها میمون این به هیچ وجه داشت. اما این  را برای جایگزینی شدائول به عنوان پادشداه اسدرائیل برپا

 هکه یکی از دییلی ک  رااز این داستان است  حساس و کلیدیبخش اسدت. ایمان داوود راه او برای پیروزی بود؛ این یک جز  

در این بخش   زئیکه به ایمان داوود به عنوان میمون  بجاست. بنابراین توریو می دهدخدا داوود و خاندانش را مقرر کرد را 

 .پیروی کنیماو ی  از نمونهکه  بجاستتوجه کنیم، و 

وه ای ها شینمونه . و جستجو برای این کردن استتقلید یا رد برای  نمونه هاییاست که عهد عتیق پر از  این حقیقت

 عهد عتیق است. تعلیم جامع و متقدرانه یبرای یافتن  برحق

 نیاز های شخصی

ه ک برای این منظور استفاده کنندتحلیل موروعی عهد عتیق  ازمسیحیان  کهاست  برحق سوم، این کامالًی در وهله 

شات نکه از کشمکش ها و نیاز های شخنی ما  ییبه پرسش ها نظیر پاسخ ،راهنمایی بگیرند مسدائل شدخنی تر در خندوص

عهد عتیق با مورددوعاتی شددبیه این شددنیده ایم:  گونه یک پدر یا مادر خوب باشددیم،  گونه  موعظه هایی ازهمۀ ما . می گیرد

 .را پرسدتش کنیم،  گونه با کشدمکش های احساسی و شخنی خود کنار بیاییم وفق باشدیم،  گونه خداسدر کار متوانیم  می

عملی مشاهده شده  این نوع مسائلعهد عتیق اغلب به درسدتی از اریق تحلیل موروعی به عنوان راهی برای نشان دادن  تآیا

 است.

 هارده سال کار  اصولی را ازتحلیل می کنند. آنها را برای مثال، خادمین اغلب شکست های داوود به عنوان یک پدر 

به صبو پرستش یکشن مولفه های تشریواستان ملکی صدق و ابراهیم برای دبه  شبانانیعقوب برای همسرش بیرون می کشند. 

 افسردگی روحی نگاه می کنند. عالئمبرای کوه کرمل داشت  ایلیا بعد از ای که . آنها به کشمکش احساسیرجوع می کنند

نادیده نباید آن را  نان ارزشدددی دارد که هرگز  — یک آینه همچونعهد عتیق  برخورد با —تحلیدل موردددوعی 

مان را به سوی هر که توجه  بجاست، هسدتیمکانن عهد عتیق ی مقتدرانه  جامع و کشدف تعلیم در صددد. همانطور که بگیریم

 ، حتی آنهایی که جزئی هستند.میمونی که خدا ارائه می دهد جلب کنیم
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با عهد عتیق روبرو شدددویم و بدین  ینه و از اریق تحلیل موردددوعییک آ همچونمی توانیم حال که ما دیده ایم که 

دن ش نزدیک: بپردازیمبه موروع دوم قرار داریم که  موقعیتیدر گونه تعالیم جامع و مقتدرانه ی آن را تشدخیص دهیم، اکنون 

 تاریخ. ای بهپنجره  همچونکانن عهد عتیق  اب

 پنجره همچو کانن 

مت به س شتریاست که ذهن ما ب یعیاب، گذشدته است ازیی رویدادهامی خوانیم که مربوط به  را زمانی که ما کتابی

در مورد مسددائل  دیگر که می شددویمبعیددی اوقات ما آنقدر مجذوب تاریخ  که در کتاب آمده معطوف شددود. یخیتار یدادهایرو

 نمایشنادیده می گیریم، مانند سدددبک آن و  هم کتاب را خود حتی بسدددیاری از جنبه های فکر نمی کنیم، وخودمان زندگی 

م که کنیما کتاب را ورق می زنیم و بدقت می نگریم که گویی کتاب پنجری اسدت به گذشته، و تنور می هنری اش. در عوض،

 اتفاق افتاده باشد. باید  گونه در روزگاری که کتاب توصیفش را می کند اتامور

کند. و یکی از این راههایی که  توصددیف میوجود داشددته که مدتها پیش  را جهانی ،به همان شددیوه، کانن عهد عتیق

رویدادهای گذشددته بوده اسددت، برای کشددف  ای پنجره همچونآن  از مسددیحیان به اقتدار عهد عتیق گردن نهاده اند، اسددتفاده

حلیل تاین رویکرد به کانن عهد عتیق را  به دلیل تمرکزش بر تاریخ، ما مقدس ثبت شدده است. که در کتاب تاریخ نجاتیعنی 

، و شدددان تفکر می کنیماهمیتدرباره ی ، می آموزیمگذشدددته  رویدادهای، ما درباره خواهیم نهاد. در این رویکردم تداریخی ندا

 بندیم.ن دوره از تاریخ را در زندگی مان به کار می آ یادرسه

تاریخ رفتار کرده اند. حتی در کلیسددای  به سددویپنجره ای  همچونهمیشدده با عهد عتیق تا حدی  مسددیحیان وفادار

ر گذشته، بخنوص د. اما در  هارصدد سال نادیده گرفته نشددبود، ابیعت تاریخی عهد عتیق  غالباولیه که تحلیل موردوعی 

دا با خ داد و ستد ویژگی های کانن عهد عتیق این است که تاریخِ مرکزی ترینصدد سدال گذشته، روشن شده است که یکی از 

 یخیتارمسددیحیان زیادی را پیدا می کنیم که به کانن عهد عتیق با تحلیل  نتیجه، در روزگار ما، درا نشددان می دهد. و قومش ر

 . و توجهشان را معطوف به تاریخی می کنند که عهد عتیق به آن اشاره داردنزدیک شده اند، 

و  ؛یا توجیه تحلیل تاریخی مبنا: اول، برای بررسددی تحلیل تاریخی کانن عهد عتیق، به دو مورددوع نگاه خواهیم کرد

ای پنجره ونهمچ به عهد عتیق حقمی توانیم بهکه بر اساس آن  مبناییدوم، تمرکز تحلیل تاریخی. بگذارید ابتدا نگاه کنیم به 

 به سوی تاریخ نزدیک شویم.

 مبنا

 فقط کنیم ومحدود  که بحثمان راعهد عتیق وجود دارد، اما مجبوریم برای توجیه تحلیل تاریخی  بی شماریراههای 

ای پنجرهتشویق می کند که عهد عتیق را همچون را  کتاب مقدس خودش ما شخنیت. از یک ارف،  یز را در نظر بگیریمدو 

 اریخیتبا تحلیل  توانیمحق میبهد که ما نکتاب مقدسی روشن می سازنمونه های . و در ارف دیگر، نگاه کنیمتاریخ  به سدوی

خی برای تحلیل تاریرا محکم  مبناییکتاب مقدس  شددخنددیتکه  ی فکر کنیمتیق نزدیک شددویم. ابتدا درباره راههایبه عهد ع

 فراهم می آورد.

 کتاب مقدس شخصیت

نفس " خداست، و به بیان دیگرکه عهد عتیق الهام  به صراحت می گویندمسیحیان  تعالیم عیسدی و رسوینش، پیرو

 :بیان نمود ۰6:۷ تیموتائوساین کالم را در دوم همانطور که پولس  "ست.خدا
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سودمند است )دوم  گیدر پارسا تیو اصالح و ترب بگو تأد میتعل یکتبِ مقدّس الهام خداست و برا یتمام

 (.16:2 موتائوسیت

کتاب مقدس )این واقعیت  متون بر این اعتقاد راسخ قرار می دهیم که منشا الهیاز عهد عتیق را بررسی مان  ،سودر این درما 

  یزی درست است، پس درست است. که وقتی عهد عتیق ادعا می کند که نفس خدا هستند( بدین معناست که

زمانی  ادعاهای زیادی درباره رویدادهای تاریخی دارد.عهد عتیق  مورددوع را به این شددکل بیان کنیم کهما می توانیم 

ه ک به یقین می گوییمدر نظر می گیریم، به عنوان پیروان مسیو رویدادهای واقعی تاریخی با  را ها و رابطه شدانه ما این ادعاک

بیان می کند که  یزی اتفاق افتاده عهد عتیق  وقتیتاریخی مطابقت دارد.  رویدادهای واقعیهر ادعای تاریخی کتاب مقدس با 

 هرکسی ،وجوداتفاق افتاده است. با این  اشیم که آن  یزتوانیم مطمئن ب خدا صحبت می کند. بنابراین می ، با اقتدار خودِاست

 .لحاظ شودمی داند که مطابقت بین عهد عتیق و تاریخ واقعی باید  آشنایی دارد با عهد عتیق که

بسیار در رویدادهای تاریخی ای که گزارش می کند  اول، ما همیشده باید در ذهن خود داشدته باشدیم که عهد عتیق

که یوحنای رسددول در  داریدیاد ه . بکندکه ذکر می  آنچه کند، خیلی بیشددتر از حذف می ی رابسددیار گزینشددی عمل می کند.

 گفت:  نین زندگی عیسی ی درباره ۲5:۲۰ یوحنا

ها  ج یتمام یحت کنمیگما  نم شد،ینوشته م  گبه   گکرد که اگر  زین ارگد اریبس یکارها یسویع

 (.32:31 وحناگ) داشتیها را مآ  نوشته شگگنجا زین

 سپ، بنویسد نداردزندگی فقط یک مرد  مورد در را کتاب هایی که همه  یزگنجایش یزم برای اگر این درست است که جهان 

ه ک اول دوره ی هزارسدداله ایکه عهد عتیق تنها بخش کو کی از اتفاقات بی شددمار را گزارش می دهد که در  پی ببریمباید 

 توصیف می کند اتفاق افتاده است. 

کس  همه صورت گرفته است.تاریخی عهد عتیق و اعتبار  به وثاقتزیادی  اعتراراتدوم، ما باید بپذیریم که  در وهلۀ

تاریخ را نپذیرفته اند. گاهی اوقات مطابقت بین کتاب مقدس و تاریخ  واقعیتهایمطدابقدت بین ادعداهدای تاریخی عهد عتیق و 

عی های ماورای ابیسکویر نیست؛ خدا و قدرتکانن عهد عتیق تاریخ هر  ه باشد،  .زیر سوال رفته استبی ایمانی  از رویصرفاً 

 د. بنابراین، غیر ایمانداران اغلب برایشدان سخت است باور کنندنمی کن ایفا به تاریخ را در  شدم انداز عهد عتیق ایعمده نقش

یعی جهان ماورای اب ایمان بهمشکلی در هیچ  اسدت. در مقابل، البته، پیروان مسدیو نباید عهد عتیق با تاریخ واقعی مطابق که

 که عهد عتیق توصیف می کند داشته باشند.

این تاریخی عهد عتیق حتی ایمانداران را به  الش می اندازد زیرا که  به وثاقت اعتراردددات، بعیدددی در عین حالاما 

توسط محققان آمده است. بسیاری از باستان شناسان محترم، زمین شناسان و دیگر  از شدواهد و مدارک مطرح شده رداتااعتر

د. زمین شناسان پرسش های زیادی به اعتقاد آنان وثاقت عهد عتیق را رد می کندانشدمندان به داده هایی اشداره کرده اند که 

 یرزو ماهیت فتو سرزمین وعده را  تاریخ ،انجهانی روزگار نوح مطرح می کنند. باستان شناس توفانو  گزارش آفرینشدر مورد 

 در عهد عتیق ذکر شده است.  یی کههاودا و نتایب جنگ ها و دیگر اتفاقپادشاهان اسرائیل و یه و همینطور تاریخ، برده اندسوال 

ا رد رتاریخی عهد عتیق  اعتبارمتقاعد می کند که  متاسفانه، این استدیل های علمی بعیی اوقات حتی مسیحیان را

رویدادهای که تنها تعداد کمی از  خوش نیت به اور قااع می گویند ، امروزه ما اغلب می شدددنویم که الهیدانانواقع. در کنندد

در مکان و زمان که واقعی  رویدادهایاتفاق افتاده اسددت. بعیددی اوقات آنها از تاریخ عهد عتیق به عنوان  عهد عتیق واقعاً بزرگ

 ی هایئیلی که اسراهای یز صرفاً "تاریخ رستگاری،"یا  "تاریخ تجات" به عنوان تنها نمی کند، بلکه صدحبتاتفاق افتاده باشدد 

به  .اتفاق افتاده باشددد توانسددتهکه نمی  دانندمی  خبره ی امروزی، و  یز هایی که مردم بودکه اتفاق افتاده  اولیه باور داشددتند

م تعالی باید گفت کهاما  اسدددت.عهد عتیق تنها در اصدددول اخالقی و الهیاتی اش وثاقت و اعتبار کامل ی این الهیدانان، عقیدده
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حذف اعتبار تاریخی عهد عتیق به . اش گره خورده اسدددت با ادعاهای تاریخی القی و الهیاتی عهد عتیق به ارز جداناپذیریاخ

 .نیز می باشد.اعتبار اخالقی و الهیاتی  معنای از میان بردن

باید بپذیریم که مطابقت بین عهد عتیق و تاریخ همیشدده به سددادگی قابل  همچنین، اخندده هاشددحال، عالوه بر این 

؟ حداقل سدده دلیل وجود دارد که می کندمبهم  را رویت نیسددت.  را  نین اسددت؟  ه نوع  یزهایی اعتبار تاریخی عهد عتیق

خی در تنش می باشدددد. اول، بعیدددی اوقات رسدددد که با منابع دیگر از ااالعات تاری  را عهدد عتیق گداهی اوقات به نظر می

هایشدددان پشدددتیبانی می کنند درسدددت درک نمی کنند. به همان اندازه که ما باید به را که از ادعا دانشدددمنددان شدددواهدی

 شدناسدی و علوم دیگر ارزش بنهیم، باید روشدن باشدد که دانشدمندان اشتباه می کنند. نتیجه گیری های آنها همیشه باسدتان

صرار ا خیلی از پژوهشگران متخنص. برای مثال، دویست سال پیش، قرار می گیرداصالح  هد بیشتر در معرضبوسدیله ی شدوا

شف را کحِتّی . اما در قرن گذشته، باستان شناسان فرهنگ د ار اشتباه شده است اشاره به قوم حِتّیداشتند که عهد عتیق در 

در مطالعات عهد عتیق فراهم آورده اند.  مفیدیبسیار یی که از حِتّیان بدست آمده، بینشهای خیلی از نوشته ها واقع،کردند. در 

 ۰4۱۱حوالی عهد عتیق برای خروو و فتو در  تاریخکه  جاافتاده ای وجود داشت پژوهشدییک نظر  ،، یک قرن پیشهمینطور

 ازاستدیل های قوی حتی و شده اند،  ارزیابیدوباره باستان شناسی  داده های، اما در سال های اخیر .ق.م خیلی زود بوده است

ان نشبا دلیل و مثال های بی شمار دیگر  مثال این مطرح شدده اند.کتاب مقدس  در پشدتیبانی از گزارشغیرایمانداران  سدوی

 .در اشتباه باشند دانشمندانشاید واقعاً عهد عتیق با نظر علمی مطابقت ندارد،  که وقتیمی دهند 

کژفهمی ما از عهد عتیق نشددات کتاب مقدسددی و تاریخ از  گزارشی اوقات ناسددازگاری های هاهری بین دوم، بعیدد

. گالیله نیمببیقرن هفدهم  در حوالیکلیسا  مقاماتکشمکش بین گالیله و  را می توانیم درگیرد. نمونه کالسیک از این نوع می

شتر . بیمی  رخدد، در حالیکه کلیسا استدیل کرد که خورشید به دور زمین می  رخاستدیل کرد که زمین به دور خورشید 

 می خوانیم: در آنکه  بود ۰۷:۰۱ یوشع حول مناقشهاین 

روز   گبه   گو نزد ستادگآسما  بازا ا یدر م دیو ماه حرکت نکرد... خورش سوتاد،گبازا دیپس خورشو

 (.12:11 وشعگرفتن نشتافت ) نگیپا یکامل برا

از ببه معنای واقعی کلمه از  رخش به دور زمین  مدتین ها، کلیسا این آیه را به این معنا گرفته بود که خورشید برای برای قر

محرز دانسته  قطعیت بسیارتحقیقات علمی با  امروزه اما .غیر محتمل شدمردندرا  منظورمه شدمسدیایسدتاد، و آنها امکان یک 

درک متفاوتی از  امروزی،اکثر مسیحیان  ،. در نتیجهمحور خود ایجاد می شوندبر که روز و شدب بوسدیله  رخش زمین  اسدت

روز به اور معجزه آسایی برای یوشع تمدید شد،  روشنی. ما می دانیم که دارند پیشینیان تاریخی خود نسبت به ۰۷:۰۱ یوشدع

ه این آی احتمایً اکنون زمین بود. ما رویمربوط به موقعیت یوشع بر  امورتوقف خورشدید فقط هاهر که اما همچنین می دانیم 

، به همان شیوه ای که ما هنوز در مورد الوع می گیریمی در نظر شناخت پدیدار این را به عنوان زبان معمولِدیگر آیات مثل  و

 هوجود دارد باعث نشد منظومه شمسی در تایید که علمی قوی آفتاب و غروب آفتاب در دنیای مدرن صحبت می کنیم. شواهد

 کمک کرده است که برداشتمان از عهد عتیق را تنحیو کنیم. به ما را رد کنیم؛ بلکهاعتبار تاریخی عهد عتیق که ما 

ما می دانیم که هم  از آنجاییکهسددوم، بعیددی اوقات هم نظر علمی و هم برداشددت ما از عهد عتیق اشددتباه هسددتند. 

ر بیشت اتتحقیق کهباشیم  این احتمال را قائلسدتند. ما باید خطا ه در معرضدانشدمندان و هم برداشدت های کتاب مقدسدی 

 یعهد عتیق ممکن اسددت روز دردقیق هم در علم و هم  بررسددی های. هسددتنداشددتباه  در که هر دو ارف مباحثه نشددان دهد

 با حقایق تاریخی مطابق است. نشان دهد که عهد عتیق واقعاً

تاریخ واقعی ممکن  عهد عتیق و بین هاهریاختالفات برخی حال، ما باید همیشدده در ذهن خود داشددته باشددیم که 

ه تحنیلی ب ی می سازد. هر رشته دست نیافتنینهایی را  پاسخ . گناه و محدودیت های انسدان اغلبنشدودحل  هیچ گاهاسدت 

، و ما نباید انتظار داشته باشیم را به  الش بکشدده اعتبار عهد عتیق اعتماد ما ب الش های جدیدی ادامه خواهد داد تا  ی ارائه
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، و همین امر در قابل حل نیسددتکه به نظر  کاردان وجود داردبین دانشددمندان  بی شددماریکه همه آنها حل شددوند. اختالفات 

راه حل های ممکن را ارائه  برخی حتی و، برسیمما اغلب ممکن است به درجه ای از درک نیز صدق می کند. تفسیر عهد عتیق 

 .  ع شوندفرکه تمام سوایت  نرسیم دهیم، اما هنوز به نقطه ای

پیروان وفادار مسددیو باید نتیجه بگیرند که  اما ،داشددته باشدددمیان عهد عتیق و دانشددمندان وجود هم که تنشددی  هر

ه باعتبار تاریخی عهد عتیق، ما  بهباور  ی و در نتیجه ،می کند محرزکتداب مقددس اقتددار تاریخی عهد عتیق را  ی بودنالهدام

 تاریخ نزدیک شویم. به سویپنجره ای مقتدر  همچونمی توانیم به عهد عتیق درستی و با تفکر 

عهد عتیق پشدتیبانی شدده است، باید به دومین  شدخندیتحال که دیده ایم که  طور تحلیل تاریخی عهد عتیق با 

 کتاب مقدسی. هاینمونه : دیدگاه بپردازیماز این  مبنا

 های کتاب مقدسی نمونه

 مورد پیدا نمی شدود که نویسدندگان کتاب مقدس، صداقت تاریخی یک حتی ، جدیدو عهد  عتیقعهد  کتب در تمام

 اشاره خواهیم کرد. عنوان مثالبه  به دو متن ما فقط .برده باشندرا زیر سوال عهد عتیق 

در او . داستناد کرهایش  نامهعهد عتیق در این نسب  یتاریخ وثاقت بربه  ه نحوی تواریخ  ی اول، در نظر بگیرید که نویسدنده

 شروع کرد:  اینگونههایش را نسب نامه  4-۰:۰ اول تواریخ

 افِثگخَنوخ، مَتوشوالَ ، لَمِ ، نوح. پسورا  نوح، سام، حام و  ارِد،گ ل،یمَهَلَلئ نا ،یاَنوش، ر ث،یآدم، شوِ 

 (.4-1:1 خگبودند )اول توار

 کرد رجوعاول پیدایش  فنلاو به پنب  .انجام داد امروزی کار قابل توجهی را در اینجابرای مسیحیان نویسدنده ی کتاب تواریخ 

 زیامروهای آغازین پیدایش ذکر کرد. بیشتر مسیحیان فندلاز  مرد راسدیزده  نام . اواز لحاظ تاریخی، موثق قلمداد کردو آن را 

نلهای اعتبار تاریخی فبه  نویسنده ی کتاب تواریخدر نظر می گیرند. اما  تخیلیرا افسانه ای یا دها ثبت کتاب مقدس از این مر

از ی خیل بااستفاده می کند، همانطور همچون پنجره ای متقدر به سدوی تاریخ . او از پیدایش اعتماد کامل می کنداول پیدایش 

 می کند.  نین نیزهای دیگر عهد عتیق کتاب

 . اسددتیفان بارا در نظر بگیرید ۳ اسددتیفان در اعمال رسددوین سددخنرانیلوقا از  گزارش نمونه یمشددابه،  گونه ایبه 

به عنوان  شمشمون، یوسف، موسی، هارون، یوشع، داوود و اسحاق، یعقوب ،های مختلف عهد عتیق، از ابراهیماسدتفاده از بخشد

 واقعیثبت شده  در عهد عتیق در مورد آنها که تان هاییکه داس شدخندیت های تاریخی صحبت کرد، و به صراحت اههار کرد

 برای فرا خواندن مبناییبود، و این ثبت تاریخی به عنوان  درسدددتدر عهد عتیق  از نظر اسدددتیفان، تاریخ گزارش شددددهبودند. 

 .عمل کرده استمسیو  بهبه توبه و ایمان  انیهودی

های رویدادبه تطابق بین ادعاهای تاریخی عهد عتیق و  را انباورش ا شخنیتها و نویسندگان کتاب مقدسبارها و باره

رای ب را نتایب الهیاتیو از آن تاریخ، پنجره ای به تاریخ نگاه کردند  همچوننها به عهد عتیق واقعی تداریخی نشدددان داده اندد. آ

 کنیم.را بنیز همین کار  امروزهما باید با پیروی از نمونه هایشان، و  بیرون کشیدند،روزگار خودشان 

 تمرکز

خ تاری سوی پنجره ای مقتدر به همچونبرای نزدیک شددن به کانن عهد عتیق  مبنای مشدروع و بر حقی حال که دیده ایم که

به کانن عهد رویکرد : تمرکز تحلیل تاریخی  یسددت؟ هدف این معطوف کنیمدوم  مسددئله یوجود دارد، باید توجه خود را به 

 عتیق  یست؟
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لهیات ا . اصطالحمحبوبیت پیدا کرد "کتاب مقدسدی الهیات"از تحلیل تاریخی تحت عنوان  یشدکلدر قرن گذشدته، 

اما  .منتسب می شودبه کتاب مقدس  مختلفگسترده که این روزها به  ندین رویکرد نسبتاً  ی اسدتکتاب مقدسدی اصدطالح

نددویر ت" یک : اول، ایجادتوصددیف کرد ای پایه تمرکز بر دو قدم را می توان باکتاب مقدسددی  الهیات فرمهای غالبترینیکی از 

 "،ترازمانیردیابی "یک  انجامو دوم،  ی در عهد عتیق به عنوان یک واحد؛زمان ینگاه کردن به یک دوره و  "،همزمان لحظه ای

با  شددماریبی به اریقهایبین اتفاقات در اول زمان. البته این دو مرحله مرتبط با یکدیگر هسددتند و  نگاه کردن به ارتباااتو 

 بهتر است ام مقاصد. اما برای رفت و برگشت می کنندبین آنها  پیوسدتهیکدیگر کار می کنند. الهیدانان کتاب مقدسدی به اور 

 .همزمانتنویر لحظه ای  یک ایجاد فرایندبه نگاه کنیم که به اور جداگانه هر کدام از آنها را نگاه کنیم. ابتدا 

 3همزما تصوگر لحظه ای 

که کتاب مقدس در مورد آنچه ، الهیدانان کتاب مقدسدی عهد عتیق را به دوره هایی از زمان تقسیم می کنند و همزمان گامدر 

یده ای پیچ ی می کنند. آنها بر یک بخش از تاریخ کتاب مقدسی تمرکز می کنند و شبکه تفحصآن دوره ها به ما می گوید را 

از  تکه ایو  همزمان سددازی شددده واحدِ یک عنوانو آنها را به  اده را خالصدده می کنند،ن زمان اتفاق افتکه در آرویداد هایی  از

این رویدادها متمرکز می شدددوند که  بر راههایی عهد عتیق، معمویً الهیاتیدنبال کردن تمرکز  آنهدا با .کنندد زمدان نگداه می

 .می شوداز عهد عتیق ساخته  دورهبرای هر  همزمانتنویر لحظه ای  ،ش را توصیف می کنند. در نتیجهبا قومخدا  تعامالت

مانند رودخانه ای که تاریخ عهد عتیق  وس گذشته دیده ایم کهکه در اینجا مراقب باشدیم، ما در در خب، یزم اسدت

ای بخش ه و اینطور نیست که به یکپار ه اسدت، پیشدرونده ایبه اور تاریخ آن  به دریا جریان دارد، جریان پیوسدته ای دارد.

بلکه در یک پیوسدتگی به سدمت پیشرفت های بزرگتری از پادشاهی خدا به جلو حرکت می کند.  تقسدیم شدده باشدد، متمایز

دوره ها همیشدده تا حدودی سدداختگی اسددت. مانند تقسددیم کردن اول یک رودخانه به  بهعهد عتیق  کردن بنابراین، تقسددیم

سیم تق مختلفیبا منافع  مسیردر امتداد  یمختلفدر نقاط  نرا می توایک رودخانه درست همانطور که قسدمتهای متمایز است. 

 را عهد عتیق همزمانتنددویر لحظه ای  وجود دارد تا بتوان تاریخ عهد عتیق بندی تقسددیمسددودمند زیادی برای راههای  کرد،

 . ایجاد کرد

ه ک تقسیماتیعهد عتیق به عندرها اسدتفاده می کنیم به شدت بر  کردن که ما برای تقسدیم شداخندیدر حقیقت، 

زمانی که پیشرفت های پادشاهی خدا بر روی  دروس،کنیم تاثیر می گذارد. برای مثال، در درسهای قبل در این سری ایجاد می

عهد جدید را  ی بته دورهتاریخ ملی اسرائیل صحبت کردیم. و ال ی دوره و ی بدوی دوره ما بر حسبزمین را در ذهن داشتیم، 

 .  روشن می سازدپادشاهی خدا را  ی نقشه گام های بزرگِبه این تقسیمات عهد عتیق ارافه کردیم. این تقسیمات 

عهد ها با اسرائیل صحبت  دیگر بر عهد ها تمرکز کردیم، ما از عندر عهد های جهانی و عندرزمانی که ما در درسدی 

 نوح )عهد بنیادها(، و روزگار آدم روزگار بهتقسیم کردیم  را ما عهد های جهانی آنگاه کردیم. و عنر عهد جدید را ارافه کردیم.

)عهد وعده(، روزگار موسی )عهد شریعت(، و روزگار  ابراهیم تقسدیم کردیم به روزگارهای ملی را ی عهد دوره و ما )عهد ثبات(.

ت به ما کمک کرد را ارافه کردیم. این تقسیما )عهد تحقق( پس عهد جدید در مسیوسو مثل همیشه،  داوود )عهد پادشاهی(.

 ونه از عهد ها برای اداره کردن پادشاهی اش استفاده کرد.ببینیم که خدا  گ

 ۷نامه ایمان وِست مینیستِرهفتم از اعتراف فنلشده در سازی  همزمانوره های جدا کردن عهد عتیق در دروش دیگر 

تغییرات عمده در نحوه ی برخورد خدا با بشر در پیش و بعد از  شاخصاعترافنامه ایمان وسدت مینیسدتر، پیرو دیده می شدود. 

که باقی تاریخ کتاب مقدسی  "عهد فیض"و از گناه آدم، قبل  "عهد اعمال"تقسیم می کند به زمان ، تاریخ عهد عتیق را سقوط
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، هشد نامیده زیر شدریعتمهم در عهد فیض می کند بین دوره ای که بندی از یک تقسدیم  در بر می گیرد. سدپس صدحبترا 

 عهد جدید. یعنی، ه استشد نامیده زیر فیضزمان عهد عتیق، و دوره ای که  یعنی

عهد عتیق را براسدداس شدداخص تغییرات  4م گیرهاردوس فوسبه نا محترم کتاب مقدسددی در قرن گذشددته، الهیدان

نجات بخشی پیش  صحبت از این دوره ها کرد: دوره ی ماقبلالهی تقسیم کرده است. او  مکاشفه یعمده در شدکل و محتوای 

 تا توفان نوح؛سقوط  ی بعد ازدوره  ل از اخراو آدم و حوا از باغ عدن؛بعد از سقوط و قب نجات بخشدی ی اولین دوره؛ از سدقوط

هد عدوره ی بعد از موسی؛ و البته، او از  ینبوت ی موسدی؛ و دورهی دوره ی پاتریارکها؛ دوره توفان تا پاتریارکها؛ بعد از  یدوره 

که در شدددکل و محتوای  عمده ایزیرا او معتقد بود که تغییرات  پیروی کرداین تقسدددیمات  فوس ازجدید نیز صدددحبت کرد. 

 بعدی حرکت داد. عنربه  عنرخ را از یک ت گرفت تاریمکاشفه ی الهی صور

 رویدادهای تاریخی ی بر روی شبکه تمرکز ، کار الهیدانان کتاب مقدسیزمانیی دوره یک  حال با شدناسدایی شددن

ه وابست دنتاریخی، تمام رویدادهایی که اتفاق افتاد ی البته در هر دوره است. که خدا و اراده اش را در آن دوره آشکار کردهاست 

دارند. الهیدانان تری از بقیه  تعیین کننده به مراتب ، بعیدددی از حوادق نقش هایبه هم بودند. اما در یک دوره ی مشدددخص

 عهد عتیق تمرکز می کنند. ازهر دوره  در یا مرکزی تر تر تعیین کننده رویدادهایبر  خاصمقدسی به اور  کتاب

مان ز یعنی ،شدهوعده شناخته  ی ای از تاریخ عهد عتیق که اغلب به دورهبرای مثال، الهیدانان کتاب مقدسی بر تکه 

در این زمان که خدا  مشدداهده می کننداسددحاق و یعقوب تمرکز می کنند. آنها اغلب  ،ابراهیم به نامهای اسددرائیل پاتریارکهای

ابراهیم،  اویدکه تمرکز قومی بر  ندمتذکر می شددو. آنها خوابها و رویاها آشدکار کرد، صددحبت مسدتقیماز اریق اسداسداً خود را 

دان فرزن. آنها وعدۀ را بجا می آوردندپرسددتش  ی بسددیاریذبو هام برها که پاتریارک یعقوب و اسددحاق محدود بود. آنها می بینند

. این یابندکه به پدران داده شده بود را در می سرزمین  ی ، و اهمیت وعدهمی دهندداده شدد را شدرح  پاتریارکهابسدیار که به 

ای  کننده تعیین رویدادهایو  ،توصیف کنند عنوان یک کلرا به  ی پاتریارکی دوره تالشهایی هستند برای اینکهمشاهدات  نوع

 را ایفا می کنند شناسایی کنند. عمده اینقش  هکه در آن دور

و خرودر که اسرائیل را زمان موسی یعنی شریعت،  ی بر دوره بخواهندممکن است همچنین الهیدانان کتاب مقدسی 

از اریق  اسدداساً ، خدا خود را از اریق های مختلف، اما دورههدایت کرد، تمرکز کنند. در این  موعودفتو سدرزمین  سدویو به 

عبادت ساخته ی خیمه  و گسترده تر شد. دیل شدقومی اسرائیل به تمرکز ملی تب محدود موسی آشکار ساخت. تمرکز شریعت

، و خدا اسرائیل را به تنرف کردن سرزمین وعده ه آنجا شد. اسرائیل از لحاظ تعداد بسیار فزونی یافتب شده و پرستش متمرکز

تاریخ  برهه ازاز این  لحظه ای مشدخص کرد و یک تنویر کل به عنوان یک موسدی رای . این نوع وقایع دوره رهنمون سداخت

 .به ما می دهدکتاب مقدسی 

 2ترازمانیردگابی 

وم د گامبه  گرا معمویًالهیات تاریخ کتاب مقدسی، تحلیل تاریخیِ ی ازمشدخناز دوره های  ای همزمانلحظه  یرتنداو عالوه بر

ی یبر روشددها ترازمانیردیابی اسددت. بنابراین  "زمان در اول"به معنای  "ترازمانی". اصددطالح ترازمانی یابیردحرکت می کند: 

 .متنل می شوندزمان  اولدر با یکدیگر مقدسی  های کتابرویداد تمرکز می کند که

هر  ی کنندهتعیینهای وقتی که رویدادرا به این ترتیب خالصددده کنیم:  ترازمانیایجاد ردیابی  فرایندمدا می توانیم 

ممکن است به  رویدادهاد. این نبه هم در هر عنر اتفاق می افت مرتبطهای مشهود می شود که رویداد، انددوره شدناسایی شده 

کنند دیابی میو ر کنند توجه میاین پیوستگی ها  شده باشند، اما الهیدانان کتاب مقدسی به پیوسدتهدییل مختلف به یکدیگر 

 ی رویدادهاد. مقایسه نمنعکس می کن به دوره ی دیگر تاریخ از یک دورهرا ، پیشرفت ها رویدادهای حاصلکه  طور مجموعه 
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پیشرفت  درکه عهد عتیق دنبال کرده است. آنها  است مسیر هایی یاخط سیرها، جهت ها،  کننده یآشدکار در هر عندر اغلب 

 .بنیرت می دهندپادشاهی خدا 

وعده شدددروع  یِی با دوره پاتریارکخود را به اور همزمان مطالعه یرا در نظر بگیریم. ما  ترازمانینمونده ای از ردیابی 

ما  ۰۱:۰5 خدا مبنی بر دادن سدددرزمین کنعان به ابراهیم متمرکز شدددویم. در پیدایش ی ما، بر وعده مقاصددددکنیم. برای می 

 خوانیم:می

از رود مصر تا رود  بخشم،یرا به نسل تو م نیسرزم نگا»در آ  روز خداوند با اَبرام عهد بسوت و فرمود: 

 (.11:12 شگدای)پ« بزرگ فُرات

در کلِ دیده ایم، خدا در این زمان سدددرزمین کنعان را به ابراهیم برای فرزندانش وعده داد، و این  جای دیگرهمدانطور کده در 

 ها بسیار مرکزی بود.در دوره پاتریارک تعیین کنندهشبکه رویدادهای 

 ت.نیس نگاه بیاندازیم آنچنان خوبها ی پاتریارکدوره  تنها بهخدا درباره سرزمین  ی هاینکه برای درک رویداد وعداما 

تنددرف سرزمین ی این وعده ی زمینه  رویدادهایی در قبل از آن،می خواهند بدانند که  ه  همچنینالهیدانان کتاب مقدسدی 

حرکت  ترازمانینها به یک رویکرد پس، آ؟ آشددکار می کنندآینده اهمیت آن را  رویدادهایکنعان را شددکل می دهند، و  گونه 

 می کنند تا درک خود را از این رویداد افزایش دهند.

را در بر که از آدم تا نوح  ویدَبَدوره یعنی تاریخ کتاب مقدسدددی،  ی یده اولین دوره احتمدایً، عقدبدر حرکدت بده 

لطنه ی خود نائب السدددرا به عنوان  ، خدا انسدددان، بدازگردیم. همانطور که در درس دیگر دیده ایم، در اول این زمانگیردمی

 می خوانیم: ۲۱:۰ . همانطور که در پیدایشحکومت کنندکه بر تمامی زمین  امر فرمودها معرفی کرد و به آن

و بر آ  تسلط  دگرا پر ساز نیو زم دگشو ریبارور و کث»فرمود:  شوا گرا برکت داد، و خدا بد شوا گخدا ا

 «دیفرما  بران کند،یحرکت م نیکه بر زم یو بر پرندگا  آسووما  و بر هر جاندار اگدر ا ی. بر ماهدیابگو

 (.31:1 شگدای)پ

 جهان بدون گناه بود، ،مقدر فرمودخود بر زمین  نائب السددلطنه یرا خلق کرد و آنها را به عنوان  در ابتدا انسددانزمانی که خدا 

 و یچیده کرد،را پ فرمانروایی بود که می توانست بدون سختی بدست آید. اما گناه فرایند دست یافتنییک هدف  سلطهبنابراین 

 به آدم گفت: ۰۷-۰۳:۷ خدا خودش در پیدایش همانطور کهساخت.  بی ثمررا دشوار و  انسانتالش های 

خار و خَس  تگخورد. برا یبا رنج از آ  خواه اتیزندگ یروزها ۀملعو  شوود؛ در هم نیبه سووبب تو زم

خورد، تا آ  هناام که به خاک  ینا  خواه نیخورد. با عرق جب یصحرا خواه اها یو از گ د،یانگخواهد رو

 (.11-2::1 شگدای)پ« گشت یو به خاک باز خواه یچراکه تو خاک هست ؛یکه از آ  گرفته شد یبازگرد

 . حتی زمانی کهبکوشندبر زمین  سلطهبرای انتظار داشدت که همچنان  از بشدر پس از سدقوط در گناه، خدا حتی با این وجود،

نقشه خود را  با این حال ، خدانابود کندوزگار نوح توفان ر جهان را دربر آن شد که بود که خدا  شدهزیاد  تا آن حدشرارت بشر 

بالفاصله بعد  ۰:۷ همانطور که خدا در پیدایشیق زنان و مردان وفادار حفظ کرد. ای آوردن پادشاهی اش بر روی زمین از اربر

 :امر فرمودنوح  به توفاناز 

 (.1:1 شگدای)پ دگرا پر ساز نیو زم دگشو ریبارور و کث

رهایی دهد تا را  که بشددر علیرغم مشددکالت ناشددی از گناه، خدا انتظار داشددت در این گزارش از دوره ی بدوی می آموزیم که

 .سلطه داشتند باشندمقدر کرده بود، بر زمین  آغازهمانطور که در همان 
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ی دمها قمبنی بر دادن سددرزمین به پاتریارک زمینه به ما کمک می کند تا درک کنیم که وعده خدادانسددتن این پس 

با  فراخواند کهخود را  صورت، خدا بدوی. در دوران بود به سوی جلو در جهت تحقق خواندگی بشر بر اینکه سلطه داشته باشند

دا خجلوه ی بیشتری به خود گرفت وقتی که  این سلطه کنند. آلود پادشداهی او را بر زمین بنا ثمر و گناهجهانی بی سدلطه در 

 ابراهیم و فرزندانش را فراخواند که سرزمین کنعان را به تنرف در آورند.

 ها یک قدم به سویی سرزمین به پاتریارک وعده مقندد نهایی نبود؛به خودی خود  تحقق در دوره پاتریارکی گاماین 

 :به ابراهیم وعده داد ۰۱:۲۲ مانطور که خدا در پیدایشدر آینده بود. ه بزرگتریتحقق حتی 

 (.11:33 شگدای)پ افتگبرکت خواهند  نیزم ینسل تو همه رومها ۀبه واسط

 را به ابراهیم و فرزندانش به عنوان یک پایگاه داد، یک نقطه شدددروع کهوعده خدا سدددرزمین  این آیه به ما یادآوری می کند که

رهنمون شوند، همان  زمین ی خداپسندانه بر تمامرستگاری و سلطه خانواده های زمین را به سوی برکات تمام  بایستمی آنها

  سلطه ای که خدا در ابتدا برای انسان مقدر کرده بود.

یعنی روزگار فتو،  وخروو  ی باید به سددمت دوره انسددان در خنددوص سددلطه ی ردیابی ترازمانی مابه همین دلیل، 

. برقرار کرد اش . در این دوره، خدا اسددرائیل را در سددرزمین وعده به عنوان وان ملیپیش رودیوشددع  وسددی و خدمتگزارشم

. همانطور که خدا در رفت به جلوبه اسرائیل در زمان فتو  از ارف خدا با دادن سرزمینداده شده بود ها به پاتریارک کهی اوعده

 به یوشع گفت: 6:۰ یوشع

 کردم آ  ادگسوگند  اکانشا یساخت که به ن یخواه ینیروم را وارث سرزم نگتو ا راگباش، ز ریو دل یرو

 (.6:1 وشعگببخشم ) شا گرا بد

با تندرف سدرزمین وعده توسددط ی خدا به ابراهیم مبنی بر دادن سددرزمین، و وعده به سدلطه داشدتن،  بشدر اولیه یبرگماری 

 .  پیش رفت اسرائیل

داشت  یامپرااوری که اسدرائیل پادشداه و معبد ی در دورههمچنین  خروو و فتو ی زمین در دوره ی اولیه تندرف

وسعه تداشت و به یک امپرااوری بزرگ  نگاه دشمنان محفوظ در برابرسرزمین را اسرائیل . این زمانی بود که تکمیل شدبیشتر 

 .یافت

ین سرزمسوی تقویت و گسترش فتو اولیۀ به  رو به جلو قدمی ،شدد تامینداوود  خاندانتوسدط  که امنیت سدرزمین

خاندان داوود بر از  پیش بینی کرد که حاکم عادلدر آینده  را همچنین روزی در اوایل این دوره سددلطنتیبود. اما واقعیت های 

 می خوانیم: ۰۳-۱:۳۲ داوود در مزمور تمامی زمین فرمانروایی خواهد کرد. ما در مورد این امید در خاندان

پادشاها  در برابرش  ۀ... باشد که همنیزم یفرما  براند، و از نهر تا به کرانها اگتا به در اگدر باشود که از

او را  زیو آنا  ن ابند،گدر او برکت  یرومها خدمتش کنند... باشوود که رومها جملا ۀسوور فرود آرند و هم

 (.:1-3::1مبارک خوانند ) مزمور 

گسترش خواهد  پادشاهی اینکه وفادار اسدت وخواهد کرد که به خداوند  امپراتوری این بود که خاندان داوود ثابت ی امید دوره

 یافت و رهایی و سلطۀ مؤمنین را بر تمام زمین به ارمغان خواهد آورد.

ناموفق با فروپاشی وحشتناکی مواجه شد.  دوران تبعید و بازسازیِ ای متاسدفانه، این امید بزرگ در خاندان داوود در

روی وحشتناک برای شکست بود. این دوره به یک پسدوره ی بیشدتر، عمل، ، در باشددتحقق  دوره ی آن دوره، اینکهبه جای 

 قوم خدا بر روی زمین تبدیل شد.  سلطه ی
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ان بیرون و به تبعید فرستاد. و شی شمال و هم جنوب را از سرزمینآمد، و او هم پادشداه داوری خدا بر ردد قوم خود

ی ها را به سرزمینشان بازگرداند و این دوره حتی به شدکست ختم شد. خدا در رحمت خود تعدادی از اسرائیل فراتر از آن اینکه

ر دبخشددید. همانطور که  به اورا ین زم ملتهایپیروزی بزرگ بر  به عنوان فرمانروای قومش بلند کرد وزروبابل از نسددل داوود را 

 می خوانیم: ۷-۳:۲ حجی

در خواهد آمد. و خداوند لشووکرها  جانگرومها بد یتمام یهانهیو گنج د،یورومهوا را خواهم لرزان ۀهمو

خواهد  متریعظ نیشیپ ۀخانه از جالل خان نگخانه را از جالل پر خواهم ساخت... جالل ا نگ: من ادگگویم

 (.1-3:: یخواهم داشت )حج یارزان یمکا ، سالمت نگبود، و من در ا

اما  .کردمی  گسترششروع به جهان در سراسر  سلطهو برکت رسدتگاری و  می داداین پیروزی رخ اگر اسدرائیل وفادار می بود، 

برکت و گسترش هرگز  وعده هایبارها و بارها اسدرائیلی هایی که به سدرزمین برگشدتند بر ردد خدا اغیان کردند، اوری که 

 بود. فالکت بارتحقق نیافت. در حقیقت بازسازی یک شکست 

های تدوره ی خروو و فتو، موفقی یک وان ملی در اسدددتقرارها، وا برای حاکمیت، وعده به پاتریارکفراخوانی آدم و ح

بشر بر زمین برای گسترش  ی سلطهپایان عهد عتیق، هدف  تا. پاشید فروهنگام همگی احیای زوددوران سدلطنتی، و امیدهای 

 بود. در ورشکستگی کاملپادشاهی خدا 

یخ در اوو تار یعنی نهایی از تاریخ کتاب مقدسی، ی در این نقطه است که الهیدانان کتاب مقدسی مسیحی به مرحله

د و تبعی هایخدا در مسدددیو عمل کرد تا شدددکسدددت . عهد جدید به ایمانداران اامینان می دهد کهرجوع می کنندعهد جدید 

، و ندرا وارونه ک لعنت تبعیدآمد تا . عیسی بیاوردزمین  را بر رهایی یافته بشدرِی و تحقق سدلطه را وارونه کند،  بازسدازی ناکام

، به اوری که کسانی که او را پیروی می کنند با او بر زمین حکومت کنند. همانطور را به ارمغان آوردآزادی و رستگاری از گناه 

 گفت: ۲6:۲ ش در مکاشفهکه عیسی خود

 (.36:3)مکاشفه  دیو اعمال مرا تا به آخر نااه دارد، او را بر ملتها ارتدار خواهم بخش دگهر که غالب آ

دا از خ مقتدرانه یعهد عتیق ثبت   یز زیادی برای ارائه دارد.ازد که تحلیل تاریخی تحلیل تاریخی باید آشدکار سدداز  مثالاین 

 نوانکانن عهد عتیق به ع پیروی ازبسیاری برای  ارقما می توانیم  ،عهد عتیقتاریخ درون به  است. با نگاه بشر با ساز و کارش

 پیدا کنیم. جامع و مقتدر ماهدایتگر 

ی از اریق تحلیل تاریخ ای پنجره همچوناز اریق تحلیل موروعی و  ای آینه همچون عهد عتیقحال که دیده ایم 

 .  معطوف کنیمتنویر  یاستعاره  یعنی باید توجه مان را به استعاره سوم برای عهد عتیق به ما راهنمایی می دهد،

 تصوگر همچو کانن 

شگفت انگیز است  دیده اید. این عالیهنرهای زیبا بوده اید، یا عکس هایی از نقاشی های  ی شداید شما در یک موزه

قاشی که آنها ن دورانیدر مورد هنرمندان و  یاست که مقدار یرگنگاه کنید، اما این نیز کمک بز عالیکه با دقت به یک نقاشی 

 همچنینتوجه خاصدددی به کیفیت هنری آنها دهیم. اما  و ،بدقت مالحظه کنیمکرده اندد بخوانید. ما می توانیم نقاشدددی ها را 

، رنگهااز اریق  آنها رادیگران تا خود را بیان می کنند  دیدگاههایاحسدداسددات و   طور توانیم متوجه شددویم که هنرمندانمی

 .ببینندهای بکار رفته ، و بافتوطخط

که ما آن را  یاز اریق فرآیند نزدیک شددویم، همچون یک تنددویر به کانن عهد عتیقبه همین ترتیب، ما می توانیم 

تاب هایی که کو . در این رویکرد، مدا کدانن عهدد عتیق را بده عنوان مجموعده ای از آثار ادبی، ندام خواهیم نهدادتحلیدل ادبی 
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را درک کنیم و برای  ادبی در عهد عتیق هنرمندیه . ما می آموزیم کنگاه خواهیم کردصددورت ماهرانه ای تدوین شددده اند،  به

از ا ر دیدگاههایشانکه  طور نویسندگان عهد عتیق فهمیدن این موردوع هستیم به دنبال  همچنین، اما ارزش قائل شدویم آن

. و همانطور که ما عهد عتیق را با تحلیل ادبی کاوش می کنیم، حتی منتقل کردند اولیه شانبه مخاابان اریق تالش هایشان 

 را بر ما اعمال می کند. جامعشراههای بیشتری کشف خواهیم کرد که کانن عهد عتیق اقتدار 

تنها در سددالهای  مااب کتاب مقدس توجه کرده اند، کتاگر  ه پیروان مسددیو همیشدده تا حدی به ویژگی های ادبی 

در گذشته، بیشتر الهیدانان از اریق تحلیل موروعی و تاریخی به  برجسته شده است.اخیر اسدت که این رویکرد به عهد عتیق 

قراری ارتباط،  ه هر تالشی برای بر. اما در دهه های اخیر، بسیاری از محققان تاکید کرده اند که می شددندعهد عتیق نزدیک 

امل را شی خالصده نمی شود و بسیار بیشتر از آن تاریخ واقعیتهای تنها به عالیق مفسدران و ،در جای دیگر یادر کتاب مقدس 

در تالش را دیدگاه های خودشدان  تا سدامان دهی می کنندبه گونه ای را  اسدناد خود ،دقت هب ،کل، نویسدندگان . درمی شدود

ویسندگان ن ارتباایِ با منظورِاین قدرت  این است کهابراز کنند. هدف تحلیل ادبی و زندگی خوانندگانشدان  نفوذ بر عقایدبرای 

قدرتشدان بر مردمی که دریافت کنندگان اولیه ی آن بودند، و سپس به کار بستن همین  و نیز ،را آشدکار کنندکانن عهد عتیق 

 قدرت در زندگی ما در عنر حارر.

د کرخواهیم اتخاذ ، ما همان رویکرد را نگاه کردیک تنویر  همچونوان برای بررسدی اینکه عهد عتیق را  گونه می ت

عهد عتیق صحبت خواهیم کرد. و دوم، به تمرکز  دراسدتفاده از تحلیل ادبی  مبنا یا توجیهبودیم. اول، ما در مورد که قبالً کرده 

 کرد به عهد عتیق معتبر است؟تحلیل ادبی نگاه خواهیم کرد. اول به توجیه تحلیل ادبی نگاه کنیم.  را این روی

 مبنا

آشددنا تاکید  دلیل، اما ما در این درس بر دو به ارق مختلف محرز شددود دمی توان درسددتی و مشددروعیت تحلیل ادبی

یق عهد عت شخنیت. اول، خواهیم دید که  را مفید است که از اریق تحلیل ادبی به عهد عتیق نزدیک شویم خواهیم کرد که

 برکه  کرد میتوجه خواه از نویسددندگان کتاب مقدس نمونه هاییدوم، ما به  و این رویکرد اشدداره می کند. درسددتیِخودش به 

لت ش دیعهد عتیق خود شخنیتکه  گونه  م. ابتدا به این توجه کنیدیلت دارنددر کانن عهد عتیق   شدم اندازاهمیت این 

 .داردارزش رویکرد ادبی  بر

 کتاب مقدس شخصیت

. ستابرای توجیه  که مستلزم کمترین میزان تالشبه عهد عتیق  ی اسدترویکرد ،، تحلیل ادبیاز جهاتاز بسدیاری 

قالب کتاب ها و واحد های  . اول، کانن عهد عتیق درتایید اعتبار می شدددودعهد عتیق  بارزویژگی های  از بدا برخی این رویکرد

تنوع  سدوم، کتاب های عهد عتیق را نشدان می دهد؛ و شددرفته ایپی؛ دوم، این کتاب ها ویژگی های ادبی ادبی نزد ما می رسدد

ا منزد های ادبی کتابها یا واحد قالبکه عهد عتیق در  فکر کنیم این واقعیت را داراسدددت. بگدذاریدد ابتددا دربدارۀزیدادی ادبی 

 رسد. می

ت؛ اس نوشتجات ادبیاین واقعیت است که عهد عتیق مجموعه ای از  مبنای، تحلیل ادبی بر پایه ایدر سدطو بسدیار 

 ۷۷ شامل نشدان می دهد که عهد عتیق ما امروزییک کتاب مقدس  فهرسدت مطالبشدامل واحد های ادبی. نگاهی سدریع به 

روت، اول و دوم برای بسدیاری از ما آشدناسدت: پیدایش، خروو، یویان، تثنیه، اعداد، یوشع، داوران،  فهرسدت. این اسدتکتاب 

امثال سدلیمان، جامعه، غزل غزلها، اشعیا، اسدتر، ایوب، مزامیر،  سدموئیل، اول و دوم پادشداهان، اول و دوم تواریخ، عزرا، نحمیا،

 مالکی.و ، حزقیال، دانیال، هوشع، یوئیل، عاموس، عوبدیا، یونس، میکاه، ناحوم، حبقوق، صفنیا، حجی، زکریا، ارمیا، مراثی

بها از در نگاه به این کتارا ذکر کنیم که  شاخص، باید  ندین باشیمها آشنا تابفهرست کمهم است با این  همانقدر که

ر دا می شود دن پیهای عهد عتیق که در کتاب مقدسما. اول، اسامی کتاب باید مد نظر داشدته باشدیمتحلیل ادبی  شدم انداز 
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انفوذ بترجمه است، بعیی از آنها از سپتواجنت ) یهودیان آمده ترقدیمی. بعیی عناوین از سنت های اصدل در کانن نبوده اسدت

نکته در اینجا مربوط می شود به  مهمتریناما  و حتی بعیدی از آنها از سدنتهای مسدیحی متاخرتر می آید. (،عهد عتیقیونانی 

ما در اصددل فقط سدده  امروزیدس کتاب مق ازاین شددش کتاب  .و اول و دوم تواریخ ،اول و دوم سددموئیل، اول و دوم پادشدداهان

کرده اند که این احتمال وجود دارد که مفسران خاار نشان : سدموئیل، پادشاهان و تواریخ. عالوه بر این، بسیاری از ندبود کتاب

 تحلیل ادبی می خوانیم، به دنبال این هستیم که کتبعهد عتیق را با نظر به  وقتیعزرا و نحمیا نیز در اصدل یک کتاب بودند. 

 .داشته باشیمرا در ذهن  شاخنه هامهم است که این  . بنابراینعهد عتیق را آنگونه که در اصل بوده اند مشاهده کنیم

 شدیدًا وابستگیامروزی ما  هایکتاب مقدسد ترتیباسدت.  فرق کردهکتابها در عهد عتیق در اول تاریخ ترتیب دوم، 

 خش،ب، آخرین بخش از کتاب مقدس با کتاب مقدس ما متفاوت است. این یهودبه سپتواجنت یا سنت یونانی دارد. اما در سنت 

، روت، مراثی ارمیا، جامعه، استر، دانیال، مزامیر، امثال، ایوب، غزل غزلها: ستنامیده شده است، و شامل این کتاب ها نوشتجات

 و اول و دوم تواریخ. ،عزرا، نحمیا

تنها اسدت که کانن عهد عتیق مجموعه ای از آثار ادبی است، بنابراین  واردوهنوز  ، علیرغم این تغییرات،هر حالدر 

 حفظ کنیم. شانتحلیل هنگامادبی را  واحدهایکه ما یکپار گی این  درست این است ۀشیو

ی ادبی، تالشدد تحلیلیک تنددویر با اسددتفاده از  همچونعهد عتیق  پرداختن بهتحلیل مورددوعی و تاریخی،  مقابلدر 

 این هسددتیم که در تحلیل ادبی به دنبالما . شددکل دهیم الگو های خود کانن را مطابقاز عهد عتیق درکمان اینکه برای  اسددت

. البته، تنها راهی که به اور باشددددبا واحد های ادبی در کانن  مطابق به گونه ای ترتیب دهیم کهارزیدابی های الهیاتی خود را 

ه همانگونه ک این اسدددت که کانن عهد عتیق را دقیقاًی بینیم اجتناب کرد، می توان از ترتیب مجدد آنچه در عهد عتیق مکامل 

رتیب مجدد تمقداری ترجمه نشده. بنابراین،  ، و حتیتجزیه و تحلیل نشده، تفسیر نشده و کاربردی نشده بگذاریم باشد:هسدت 

 ناپذیر است. اجتناب

جستجوی واحد های ادبی و  برسداند و بهبه حداقل  در صددد این اسدت که ترتیب مجدد رابا این وجود، تحلیل ادبی 

، به دنبال تشددخیص یک تنددویر نزدیک می شددویم همچون. هنگامی که به کانن عهد عتیق بگردداولویت های خود عهد عتیق 

نیه به د، تثالهیاتی پیدایش به عنوان پیدایش، خروو به عنوان خروو، یویان به عنوان یویان، اعداد به عنوان اعدا مسائل متمایز

چه و آندهیم، وزن بیشتری دارد و مهم است، وزن عنوان تثنیه و غیره هسدتیم. و عالوه بر این، ما سعی می کنیم به  یزی که 

 . برجسته کنیمتفسیرمان را که در این کتابها برجسته هستند، در 

حلیل ت حد های تاریخی یا موروعی،تا وااست  از ادبیات تشکیل شدهکه کانن عهد عتیق بیشتر  واقعیتعالوه بر این 

. درا نشددان می دهن و پیشددرفته ایهای ادبی پیچیده  ویژگیکتاب هاب عهد عتیق نیز توجیه می شددود که  را واقعیتادبی این 

های  . اما پیچیدگی ادبی کتابنبود ندان مهم احتمایً تحلیل ادبی جالب نداشتند، نثری  ند وهای عهد عتیق ساده بوداگر کتاب

 .ایجاب می کندهای ادبی آنها را  ویژگیتوجه خاص به  عهد عتیق

ادبی پیچیده و سبک خیلی پیچیده تری از  صنعتمی دانیم که برخی از نوشته ها ی مشترک  تجربه ما همگی بنا به

 د.شده باش یک غزل نوشته ی را بیابیم که در شدرارهلیسدت خرید  برای مثال عجیب خواهد بود که یک. دارنددیگر نوشدته ها 

. وقتی ما به نوشددته های سدداده تادانهمفنددل و اسددرا جلب می کند تا یک رمان یک یادداشددت سددریع به ندرت توجه هنری 

 . اما زمانی که ما یکبپردازیمتوجه زیادی به ویژگی های ادبی آنها  معمویً برای درک درسدتشدان نیاز نیست که ،خوریم می بر

لتر ، در می یابیم که برای درک کامرا می بینیمعاشقانه را می خوانیم، وقتی پیچیدگی هایشان رمان شدگفت انگیز یا یک شدعر 

ما کمک  ادبی نویسندگان بهپیشرفته ی تمرکز کنیم. شناخت تکنیک های مفنلشان باید بر روی ویژگی های ادبی  ارزشدشان،

 درک کنیم.را می کند که متنشان 

کشددف  را ایف گسدترده ای از مطالب نوشددته شدده از جهان عهد عتیق انشدناسدداسدت، باسددتان هویداهمانطوریکه 

. اما ندارندکه پیچیدگی ادبی زیادی   یزهایی از این قبیل را داریمها، رسدددید ها و  فهرسدددتمدا نامه های سددداده،  اندد.کرده
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 ،قدسیکتاب م روزگار غنی یهاکشف کرده اند. فرهنگ باستان از خاور نزدیک را نیز شدناسدان آثار ادبی شگفت انگیزی باسدتان

 سامیا. بسیاری از ما بود ، متون تشریفاتی و عبادی پیچیده، اسناد قانونی پیچیدهمفنلاسطوره ها و افسانه های دربردارنده ی 

هنری عالی  صددنعتبودند که با  ادبی بی نظیریشددنیده ایم. اینها آثار  را ۱بعل رخه های و  ۳مشیلگحماسدده گ، 6انوما الیش

 .شدندنوشته 

ای است.  ه نمایشنامه ادبی شناخته شده از دنیای باستانترین آثار  مفنل در میانب عهد عتیق اما بدون شدک، کت

می تواندد پیچیدده تر از کتداب ایوب باشدددد؟  ه روایتی می تواند پیچیده تر از کتاب پیدایش باشدددد؟  ه شدددعری می تواند 

بزرگترین  ادبیِهنرمندی  فراتر ازباشدددد؟ با اکثر معیار ها، کتاب های عهد عتیق مسددداوی یا  ۲۷مدانددنی تر از مزمور  یدادهبد

 از بزرگترین فرهنگ های جهان باستان است. نوشتجات ادبی

از این ویژگی های ادبی  شم پوشی  هات موردوعی و تاریخی،دنبال کردن توج حین در مسدیحیان اغلب ،متاسدفانه

می کند. ویژگی های  توانمندارتباای آنها را  قدرتعهد عتیق اسدددت که کتدب ن ویژگی هدای ادبی ای ،می کنندد. امدا در واقع

زمانی  تنهاما  آنها پیامشان را منتقل کرده اند. ی که نویسدندگان عهد عتیق به وسیله هسدتندعهد عتیق ابزاری  ادبیاتهنری 

ها یاد گیریم که  گونه کیفیت ادبی آن را درک کنیم کهتیق کتاب های عهد ع می توانیم نیروی ارتبداای و قدرت نفوذ بامنظورِ

 .حیاتی استتحلیل ادبی به اقتدار کانن عهد عتیق است،  تن دادن ،وقتی موروع. و به همین دلیل، تشخیص دهیمرا 

 یا ویژگی های ادبی پیچیده قرار دارد وکه عهد عتیق در واحد های ادبی ، از آنجاییتحلیل ادبیعالوه بر به کارگیری 

که در آن وجود دارد تحلیل ادبی عهد عتیق را دنبال کنیم. کانن عهد عتیق بک  به خاار تنوع ادبیاتیبداید  پس، داراسدددترا 

کوه ها، رودخانه ها،  از  شم انداز متنوعیدر عوض، که در هر صفحه نمایان شود، نیست.  سدبک نوشدتاری یکزمین صداف با 

ژانرها یا سدددبکهای شدددت های حاصدددلخیز، بیابان ها و اقیانوس هاسدددت. به عبارت دیگر، کتاب های عهد عتیق، دریا ه ها، د

 د.نگوناگونی از ادبیات را نمایش می ده

ها تنها  هسددتند، مانند پیدایش، اعداد، یوشددع، داوران و روت. این کتاب تروای بعیددی از کتاب های عهد عتیق عمدتاً

کتاب های دیگری وجود  همچنینرا دارند.  و پرستشی ، اشعار، و مقررات اجتماعینسب نامه ها نظیر مختنری از ژانرهای دیگر

هایی با سددبک نگارش ی هسددتند که به نثردیگر همچنین کتابهایمزامیر، ایوب و عاموس.  ، مثلشددعر هسددتند دارند که عمدتاً

. و این لیست ادامه سخنرانی استکتاب تثنیه  مشخنه یوجه ، هااز این به غیرجامعه و مالکی.  مثل، نوشدته شدده اند خاصدی

 .دارد

 رسم های خاص خودش و سبک،ی مختلفی در عهد عتیق وجود دارد مهم است زیرا که هر سبکهااینکه  پی بردن به

آن و  فرا گیریم ی کندرا ابالغ منویسددندگان  منظور سددبک،که هر  را دارد. ما باید شددیوه هایی نفوذ خاص خودش شددیوه های

نرانی، سخ صورتخوانده شود، سخنرانی به شریعت  صورتباید به  شدریعت. را در حین مطالعه ی عهد عتیق بکار ببندیمدانش 

 هاشناسینسب، رویاها به صورت رویا صورت جمالت قنار،به  جمالت قنار اشعار، صورت، اشعار به صورت داستانداستان ها به 

یم در نظر داشته باشتبدیل زندگی ما، باید  درعهد عتیق  رای آشکار کردن قدرت متونب د.نخوانده شو شناسینسدب صدورتبه 

 در ینهانظیر ا هااستفاده کرده اند. و مالحظه ی سبکبرای ارتباط با مخاابانشدان  از  ه نوع ادبیاتی نویسدندگان عهد عتیق که

 .قرار دارندقلب تحلیل ادبی 

                                            
6 Enuma Elish 
7 Gilgamesh Epic 
8 Baal Cycles 
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 یکتاب مقدس های هنمون

ه شددخنددیتها و نویسددندگان اسددتوار اسددت ک واقعیتبر این  ادبیخود کتاب مقدس، تحلیل  شددخنددیتعالوه بر 

ان م هر بار که نویسدددندگما می توانیم بگویی را پی گرفتند. در واقع،کانن عهد عتیق  هدایتبه همین شدددیوه، نیز  مقدس کتاب

 زانمیمخاابان خود تفسددیر کردند،  به بشددریهای اصددلی نویسددنده  دغدغهبه متون عهد عتیق را با توجه دقیق  کتاب مقدس

 می بستند.را به کار  تحلیل ادبیقابل توجهی از 

 ۰:۲4 مورددوع االق در تثنیه آن هنگام که به ،بر تحلیل ادبی متمرکز بود 4:۰۱ در مرقسعیسددی به عنوان مثال، 

 و  نین گفتند: به  الش کشیدند عموروعیسی را در این  ،فریسیانمی خوانیم، برخی از  آیه. همانطور که در این پرداخت

 (.4:11و ز  خود را رها کند )مررس  سدگبنو یااجازه داده که مرد طالرنامه یموس

لی زن به هر دلی تفسیر کردند که تعلیم دهند که یک مرد می تواند عمالً نین در روزگار عیسدی، برخی از فریسیان این آیه را 

ادبی  بر مالحظات توجه نمودنهی االق دهد. اما عیسددی این تفسددیر نادرسددت را با که به او گوا به شددرایخود را االق دهد 

 گفت: 5:۰۱ را در مرقس کالماین  ۰:۲4 تثنیه او با نظر دادن دربارۀاصالح کرد. 

 (.2:11نوشت )مررس  تا گحکم را برا نگشما ا یبه سبب سختدل یموس

 .اجازه ی االق را داده بود سازش کرده باشد،ی ها لیبا قلوب سخت اسرائ نکهیا یبرا یموسکرد که  اشارهعیسی 

ویژگی های  اینکه تنهااه نکرد و نگ ۲4 تثنیه متنبه  ما در اینجا، مهم اسدت ببینیم که عیسدی منحنراً مقاصددبرای 

موسی به عنوان نویسنده و  درباره یدر پرتو آنچه که این بخش را  صراحتاًدر عوض، او  کند.آن را تفسیر و دستور زبان داخلی 

دانسددت. او  اسددرائیلی ها می سددختدلی ی . او دربارهمی دانسددت نگاه کردمخاابان موسددی  به عنواناسددرائیلی های باسددتان 

 جایب مسائلِقاصر ماندند از اینکه داشت می دانست. فریسیان  ها برای اسرائیلی در هنگام دادن شریعتش که موسی ای دغدغه

اهمیت این عوامل را می دانست، اما عیسی  .دلشمخاابان سخت نسبت بهموسی  نیتهای، به ویژه در نظر داشدته باشند راادبی 

 ایده آل.  یز نه یک ،بود سازشو به درستی نتیجه گرفت که مقررات موسی در واقع یک 

ولس در مورد داسددتان های نچه پکنید به آ توجهمی شددود.  دیده ۲4-۲۲:4 مثال دیگری از تحلیل ادبی در غالایان

 نوشت:اسماعیل کنیز سارا و پسرش  هاجرهمسر ابراهیم و پسرش اسحاق، و سارا عهد عتیق از 

عموِل م ۀویبه ش زیآزاد. پسر کن یاز زن یارگو د زیاز کن یکگدو پسر داشت،  مینوشته شده که ابراه راگز

 ، دو ز نگکرد: ا یتلق وارلیتمث توا یرا م نگامّا تولد پسرِ ز ِ آزاد، حاصل وعده بود. ا افت؛گتولد  یبشر

: او هاجَر اسووت دگزایم یبندگ یبرا یکه فرزندان ناسووت،یاز کوه سوو یکگبوه دو عهود اشوواره دارند. 

 (.34-33:4ا ی)غالط

 نهکاما بیایید بر  ه بتوان در این مقطع بدان پرداخت،وجود دارد کآن  زمینه ی پیراموناین آیات و   یزهای بسیار بیشتری در

 به" ، و با هاجر و اسماعیل را شاید بتوانابراهیم با سارا و اسحاق ت، پولس گفت که تعامال۲4تفسیر پولس تمرکز کنیم. در آیه 

به عبارت دیگر پولس متوجه شد که تعامالت ابراهیم با  "دو عهد هستند. نمایانگر" زیرا که آنها "صدورت مجازی در نظر گرفت،

 .  ربط پیدا می کنندکه مردم به زندگی در عهد با خدا  ارقیاین شخنیت ها پیامد های الهیاتی بزرگی داشت برای 

 پیدایش برای ما گزارش کتاب .زندگی ابراهیم نگاه کنیمدر  رویدادهابه  ابتددابرای درک این پیدامدد هدای الهیداتی، 

با خدا روبرو شدد: سدارا و اسدحاق در یک ارف، و هاجر و اسماعیل در  در تعاملانتخاب دو راه  ابراهیم باآشدکار می سدازد که 

به خدا تکیه کرد که وعده اش مبنی بر فرزند از اریق سدددارا را ه در اینکارف دیگر. از یدک ارف، ابراهیم بده خددا وفادار بود 
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دا ابراهیم به خ ارف دیگر اما ازخدا بود.  یافتن از برکت اریقدا و وعده اش دشوار بود، اما بر خ تکیه . این مسیرحفظ می کند

. این مسیر تکیه بر صداحب فرزند شددودهاجر، کنیز مندری، تکیه کرد که از اریق وفادار نبود زمانی که به تالش های خودش 

ر د موسینگاه کنیم که ، بیایید داشتن این الگو های پایه ایدر ذهن ابراهیم شدد. با  برمنجر به داوری خدا  خودشتالش های 

 از این الگو ها استفاده کرد. به  ه ارقی حالیکه اسرائیل را به سرزمین وعده هدایت می کرد،

ابراهیم آگاه بود. در حقیقت، او  هایاز اهمیت زیاد انتخاب او کامالً ،زندگی ابراهیم نوشددت ۀکه موسددی دربارهمانطوری

که خوانندگان اسرائیلی او در روزگارشان با آن مواجه بودند.  باشندزندگی  تا نمایانگر دو اریقسدتان را در پیدایش گفت این دا

کرد بدین گونه که به خدا توکل کنند که وعده هایش مبنی بر به وفاداری به خدا دعوت از یک ارف، موسددی اسدددرائیلی ها را 

برکت بود. از ارف دیگر،  اریقبر خدا و وعده اش سددخت بود، اما  توکل. هد سدداختدادن سدرزمین وعده به آنان را محقق خوا

جوع کنیز منری اش، هاجر ر بر تالشهای انسانی تکیه نکنند یعنی همانطوریکه ابراهیم بهرا فرا خواند که  ی هاموسدی اسدرائیل

 داشت. خواهد رائیل را در پیداوری خدا بر اسکرده بود، اسرائیلی ها به منر باز نگردند. بازگشت به عقب، 

انتخابهایی که کلیسدداهای غالایه با آن  در موردپولس این داسددتان ها را  این راسددتا از معنای اولیه ی موسددی، پیرو

یم به اورشددل ی ازنمایندگانسددوی بین انجیل حقیقی پولس و انجیل دروغین که از  می بایسددتبکار برد. غالایان مواجه بودند 

انجیل حقیقی این بود که نجات محض توکل بر وعده های خدا در مسدددیو می آید. انجیل د، انتخاب کنند. آمده بو هداکلیسدددا

و دروغین مردم را از ایمان در وعده های خدا به سدددوی تالش انسدددانیِ اااعت از شدددریعت به عنوان راه نجات رویگردان کرد. 

وعده های خدا پیروی می کنند فرزندان سدددارا و  بهایمان  همدانطور کده پولس در غالایدان گفت آنهایی که از انجیل حقیقیِ

نجات نمی باشند.  هدیه یکه انجیل دروغین را پیروی می کنند فرزندان هاجر هستند و وارثان  ییوارثان وعده هستند، اما آنها

اااعت از شریعت فقط به  دروغینِو انجیل  می شودبرکات  منجر بهوعده خدا  بهایمان  پولس روشدن ساخت که انجیل حقیقیِ

های ادبی در داسددتان  هره هایکه موسددی از  توجهش به شددیوه هایی)تحلیل ادبی  درپولس  ی دغدغه. این می انجامدداوری 

کار بکلیساهای غالایه را این  نین نیشدار برای  پیدایش پیدایش اسدتفاده کرد( بود که او را بدین سدمت سدوق داد که کتاب

 .ببرد

کز تمرکانون توجه و دیده ایم. باید توجه خود را به  را ادبی تندددویرعهد عتیق به عنوان یک  نگاه بهی مبناکه حدال 

  ه باید تمرکز کنیم؟ برما در این رویکرد به کانن عهد عتیق  ه باید باشد؟  دغدغه ی. معطوف کنیمتحلیل ادبی 

 تمرکز

که  سددودمند اسددت ما مقاصددد. اما برای شددرح دهیملیل ادبی را تح توجهات بتوانیمروش های زیادی وجود دارد که 

مرکز ت آن آیات. دوم، بر مخاابان اصلی ی آن آیات توجه می کنیم نویسنده بهتمرکز سده گانه فکر کنیم. اول،  حسدب یک بر

به اهمیت توجه به . بگذارید در ابتدا توجه می کنیمکه در حال مطالعه آن هسددتیم، خود سددند یا متنی کنیم. و سددوم، به  می

 نویسندگان عهد عتیق فکر کنیم.

 نوگسنده

ا اماو نوشتار کل کانن عهد عتیق را الهام و نظارت کرد.  عهد عتیق است. ی غایی کلبدون شدک، خدا نویسنده  خب،

یسددندگان بشددری و نیات نو ،زنده بود. خدا از پیش زمینه ها، افکار، احسدداسددات ،همانطور که در درس دیگر دیده ایم، این الهام

ر که . همانطوتوجه کنیمهد عتیق در حین مطالعه ی عاین عناصر بشری  ی کانن اسدتفاده کرد، و ما باید بهبرای ایجاد کتاب ها

ر و از سوی دیگ آگاه باشیم؛ خطراتشماری از از یک ارف، ما باید از  :، باید در دو جهت نگاه کنیمتمرکز داریمبر نویسدندگان 

 مزایا را ببینیم. شماری از باید
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. در ممی شویگمانه زنی  ما درگیر که زمانی استبسدیاری از خطرات ناشی از تمرکز بر نویسندگان بشری عهد عتیق 

های  زنی پیچیده ای از گمانه رشته هایسبب ایجاد  ، بسیاری از مفسران به گونه ای بر نویسندگان تمرکز داشته اند کهگذشته

شناسایی دقیق نویسنده، شرایط  نظیر مبرمیبا مسدائل تا اندازه ای ی می شدوند. آنها این کار را روانشدناختی و جامعه شدناخت

هر  ند که این نوع مسدائل ممکن است بسیار و جزییات انگیزه های الهیاتی او انجام داده اند.  ،خاصدی که او با آنها مواجه بوده

ه وابسددته ب ممکن اسددتتفاسددیرمان  به زور فشددار آوریم که پاسددخ هایی فراتر از آنچه می دانیم پیدا کنیم، مهم باشددد، اما اگر

ر نامید که وزن بسیا "بامنظورسفسطه ی " را می تواناین نوع از تمرکز بیش از حد بر نویسنده  زنی های سدسدت شدود. گمانه

 می دهد. زیادی به بازسازی هایمان از نیات نویسنده

داشته جود و می تواند منفعت بزرگی در تمرکز بر نویسندگاناگر با احتیاط و مسئوینه رفتار کنیم، از سوی دیگر، اما 

در مورد نویسددندگان کتاب  ،االب آن هسددتیمآنقدری که ممکن اسددت  در درس های بعدی خواهیم دید،. همانطور که باشددد

وانیم ت می ما کمک کند. به ما می تواند در درک نوشته هایشانهای زیادی بدانیم که انیم، اما ما هنوز می توانیم  یزمقدسی ند

 انگیزه های پایه ای الهیاتیشان داشته باشیم. ی هویت، شرایط کلی شان، و درباره ی میزان مختلفی از دانش عمومی درباره

 ایدانیم که این مرد  ه کسی بود. ما نام او نمی  قطعیت، ما با را در نظر بگیرید. خب به عنوان مثال، نویسدنده تواریخ

  یز زیادی. ما کجا این کتاب را نوشدددته اسدددتکجا زندگی کرده یا  ، یدا اینکه دقیقاًنمی دانیم موقعیدت اجتمداعی دقیق او را

ر این گونه د بزیا رتکیه ی بسیااو نمی دانیم. بنابراین،  تیمورد تمایالت روان شناختی او یا درباره نقاط رعف و قوت شخنی در

 .  را به همراه دارداشتباه  پیش فررهای بنا بر رویخطر مالحظات در تفسیر کردن کتابش، 

عهد عتیق اسدددتخراو کنیم. به عنوان مثال، ما  خودِ بدا این وجود، مدا می توانیم ااالعدات ارزشدددمندی درباره او از

کرد و  ، زندگیندکه تعدادی از اسددرائیلی ها به سددرزمین وعده بازگشددت تبعیدزمانی بعد از  نویسددنده ی تواریخ دردانیم که  می

، و ذکر کرده است ندکه بازگشت را فهرست کسانی 44-۰:۷ اول تواریخ نسب نامه هاینوشت. این حتمی است زیرا که تواریخ را 

 باید به سرزمین خود بازگردند. دیانیهوبه فرمان کوروش پارسی اشاره می کند که  ۲۷:۷6 تواریخ مدو ش، یعنیکتابآخرین در 

ز ا زیادیاسرائیل بود. او از بخش های  ی میان نخبگان تحندیل کرده در نویسدنده ی تواریخمی دانیم که  همچنین

اریخ ونویسنده ی ت، عالوه بر ایناشاره کرد. و  ی سدموئیل و پادشداهان نقل قول کرد، و به کتب دیگر کتاب مقدس نیزکتاب ها

ای  به مجموعه ۲۷:۷ مانند دوم تواریخ یسلطنتی را ذکر کرد. و در آیات محتوای سدالنامه ی، ۲4:۲۳ مانند اول تواریخ آیاتیدر 

 نمی شود. دیدهکه حتی در عهد عتیق نیز  کند یاشاره م نبوتی شفاهی از سخنان

ی تعهدات الهیات ه ی تواریخنویسند با سدموئیل و پادشاهان، می دانیم که ی کتاب های او ، با مقایسدهاز این گذشدته

 به شریعت موسی به عنوان . او مکرراًبودمعبد اورشلیم  پاکیخاندان داوود و  فرمانرواییداشت. او بسیار متعهد به  بسدیار مهمی

آوری  گناه و اااعت را جمع فورینمونه هایی از نتایب  ل اشاره کرد. و با توجه به نحوه ای که اوراهنمای زندگی و ایمان اسدرائی

 تِخیان و از وفاداری  ینسدلدر  به شددیوه ای که خدا قوم خود را بودبسددیار عالقه مند  نویسدنده ی تواریخکرد، ما می دانیم که 

 ، برکت داده و لعنت کرد. شم گیر

اصددلی این اسددت: ما  بگوییم، اما نکتۀ نویسددنده ی تواریخیم در مورد باورها و امید های را می توان یز های دیگری 

بر  ذاریگیک های ادبی برای تاثیرداریم تا حدی که بتوانیم اریقی را که او از تکن نویسدددنده ی تواریخکافی درباره  شدددناخت

ریم، به دادیگر کتاب مقدس  . و ما حتی ااالعات بیشددتری در مورد نویسددندگاناولیه اش اسددتفاد کرد تحلیل کنیمخوانندگان 

 مفید باشد. ا می تواند کامالًاوری که تمرکز بر نویسنده در تفاسیر م

 مخاطب

رعیت ودر نظر می گیرد. نیز را  اولیهمخاابان  ی عهد عتیقینه تحلیل ادبی مسئوحال، عالوه بر تمرکز بر نویسنده، 

ر، ؟ یک بار دیگمی گرفتندتحت تاثیر قرار می بایسدددت ، می کردندکه دریافت  متون کتاب مقدسدددیبود؟  طور با  آنها  طور
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 از خطرات یزم است کهخطرات و منافعی وجود دارد،  در تمرکز بر نویسندگان کتب عهد عتیق که نطوریکه دیدیمهمادرسدت 

 آگاه باشیم. اولیهو منافع تمرکز بر مخاابان 

نویسددندگان کتاب مقدس  مورددر  تحلیل ادبی گمانه زنی بسددیار زیادیشددکال ، همانطور که برخی از اَیک سددواز 

زنی مانهگدقیق مخاابان  شناسایی درباره ی. آنها بسیار بسیار زیاد بر شناخت جامع مخاابان تکیه می کنند، دیگران کنند می

مخاابان را تنور می کنند.  یشناخت روانبازسدازی می کنند. آنها شدرایط را شدرایط مخاابان  می کنند. آنها جزئیات مختص

بسیار در مرکزیت قرار در تفسیر  مواردعکه این نوع از  . زمانیونداز حد فراتر می رنقاط ردعف و قوتشدان  در حدس زدنآنها 

د بر بیش از ح تاکید، و به همین دلیل، قرار می گیریمجامعه شددناختی  و روانشددناختی در خطر گمانه زنی یکبار دیگر گیرند،

 خوانده شود. "عاافی سفسطه ی"روی مخااب ممکن است 

ردم از م برگزیده ایفقط برای گروه  نویسدددنده ی تواریخ که آیا نمی دانیم واقعاًتواریخ، ما کتاب برای مثال، در مورد 

. ما رارددی و موافق بودند یااز مردم مقاوم  ه تعداد عموم مردم. ما نمی دانیم که  نوشددت، یا برایداوود  خاندانیا  کاهنانمانند 

. بدون شددک، دانسددتن این ، یا در ای آن، یا بعد از آناند زیسددته زمان عزرا و نحمیا آنها قبل از آیا با اامینان نمی دانیم که

، ما هیچ راهی برای اامینان از  نین  یز هایی نداریم. و تفسیر ما در حال حارراما  می تواند تفاسیر ما را روشنتر کند.ها  یز

 .گمانه زنی نکنیمر مورد آنها قابل اعتماد تر است اگر دخیلی 

 مخاابان بدسدددت آوریم زیرا که ما معمویًمی توانیم با مالحظه کردن دی وجود دارد که مزایای زیا ،عین حالدر اما 

توانسدددتند زبان عبری قدیم را را می دانیم. به اور کلی، ما می دانیم که مخاابان مورد نظر می زیادی ااالعات عمومی مفید 

های مهمی که ما اغلب برخی از رویداد می شدناسیم. و مکان عمومی آنها را ،. ما اغلبحتی اگر نمی توانسدتند بخوانندبفهمند، 

از آنان در خنوص مسئولیتهای عهدی شان  گروه های مردم، بعیی اکثرمانند ه. و ما می دانیم که دانیمتجربه کرده اند را می 

 بعیی بی وفا بودند.وفادار و  به خدا،

که نسدددب نامه ی واقعیت این  داریم.ااالعات زیادی در مورد مخاابان اصدددلی  با این حالتواریخ، ما  کتابدر مورد 

 یخنویسنده ی توارتمام می شود، نشان می دهد که  ه بودنداز افرادی که به سرزمین بازگشت فهرستیبا  ۷ در اول تواریخ موجود

 شددرایطتوانیم خیلی  یزها در مورد  با او زندگی می کردند، نوشددت. ما همچنین میآنجا که  مردمیدر سددرزمین وعده برای 

دشدددوار بود. بر خالف  این دوران، دورانحجی، زکریا، مالکی، عزرا و نحمیا یاد بگیریم.  نظیرکتاب هایی  کلی آنها ازاجتمداعی 

 و معبد در بهترین حالت رددعیف بود، پرسددتش در. برگشددته بودندبه سددرزمین  ها اسددرائیلی از کمی امید های انبیا، تنها تعداد

. دشتهدیدهای مکرر جنگ و درگیری  متحملبا مشدکالت اقتنادی مواجه شد. و اسرائیل  ملتتخت داوود دوباره برقرار نشدد. 

 و بدون گمانه زنی بدانیم. کامل شفافیتبا  ان رامخااب شرایطما می توانیم اینگونه  یزها در مورد 

 کند که درک عمیقتری از مقاصدددد و معنای اصدددلی  کمک میمی دانیم به ما  اصدددلیآنچه که ما در مورد مخاابان 

که در مورد مخاابان اصددلی  آنچه پرتوتواریخ باید در  کتاب هر بخش خاص از نتیجه، تفسددیر . و درکتاب تواریخ بدسددت آوریم

 .صورت گیردمی دانیم 

، باید به پرداختیم مالحظه کردیم و به اهمیت آن ،نویسدددنده و مخااب می دانیمی که درباره  را آنچه حدال کده ما

 بپردازیم: مالحظه ی خود سند. تحلیل ادبی عهد عتیق تمرکز سوم و اصلیِ

 سند

مد نظر داشددته باشددیم به هر بخش از عهد عتیق که  از کلمه سددند اسددتفاده خواهیم کرد، سددند اشدداره همانطور که

از یک  یبخشدد خواهیک فنددل، خواه ، از آیاتمجموعه ای  خواه آیه، یک یا دوخواه  ،باشددد فقط یک یا دو جمله خواه. کندمی

، تمرکز ما بر سددند، در هر حال. باشدددحتی کل کانن عهد عتیق  یا خواهاز کتابها،  خواه مجموعه ای، خواه کل یک کتابکتاب، 

 .جای داردتحلیل ادبی  در مرکزیت
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نیاز داریم.  بدان  یزی است که تنهاسند  که خودِ کرده اند مفسدرین اصرارسدفانه، در دهه های اخیر، تعدادی از امت 

، این محققان اسددتدیل همراه می شددود داشددتن نویسددنده و مخااب در نظرقطیعت هایی که با از عدم  اجتنابدر تالش برای 

ند، س خود برای پیروی نیست زیرا که راه امنیجلوه دهیم. در واقعیت، این  اهمیتاند که ما باید نویسنده و مخااب را کم کرده

ی داشته معانی متفاوتمی تواند بسته به اینکه  ه کسی و برای  ه کسانی آن را نوشته است ، باشد یا نباشد ه کتاب مقدسدی 

 در، می گیرندبر سددند متمرکز شددوند و نویسددنده و مخااب را نادیده  زمانی که مفسددران سددعی می کنند که منحنددراً باشددد.

 د.می گذارن به تنهایی بر سند بیش از حدیامید نامید، و  "طه ی نگاره ایسفس"اشتباهی می افتند که اسمش را می توان 

در دوم  که منسی را سددلطنتنویسدنده و مخااب، ما  زمینه یبه منظور نشدان دادن اهمیت نگاه دقیق به سدند در 

 بزرگ امتیاز اینمی کنیم، ما  بررسیمورد بررسی قرار خواهیم داد. زمانی که ما این بخش را  یافت می شدود، ۲۱-۰:۷۷ تواریخ

ی تواریخ از دوم  . در حقیقت، نویسددندهدر اختیار داریم ۰۱-۰:۲۰ موازی از منسددی در دوم پادشدداهان گزارشداریم که یک  را

که برای تحلیل ادبی بسددیار مهم  ارقیبرداری کرد، و تغییراتی داد و بخشددهایی را حذف و ارددافه کرد به کپی  ۲۰پادشدداهان 

 دوم پادشاهان شروع کنیم. گزارش. بیایید با نگاه کردن به باشند می

، گناه ۷-۲آیات  ،دوم ؛حکومت منسددی آغاز، ۰آیه  ،تقسددیم می شددود: اول متقارنبه پنب بخش  ۲۰ دوم پادشدداهان

 و پنجم، آیات ؛، گناه خشنونت منسی۰6  هارم، آیه؛ از سوی انبیا منسدیمحکومیت  ،۰5-۰۱ آیات ؛ سدوم،پرسدتی منسدیبت

 حکومت منسی. پایان یافتن، ۰۳-۰۱

، منسی از ابتدا تا انتها شخنیت شریری داشت. ۲۰هان ، در دوم پادشانشدان می دهدهمانطوریکه این تقسدیم بندی 

او  ؛به تفنیل صحبت می کندقسدمت دوم داسدتان در مورد بت پرستی او  او به عنوان یک گناهکار بزرگ معرفی شدده اسدت.

. قسددمت سددوم به این سددمت سددوق داد که بیشددتر از کنعانی ها کارهای بد انجام دهندکرد و مردم را  نجسمعبد را با بت ها 

. براسدداس این آیات، گناهان منسددی منجر به تخریب را شددامل می شددودمنسددی توسددط انبیای خدا  هولناک محکومیت ،روایت

 انبا خون بی گناهنیز ن های اورشلیم را ش شدد. بخش  هارم روایت می گوید که منسدی خیاباشددن مردم اورشدلیم و تبعید

هیچ  ۲۰گزارش می دهد که منسدی درگذشدته و دفن شدده اسدت. در دوم پادشاهان صدرفاً . سدپس بخش نهایی آغشدته کرد

 وجود ندارد. رهایی بخشی در زندگی منسی ورعیت

ولی  تناقض ندارد، ۲۰ نپادشدداهاگزارش با دوم . این رجوع کنیم ۷۷ حکومت منسددی در دوم تواریخ گزارش، به حال

تا حد  حکومت منسی که آغاز، ۰به پنب قسمت اصلی تقسیم می شود. اول، آیه  نیز ۲۱-۰:۷۷ بسدیار متفاوت است. دوم تواریخ

 م، بت پرسددتی منسددی که با تفاوت اندکی با دو۷-۲؛ دوم، آیات کپی برداری شددده اسددتاز دوم پادشدداهان زیادی مسددتقیماً 

 شگزاردر هر دو منسی دوم پادشاهان است. گزارش تواریخ بسیار شبیه به  گزارشتاکنون،  و شده است.بازگ ۷-۰:۲۰ پادشاهان

 به عنوان یک گناهکار وحشتناک معرفی شده است.

به ارز  شدمگیری با دوم پادشاهان متفاوت است. در  ۷۷ دوم تواریخ گزارش،  هارم و پنجم اما قسدمت های سدوم

 دررا  ذکر شدهآینده  مورد تبعید یهودا دردوم پادشاهان در نبوتی که در  نخواست، نویسدنده تواریخ ۰۷-۰۱یات آ ،بخش سدوم

ینی که ح. در خود منسی در دوره ی حیاتش به بابل تبعید شدکرد که  بیانتواریخ  ی . در عوض، نویسدندهبگنجاندکتاب خود 

، به جای اشدداره به ۰۳-۰4را دریافت کرد. سددپس، در بخش  هارم، آیات  آمرزشمنسددی از گناهان خود توبه کرد و  آنجا بود،

در  پرستش صحیو خدا را بازسازی کرد وبازگشته، شهر  اورشلیمگزارش داد که منسی به  ی تواریخ خشدونت منسی، نویسنده

دیگری سدط می دهد و اشارۀ پادشداهان را ب اختتامیه ی گزارش دوم، ۲۱-۰۱:۷۷ کرد. و در نهایت، در دوم تواریخ را احیامعبد 

 .به دعای توبه ی منسی می کند

اسدت. هر دو گزارش گناهان وحشدتناک منسی را گزارش  تر بسدیار مثبتقیاس با دوم پادشداهان در گزارش تواریخ 

گزارش می دهد. اما را خشددونت منسددی علیه مردم اورشددلیم از سددوی انبیا و نیز دهند؛ دوم پادشدداهان محکومیت منسددی  می

تواریخ افزود که منسی  ی ، نویسندهبه جای آن. کندمی  حذفدوم پادشاهان را  درتواریخ این قسدمت از داسدتان ی نویسدنده 
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ر کرد. و د احیاشدد. و او همچنین اردافه کرد که منسدی به اورشلیم بازگشت و شهر و معبد را  آمرزیدهتبعید شدد، توبه کرد و 

. بنابراین، در یک را یادآور می شددود منسددی ی توبه اما دوم تواریخ ،می یابدو گزارش با مرگ منسددی پایان نهایت، اگر ه هر د

 ار.گناهکار توبه ک یک معرفی می کند، اما دوم تواریخ او را به عنوان پایدارکالم، دوم پادشاهان منسی را به عنوان یک گناهکار 

 ی رای موازی دوم پادشددداهان و دوم تواریخ، ما باید سدددوال ادبی دیگربا در نظر گرفتن این تفاوت ها بین گزارش ها

زندگی منسی ارائه می دهند؟  ازمتفاوت هسدتند؟  را آنها  نین  شم انداز های متفاوتی  اینقدر را این گزارش ها  :بپرسدیم

ن و تواریخ توسددط افراد متفاوت و پادشدداها کتابهای که واقعیت تورددیو داددر یک کالم، این تفاوت ها را تنها می توان با این 

 گزارش از حکومت منسی داشت. در ارائه یخود را  مقاصد. هر نویسنده اندبرای مخاابان متفاوت نوشته شده 

 در درجه ی اول بدین منظور نوشددت که بهپادشدداهان  ی همانطور که در درس بعدی یاد خواهیم گرفت، نویسددنده 

، و  را آنها از سرزمین وعده رانده شده بودند. پاسخ او این بود  ه بوداورشدلیم  نابودی علت بابل توردیو دهد که درتبعیدیان 

او  .تواریخ خیلی متفاوت بود نویسنده ی ، موقعیتدیده ایم. اما همانطور که ین لعنت ها را یر قوم آورده بودکه گناهان منسدی ا

عه ی احیا شددده اما در تقال نوشددت تا آنها را در خدمت وفادارانه به انگیزه دادن به جامدر تالش برای  و تاریخش را بعد از تبعید

 خدا حرکت دهد.

مقاصدددش مطابقت که با  را حذف و ارددافه کرد درباره منسددی حقیقی ییتواریخ  یز های به همین علت، نویسدنده  

ر آن او د گی خوانندگان اسرائیلیکه با جزئیات زندانجام داد زندگی منسی  ی ازجزئیات با روشدن سداختن راکار . او این داشدت

د. منسی به اور وحشتناکی گناه کرده بود، و آنها هم همین کار را کرده بودند. منسی به بابل تبعید شده بود، و بو متناهر زمان

که  یوقتمهم تر از همه،  آنها نیز  نین کرده بودند.آنها هم تبعید شددده بودند. منسددی توبه کرده بود و بخشددیده شددده بود، و 

 بود که مخاابانِهمان  الشی  کرده بود، و این و پرستش صحیو را احیا، شدهر اورشلیم را بازسازی کرده ه بودمنسدی بازگشدت

 ، از نمونه یدر اورشلیممناسب خدا پرستش  احیایبازسازی و  باتواریخ در روزگار خود با آن مواجه بودند. آیا آنها نویسدنده ی 

تش به بوده، در هنگام بازگشیهودا  عامل تبعیدتواریخ این بود: اگر پادشاهی که  اصدلی نویسندۀ منسدی پیروی می کنند؟ نکتۀ

تواریخ نیز باید همین کار را انجام  ی نویسنده خودِ مخاابان مطمئناً ،کرد احیابازسازی و نیز را  و ملکوت پادشداهی سدرزمین،

 دهند.

، نشدان دهنده ی اهمیت این موروع است که  طور ۷۷ تواریخاین تحلیل ادبی مختندر از حکومت منسدی در دوم 

 های ادبی اسددناد عهد عتیقنویسددندگان، مخاابان و کیفیت با در نظر گرفتن. می رسدداندرا  خود پیام مقتدر ت عهد عتیقادبیا

این  و دانستن. بدان منظور نوشته شده اند را تشخیص دهیمکانن عهد عتیق ای که بخشهای مختلف اصدلی  مقاصددتوانیم  می

رر ما در عنر حا ، بلکه همچنین برایاش نه تنها برای مخاابان اصلی را عهد عتیق مقتدرپبام  به ما کمک می کند که مقاصد

 درک کنیم.

 گیری نتیجه

برای ی که کاننمقتدر بررسدددی کرده ایم، به عنوان عهد عتیق را به عنوان مجموعه ای از کتاب های  ،در این درسما 

. ما دیده ایم که  گونه قوم خدا به اقتدار کانن عهد روبرو می شدددند، منظور شددده اسددتهدایت قوم خدا در موقعیت هایی که 

از اریق تحلیل مورددوعی، ارزش نگاه  ،آینه همچوناز عهد عتیق  نما. در بررسددی هایگردن نهادنداصددلی  اریقعتیق به سدده 

 که در زندگی یموردوعات جزئی، برای پاسدخ به سوایت از جملهگرفته ایم،  فرایق را عهد عت آیاتموردوعات در  تمامکردن به 

تاریخی  رویدادهایپنجره، در تحلیل تاریخی، ما اهمیت  همچونخودمان به وجود می آیند. از اریق اسددتفاده از کتاب مقدس 

ه ایم ک تنددویر از اریق تحلیل ادبی، آموخته همچونبه عهد عتیق  ش می دهد را دیده ایم. و با نگاه کردنگزارکه عهد عتیق 

 برای داشتن بر قوم خدا منظور شده را تشخیص دهیم.عهد عتیق  متون تاثیرگذاریهایی کهاصلی و  مقاصد گونه 
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به این سه رویکرد بارها و بارها کانن عهد عتیق را در درس های آینده ادامه می دهیم،  بررسدی ازهمچنان که ما این 

قوم  ه گون کانن عهد عتیقکه نه تنها به ما کمک می کند درک کنیم  دیدگاهعهد عتیق از این سه  بررسی. گشدتباز خواهیم 

 سیاریب حتی در امروز نیز به اریقهایکانن عهد عتیق ، بلکه به ما کمک خواهد کرد ببینیم که خدا را در گذشدته رهبری کرد

 راهنمای مقتدر ماست.

 


