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های واقعی، رساالت تاريخی عهد  های زيبا مخصوصاً داستان  مند به داستان ها نفر عالقه برای ميليون

شود و  هائی از مردم خداست که از سفر تثنيه شروع می ها داستان اين کتاب باشند. عتيق جذاب و گيرا می

غزلی و نبّوتی نيز در اين دوره قرار های ت يابد )کتاب برای هزاران سال تا پايان تاريخ عهد عتيق ادامه می

 باشند(. دارند ولی شامل داستان نمی

برای کسانی که تاريخ را دوست ندارند )خواه طبيعتاً و خواه ناشی از عملکرد مبهم مورخان( تنها 

توانيم بگوئيم که تاريخ يک مورد منحصر به فرد است. قبل از هر چيز تاريخ کتاب مقدس در معنی  می

های مختلف  مه يک حقيقت محض است.  کتب تاريخی عهد عتيق صرفاً يک بررسی کلی دورانواقعی کل

ای از اعمال خدا در قالب داستان است. دوم اينکه يک تاريخ هدفمند است ـ  تاريخ عبری نيست، بلکه گزيده

پيش ايمان نه فقط صرفاً يک مجموعة آموزنده و سرگرم کننده بلکه تاريخی است برای اينکه ما بهتر از 

همة چیزهائی که از قبل مکتوب شد، برای تعلیم ما »بياوريم. به نقل از سخنان پولس رسول در عهد جديد 

 (.51:4)روميان  «نوشته شده

اند، گزينش و معرفی آنها توسط  در حالی که تمام وقايع مندرج در کتب تاريخی واقعاً اتفاق افتاده

قدس، اين امکان را برای تعمق و تفکر خوانندگان فراهم کرده است نويسندگان انسانی و تحت الهام روح ال

هائی از زندگی داود، تفرقه در  خواهد به ما بياموزد، يعنی مثالً درس هائی باشند که خدا می که شاهد درس

 ها و يا بازگشت باقی ماندگان يهوديان از تبعيد. حکومت

گاهشماری.1

سال پيش از ميالد و يا يک دورۀ هزار ساله  511تا  511:ن ای بي رساالت تاريخی عهد عتيق دوره

دهد. اين دورۀ طوالنی طبيعتاً به سه حوزة اصلی تقسيم شده است1 دوران يزدان  تاريخ عبری را پوشش می

پيش از ميالد(، يا از زمان شاول  485ـ  151:پيش از ميالد(، دوران پادشاهی ) 151:ـ  514:ساالری )

 پيش از ميالد(. 521تا  415م( و دوران احياء )تا ويرانی اورشلي

دورانیزدانساالری.2

شود دموکراسی )به زبان يونانی حکومت مردم(، بيانگر حاکميت انسان  همانطوری که فرض می

است، تئوکراسی )يزدان ساالری( نيز به معنی حاکميت مستقيم خدا بر مردم است. اسرائيل باستانی از 

 پيش از ميالد(، حکومتی بود با چنين حاکميتی. 151:الی  514:) شاولزمان يوشع تا 

 دهند1 يوشع، داوران و روت. دوران يزدان ساالری را پوشش می سه کتاب در عهد عتيق 
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 الف ـ یوشع

اين کتاب از زمان مرگ موسی و جانشينی يوشع که يک رهبر نظامی و در عين حال روحانی بود، 

ن را نه تنها در فتح فلسطين هدايت کرد، بلکه مردم را به پيروی خداوند يوشع اسرائيليا شود. شروع می

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

وامر خدا سرپيچی کردند و با کافران سرزمين فلسطين حشر و نشر نظر به اينکه اسرائيليان از ا

 درپی حمله دشمنان خود شدند و اين حمالت هفت بار تکرار شد. کردند، مواجه با امواج پی

هائی که روشنگر عواقب وخيم عدم اطاعت از خدا  کتاب داوران حاوی وقايع ترسناکی است، داستان

 باشند. می

 ج ـ روت

ای از  و جّذاب، در واقع از نظر زمانی بعد از کتاب داوران نيست، ولي در آن دوره اين کتاب کوچک

شود که حتی در آن دورة زوال عظيم روحانی، مردان خدائی آلوده نشده  تاريکی روحانی مشاهده می

 توانستند به طريقی زيبا و قابل پذيرش، خدا را خدمت نمايند. 

هایپادشاهیکتاب.3

اند،  های جديد، به شش کتاب تبديل شده ديگر عهد عتيق که برای سهولت در ترجمه همچنين سه کتاب

 پيش از ميالد(. 485الی  151:باشند ) در حول و حوش دوران پادشاهی می

 الف ـ کتاب سموئیل

ای  سموئيل، شاول و داود. سموئيل نبی 1توان در سه نام خالصه نمود کتاب اول و دوم سموئيل را می

گذاری( کرد. اين کتاب همچنين  لين پادشاه اسرائيل و همچنين جانشين او داود را تدهين )دستاست که او

 باشد.  های داود می ها و کاميابی شامل رنج

 ب ـ پادشاهان 

سليمان پسر داود هر چند که حاکمی حکيم بود، قدرت روحانی خود را از طريق ازدواج با انبوهی از 

سليمان که نامش يربعام بود موجب تفکيک پادشاهی اسرائيل به دو بخش زنهای کافر از دست داد. پسر 

کردند(. يکی از  شمالی و جنوبی گرديد )که در يکی حاکمان نيکو و در ديگری حاکمان شرير، حکومت می
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ها يهوديه در جنوب و ديگری اسرائيل در شمال بود )که حاکمان شرير در آنجا حکومت  آن بخش

 485تا  514های  پيش از ميالد حکومت شمالی به اسارت رفت و در طی سال 722کردند(. در سال  می

 پيش از ميالد، حکومت جنوبی نيز به اسارت گرفته شد.

 ج ـ تواریخ ایام

باشد، که شامل تاريخ يهود از آدم )صرفاً از طريق  اين کتاب در کتاب مقدس عبرانی آخرين کتاب می

باشد. از آنجا که اين کتاب بازگوی سيمای روحانی تاريخ عبرانی  نامه( تا سقوط حکومت جنوبی می شجره

است، تکيه آن بر عناصر مثبت )حتی حذف گناه بزرگ داود و انکار وعصيان کلی حکومت شمالی( 

 باشد. می

هایاحیاءگرکتاب.4

پس قوم يهود بعد از هفتاد سال اسارت در بابل يعنی همان قومی که زمانی تحت حاکميت يزدان و س

های قدرتمند شد ـ نخست ايران، سپس يونان آنگاه  پادشاهی بود، تبديل به يک بخش يا ايالتي از دنيای امت

 قبل از ميالد. 521تا  415های  رم. اين دوره واقع است در بين سال

 الف ـ عزرا

ی برگشت پيش از ميالد، کورش پادشاه ايران فرماني مبنی بر اجازه دادن به يهوديان برا 415در سال 

به وطن خودشان، صادر نمود. در حدود پنجاه هزار نفر يهودی )اقليتی بسيار کوچک از قوم يهود( اجازه 

 548يافتند تحت فرماندهی زرو بابل معبد را بازسازی نمايند. عزرای کاهن نيز با دو هزار يهودی در سال 

 پيش از ميالد، عازم بازسازی معبد شدند.

 ب ـ نحمیا

پيش از ميالد، نحميا از پادشاه ايران اجازه گرفت که ديوارهای اورشليم را همزمان با  555در سال 

بازسازی معبد، بازسازی نمايد. وقتی بازسازی ديوارها تمام شد، عزرا و نحميا مجری اصالحات و تقويّت 

 ايالت يهودی شدند.

 ج ـ استر

گر نيست، چونکه اين وقايع در حد کتاب استر از نظر تاريخی آخرين کتاب از اين سه کتاب احياء

اند. شايد اين کتاب از اين نظر در آخر واقع شده چونکه بيانگر  فاصل فصول ششم و هفتم در ايران واقع شده

توانستند آزادانه  زندگی کسانی است که زحمت برگشت به سرزمين مقدس را به خود ندادند، در حاليکه می
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ستكه خدا برای حفظ مردم باستانی خود از آزارهای ضد يهوديان و به آنجا بروند. کتاب استر روشنگراين

کشتارهای دست جمعی آنان در پشت صحنه قرار دارد )در اين کتاب حتی يک بار هم از خدا نام برده نشده 

است(. ابزاری که خدا به کار گرفت يک ملکۀ زيبا و حماسی يهودی و پسر عموی زيرک او مرد خای 

 بود.

 


