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ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب
ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺮح آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن ،ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ،آﻏﺎز ﮔﻨﺎه و رﻧﺞ و درد در ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖوﮔﻮی
ﺧﺪا ﺑﺎ آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ دارای دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ:
 ‐۱ﻓﺼﻠﻬﺎی ۱‐ ۱۱آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮋادﻫﺎی اوﻟﯿﮥ اﻧﺴﺎن ،داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔ آدم و ﺣﻮا ،ﻗﺎﺋﻦ ،ﻧﻮح
و ﺗﻮﻓﺎن و ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ.
 ‐۲ﻓﺼﻠﻬﺎی ۱۲‐ ۵۰ﺗﺎرﯾﺦ آﺑﺎء و اﺟﺪاد اوﻟﯿﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ .اﺑﺘﺪای آﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔ ﭘﺴﺮش
اﺳﺤﺎق و ﻧﻮهاش ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و دوازده ﭘﺴﺮ او ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﺬاران دوازده
ﻃﺎﯾﻔﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼ ﯾﻌﻘﻮب دارد و ﺣﻮادﺛ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﯾﻌﻘﻮب و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺷﺮح ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .در
اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎن را آﻓﺮﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺮح وﻋﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ او ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ دارد و از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﻟﯿﮥ ﮐﺘﺎب ،ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ .او ﮐﺴﺎﻧ
را ﮐـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﻼف ﻣﮐﻨﻨـﺪ داوری و ﻣﺠـﺎزات ﻣﮐﻨـﺪ و ﮐﺴـﺎﻧ را ﮐـﻪ اواﻣـﺮ او را اﻧﺠـﺎم ﻣدﻫﻨـﺪ
راﻫﻨﻤـﺎﯾ و ﮐﻤـ ﻣﻧﻤﺎﯾـﺪ و وﻗـﺎﯾﻊ ﺗـﺎرﯾﺦ آﻧﻬـﺎ را رﻫـﺒﺮی ﻣﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب داﺳـﺘﺎن اﯾﻤـﺎن ﻣـﺮدم و
ﻋﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺧﺪا ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﺎهداﺷﺘﻦ آن اﯾﻤﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎب
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن ۱۱:‐۲۵۲:
آﻏﺎز ﮔﻨﺎه و رﻧﺞ و درد ۱۳:‐۲۴
از آدم ﺗﺎ ﻧﻮح ۱۴:‐۳۲۵:
ﻧﻮح و ﺗﻮﻓﺎن ۱۶:‐۳۲۱۰:
ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ ۱۱۱:‐۹
از ﺳﺎم ﺗﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ۱۰۱۱:‐۳۲
ﭘﺪران ﻗﻮم ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب ۱۱۲:‐۲۹۳۵:
ﻧﺴﻞ ﻋﯿﺴﻮ ۱۳۶:‐۴۳

ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮادراﻧﺶ ۱۳۷:‐۲۸۴۵:
ﺑﻨاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ۱۴۶:‐۲۶۵۰:

