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برای ميليونھا نفر عالقهمند به داستانھای زيبا مخصوصا ً داستانھای واقعی ،رساالت تاريخی عھد
عتيق جذاب و گيرا میباشند .اين کتابھا داستانھائی از مردم خداست که از سفر تثنيه شروع میشود و
برای ھزاران سال تا پايان تاريخ عھد عتيق ادامه میيابد )کتابھای تغزلی و نب ّوتی نيز در اين دوره قرار
دارند ولی شامل داستان نمیباشند(.
برای کسانی که تاريخ را دوست ندارند )خواه طبيعتا ً و خواه ناشی از عملکرد مبھم مورخان( تنھا
میتوانيم بگوئيم که تاريخ يک مورد منحصر به فرد است .قبل از ھر چيز تاريخ کتاب مقدس در معنی
واقعی کلمه يک حقيقت محض است .کتب تاريخی عھد عتيق صرفا ً يک بررسی کلی دورانھای مختلف
تاريخ عبری نيست ،بلکه گزيدهای از اعمال خدا در قالب داستان است .دوم اينکه يک تاريخ ھدفمند است ـ
نه فقط صرفا ً يک مجموعة آموزنده و سرگرم کننده بلکه تاريخی است برای اينکه ما بھتر از پيش ايمان
بياوريم .به نقل از سخنان پولس رسول در عھد جديد »ھمة چيزھائی که از قبل مکتوب شد ،برای تعليم ما
نوشته شده« )روميان .(۴:١۵
در حالی که تمام وقايع مندرج در کتب تاريخی واقعا ً اتفاق افتادهاند ،گزينش و معرفی آنھا توسط
نويسندگان انسانی و تحت الھام روح القدس ،اين امکان را برای تعمق و تفکر خوانندگان فراھم کرده است
که شاھد درسھائی باشند که خدا میخواھد به ما بياموزد ،يعنی مثالً درسھائی از زندگی داود ،تفرقه در
حکومتھا و يا بازگشت باقی ماندگان يھوديان از تبعيد.
 .1ﮔﺎه ﺷﻤﺎري
رساالت تاريخی عھد عتيق دورهای بين  ١۴٠٠تا  ۴٠٠سال پيش از ميالد و يا يک دورۀ ھزار ساله
تاريخ عبری را پوشش میدھد .اين دورۀ طوالنی طبيعتا ً به سه حوزة اصلی تقسيم شده است :دوران يزدان
ساالری ) ١۴٠۵ـ  ١٠۴٣پيش از ميالد( ،دوران پادشاھی ) ١٠۴٣ـ  ۵٨۶پيش از ميالد( ،يا از زمان شاول
تا ويرانی اورشليم( و دوران احياء ) ۵٣۶تا  ۴٢٠پيش از ميالد(.
 .2دوران ﻳﺰدان ﺳﺎﻻري
ھمانطوری که فرض میشود دموکراسی )به زبان يونانی حکومت مردم( ،بيانگر حاکميت انسان
است ،تئوکراسی )يزدان ساالری( نيز به معنی حاکميت مستقيم خدا بر مردم است .اسرائيل باستانی از
زمان يوشع تا شاول ) ١۴٠۵الی  ١٠۴٣پيش از ميالد( ،حکومتی بود با چنين حاکميتی.
سه کتاب در عھد عتيق دوران يزدان ساالری را پوشش میدھند :يوشع ،داوران و روت.
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الف ـ يوشع
اين کتاب از زمان مرگ موسی و جانشينی يوشع که يک رھبر نظامی و در عين حال روحانی بود،
شروع میشود .يوشع اسرائيليان را نه تنھا در فتح فلسطين ھدايت کرد ،بلکه مردم را به پيروی خداوند
واداشت .نيمه اول اين کتاب گويای فتح سرزمين موعود و نيمه دوم آن گويای تقسيم سرزمين موعود در
ميان دوازده قبيله اسرائيل است.

ب ـ داوران
نظر به اينکه اسرائيليان از اوامر خدا سرپيچی کردند و با کافران سرزمين فلسطين حشر و نشر
کردند ،مواجه با امواج پیدرپی حمله دشمنان خود شدند و اين حمالت ھفت بار تکرار شد.
کتاب داوران حاوی وقايع ترسناکی است ،داستانھائی که روشنگر عواقب وخيم عدم اطاعت از خدا
میباشند.

ج ـ روت
اين کتاب کوچک و ّ
جذاب ،در واقع از نظر زمانی بعد از کتاب داوران نيست ،ولي در آن دورهای از
تاريکی روحانی مشاھده میشود که حتی در آن دورة زوال عظيم روحانی ،مردان خدائی آلوده نشده
توانستند به طريقی زيبا و قابل پذيرش ،خدا را خدمت نمايند.
 .3ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ
ھمچنين سه کتاب ديگر عھد عتيق که برای سھولت در ترجمهھای جديد ،به شش کتاب تبديل شدهاند،
در حول و حوش دوران پادشاھی میباشند ) ١٠۴٣الی  ۵٨۶پيش از ميالد(.

الف ـ کتاب سموئيل
کتاب اول و دوم سموئيل را میتوان در سه نام خالصه نمود :سموئيل ،شاول و داود .سموئيل نبیای
است که اولين پادشاه اسرائيل و ھمچنين جانشين او داود را تدھين )دستگذاری( کرد .اين کتاب ھمچنين
شامل رنجھا و کاميابیھای داود میباشد.

ب ـ پادشاھان
سليمان پسر داود ھر چند که حاکمی حکيم بود ،قدرت روحانی خود را از طريق ازدواج با انبوھی از
زنھای کافر از دست داد .پسر سليمان که نامش يربعام بود موجب تفکيک پادشاھی اسرائيل به دو بخش
شمالی و جنوبی گرديد )که در يکی حاکمان نيکو و در ديگری حاکمان شرير ،حکومت میکردند( .يکی از
-٣-

آن بخشھا يھوديه در جنوب و ديگری اسرائيل در شمال بود )که حاکمان شرير در آنجا حکومت
میکردند( .در سال  ٧٢٢پيش از ميالد حکومت شمالی به اسارت رفت و در طی سالھای  ۶٠۵تا ۵٨۶
پيش از ميالد ،حکومت جنوبی نيز به اسارت گرفته شد.

ج ـ تواريخ ايام
اين کتاب در کتاب مقدس عبرانی آخرين کتاب میباشد ،که شامل تاريخ يھود از آدم )صرفا ً از طريق
شجرهنامه( تا سقوط حکومت جنوبی میباشد .از آنجا که اين کتاب بازگوی سيمای روحانی تاريخ عبرانی
است ،تکيه آن بر عناصر مثبت )حتی حذف گناه بزرگ داود و انکار وعصيان کلی حکومت شمالی(
میباشد.
 .4ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﺣﻴﺎءﮔﺮ
قوم يھود بعد از ھفتاد سال اسارت در بابل يعنی ھمان قومی که زمانی تحت حاکميت يزدان و سپس
پادشاھی بود ،تبديل به يک بخش يا ايالتي از دنيای امتھای قدرتمند شد ـ نخست ايران ،سپس يونان آنگاه
رم .اين دوره واقع است در بين سالھای  ۵٣۶تا  ۴٢٠قبل از ميالد.

الف ـ عزرا
در سال  ۵٣۶پيش از ميالد ،کورش پادشاه ايران فرماني مبنی بر اجازه دادن به يھوديان برای برگشت
به وطن خودشان ،صادر نمود .در حدود پنجاه ھزار نفر يھودی )اقليتی بسيار کوچک از قوم يھود( اجازه
يافتند تحت فرماندھی زرو بابل معبد را بازسازی نمايند .عزرای کاھن نيز با دو ھزار يھودی در سال ۴۵٨
پيش از ميالد ،عازم بازسازی معبد شدند.

ب ـ نحميا
در سال  ۴۴۴پيش از ميالد ،نحميا از پادشاه ايران اجازه گرفت که ديوارھای اورشليم را ھمزمان با
بازسازی معبد ،بازسازی نمايد .وقتی بازسازی ديوارھا تمام شد ،عزرا و نحميا مجری اصالحات و تقويّت
ايالت يھودی شدند.

ج ـ استر
کتاب استر از نظر تاريخی آخرين کتاب از اين سه کتاب احياءگر نيست ،چونکه اين وقايع در حد
فاصل فصول ششم و ھفتم در ايران واقع شدهاند .شايد اين کتاب از اين نظر در آخر واقع شده چونکه بيانگر
زندگی کسانی است که زحمت برگشت به سرزمين مقدس را به خود ندادند ،در حاليکه میتوانستند آزادانه
-۴-

به آنجا بروند .کتاب استر روشنگراينستكه خدا برای حفظ مردم باستانی خود از آزارھای ضد يھوديان و
کشتارھای دست جمعی آنان در پشت صحنه قرار دارد )در اين کتاب حتی يک بار ھم از خدا نام برده نشده
است( .ابزاری که خدا به کار گرفت يک ملکۀ زيبا و حماسی يھودی و پسر عموی زيرک او مرد خای
بود.

-۵-

