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 مقدمه
زمانی را به یاد دارم که در اوکراین مشغول کار تدریس بودم و از طریق مترو، فقط چند دقیقه با مقصدم  

شد به داخل  ای که درها بسته میها پایین دویدم و در لحظهداشتم. یک روز با عجله به ایستگاه رفتم، از پلهفاصله 

رفتم، پس نشستم تا چند دقیقه آرام بگیرم و نفسم سر جا بیاید. بعد از مدتِ  واگن پریدم. باید به آن طرف شهر می 

روم! طبیعتا ایستگاه بعدی کیلومترها  به مسیر دیگری می ام و کمی، ناگهان متوجه شدم که سوار قطار اشتباه شده

فاصله داشت و مدت زیادی طول کشید تا به آنجا رسیدم. وقتی سوار قطار درست شدم و به عقب برگشتم، روشن  

شد، ولی حداقل  گفتم: »خوب، ای کاش اینطور نمیرسم. خوب به یاد دارم که با خودم می بود که دیگر خیلی دیر می

 مسیرم درسته.«  حاال

نقص نیست و افتد. شرایط ما هرگز کامل و بیهای زندگی اتفاق میبه نظرم این موضوع در اکثر زمینه

شویم.  های زیادی روبرو میرویم، با مشکالت و چالشاغلب اوقات فاصلۀ دوری از کمال مطلوب دارد. هرجایی که می

 بهتر از افتادن در مسیر اشتباه است.  کم قرارگیری در مسیر درستدانیم دست اما همگی می 

و مسیری خواهیم پرداخت   9:  11-9: 6در آن به بررسی پیدایش  و  ایماین درس را »مسیر درست« نامیده

ها از تاریخ  تعیین کرد. همانطور که خواهیم دید، در این باب قوم خود بزرگ زمان نوح برای سیل خدا بعد از  که

این همۀ آن چیزی نبود که   ی را به قوم اسرائیل ارائه داد تا دنبال کنند. شاید جهان، موسی مسیر روشنآغازین 

برای  آغازین ت بزرگی برسند. این بخش از تاریخ ا اما خدا آن را تعیین کرد تا به این وسیله به برک خواستند،می

 همین مسیر پیش برویم. در  مسیحیان نیز بسیار اهمیت دارد، چون ما هم باید  

بررسی خواهیم  ها را  ایم: اول ساختار ادبی این باب را به سه بخش تقسیم کرده  9:  11-9:  6مطالعۀ پیدایش  

ائیل خواهیم  معنای اصلی آنها با تشخیص منظور موسی از نگارش این مطالب برای اسر به کاوشی در  . دوم، کرد

کند. بیایید  مان راهنمایی میها در زندگی . و سوم، خواهیم دید که عهد جدید چگونه ما را در کاربرد این بابپرداخت 

 ها شروع کنیم. ساختار ادبی این باب  مسیر درست را با بررسی مان دربارة مطالعۀ

 

 ساختار ادبی
های مختلفی آن را  توان به روش شود و میین می ای از تاریخ آغازشامل بخش عمده   9:  11-9:  6پیدایش  

:  6ایم. بخش اول شامل ها را به دو بخش اصلی تقسیم کردهمان، این باببندی کرد. در جهت اهداف درس عنوان

ایم. در این بخش از پیدایش، موسی سیلِ روزگار نوح را توصیف کرده  است که آن را »سیلِ رهایی« نامیده  17:  9-9
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ایم. این بخش وقایع مهم زیادی را  است که آن را »نظم نوین« نام داده 9: 11-18: 9وم پیدایش است. بخش د

دهد که الگوهای ماندگار و شاخص جهان پس از سیل را تشکیل دادند. برای درک بهتر الگوی ادبی این  شرح می 

انی بپردازیم که موسی دربارة سیل  ها، هر دو بخش را بررسی خواهیم کرد. بیایید ابتدا به وارسی ساختار داستباب

 روزگار نوح نوشت. 

 

 رهایی  سیلِ
الگوی ادبی نسبتا روشن    یک   نوح نشانگر   سیلاند که داستان  اخیر تعدادی از مفسرین متوجه شده  یاندر سال

خواهیم  های مختلف توضیح داد، ما در درس حاضر به این نکته اشاره توان این الگو را به روش چند می است. هر 

 دهند. ای را تشکیل میمتقارن پنج مرحله نمایشها یک کرد که چگونه این باب

 

 آغازین عهد 
االهی« با نوح خواهیم  آغازین  شود، و آن را »عهد  ظاهر می  22- 9:  6اولین مرحلۀ این روایت در پیدایش   

عادل و درستکار بود. خدا با نوح   کند که نوح در جهانی فاسد، مردیخواند. موسی در این بخش از روایت اشاره می

 خوانیم: اینطور می 13: 6آشکار کرد که چرا در نظر دارد نسل بشر را از بین ببرد. در پیدایش  او  برای سخن گفت و 

 

ام بشر را از بین ببرم. چون ظلم و فساد آنها دنیا را پر کرده است. بنابراین من  خدا به نوح فرمود: »تصمیم گرفته

 ، مژده(.13: 6همراه با زمین نابود خواهم کرد« )پیدایش  ایشان را  

 

اش، یعنی نوح  داشت با رهایی یک مرد و خانوادهدر نظر  خدا   که گوید اما اولین مرحلۀ این روایت همچنین به ما می 

. در  شد با نوح آغازینی عهد  وارد ، کندمطمئن نیت خود عادل، دوباره از اول شروع کند. خدا برای اینکه نوح را از 

 خوانیم: سخنانی را که خدا به نوح گفت، می 18-17: 6پیدایش  

 

هر چه بر زمین است، خواهد مرد. لیکن عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت، و به کشتی در خواهی آمد، تو و  

 ، هزاره(. 18-17: 6پسرانت و زنت و زنان پسرانت، همراه تو )پیدایش 

 

پیش رو، نجات  سیل اش را از ، در عهد خود سوگند خورد که نوح و خانوادهسیلخدا در شروع روایت 

 کرد. مقرر سیل بشریتی جدید پس از رأس دهد. این عهد متضمن رهایی نوح بود و او را به عنوان  می
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خش آخر داستان،  خدا با نوح، الزم است که به بآغازین  و تمرکز بر عهد  سیل  پس از بررسی شروع داستان  

بپردازیم، که نام آن را »عهد پایدار االهی« با نوح   17: 9-20: 8کند یعنی که با قسمت اول تعادل ایجاد می

 ایم. گذاشته

 

 عهد پایدار 
  ، عهد دیگری با نوح بست. خدا تصمیم سیلآید، در متن مزبور خدا پس از  می  که از این عنوان برهمانطور  

 خوانیم:می 22: 8ببخشد. همانطور که در پیدایش  را به بشریت  جهان در  نوینیفرصت نظم  گرفت

 

مادامی که جهان باقی است، زرع و حصاد، و سرما و گرما، و زمستان و تابستان، و روز و شب موقوف نخواهد شد  

 (. 22:  8)پیدایش  

 

  15- 11: 9در پیدایش سیل در انتهای روایت نوح خدا در برقراری اطمینان از این دوران جدید، وارد عهد دومی با 

 شد: 

 

جسد به آب توفان هالک نشود، و دیگر هرگز  گردانم که بار دیگر هرگز هر ذیمن عهد خود را با شما استوار می

ام، و آن نشان عهدی خواهد بود که  کمان خود را در ابر قرار دادهتوفانی نباشد که همۀ زمین را ویران کند... رنگین

کمان در ابرها پدیدار شود، آنگاه عهد خود را  من و زمین است. هرگاه ابرها را بر فراز زمین بگسترانم و رنگین میان

 ، هزاره(. 15-11: 9جسد به یاد خواهم آورد )پیدایش  با شما و با هر جاندار ذی

 

برد  آب زمین را از بین نمیسیل  یابد که دیگر هرگز  نوح با سوگند به عهدی پایان می سیل  بینیم که داستان  پس می

در ابرها    کمان خود را به عنوان نشانۀ اطمینان از اینکه هرگز این سوگند را فراموش نخواهد کردو اینکه خدا رنگین

عهدی  . این سوگند عهد پایانی، نشانگر اهمیت واالی نوح در تاریخ اولیۀ جهان بود. او واسطۀ یک عهد بود،  قرار داد

 یافت. های آینده ادامه  که تا همۀ نسل

سیل  های میانی روایت توانیم به بخش های اول و آخر این داستان، اکنون میبا در نظر داشتن بخش

 بندی کرد. توان به سه مرحلۀ اصلی تقسیمرا میپایانی خدا تا نظم جدید عهد آغازین بپردازیم. از عهد  
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 از آب  زگری
ایم. این مطلب  از آب« نوح نامگذاری کرده ز قرار دارد که آن را »گری 16- 1: 7روایت در مرحلۀ دوم این 

های  را به داخل آن بُرد، و آب   از همه نوع  نسبتا صریح و روشن تعریف شده است. نوح کشتی را آماده کرد و حیوانات

 ه بود همگی در کشتی محفوظ ماندند. اش و حیواناتی که جمع کردآسا جهان را در خود گرفت. اما نوح، خانوادهسیل

 

 خروج به زمین خشک 
پا    19-6:  8نوح در پیدایش    ، نوح در تقابل با مرحلۀ دوم آن است. در این بخشسیل  بخش چهارم داستان  

، نوح آرزو داشت تا زمین خشک آشکار شود و بتواند از کشتی بیرون  فروکش آب گذارد. پس از بر زمین خشک می

های خشک زمین آشکار شدند و خدا به نوح فرمود تا از کشتی خارج شود، درست  انتظار، تکه  برود. پس از دورة

 همانطور که قبال دستور ورود به آن را داده بود. 

 

 یادآوری االهی 
توجه کنیم که نام آن را   5: 8-17: 7توانیم به مرکز داستان یا نقطۀ عطف آن در پیدایش اکنون می 

هر موجود زنده بر روی زمین   نابودی و سیل ایم. این آیات با توصیفی از خروش گذاشته»یادآوری االهی« از نوح 

 فروکش کرده است.سیل شود. اما در انتهای این بخش، شروع می

پرخروش را آرام  سیل دهد چرا خدا در قلب این بخش یک جملۀ ساده اما عمیق قرار دارد که نشان می 

 : سیلدر میانۀ نوشت که  1: 8کرد. موسی در پیدایش 

 

یاد آورد. و خدا بادی بر زمین وزانید و آب   خدا نوح و همۀ حیوانات و همۀ بهایمی را که با وی در کشتی بودند، به

 (. 1: 8ساکن گردید )پیدایش 

 

خدا از سر رحمت عظیم خود عهدی را که با نوح و همراهانش بسته بود، فراموش نکرد. او سرنشینان کشتی را به  

 خروشان دست به کار شد. سیل یاد آورد و در برابر 

را به عنوان یک  سیل کند. موسی داستان نوح، موضوعات اصلی داستان را روشن می سیل از  خالصه این 

ند شروران زمین محکوم شدند، اما دغدغۀ اصلی موسی این بود که نشان دهد خدا از  . هرچنوشتداستان رهایی 

 طریق نوح، بشریت را وارد جهانی سرشار از برکات عظیم کرد. 
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، الزم است که به بخش اصلی دوم یعنی نظم جدید در  9: 11-9: 6پس از بررسی بخش اول پیدایش 

 بپردازیم.  9:  11-18: 9پیدایش  

 

 نویننظم 
شود. از یک سو، پیدایش  به دو واحد اصلی تقسیم می  پیدایش  11- 9های  در بابنوین  موسی از نظم  ت  روای

مربوط به شکست شهر بابل است. هرچند    9-1:  11بر پسران نوح تمرکز دارد. از سوی دیگر، پیدایش    32:  18-10:  9

  را   جهاننوین در کنار هم الگویی برای نظم  رسند، اما خواهیم دید که در واقعاین متون در ابتدا نامربوط به نظر می 

روایت  کنند. بیایید ابتدا نگاهی به های اصلی تاریخ جهان را از آن زمان به بعد ارائه میدهند. آنها ویژگی شکل می 

 جهان بیندازیم. نوین مربوط به پسران نوح و سهم آن در تصویر نظم 

 

 پسران نوح

آیات  پیدایش شامل یک عنوان و دو بخش اصلی است. در    10- 9های  موسی از پسران نوح در بابروایت  

نحوة  سه پسر نوح و  بر دهد تمرکز اصلی این بخش از پیدایش یابیم که نشان می عنوانی را می ،9باب  19و  18

 آنها در سرتاسر زمین است. پراکندگی 

شود. در وهلۀ اول،  یم میگزارش موسی از پسران نوح در رابطه با همین عنوان، به دو بخش اصلی تقس

پسران نوح   پراکندگی ، 32-1: 10دهد. و در وهلۀ دوم، میان این پسران را شرح می اتتمایز 29- 20: 9 در  داستان 

 ها بپردازیم. طور جداگانه به این قسمتکند. خوب است که بهرا توصیف مینسل آنان و 

پسر حام است. به آنچه موسی در پیدایش   شامل متن مشهور پیدایش دربارة لعنت کنعان 29-20: 9باب 

 نوشت گوش کنید:  27-  24:  9

 

و نوح از مستی خود به هوش آمده، دریافت که پسر کهترش با وی چه کرده بود. پس گفت: »کنعان ملعون باد!«...  

 (. 27-24:  9و گفت: »متبارک باد یهوه خدای سام!... خدا یافث را وسعت دهد« )پیدایش 

 

های نوح شد. نوح کنعان، پسر  ای میان نسلگزارش وقایعی است که منجر به تمایز عمده این متن  به عبارت ساده، 

شد. اما نوح پسران دیگرش یعنی سام و یافث را برکت داد چون  حام را لعنت کرد. کنعان کمترین بندة برادرانش می

 با احترام با او رفتار کرده بودند. 
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، این داستان را تعریف کرد چون پدر تمام نسل بشر، سه  سیل از  پسنوین موسی در توصیف خود از نظم 

ه  مقدس بروابط انسانی شد که از آن زمان به بعد در تاریخ کتاب پسر نوح بودند. تمایزات میان آنها منجر به پویایی 

 وجود آمد. 

پسران نوح در جهان  پراکندگی با شرح  10مورد تمایزات موجود میان پسران نوح در باب در دیدگاه این 

از محل سکونت   وارنمونه های آیندة نوح، فهرستی با نگاهی به نسل 10 باب  شود. موسی در پیدایش هم تایید می

های شمال،  ها سرزمینیافثی   ،10باب  کند. بر اساس پیدایش  نوادگان حام، سام و یافث را در سرتاسر جهان ارائه می

چند استثنا، به سمت شمال آفریقا رفتند، و کنعان،  به جز ها غرب کنعان را اشغال کردند. حامیشرق، و شمال شمال

شبه جزیرة  های سرزمین تاحام، در زمین کنعان، یعنی سرزمین وعدة اسرائیل ساکن شد. قوم سام عمدعزیز پسر 

 عربستان را اشغال کردند. 

.  تنظیم شده استالگوهای کلی مهاجرت صرفا برای ارائۀ است و  گزینشی بسیار  10 باب  ارش پیدایش گز

پس  نوینِ اما برای موسی همین الگوهای کلی در ترسیم مشخصات الگوهای طوالنی مدت تعامل انسانی در نظم 

 ، کافی بودند. سیلاز 

ایم تا نگاهی  پیدایش، آماده 10-9های باب پس از بررسی ساختار ادبی نوشتۀ موسی دربارة پسران نوح در

 بیندازیم.  9-1: 11یعنی شکست شهر بابل در  سیل پس از نوین  به بخش دوم از نظم 

 

 شکست بابل 
با گرد هم   2و  1شود. اولین مرحله در آیات تقسیم میچشمگیر داستان برج بابِل به پنج مرحلۀ متقارن 

بینیم  که در آن میشود  تمام می   9و    8شود. اما در مقابل، این روایت با آیات  آمدن اکثریت قاطع نسل بشر شروع می

از کنار هم بودن با یک   دقیقا چگونه هارا در سرتاسر زمین پراکنده کرد. انسان را مغشوش و آنان  هاخدا زبان انسان 

 که چه اتفاقی افتاد.  دهدهای متفاوتی یافتند؟ بخش میانی داستان توضیح می زبان، پراکنده شدند و زبان

خواستند شهری بسازند  دهد. آنها میای را که مردم داشتند، گزارش مینقشه 4و   3مرحلۀ دوم یعنی آیات 

ناپذیر شوند. با این وجود مرحلۀ چهارم  با یک برج بلند که سرش به آسمان برسد، شهرتی ماندگار بیابند و شکست

. خدا لشگر آسمانی  دهددر موازنه قرار می ی را با گزارش نقشۀ متقابل خدا  این نقشۀ انسان 7و   6این روایت در آیات 

و به این ترتیب ساختمان شهر و برج آن را متوقف   ، خود را خواند تا با مغشوش کردن زبان مردم شهر به آن حمله

 . کنند

مشغول شد. او با  برج آن شود که در آن خدا به وارسی شهر و ظاهر می 5آیۀ نقطۀ عطف این داستان در 

 های مغرورانۀ ساکنانش، تصمیم گرفت تا به موجودیت شهر بابل خاتمه دهد. دیدن شهر و نقشه
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فاصلۀ زیادی با فردوس برینی داشت که انتظار  سیل بینیم که طبق گفتۀ موسی، زندگی پس از پس می

های  ای میان گروهشامل روابط بینابینی پیچیده نوین دهد که نظم ح نشان میرفت. برعکس، داستان پسران نومی

بر داشت. هرچند این   بیشتر نسبت به خدا، و شکست مخالفین توسط خدا را در سرپیچی مختلف بشر بود. همچنین 

ا تجربۀ  رسد، اما خواهیم دید که به سادگی بشاید از دید امروزی ما عجیب به نظر مینوین ساختارهای نظم 

 خوانی داشتند. اسرائیلیانی که مخاطبین اولیۀ موسی بودند، هم

سوال دوم را بپرسیم: چرا موسی این روایت    توانیممی ،  9:  11- 9:  6حال پس از بررسی ساختار ادبی پیدایش  

ها چه  ن ناشی از آن را نوشت؟ او در حین رهبری اسرائیلیان به سوی سرزمین وعده، با این داستانوین و نظم سیل 

 داد؟هایی را به آنها تعلیم میدرس 

 

 معنای اصلی
نوشت تا حقایق  نوین توانیم مطمئن باشیم موسی دربارة توفان نوح و دورة نظم نیست که میذکر الزم به  

  شده، گزینش را به اطالع اسرائیل برساند. اما گزارش او بسیار در جهت موضوعات خاص  آغازیناین دوره از تاریخ 

موارد را در ذهن داشته است. موسی فقط گزارشی از گذشته را   دارتر از آن است که تصور کنیم فقط همینو جهت

 روزگار خود را هم هدایت کند.  یان خواست اسرائیلنوشت، بلکه مینمی

برداری خواهیم کرد: اول، معنای اصلی  از هدف موسی پرده 9:  11- 9: 6با نگاهی به سه بخش از پیدایش  

پردازیم، و در نهایت مفاهیم ضمنی بخش  کنیم، بعد به گزارش موسی از پسران نوح میرا بررسی میسیل روایت 

  سازیهای موسی در مرتبط دهیم. بیایید ابتدا به روش ، یعنی شکست بابل را مورد توجه قرار می آغازینآخر تاریخ 

 توفان نوح و تجربۀ اسرائیل در روزگار خودش نگاهی بیندازیم. 

 

 بخش ان رهاییتوف
: اول،  کردخواهیم  نگاه  ، به دو جنبه از این داستان سیلبرای تشخیص موارد استفادة موسی از روایت 

ابط برای اسرائیل. موسی روابط  وو خروج اسرائیل برقرار کرد؛ و دوم، مفاهیم ضمنی این رسیل  ابطی را که او میان  ور

به شکلی که شباهت زیادی به زندگی خودش و   ؛رار کردو روزگار خودش را با تصویری از نوح برقسیل میان 

ها را نباید نادیده گرفت.  های زیادی با هم داشتند و این تفاوت خدماتش داشت. مطمئنا زندگی نوح و موسی تفاوت 

از موسی  بشارتی نوح را به عنوان پیشرو یا اسرائیلی او اما روشن است که موسی عمدا نوح را برگزید تا خوانندگان 

 در نظر بگیرند. 
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 ابط ور
  یک خشونت،موضوع کم هشت رابطۀ مهم میان نوح و موسی وجود دارد. در وهلۀ اول، موسی در دست

خاطر پر شدن جهان از  ه به یاد دارید که توفان نوح ب 3: 6خط ارتباطی میان خودش و نوح ترسیم کرد. از پیدایش 

موسی، خشونت    گید، مصریان پیش از خواند ن گویخروج به روشنی می  2-1های  باب  خشونت اتفاق افتاد. همانطور که

ان از مصر توسط موسی در واکنش به خشونتی بود که بر  ایشرهایی کردند. زیادی نسبت به قوم اسرائیل اِعمال می

 شد. پس کار نوح و موسی، رهانیدن از قید خشونت بود. قوم اسرائیل اعمال می

در  ( tevah) «شود. کلمۀ عبری »تِواهشتی« دیده میدومین همبستگی در استفادة موسی از اصطالح »کِ

رفته است. جالب است که تنها جای دیگری که موسی از  پیدایش برای کشتی نوح به کار  9-6های باب  سرتاسر 

کرد که مادرش مانند یک کشتی،  است. او در آنجا به سبدی اشاره می  5،  3:  2اصطالح »تِواه« استفاده کرده، خروج  

، و کشتی موسی بسیار کوچک بود، اما موسی به این واقعیت  عظیماو را در آن قرار داد. هرچند کشتی نوح    « یا »تِواه

 های مرگبار، توسط کشتی یا »تِواه« رهایی یافتند. کرد که او و نوح هر دو از آب اشاره می

کشید. همانطور  االهی هم نوح را به عنوان پیشروی موسی به تصویر میعهدهای در وهلۀ سوم، اهمیت 

البته،  و رد عهد شد. تمامی بشریت با خدا وا  به نمایندگی از ، نوح 17- 11: 9و  18: 6که دیدیم، بر اساس پیدایش 

  24-19های باب  دانیم که یکی از خدمات اصلی موسی برای اسرائیل آن بود که واسطۀ عهد االهی باشد. در می

خوبی تشریح شده که موسی برگزیده شد تا وقتی قوم اسرائیل به کنار کوه سینا رسیدند، آنها را به عهدی  ه خروج ب

 خاص با یهوه هدایت کند. 

، خدا  9-6 های باب  داوری از طریق آب، چهارمین رابطۀ میان این دو مرد است. در پیدایش نقش اصلی 

  بسیار  که زمین پر شرارت را از بین برد، رهایی بخشید. و به روش سیلی را با گذراندن آنها از میان خانوادة او نوح و 

خ، اسرائیل را از مصر بیرون آورد و  های دریای سراز میان آب گذر ، موسی با  15-13 هایباب  مشابهی، طبق خروج

 .  نابود کردها لشگر مصریان ستمگر را پس از آنها همین آب 

ها را در روزگار نوح و موسی به جای خود برگرداند. همانطور که  در وهلۀ پنجم، خدا بادی را وزانید تا آب 

را به عقب برگرداند. به طور مشابه، طبق  های توفان نوح  ، خدا بادی را وزانید تا آب 1:  8خواندیم، بر اساس پیدایش 

 ، در دریای سرخ هم »خداوند دریا را به باد شرقی شدید... برگردانید.« 21:  14خروج 

گوید که خدا به نوح فرمود تا  به ما می 19: 6شود. پیدایش در تاکید بر حیوانات ظاهر می هششمین رابط

کند که همراه  چهار موقعیت، کتاب خروح به حیوانات زیادی اشاره میحیوانات را به داخل کشتی ببرد. دستکم در 

روزگار  جدید اسرائیلیان، مصر را ترک کردند. درست همانطور که خدا مقرر داشت که نوح حیوانات را وارد دنیای 

 خودش کند، همچنین به موسی فرمود تا حیوانات را وارد سرزمین وعده کند. 
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،  1: 8. به یاد دارید که در پیدایش کندمرتبط میوح و موسی را به هم هفتم، موضوع یادآوری االهی نیز ن

چون او را به یاد آورد. خدا با نوح عهد   ،خاطر نوح وارد عمل شده ، خدا بندخروشیدها در روزگار نوح میوقتی آب 

شکل، خدا به موسی  بگذراند، و آن عهد را به یاد آورد. درست به همین سیل بسته بود که او را به سالمت از میان 

به موسی گفت   5: 6اسرائیل را از مصر رهانید. به آنچه خدا در خروج عهدِ خود،  یادآوری خاطر ه اعالم کرد که ب

 گوش کنید: 

 

:  6اند، شنیدم و عهد خویش را به یاد آوردم )پیدایش اسرائیل را که مصریان ایشان را به بندگی کشیدهحال نالۀ بنی

 ، هزاره(. 5

 

 کرد. و در خروج ایفا سیل یادآوری االهی، نقشی حیاتی در 

کند. نوح نسل بشر را وارد دنیای جدیدی کرد  سرانجام، برکت طبیعت نیز نوح و موسی را با هم مرتبط می

که خدا وعده داد نظم طبیعی ماندگار و ثابتی به نفع بشریت بر آن حاکم خواهد بود. به شکل مشابهی، موسی به  

 ثبات و سودمند خواهد ماند.    گفت که در سرزمین وعده، طبیعت درست به همین نحو بااسرائیل 

مفاهیم ضمنی این موارد مشابه را برای   توانیمحاال می با در ذهن داشتن این ارتباطات میان نوح و موسی، 

 . چرا موسی این ارتباطات را ایجاد کرد؟ ببینیم قوم اسرائیل 

 

 مفاهیم ضمنی 
م ضمنی اصلی این متن، باید به خاطر بیاوریم که قوم اسرائیل شدیدا علیه موسی سرکشی  برای درک مفاهی

های  ریزی او را در خروج از مصر و پیروزی نهایی زیر سوال برده بودند. این چالش کرده، و قدرت و حکمت برنامه

 هایی میان خودش و نوح برقرار کند. خدمت باعث شد موسی رابطه

نجات ببخشد  آغازین بخش استفاده کرد تا بشریت را از خشونت هولناک جهان رهاییسیل خدا از نوح در 

بار دیگر نسل بشر را در جهانی تازه و پر از برکات عالی مستقر کند. و درست به همین شکل، خدا موسی را   و یک

مین وعده ببرد. نقشۀ موسی  برگزیده بود تا اسرائیل را از خشونت هولناک مصر برهاند و اسرائیل را به جهان تازة سرز

 تواند دست داشتن خدا در آن را انکار کند. به توفان نوح شباهت دارد که کسی نمیآنچنان برای اسرائیل 

بخش، الزم است که به گزارش موسی از پسران نوح در پیدایش  رهاییسیل پس از بررسی معنای اصلی 

 بپردازیم.  32: 10 - 18:  9
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 پسران نوح
خود گنجانید؟ هدف او از جلب توجه اسرائیل نسبت به این   آغازینچرا موسی این مطلب را در تاریخ 

موضوعات چه بود؟ برای بررسی این بخش از گزارش موسی، به سه مسئله خواهیم پرداخت: اول، تمرکز خاص  

ئیل. اول توجه موسی نسبت  ؛ و سوم، مفاهیم ضمنی این مطالب برای اسراناسازگاریموسی به کنعان؛ دوم، موضوع  

 به کنعان را در نظر بگیرید. 

 

 کنعان 
را زیر پا گذاشته، اما  حرمت او به خاطر دارید که وقتی نوح از خواب مستی بیدار شد به یاد آورد که حام  

پسران دیگرش  سام و یافث، احترام او را حفظ کرده بودند. کار منطقی این بود که نوح از سر خشم حام را لعنت کند و  

 گوش کنید:   27-25: 9را برکت بدهد. اما چنین اتفاقی نیفتاد. به سخنان نوح در پیدایش 

 

»کنعان ملعون باد! برداران خود را بندة بندگان باشد.« و گفت: »متبارک باد یهوه خدای سام! و کنعان، بندة او باشد.  

 (. 27-25: 9عان بندة او باشد« )پیدایش های سام ساکن شود، و کنخدا یافث را وسعت دهد، و در خیمه

 

ای  پاداش گرفتند، ولی حتی اشاره  خود   یدرستکاربینیم، سام و یافث به طور معقول برای  که در این متن می  همانطور 

 به حام در اینجا نشده است. در عوض، کنعان پسر حام بود که مورد لعنت نوح قرار گرفت. 

تفاوت دارد. به طور خالصه،  او    برادران بینیم که نقش حام با  ، میکنیمنگاه می وقتی با دقت به این داستان  

کند.  او جدا از اینکه پدر کنعان بود، اهمیت چندانی نداشت. توجه کنید که موسی چگونه در این روایت از حام یاد می

 خوانیم: اینطور می 18: 9در  

 

 (. 18: 9یافث بودند. و حام پدر کنعان است )پیدایش و پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند، سام و حام و  

 

 شود: میظاهر او به همین شکل  هویت  نیز 22: 9در  

 

 (. 22:  9حام، پدر کنعان، برهنگی پدر خود را دید )پیدایش 

 

 گیرد. شود و کنعان پسرش، جای او را در کنار سام و یافث مینب زیادی، حام در این داستان کمرنگ میوااز ج
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توانیم به دومین موضوع مربوط به پسران نوح، یعنی  نظر داشتن تاکید خاص موسی بر کنعان، میبا در 

 ناسازگاری موجود در نظم جدید پس از توفان بپردازیم. 

 

 ناسازگاری 
ای در توجه موسی نسبت به پسران نوح دارد. نادیده گرفتن این موضوع به  موضوع ناسازگاری نقش عمده

 خورد: هم به چشم می  27- 25:  9ترین جنبۀ این داستان است. موضوع ناسازگاری در پیدایش  گرفتن مهم منزلۀ نادیده  

 

»کنعان ملعون باد! برادران خود را بندة بندگان باشد.« و گفت: »متبارک باد یهوه خدای سام! و کنعان، بندة او باشد.  

 (. 27-25: 9ن بندة او باشد« )پیدایش های سام ساکن شود، و کنعا خدا یافث را وسعت دهد، و در خیمه

 

کند. در  توجه کنید که چگونه موسی با سه بار تکرار لعنت کنعان در این متن، بر قطعیت این ناسازگاری تاکید می

،  26ترین بندة قابل تصور، خواهد بود. در آیۀ  کند که کنعان »بندة بندگان«، یا پست، او این لعنت را اعالم می 25آیۀ  

، موسی اضافه کرد که کنعان بندة یافث هم خواهد  27گویی کرد که کنعان بندة سام خواهد بود. و در آیۀ نوح پیش 

 خواهد شد.   خود کرد که کنعان یقینا مغلوب برادران بر این واقعیت تاکید می ، شد. موسی از طریق این تکرار

کند، حائز  اصلی بر کنعان ارائه میاز این گذشته، توجه به تصویری که این آیات از سام به عنوان پیروز 

های سام ساکن شود، و کنعان بندة او باشد« این است:  ، برگردان بهتر »یافث... در خیمه27اهمیت است. در آیۀ 

های سام ساکن شود تا اینکه کنعان بندة او باشد.« گویی طرز فکر نوح این بود که کنعان فقط  »یافث در خیمه 

خواهد کرد که یافث به سام بپیوندد. در واقع موسی معتقد بود که سام باید در مقهور کردن  هنگامی بندگی یافث را 

 کنعان نقش رهبری داشته باشد. 

را ارائه کرد که بسیار دور از  سیل  پس از  نوین  بینیم که موسی مشخصۀ مهمی از نظم  پس در این متن می

شد که در آن نوادگان سام، نوادگان  زگاری چشمگیری میدانست که بشریت در آینده درگیر ناساانتظار بود. او می 

 کنعان را تحت تسلط خود در خواهند آورد. 

توانیم مفاهیم ضمنی اصلی پسران نوح را از نظر  در پرتو توجه موسی به کنعان و موضوع ناسازگاری، می

 . ببینیم اسرائیل باستان 
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 مفاهیم ضمنی 
گنجانید؟ خوب، موسی دلیل خیلی خاصی  سیل  پس از  نوین  نظم    چرا موسی این وقایع را در گزارش خود از 

برای توصیف نظم جدید به این روش داشت. ناسازگاری میان سام و کنعان مستقیما مربوط به احتیاجات اسرائیلیان  

 شد. مخاطب او می

شود. پس از ارائۀ فهرست بعضی از نوادگان  ظاهر می  19- 18: 10کلید درک هدف موسی در پیدایش 

 کنعان، موسی اینطور نوشت: 

 

و بعد از آن، قبایل کنعانیان منشعب شدند. و سرحد کنعانیان از صیدون به سمت جرار تا غزه بود، و به سمت سدوم  

 (. 19- 18: 10و عموره و اَدمَه و صَبوئیم تا به الشع )پیدایش 

 

شنا بودند. نوادگان کنعان، یا کنعانیان  موسی بسیار آ  یبسیار مشخص جغرافیایی برای خوانندگان اسرائیل  اتاین اشار

از شمال تا جنوب در منطقۀ میان صیدون تا غزه، و همچنین در منطقۀ سدوم و عموره ساکن شده بودند. موسی  

مخصوصا کنعانیانی را مد نظر داشت که در سرزمین وعده سکونت داشتند. قوم اسرائیل به عنوان قوم سام که خدا  

 کردند. شدند و ادعای مالکیت میخوانده بود، باید به داخل این سرزمین کنعانیان وارد میبه طور خاص آنها را فرا

بینیم که روایت موسی از پسران نوح فقط برای ارائۀ گزارشی از گذشته طراحی نشده بود.  به این ترتیب می

اسرائیل در حرکت به سوی پیروزی توسط موسی بود، درست   ی ای برای فراخوانزمینهپیشارائۀ این طرح به منظور 

زمین  تسخیر اسرائیلیانی که با فراخوان موسی در  ،مقرر کرده بود. در نتیجه  آغازینهمانطوری که خدا در تاریخ 

  کردند، یعنی همان کردند، فقط مخالف موسی نبودند. آنها در واقع در برابر نقشۀ خدا مقاومت میکنعان مخالفت می

 برقرار کرده بود. سیل نظمی که خدا برای جهان پس از 

ت توفان و پسران نوح چگونه در زندگی خوانندگان اصلی اسرائیلی کاربرد داشت،  ا پس از بررسی اینکه روای

 . 9-1: 11الزم است که به موضوع سوم بپردازیم، یعنی: قصد اصلی موسی از نگارش شکست بابل در پیدایش 

 

 شکست بابل 
برای درک کاربردی که موسی از داستان شکست بابل در زندگی اسرائیلیان مد نظر داشت، به سه موضوع  

شهر. دوم، توصیف او از پیروزی یهوه. و سوم، مفاهیم  این اندازیم: اول، توصیف موسی از در این متن نگاهی می

 شهر بپردازیم. این ایید ابتدا به توصیف ضمنی برای اسرائیلیانی که در حال حرکت به سوی سرزمین وعده بودند. بی
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 شهر 
مشهور شد.    (Babylon)  شهر، مربوط به شهری است که بعدها به همین نام این  توجه کنیم بابِل، نام    باید

های زیادی مرکز تمدن بود و  شهر سال این از زمان موسی، شهر بابل در خاور نزدیک باستان بسیار معروف بود. 

اسرائیلی  نوشت، خوانندگان  دربارة مکانی به نام بابل میسیل  وقتی موسی پس از  بنابراین،  .  ای داشتشهرتی افسانه

 شناختند.  می بزرگی  مدنی و مرکزآغازین تاریخ   ءدرنگ آن را به عنوان منشا بیاو 

 

 پیروزی 
، روشی است که موسی پیروزی یهوه را بر این شهر باستانی عظیم  9-1: 11پیدایش  از  دومین جنبۀ مهم

های ساکنان بابل  تضاد میان دیدگاه  توسط از این داستان، موسی عظمت پیروزی خدا را  قسمت  توصیف کرد. در چند  

(  puts)  « سفعل »پوت    ، یا به زبان عبری، گی با دیدگاه حقیقی خود نشان داد. مثال روش موسی دربارة موضوع پراکند 

بینیم که آنها شهر را ساختند  می  4:  11را در نظر بگیرید. از یک سو ساکنان بابل عمیقا نگران پراکنده شدن بودند. در  

 تا »مبادا بر روی تمام زمین پراکنده ]شوند[.« 

خواستند اتفاق  نمی اما موسی در مقابل، دو بار گزارش داد که خدا دقیقا همان کاری را کرد که مردم بابل 

 خوانیم:اینطور می 8: 11. در  بیفتد

 

 (. 8: 11خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت )پیدایش 

 

 بینیم که:می 9: 11بار دیگر در   و یک

 

 (. 9: 11خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود )پیدایش 

 

دارد. سربازان   را  شکست کامل در جنگ  مفهوم منفی در عهد عتیق، غالبا  اصطالح »پراکنده شدن«

روند، تا در حین فرار آنها را بکشند. و همین مفهوم  شان به دنبال آنها می شوند و دشمنان خورده پراکنده میشکست

وه حکایت کرد. یهوه  شود. موسی این داستان را به عنوان روایتی از پیروزی شکوهمند یه در این داستان هم دیده می

 لشگر آسمانی خود را علیه شهر بابل فراخواند تا ساکنان متواری آن را بر روی تمام زمین دنبال کنند. 
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، ساکنان  4:  11تقابل دیگر میان دیدگاه موسی و ساکنان بابل، اندازة شهر و برج آن بود. بر اساس پیدایش  

تمسخر  شان در آن بودند. اما موسی این تفکر را به  جایی که خدایان   ها برسد، یعنیخواستند آن برج به آسمان بابِل می

 اینطور نوشت:  5: 11گرفت. متقابال او در پیدایش 

 

 (. 5:  11کردند، مالحظه نماید )پیدایش خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می

 

که در اینجا »نزول نمود« ترجمه شده است، مفهوم ضمنی خاصی در این داستان   (yarad) «ارآد ی»  یعبر  ۀکلم

خواستند  وارد آن شهر هم نشد. در عوض، در حالیکه ساکنان بابل می  صرفا متوجه آن شهر نشد، حتی    صرفا دارد. خدا  

کرد تا بتواند آن  ول میکند که یهوه بایستی از اوج آسمان نزها برسد، موسی پافشاری میبرجی بسازند که به آسمان 

گرفت. از دید یهوه، این شهر فقط کمی  تمسخر بینیم که موسی ادعای ساکنان بابل را به شهر را ببیند. پس می

 کوچک بود.  نقطۀ بزرگتر از یک 

نهایتا باید توجه کنیم که چگونه موسی از شکست بابل هم برای تمسخر این شهر تاریخی استفاده کرد.  

داد  به معنی »دروازة خدا« است. این نام نشان می «النهرین، »بابِل خواندند. در زبان بینا بابل میساکنان شهر آن ر

دهد، و به این وسیله توسط  ای به سوی خدایان را تشکیل میکه آنها واقعا معتقد بودند زیگورات آنها واقعا دروازه

 شوند.های آسمان حفظ میقدرت 

متفاوتی نسبت به نام آن شهر داشت. از آنجایی که یهوه به شدت بابل را شکست داد،  اما موسی دیدگاه 

آمیز موسی را در پیدایش  ای به سوی خدا نبود. پس معنی آن اسم چه بود؟ پاسخ کامال طعنه آن شهر به روشنی دروازه

 بینیم: می 9: 11

 

 (. 9: 11تمامی اهل جهان را مشوش ساخت )پیدایش   از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت

 

کرد. او اول  درک طعنۀ موسی در این آیه باید بدانیم که او چگونه با کلمات هم قافیۀ عبری بازی  برای

است درست همانطور که  ( Babel) «گوید: »از آن سبب آنجا را بابل نامیدند.« کلمۀ عبری بابل همان »بابِل می

دهد که نامگذاری شهر به این دلیل بود که در  کردند. اما بعد موسی توضیح میین آن را تلفظ میالنهرساکنان بین

  « بااللآنجا خداوند زبان اهل جهان را مشوش ساخت. کلمۀ عبری که در اینجا »مشوش ساختن« ترجمه شده، »

(balal  )اینکه  ذکر  ساخت. او با  در زبان عبری، طعنۀ موسی را کارگر می  «ل با »بابِبودن  خاطر هم قافیه  ه  است که ب

« در آنجا بود، آن شهر را مورد حمله قرار داد. پس از دیدگاه  االلدلیل اصلی نامگذاری بابل، تشویش زبان یا »ب
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یش و  مکان تشو  چونموسی، نام »بابل« برای آن مکان مناسبت داشت، نه به این دلیل که دروازة خدا بود، بلکه 

از آن  را  اغتشاش برای تمام جهان بود. موسی از طریق این کنایه، شهرت و محبوبیتی که بابل در روزگار او داشت

گرفت،  سخره را به آغازین ترین مهد تمدن تاریخ گرفت. او با تعریف پیروزی یهوه خدای اسرائیلیان که عظیم می

 داشت. می آنها را به خنده وا

این داستان برای قوم   توانیم به مفاهیم ضمنی ر بابل و پیروزی یهوه، اکنون میپس از بررسی توصیف شه

 بپردازیم که در حال حرکت به سوی سرزمین وعده بودند.  اسرائیل

 

 مفاهیم ضمنی 
.  برگشتنددانیم، موسی در قادِش بَرنیع، جاسوسانی را به زمین کنعان فرستاد که با اخبار بدی  همانطور که می

نیروهای کنعان، توانایی تسخیر آن سرزمین را نداشت. در نتیجه   توانمندیخاطر ه کردند که اسرائیل بآنها ادعا 

را در بیابان سرگردان بودند. تنها وقتی نسل  پسین اسرائیلیان از غلبه بر آن سرزمین رویگردان شدند و چهل سال 

 ه جنگ با کنعان ببرد. بار دیگر اسرائیل را ب بعدی به بزرگسالی رسیدند، موسی توانست یک

ببریم. به آنچه جاسوسان    پیباستانی  کند تا به اهمیت شکست بابل  یک جنبه از این اخبار بد به ما کمک می

 گفتند، گوش کنید:   28:  1دربارة شهرهای کنعان در تثنیه  

 

 (. 28: 1)تثنیه این قوم از ما بزرگتر و بلندترند و شهرهای ایشان بزرگ و تا آسمان حصاردار است 

 

.  ندهای امروزی از این آیه از ترسیم رابطۀ میان این توصیف از شهرهای کنعان و برج بابل قاصرمتاسفانه اکثر ترجمه

عبری  ( shamayim) « شاماییمکنند، کلمۀ »وقتی جاسوسان دربارة »تا آسمان حصاردار« بودن شهرها صحبت می

برای توصیف برج بابل    4:  11شود. در واقع، همین کلمه در پیدایش  ه میبرند که اغلب »آسمان« ترجمرا به کار می

ناپذیری آن  شکست ،کار رفته است. در هر دو مورد، مفهوم اصلی به عنوان »برجی... که سرش به آسمان برسد« به

 شان بود.  خاطر سر به فلک کشیدن ه شهرها ب

گمان  کند. اسرائیلیان شهرهای کنعان ایجاد میای میان شهر باستانی بابل و به این ترتیب موسی رابطه

اند، درست همانطور که از نظر سازندگان برج  که حصارهای اطراف شهرهای کنعان سر به فلک کشیدهکردند می

بابل، زیگورات آنها سر به فلک کشیده است. این ارتباط میان شهر بابل و شهرهای کنعان، هدف موسی را روشن  

، اما آن شهرها در برابر قدرت  ندرسیدده، از نظر قوم اسرائیل شاید شهرهای کنعان به آسمان میزبان سا  کند. بهمی

سر  برج آن  شد  شناخت و گفته مییهوه بسیار ناچیز بودند. در روزگار باستان، یهوه علیه بزرگترین شهری که بشر می
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ر از همۀ شهرهای کنعان بود، به راحتی از بین  تبه فلک کشیده، قد علم کرد. اما یهوه این شهر باستانی را که عظیم

 بُرد. 

وجود آورد، اسرائیل را  ه  بنوین  و نظمی  رها کرد  باستانی  سیل  درست همانطور که خدا نسل بشر را از میان  

نیز از مصر رهانده بود. و درست همانطور که خدا میان سام و کنعان ناسازگاری مقرر کرد، موسی هم اسرائیل را به  

در   را سرزمین کنعانیان هدایت کرد. و درست همانطور که خدا شهر عظیم بابل را شکست داد، به زودی اسرائیل

کردند  ، باید درک میآغازینهای مربوط به تاریخ بخشید. قوم اسرائیل از این بابمیی پیروز برابر شهرهای کنعان 

 سیر درست بود. که پیروی از موسی به سوی سرزمین وعده در واقع حرکت در م 

را مشاهده کردیم. اکنون   9: 11-9: 6تا اینجا ساختار ادبی و معنای اصلی گزارش موسی در پیدایش 

 ایم تا سوال سوم را بپرسیم: امروز چگونه باید این مطالب را در زندگیمان به کار ببریم؟ آماده

 

 کاربرد امروزی
لب، توصیف عهد جدید از سه مرحلۀ پادشاهی  در پاسخ به کاربرد امروزی این مطمان همیشگی به روش 

ناشی از آن در تاسیس پادشاهی  نوین رهایی و نظم سیل مسیح را دنبال خواهیم کرد. ابتدا خواهیم دید که چگونه 

آید. سپس به رابطۀ این موارد با تداوم پادشاهی خدا در سرتاسر تاریخ کلیسا  کار می  خدا در اولین آمدن مسیح به

پادشاهی خدا هنگام  کمال  و سرانجام خواهیم دید که چگونه عهد جدید این بخش از تاریخ باستان را در    پردازیم. می

 گیرد. بازگشت پرجالل مسیح، به کار می

موسی، خواهیم دید که عهد جدید هدف اولیۀ   آغازینهای نهایی تاریخ به این روش با رسیدن به باب 

دهد. بیایید ابتدا  هی مسیح، یعنی کار او در گذشته، حال و آینده بسط میموسی برای اسرائیل را در سه مرحلۀ پادشا 

 های عهد جدید به این مطالب در پرتو آمدن اول مسیح نگاهی بیندازیم. به دیدگاه 

 

 تاسیس 
، نجات عظیمی به قوم خود بخشید که با مضامین مورد تاکید موسی در  خویشمسیح در تاسیس پادشاهی  

کم به دو طریق مشاهده کنیم: عهدی که مسیح  توانیم این ارتباطات را دستخوانی دارد. میمه  9:  11-9:  6پیدایش  

 ای که به انجام رسانید. واسطۀ آن بود، و پیروزی

 

 عهد 
رهایی داد. همانطور    آنان رابخشید،  را از داوری خدا نجات میقوم او  از یک سو مسیح به واسطۀ عهدی که  

به   ، به عنوان واسطۀ یک عهد داشت، و موسی در تشریح خدمت خود به اسرائیلمخصوصی که دیدیم، نوح نقش 
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دهد که مسیح رهانندة ماست چون وقتی به زمین آمد،  این واقعیت اشاره کرد. به همین شکل، عهد جدید تعلیم می 

 واسطۀ عهد جدیدی شد. 

توانند تشخیص بدهند که مسیح هنگامی به این جهان آمد که قوم خدا تحت  یمسیحیان نم   بسیاری اوقات 

ق.م. زیر پا گذاشت،    586ابا عهدهای عهد عتیق را در  ح ممحکومیت االهی قرار داشتند. چون که اسرائیل آشکارا و بی

ان بیرون بیایند. اما ارمیای  ها اورشلیم را ویران کردند و مردم اسرائیل دیگر هرگز نتوانستند از زیر سلطۀ خارجیبابلی

گویی کرد که خدا با برقراری عهدی تازه در آینده، قومش را از آتش تبعید رهایی خواهد بخشید. در ارمیا  نبی پیش 

 نبی خدا چنین اعالم کرد:  31: 31

 

:  31« )ارمیا ای خواهم بستآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازهگوید: »ایامی میاینک خداوند می

31 .) 

 

آموزد که عیسی به عنوان واسطۀ این عهد تازه به این جهان  دانند، عهد جدید می همانطور که اغلب مسیحیان می 

  20: 22آمد. عیسی شخصا این نقش را در هنگام صحبت با شاگردانش در شام آخر، به رسمیت شناخت. در لوقا 

 خوانیم که او گفت:  می

 

 (. 20:  22شود )لوقا است در خون من که برای شما ریخته میاین پیالۀ عهد جدید 

 

بینیم همانطور که نوح به عنوان واسطۀ عهدی االهی، مردم را از داوری رهایی داد، در تاسیس پادشاهی خدا  پس می

ایمان  خاطر واسطه شدن در عهد جدید از طریق خون خود که بر صلیب ریخت، کسانی را که به او ه هم عیسی ب

 آوردند، از داوری و محکومیت رهایی بخشید. 

 

 پیروزی 
خدمت عیسی بر زمین عالوه بر عهدی جدید، مفهوم پیروزی در جنگ روحانی را هم تحقق بخشید. موسی  

نوین  مورد توجه قرار داد. او تاکید کرد که نظم سیل پس از نوین مطلب جنگ روحانی را به عنوان بخشی از نظم 

است که اسرائیل به سوی تسخیر کنعان پیش برود و به آنها اطمینان پیروزی عظیمی را داد. در   جهان مستلزم آن 

توصیف کرد، گوش   15: 2در کولسیان خود  پادشاهیمقایسه، به آنچه پولس به عنوان پیروزی مسیح در تاسیس 

 کنید: 
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وسیلۀ صلیب بر آن پیروز شد )کولسیان   سالح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و بهها را خلعها و قدرت و ریاست 

 ، هزاره(. 15:  2

 

نه سیاسی، بلکه روحانی بود. مرگ و قیام عیسی  نخست او بینیم، پیروزی عیسی در آمدن در اینجا می همانطور که 

کردند. کار  بود که در روزگار او بر جهان حکمرانی می  ایهای روحانی های شرارت و ریاستراهگشای شکست قدرت 

درست همانطور که یهوه شهر باستانی بابل، و بعد از آن شهرهای   ؛ بخش او آنها را در نظر عموم رسوا کردنجات

 بزرگ کنعان را رسوا کرده بود. 

واسطۀ مرگ و قیام   به  خود رهایی را به ارمغان آورد، بلکهتازة در این معنا، عیسی نه تنها از طریق عهد 

پیروزی یافت. پیروان مسیح به خدمت زمینی او به عنوان شروع پیروزی نهایی    نیز خود بر نیروهای روحانی تاریکی 

 ها قبل در کتاب پیدایش وعده داده شده بود. که مدت کنند نگاه می 

آمدن مسیح مرتبط  ستین نخرا با  9: 11-9: 6رود، عهد جدید فقط مطالب پیدایش همانطور که انتظار می

 کاربرد دارند.  کنیم نیزکنونی که ما زندگی می  . این مطالب در تداوم آن پادشاهی در زمانکندنمی

 

 تداوم 
های آخر تاریخ  مسیح را در رابطه با باب ثانوی و  یهکم به دو طریق زمان بین آمدن اولعهد جدید دست

مستقیما به اهمیت تعمید و جنگ روحانی در زندگی مسیحی ارتباط  ها کند. این دیدگاه موسی تشریح می آغازین 

 کنیم. پس از توفان ارتباط ایجاد مینوین  مان در این عصر با مفاهیم مهم توفان نوح و نظم  دارد. ما در زندگی مسیحی

 

 تعمید 
. به آنچه  کندبخش زمان نوح تشریح میرهاییسیل  یک متن عهد جدید به طور خاص تعمید را در رابطه با  

 نوشته گوش کنید:  22-20: 3پطرس اول  پطرس رسول در 

 

کشید. در آن کشتی تنها شماری اندک، یعنی  شد، با شکیبایی انتظار میخدا در روزگار نوح که کشتی ساخته می

بخشد، تعمیدی  واسطۀ آب نجات یافتند. و آن آب نمونۀ تعمیدی است که اکنون نیز شما را نجات میهشت تن، به

ی مسیح شما را  اواسطۀ رستاخیز عیس که نه زدودن آلودگی تن، بلکه تعهد وجدانی پاک است به خدا. این تعمید به

ها مطیعش  ها و قدرت بخشد، همان که به آسمان رفت و اینک به دست راست خداست و فرشتگان و ریاست نجات می

 ، هزاره(. 22- 20: 3پطرس اول  اند )گشته
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سیل  در این متن قابل توجه، پطرس مستقیما تجربۀ همۀ افراد از نجات را در حین تداوم پادشاهی خدا با 

واسطۀ آب راه    واسطۀ آب نجات یافتند. رهایی آنها به  اش به گوید نوح و خانوادهکند. او ابتدا میزمان نوح مرتبط می

 کی شود. احیا شده و مبار را برای بشریت باز کرد تا وارد جهانِ 

نوح و تمرکز بر تعمید در زندگی  سیل اما به این نکته هم توجه کنید که پطرس رابطۀ مستقیمی بین آب 

درآمدی بر آب تعمید مسیحی بود. همانطور  مسیحی ترسیم کرده است. به گفتۀ او آب در روزگار نوح نماد یا پیش

لناک پاک کرد و راهی برای شروعی تازه باز کرد،  که در این درس دیدیم، آب در روزگار نوح جهان را از فساد هو 

موسی از میان دریای سرخ، ظلم و ستم مصر را از میان برداشت و شروعی تازه برای قوم  گذر درست همانطور که 

و شروعی تازه را در  کند میشان پاک اسرائیل به ارمغان آورد. به همین طریق، آب تعمید ایمانداران را از گناهان 

 بخشد. میآنان ودانی در مسیح به  زندگی جا

کند که تعمید فقط از این نظر نجات  اظهار می 21: 3پطرس اول الزم است به دقت توجه کنیم که 

بخشد که تعهد وجدانی پاک نسبت به خداست. به گفتۀ دیگر، فقط شستشو با آب در تعمید کسی را نجات  می

، که متضمن تعهد قلبی بخشیده و پاک شده از گناه باشد، نماد  دهد. بلکه فقط تعمید به واسطۀ ایمان به مسیح نمی

برد، با این تاکید که  کار میبخش زمان نوح را در تداوم پادشاهی خدا بهرهاییسیل نجات است. بنابراین عهد جدید  

شود،  می کنندة تعمید وارد حیاتی جدید پاک آورد، از طریق آب مسیح به آن رو می  هرگاه کسی با ایمان به نجاتِ 

 درست همانطور که نوح از طریق توفان به جهانی تازه راه یافت.

 

 جنگ روحانی 
روزگار نوح بشریت را به جنگی روحانی   در داد که آبموسی نشان می آغازینهمانطور که دیدیم، تاریخ 

کرد تا اسرائیل را تشویق به همنوایی با این  وارد کرد. موسی در اصل توجه خوانندگان را به این واقعیت جلب می

کارگیری تعلیم موسی در تداوم  عهد جدید با به ،و حرکت به سوی تسخیر کنعان کند. به همین شکلنوین نظم 

:  6دهد. به آنچه پولس در این مورد در افسسیان  هر فرد ایماندار با جنگ روحانی را شرح می  پادشاهی خدا، رویارویی 

 گوید، گوش کنید: می  12 - 11

 

اسلحۀ تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم  

های آسمانی  های روحانی شرارت در جایران این ظلمت و با فوجداها و جهان ها و قدرتنیست بلکه با ریاست 

 (. 12- 11: 6)افسسیان 
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دهند که مسیحیان امروز درگیر جنگ با شر  تعلیم می بیانی ساده این متن و سایر متون عهد جدید به 

، درست مانند  دشونغافل می شان زندگی روحانی این بُعدِ شهستند. متاسفانه بسیاری از مسیحیان امروزی از پذیر

کوشیدند تسخیر کنعان را نادیده بگیرند. اما دیدگاه عهد جدید روشن است. ما باید در  اسرائیلیان پیرو موسی که می

 گوید: می 13:  6این جنگ روحانی شرکت کنیم. همانطور که پولس در افسسیان  

 

باشد، و بتوانید پس از انجام همه چیز،   پس اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شر شما را یارای ایستادگی

 ، هزاره(.13: 6بایستید )افسسیان  

 

 مان پیروز خواهیم بود. اگر اسلحۀ خدا را بر تن کنیم، در جنگ روحانی

شمارد،  می  مرتبط  نوح را با رهایی ما توسط تعمید  سیل  یبخشبینیم همانطور که عهد جدید رهاییپس می

درست مانند جهان باستان که وارد یک جنگ شد، تعمید مسیحی هم ما را در هر یک از  دهد که  همچنین تعلیم می

 کند. روزهای عمرمان درگیر جنگی روحانی می

 

 تکمیل 
در تاسیس و تداوم پادشاهی خدا، تعجبی ندارد    آغازین تاریخ  پسین  های  با توجه به کاربرد عهد جدید از باب

 باستان، توصیف شده است. نوین  باط با توفان نوح و جنگ مربوط به نظم  پادشاهی خدا هم در ارت  تکمیل که دریابیم  

 

 نهایی  خشونت
و جنگ نهایی، این   خشونت نهایینویسندگان عهد جدید با توصیف بازگشت پرجالل مسیح به عنوان 

پرجالل مسیح را  باستانی نوح با بازگشت سیلِ رابطۀ صریح میان  3 باب پطرسدوم اند. در ارتباط را توصیف کرده

 گوید، گوش کنید: می 6- 3کنیم. به آنچه پطرس در ابتدای بحث خود در آیات مشاهده می

 

قبل از هر چیز، بدانید که در ایام آخر استهزاکنندگانی ظهور خواهند کرد که پیرو امیال پلید خود خواهند بود و  

گونه  پدران ما به خواب رفتند، همه چیز همان  استهزاکنان خواهند گفت: »پس چه شد وعدة آمدن او؟ از زمانی که

ها از  پوشند که به کالم خدا آسمان سان، آنان به عمد بر این حقیقت چشم می است که از بدو آفرینش بود!« بدین

دوم  وسیلۀ آب شکل گرفت: و به وسیلۀ همین آب، دنیای آن زمان غرق و نابود شد )قدیم بود و زمین از آب و به

 ، هزاره(. 6-3: 3پطرس  
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آوردند که  در این متن پطرس گفتۀ تمسخرکنندگانی را که با اشاره به یکپارچگی نظم طبیعت استدالل می 

نخواهد گشت، تصحیح کرد. آنها معتقد بودند که از زمان آفرینش، همه چیز یکپارچه باقی مانده است.   عیسی باز

، نشده بود. به باور آنها در آینده هم  ای که خدا آن را آفریدابتدایی جهان  از شکل    گیگسستهم هرگز چیزی باعث از  

 . کردنمی چیزی مانند گذشته تغییر 

موسی از توفان نوح خالف این موضوع را ثابت کرد. خدا جهان را در ابتدا  اما پطرس با توسل به گزارش 

واسطۀ سیالب از بین رفت. یک تحول عمده در تاریخ جهان رخ داد. خدا   آب آفرید، اما در روزگار نوح، جهان به از 

 گوش کنید:   7: 3پطرس دوم  گیری پطرس در  در روزگار نوح مداخله کرد و جهان را از بین برد. اما به نتیجه

 

دین نگاه داشته  لکن آسمان و زمین االن به همان کالم برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هالکت، مردم بی

 (. 7:  3پطرس دوم اند )شده

 

ها و  از طریق سیل از بین رفته بود، آسمان اولیه به زبان ساده، بحث پطرس این بود که درست همانطور که جهان 

داوری به واسطۀ آتش   ،وقت بازگشت مسیح برای داوری از بین خواهند رفت. مطمئنا این بار  زمین حاضر هم در 

توانیم مطمئن باشیم که وقتی خدا برای آخرین بار تصمیم به عمل علیه گناه  وسیلۀ آب، اما می خواهد آمد نه به

 این کار را خواهد کرد.  ،اولیهدرست مانند سیل   عظیم جهانی ویرانی  یک موجود در جهان بگیرد، از طریق 

دهد بازگشت مسیح را همتای توفان نوح بدانیم. در روزگار نوح،  به این ترتیب عهد جدید به ما تعلیم می

تحولی  برگردد، . وقتی مسیح در جالل شدندعظیمی داوری و از روی زمین محو جهانی شروران توسط تحول 

محو  شناسیم کامال از هم خواهد گسیخت. شروران از روی زمین  تر رخ خواهد داد به نحوی که جهانی که میعظیم

 ها و زمین جدید ابدی و پرشکوهی خواهند شد. شوند و همۀ پیروان مسیح وارد آسمانمی

 

 نبرد نهایی 
، توفان نوح با کشمکش و جنگ میان قوم خدا و دشمنان خدا همراه  آغازینهمانطور که دیدیم در تاریخ 

کند.  موضوع، عهد جدید هم بازگشت مسیح را به عنوان یک نبرد نهایی جهانی توصیف میبود. در راستای همین 

 گوید، گوش کنید: می  16-11: 19به آنچه یوحنای رسول دربارة بازگشت مسیح در مکاشفه  

 

  نماید، و و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می

داند.  کس آن را نمی چشمانش چون شعلۀ آتش و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ

های سفید و به  خوانند. و لشگرهایی که در آسمانند، بر اسبآلود در بر دارد و نام او را کلمۀ خدا میای خون و جامه
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ها را بزند و آنها  آید تا به آن امتشمشیری تیز بیرون می آمدند. و از دهانش کتان سفید و پاک ملبس از عقب او می

را به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود. و او چرخشت خَمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود  

 (. 16- 11:  19االرباب )مکاشفه  افشُرَد. و بر لبان و ران او نامی مرقوم است، یعنی پادشاه پادشاهان و ربّمی

 

خواهد بود   ایاش، اعالم کرد که بازگشت مسیح همراه با نبرد جهانی نواز از مکاشفها با بیانی گوشیوحن

را از بین خواهد برد. جالل و شکوه پیروزی ابدی نصیب    خود  شود و همۀ دشمنان که مسیح شخصا در آن ظاهر می

شود که او را  ابودی شامل حال کسانی میاند، اما داوری و نکه برای نجات به مسیح اعتماد کرده خواهد شد  کسانی

 اند. نپذیرفته

پادشاهی مسیح را به عنوان تجربۀ نهایی پیروزی خدا بر شر معرفی  کمال بینیم که عهد جدید پس می

خواهد شد. شروران نابود خواهند شد و  شناخته گردد، این هدف االهی کامال می بر کند. وقتی مسیح در جالل می

 مند خواهند گردید. مسیح از پیروزی و آرامش جاودانی در آسمان جدید و زمین جدید بهرهقوم خدا در 

 

 گیرینتیجه
به  را بررسی کردیم. موسی در این بخش از کالم خدا، مسیر درست را  9: 11-9: 6در این درس پیدایش 

ها را دیدیم و اینکه  رفتند، آشکارا نشان داد. ساختار ادبی این باب قوم اسرائیل، که به دنبال او به سرزمین وعده می

مطمئن به سوی تسخیر کنعان کند. همچنین دیدیم    چگونه موسی آنها را طراحی کرد تا اسرائیل را تشویق به حرکت

 گیرد. چگونه عهد جدید این مطالب را در سه مرحلۀ پادشاهی مسیح به کار می

های زندگی برای مسیح در این جهان سقوط کرده، باید قلبا  ها و چالش ما هم در رویارویی با کشمکش 

داد. خدا در مسیح ما را از ظلم و جور گناه رهایی  ها پیش به قوم اسرائیل پذیرای پیامی باشیم که موسی مدت 

را از طریق نوح رهایی داد. ولی او ما را در مسیری قرار داده که مستلزم  آغازین بخشیده، درست همانطور که جهان  

قوم  تا وقتی که انتظارمان برای روزی که مسیح پیروزی نهایی را برای ؛ هاستها و ناسازگاریمقابله با کشمکش 

عیب  کنیم هنوز کامل و بیدانیم که جهانی که در آن زندگی میآورد، به انجام رسد. تا آن زمان میبه ارمغان می خود  

 رود. نیست، اما مطمئنا پیروی از مسیح در نبرد روحانی او برای این جهان، در مسیر درست به پیش می
 

 

 
 


