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ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان
در آﺋﻴﻦ ﻫﺎي "ﺗﻮﺣﻴﺪي"
ھم در جھان مسيحيت و ھم در دنيای اسالم ،تورات کتاب اول ازکتابھای سه گانه” توحيدی” و
سنگ زيربنائی ھر سه آئين بزرگ جھان سامی است .با اينھمه دريک ارزيابی دور از پيشداوری،
ميان اين کتاب و دو کتاب ديگر ھمان فرق اصولی وجود دارد که ميان خود آئين يھود با آئينھای
مسيحيت و اسالم وجود دارد ،زيرا که پيام انجيل و قرآن ،ھمانند پيام آئينھا زرتشتی وبودائی،
پيامی جھانی است که ھمه آدميان رااز ھر قوم و نژاد و سرزمين در برميگيرد ،درصورتی که
تورات چنانکه خودش تصريح ميکند ،کتابی خاص يک قوم معين است :پيام آن پيامی است که
منحصرا برای قوم يھود صادر شده است ،و مالک خوب و بد دراين پيام درجه سود و زيان آن
برای يھوديان است .آنچه به نفع قوم يھود باشد خوب است ولو آنکه تحقق آن مستلزم آدمکشی
و دزدی و فريبکاری وحق شکنی باشد ،و آنچه به ضرر قوم يھود باشد بد است ،ولو آنکه با
موازين سنتی اخالق و عدالت تطبيق کند .از جنبه ای ديگر نيز ميان تورات با دو کتاب” توحيدی”
ديگر تفاوتی اساسی وجود دارد ،و آن لحن و مضمون محتويات آن است ،زيرا درحاليکه انجيل
وقرآن از متانتی که حقا ميبايد وجه مشخص يک کتاب آسمانی باشد بر خوردارند ،تورات از اين
نظر بيشتر به يک س﷼ ھزار وچند صفحه ای قتل و جنايت و توطئه و فريب و دروغ و دزدی
وبخصوص زناکاری شباھت دارد که تقريبا در ھمه آنھا خود يھوه نقش پھلوان اصلی را ايفا
ميکند.
اعتباری که بعدھا درھر دو جھان مسيحيت و اسالم به تورات تعلق گرفته است ،بسيار بيش از
آنکه به ارزش واقعی خود اين کتاب مربوط باشد مربوط به ارزشی است که اين دو آئين ،يکی
بطور مستقيم و ديگری بطور غير مستقيم برای آن فراھم آورده اند ،و نقش اساسی را دراين
موردعيسی دارد .زيرا عيسی خودش يھودی بود ،و تمام زندگی خويش را درسرزمينی يھودی و
دردرون جامعه ای يھودی گذرانيد .اطالعات مذھبی او تماما از تورات آمده بودو طرف خطاب او
نيز در ھمه موعظه ھايش يھوديان بودند .بدين جھت برای اينکه پيام تازه وی گوش شنوائی
داشته باشد راھی جز اين برای اين نبود که اين پيام را ناقض تورات نداند ،بلکه مکمل آن
بشمارد":فکر نکنيد که من آمده ام تا تورات و نوشته ھای پيامبران رامنسوخ کنم ،بلکه آمده ام
تا آنھارا به کمال برسانم .يقين بدانيد که تاآسمان و زمين برجای ھستند ھيچ حرفی ونقطه ای از
تورات از بين نخواھد رفت تا ھمه آن تحقق يابد” )متی ،باب پنجم ١٧ ،و ،(١٨در صورتی که
عمال خود وی نه تنھا حرف ھا و نقطه ھای بسياری از تورات را تغيير داد ،بلکه اصوال برداشتی
از خدا و دين و اصول اخالقی مربوط بدان مطرح کرد که درست در نقطه مقابل برداشتھا ی
توراتی بود .نتيجه اين شد که وقتيکه پيام عيسی – که اين بار يک پيام جھانی و نه صرفا يھودی
بود – به خارج از مرزھای جغرافيائی و نژادی و مذھبی قوم کوچک يھود رفت و دراپراتوری
پھناور رم و محيط اجتماعی ناسالم آن زمينه مساعدی را در درون طبقات محروم و غالمان
جامعه برای گسترش خود يافت ،اين پيام)که بعدا انجيل نام گرفت( جنانچه خود عيسی خواسته
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بود دنباله و مکمل پيام ديگری به نام تورات اعالم شد که کتاب مذھبی يکی از متصرفات کوچک
اين امپراتوطری در بخش خاوری دريای مديترانه بود ،و نو مذھبان مسيحی الزاما می بايست
ھردو پيام را به عنوان پيامھايی وابسطه به يکديگر و مکمل يکديگر بپذيرند ،در صورتيکه
بخش توراتی آن نه با آنان ارتباطی داشت و نه از نظر محتوی پاسخگوی نيازھای فردی و
اجتماعی آنان بود .بدين ترتيب کتاب مقدسی که بعدا به نام بدانان عرضه شد ترکيب نامتجانسی
از تورات کھن و از انجيل نو بود ،که الزاما يھوه خدای تورات را که به تعريف اينشتاين خدايی
شرور ،انتقامجو ،کينه توز و حقير بيش نيست مرادف با ھمان پدر آسمانی می شمرد که انجيل
عيسی اورا مظھر اعالی گذشت و محبت معرفی کرده بود .به موازات اين استحاله ،شيوخ مذھبی
قوم يھود چون ابراھيم و لوت و اسحاق و يعقوب و موسی و يوشع و عذرا و اشعياء و ديگران
نيز تبديل به پيامبران باستانی جھان مسيحيت شدند و از اين راه در طول قرون متوالی متفکران
و ھنروران مسيحی قبل و بعد از دوران رونسانس ھمه اين شيوخ محلی تورات را در ھاله ای از
تقدس جای دادند که در خود تورات مطلقا نشانی از آن وجود نداشت .واقعيت تاريخی اين است
که اگر مسيحيت پا به ميدان نگذاشته بود امروز اثری از تورات جز در نزد خود ملت کوجک
يھود باقی نمانده بود ،و صدھا ميليون مردمی که امروزه آن را کتاب مقدس خويش می شمارند
احتماال حتی نامی از آن نيز نشنيده بودند.
دگرگونی مشابه ای در ھمين زمينه در جھان اسالم صورت گرفت ،زيرا اين با ر محمد نيز -با
آن که يھودی نبود -آئين نوخاسته خود را ،بنا به عللی که به تفصيل از جانب پژوھشگران مورد
ارزيابی قرار گرفته است ،نه يک مذھب نو بلکه ادامه دو آئين توحيدی ديگر يھودی و مسيحی
اعالم کرد که جمعی از پيروان آنھا در عربستان و در سرزمينھای ديگر خاور نزديک مستقر
بودند .در نتيجه ھمان استحاله ای که در جھان مسيحيت در مورد تبديل شيوخ يھودی به پيامبران
مسيحی صورت گرفته بود در جھان اسالمی نيز در امر تبديل اين شيوخ به پيامبران عالم اسالم
انجام گرفت .ابراھيم ،لوت ،اسحاق ،يغقوب ،موسی ،يوشع ،شائول ،داوود ،سليمان،
ايوب ،عذرا ،يونس ،از چھار چوب صرفا يھودی خودشان بيرون آمدند و تبديل به پيامبران
آسمانی برای تمام جھانيان شدند که رسالت آنھا مطلقا با آنچه در خود تورات درباره آنان آمده
است تطبيق نمی کند و سخنانی که از زبان آنھا در مورد وحدانيت الھی و دعوت به قبول آن نقل
شده است نيز به کلی غير از آن سخنانی است که ايشان در تورات در ارتباط با يھوه و قوم يھود
به زبان می آورند.
در بيست و پنج سوره و شصت و نه آيه قرآن از زبان خداوند در باره ابراھيم و جانشينان او می
توان خواند که :ما ابراھيم را راھنمای مردمان قرار داديم )بقره ،(١٢۵ ،و اورا به دوستی
خود برگزيديم )نساء (١٢۵ ،زيرا که وی پيغمبری صديق بود )مريم (۴١ ،و قلبی پاک و رئوف
داشت )صافات (٨۴ ،و حنيفی متقی بود )آل عمران۶٧ ،و ،.(٩۵و ابراھيم و لوت را رسوالن
خود قرار داديم تا جھانيان را به سوی ما ھدايت کنند )انبياء ،.(٧١ ،و برکت داديم اسحاق و
ذريه اورا که ھمگی آنان از نيکو کارانند )صافات ،.(١١٢ ،و نيز يعقوب را که بنده شايسته ما
بود و در ھمه احوال فقط آنچه را می خواست که ما می خواستيم )يوسف(۶٨ ،؛ و فضل و کرم
خويش را به داوود عطا کرديم و کوھھا و مرغان را امر فرموديم تا ھمراه او ما را تسبيح گويند
)سبا١٠ ،؛ انبياء (٧٩ ،و به او قدرت درک حقايق و تميز حق را از باطل عطا کرديم )نمل،
(١۵؛ و سليمان نيکو بنده ای بود که پيوسته به درگاه ما تضرع می کرد )سبا .(٣٠ ،بدين جھت
باد صر صر را مسخر او گردانيديم و شياطين را به فرمانش گماشتيم )انبياء (٨١ ،و جن و انس
و طيور را فرموديم تا در رکابش حاضر آيند )نمل (١٧ ،و اجنه را فرمان داديم که کمر به خدمت
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او ببندند و به ھر کدام از آنان که سرپيچيد عذاب آتش سوزان چشانديم )سبا (١٢ ،و بدو گفتيم
که ھمه اين نعمتھا را از ما داريم ،اينک آنھا را بی حساب به ھر کس که خواھی بده و از ھر
کس که خواھی بگير )ص (٣۶ ،زيرا که سليمان نزد ما بسيار مقرب بود )ص.(۴٠ ،
ولی درست درباره ھمين پيامبران ،در بيش از پنجاه فصل تورات می توان خواند که ابراھيم
پيغمبر دو بار ھمسر خود را به عنوان اينکه خواھر اوست به حرمسرای فرعون مصر و پادشاه
سرزمين جرار می فرستد و ھر بار ھدايای فراوانی از طال و نقره و غالم و کنيز و ميش و گاو
و خر ماده االغان و شتران دريافت می دارد ،و لوط پيغمبر دوشب پياپی در غاری با دو دختر
باکره خود ھمخوابگی می کند و از ھر دوی آنان صاحب فرزند می شود ،و يعقوب پيغمبر با
فريب دادن پدر خود اسحاق حق پيغمبری را از برادر ارشدش غصب می کند و يھوه نيز در اين
کار او صحه می گذارد ،و ھمين يعقوب دختران دائی خود را ھمراه گله ھای گاو و گوسفند او
می دزدد و از نزد وی فرار می کند ،و يھودا فرزند ارشد يعقوب و پيغمبر زاده يھود در روز
روشن و در کنار دروازه شھر با عروس خودش جماع می کند و از او صاحب فرزندانی دو قلو
می شود که يکی از آنھا بعد ھا جد ارشد عيسی از کار در می آيد ،و داوود پادشاه و پيغمبر با
زن سردارش که در جبھه جنگ با دشمنان اسرائيل می جنگد زنا می کند و چون وی حامله می
شود برای اينکه موضوع فاش نشود دستور کشتن شوھر او را در جبھه می دھد ،آبشالوم پسر
داوود با خواھر باکره خودش تامار به زور ھمخواب می شود و بعد او را از خانه بيرون می کند،
و سليمان پادشاه و پيغمبر با وجود داشتن حرمسرائی از  ٧٠٠زن عقدی و  ٣٠٠کنيز ھمچنان
چشمچرانی می کند و در غزل غزل ھای خودش که يکی از کتب مقدس تورات است در وصف
پستانھا و حلقه ھای ران و ناف و سرين دختران اورشليم داد سخن می دھد و وصف می کند که
چگونه وقتی که در زده و دست محبوبه خود را از پشت در ديده احشايش به جنبش در آمده
است.
به عنوان نمونه ھايی از ھمه اينھا بخشھای کوتاھی از فصول مختلف مربوط به ھر يک از اين
موارد را از روی ترجمه رسمی فارسی کتاب مقدس برايتان نقل می کنم .خوانندگانی که بخواھند
١
متن مفصلتر از مطالب را بخوانند می توانند به اصل اين کتاب مراجعه کنند.
"و خداوند به آبرام )ابراھيم( گفت :از واليت خود و از مولد خويش بسوی سرزمينی که به تو
نشان دھم بيرون شو ،ومن ترا برکت دھم و نام ترا بزرگ سازم .پس ابراھيم چنانکه خداوند بدو
 - ١احتماال کسانی به منظور دفاع از تقدس ابراھيم درمقام پيغمبر اوالوالعزم و نيای قوم عرب و بنيانگذارخانه کعبه،و جانشينان او ،اين
عذر سنتی را مطرح خواھند کرد که چنانکه در قرآن آمده برخی از مطالب تورات توسط يھوديان مورددستکاری قرار گرفته است )
بقره ٧۵،و ٧٩و،١۶٩آل عمران،٧٨،نسا،۴۶،مائده ١٣،و ١۵و ،۴١انعام ،٩١،انفال .( ١۶٢،ولی چنين دستکاری،اگر ھم واقعا صورت
گرفته باشد،تنھا می بايد با اين ھدف صورت گرفته باشد که متن اصلی به نفع مصالح قوم يھود و به زيان اسالم يازيان مذاھب ديگر تغيير
يافته باشد،نه اينکه چنين تغييری توسط خود کاھنان يھود با اين ھدف انجام گرفته باشد که تجليل فراوانی را که درقرآن از ابراھيم به
عمل آمده است نفی کنند و در جای آن آن ابرھيم دروغگوی ديگری را بگذارند که صدھا ميليون يھودی و مسيحی درطول قرون از خالل
صفحات تورات شناخته اند و امروز نيز ميشناسند .کسان ديگری نيز،با ھمين ھدف نفی بخشی از مطالب تورات درمورد ديگر پيغمبران
اسرائيل که با تجليل قرآنی از آنھا مباينت دارد،ادعا کرده اند که نسخه اصلی تورات در حريق مبعد سليمان درزمان بخت النصر پادشاه
بابل سوخته شده و تورات کنونی نسخه ای است که بعدا به جای آن نوشته شده است  .دراين مورد نيز،گذشته ازاين تذکر که نسخه ھای
تورات درسرزمين يھود نمی توانسته است منحصر به ھمين يک نسخه ای باشد که در آتش سوزی معبد از بين رفته است،منطقا نميتوان
نتيجه گرفت که متن بعدی تورات توسط گروھی از کاھنان خود معبد سليمان بصورتی باز نويسی شده باشد که بسياری از پيغمبران يھود
را عليرغم قرآن به بد نامی و رسوائی بکشاند  .اين چنين توجيه ھا بيش از آنکه نمايانگر واقعيتھائی تاريخی يا مذھبی باشد،يادآور ضرب
المثلھائی از نوع کاسه گرمتر از آش يا دايه مھربانتر از مادر درزبان فارسی يا کاتوليک تر از پاپ و سلطنت طلب تر از شاه درزبانھای
اروپائی است .
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فرموده بود روانه شد ،و ھنگاميکه ازحران بيرون آمد ھفتاد و پنج ساله بود ،و زن خود سارا و
برادرزاده خود لوط و ھمه اموال و اندوخته خود را برداشته به زمين کنعان داخل شدند ...و در
آنجا مذھبی برای خداوند بنا نمود و نام يھوه راخواند ...و چون قحطی در آن زمين شد ابرام به
مصر فرود آمد تا درآنجا بسر برد ،زيرا که قحط درزمين شدت ميکرد ،و چون نزديک به مصر
شد به زن خود سارا گفت :ميدانم که تو زنی جوان و نيکو ھستی ،پس به اھل مصر بگو که تو
خواھر من ھستی تا به خاطر تو برای من خيريت شود ...و چون ابراھيم و سارا به مصر وارد
شدند ،مأموران فرعون او را ديدند و او را در حضور فرعون ستودند ،پس وی را به حرم فرعو
در آوردند ،و فرعون بخاطر وی به ابراھيم احسان نمود و او صاحب ميش ھا و گاوان و خران
وغالمان و کنيزان و ماده االغان و شتران شد.ولی خداوند فرعون و اھل خانه او را به سبب
سارای زوجه ابرام به باليای سخت مبتال ساخت ،و فرعون آبرام را خوانده گفت :اين چيست که
به من کردی؟ وچرا مرا خبر ندادی که او زوجه تو است ،و گفتی که او خواھر من است؟ و اينک
زوجه خودت را برداشته روانه شو .آنگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا
او را با زوجه اش و تمام مايملکش روانه نمايند” "...پس ابراھيم از آنجا به سوی ارض جنوبی
کوچ کرد و درميان قادش و شور در سرزمين جرا درخصوص زن خود سارا گفت که او خواھر
من است .و ملک جرا مأمورانی فرستاد که سارا را به نزد او بردند .ولی خداوند در رويای شب
بر ابی ملک ظاھر شده به وی گفت اين زن زوجه ديگری است ،و ابی ملک ھنوز با اونزديکی
نکرده بود.پس گفت ای خداوند ،مگر او خواھر من است ،و آن زن نيز خود گفت که او برادر من
است؟ به سادگی و پاکدستی خود اين راکردم و خداوی را در رويا گفت:ميدانم که اين را به ساده
دلی خود کردی ،و من نيز از ھمين بابت ترا آگاه کردم که خطا نورزی و نگذاشتم که با او
ھمخوابه شوی .پس االن زوجه اين مرد را به او رد کن ،زيرا که او پيغمبر است و برای تو دعا
خواھد کرد تا زنده بمانی ،و خداوند فرج ھای زنان ابيملک را بخاطر ابرام بست .پس ابيملک
ابرام را نزد خود خوانده بدو گفت :به تو چه گناه کرده بودم که کارھای ناکردنی با من کردی؟ و
ابراھيم نزد خدا دعاکرد که فرج ھای زنان و کنيزان ابی ملک را دوباره باز کند تا اوالد بھم
رساند .پس ابی ملک گوسفندان و گاوان و غالمان و کنيزان به ابراھيم بخشيد و زوجه اش سارا
را به وی رد کرد و به سارا گفت:اينک ھزار مثقال نقره به برادرت دادم ،پس زودتر از اينجا
برويد” )سفر پيدايش ،باب دوازدھم ١٠ ،وباب بيستم. (٨- ٢ ،
..........................................................................................................
ھمزمان با اين ماجرا ،لوط پيغمبر برادرزاده ابرھيم که ھمراه او از اور سرزمين کنعان آمده ولی
به مصر نرفته است در شھر سدوم سکونت ميگزيند ،ولی محيط زندگی او برايش نا خوشايند
است ،زيرا مرد سدوم عمدتا ھمجنس باز و لواط کارند )اصطالحی که نام لوط آمده است( .بھمين
جھت خداوند دو فرستاده خودرا به صورت دو مرد جوان نزد او ميفرستد تا به وی خبر دھند که
يھوه تصميم به نابودی سدوم و ساکنان آن گرفته است:
" ...و وقت عصر آن دو نفر وارد سدوم شدند و به خانه لوط درآمدند و وی نان فطيرپخت ،پس
تناول کردند .اما ھنوز به خواب نرفته بودند که مردان شھر از جوان و پير از ھر جانب خانه لوط
را احاطه کردند و به او گفتند آن دو مرد را که امشب به نزد تو درآمده اند نزد ما بيرون آر.
آنگاه لوط نزد ايشان بيرون آمد و دررا از عقب خود ببست ،و گفت ای برادران من ،زنھار بدی
مکنيد .اينک من دو دختر دارم که مردرا نشناخته اند .ايشان را االن نزد شما بيرون آورم تا
ھمگی شما آنچه درنظرتان پسند آيد با ايشان بکنيد ،لکن کاری به اين دومرد نداشته باشيد .گفتند
دور شو وگرنه با خود تو از ايشان بدتر کنيم .پس به لوط ھجوم آوردند تا دررا بشکنند ،ولی آن
دو مرد لوط را نزد خود به خانه درآوردند و دررا بستند و آن اشخاص را که بر در خانه بودند
از خردو بزرگ کور کردند که قدرت پيدا کردن دررا نداشته باشند .پس لوط گفتند که پسران و
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دختران و دامادان خود و ھر که را درشھرداری از اين مکان بيرون آور ،زيرا خداوند مارا
فرستاده است تا آنرا ھالک کنيم ،اما بنظر دامادان لوط اين سخن مسخره آمد و در شھر ماندند.
و ھنگام طلوع فجر آن دو فرستاده به لوط گفتند که در رفتن شتاب کند .و چون آفتاب طلوع کرد
لوط و زن و دخترانش از سدوم بجانب صوغر بيرون رفتند ،آنگاه خداوند بردو شھر سدوم و
عموره باران گوگرد و آتش از آسمان بارانيد و آن شھرھا و تمام وادی و جميع سکنه آنھا و
نباتات زمين را واژگون ساخت .اما زن لوط از عقب خود نگريست و ستونی از نمک شد .ولوط
از صوغر بيرون آمده با دو دختر خود به کوه در آمد و در مغاره ای سکنی گرفت .و دختر بزرگ
به کوچک گفت:اينک پدر ما پير شده و مردی بر روی زمين نمانده است که بر حسب عادت کل
جھان به ما درآيد .بيا تا پدر خود را شراب بنوشانيم و با او ھمبستر شويم تا نسلی از پدر خود
نگاه داريم .پس درھمان شب پدرخود را شراب نوشانيدند و دختر بزرگ آمده با پدر خويش
ھمخواب شده و واقع شد که روز ديگر خواھر بزرگ به کوچک گفت اينک شب پيش باپدرم
ھمخواب شدم .پس امشب نيز او را شراب بنوشانيم و اين بار تو با او ھمخواب شوتا ھر دو
نسلی از پدرخود نگاه داريم .پس آن شب نيز پدرخود را شراب نوشانيدند و دختر کوچک با او
ھمخواب شد .و ھر دو دختر لوط از پدرخود بار دار شدند ،و دختر بزرگ پسری زائيد که او را
موآب نام داد و او پدر موآبيان است ،و دخترکوچک نيز پسری زائيد که او را بن عمی نام داد و
وی پدربنی عمون است” )خالصه شده از سفر پيدايش ،باب نوزدھم(.
..........................................................................................................
پس از مرگ ابراھيم ،پسرش اسحاق جانشين او ميشود ،وچون بار ديگر کنعان دچار قحطی شده
است درنظر ميگيرد مانند پدرش به مصر برود ،ولی اين بار خداوند با نظر او موافقت نميکند”:
و خداوند فرمود اکنون تو به مصرفرود نيا ،بلکه در جرار ساکن شو ،و من تمام اين زمين را
به تو ميدھم و ذريت ترا مانند ستارگان آسمان کثير ميگردانم و تمام زمين را به تو ميبخشم و
ازذريت تو جميع ملتھای جھان را برکت ميدھم ،زيرا که ابراھيم قول مرا شنيد و اوامر و احکام
و فرايض مرا نگاه داشت" )سفر پيدايش ،باب بيست و ششم.(۵- ١ ،
در اشاره بدين نوشته تورات ولتر تذکر ميدھد که احتماال خداوند در فرستادن اين وحی فراموش
کرده بود که غير از موضوع ختنه فرزندان ذکور اسرائيل ھيچگونه امر و حکم و فرضيه ای به
ابراھيم ابالغ نکرده بود.
به دستور يھوه ،اسحاق به سرزمين جرار ميرود ،ولی وی نيز در آنجا درست ھمانند آنچه پدرش
در مصر کرده بود زن خود را خواھرش معرفی ميکند ”:پس اسحاق درجرار اقامت نمود ،و
مردمان آنجا درباره زنش ) Rebeccaرفقه( که زنی نيکو منظر بود از او جويا شدند و او
گفت که خواھر من است .پس چون مدتی درآنجا توقف نمود چنان اتفاق افتاد که ابيملک پادشاه
از دريچه نظاره کرد و ديد که اينک اسحاق با رفقه مزاح ميکند .پس اسحاق را نزد خود خواند
گفت ھمانا که اين زوجه تست ،و چرا گفتی که خواھر من است تا يکی از قوم من با او ھمخوابه
شود و مارا به گناه بزرگی آورده باشی؟ ")سفر پيدايش ،باب بيست وششم.(١٠ – ۶ ،
...............................................................................................................
اسحاق دارای دو فرزند است بنام عيسو و يعقوب ،که دو قلوبدنيا آمده اند ،و چون عيسو زودتر
از يعقوب متولد شده حقا جانشينی پدر را با او است ،ولی در عمل فرزند ديگرش يعقوب ،که
بيشتر مورد عالقه مادراست ،با توطئه ای که به طراحی مادرش ترتيب ميدھد اين حق پيغمبری
را از او برادرش غصب ميکند و بعدا يھوه خداوند نيز با علم بدين فريبکاری بر آن صحه ميگذارد:
" ...و چون اسحق پير شد و چشمانش از ديدن تار گشته بود ،پسر بزرگ خود عيسو راطلبيده
به وی گفت ترکش و کمان خويش را گرفته به صرا بروونخجيری برای من بگير خورشی چنانکه
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دوست ميدارم برای من ساخته نزد من حاضر کن تا بخورم و جانم قبل از مردنم ترا برکت دھد.
و چون اسحق به پسر خود عيسو سخن ميگفت رفقه که زوجه اسحق بود شنيد و رفته پسر خود
يعقوب را خوانده گفت اکنون که عيسو به صحرا رفته بسوی گله بشتاب و دو بزغاله خوب از
بزھا برای من بيار تا از آنھا غذائی برای پدرت بطوريکه دوست ميدارد بسازم و آنرانزد پدرت
ببر تابخورد و ترا قبل از وفاتش بجای عيسو برکت دھد ...و رفقه جامه فاخر عيسو را گرفته به
يعقوب پوشانيد ،و خورش و نانی که پخته بود بدست پسر خود يعقوب سپرد .پس يعقوب نزد
پدرخود آمده گفت ای پدر ،من نخست زاده تو عيسو ھستم و آنچه بمن فرمودی کردم .االن برخيز
و بنشين و از شکار من بخور ...پس شراب برايش آورد و اسحق آن طعام وشراب را بخورد و
برکت پيغمبری خود را به او داد .و چون از برکت دادن به بعقوب فارغ شد ،بمجرد بيرون رفتن
يعقوب از حضور پدر ،برادرش عيسو از شکارباز آمد و او نيز پدر خود نيز آورده بدو گفت پدر
من برخيز و از شکار پسر خود بخور تا جانت مرا برکت دھد .پدرش اسحاق به وی گفت تو
کيستی؟ گفت من پسر نخستين تو عيسو ھستم .آنگاه لرزه بر اسحاق افتاد و گفت پس آن که بود
که نخجيری صيد کرده برايم آورد و قبل از آمدن تو اورا برکت دادم؟ عيسو نعره عظيم وتلخ
برآورده به پدرخود گفت ای پدرم يه من نيز برکت بده .گفت برادرت به حيله آمد و برکت تراگرفت
و او را بر تو سرور ساختم وھمه برادرانش را نيز غالمان او گردانيدم و غله و شيره را رزق
او دادم .به ناچار تو نيز برادر خود را بندگی خواھی کرد” )سفر پيدايش ،باب بيست و ھفتم١ ،
٢
– .(۴٠
يعقوب بعدا به شھر ارام نزد خالوی خود ميرودتا با دختر او زناشوئی کند ،و درنھايت عليرغم
منع مذھبی صريح تورات که يھوديان حق ازدواج با دو خواھر را در يک زمان واحد ندارد ،ھر
دودختر او را به زنی ميگيرد .درراه اين سفر ،خداوند درعالم خواب از باالی نردبانی که تا آسمان
ادامه دارد بدو اعالم ميکند که زمينی را که وی درآن خفته است به او و به ذريت او ميبخشد...":
ذريت تو مانند غبار زمين زياد خواھد شد و به مشرق و
__________________________________
من نيز حاضر خواھم بود او را يھوه خدای خودم بشناسم و از آنچه به من بدھد ده يک آنرا به
او بدھم” )سفر پيدايش ،باب بيست و ششم .(٢٣ – ١٨ ،در ارام يعقوب پس از وصلت با لئاو
راحل دختران او ،گله او را ھمراه با دخترانش بر ميدارد و به سوی کنعان فرار ميکند و پس از
آنکه در نيمه راه با خدا کشتی ميگيرد به موطن خود باز ميگردد.
...............................................................................................................
در بازکشت يعقوب ،پسر حمور رئيس قبيله که شکيم نام دارد عاشق دينا دختر يعقوب
ميشودودرجريان يک ديدار به زور با او ھمبستری ميکند ،و فردای آن از پدرش ميخواھد که از
اين دختر برای او خواستگاری کند .حمور بدين منظور به مالقات يعقوب می آيد و به او و
پسرانش ميگويد که دل پسرم شکيم شيفته دختر و خواھر شما است و چه بھتر که او را به زنی
به وی بدھيد و از ين پس نيز دختران ما را برای جوانان خود به زنی بگيريد و دختران خود را
 -- ٢ولتر درارزيابی خود از کتاب مقدس ،دراشاره بدين نوشته تورات از قول بولينگبروک محقق انگليسی وبوالنژه کشيش و مورخ
فرانسوی نقل ميکند که بر اساس مندرجات تورات ،ظاھرا ھمه انبياء بزرگ اسرائيل سابقه دزدی داشته اند ،زيرا می بينيم ابراھيم با
دروغی که به فرعون مصر ميگويد از او عطايای فراوان ميدوزدد ،و يعقوب با فريب دادن پدرش برکت پيغمبری را از برادرش ميدزددو
بعد ھم دو دختر دائی خود را از پدرشان ،و راحيل حق لبنان را از او ميدزدد ،و پسران راحيل دارائی ميھمانان خود را ،و فرزندان آنھا
ملت مصر را و بعد ھم ھمه اموال کنعانيان را .و خود ولتر با طنز ھميشگی خويش ميافزايد :اين کفر گويان متوجه نيستند که بھر حال
خداوند مصلحت خودش و قوم بر گزيده اش را بھتر از ما تشخيص ميدھد.
و مغرب و شمال و جنوب منتشر خواھی شد و من ترا در ھر جائی محافظت فرمايم ،و تا آنچه را که به تو گفته ام بجا نياوردم رھايت
نخواھم کرد" )سفر پيدايش ،باب بيست وھشتم .(١٧- ١٣ ،با اينھمه يعقوب در ھنگام بيدار شدن بجای ھر گونه سپاسگزاری ميگويد
که ”:اگر يھوه به من نان دھد تا بخورم و رخت دھد تا بپوشم ،ومرا به سالمت بخانه پدرم باز گرداند
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نيز به جوانان ما به زنی بدھيد ،و در زمين ما ساکن شويد و درآن خانه بسازيد و تجارت کنيد.
و بعدا خود شکيم به يعقوب و پسرانش پيشنھاد ميکند که دختر را به زنی بدو بدھند و ھر اندازه
بخواھند مھريه و پيشکش از او بخواھند .بقيه داستان را از خود تورات بشنويد ":اما پسران
يعقوب در جواب شکيم و پدرش به مکر سخن گفتند ،پس بديشان گفتند اين کار برای ما ننگ
است که خواھر خود را به شخص ختنه نشده است بدھيم ،لکن بدين شرط با شما ھمداستان
ميشويم که ھر ذکوری از شما ختنه شود ،آنگاه دختران خود را به شما دھيم و دختران شما را
برای خود گيرم و با شما ساکن شده يکقوم شويم ،در غير اين صورت دختر خود را برداشته از
اينجا کوچ خواھيم کرد .و سخنان ايشان به نظر حمور و پسرش شکيم پسند افتاد ....پس حمور
و پسرش شکيم به دروازه شھر خود بر آمده به مردمان گفتند اين مردمانی که نزد ما آمده اند
صالح انديش ما ھستند .پس بھتر است که در اين زمين ساکن شوند و درآن تجارت کنند و دختران
ايشان را به زنی بگيريم و دختران خود را بديشان بدھيم .اما ايشان فقط بدين شرط با ما متفق
خواھند شد که ھر ذکوری از ما ختنه شود چنانکه خود ايشان مختونند .پس ھمه کسانی که به
دروازه شھر در آمدند بدين کار رضا دادند و ھر ذکوری از آنان مختون شدند ....و در روز سوم
که ھمه آنان دردمند و بستری بودند دو پسر يعقوب شمعون و الوی ھر يکی شمشير خود را
گرفته دليرانه به شھر آمدند وھمه مردان را کشتند ،و حمور و پسرش شکيم را نيز به دم شمشير
کشتند و دينا را از خانه شکيم برداشته بيرون آمدند ،و پسران يعقوب بر کشتگان آمده شھر را
غارت کردند ،و گله ھا و رمه ھا و االغھا و آنچه در شھر و آنچه در صحرا بود گرفتند ،و تمامی
اموال ايشان و ھمه اطفال و زنان ايشان را به اسيری بردند و آنچه درخانه ھا بود تاراج کردند.
پس يعقوب به شمعون والوی گفت مرا به اضطراب انداختيد و مرا نزد سکنه اين زمين يعنی
کنعانيان مکروه ساختيد .و من درشماره نسبت بدانان قليلم ،ھمانا که برمن جمع شوند و مرا
بزنند و من با خانه ام ھالک شوم .گفتند آيا او خواھر ما را بيعصمت کند؟ پس خدا به يعقوب
گفت اينک که چنين شده بر خاسته به بيت ئيل بر آ و در آن ساکن شو و درآنجا برای من
قربانگاھی بساز .پس يعقوب به اھل خانه خود و ھمه کسانی که با وی بودند گفت خويشتن را
طاھر سازيد و زختھای خود را عوض کنيد تا بر خاسته به بيت ئيل برويم .پس کوچ کردند و خدا
خوف خود را برشھر ھای گرداگرد ايشان بر قرار کرد که بنی يعقوب را تعاقب نکردند” )سفر
پيدايش ،باب سی وچھارم و سی و پنجم(.
...............................................................................................................
فرزند ارشد يعقوب يھودا است که برکت پيغمبری را از پدر دريافت ميدارد .وی از دختر مردی
کنعانی صاحب سه پسر بنام عير و اونان وشيله ميشود ،و زنی به نام تامار برای پسر ارشدش
عيرميگيرد ،ولی خداوند از عير خوشش نميايد و او را ميميراند .ويھودا پس از مرگ او ،به
پسر دومش اونان تکليف ميکند که به تامار زن برادر خود درآيد تا حق برادر شوھری را بجا
آورده نسلی برای خود پيدا کند .بقيه داستان را از زبان خود تورات بشنويد ....”:لکن چونکه
اونان دانست که آن نسل از آن او نخواھد بود ھنگاميکه به زن برادرخود درآمد بر زمين انزال
کرد تا نسلی برای برادر خود ندھد .و اين کار او در نظر خداوند ناپسند آمد و او را نيز بميراند.
و يھودا به عروس خود تامار گفت که اينک در خانه پدرت بيوه بنشين تا پسر سوم من شيله
بزرگ شود ،زيرا که مبادا او نيز مثل برادرانش بميرد .پس تامار رفته در خانه پدر خود ماند.
و چون روزھا سپری شد يھودا نزد پشم چينان گله خود به شھری که پدر تامار درآنجا ساکن بود
آمد .و به تامار خبر دادند که اينک پدر شوھرت برای چيدن پشم گله خويش ميآيد .پس وی رخت
بيوه گی را از خويشتن بيرون کرده بر قعی به روی خود کشيد و خود را در چادری پوشيد و به
دروازه شھر بنشست ،زيرا ديد که شيله پسر سوم يھودا بزرگ شده است ولی تامار را به زنی
به او نداده اند .و چون يھودا او را بديد وی را فاحشه پنداشت زيرا که روی خود را پوشيده بود.
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پس به سوی او ميل کرد و گفت بيا تا به تو درآيم .مرا چه ميدھی تا به من درآئی؟ گفت :بزغاله
ای از گله برايت ميفرستم .گفت :آيا گرو ميدھی تا بفرستی؟ گفت :ترا چه گرو دھم؟ گفت مھر
و زنار خودرا و عصائی را که دردست داری.پس اينھارا به وی داد و بدو در آمد .واو از وی
آبستن شد و برخاسته برفت وبرقع را از روی خود برداشته رخت بيوه گی پوشيد .و يھودا بزغاله
را توسط دوست خود فرستاد تا گروھا را از دست آن زن بگيرد ،اما وی او را نيافت ...و بعد از
سه ماه يھودا را خبر دادند که عروس تو تامار زنا کرده است و اينک از زنا آبستن شده است.
پس يھودا گفت وی را بيرون آوريد تا سوخته شود .و چون اورا بيرون می آوردند نزد پدر شوھر
خود فرستاده گفت از مالک اين مھر و زنا و عصا آبستن شده ام .يھودا آنھا را شناخت و گفت
او بی گناه است زيرا که او را به پسر خود شيله ندادم ....و چون وقت وضع حملش رسيد اينک
دو فرزند توأم در رحمش بودند .و چون ميزائيد يکی دست خود را بيرون آورد و درحال قابله
ريسمانی قرمز گرفته بر دستش بست و گفت اين اول بيرون آمد و دست خودرا باز کشيد و اينک
برادرش بيرون آمد .پس او رافارص ناميدند و برادرش را زارح ناميدند) .سفر پيدايش ،باب سی
وھشتم .(٣٠ – ١ ،ولتر در اشاره بدين وقايع نگاری کتاب مقدس مينويسد ”:قاعدتا بايد جای
تعجب باشد که يک پيغمبر محترم ،با موی سپيد ،در روز روشن و در کنار دروازه شھر با يک
فاحشه روپوشيده مجامعت کند ،ولی از اين نيز بيشتر اين موضوع جای شگفتی دارد که در
شجره نامه ای که انجيل از عيسی مسيح آورده ،عيسی از نسل يکی از ھمين دو پسر زنا زاده
يھودا و تامار شناخته ميشود....”:و ابراھيم اسحاق را آورد ،و اسحاق يعقوب را ،و يعقوب
يھودا و برادران او را ،و يھودا فارص و زارح را از تامار آورد ،و فارص حصرون را ،و...
ويسا داود پادشاه را ،و داود سليمان را....و ايلعازرمتان را ،و متان يعقوب يوسف شوھر مريم
را ،که عيسی مسمی به مسيح از او متولد شد” )انجيل متی ،باب اول.(١۶ – ١ ،
...............................................................................................................
پس از پيغمبران ،نوبت به پادشاھان اسرائيل ميرسد که در عين حال ھم پادشاه و ھم پيغمبرند:
" و واقع شد دروقت عصر ،که داود پادشاه از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه گردش کرد ،و
از پشت بام زنی را ديد که خويشتن را شستشو ميکند و آن زن بسيار نيکو منظر بود .پس داود
فرستاده درباره زن استفسار نمود ،و او را گفتند که اين بتشبع زوجه” اوريا” )سردار اسرائيل
در جنگ با موآبيان( است .و داود قاصدان فرستاد که او را بياورند ،و چون او نزد وی آمده
داود با او ھمبستر شد ،پس او به خانه خود برگشت .و آن زن حامله شدو پيغام به داود فرستاد
که من حامله ھستم .پس داود اوريا شوھر او را نزد خود طلبيد و به او گفت به خانه ات برو و
پايھای خود را بشوی ،و چنين قصد داشت که او در خانه با زوجه اش ھمبستر شود و پندارد
که زنش از او حامله است .اما اوريا درخانه داود با ساير بندگان آقايش خوابيد و به خانه خود
نرفت .و داود را خبر دادند که اوريا به خانه خود نرفته است .پس داود به اوريا گفت مگر تو از
سفر نيامده ای ،پس چرا به خانه خود نرفتی؟ اوريا گفت که سربازان اسرائيل دراردوھا ساکنند
و بندگان آقايم در بيابان خيمه نشينند .چگونه من به خانه خود بروم تا بخورم و بنوشم و با زن
خود بخوابم؟ به حيات تو قسم که اين کار را نخواھم کرد.و داود که چنين ديد بامدادان مکتوبی
برای يوآب فرمانده جبھه جنگ دربرابر بنی عمون نوشته برست خود اوريا برای او فرستاد و
درمکتوب به اين مضنون نوشت که اوريا را درموضع مقدم جنگ بگذاريد و عقبش را خالی
بگذاريد تا زده شود و بميرد .و چون يوآب شھر را محاصره ميکرد اوريا را درمکانی که ميدانست
مردان شجاع دشمن درآنجا ميباشند گذاشت ،و مردان شھر بيرون آمده با يوآب جنگ کردند و
اوريا کشته شد.....و چون زن اوريا شنيد که شوھرش مرده است برای او ماتم گرفت ،و چون
ايام ماتم گذشت داود فرستاده اورا به خانه خود آورد .و او برايش پسری زائيد” ) .کتاب دوم
سموئيل ،باب يازدھم( .واکنش يھوه ،خدای اسرائيل در برابراين جنايت در تورات چنين آمده
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است ...”:و خداوند به داود پيغام فرستاد که من خانه آقايت )شا ئول نخستين پادشاه اسرائيل(
را به تو دادم و زنان اورا به آغوش تو انداختم ،و اگر اين برايت بس نبود بازھم چنين و چنان
ميکردم .پس چرا با زن اوريای حتی زنا کردی و شوھرش را به شمشير بنی عمون به قتل
رسانيدی؟ اينک ميخواھی که زنان تراپيش چشم تو گرفته به ھمسايه ات بدھم که دربرابر آفتاب
و پيش تمام اسرائيل با آنھا بخوابد؟  .....با اينھمه گناه ترا عفو ميفرمايم و تو نخواھی مرد،
ليکن پسر حرامزاده تو البته خواھد مرد )کتاب دوم سموئيل ،باب دوازدھم.(١۴ – ٧ ،
ظاھرا داود تا آخر عمر برھمين روال باقی ماند ،زيرا که در تورات آمده است ”:و داود پيغمبرپير
و سالخورده شد و ھر چنداورا لباس ميپوشاندند گرم نميشد ،و خادمانش وی را گفتند به جھت
آقای ما باکره ای جوان بطلبند تا درآغوش تو بخوابد تا آقای ما گرم بشود.پس درتمامی حدود
اسرائيل دختری نيکو منظر طلبيدند و دوشيزه ای را بنام شونميه يافته آوردند که بسيار نيکو
منظر بود” )کتاب اول پادشاھان ،باب اول.(٣ – ١ ،
محققان متعددی درتورات نشانھائی از اين يافته اند که داود پيغمبر ھمجنس باز نيز بوده است،
و اين استنباط از مرثيه ای ناشی ميشود که داود پس از دريافت خبر مرگ نابھنگام يوناتان فرزند
جوان و زيباروی شائول نخستين پادشاه اسرائيل درسوگ او سروده و متن آن درکتاب دوم
سموئيل )باب اول (٣٧ – ٢۶ ،آمده است ”:ای برادر من يوناتان ،برای من بسيار نازنين
بودی ،زيرا محبت من و تو تنھا محبت دو برادر نبود ،محبت مردان با زنان بود” .با اينوصف
ھمين داود بعدا بخاطر ارضای جبعونيان ھفت پسر شائول را تسليم آنان ميکند تا به دارکشيده
شوند ،ھمچنانکه سردار و پسر عم شائول را که قبال با تطمع به خود جلب کرده و بدست او
توطئه عليه شائول را به ثمر رسانيده بود تا خودش جانشين اوشود ،پس از رسيدن به سلطنت
به شمشير ميميرد و بعد درمراکش عزاداری ميکند و عود مينوازد وسرودميخواند )کتاب دوم
سموئيل ،باب سوم ٣٢ ،و .(٣٣
در خود تورات آمده است که داود زندگی اجتماعی خود را با راھزنی آغاز کردو دررأس ششصد
راھزن به غارت و کشتار درنواحی مختلف پرداخت و يکبار برای اينکه خبر کشتار او به اطالع
پادشاه اکيس نرسد ھمه مردان وزنان و حتی کودکان شيرخوار را سر بريد )کتاب اول پادشاھان،
باب بيست و ھفتم( .وقتيکه راھزنان عليه او عصيان ميکنند و در صدد کشتنش بر می آيند ،وی
از خداوند چاره جوئی ميکند و يھوه بدو توصيه ميکند که به سرزمين ثروتمندعمالقه دستبرد
بزند تا اين راھزنان در آنجا به غارت پردازند و از او راضی شوند )ھمان کتاب ،باب سی ام(.
بعد از تصرف شھرک” رابا” که مردمش به سختی مقاومت کرده اند ،داود دستور ميدھد که
ھمه ساکنان آنرا از وسط اره کنند و بعد در کوره ھای آجر پزی بسوزانند )کتاب دوم پادشاھان،
باب دوازدھم(.
و ھمين داود درتورات پسرخدا و نخست زاده او شناخته ميشود که در کنار وی بر تخت نشسته
است ،و خود يھوه درباره او ميگويد ”:من گوسفندان خويش را طلبيده آنھا را تفقد خواھم کرد،
آنھا را بچراند ،يعنی بنده خودم ادود را ،و من يھوه خدای ايشان خواھم بود و بنده من داود
امير ايشان خواھد بود” )کتاب حزقيان نبی ،باب سی وچھارم.(٢۴ – ١١ ،
...............................................................................................................
"و واقع شد که ابشالوم پسر داود نبی را خواھری نيکو صورت بنام تامار بودو امنون پسر ديگر
داود اورا دوست ميداشت .و امنون چنان گرفتار خواھر خودش تامار شد که بيمار گشت ،زيرا که
او باکره بود و به نظر امنون دشوارآمد که با وی کاری کند .و امنون دوستی داشت بنام يوناداب
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بن شمعی که برادر زاده داود بود ،و مردی بسيار زيرک بود .و او وی را گفت ای پسر پادشاه
چرا روز به روز چنين الغر ميشوی؟ امنون وی را گفت که من تامار خواھر خودم را دوست
ميدارم ونميتوانم با او کاری کنم .و يوناداب ويرا گفت بر بستر خود خوابيده تمارض نما ،و چون
پدرت برای عيادت تو بيايد وی را بگو تمنا اينکه خواھر من تامار بيايد و مرا خوراک بخوراند
و خوراک را درنظر من حاضر سازد تا ببينم و از دست وی بخورم .پس امنون خوابيده تمارض
نمود و چون پادشاه به عيادتش آمد امنون به پادشاه گفت تمنا اينکه خواھرم تامار بيايد و دو
قرص طعام پيش من بپزد تا از دست او بخورم .و داود نزد تامار فرستاده گفت االن به خانه
برادرت امنون برو و برايش طعام بساز .و تامار به خانه برادر خود امنون رفت و او خوابيده
بود ،و آرد گرفته خمير کرد و پيش او قرصھا ساخته آنھا را پخت و تابه را گرفته آنھا را پيش
او نھاد .اما امنون از خوردن ابا نمود و گفت ھمه کس را از نزد من بيرون کنيد و ھمگان از نزد
اوبيرون رفتند.و امنون به تامار گفت خوراک را به اتاق بياور تا از دست تو بخورم ،و تامار
قرصھا را که ساخته بود گرفته نزد برادر خود امنون به اطاق آورد ،و چون پيش او گذاشت تا
بخورد او وی را گرفته به او گفت ای خواھرم بيا با من بخواب .تامار وی را گفت :نی ،ای
برادرم ،مرا ذليل مساز زيرا که چنين کار در اسرائيل کرده نشود و اين قباحت را به عمل مياور
زيرا من ننگ خود را کجا ببرم؟ پس تمنا اينکه به پادشاه بگوئی و او مرا از تو دريغ نخواھد
نمود .ليکن امنون نخواست سخن وی را بشنود و بر اوزور آور شد و با او خوابيد .و چون از
مجامعت فارغ شد بر وی بغض نمود و وی را گفت برخيز و برو .او وی را گفت چنين مکن زيرا
اين ظلم عظيم که در بيرون کردن من ميکنی بدتر است از آن ظلم ديگری که با من کردی .ليکن
او نخواست که وی را بشنود .پس خادمی را که او را خدمت ميکرد خوانده گفت اين دختر را
ازنزد من بيرون کن و در رااز عقبش ببند .و خادم او را بيرون کرد ه دررا از عقبش بست .و
تامار جامه رنگارنگ خود را که دختران باکره پادشاه بدان ملبس ميشدند دريده و خاکستر بر سر
خود ريخت ،و برادرش ابشالوم وی را گفت که ای خواھرم اکنون خاموش باش چون برادرتو
است و از اينکار متفکر مباش .پس تاماردر خانه برادر خود ابشالوم درپريشانحالی ماند )کتاب
دوم سموئيل ،باب سيزدھم.(١٢ – ١ ،
در ھمين تورات )سفرالويان ،باب بيستم (١٧ ،بصورت فرمان مستقيم يھوه به موسی گفته شده
است که” کسيکه عورت خواھر خود را کشف کند بايد در مقابل چشمان پسران قوم خود منقطع
)نابود(شود" ولی ظاھرا اين حکم يھوه پسر پادشاه پيغمبر را شامل نشده ،زيرا به روايت خود
تورات دو سال بعداز اين ماجرا ،امنون به دستور داود درضيافتی که ابشالو ترتيب داده است
شرکت ميجويد و درآنجا بدست برادرش کشته کشته ميشود .اندکی بعد از آن ابشالو عليه پدرش
داود ،پسرخدا وشبان او و پادشاه و پيغمبر اسرائيل ،قيام ميکند و دراين قيام ھمه مردم جانب
ابشالوم را ميگيرند ....":وپيروان ابشالوم روز بروز زيادتر ميشدند ،و کسی نزد داود آمده اورا
خبر داد که دلھای مردان اسرائيل به ابشالو م گرويده است ،و داود به تمامی خادمان خود که با
او دراورشليم بودند گفت برخاسته فرار کنيم واال ما رااز ابشالوم نجات نخواھد بود .پس پادشاه
وتمامی اھل خانه اش با وی رفتند و پادشاه تنھا ده زن را که متعه او بودند برا ی داشتن خانه
واگذاشت” )کتاب دوم سموئيل ،باب پانزدھم.(١۶- ١٣ ،
...............................................................................................................
سليمان پيغمبر )وپادشاه( ،پسر داود و بتشبع )ھمان زنی که داود پيغمبر با او زنا کرده و بعد
شوھرش رادر جبھه جنگ به قتل رسانيده بود( ،عليرغم ھمه آن داستانھای محير العقولی که
به وی نسبت داده شده ،در دوران چھل ساله پادشاھی خود نه پيروزی نظامی مھمی بدست می
آورد و نه حدود قدرتش از سرزمين کوچک اسرائيل فراتر ميرود .در عوض از راه ازدواج با
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دختر فرعون مصر و اتحاد با ھيرام پادشاه صور ،دوران آرامشی را برای کشور خود فراھم می
آورد که حاصل آن رونق اقتصادی و ساختن بناھای بسيار است ،نظير آنچه را مسس دوم مصر
کرده بود .دوران پادشاھی اين پيغمبر با برادرکشی آغاز ميشود ،زيرا داود پدر او درماه آخر
زندگانيش به اغوای بتشبع مادر سليمان ،به تفصيلی که در تورات آمده ،وليعھد قانونی خود را
از جانشينی خلع ميکند و سليمان رادر جای او ميگذارد ،و سليمان درآغاز پادشاھی خود برای
اينکه از شر اين برادر مزاحم راحت شود او را بدين گناه که قصد ازدواج با کنيز پدرش را دارد
به قتل ميرساند )کتاب اول پادشاھان ،باب دوم .(٢۶ – ١ ،عليرغم ھمه اين واقعيتھای تاريخی،
درتورات و مخصوص در قرآن چنان درشکوه آسمانی و زمينی اين سليمان داد سخن داده شده
که احتماال در مورد ھيچ شخصيتی سياسی يا مذھبی ديگر تاريخ جھان نظير ندارد،
زيرا که نه تنھا آدميان و سرزمينھا ی افسانه ای آنسوی درياھا و قاره ھا جمعا دراختيار او
گذاشته شده اند ،بلکه جن و شيطان و باد و آب و مرغان و موران و ماھيان نيز ھمگی سر به
فرمان او دارند ....":و باد صرصر را مسخر سليمان گردانيديم تا او را به ھر سرزمينی که مورد
نظرش باشد ببرد ،و شياطين مسخر او کرديم تا برايش در دريا غواصی کنند يا در دستگاه
حکومتش به کارھای ديگر بپردازند )انبياء ، (٨٢- ٨١ ،و سپاھيان سليمان را از جن و انس
و مرغان فرموديم که دررکابش حاضر آيند )نمل ،(١٧ ،و اجنه را فرمان داديم که به اذن
پروردگار شان کمر به خدمت او ببندند ،و به ھرکدام از آنان که سرپيچيد عذاب آتش سوزان
چشانديم ،و آن اجنه برای سليمان ھر چه ميخواست از کاخھا و نقوش و ظروف بزرگ و ديگھای
عظيم ساختند )سبا ،(١٣- ١٢ ،زيرا که وی نزد ما بسيار مقرب بود ،و نيکو بنده ای بود که
پيوسته به نزدما تضرع ميکرد” )سبا.(٣٠ ،
نمونه ای از اين تضرع را خود تورات در کتاب” غزل غزلھای سليمان” ،مجموعه اشعاری که
سليمان نبی درباره محبوبه ناشناس خود سروده نقل کرده است ...":مرا به قرصھای کشمش
تقويت دھيد و به سيب ھای تازه سازيد ،زيرا که بيمار عشق ھستم .دست چپ دلدارم زير سر من
است و دست راستش مرا در آغوش کشيده است ،محبوبه ام از آن من است و من از آن او ھستم.
ای محبوبه من ،چشمانت از پشت برقع مثل چشمان کبوتر است .لبھايت مثل رشته قرمز و دھانت
زيبا است .دو پستانت مثل دو آھوی دو قلو است که ميان سوسن ھا ميچرند .از لبھايت شھد عسل
ميچکد و زير زبانت عسل و شير است .محبوبه من دست خويش را از سوراخ درداخل ساخت،
و احشايم برای اوبه جنبش در آمد .برخاستم تا در را به رويش باز کنم ،اما دلدارم باز کشته و
رفته بود .ای دختران اورشليم ،شمارا قسم ميدھم که اگر محبوبه مرا بيابيد وی را بگوئيد که من
بيمار عشق ھستم .اگر بپرسيد که محبوبه من کيست ،بدانيد که او سفيد وسرخ فام است .چشمانش
کبوتران نزد نھرھای آب است .لبھايش سوسن ھا است که از آنھا مرصافی ميچکد .دستھايش
حلقه ھای طال است که به زبرجد منقش باشد .ساقھايش ستون مرمربر پايه ھای زرناب است.
دھان او بسيار شيرين و تمام اومرغوبترين است .اين است ای محبوب من ،ای دختران اورشليم
!
ای محبوب من ،پاھايت در نعلين چه زيبا است ! حلقه ھای ران ھايت مثل زيورھااست که صنعت
دست صنعتگر باشد .ناف تو کاسه مدوری پراز شراب است .دو پستانت مثل دو بچه دوقلوی
آھوانند.گردنت مثل برج عاج و چشمانت مثل برکه ھای حشبون است .قامتت مانند درخت خرماست
و پستانھايت مثل خوشه ھای انگور و بوی نفست مثل سيب است و دھانت مانند شراب بھترين.
ای دلدار من ،کاشکی مثل برادر من بودی که پستانھای مادرم را مکيد ،تا چون ترا بيرون
مييافتم ميبوسيدم و رسوايم نميساختند” .در قرآن سليمان بنده شايسته ای است دانسته شده است
که” )بقره ،(١٠٢ ،ولی در خود تورات درھمين باره آمده است:
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" ....سليمان سوای دختر فرعون زنان بيگانه بسياری را دوست ميداشت ،و ھمه اين زنان از
امتھائی بودند که خداوند درباره ايشان بنی اسرائيل را فرموده بود که به ايشان درنيائيد و ايشان
نيز به شما درنيايند ،مبادا که دل شما را به پيروی از خدايان خود مايل گردانند .ولی سليمان
اطاعت امر خداوند را نکرد و خودش به آنھا درآمد .و اورا ھفتصد زن عقدی و سيصد جاريه
بود .و زنانش دل او را از خداوند يھوه برگردانيدند ،و دروقت پيری سليمان واقع شد که برخی
از اين زنان او را به پرستش خدايان بيگانه مايل ساختند ،و دل او مانند دل پدرش داوود با
خدايش کامل نبود .پس به دنبال عشتورت خدای صيدونيان و ملکوم بت عمونيان رفت و به
خداوند شرارت ورزيد و درکوھی که روبروی اورشليم است مکانی بلند به جھت کموش که بت
مو آبيان است و بجھت مولک بت بنی عمون بنا کرد و بجھت ھمه زنان بيگانه خود که برای
خدايان خويش بخور ميسوزانيدند و قربانيھا ميگذرانيدند بھمين ترتيب عمل نمود .پس خشم
خداوند بر سليمان افروخته شد ،و به او امر فرمود که پيروی خدايان غير را ننمايد ،اما او آنچه
را که خداوند به او امر فرموده بود بجا نياورد .پس خداوند به سليمان گفت چونکه اين عمل را
نمودی البته سلطنت را از تو پاره کرده به بنده ات خواھم داد ،ليکن در ايام تو اين را به خاطر
پدرت داود نخواھم کرد ،اما از دست پسرت آنرا پاره خواھم کرد )کتاب اول پادشاھان ،باب
يازدھم ،بندھای  ١تا .(١٢
سليمان از فاحشه ای بنام راحاب صاحب فرزندی بنام بوعز ميشود که از او نيز درنسب نامه
عيسی مسيح درانجيل لوقا ياد شده است خود اين بوعز بر خالف دستور اکيد يھوه با زنی از
قبيله موآب وصلت ميکند بی آنکه اين بار يھوه اين گناه را به روی خودش بياورد .با ھمه تجليلی
که درتورات و انجيل و قرآن از سليمان شده است ،وی از نظر تاريخی پادشاه خود کامه فاسد و
ستمگری است که پشت ملت خود را در زيرفشارھای مالی و اجتماعی خم ميکند و تمام شورشھائی
که بدين مناسبت از جانب توده ھای محروم انجام ميگيرد توسط سربازان مزدور وغالبا اجنبی
اودر خون غرق ميشود .تجليل تورات از وی اختصاصا بخاطر بنای معبد بزرگ يھوه دراورشليم
است و نه بخاطر حکمت و عدالتی که به وی نسبت داده ميشود .ولی ساختمان اين معبد به قيمت
کار اجباری دسته جمعی ھفتاد ھزار بار برو ھشتاد ھزار سنگتراش و ده ھا ھزار بنا بمدت سيزده
سال تمام ميشود )کتاب اول پادشاھان ،باب پنجم .(١۵ ،کار شاق درمعادن ھزاران کارگر را ھر
ساله تلف ميکند .بردگی به بيرحمانه ترين صورت آن برقرار است و طبقه حاکمه با اتکاء به
سليمان ،خود را مالک روح و جسم مردم ميداند )کتاب اول پادشاھان ،باب دوازدھم(١۵ – ١ ،
 .خود سليمان به نوشته تورات  ١۴٠٠ارابه با  ١٢٠٠٠ارابه ران و  ۴٠٠٠٠طويله دراختيار
شخصی خويش دارد )کتاب اول پادشاھان ،باب چھارم (٢۶ ،و حرمسرا ی او شامل  ٧٠٠زن
عقدی و  ٣٠٠جاريه و چند ھزار کنيز است )کتاب اول پادشاھان ،باب يازدھم.(۴ ،
" و وزن طالئی که دريک سال به سليمان رسيد  ۶۶۶وزنه طال بود ...و سليمان  ٢٠٠سپر
طالی چکشی ساخت برای ھر سپر  ۶٠٠مثفال طال بکار برده شد ،و  ٣٠٠سپر کوچک طالی
چکشی که برای ھر سپر  ٣٠٠مثقال طال به کار برده شد ،و تخت بزرگی ساخت و آنرا به طالی
خالص پوشانيد ،و تخت را شش پله و پا انداز زرين بود که به تخت پيوسته بود ،و تمامی
ظروف نوشيدنی سليمان پادشاه از طالو تمامی ظروف خانه او نيز اززرخالص بود” )کتاب دوم
تواريخ ايام ،باب نھم(.
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ولتر در" ديکسيونرفلسفی” خود درفصل مربوط به سليمان حساب کرده است که ارزش صد و
سه ھزار تاالن طال و يک ميليون و سيزده ھزارتاالن نقره که به نوشته تورات از داود به ارث
به سليمان رسيد بدون احتساب بھای جواھرات ،به تسعير زمان ولتر يک ميليادرو صدونوزده
ميليون ليره استرلينگ معادل با  ٢۶ميليارد فرانک فرانسه زمان او بوده است ،و مينويسد که
چنين رقم پولی در مجموع دنيای آن زمان ھم درجريان نبود ،و اگر واقعا چنين ثروتی دراختيار
سليمان بود ،وی ديگر چه نيازی داشت که کشتی ھای افسانه ای خود را درجستجوی طال به
اوفيروس بفرستد؟
چيزی که مسلم است که ھزينه ھمه اين ولخرجی ھای پيغمبرانه سليمان بدوش طبقه دھقان و
کارگر تحميل ميشد و به قول ويل دورانت ھمين فشار طاقت فرسا بود که ساختار اجتماعی جامعه
يھوه رامتزلزل کردو انفجار و دوپارگی کشور يھوه را بيفاصله پس از مرگ سليمان باعث شد.
پرونده قضائی اين پادشاھی که درآئينھای توحيدی مظھر عدالت معرفی شده است بنوبه خود بھتر
از پرونده اجتماعی او نيست .وی درھمان آغاز سلطنت خود چنانکه گفته شد برادر بزرگترش را
عليرغم سوگندی که درمعبد باد کرده است ميکشد )کتاب اول پادشاھان ،باب دوم (٢۵ ،و يوآب
سردار پير داود را که درتحکيم سلطنت خاندان او نقش اساسی داشته دردرون معبد يھوه به قتل
ميرساند )کتاب اول پادشاھان ،باب دوم ،(٣١ ،و”شمعی” سپيد مو را که داود سوگند موکد
خورده بود که به جانش تجاوز نکند سر ميبرد )ھمانجا ،(۴۶ ،ھر چند که دراين مورد خود
داوود نبی به ھنگام مرگ به سليمان وصيت کرده بود که اين رقيب قديمی او را -که خودش قسم
خورده بود او را نکشد – در اولين فرصت به قتل برساند )کتاب اول پادشاھان ،باب دوم.(٩ ،
در ارزيابی شخصيت اين بزرگترين پادشاه تاريخ يھود ،ه  .ج  .ولزدر تاريخ معروف خود
مينويسد ":ھمه آنچه کتاب مقدس در باره اين پادشاه خردمند به ما ارائه ميدارد ،وی را بيش
از پادشاھی خردمند مردمی آدمکش ،فريبکار ،مذبذب و خرافاتی با عدم تعادل روانی و حاکم بر
ملتی که ايمان مذھبی استوار از ھمسايگانش ندارد معرفی ميکند” و تذکر ميدھد که بيرحمی ھا
و تجمل طلبی ھا و حرمسرای چند صد نفری او مارا بيش از ھر چيز بياد امپراتوران رومی و
سلطان ھای عثمانی مياندازد .فراموش مکنيم که معابدی که وی برای سولوخ و عشتارته ،خدايان
زنان غير يھودی خودش درباالی تپه زيتون بنا کرد ،بمراتب از معبدی که دراورشليم برای يھوه
ساخت بزرگتر بود .بموازات ھمه اينھا پرونده حکمت و فضل افسانه ای سليمان نيز پرونده ای
چندان پر افتخار نيست ،زيرا که بر اساس بررسيھای محققان ،کتاب امثال سليمان تورات که
ھمه اشتھار سليمان به خردمندی از آن آمده است ،کتابی است که درسالھای  ٨٠تا  ٣٠پيش از
ميالد مسيح تقريبا بطور کامل از يک کتاب قديمی مصری به عبری ترجمه و بعدا توسط خود
خاخام ھای مترجم بنام سليمان بنيانگذار معبد اورشليم نامگزاری شده است.
ولتر درديکسيونر فلسفی خود نمونه ھائی از اين”امثال" سليمان را آورده است که از جمله آنھا
چنين است ":چھار مسير است که پيشاپيش نميتوان آنھا را مشخص کرد:مسير عقاب درھوا و
مار درروی خاک و کشتی در دريا و آلت مرد در داخل فرج زن" ،و” چھار حيوان را خداوند
بصورت کوچکترين موجودات روی زمين آفريد :مورچه و خرگوش و ملخ و سوسمار”  .نقل
اين نمونه از کلمات قصار سليمان نيز جالب است که” لبھای زن اجنبی عسل را ميچکاند و دھان
او از روغن نرمتر است ،ليکن آخر او مثل افسنتين تلخ است و مثل شمشير دو دم برنده است،
بنا براين طريق خود را از او دور ساز و به درخانه او نزديک مشو” .و درھمين تورات آمده
است که سليمان خودش ھفتصد زن عقدی داشت که بسياری از آنان زنان اجنبی بودند.
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با مرگ سليمان دوران” پادشاھان بزرگ” اسرائيل پايان مييابد و دوره ”پادشاھان کوچک”
آغاز ميشود که تا سال  ۵٨٧پيش از ميالد ،يعنی تا ھنگام سقوط اورشليم بدست نبوکدنصر )بخت
النصر( پادشاه بابل و اسارت بابلی يھوديان ادامه مييابد .ھشتاد و دو پادشاه دراين مدت بر
اورشليم حکومت ميکنند که تقريبا ھمه آنھا به قتل ميرسند .تاريخ اسرائيل در اين سالھا يک
س﷼ تاريک توطئه ،برادر کشی ،فرزند کشی ،فريبکاری خيانت و جنايت است که درھمه آنھا
يھوه ،خدای اسرائيل ،نقش اصلی را دارد .رحبعام ،پسر و جانشين سليمان که به تبعيت از پدر
خود  ١٨زن عقدی و  ۶٠متعه و  ٣٠٠کنيزدارد ،در روز آغاز سلطنت خود به نمايندگان ھمه
مردم اسرائيل که به تبريک او آمده و به وی گفته اند که” پدر تو يوغ ما را چنان سنگين کرد
که کمرمان را شکست و اکنون تو بار بندگی ما را سبکتر کن تا ترا بھترخدمت کنيم” ،ميگويد
که سه روز بعد برای گرفتن پاسخ بنزد او بازميگردند بدانان ميگويد ":پدرم يوغ شما را سنگين
ساخت اما من يوغ شما را سنگين تر خواھم کرد ،پدرم شما را به تازيانه ھا تنبيه مينمود ،اما
من شما را به عقربھا تنبيه خواھم کرد ،چونکه انگشت کوچک من از کمر پدرم کلف تر است”
)کتاب اول پادشاھان ،باب دوازدھم .(١۴ – ٣ ،يورام نواده سليمان ھنگام آغاز سلطنت ھمه
برادران و شمار زيادی از خويشاوندانش را ميکشد .پسر او اخزنا پس از يکسال پارشاھی با
ھمه نزديکانش بر اثر توطئه ای بقتل ميرسد .پس از مرگ او مادرش عتليا فرزندان خودش و
ھمه افراد خاندان سلطنتی را از دم تيغ ميگذراند تا خودش سلطنت کند .ولی پس از شش سال
يکی از پسران او بنام يو آش که بدست عمه کاھنه خود از مرگ نجات يافته است عليه او ميشورد
و مادرش را ميکشد و خودش به پادشاھی ميرسد و اندکی بعد خود او نيز دربستر خواب گردن
زده ميشود .پسرش امازيا سلطنت خود را با کشتن ھمه کسانی که اورا به پادشاھی رسانيده اند
آغاز ميکند ،ولی پس از مدتی مردم براو ميشورند و او از اورشليم فرار ميکند و درراه به قتل
ميرسد و پسرش اوريا شاه ميشود .اين باراوريا بخاطر بدرفتاری با کاھنان بدست يھوه به بيماری
خوره مبتال ميشود و تا آخر عمر درخانه خود زندانی ميماند و پسرش يونام بجای او سلطنت
ميکند که چندی بعد پدرش را به بھانه اينکه از جذام مرده است سر به نيست ميکند .ابی بلخ
پسر جدعون چماغدارانی را اجير ميکند و به دست آنھا ھفتاد برادر خود را بر روی سنگی گردن
ميزند تا حکومت خود را بدون رقيب ادامه دھد .از شش پادشاھی که درعرض ده سال به حکومت
ميرسند پنج نفر کشته ميشوند و اين سری کشتارھا صد وده سال تمام ادامه مييابد ،ھمچنانکه
جنگ خانگی ميان دو کشور يھودا و اسرائيل که پس از مرگ سليمان با تجزيه کشور او آغاز
شده يکصد سال بطول ميانجامد ..دراين مدت بارھا پرستش يھوه بدست پادشاھان اسرائيل موقوف
ميشود و پرستش بعل وملکارتو فحشای مقدس و قربانی کودکان جای آنرا ميگيرد.
جنگھای پايان ناپذيراين پادشاھان با اقوام ھمسايه يا با خودشان ،ھر باره مرگ و ويرانی بيشتری
را برای يھوديان بھمراه می آورد .تورات يکی از نمونه ھای آنرا چنين حکايت ميکند":و قحطی
سخت درسامره بود ،زيرا که بنھدد پادشاه ارام آنرا محاصره کرده بود ،و اينک سر االغی به
ھشتاد پاره نقره و يکربع قاب چلغوزه به پنج پاره نقره فروخته ميشد .و چون پادشاه اسرائيل
بر باره شھر گذر مينمود زنی نزد وی فرياد برآورده گفت ای آقايم پادشاه مرا مدد کن .پس پادشاه
او را گفت ترا چه شده؟ عرض کرد اين زن ديروز به من گفت پسرت را بده تا بخوريم و پسر
مرا فردا خواھيم خورد .پس پسر مرا پختيم و خورديم ،و روز ديگر وی را گفتم اينک پسرت را
بده تا او را بخوريم ،اما او پسر خود را پنھان کرده است” )کتاب دوم پادشاھان ،باب ششم،
.(٢٩ – ٢۴
برگ  14از  45برگ پـــــيامبران

پيامبران در آيين ھای توحيدی

تولدی ديگر

ھرج و مرج داخلی دولت يھود و ناامنی مزمن آن سرانجام بخت النصر پادشاه بابل را واميدارد
تا اورشليم را مستقيما به اداره خود درآورد ،و بدين ترتيب به تارخ پادشاھی يھود پايان داده
ميشود .اين ماجرا درخود تورات چنين آمده است ”:پس نبوکدنصر پادشاه کلدانيان خانه خداوند
را در اورشليم به نجاست آميخت و ظروف خانه خدا و خزانه ھای خدا و گنجھای پادشاھان را
تماما به بابل برد و خانه خدا را سوزانيد و حصار اورشليم را منھدم ساخت و جوانان و پيران را
به شمشير کشت وبقيه السيف آنھا را به بابل به اسيری برد که تا زمان سلطنت پادشاھان فارس
در بندگی او و پسرانش بودند ،تا آنکه پس از ھفتاد سال خداوند کورش پادشاه فارس را
برانگيخت و وی درتمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد که کورش پادشاه فارس ميفرمايد يھوه
خدای آسمانھا تمامی ممالک زمين را به من داده و امر فرموده است که خانه ای برای وی در
اورشليم که در يھودا است بنا نمايم” )کتاب دوم تواريخ ايام ،باب سی وششم.(٢٣ – ١۴ ،
کورش بازگشت قوم اسرائيل را به سرزمين خود تسھيل ميکند و حتی ھزينه تجديد بنای معبد
ويران شده اورشليم را چنانکه تورات با ستايشی بسيار حکايت ميکند از خزانه پادشاھی ايران
ميپردازد .با اين ھمه ،به توشته کتاب يرمياء نبی از صد وپنجاه ھزار يھودی که دربابل به
اسارت بسر ميبرند تنھا سی ھزار نفر حاضر به بازگشت به وطن ميشوند و بقيه آنان ترجيح
ميدھند به زندگی کم و بيش مرفھی که دردوران تبعد دربابل برای خود فراھم آورده اند ادامه دھند
و فقط از دور فرزندان خوب اسرائيل باشند ،آزمايشی که ميبايست دوھزارو پانصد سال بعد
درمورد بازگشت يھوديان کشورھای جھان غرب به کشور باز يافته خودشان تکرار شود .يھوديان
که به اورشليم باز ميگردند پس از طی  ٣٠٠کيلومتر راه پياده ،به مقصد ميرسند و به باز
سازی معبد اورشليم ميپردازند ،ولی اين کار با چنان کندی انجام ميگيرد که بنای معبد تنھا
درزمان پادشاھی داريوش به پايان ميرسد .تقريبا ششصد سال بعد بار ديگر اين معبد بدست
سربازان رومی بکلی ويران ميشود و بعد ،با حمله اعراب جای خود را به مسجد عمر ميسپارد،
بطوريکه امروز تنھا قسمتی از ديوار حصار خارجی آن بنا م ديوار ندبه بر سر پا است.
در زمان عيسی ،درسر زمين اسرائيل که مستعمره روم است پادشاه تازه ای بنام ھروديوس
روی کار می آيد که دست نشانده امپراتوری روم است .وی نيز ،که لقب کبير دارد ،به سنت
پادشاھان گذشته اول ھمه رقبا و مخالفين خود و بعد زن خويش و سه فرزندش را بقتل ميرساند،
و اندکی بعد ازمرگ اوو ظھور و مرگ عيسی ،به پادشاھی دوباره اسرائيل بدست لژيون ھای
تيتوس ،امپراتور روم ،درروزی که تقويم يھودی آنرا نھم ماه آب سال  ٣٨٣٠از خلقت دنيا
ميداند ) ٢٩اوت سال  ٧٠ميالدی( بطور نھائی پايان داده ميشود.
* * *
در ميان  ١٢۴،٠٠٠پيامبری که تنھا درمدت دوھزار سال و آنھم منحصرا درمنطقه کوچکی از
خاورميانه از جانب خداوند برای جھانيان فرستاده شده اند ،پنج تن مقام اولوالعزم دارند که
ابراھيم خليل ﷲ و موسی کليم ﷲ از زمره آنانند .از ديدگاه تورات و انجيل ابراھيم مظھر موجوديت
قوم يھود و موسی مظھر ھويت تاريخی و مذھبی آن تلقی ميشوند و مجتمع” تاريخی – مذھبی”
اسرائيل از ترکيب اين دو پديد آمده است و از نظر قرآن ابراھيم پدر مشترک ھردو قوم يھود و
عرب و نخستين مسلمان تاريخ )بقره (١٣١ ،و موسی بزرگترين پيامبر پيش از محمد و کسی
است که با خدا از روبرو سخن گفته است .با ھمه اينھا ،در ھزاران صفحه از برسيھای تاريخی
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و تحقيقی پژوھشگران تاريخ مذاھب درسه قرن اخير اساسا موجوديت تاريخی اين ھر دو نفر
مورد ترديد ودربسيار موارد مورد انکار قرار گرفته است.
تورات ابرھيم را اولين يھودی معرفی ميکند که يھوه ،خدای اسرائيل ،با او مستقيما تماس
ميگيرد ،و بی مقدمه به وی اطالع ميدھد که در نظر گرفته است از نسل او قومی را به زيادی
ستارگان آسمان وغبار زمين و ريگھای دريا پديد آورد و سرزمينی را در ميان نيل و فرات برای
ھميشه بدانان ببخشد ،به اين شرط که آنھا نيزبعد از اين پسران خود را ختنه کنند ،و موجوديت
تاريخی قوم اسرائيل عمال با اين ميثاق يھوه و ابراھيم آغاز ميشود )سفر پيدايش ،باب ھفدھم،
٣
.(١١ – ٨
پژوھشگران متعدد تاريخ مذاھب درکشورھای مختلف اروپائی وامريکائی ،در قرن گذشته و قرن
حاضر در برسيھای تاريخی و تحقيقی و مذھبی خود بدين نتيجه رسيده اند که شخصيتی بنام
ابراھيم ،بدانصورت که در تورات آمده است ،اصوال وجودخارجی نداشته است ،بلکه در دورانی
بسيارمتاخد تر چنين شخصيتی توسط کاھنانی که درسالھای بعد از اسارت بابلی نويسندگان واقعی
تورات بوده اند برای تثبيت ھويت تاريخی مشخصی جھت قوم يھود ساخته شده است .ازنظر اين
پژوھشگران تاريخ دراين زمينه با يک افسانه اسطوره ای روبرواست و اسامی ابراھيم و غالب
افراد خانواده او بطوری که در تورات آمده است در واقع اسامی شھرھای مختلف بين النھرين
ھستند که آنھارا درلوحه ھای باستان شناسی مکشوفه دراور وماری مربوط به قرن ھيجدھم پيش
از ميالد و الواح کاپادوکی مربوط به ھزاره دوم پيش از ميالد و الواح اوگاريت )راس الشمراء
کنونی( مربوط به قرن پانزدھم پيش از ميالد و نيز الواح مصری مربوط به قرن بيستم پيش از
ميالد عيناميتوان يافت .درمتون توراتی ،شخصيت ابراھيم بسيار ناشيانه ساخته شده ،چنانکه
ھمراھان ابراھيم درمھاجرت وی به کنعان که درباب دوازدھم سفر پيدايش تنھا زن او سارا و
برادرزاده اش لوط و چند مستخدم دانسته شده اند ،در خود کنعان تبديل به عشيره بزرگی ميشوند
که  ٣١٨نفر از آنھا به تنھائی مجموع نيروھای چھار امپراتوری منجمله بابل و ايالم را درھم
ميشکنند )سفر پيدايش ،باب چھاردھم( .بر اساس ھمين بررسيھا ،يکی از انگيزه ھای اصولی
اختراع داستان ابراھيم و وعده يھوه به دو که تمامی ارض کنعان را به ذريت او خواھد داد ،و
جعل داستانھای بعدی ،اين بوده است که فرماندھی ادعائی يھوه را در جنگلھای پياپی قوم يھود
برای تصرف کليه شھرھا و سرزمينھای کنعان ناشی از يک مشيت الھی وانمود کنند که مقدمات
آن از بسيار پيش از آن در ميثاق يھوه با ابراھيم فراھم شده بوده است.
 - ٣عھد نامه ای که درباره آلت تناسلی قوم اسرائيل ميان خداو پيغمبرش امضاء شده است ،احتماال عھدنامه تاريخ بشری است ،زيرا
دراين قرارداد آفريدگار کائنات پيوند خود را با قوم برگزيده خويش در گرو بريده شدن چند سانتيمتر پوستی قرار ميدھد که خود او آن
رابر آلتھای آنان رويانيده است ،و اگر بود و نبودآن تا بدين اندازه مھم بود برای او ھيچ اشکالی نداشت که آنرا اساسا نرويانيده باشد.
تعبيرھای بعدی علمای الھيات درباره منافع بھداشتی ختنه ،صرفا کوششی برای توجيه اين عھد نامه توجيه ناپذير بوده است ،زيرا که
نه خدا پزشک خصوصی قوم يھود است و نه ميلياردھا نفر مردمی که از زمان ابراھيم تا کنون ختنه نشده اند درشرايط بھداشتی نا
مطلوبتری از ختنه شده ھا زيسته اند ،و اتفاقا بخش بزرگی از اين ميلياردھا نفر ،از پيروان غير مستقيم ھمان آئينی ھستند که به دنبال
پيمان خداوند درباره آلت تناسلی پيروان ابراھيم پا به وجود ميگذارد .اھميتی که آلت پسران اسرائيل برای خدا دارد درحدی است که درده
جای ديگر تورات )سفر پيدايش ،باب ھفدھم و باب سی و چھارم ،سفر تثنيه ،باب ھای دھم و سی ام ،کتاب يوشع ،باب پنجم و کتاب
يرميا ء ،باب چھارم( نيز موکدا مورد تذکر قرار گرفته و ظاھرا ھمپايه اھميتی است که تورات برای خروج اسرائيل از مصر و صدور ده
فرمان کوه سينا و بنای معبد سليمان دراورشليم قائل شده است .با اينھمه ،و عليرغم اين برداشت توراتی که ختنه فرزندان ذکور اسرائيل
ابتکار خاص خداوند يھوه درمورد قوم برگزيده خودش بوده است ،مدارک متعدد باستان شناسی و تاريخی نشان داده اند که اين سنت
نيز ،مانند تقريبا ھمه ديگر اسطوره ھای تورات ،از تمدنھاو سنتھای ماقبل توراتی اقتباس شده است و چھار ھزار سال پيش از ميالد
مسيح درمصر وبعدا نيز از کنعان و فنيقيه معمول بوده است ،چنانکه دريکی از نقوش گوری باستانی درنزديکی ھرم سکره ،مربوط به
 ٢۴٠٠سال پيش از ميالد ،نحوه اين عمل ختنه در روی پسر بچه ای ھشت تا ده ساله بدقت مشخص شده است )دائره المعارف بريتانيکا
درمقاله .(Circumcisionاقوام ديگرسامی ،منجمله اعراب نيز از دورانھای کھن با اين سنت آشنا بوده اند.
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در نوشته ھای پيمبران پيش از دوران اسارت بابلی يھوديان ،يا آنچه به نام آنان در دورانھای
بعدی نوشته شده و بعدا بدين پيامبران نسبت داده شده است ،ھيچ تاکيد خاصی بر ابراھيم و
نقش تاريخی و قومی او نميشود و تمام اھميتی که بدو داده شده مربوط به دوران بعد از اين
اسارت است که کاھنان يھود ضرورت استفاده از شيوخ قديمی خود و ساختن روايتی را که يھوه
را از راه اين شيوخ در کليه تحوالت تاريخی قوم يھود دخالت مستقيم دھد احساس کرده اند .در
تمام اين اسطوره سازيھا ابراھيم يک يھودی عادی است که به دالئل ناشناخته ای که به خود
يھوه مربوط ميشود مورد توجه خاص خداوند قرار گرفته است ،ولی دارای ھمه نقاط ضعف و
اشتباھات و حتی نادرستی ھا و فريبکاری ھا و دروغگوئيھای يک بشر معمولی است که در
تورات به تفصيل از آنھا سخن رفته است.
ھمين ابراھيم دردو کتاب ديگر” توحيدی” ھويتی بکلی متفاوت با ھويت توراتی خود پيدا ميکند
که در آن نيز در برداشت انجيلی آن با برداشت قرآنی اختالف اصولی دارد ،و اين اختالف طبعا
ناشی از اختالف ھدفھای کتابھای توحيدی درنتيجه گيريھای مورد نظرشان از نقل داستان ابراھيم
و ويژگيھای آن است .ھدف نويسندگاه تورات از آوردن ابراھيم به صحنه ،چنانکه گفته شد،
دادن بعدی آسمانی به تاريخ قوم يھود از طريق تکيه بر ميثاقی است که ميان يھوه – خدای
اختصاصی يھود – با ابراھيم برقرار شده است ،بدين جھت درآن نه صحبتی از دعوت ابراھيم به
آئين توحيدی به ميان ميآيد ،نه ابرھيم بتی را ميشکند ،نه قانونی را می آورد ،نه به آتش
افکنده ميشود و نه معجزه ای ميکند .افسانه توراتی ابراھيم از اول تا به آخر تنھا بر اساس
تثبيت شيخوخيت يھودی او و اعالم موجوديت قوم يھود ساخته شده است و ھيچ انگيزه ای بيرون
از اين درآن راه ندارد.
انگيزه انجيل از توجه خاص به ابراھيم ،انگيزه ديگری است که مستقيما از ايدئولوژی مسيحيت
ميگيرد ،و براين اصل متکی است که رازقداست ابراھيم را درايمان و خلوص وی به خداوند و
درنکوئی او بايد جست و نه صرفادريھودی بودن او .در اين مورد در خود عھد جديد آمده است":
خدا ايمان ابراھيم را به عنوان نيکی مطلق به حساب او گذاشت .ولی آيا درآن زمان ابراھيم در
چه حالت بود؟ قبل از ختنه شدن او بود يا بعد از آن؟ البته قبل از او بود ،و اين خود عالمتی
بود برای اثبات خدا او را پيش از آنکه ختنه شده باشد به خاطر ايمانش نيک شمرده بود .از اين
رو ابراھيم پدر ھمه کسانی است که به خدا ايمان می آورند و نيک شمرده ميشوند ،حتی اگر
مختون نباشند ،و ھمچنين پدر کسانی است که مختون ھستند ،ولی نه تنھا به خاطر اينکه ختنه
شده اند ،بلکه بخاطر اينکه از ايمانی که ابراھيم دروقت نامختونی داشت پيروی ميکنند” )رساله
پائولوس رسول به روميان ،باب چھارم .(١٢ – ٩ ،در قرآن ھمين ابراھيم بصورتی معرفی
ميشود که ھم با ابراھيم تورات متفاوت است ،ھم با ابراھيم انجيل ،زيرا نقشی که قرآن از او
ميطلبد نه تثبيت اصالت تاريخی قوم يھوه است ،نه تاييد اصل” ختنه قلبی” مسيحيت ،بلکه بت
شکنی توحيدی است که خود محمد پيام اسالمی خويش را بر آن بنياد نھاده بود ،با اين نتيجه
گيری که اسالم از ازل وجود داشته است و يھوديت و مسيحيت تنھا جلوه ھای ناقص و ماقبل
اسالمی آن بوده اند .بدين جھت ھمه آنچه درباره ابراھيم پس از مھاجرت به کنعان در تورات
آمده در قرآن ناديده گرفته شده است به استثنای تولد معجزه آسای اسحاق و قربانی اسماعيل که
برای تکميل نقش ابراھيم ضروری بوده است .در عوض صحنه ھای تازه ای بدين ماجرا افزوده
شده است از قبيل بت شکنی ابراھيم و رفتن او در آتش و بنيانگذاری خانه کعبه بدست او.در يک
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ارزيابی کلی ميتوان ميان ابراھيمی که در تورات تصوير شده است با ابراھيم قرآن ھمان تفاوتی
را يافت که ميان يک گله دار يھودی و يک امام جماعت مسلمان ميتوان يافت.
در تورات ابراھيم )آبرام( يکی از سه فرزند مردی بنام تارح معرفی ميشود که درشھر اور
درسرزمين کلده )بين النھرين( سکونت دارد و به علتی نا معلوم به اتفاق فرزندش ابرھيم و
ھمسر او سارا ،ولوط وفرزند پس ديگرش ،از اين شھر به سوی ارض کنعان مھاجرت ميکند
ولی درنيمه راه درشھر بزرگ حران بار اقامت ميافکند و از آن پس تا پايان عمر  ٢٠۵ساله
خويش در اين شھر ميماند .در تورات تصحيح شده است که ابراھيم در ھفتاد سالگی تارح
دردويست و پنج سالگی وفات يافت ،بدين ترتيت ابراھيم ھنگام عزيمت به کنعان  ١٣۵سال داشته
است و نه چنانکه تورات نوشته است  ٧۵سال ولتر دراشاره به اين تناقض از سه قديش معروف
مسيحی سن اوگوستن و سن اتين و سن ژروم نقل قول ميکند که حل اين مشکل دراختيار خداوند
است ،زيرا عقل بشردراين مورد قاصر است.
بعد از مرگ تارح خداوند به ابرام صالح انديشی ميکند که بسوی کنعان برود ،و آبرام ھفتادو
پنج ساله به اتفاق زن نازای خود سارا و برادرزاده اش لوط و چند ديگر از ھمراھان خويش به
کنعان ميروند و آبرام در آنجا دربلوطستانی نزديک حبرون ساکن ميشودو قربانگاھی برای خداوند
ميسازد .ولی چندی بعد درسرزمين کنعان قحطی ميشود و وی اين بار به صالح انديشی خداوند
به مصر ميرود که درآنجا فراوانی نعمت است ،و در مدت اقامت خود به نحو شرافتمندانه ای که
شرح آنرا درصفحات پيش خوانديد صاحب گاو و گوسفند و شتر فراوان ميشود و به کنعان باز
ميگردد .در تمام اين جريان ،از کلده گرفته تا مصر ،ابرھيم نه بتی را ميشکند ،نه کسی را به
خدا پرستی دعوت ميکند ،نه معجزه ای از او بروز ميکند.
درقرآنھمين ابراھيم فرزند مردی به نام ازرمعرفی ميشود که بت پرست دو آتشه ای است،
بطوريکه ابراھيم که با فيض الھی به يکتا پرستی گرويده وحتی به تصريح قرآن مسلمان شده
است )آل عمران (۶٧ ،يا پدرش دراين باره محاجه ميکند و بت ھا را ميشکند و بت پرستان
شھر او را بدين گناه درآتش می افکنند ولی پروردگار آتش را بروی گلشن ميکند:
"وما به آتش فرمان داديم که برای ابراھيم آرامش و خنکی بھمراه آورد وآن کسانی را که قصد
سوزاندن او را داشتند شرمنده ساختيم ،و او را به ھمراه لوط به سرزمينی که بدان برکت داده
بوديم فرستاديم" )انبيا ء(٧١-۶٩ ،
در جای ديگری از قرآن گفته شده است که بدنبال دومين مناقشه ابراھيم با پدر بت پرستش ،وی
را خود ميراند و ابراھيم سرزمين خويش را برای ھميشه ترک ميگويد )مريم.(۴٩- ۴٢ ،
در شرح وقايع مربوط به اقامت ابراھيم درارض کنعان ،تورات ماجرائی را نقل ميکند که تقريبا
ھمه مفسران آنراز بی پايگی به شوخی نزديکتر دانسته و کوشيده اند تا تعبيرھای مختلفی برای
توجيه آن بيابند .طبق اين داستان ،درآن موقع که ابراھيم درحبرون ساکن شده است و برادرزاده
اش لوط از او جدا شده است و درسدوم بسر ميبرد ،چھار پادشاه قدرتمند منطقه خاور نزديک،
کدرالعمرپادشاه ايالم ،امرافل شاه بابل ،اريوک شاه االسار وتدعال "پادشاه امت ھا” سپاھيان
سدوم و عموره را در نبردی شکست ميدھند و غنائم جنگی بسياری ھمراه خود ميبرند که لوط
ھمه اموال او از جمله آنھا ھستند ،وچون يکی از نجات يافتگان اين جنگ ماجرا را دربلوطستان
ممری به آبرام اطالع ميدھد وی به خشم ميآيد و  ٣١٨تن از خانه زادان خود را بيرون آورده
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درعقب ايشان تا شھر دان ميتازد ،و بعد از شکست دادن دسته جمعی آنان ھمچنان تا” حوبه که
در شمال دمشق واقع است” آنھارا تعاقب ميکند و آنگاه ھمه اموال غنيمتی را از ايشان باز
ميگيردو لوط و اموال او را با زنان و مردان باز می آورد )سفر پيدايش ،باب چھاردھم- ١ ،
 . (١۶بدين ترتيب از يک سو ابراھيم که تنھا با زن خود وچند تن ازکسانش به کنعان مھاجرت
کرده است )سفر پيدايش ،باب پنجم (١٢ ،ناگھان  ٣١٨خانه زاد پيدا ميکند و از سوی ديگر
اين  ٣١٨خانه زاد نه تنھا چھار ارتش متحد از نيرومند ترين کشورھای زمان خود را شکست
ميدھند ،بلکه شبانه تا چند صد کيلومتر فاصله نيز به تعاقيب آنھا ميشتابند.
به روايت تورات در ھنگام اقامت آبرام در کنعان ،خداوند در بلوطستان بطور ناشناس ھمراه با
دو نفر ديگر به ديدار او ميآيد و آبرام برای ميھمانان خود غذائی ازگوساله بريان و شير و عسل
تھيه ميکند که آنان با ميل ميخورند )سفر پيدايش ،باب ھجدھم ، (١۵- ١ ،ولی درقرآن اين سه
نفر مالئکی معرفی ميشوند که از جانب خدا نزد لوط فرستاده شده اند ،و چون جوھر انسانی
ندارند غذای تھيه شده توسط ابراھيم و ھمسرش را نميخورند ،و سر انجام خودشان را به
ابراھيم معرفی ميکنند )ھود.(٧٩ – ٧٠ ،
در روايت تورات چون سارا زنی نازا است که فرزندی به ابراھيم نداده است ،خود او از ابراھيم
ميخواھد که با کنيز مصريش ھاجر ھمخوابگی کند تا از او فرزندی بياورد ،و اين فرزند که
اسماعيل نام ميگيرد از ديد قرآن نيای بزرگ اعراب است و کسی است که بعدا به اتفاق پدرش
خانه کعبه را بنا ميکند تا بيت الحرام عالم اسالم قرار گيرد دراين مورد متن تورات برای مسلمانان
اصوال موھن است ،زيرا حاکی است که :خداوند به ھاجر گفت اينک پسری خواھی زائيد که
نامش را اسماعيل خواھی گذاشت و او مانند خری وحشی خواھد بود که دست وی به ضد ھرکس
خواھدبود و دست ھر کس به ضد او ،و ھاجر خداوند رابنام خواند )سفر پيدايش ،باب ھفدھم،
.(١٣- ١٧
در روايت تورات ،سارا بعد از آنکه خودش به امر خداوند در نود سالگی صاحب فرزند ميشود،
از اينکه با اجازه قبلی خود او ھاجر کنيز او از ابراھيم پسری به وجود آورده است پشيمان ميشود
واز شوھرش ميخواھد که اين کنيز و فرزند او را ازخانه بيرون کند ،و ابراھيم نيز با آنکه قبال
به اين کار راضی نيست به فرمان خداوند يھوه بھمين ترتيب عمل ميکند و ھاجررا به اتفاق
فرزندش اسماعيل با دست خالی به بيابان بئرشبح ميفرستد ،ولی در آنجا خداوند چاه آبی بدانھا
ميدھد و ھاجرو اسماعيل دراين بيابان ساکن ميشوند و پس از رشد اسماعيل مادرش زنی از
زمين مصر برايش ميگيرد و اسماعيل تا به آخر عمر  ١٣٧ساله خود در اسرائيل ميماند و صاحب
دوازده فرزند ميشود و ھمانجا نيز به خاک سپرده ميشود بی آنکه گذارش به بيرون از سرزمين
کنعان افتاده باشد .ولی در روايت قرآن ابراھيم ھاجر و فرزندش را درصحرای عربستان مسکن
ميدھد )ابراھيم (٣٧ ،و بعد خود او ھمراه با اسماعيل خانه کعبه را بنا ميکند )حج (٢۶ ،و آنرا
٤
بيت الحرام آينده عالم اسالم قرارميدھد:
 - ٤طبق روايت اسالمی خانه کعبه پيش از آفرينش کائنات ساخته شده بود .به روايت طبری ،بعد از آنکه آدم و حوا از بھشت رانده شدند
آدم به جزيره سرانديب )سری النکای کنونی( و حوا به جده درعربستان و ابليس به گرگان افتادند و آدم و حوا دويست سال جدا ازيکديگر
بسر بردند تا خداوند توبه آنھاراپذيرفت و اجازه داد که دوباره به يکديگر بپيوندند و بدين ترتيب اين دو درکوره عرفات نزديک مکه
ھمديگررا باز يافتند و جبرئيل به فرمان خداوند به آدم خانه سازی و کشت گندم و تھيه آرد وگاو آھن آموخت ،و در نتيجه آدم خانه ای
شبيه خيمه درمحل کنونی کعبه برای خود و ھمسرش ساخت که ده ھزار از مالئکه ناظر بنای آن بودند وبرای اينکار از پنج کوه مختلف
درسينا و حيره و بين النھرين و لبنان و کنعان برايش سنگ آوردند .پس از وقوع طوفان نوح اين خانه به زير آب رفت ،ولی مدتی بعد
دوباره بدست ابراھيم و فرزندش اسماعيل از نو ساخته شد و اين بار حجراالسود ،سنگ سياھی که طبق روايات اسالمی از بھشت نازل
شده بود و طبق رواياتی ديگر ملکی بود که مأموريت نظارت بر آدم و حوا را درباغ بھشت داشت ولی به گناه سھل انگاری مجازات شد
و بصورت سنگی سياه درآمد ،توسط اين دواز جبرئيل دريافت و درمحل کنونی آن درمقام ابراھيم نصب شد .بموجب برسيھای علمی اين
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" ...و ابراھيم را در آن مکان داديم تا آنرا برای طواف کنندگان و نمازگزاران پاکيزه نگاه دارد
)حج ، ( ٢۶ ،و خانه کعبه را مقام امر و مرجع دين مقرر داشتيم و مقام ابراھيم را محل پرستش
خود قرار داديم و از ابراھيم و اسماعيل پيمان گرفتيم که حرم مارا از بتھا بپردازند )بقره،(١٢۵ ،
و ابراھيم بما عرض کرد که پروردگارا ،من ذريه خودم را دراين وادی بی کشت و زرع که نزد
بيت الحرام تواست برای بپاداشتن نماز مسکن دادم ،تو اين شھر را مکانی امن مقررفرما و من
وفرزندانم را از پرستش بتان دور نگاه دار )ابراھيم ." (٣۵ ،ولی درست در ھمين سالھائی که
ابراھيم و اسماعيل به روايت تورات ابراھيم در ارض کنعان بعد از درگذشت ھمسرش سارا،
درصد و چند سالگی خود زنی تازه ميگيرد و درطول زمان از او صاحب شش فرزند ميشود ،و
سر انجام در ١٧۵سالگی درميگذرد و درھمان ارض کنعان بخاک سپرده ميشود .به نوشته چند
تن از مورخان اسالمی )طبری ،ابن قتيبه ،ابن االثير( ابراھيم زنی ديگر نيز از قوم عرب
ميگيرد که از او پنج پسر ديگر پيدا ميکند.
در باره فرزندابراھيم که به امر خداوند ميبايست قربانی شود و بعدا خدا از قربانی او بدست پدرش
منصرف ميشود ،ھمين اختالف فاحش ميان روايات تورات و قرآن وجود دارد ،زيرا در تورات
اين فرزند اسحاق پسر دوم ابراھيم شناخته شده درصورتيکه مسلمانان او را اسماعيل پسر ارشد
وی ميدانند )صافات.(١٠٧ – ١٠١ ،
موضوع قربانی اسحق نيز يکی از تناقض ھای مھم تورات است ،زيرا که به گفته تورات سارا
در  ١٢٧سالگی مرده است ،وچون وی اسحاق را درنود سالگی زائيده بوده درين صورت اسحاق
که به فاصله کوتاھی پيش از مرگ سارا برای قربانی برده شده است ميبايست  ٣٧ساله باشد
درصورتيکه به تصريح تورات سيزده ساله بوده است .تناقضی مھمتر درھمين زمينه اين است
که تورات در چند جای پياپی از اسحاق به عنوان فرزند يگانه ابراھيم درماجرای قربانی نام
ميبرد ،در صورتيکه ابراھيم به گفته خود تورات دراين موقع فرزندارشدی بنام اسماعيل نيز
داشته است.
درمورد پيمان ابراھيم با خدا ھمچنان روايت تورات و قرآن کامالبا يکديگر اختالف دارند .درتورات
آمده است که وقتی که خداوند به ابراھيم قول داد که درمقابل ختنه شدن فرزندان ذکور قوم او،
او نيز از رود نيل تا رود فرات را به ذريه وی واگذار خواھد کرد ،ابرھيم از خدا نشانی بر اين
پيمان خواست و خداوند بدو گفت که گوساله ماده ای سه ساله و بز ماده ای سه ساله و قوچی
سه ساله و قمری و کبوتری را بگيريد و آنھا را دو شقه کن و ھر پاره ای را مقابل جفتش بگذار
)سفر پيدايش ،باب پانزدھم (١١ – ٩ ،ولی درقرآن درھمين زمينه آمده است ":و ابراھيم گفت:
خداوندا ،بمن نشان داده که چگونه مردگان را زنده خواھی کرد؟ خدا فرمود :مگردراين باره
شکی داری؟ عرض کرد :شک ندارم ،ولی ميخواھم اطمينان قلب پيدا کنم .و خداوند گفت :پس
چھار پرنده را بگير و آنھارا قطعه قطعه کن و اين قطعات را روی بلنديھای مختلف بگذار و سپس
آنھا را بسوی خود بخوان تا با شتاب بسوی تو بيايند ،و دريابی که خداوند توانا و دانااست”
)بقره.(٢۶٠ ،
سنگ يک meteoriteاست که ھر ساله صدھا ھزار مشابه آن درابعادغالبا کوچکتر بصورت کوچکتر بصورت شھاب تاقب درخشکی ھا
و درياھای مختلف جھان فرو ميافتد ،و نمونه ھای فراوانی از آنھا را درموزه ھای زمين شناسی بسياری از کشورھا ميتوان يافت.
متنوريت کعبه از ادوار بسيار کھن در عربستان شناخته شده بود ه و پيش از اسالم نيز درخانه کعبه حفظ ميشده است.
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دويست سی سال پيش ،ولتر درديکسيونر فلسفی خود واقعيتھا ی تاريخی مربوط به ابراھيم را
چنين خالصه کرد:
" اگر داستان ابراھيم را نه از ديدگاه مقدسی که روح القدس نوشته است و درباره آن چون و
چرائی نميتوان کرد ،بلکه از نظر برسی صرفا تاريخی نگاه کنيم ،قبول اينکه اين پسر کوزه گری
بنام تارح که زندگيش درکلده از ساختن و فروختن بتھای سفالی بزرگ و کوچک ميگذشته ،از
يکطرف پدرقوم آسمانی يھود درارض کنعان باشد و از طرف ديگردر چند صد فرسخی آنجا شھر
مکه را دربيابانی خشک و استوائی برای فرزندان زمينی خود آنھم درسنين صدو پنجاه سالگی
خويش ساخته باشد دشوار بنظر ميرسد ،زيرا که اگر اين پدر مشترک ھمه اديان توحيدی آدمی
جھانگشا بود ميبايست بجای سرزمين خشک و بيحاصل کنعان به سراغ تصرف سرزمين آباد و
پرنعمت آشور رفته باشد ،و اگر گله دارساده ای بيش نبود نميتوانست به سرزمينی آنقدر دوردست
برود تا درآنجا خانه ای برای خدا بسازد .کتاب مقدس بما ميگويد که ابراھيم ھنگام مرگ پدرش
تارح کوزه گر درسرزمين حران ھفتاد و پنج سال داشت .و باز ھمين کتاب مقدس درجائی ديگر
به ما ميگويد که اين تارح دويست و پنج سال عمر کرد و بدين ترتيب ابراھيم که درھفتاد سالگی
او متولد شده بود درھنگام مرگ پدر صد و سی وپنج سال داشت ،ودرچنين سن وسالی بود که
از يک سرزمين بت پرست به سرزمين بت پرست ديگری مھاجرت کرد ،و تازه به محض رسيدن
به آنجا بخاطر فرار از قحطی بدستور خداوند به ممفيس در مصر رفت که دويست فرسنگ با آنجا
فاصله داشت ،و زبان مردم آنرا ھم نميفھميد .در اين سفر سارا زن بسيار جوان خود را که
درمقايسه با خود او که صد و چھل سال داشت تقريبا بچه بشمار می آمد ،زيرا که شصت و پنج
سال بيشتر نداشت ،ھمراه داشت و وقتيکه به مصر رسيد ،قطعا با الھام از روح القدس به فکر
افتاد که او را بجای زن خود خواھرش معرفی کند تا شايد از اين بابت به نان و آبی برسد ،و
عمال نيز به گوسفندو گاو و االغ و ماده االغ و شتر و غالم و کنيز فراون رسيد ،بطوريکه بعدا
به ھوس تجديد اين برنامه روح القدس افتاد و بار ديگر پادشاھی را درصحرا جرا يافت که او نيز
عاشق سارا شد که در آن ھنگام فقط نود سال داشت ،و باز ھم اين مرد خدا اورا خواھر خود
معرفی کرد و باز ھم بره و گاو و شتر و غالم و کنيز فراوان دريافت داشت .البته چنانکه بسياری
از مفسرين و محققين و علمای الھيات ما درتفسيرھای متعدد روشن کرده اند در ھمه اينھا
مصلحتی درکار بوده که عقل ما از درک آن قاصراست ،و بھر حال در باره پدر ھمه مومنين جز
با خلوص و ايمان کامل سخن نميتوان گفت” .
تناقضات فراوانی که در باره ابراھيم درتورات و قرآن وجود دارد ،از ھمان آغاز اسالم مورخان
و مفسران مختلف قرآن را به تالشھای بيحاصلی برای توجيه اين نوع تناقض ھا واداشته است
که نمونه ھای آنرا درکتابھای متعدد آنان )تاريخ و تفسير کبيری طبری ،سيره النبويه ابن ھشام،
معارف ابن قتيبه ،صحيح بخاری ،کشف االسرارميبدی ،التبيان طوسی ،تفسير الکبيررازی،
جامع االحکام قرطبی ،ذيل المعرب جواليقی ،قصص االنيياء ،نجار ،البلدان ياقوت ،قصص
االنبياءثعلبی ،مروج الذھب مسعودی ،آثارالباقيه بيرونی ،طبقات الکبرای ابن سعد ،دالله
الحائرين ابن ميمون و مجمل التواريخ و القصص( ميتوان يافت.
برخی از اين مورخان کوشيده اند تا ميان ابراھيم و زرتشت ارتباط دور يا نزديکی بيابند .مثال
مجمل التواريخ مينويسد که ”اندرعھد گشتاسپ زرتشت بيرون آمد و گشتاسپ دين وی بپذيرفت،
و گويند او نھمين پسر بود ازآن ابراھيم خليل عليه السالم” )مجمل التواريخ والقصص(و در
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برھان قاطع آمده است که” زرتشت به زبان پھلوی و نيز درروايتی سريانی نام ابراھيم پيغمبر
است”  ،و طبری در تاريخ بزرگ خود نقل ميکند که ":بنا بر برخی روايتھا زرتشت درآغاز
دربيت المقدس ساکن بود و سپس به نفرين استادش ارمياء از آنجا به عراق رفت” )اخبار الرسل
و الملوک ،جلد اول(.
* * *
داستان موسی ،شاه فصل تورا ت و يکی از شاه فصل ھای قرآن ھمانند داستان ابراھيم با ھمه
آب و رنگ تقدسی که درطول قرون برآن زده شده است و با آنکه منبع الھام آثار فراوان ھنری
و ادبی قرار گرفته است ،از نظر شمار بسيار از پژوھشگران و کارشناسان تاريخ مذاھب و نيز
باستان شناسان عصرحاضر اسطوره ای بيش نيست که نه تنھا اصالت تاريخی ندارد ،بلکه
درست بالعکس شواھد و قرائن تاريخی براين حکم ميکنند که اين اسطوره مدتھا بعد از دوران
فرضی که تورات برای آن قائل شده ،توسط کاھنان يھودی با ھدف بنيانگذاری موازين و ضوابط
مذھبی و حقوقی معينی برای آئين يھود ساخته و پرداخته شده است .اين نظريه عمدتا بر اين
واقعيت تکيه دارد که بر خالف کليه شخصيتھای تاريخی بزرگ و کوچک ديگری که در جھان
کھن نقشھائی دردرجات مختلفی از اھميت ايفا کرده اند ،از شخصيتی به نام موسی درھيچيک از
نوشته ھا و لوحه ھا و کتيبه ھا و آثار ھنری يا مذھبی تمدنھای باستانی شرق و غرب ،بجز
درخود تورات نشانی وجود ندارد.
قرائت نوشته ھای ھيروگليف مصر باستانی توسط شامپوليون باستان شناس فرانسوی دراوايل
قرن نوزدھم ،و ترجمه ھزاران سنگنوشته و لوحه و پاپيروسی که از آن ھنگام تابه امروز در
کاوشھای فراوان باستان شناسی در سرتاسر مصر بدست آمده است ،امروز تمام وقايع تاريخی
مربوط به فراعنه  ٢٠٧گانه تاريخ مصر را از زمان منس نخستين فرعون مصری در ۵١۵٠
سال پيش تا آخرين آنھا در ٢٣٣٧سال پيش با توجه به جزئيات روزمره زندگی بسياری از آنھا
مشخص کرده است ،مثال اينکه اولين فرعون در حدود ۵١٠٠سال پيش در موقع شکار توسط
يک گراز وحشی کشته شده است .يا اينکه سيپ تح و مينپ تح دو فرعون سلسله بعدی از يک
پا ميلنگيده اند ،يا اينکه رامسس پنجم از بيماری آبله در گذشته و آمنوفيس سوم که قد کوتاھی
دريک متر و پنجاه وشش سانتيمتر داشته و غالبا به درد دندان گرفتار بوده ،در عرض ده سال
 ١٠٢شير را شکارو بدست خود کشته است .و با ھمه اينھا ،در اين مجموعه ھزاران لوحه و
سند ،کوچکترين اشاره ای درارتباط با وقايعی درحد اعال خارق العاده ،مثال اينکه آب رود نيل
در عرض يکروز تبديل به خون شده باشد ،يا اينکه تمام چھار پايان مصر بصورتی ناگھانی
ويکجا مرده باشند ،يا اينکه دريک نيمه شب معين تمامی فرزندان ارشد ميليونھا خانواده مصری
منجمله وليعھد خود فرعون و حتی نوازندگان گاوھا و گوسفند ھای مصری سر بريده شده باشند،
يا اينکه يک فرعون با سواران و سپاھان و ساز و برگ خود دردريای سرخ غرق شده باشد،
نميتوان يافت .و نه تنھا چنين اشاره ھائی را در ھيچ مدرک مصری نميتوان يافت ،در ھيچ
مدرک بابلی ،آشوری ،فنيقی ،يونانی و التينی نيز نميتوان يافت.
بھتر است يکی از نخستين و درعين حال از جالبترين ارزيابيھائی را که دراين زمينه صورت
گرفته ،اززبان ولتر درديکسيونر فلسفی اوعينا برايتان نقل کنم:
" آيا ميتوان قبول کرد که مردی بنام موسی وجود خارجی داشته باشد ،ولی ازچنين مردی که
ميتوانسته است دستگاه طبيعت را به ميل خود تغيير دھد و آنرا بارھا و بارھا از مسير خود
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منحرف سازد و از معجزات خارق العاده او ،حتی يک کلمه درتاريخ مصريان سخنی گفته نشده
باشد ،و مورخان کنجکاو يونانی چون ھرودوت و سانخونياتون و مانتون ومگاستن نيز مطلقا
بدواشاره ای نکرده باشند؟ يوسف فالويوس ،مورخ معروف يھودی ،که ھر چرا که به سود
قوم يھود بوده در کتاب تاريخ خود جمع آوری کرده است ،نتوانسته است حتی يک کلمه از
ھيچيک ازمورخان متعددی که به مناسبتھای مختلف به آنان استناد ميکنند نقل کند که ارتباط با
موسی و معجزات او داشته باشد ،و شايد تنھا معجزه واقعی ھمين باشد که آب رودخانه نيل
تبديل به خون شده باشد ،وتمام پسران ارشد خانوادھای مصری يکشبه گردن زده شده باشند،
ودريا به د.و نيمه شکافته شده و آبھای آن چو ديوا ربر دو طرف چپ و راست آن معلق مانده
باشد ،و با ھمه اينھا ھيچ نويسنده ای چه در خود مصر چه در ھيچ جای ديگر روی زمين از
چنين رويدادھائی حرف نزده باشد و ملتھای مختلف نيز اين رويدادھارا بکلی از ياد برده باشند،
در انتظلر آنکه تنھا يک قوم کوچک ذره بينی ،چند ھزار سال بعد از ھمه اين وقايع ،آنھارا
برای ما حکايت کند؟ اين موسی که ھمه جھان متمدن باستانی از وجود او بی خبر بود تا روزی
که ظاھرا يک پادشاه خاندان سلطنتی مصری پتو لومه )بطليموس( ھوس کرد نوشته ھای
يھوديان را به يونانی ترجمه کند ،واقعا که ميتوانست باشد؟ وقتی که اين نوشته ھا ترجمه شد
قرنھا بود که افسانه ھای شرقی ھمه آنچه را که در آنھا به مردی بنام موسی نسبت داده شده
بود در باره خدای يونانی با کوس حکايت کرده بودند ،يعنی گفته بودند که باکوس از دريائی که
در پيش پايش خشک شده بود گذشته بود و آب رودخانه را تبديل به خون کرده بود ،و عصای
خود را به صورت اژدھا در آورده بود .ھمه اين قصه ھا در قالب ترانه ھای مستانه در
ميگساريھائی که به افتخار باکوس ،خدای شراب ،ترتيب می يافت تکرار ميشد بی آنکه کسی
کمترين خبری ازوجود قوم کوچک تازه رسيده و بيابان نشين و فقيری بنام قوم عبری در سرزمينی
بنام فلسطين داشته باشد .آنچه ميتوان با واقع بينی بيشتری گفت اين است که اين صحرا گردان
تازه وارد پس از اشنائی با فنقيانی که در اين سرزمين مستقر بودند با افسانه ھای ملی و مذھبی
آنان آشنا شدند و از آنھا بصورتی ناشيانه و بی آنکه ظرافتی در نقل آنھا بکار برده باشند
رونوشت برداشتند .زبان شناسان ما بطور روشن نشان دادند که حتی کلماتی چون ادونائی،
الياھو ،الوھی – الوھا که در نزد قوم يھود معنی خدا را دارد ھمه ريشه فنيقی دارند".
به نوشته فولتر محقق سر شناس تاريخ يھود ”:واقعيت اين است که اليرغم ھمه روايات سنتی،
ما ھيچ مدرک قابل قبولی نه تنھا درباره شخصيت موسی بلکه اصوال در باره وجود چنين کسی
در دست نداری ،نه نوشته ای از آن دوران ،نه لوحه ای ،نه اشاره ای که بر اسالت تاريخی
او صحه بگذارد و يا دسته کم نام ساده ای از او ببرد ،و الزاما بايد اين فريضه باور نکردنی را
بپذيريم که بزرگترين شخصيت تاريخ يھود فقط در عالم تخيل قوم خودش وجود خارجی داشته
است ”.و به نوشته محقق ديگر ،چارلز بوکور ":ھمه عناصر تاريخی و تحقيقی در مورد قدم
وجود واقعی پيامبری بنام موسی چنان اتفاق نظر دارند که تقريبا با قاطعيت کامل ميتوان نتيجه
گرفت که شخصيت محوری تاريخ يھود و بنيان گذار آئين يھود ھرگز و جود خارجی نداشته و
ھمه تاريخ زندگانی او ،از سبدی که در درون آن به امواج رود نيل سپرده شده تا آئين تدفين او
در دره بيت فعور در عربات موآب ،داستانی ساختگی بيش نيست ".حتی در مورد مرگ او نيز،
به قول مارتين بوبر در کتاب معروف او بنام موسی ”:احتماال خود يھوه وظيفه گور کنی و دفن
موسی را بعھده داشته است ،زيرا نه ھيچ کسی از حضور خود دراين مراسم سخنی گفته ،نه
ھيچ کسی ادعای شناسائی قبری را برای او کرده است ”.واندنبرگ مورخ و استاد ھلندی تاريخ
مصر درھمين راستا تذکر ميدھد که مردی بنام موسی ،در مقام رھبر آزادی بخش قوم يھود و
قانون گذار آن و بنيان گذار مذھب آن حقابايد يکی از شخصيتھای برجسته تاريخ جھان باشد ،و
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با اين ھمه عجيب است که نسلھائی پياپی از باستان شناسان عليرغم پوششھای فراوان و پی گير
خويش به کمترين نشان قانع کننده ای بر وجود واقعی اين شخصيت پر آوازه دست نيافتند ،و
ھمه آنچه ما درباره اين ناشناخته سرشناس ميدانيم منحصرا از تورات ميايد ،يعنی از کتابی که
اصالت خودش مدتھااست به اندازه اصالت موسی مورد ترديد قرار گرفته است ".بازھم محقق
ديگر ،روش تريو ،استاد کانادائی تاريخ مذاھب ،ياد آور ميشود که اگر تا به ھنگام انحالل
ديوانھای تفتيش عقايد )انکيزيسيون( مسئله وجود يا عدم وجود تاريخی موسی نميتوانست
اصوال مطرح شود ،اين واقعيت که امروز نيز عليرغم از ميان رفتن ھر مانع و مشکلی دراين
باره ھمچنان برای اين معما راه حلی پيدا نشده است – منتھا اين بار بدين جھت پيدا نشده است
که ھيج مورخ و ھيچ پژوھشگری برای تأييد افسانه توراتی مردی بنام موسی به مدرک قابل
توجھی دست نيافته است – ميتواند خود دليل قابل قبولی بر اين فرضيه باشد که در اصالت تاريخی
اين قھرمان افسانه ای جای ترديد بسيار وجود دارد ".تذکر معروف زيگموندفرويد دراين مورد
بارھا مورد نقل قرار گرفته است که” سلب مالکيت يک ملت از شخصيتی که اين ملت او را
بزرگترين شخصيت تاريخی خود ميشناسد بيگمان برای ھيچ محقق يا مورخی کاری دلپذير نيست،
ھر چند که گاه بحکم وظيفه خود راھی جز اين نداشته باشد” .دو شخصيت بزرگ ديگر قرن
گذشته ،فويرباخ درآلمان و زنان درفرانسه اظھار نظر ھائی مشابه دارند .ارنست رنان اين واقعيت
را نيز ياد آوری ميکند که نه تنھا درھيچ قسمت از کتاب داوران تورات و ديگر نوشته ھای
مربوط بدين دوران داوران و دوران پادشاھان اسرائيل از مقام استثنائی موسی در تاريخ يھود
سخنی بميان نمی آيد ،بلکه حتی نام ساده او را ولو يکبار ،در ھيچيک از اين نوشته ھا نميتوان
يافت.
خالصه داستان موسی ،آنطور که به تفصيل در"سفرخروج” تورات آمده ،چنين است:
يھوديانی که در زمان حکومت يوسف ،پسر يعقوب ،به مصر مھاجرت ميکنند و در آنجا اقامت
ميگزينند و تشکيل خانواده ميدھند ،در طول تبديل به اقليت بزرگی ميشوند که بنا به گفته تورات
فرعون را به نگرانی می افکنند ،بطوريکه وی فرمان ميدھد که ھمه نوزادان ذکور قوم يھود را
بھنگام تولدشان به قتل برسانند ٥.موسی ،نوزادی از قبيله يھودی الوی ،توسط مادرش در
سبدی قير اندود به رود نيل افکنده ميشود تا شايد از مرگ نجات يابد ،و دخترفرعون که به کنار
رود نيل آمده است سبد را از آب ميگيرد و کودک را نزد خود ميبرد و بدو نام موسی ميدھد”
زيرا که اورا از آب کشيده بود” .
...........................................................................
بعد ھا موسی زن ميگيرد و به شبانی پدرزن خود گماشته ميشود و درجريان ھمين شبانی است
که يک روز صدای خداوند را از درون شعله آتشی بی دود ميشنود که بدو خبر ميدھد که صاحب
صدا خدای ابراھيم و اسحاق و يعقوب است و او برگزيده است تا قوم بر گزيده اش را از مصر
بيرون آورد و به ارض موعود که برايش مقرر فرموده است رھبری کند ،و موسی را مأموريت
 - ٥در سال  ،١٨٩۵در کاوشھای باستانی در مقبره فرعون مصری” مرنپ تح"در لوکسور ،سنگنوشته ای از او بدست آمد که درسال
پنجم از سلطنت او )حدود سال  ١٣٢٠پيش از ميالد مسيح( نوشته شده بود و درآن برای نخستين بار درتاريخ مصر به وجود قومی بنام
اسرائيل اشاره شده است .بر مبنای اين لوح ،اسرائيلی ھا قوم مھاجری بودند که از جانب شرق )کنعان( در جستجوی کار به مصر آمده
و درمحلی درشمال کشور سکونت گزيده بودند ،ولی چون وجودشان مايه دردسر شده بود به امر فرعون از مصر رانده شدند و اثری از
آنان باقی نماند )ژاک برند در کتاب متون باستانی خاور نزديک و تاريخ اسرائيل( .ه .ج  .ولز بنوبه خود در” برداشتی از تاريخ جھانی”
خويش از سندی مصری نام ميبرد که بر اساس آن درزمان پادشاھی رامسس دوم برخی از اقوام سامی که بر اثر قحطی از سرزمين خود
مھاجرت کرده بودند به مصرآمدند و درمنطقه ای بنام جوشن ساکن شدند و از جانب مصريان به کارھای بنائی و ساختمانی گماشته شدند
و بعد از مدتی فرعون دستور اخراج آنانرا داد بی آنکه ھيچ جا صحبتی از وقايع خارق العاده ای که دراين باره درتورات نقل شده ،يا از
وجود کسی به نام موسی يا از غرق فرعون در دريای سرخ به ميان آمده است.
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ميدھد که به نزد فرعون برود و از او اجازه خروج قوم يھود را از مصر بخواھد تا درصورت
مخالفت او خداوند معجزاتی بکند که فرعون ناگزير از صدور چنين اجازه ای بشود .اين معجزات
شامل ده بالی مختلف است که يکی پس از ديگری بر مصر نازل ميشود ،زيرا به گفته تورات
خود يھود درپی ھر يک از آنھا عمدا” دل فرعون را سخت ميکند” تا فرعون از دادن اجازه خود
داری کند و او بالی بعدی را بر مصريان وارد آورد .بدين ترتيب است که آب نيل تبديل به خون
ميشود ،و وزغھا بر” خوابگاھھاو خانه ھا و تنورھا و تغارھای خمير مصريان” ھجوم می آورند،
وپشه ھا و مگسھا سراسر مصر را فرا ميگيريند ،و” اسبان و االغان و شتران و گاوان
وگوسفندان مصر تماما به وبای سخت ميميرند” ،و مردم مصر ھمگی دچار دمل ميشوند ،و
تگرگ آميخته با آتش تمامی درختان ميوه ھا وگياھان مصر را نابود ميکند ،و ملخ ھا به خاک
مصر سرازير ميشوند ،و تاريکی مطلق به مدت سه روز بر سراسر مصرحکمفرما ميشود ،و
نخست زادگان فرعون و ھمه خانواده ھای مصری و حتی اسيرانی که درمصر بسر ميبردند )به
استثنای يھوديان( و چھار پايان در عرض يکشب ميميرند .بعد از ھمه اينھا سر انجام فرعون
اجازه خروج قوم اسرائيل را از کشور خود صادر ميکند و يھوديان پس از غارت مصريان به
رھبری موسی به سوی کنعان به راه می افتند ،ولی بار ديگر فرعون پشيمان ميشود و” با تمامی
اسبان و ارابه ھاو سواران خود” به دنبال آنھاميشتابند ،و اين بار معجزه ديگری اسرائيليان را
نجات ميدھد ،بدين ترتيب که آب دريای احمر )بحر قلزم(در ھنگام گذر يھوديان درمسير آنان
خشک ميشود ،ولی بال فاصله بعد از آن بجای خود باز ميگردد تا فرعون و تمامی سپاه او را در
آب غرق کند.
بررسيھای فراوان دويست ساله گذشته نشان داده است که ھيچيک از فصول اين داستان با ھيچ
واقعيت تاريخی و جغرافيائی و طبعا با ھيچ واقعيت علمی تطبيق نميکند ،ولو آنھم که بی پايگی
معجزات محيرالعقولی که دراين افسانه آمده است نا ديده گرفته شود.نخستين اشکال اصولی وجود
سه ميليون نفريھودی در مصر درزمان فرضی زندگی موسی دراين سرزمين است ،زيرا درخود
تورات تصريح شده است که شمار کل يھوديائی که درزمان يوسف به مصر رفتندو درآنجا اقامت
گزيدند  ٧٠نفر بودند که ھمگی آنھا فرزندان يعقوب و زنان و فرزندان آنان بوده اند ،و ھمين
ھفتاد نفر بودند که درطول زمان” بارور و کثير و بی نھايت زورآور شدند و زمين مصر از ايشان
پر شد” )سفر خروج ،باب اول ،(٧- ١ ،و باز ھم به گفته ھمين تورات يھوديان  ۴٣٠سال در
مصر بسر بردند تا زمانی که موسی ظھور کرد )سفر خروج ،باب دوازدھم .(۴٠ ،دراين ھنگام
به موجب آمار گيری که به نوشته تورات از جانب موسی برای تشکيل سپاه انجام گرفت ،شمار
مردان باالتر از بيست سال درقوم اسرائيل  ۶٠٣ ،۵۵٠نفر بوده است” سوای زنان و اطفال و
سوای قوم الوی” که با احتساب آنان شمار کلی يھوديان درمصر در زمان موسی به حدود ٣
ميليون نفرميرسيده است ،در حاليکه يک محاسبه ساده زيست شناسی نشان ميدھدکه دربھترين
شرائط از ھفتاد نفر درطول  ۴٣٠سال نمی تواند بيش از يک نسل ده ھزار نفری به وجود آيد
) P.Lukasمحقق آلمانی اين رقم را دقيقا  ١٠ ،۶٣۶نفر برآورد کرده است( .از طرف ديگر
درھمين سفر خروج آمده است که قابله ھای عبرانی در آن زمان فقط دو زن بنام شفر وفوعه
بودندکه فرعون بدانھا امر کرد ديگر قابله گری برای زنان عبرانی نکنند )باب اول ١۵ ،و،(١۶
قاعدتا شمار خانواده ھائی که بتوانند تنھا با دو قابله فرزندان خود را بدنيا آورند نميتواند
ششصدھزار بلکه حتی ششھزار ھم باشد .بدين ترتيب خاخام ھای نويسنده سفر خروج اين رقم
را به سادگی ضرب در ٢۵٠کرده اند ،در حاليکه ھيچيک از مدارک تاريخی نشان نميدھد که
شمار تمام جمعيت اسرائيل و يھودا دراوج شکوفائی اسرائيل چندان ازيک ميليون نفرفراتر رفته
باشد.
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مشکل اصولی ديگر ادعای تورات ،اقامت  ۴٣٠ساله قوم يھود درخاک مصر است ،زيرا خود
تورات که تاريخ دقيق قوم اسرائيل را از زمان ابرھيم تا يوسف ،و بعدا از ظھور موسی تا آغاز
اسارت بابلی يھوديان به تفصيل شرح داده ،در باره اين دوران  ۴٣٠ساله بکلی خاموش مانده،
يعنی از مھاجرت ھفتاد نفری خاندان يعقوب ،بيفاصله به داستان تولد موسی و ماجرای خروج
قوم يھود از مصر پرداخته است ،بی آنکه کلمه ای درباره زندگی چھار صد وسی ساله قوم يھود
درسرزمين فراعنه نوشته باشد ،و بدين ترتيب عمال پذيرفته است که در ھمه اين مدت يھوه قوم
برگزيده خودش را در سرزمين بيگانه به حال خود رھا کرده ،نه مستقيما سراغی از آنھا گرفته،
نه پيغمبری بر ايشان فرستاده ،نه درساليان درازی که” مصريان ايشان را به کارھای دشوار
ذليل کردند و به بندگی سخت و کار گل و خشت سازی گرفتند” به دادشان رسيده است.
"نوت" محقق و تورات شناس آلمانی قرن گذشته ميپرسد ":آيا اين سکوت مطلق و اسرار آميز
تورات را در مورد  ۴٣٠سال اقامت يھوديان درمصر نميبايد چنين توجيه کرد که اساسا چنين
دوران اقامتی وجود خارجی نداشته و اين افسانه توسط خود نويسندگان يھودی ،آنھم قرنھا بعد،
ساخته شده است؟ محقق سرشناس ديگر آلمانی ،اردمان ،عقيده دارد که اسرائيليان تنھا در
حدود ھشتاد سال درفاصله زمانی ميان رامسس دوم و رامسس چھارم بصورت گروھھای کوچک
کارگران ساختمانی و سنگتراشی درمصر حضور داشته اند ،زيرا که بعد از رامسس چھارم ديگر
درالواح مصری سخنی از آنان بميان نميآيد .ھم او متذکر ميشود که در اسناد باستانی مصر ،ھيچ
جا به اسرائيل بصورت يک قوم و ملت اشاره نشده و فقط از کارگران مصری ھمرديف با کارگران
فنيقی وکنعانی و ساير اقوام و قبائل خاورميانه که برای کار به مصر ميرفته اند نام برده شده
است.مورخ يونانی قرن سوم ميالدی ھکا تئوس ،وقايع نگار دربار پتو لمئوس اول پادشاه مصر،
در کتاب تاريخ خود که در حدود سال  ٣٠٠ميالدی تأليف شده درشرح وقايع دوران رامسس دوم
مينويسد که در آنزمان چند قبيله غير مصری که وجودشان در مصر مطلوب نبود ،و از جمله عده
ای از کارگران يھودی ،به امر فرعون از مصراخراج شدند .ه .ج .ولز نويسنده و مورخ سرشناس
انگليسی در ھمين زمينه در” تاريخ جھانی” خود نوشته است ”:تاريخ سالھائی که يھوديان در
مصر به اسارت نگاه داشته شدند آکنده از نقاط تاريک است .يک سند مصری حکايت از آن دارد
که برخی از اقوام سامی در زمان رامسس دوم بر اثر قحطی به سرزمينی جوشن درمصر روی
آوردند ودر آنجا سکونت گزيدند ،ولی ھيچ سند مصری وجود ندارد که از وجود شخصی بنام
موسی يا از باليای دھگانه ای که بر ملت مصر روی داده باشد يا از غرق يک فرعون مصری و
سربازانش در دريای سرخ خبر دھد و ظاھرا ھمه اينھارا ميبايد درجزو افسانه ھائی که بعدا
ساخته و پرداخته شده اند منظور داشت".
دليلی که تورات برای قطع  ۴٣٠ساله ارتباط يھوه يا قوم يھود در دوران اسارت مصری آنان
ارائه ميدھد ،نه منطقی است و نه پذيرفتنی ،زيرا گفته شده که در اين مدت يھوه به علت
گرفتاريھای فراوان ديگر قوم برگزيده خودش را فراموش کرده بوده است ":اکنون که مصيبت
قوم خود را درمصر ديدم و استغاثه ايشان را شنيدم ،عھدی را که با ابراھيم و اسحاق و يعقوب
بسته بودم بياد آوردم ،و نزول کردم تا ايشانرا به زمينی نيکو و وسيع بر آورم که در آن شير و
٦
عسل جاری است)".سفر خروج ،باب ھای دوم و سوم(.
 - ٦در تورات بارھايھوه شاھد بد بختی ھای قوم خودش ميشود بی اينکه کاری برای نجات آنھا بکند ،در انتظار اينکه آنان دريابند که
خدائی جز يھوه به دادشان نخواھد رسيد )کتاب داوران ،باب سوم ،٣١ ،١۵ ،١٢ – ٧ ،باب چھارم ،١ ،باب ششم ،١ ،باب سيزدھم،
 ،١و دوازده موردديگر( .چارلز بوکور ،نويسنده امريکائی درکتاب تازه خود” موسی و اقوام او” با اشاره به اين نوشته تورات
مينويسد:مايه تاسف بسيار است که در عصر خود ما نيز اسرائيليان بسياری در اردوگاھھای مرگ آوشويتس و داخائواستغاثه کردند
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مشکل اصولی سومين مربوط به خود موسی است که چنانکه گفته شد اصالت تاريخی او بيش از
پيش توسط پژوھشگران و تاريخ شناسان و محققان تاريخ مذاھب مورد سئوال قرار گرفته است،
بطوريکه فھرست کتابھا و مقاالت پژوھشی منتشره در اين زمينه امروزه از صدھا فراتر رفته
است.
.........................................................................
اين واقعيت عجيب تاريخی از ھمانوقتی که توسط ادواردمی ير مورخ آلمانی قرن نوزدھم بر آن
انگشت نھاده شد بحثھای فراوانی را ميان دو مکتب مذھبی و علمی بر انگيخت که تا به امروز
نيز ادامه دارد ،ولی ھر دو جانب ،چه يھودی وچه مسيحی ،بر اين توافق دارندکه نه درکتابھای
پيامبران بعد از موسی درتورات سخنی از موسی به ميان آمده و نه در ھيچ سند باستانی ديگر
نامی از او برده شده است.در سالھای نزديکتر ،به دو اظھار نظر جالب از دو پژوھشگر سر
شناس تاريخ مصر ميتوان اشاره کرد که يکی از آنھا مينويسد ”:ھر جمله ای از داستان توراتی
موسی وحماسه مصری او ،از ديدگاه ھر نوع ارزيابی ممکن ،بانگ ميزند که متعلق به افسانه
ای ساختگی است" )فيليپ عزيز در کتاب موسی و آخناتن ،پاريس (١٩٨٠ ،و ديگری به عنوان
محققی که علی الرسم تنھا با واقعيتھا سر و کار دارد ميپرسد":مدتھا است که ما با اين معمای
شگفت انگيز مواجه ھستيم که اگر روايات توراتی خروج قوم اسرائيل از مصر حقيقت دارد،
چگونه است که از حوادثی با اين درجه از اھميت درھيچ مدرک و سندی در تاريخ مصر اثری
وجود ندارد ،و اگر اين روايات حقيقت ندارد چطور ماجرائی چنين مھم ميتواند از اول تا به آخر
توسط شخص يا اشخاصی ناشناخته و پرداخته شده باشد؟ ” )ژان لوئی برنار ،درکتاب تاريخ
ناشناخته مصر ،پاريس .(١٩٨٣ ،محقق فنالندی ،رينگ گرن ،اين پرسش را چنين پاسخ ميگويد
که” وجود شخصيتی چون موسی زاده نياز بی چون و چرای قوم اسرائيل به برخورداری از يک
اصالت تاريخی و مذھبی است ،و درست به ھمين جھت اگر ھم اصالت تاريخی موسی را به ھزار
ويک دليل متقن مورد ترديد قرار دھيم ،ناگزير خواھيم بود شخصيت ديگری را در جای او اختراع
کنيم”.در کنفرانس علمی پر سروصدائی دردانشگاه استراسبورگ فرانسه ،در سال  ،١٨٣٣ادوارد
روس استاد مطالعات مذھبی اين دانشگاه برای نخستين بار اين واقعيت را متذکر شد که ھيچيک
از پيمبران تورات در کتابھای خودشان که بموجب کتاب مقدس ھمه آنھا بعد از سفر خروج موسی
نوشته شده اند نه تنھا نامی از موسی نميبرد ،بلکه از مضمون اين کتابھا بخوبی احساس ميشود
که اساسا اطالعی نيز از وجود او و از کتابش و طبعا از فرمان ھای ده گانه و ساير قوانين او
ندارد ،و چنين نتيجه گرفت که چنين کتابی اصوال نه توسط موسی نوشته شده و نه حتی تا نزديکی
ھای عصر مسيحيت نوشته شده است .در ھمين زمينه ،مارتين بوير ،که قبال بدو اشاره شد،
مينويسد":شخصيت موسی را درتاريخ نميتوان جست ،زيرا اين شخصيت بر روايت بنا شده است،
ھمچنانکه شخصيت اوديسه ھمر )ھمروس( بر روايت بنا شده است ،اوديسه و موسی ھردو
تصويرھائی از دورانھای معينی ھستند .افسانه قتل کودکان نوزاد عبری درسرزمين مصر که
اسطوره تولد موسی بر آن ساخته شده از اصل مغاير با منطق خود اين افسانه است ،زيرا دريک
اقتصاد برده ای چون اقتصاد مصر باستانی ھدف اصلی افزودن نيروی کار است ،درحاليکه قتل
عام کودکانی که اين نيروی کار را کاھش ميدھد .فراموش نبايد کرد که در اسطوره ھای مذھبی
وناليدند ،ولی اين بار يھوه عھد خود را باابراھيم و اسحاق و يعقوب بياد نياورد يا اگر ھم بياد آورد به روی خودش نياورد .تذکر پژوھشگر
آمريکائی ميتواند بسياری از خوانندگان ايرانی را به ياد اين واقعيت مشابه تاريخ معاصر خود ما در دوران جنگ ايران و عراق بيندازد
که در آن صاحب الزمان که درسالھای اول جنگ نقش بسيار مھمی بعنوان فرمانده جنگی در وقايع روزمره جبھه ھا داشت و خود را به
دفاع از لشکر اسالم در برابر سپاه کفر متعھد ميدانست ،درسالھای بعدی ،چه در جبھه ھای جنگ و چه در موشک پرانی ھای عراقی ھا
بر شھر ھای ايران ،تعھدخود را ناديده گرفت و اين بار مطلقا پا به ميدان ھای زمينی و ھوائی نبرد نگذاشت.
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واقعيت ھای تاريخی جای زيادی ندارند و آنچه مورد نظر است ھدفی است که اين اسطوره ھا
بخاطر آن شکل ميگيرند .در روايات تورات ھدف اين است که وجود يک شخصيت رھبر برای
رھائی قوم اسرائيل از مصر توجيه شده باشد”.
در ميان تاريخ نويسان باستانی ،نخستين کسی که از موسی نام ميبرد مورخ يھودی ساکن
اسکندريه بنام آرتاپانوس که در قرن دوم پيش از ميالد مسيح ميزيسته است ،يعنی بيش از
يکھزار سال پس از تاريخی که تورات آنرا تاريخ زندگی موسی شناخته است .تمام آنچه بعد از
اين تاريخ توسط مورخان ديگر در باره موسی نوشته شده از ھمين کتاب مورخ اسکندريه که”
درباره يھوديان” نام دارد گرفته شده است ،ھمچنانکه ھمه اطالعات جھان مذاھب توحيدی درباره
موسی از کتاب سفرخروج خود تورات آمده است .يکی از اين مورخين يوسف فالويوس تاريخ
نگار سر شناس يھودی قرن اول ميالدی است که در کتاب” تاريخ باستانی يھود” او ميتوان
خواند که موسی پيش از آنکه از جانب يھوه مامور سازمان دادن مبارزه قوم اسرائيل برای خروج
از مصر شده باشد ،سفری به حبشه )اتيوپی( کرده و در آنجا دختر” کامبيز” پادشاه حبشه
عاشق او شده و موسی در برابر واگذاری شھر سلطنتی ملکه سبا به مصريان ،قبول کرده است
که با تاربيس دختر پادشاه ازدواج کند.
داستانی که درخود تورات در باره موسی نقل شده ،از اول تا به آخر آکنده از ضد و نقيض است.
فرعون مصرکه نام مشخص او برده نميشود ،به قابله ھای يھودی که نام يکی شفره و نام ديگری
فوعه است امر ميکند که” چون قابله گری برای زنان عبرانی بکنيد اگر پسر باشد او را بکشيد
و اگر دختربود زنده بماند” .بقول کار گراف محقق آلمانی ،عجيب است که نويسنده سفر خروج
پس از گذشت چند قرن نام دو قابله عبری موسی را بياد داشته باشد ،اما نام فرعونی که چنين
دستوری را داده است فراموش کرده باشد .اين افسانه عينااز داستانھای قديمی بين النھرين
اقتباس شده که درکتاب” افسانه ھای يھودی ساختگی درباره زندگی موسی”  ،به نمونه ھای
متعدد آن اشاره شده است .پس از تولد موسی مادرش او را سه ماه پنھان نگاه ميدارد و بعد
سبدی نی را به قير می آاليد و نوزاد را در آن ميگذاردو آنرا در نيزار کنار نيل ميگذارد و دختر
فرعون آنرا بر ميدارد .اين داستان به نوبه خود رونوشت کاملی از يک افسانه اکدی است که
بموجب آن سارگن )پادشاه اکد در سده بيست وسوم پيش از ميالد مسيح( پس از تولد توسط
مادرش که يک” روسپی مقدس” معبد الھه ايشتار است در درون سبدی قيراندود به امواج فرات
سپرده ميشود .متن نوشته خود سارگن دراين باره ،درلوحه ای که در کاوشھای باستان شناسی
بابل از وی بدست آمده است ،توسط زيگموند فرويد درکتاب” موسی و آئين توحيدی” چنين
ترجمه شده است":منم سارگن ،پادشاه مقتدر ،پادشاه اکد .مادر من يک روسپی مقدس بود .پدرم
را ھيچوقت نشناختم .درشھر آزوپيرانی در ساحل رود فرات بودکه مادرم مرا آبستن شد .مرا
مخفيانه بدنيا آورد و پس درسبدی از نی گذاشت و زوزنه ھای آنرا باانگم بست و مرا بدست
امواج سپرد که من در آنھا غرق نشدم .امواج فرات مرا نزد آکی بردند که کارش آبکشی از
رودخانه بود .آکی آبکش رودخانه مرا مانند پسر خودش بزرگ کرده ووقتی که به سن رشد
رسيدم باغبان آکی آبکش رودخانه شدم .موقعی که باغبان بودم ايشتار ،الھه بزرگ ،مرا مورد
مھر خود قرار داد .با ايشتار پادشاه شدم وچھل و پنج سال بر سلطنت من ميگذرد” .فرويد
درھمين کتاب خود از قھرمانان افسانه ای ديگری درمعتقدات اساطيری ملل ديگر :اوديپ،
پرسئوس ،پاريس ،کارنا ،تله فوس ،ھرکول ،گيلگمش ،آمفيون و زتوس ياد ميکند که ھمه آنھا
ماجرا ھای کم يا بيش مشابھی داشته اند ،و جالبترين آنھا را در داستان منظوم مھابھاراتا ،حماسه
کھن و معروف ھندی بيست و پنج قرن پيش ميتوان يافت ،که به حکايت آن رونت دختر زيبای
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ھندی از خدای آفتاب باردار ميشود و پسری با زيبائی خيره کننده ميزايد ،ولی چون شوھر ندارد
تصميم می گيردنوزاد را از سر باز کند تا گرفتار بد نامی نشو د .بدين منظور او را درسبدی از
نی ميگذارد و آنرا درامواج رودخانه رھا ميکند ،ولی مرد رھگذری سبد را از آب ميگيرد و
کودک درون آنرا به کودکی خود ميپذيرد و او را بزرگ ميکند .درمورد داستان موسی درتورات،
امروز تقريبا ھمه محققان بر اين توافق نظر دارند که افسانه تولدو نجات او عينا از داستان
سارگن که دربين النھرين داستانی شناخته شده بوده رونويسی شده است .فرويد درارزيابی اين
نوشته تورات که دختر فرعون کودک نوزادی را که از رود نيل گرفته بود موسی نام نھاد که
معنی آن در زبان عبری” از آب بيرون آمده” است ،تذکر ميدھد که بسيار نا معقول است که يک
شاھزاده خانم مصری که پدرش به کشتن نوزادان ذکور عبری فرمان داده است نه تنھا يک نوزاد
يھودی را به فرزند خواندگی خود انتخاب کند بلکه نامی عبری نيز بر روی او بگذارد ،و اضافه
ميکند که حتی دراينصورت ھم روايت تورات اشتباه آميز است ،زيرا معنی موسی در زبان عبری
باستانی” از آب برآمده” نيست ،بلکه کسی است که از آب بيرون ميآورد.دائره المعارف جھانی
يھود اين کلمه را ازريشه مصری Mesuميداند که معنی فرزند را دارد ،و ميافزايد که تعبيری
که تورات از اين نام کرده با لغت شناسی زبان عبری مطابقت ندارد ،زيرا در حد اکثر اين کلمه
ميتواند معنی از آب بر آورنده را داشته باشد .بررسيھای زبان شناسان و مصر شناسان قرن
حاضر روشن کرده است که در زبان مصری باستانی اين اصطالح موسيس نظير اصطالح بن در
زبان عبری و ابن درزبان عربی معنی فرزند يا پسر را دارد ،چنانکه فرعونھای مختلفی آمون
موسيس )پسر آمون( ،پات موسيس )پسر پات( ،توت موسيس )پسر توت( ،و از ھمه شناخته
تررامسس )پسر” را"خدای خدايان( ناميده شده اند.حتی کليسای کاتوليک پذيرفته است که درذکر
مفھوم نام موسی درزبان عبری ،در تورات اشتباه شده است.
زيگموند فرويد دردنباله اين تذکر خود که برای چه يک پرنسس مصری کودکی ناشناس را که از
آب گرفته است بايد به نامی عبری ناميده باشد ،مينويسد:خاخام ھا غالبا در ارتباط با اين پرسش
دليل می آورند که کودک عبری بوده است ،ولی کدام مدرکی برای عبری بودن او وجود داشته
است؟ سبدی بطور غير منتظره از رودخانه گرفته شده است بی آنکه درآن نوشته ای يا عالمتی
باشد ،و در اين سبد کودکی سه ماھه وجود داشته که ختنه نشده بوده است ،در صورتيکه طبق
سنت تخطی ناپذير يھود وی درصورت عبری بودن ميبايست در ھشتمين روز تولدخود ختنه شده
باشد .موضوع ختنه نشدن موسی خود يکی ديگر از نقاط ضعف افسانه توراتی موسی است ،زيرا
مويد آن است که اين افسانه ريشه يھودی ندارد .دائره المعارف جھانی يھود دراين مورد به يک
حديث سنتی کاھنان يھود اشاره ميکند که موسی از ھمان ھنگام تولد ختنه شده بدنيا آمده بود.
ولی چنين معجزه ای مستلزم آن بود که از خواست خداوند يھوه ناشی شده باشد ،درصورتيکه
درخود تورات حکايت شده است که اين خداوند پس از آنکه ماموريت نجات قوم اسرائيل از مصر
را به موسی محول ميکند متوجه ميشود که موسی ختنه نشده است ،بدين جھت درطول راه
بدنبال او ميدودتا اورا بکشد ،و فقط حضور ذھن صفوره ھمسرموسی ويرا از مرگ نجات ميدھد
)سفر خروج ،باب چھارم.(٢۴ ،
ھمچنانکه سارگن پادشاھی خود را با باغبانی آکی پدر خوانده خود آغاز کرده بود ،موسی نيز
پيغمبری خود را با گله بانی کاھن مديان پدر زن خود آغاز ميکند ،و در ھمين زمان است که
يکروز صدای خداوند را از ميان شعله ھای آتشی بی دود ميشنود که به او مأموريت خروج قوم
اسرائيل را از مصر و فرستادن آنان را به” سر زمينی نيکو و وسيع که شير و عسل درنھرھای
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آن جاری است” ميدھد ) ٧سفر خروج ،باب سوم ،(٨ – ١ ،و چون موسی نام او را ميپرسد
وی خود را خدای ابراھيم و خدای اسحاق و خدای يعقوب معرفی ميکند که موسی نام او را
نميدانسته است و قوم او نيز عليرغم  ۴٣٠سال زندگی درمصر از آن بيخبر بوده اند )ھمانجا،
 ۶و  .(١٣وعده ای که خداوند درباره فرستادن قوم يھود به سرزمين وسيع شير وعسل ميدھد
وعده چنان بی پشتوانه ای است که حتی يکی از معتبرين قديس ھای مسيحيت ،ھيرونيموس )سن
ژروم( ،مترجم التينی تورات ،آنرا درنامه ای که به قديس ديگری نوشته و ولتر متن ترجمه
شده آنرا در"ارزيابی کتاب مقدس” خود نقل کرده مورد تخطئه قرارداده
.....................................................................
است":من از ھمه آن کسانيکه مدعی ھستند قوم يھود پس ازخروج از مصر يک سرزمين نيکو
و وسيع را که نھرھای شير و عسل درآن جاری است دراختيار گرفت تقاضا ميکنم آنچه را که
اين قوم صاحب شده اند به ما نشان دھند ،زيرا تا آنجا که من ميدانم عرض اين سرزمين از يوبه
تا بيت اللحم پانزده فرسخ بيشتر نيست که ھيچ نھر شير وعسلی ھم در آن جريان ندارد ،و بعد
از آن نيز بيابان بی آب وعلفی است که فقط باديه نشينان عرب در آن زندگی ميکنند .شايد به من
بگوئيد که مراد يھوه آن سرزمينی بوده که توصيف آن از زبان موسی در کتاب اعداد آمده است
و از نيل تا فرات را شامل ميشود ،ولی اگر چنين باشد اين وعده خداوند ھيچوقت وفا نشده است
و يھوديان چنين سرزمينی را ھرگز در اختيار نداشته اند ،ازآن قلمرو آسمانی ھم که انجيل زندگی
آن جھانی درآنرا به من وعده داده است در تورات ھيچ صحبتی نشده است”.
درباره رسالت موسی ھمين تناقض ھای آشکار در کتاب مقدس به چشم ميخورد .در تعيين زمان
شروع اين رسالت در سفرخروج تصريح شده است که موسی وقتيکه ماموريت خود را از طريق
گفتگو با فرعون مصر آغاز کرد ھشتاد ساله بود )سفر خروج ،باب ھفتم (۶ ،ولی درکتاب اعمال
رسوالن آمده است که اين ماموريت در چھل سالگی او به وی محول شد )عھد جديد ،اعمال
رسوالن ،باب ھفتم .(٣۴ – ١ ،در ھمين سفرخروج از موسی نقل شده است که برای تفره رفتن
از قبول مسئوليت به خداوند گفت:ای خداوند ،اين ماموريت را به کسی ديگری واگذار کن ،زيرا
من نه پيش از اين زبانی گشاده داشته ام و نه از وقتيکه با بنده خودت سخن گفتی ،بلکه مردی
کند زبان و الکن ھستم )سفر خروج ،باب چھارم ،(١٠ ،ولی در ھمين زمينه درکتاب اعمال
رسوالن تصريح شده است که موسی زبانی رسا و قدرت بدنی بسيار داشت )عھد جديد ،کتاب
اعمال رسوالن ،باب ھفتم ف .(٢٢فصل معجزات محيرالعقول موسی درمصر يکی از نامعقولترين
و در عين حال ناخوشايند ترين فصول ھمه تورات است ،زيرا از يک سو محتوای آن با ھمه
قوانين گرداننده کائنات تناقض دارد ،و از سوی ديگر خدائی را که مدعی اين گردانندگی است از
ديدگاه اخالقی در موضع چنان زشت و نامطلوبی قرار ميدھد که نظير آنرا حتی دربدترين اسطوره
ھای مذاھب اساطيری جھان کھن نميتوان يافت .دراين س﷼ ده مرحله ای مرگ و وحشت ،يک
سناريوی واحد ده بار پياپی تکرار ميشود:موسی و برادرش ھارون ،به دستور مستقيم يھوه ،ھر
بار از فرعون ميخواھند که با خروج قوم اسرائيل از مصر موافقت کند ،زيرا که درغير اينصورت
خدای اسرائيل بالی وحشتناکی بر مصر و مصريان نازل خواھد کرد ،ولی ھر بار نيز پيشاپيش
يھوه بطور خصوصی به موسی خبر ميدھد که خوداو دل فرعون را سخت خواھد کرد تا اين
درخواست موسی را نپذيرد و از اين راه به يھوه بھانه بدھد که بالی تازه ای بر مصر نازل کند.
 - ٧اين وعده سرزمينی با جويھای شير وعسل درقرآن نيز تکرار شده ،منتھا اين جوی ھا بجای ارض موعود در بھشت جای داده شده
اند )محمد.(١۵ ،
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در ھمه اين موارد قربانيان اصلی مردم عادی مصر ھستند که نه ھيچ سھمی در گناه فرعون
دارند و نه از آنان در اين باره نظری خواسته شده است .نه بارپياپی اين ماجرا به يک صورت
تکرا ميشود ،تنھا با اين تفاوت که ھربار نوع بالھا تغيير ميکند .دراين باليای نه گانه تمام گاوھا
و گوسفند ھا و اسب ھا و االغ ھا و شتران مصر ميميرند ،تمام ماھيان نيل بر اثر تبديل آب نيل
به خون تلف ميشوند ،تمام درختان ميوه داروبی ميوه مصر خشک ميشوند بطوريکه” ھيچ
درخت و سبزی و گياھی درسرتاسر مصر باقی نميماند” ،ھمه مصريان ،پير وجوان و زن و مرد
و کودک به انواع بيماری مبتال ميشوند ،و تنھا قوم اسرائيل ھستند که ھيچيک از اين باليا شامل
حال آنھا نميشود .منطقا وقتی که نوبت به بالی دھمين ميرسد ،درمصر نه مطلقا گياه ودرختی
وجود داشته باشد ،نه گاو و گوسفندی ،نه آدم تندرستی ،و خود تورات نيز اين مشکل را حل
نکرده است که اصوال چگونه مردم مصر توانستند در چنين شرايطی زنده بمانند و نسلھای ديگری
از آنان بعدا دراين سرزمين بی آب و علف و محروم از ھر موجود زمينی و دريائی ،به زندگی
خود ادامه دھند.دھمين و آخرين بالی يھوه ،نقطه اوج اين س﷼ مرگ و وحشت است :اين بار
خداوند به پيغمبرش خبر ميدھد که تصميم گرفته است يک بالی ديگر نيز بر سر فرعون و مردم
مصر وارد آورد و بعد ديگر دل اورا سخت نکند تا يھوديان را رھا کند که از کشورش بيرون
روند ....":و موسی به قوم اسرائيل گفت:خداوند ميفرمايد که قريب به نصف شب خود در ميان
مصربيرون خواھم آمد ودر خانه ھر خانواده مصری ،از فرعون که بر تختش نشسته است تا
کنيزی که درپشت دستگاه خمير گيری خود باشد ،وارد خواھم شد و فرزند ارشد خانواده را بدست
خود سر خواھم بريد ،و ھمه نخست زادگان اسيرانی را که در زندانھا ھستند و نخست زادگان
بھائم را نيز )که البته قبال تمامی آنھا مرده بودند( خواھم زد ،و نعره عظيمی درھمه سر زمين
مصر برخواھد خاست که مثل آن نشده و مانند آن ديگر نخواھد شد ،زيرا که خانه ای نخواھد
ماند که درآن مرده ای نباشد ،اما برجميع بنی اسرائيل سگی نيز زبان خود را تيز نکند و نه بر
بھائم آنان تا بدانيد که خداوند درميان مصريان و اسرائيليان فرق گذارده است...و ھر خانه ای
که اسرائيل در آن باشد بره بی عيب ترينه از گوسفندان يا از بزھا بگيرند و آنرا درعصر ذبح
کنند و از خون آن بر ھر دو قائمه و بر سر درخانه خود بپاشند تا برای من نشانی باشد )در
تورات مشخص نشده است که درحالی که يک بالی قبلی ھمه حيوانات اھلی و غير اھلی مصر
مرده بودند اسرائيليان اين ششصد ھزار بره نرينه يکساله بی عيب را از کجا آوردند؟ (و گوشت
قربانی را درآن شب بخورند ،به آتش بريان کرده با نان فطير و سبزيھای تلخ ،و از آن ھيچ خام
نخورند ،و نه پخته با آب ،بلکه به آتش بريان شده کله اش را و پاچه ھايش و اندرونش را ،و
چيزی از آن تا صبح نگاه ندارند و آنچه تا صبح مانده به آتش بسوزانند ،و آنرا کمر بسته و
نعلين بر پا و عصا در دست به تعجيل بخورند .و درآن شب من از زمين مصر عبور خواھم کرد
و ھمه نخست زادگان زمين مصر را از انسان و بھائم خواھم کشت ،و آن خون عالمتی برای شما
خواھد بود بر خانه ھائی که در آنھا ميباشيد و چون خون را ببينم از خانه شما خواھم گذشت و
ھنگاميکه زمين مصر را ميزنم آن بال برای ھالک شما بر شما نخواھد آمد ،و اين روز را عيدی
برای خداوند نگاه داريد و آنرا به قانون ابدی نسال بعد نسل عيد نگاه داريد” )سفر خروج ،خالصه
شده از بابھای يازدھم و دوازدھم( ”.و واقع شد که درنصف شب خداوند ھمه نخست زادگان زمين
مصر را از نخست زاده فرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست زاده اسيری که در زندان بود و
ھمه نخست زاده ھای بھائم را بدست خود کشت و خانه ای نبود که درآن مرده ای نباشد" )ھمانجا،
 ٢٩و .(٣٠
به ھمراه اين خبر ،يھوه اين ماموريت را نيز به موسی ميدھد که محرمانه به اسرائيليان توصيه
کند که” ھر مرد يھودی از ھمسايه مصری خودش و ھر زن يھودی از ھمسايه مصری خودش
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ھر قدر بيشتر آالت نقره و آالت طال به امانت بخواھد ،تا در بيرون رفتن ازمصر اين امانتی ھا
را با خود ببرند” و اضافه ميکند که” من قوم اسرائيل را در نظر مصريان مکرم خواھم ساخت
تا به آنھا اعتمادکنند و ھر آنچه خواستند به ايشان بدھند” .به روايت تورات اين ھر دو برنامه
دقيقا انجام ميگيرد و درشب مقرر در سرتاسر مصر نخست زادگان کليه خانواده ھای مصری و
حيواناتشان بدست يھوه سر بريده ميشوند و بعد يھوديان با ھمه اموال غارتی مصر را ترک
ميگويند )سفر خروج ،بابھای يازدھم و دوازدھم(.
الزم به ياد آوری است که عيد پسح )فصح( يکی از دو بزرگترين عيد ساالنه يھودی که بعدا از
جانب جھان مسيحيت به صورت عيد پاک ) (Easterپذيرفته شد يادگاری از ھمين کشتار”
خداپسندانه” درمصر است.بھتر است بجای ه توضيح بيشتری دراين زمينه ،تذکری را که ولتر
در” ارزيابی کتاب مقدس” و در"ديکسيونرفلسفی"
خود آورده است عينا ترجمه کنم":بسياری از منتقدين ،که البته ايمان پروپا قرصی ندارند ،درباره
اين فصل از تورات مقدس با بی پروائی کفر آميزی اظھار نظر ميکنند .دردرجه اول برای آنان
درک فلسفه اين امردشوار است که خداوند با چنين صراحت و چنين تاکيدی به قوم بر گزيده خود
دستوردزدی و کال ھبرداری داده باشد و خود نيز نفوذ خدائی خويش را بکار برده باشد تا ھمسايه
ھای مصری يھوديان ھر چه آسانتر و بيشتر فريب بخورند و بھتر غارت شوند .در درجه دوم
تجسم خدائی که بدست خودش ھمه نخست زادگان يک ملت را ،از فرزند ارشد پادشاه گرفته تا
نوزادگان کليه چھار پايان بزرگ و کوچک را گردن بزند برای آنان بسيار دشوار است ،زيرا از
خود ميپرسند که اگر ھم آدمھای پير وجوان تقصيری داشته اند ،گناه نوزادانی که در اين شب از
پستان مادرانشان شير ميخورند و گناه بره ھا و گوساله ھای تازه بدنيا آمده ای که کشته شدند
چه بوده است؟ و اصوال مصلحت چنين سالخی بيسابقه که بدست شخص خداوند زمين و آسمان
صورت گرفته چه بوده است ،جز اينکه به نوشته خود تورات اين يھوديان از مصر بيرون روند
و در مدت چھل سال سر گردانی تا به آخرين نفرشان در بيابان بميرند و حتی يکنفرشان به ارض
موعود خود پا نگذارند؟
چه تعدادی جوان و کودک مصری ،که کمترين مسئوليتی درآنچه درکشورشان ميگذشته نداشته
اند دراين قصابی آسمانی گردن زده شده اند؟ درخود تورات آمده است که شماره جنگجويان
مسلح يھودی تنھا در استان جشن مصر ششصد ھزار نفر بوده ،يعنی حداقل ششصد ھزار خانواده
يھودی دراين ايالت ميزيسته اند ،و ميدانيم که مصر درآنزمان به چھل استان تقسيم شده بود،
يعنی با اين حساب ميبايستی بيست و چھار ميليون خانواده درآن زندگی کنند ،و خداوندنيزتنھا
درعرض يکشب  ٢۴ميليون نوجوان و نوزاد مصری را ،به اضافه شمار نامدودی حيوان نوزاده
بدست خود کشته باشد .البته نبايد فراموش کرد که کارھای خدايان ھميشه درابعادی بسيار بزگتر
از ابعاد ماآدميان ناچيز و فضول انجام ميگيرد” )ارزيابی کتاب مقدس ،مصل خروج ،حاشيه  ٨و
.(٩
بسياری ديگر از انديشمندان جھان مسيحيت حتی درطول قرون پيش از ولتر ،به جنبه غير انسانی
و وحشيانه اين داستان توراتی اعتراض کرده اند که از جمله آنھااز اين نوشته قديس معروف
قرن چھارميالدی ،سن گرگوريوس ،بنيانگذار کليسا ی يونانی ميتوان نام برد که ":اگر فرعون
مقصر است چرا بايد ھمه مصريان بابت گناه او مجازات شوند؟ و اگر ھم مصريان در اين گناه
سھيمند چرا بايد فرزندان نوزاد يا نوجوان آنان کيفر گناه پدرانشان راپس بدھند؟ "
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فصل خروج قوم اسرائيل از مصر نيز ،آنطور که در تورات آمده بنوبه خود پر از تناقض ھا و
اشتباھات است .بنی اسرائيل با ششصد ھزار مرد مسلح ھمراه با زنان و فرزندانشان و” بسياری
از گروه ھای مختلفه ديگر و گله ھا و رمه ھا و مواشی بسيار سنگين” کوچ ميکنند واز دريای
سرخ که به امر يھوه وبا اشاره عصای موسی ازميان به دو نيم شده است به راحتی ميگذرند،
ولی در اين موقع يھوه از اينکه قدرت خود را باز ھم بيشتر به مصريان نشان نداده و از آنان
زھر چشم کافی نگرفته است پشيمان ميشود و طبق عادت چند ماھه ،يکبار ديگر” دل فرعون را
سخت ميکند” تا او را وادار که با” تمامی اسبان و ارابه ھا و سواران خود از عقب بر ايشان
تاخته به ميان دريا درآيد” ،ودرين وقت خدا دوباره دست بکار ميشود و چرخھای ارابه ھای
آنان را يکی يکی بيرون می آورد تا آنھا را به سنگينی برانند ،سپس به موسی فرمان ميدھد که
دست خود رابر دريا دراز کند تا” آبھا بر مصريان و برارابه ھا وسواران ايشان برگردد"و به
وقت طلوع صبح دريا بصورت اوليه خود برميگردد و” ارابه ھا و سواران و تمامی لشکر فرعون
راچنان ميپوشاند که يکی از ايشان ھم باقی نميماند” )سفرخروج ،باب چھاردھم( .ولی کتاب
مقدس که ظاھرا ھمه اين ماجرا را برا اساس گفته خود يھوه نقل کرده نه توضيحی دراين باره
داده است که چگونه اسبھائی که ھمه انھا قبال درمعجزه موسی با بالی آسمانی مرده بودند بر
ارابه ھای جنگی فرعون درتعقيب يھوديان بسته شده بودند ،ونه پيش بينی کرده است که سه
ھزارسال بعد از آن موميائی ھمين فرعونی که درمعجزنمائی يھوه و موسی درآبھای دريای سرخ
غرق شده بود بصورتی دست نخورده درموزه باستان شناسی قاھره درمعرض انضار عمومی
گذاشته شود .اين موضوع را نيز ظاھرا از ياد برده است که تمامی اين افسانه دوپاره شدن آب
دريا درپيش روی يک لشکر و عبور آن از يک مسير خشک رونوشت دقيق افسانه ای بابلی
است که دست کم به ھزار سال پيش از تورات مربوط ميشود و ولتر آنرا درارزيابی کتاب مقدس
خودنقل کرده است.
تذکرات متعدد ديگری درارتباط با اين افسانه” دريای قلزم” داده شده است که شايد جالبترين آنھا
تذکر جان برايت نويسنده کتاب” موسی” باشد که حساب کرده است اگر جمعيت سه ميليون نفری
اسرائيلی ھائی که از مصر بيرون آمدند دريک ستون چھار نفری پشت سر يکديگر حرکت ميکردند
صفی بطول  ۶٠٠کيلومتر از آنان تشکيل ميشد که تمامی صحرای ميان مصر و سينا را دراشغال
خود ميگرفت ،و ميپرسد که چنين صفی چگونه درعرض چند ساعت از دريا گذشت برای اينکه
سحر گاه ھمان شب دريا برگرددو فرعون و سپاھيان او را درخود غرق کند؟ تذکر اسقف انگليسی
قرن گذشته ،ويليام کنسو بنوبه خود شايان ياد آوری است که اگر اسرائيليان دارای
ششصدھزارمرد جنگی بودند اصوال چه احتياجی به فرار از برابر مصريان داشتند ،و چرا اين
عده کثير ،وقتی که سپاھيان بسيار معدود تر فرعون را درپشت سر خود ديدند" ،سخت ترسيدند
و نزد خداوند استغاثه کردند ،و به موسی گفتند که آيا درمصرقبرکافی نبود که ماراآوردی تا
دراينجا بميريم؟" )سفر خروج ،باب چھاردھم ١٠ ،و(١١
بسياری از پژوھشگران درسالھای اخير بر اين واقعيت انگشت نھاده اند که درحاليکه به نوشته
افالطون داستان غرق قاره آتالنتيس درچندھزار سال بعد از وقوع آن توسط کاھنان مصری برای
وی حکايت شده بود ،چگونه ھمين کاھنان حتی کلمه ای از داستان دريای سرخ و غرق فرعون
کشور خودشان درآن برای ھمين افالطون نگفته بودند؟ و چگونه است که بعد ازآن نيزخبری از
اين ماجرای خارق العاده بگوش ھيچ خاص و عامی درھيچ گوشه ديگر دنيای کھن نرسيد ،و از
آن مھمتر ،چطور کشور و ملت مصر بعد از چنين باليائی توانستند به زندگی خود ادامه دھند،
وبا کدام وسايلی ادامه دھند؟ به تذکر جان برايت اگر حتی بخش کوچکی از روايات تورات درباره
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اين معجزات ادعائی واقعيت ميداشت مسلما دراسناد بيشمار مصر کھن ،که ھمه آنھا باقی مانده
است ،بصورت حوادثی بسيار مھم ازآنھا ياد ميشد ،زيرا که ھر کدام از اين حوادث از قحطی
ھائی که جزئيات آنھا دراين اسناد ثبت شده است بمراتب ويرانگرتربوده اند ،و کدام عقل سليمی
ميتواند قبول کند که حادثه ای دوپاره شدن دريا و عبور چند ميليون نفراز ان و يکپاره شدن
دوباره ھمين دريا و غرق چند ھزار نفر ديگردرآن ،منجمله پادشاه کشور ،بدان اندازه اھميت
نداشته باشد که الاقل اشاره ای درتاريخ مصريا تواريخ ديگر ملل باستانی جھان بدان شده است؟
با ھمه اينھا ،عاليجناب کاردينال ھرگن رويتر اسقف آلمانی قرن گذشته که ھمانند ساير بلند پايگان
کليسا اين افسانه بی پشتوانه را بی کم و کاست پذيرفته است ،با محاسبات دقيق بدين نتيجه رسيده
است که تاريخ خروج موسی و يھوديان او ازمصردقيقا سال ٢٧٢٧از خلقت دنيا بوده است،
درست بھمان ترتيب که عاليجناب جيمزآشرايرلندی قبل از او با محاسبات دقيق تاريخ خلقت دنيارا
دوشنبه  ٢۶اکتبر  ۵٧۵٧سال پيش تعيين کرده بود.
پس از خروج از مصر ،اسرائيليان برسر راه خود از منطقه قوم مديان در شمال بحر احمرومجاور
خليج عقبه کنونی مگذرد و اين تماس با قوم مديان بعد ھا برای آنان اھميتی سرنوشت ساز پيدا
ميکند که زيگموندفرويد درباره آن مينويسد:قبايل يھودی که بعدا ملت اسرائيل را به وجود آوردند
پس از ترک مصر خدای محلی قوم مديان را که برسر راه آنھا بود به خدائی خودشان برگزيند و
اين خدای يھوه نام داشت که اينان برای نخستين بار با او آشنا ميشدند .تمام افسانه ھائی که بعد
ھا درارتباط با اين خدا ساخته شد ،منجمله نقش خاص او درمورد خروج قوم يھود از مصر و
معجزات دھگانه ای که به نام او ساخته شد ،و خروج يھوديان به سرکردگی مردی يھودی به نام
موسی ،افسانه ھائی صرفا خيالی است که بسيار بعد از آن شکل گرفت.
درجای ديگر ھمين کتاب ،فرويد)که خودش يھودی است( در توصيف اين خدای ناشناخته
مينويسد":يھوه ،خدای محلی يک قوم فلسطينی که به عنوان خدائی توحيدی به ملتی نوساخته
ارمغان داده شد خدائی بزرگ و برترنبود ،بعکس خدای حقير خونخوار و خشن و درنده ای بود
که برای تحقق وعده ای بی پشتوانه که قوم خود را صاحب سرزمينی با جويھای شير وعسل
کند ،راھی بھتراز اين نيافت که از آنھا بخواھد ھمه ساکنان اين سرزمين را از دم شمشير
بگذرانند ”.سه ماه بعد از بيرون آمدن بنی اسرائيل ازمصر ،يھوديان به رھبری موسی به صحرای
سينا ميآيند و درآنجا اردو ميزنند ،و موسی برای ديدار خداوند به باالی کوه ميرود .ماجرای اين
ديدار بتفصيل درتورات آمده است:
"و موسی با ھارون وناداب و ابيھووھفتاد نفر ديگر از مشايخ اسرائيل باال رفت ،و ھمگی آنان
خدای اسرائيل را ديدند ،زير پايش ياقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان درصفا .پس خدارا ديدند
و خوردند و آشاميدند .و خداوند به موسی گفت نزد من به کوه باال بيا و آنجا باش تا لوحھای
سنگی و احکامی را که نوشته ام بتو بدھم اما قوم ھمراه تو باال نيايند .پس موسی به کوه خدا
باال آمد و چون به فراز کوه برآمد ابر کوه را فرو گرفت .و روزھفتمين خدا موسی را ازميان ابر
ندا درداد” )سفر خروج ،باب بيست و چھارم.(١۶ – ٩ ،
به نوشته تورات خداوند برای نخستين بار نام واقعی خود يعنی يھوه را درباالی کوه سينا به
موسی فاش ميکند )سفر خروج ،باب بيستم ،(٢ ،و باز نوشته ديگر ھمين تورات خدا پيش از
آن ،درھنگام ماموريت دادن به موسی برای ديدار فرعون ،به وی بروز داده بود که او قبال نيز
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با چند پيامبر ديگرش گفتگو کرده ولی نام حقيقی خودش را به آنھا نگفته است...":و خداوند به
موسی گفت :من يھوه ھستم که پيش از اين به ابراھيم و اسحاق ويعقوب نيز ظاھر شدم ،ولی نام
واقعی خود را به ايشان نگفتم ،بلکه خود را ال شدائی خواندم و آنھا نيزمرا به اين نام شناختند"
)سفرخروج ،باب ششم ٢ ،و ،(٣ولی در ھمين تورات آمده است که قبل از اين اعتراف خداوند
به موسی از درون آتش بی دود گفته بود ":مشايخ بنی اسرائيل را جمع کن و به آنھا بگو که
يھوه خدای پدران شما به من ظاھر شدو چنين گفت” )سفر خروج ،باب سوم ،(١۵ ،و باز در
ھمين تورات آمده است که خود يھوه درگفتگو با ابراھيم بدو گفت ”:من يھوه خدای تو ھستم
که ترا اورکلدانيان بيرون آوردم تا اين زمين را به ارثيت به تو و به ذريت تو ببخشم” )سفر
پيدايش ،باب پانزدھم ،(٧ ،باز ھم به نوشته ھمين تورات مدتھا پيش از ديدار خدا و موسی در
کوه سينا ،نوح پيغمبر پس از آنکه شراب فراوان نوشيد ومست شد وفرزند او درمستی عورت
برھنه اورا ديد وی را نفرين کرد و گفت که” متبارک باد يھوه که فرزندان ديگر مرا برکت دھد
ولی اين فرزندی که عورت مرا ديده است بنده آنان باشد” )سفرپيدايش ،باب نھم.(٢۶ – ٢٠ ،
ھنوز به روشنی معلوم نشده است که درمورد اين ضد و نقيض ھای پياپی خود يھوه اشتباه کرده
يا پيغمبرش موسی ،يا خاخامھائی که بعدا تورات را بنام خداو موسی نوشتند.
به نوشته تورات ،خداوند شخصا دولوحه حاوی ده فرمان معروف را که بدست خود نوشته است
درقله سينا به موسی ميدھد )سفرخروج ،باب بيست و چھارم ١٢ ،و سفر تثنيه ،باب نھم.(١٠ ،
اين روايت در قرآن از زبان خود خداوند تأييد شده است":و ما کتاب قانون رابه موسی عطاکرديم”
)بقره ،۵٣ ،ابنياء .(۴٨ ،متن اين قوانين در دو کتاب مختلف تورات به تفصيل آمده است":خدائی
غير از من نخواھی داشت ،نام خدای خود را به باطل نخواھی برد ،روز شنبه را مقدس خواھی
داشت و درآنروز ھيچ کاری نخواھی کرد ،پدر ومادرت را احترام خواھی گذاشت تا روزھای
زندگانيت درازتر شود ،قتل نخواھی کرد ،زنا نخواھی کرد ،دزدی نخواھی کرد ،شھادت دروغ
نخواھی داد ،به خانه ھمسايه خودت و به زن او وغالم و کنيز و گاو واالغ او طمع نخواھی کرد”
)سفرخروج ،باب بيستم ،١٧ – ٧ ،سفر تثنيه ،باب پنجم.(٢١ – ٧ ،طبق تأکيد ھر دو کتابآسمانی،
اين قوانينی که خداوند مستقيما متن آنھارابه موسی داده يا بدو نازل کرده است قوانينی آسمانی
و ناشناخته بوده اند ،با اينھمه کشف الواح باستانی اکدی درشھر شوش درسال  ١٩٠۴توسط
ھيئت باستان شناسی فرانسوی و ترجمه متون مفصلی که برآنھا حک شده است نشان داده که
تمامی اين قوانين ،تقريبا بصورت تحت اللفظی ،ازمجموعه قوانين حمورابی پادشاه معروف بابل
درقرون ھجدھم پيش از ميالد مسيح ) (١۶٨۶ – ١٧٢٨گرفته شده اند .اين مجموعه که جمعا
شامل  ٢٨٢قانون است ،به زبان اکدی و به خط ميخی برروی لوح بزرگی که درباالی آن نصوير
حمورابی درحال دريافت اين لوح از” شمش” خدای آفتاب نقش شده و اکنون درموزه لوور
نگاھداری ميشود حکاکی شده است.
به غير از ده ماده معروف ،قسمت اعظم از ديگر مواد قانون حمورابی رادرقوانين جزائی و
حقوقی ديگری که يھوه بطور شفاھی يه موسی ابالغ ميکند وتمام کتاب الويان وبخش اعظم کتاب
تثنيه تورات بدانھااختصاص يافته ،منعکس ميتوان يافت".آلبرايت"کارشناس برجسته آئين يھود
متذکر ميشود که اين قانون تورات )سفر خروج ،باب بيست و يکم (٢٨ ،که ھر گاه گاوی مردی
يا زنی را طوری شاخ بزند که آنھا بميرند بايد گاو را سنگسار کنند ولی گوشتش را نخورند،
تکرار کلمه به کلمه قانون بابلی است ،و درعين حال تذکر ميدھد که کلمه” الوھيم” )خدايان( که
درتورات بجای الوه )خدا( بکار رفته و در طول قرون متمادی مشکل غيرقابل حلی برای مفسران
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تورات بوجود آورده است ،اقتباسی است که بدون توجه از متن بابلی” خدايان” صورت گرفته
است.
فرامين يھوه به موسی درکوه سينا شامل مسائل حقوقی و مذھبی عجيبی مربوط به زندگانی
روزمره قوم برگزيده او است ،که تقريبا تمام کتاب” سفرالويان” و بخش مھمی از” سفر تثنيه”
تورات را شامل ميشود .نمونه ھای کوتاه زير منتخبی از اين فرمانھای الھی است ”:و خداوند به
موسی گفت:زنی پيش چھار پائی نايستد تا با او جماع کند .و ھيچکس به احدی از اقربای خويش
نزديکی ننمايد تا کشف عورت او بکند ،و کسی که عورت پدر خود را کشف نمايد البته کشته
شود ،و کسی که با زن عموی خود بخوابد بيکس خواھد بود ،زيرا که عورت عموی خود را
کشف کرده است ،و البته عورت مادر خود را کشف مکن و عورت زن پدرخود را کشف مکن،
و عورت خواھر خود را خواه دختر پدرت و خواه دختر مادرت باشد کشف مکن ،و عورت دختر
پسرت و دختر دخترت و دختر زن پدرت را که از پدر تو زائيده شده باشد ،و عورت خواھر پدرت
و خواھر مادرت را کشف مکن ،و عورت برادر پدرت راکشف مکن ،و عورت عروس خود را
کشف مکن و عورت زن برادرخود را کشف مکن ،وعورت زنی رابا عورت دخترش را باھم
کشف مکن ،و دختر پسر او يا دختر دختر اورا مگير تا عورتشان را کشف کنی” )سفر الويان،
باب بيست وھفتم ،سفر تثنيه ،بابھای دوازدھم تا بيست وسوم(.
"و خداوند به موسی گفت:بھيمه خود را با بھيمه ديگری که از جنس او نباشد به جماع وادارمکن
و درتاکستان خود دو قسم تخم مکار ،و گاو و االغ را باھم به کار شيار وادارمکن ،و پارچه
مختلط از پشم و کتان باھم مپوش ،و به قوم بگو که گوشه ھای موی سر خود را نچينند و گوشه
ھای ريش خود را نچينند ،زيرا که من يھوه خدای شما ھستم .و ھر کس از بنی اسرائيل که عيبی
در بدن داشته باشد نزديک خيمه اجتماع نيايدتا قربانی خدای خود را بگذراند ،و نه مرد کور و
لنگ و نه پھن بينی و نه زياداالعضاء ونه شکسته پايا شکسته دست يا کوژپشت يا کوتاه قد ،و
نه کسی که درچشم خود لکه دارد ،و نه جرب دار و کر و نه شکسته بيضه .و آن ذبيحه ای را
که بيضه اش کوفته يا فشرده يا شکسته يا بريده باشد برای خداوند نزديک مياريد و قربانی
مگذرانيد .و شخصی که کوبيده بيضه يا آلت بريده باشد داخل جماعت خداوند نشود ،و حرامزاده
داخل جماعت خداوند نشود ،خودش تا پشت دھم او ...و ھر که انسانی را بزند و او بميرد ھر
آينه کشته شود ،اما اگر قصد او نداشت بلکه خدای وی را بدستش رسانيد آنگاه مکانی برای او
معين کنم تا بدانجا فرار کند .ھر که آدمی را بدزدد و او رابفروشد ھر آينه کشته شود .و ھر که
پدر يا مادر خود را لعنت کند ھر آينه کشته شود .و اگر کسی را پسری باشد که سخن پدر و مادر
خود را نشنود پدر و مادرش او را گرفته نزد مشايخ شھر به دروازه محله آورند و به مشايخ
شھر گويند که اين پسر ما سر کش است و سخن ما نميشنود ،پس جميع اھل شھر او را به سنگ
ھا سنگسار کنند تا بميرد .اگر دزدی دررخنه کردن گرفته شود اگر آفتاب بر او طلوع کرد بعوض
دزدی که کرده فروخته شود .ھرکه با حيوانی مقاربت کند ھر آينه کشته شود .و زن جادوگر ھر
آينه کشته شود .و اگر دخترباکره ای به مردی نامزد شود ولی درشھر کس ديگری او را يافته و
با او بخوابد پس ھر دوی ايشان را به دروازه شھر ببرند و با سنگھا سنگسار کنند تا بميرند
)سفر تثنيه ،باب بيست و چھارم( ،و اگر کسی اسم يھوه را به بدی بر زبان آورد ھر آينه کشته
شود و تمامی جماعت البته او را سنگسار خواه درشھرخود باشد و خواه درغربت باشد چونکه
اسم يھوه را به بدی آورده است کشته شود )سفر الويان ،باب بيست وچھارم ،(١۶ ،و اگر برادر
تو با پسرت يا دخترت يا ھمسر ھم آغوش تو يا دوست جان دريک قالب تو اسم مرا به بدی
بياورد البته او را به قتل برسان ،و اول دست تو به قتل او درازشود و بعد دست تمامی قوم ،اورا
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با سنگھا سنگسار نما که بميرد تا جميع اسرائيليان چون اين را بشنوند بار ديگر چنين عمل
٨
زشت را نکنند )سفر تثنيه ،باب چھاردھم”.(١١ – ۶ ،
در مورد برخی از احکام ،اختصاصا خداوند تأکيد ميکند که اين مقررات بايد تا ابداالباد رعايت
شوند:
"و خداوند موسی را خطاب کرده گفت:بنی اسرائيل را بفرما تا روغن زيتون صاف کوبيده شده
برای روشنائی بگيرند تا چراغ را دائما روشن داشته باشند ،و به آنان بفرما که اين پشت درپشت
برای آنھا فريضه ابدی خواھد بود” )سفر الويان ،باب بيست و چھارم ١ ،و  ،(٢و نيز خداوند
فرمود:
..........................................................................
"چون محصول خود را درو کنيد ،نوبر آنرا نزد کاھن بياوريد تا او آنرا به حضور خداوند بجنباند،
و درھنگام جنباندن يک بره يکساله بی عيب برای قربانی به حضور خداوند کباب کند ،و دوعشر
آرد نرم مخلوط با روغن به آن بيفزائيد تا ھديه شما به حضور خداوند خوشبو باشد ،و اينھا برای
شما پشت درپشت فريضه ابدی خواھد بود” )سفر الويان ،باب بيست سوم .(١۴ – ١٠ ،و از
جمله ديگر فرامين است که":زنی لباس مردان نپوشد و مردی نيز لباس زنان نپوشد ،و کسی بر
قربانگاه خداوند از پله ھا باال نرود مبادا عورت او بر آن مکشوف شود )سفر الويان ،باب بيست
ويکم".(٢۶ ،
* * *
فصل مربوط به اقامت طوالنی قوم يھود درصحرای خشک سينا از بحث انگيزترين فصول تورات
است.
درتورات آمده است که يھوديان درصحرای سينا به موسی و برادرش ھارون شکايت ميکنند که
کاش درزمين مصر مانده بوديم ،زيرا درآنجا نزد ديگھای گوشت می نشستيم و نان سير ميخورديم،
در حاليکه در اين صحرای بی آب و علف ھمه ما از گرسنگی خواھيم مرد )سفر خروج ،باب
شانزدھم (٣ ،و خدای بر آنھا مائده آسمانی ميفرستد که” بنی اسرائيل مدت چھل سال آنرا
خوردند” )ھمانجا .(٢۵ ،و با اينوصف ھمين خدا اين مردم آواره و گرسنه را مأمور ميکند که
درھمين بيابان بی آب و علف برای او صندوق مرصعی را بمنظور ضبط الواح وی بسازند که
مشخصات آن درتورات چنين آمده است ”:و خداوند موسی را خطاب کرده فرمود :به بنی اسرائيل
بگو برای من صندوقی از چوب شطم بسازند که طولش دوذراع ونيم و عرضش يک ذراع ونيم
و بلنديش يک ذراع ونيم باشد .و آنرا به طالی خالص بپوشان و بر بااليش به ھر طرف تاجی از
طال بساز ،و برايش چھار حلقه طالئی بريز ،و دو عصا از چوب شطيم بساز و آنھا را با طال
بپوشان....و بعد آن تخت رحمت را از طالی خالص بساز ،طولش دو ذراع ونيم و عرضش يک
 -٨شماره قتل ھائی که مستقيما به فرمان يھوه ،و دريک مورد نيز بدست خود او صورت گرفته است ،بر اساس آنچه دراين باره
درتورات آمده توسط ولتر درکتاب” فلسفه تاريخ” او به شرح زير آمارگيری شده است:يھوديانی که به جرم پرستش گوساله طالئی
درصحرا ی سينا توسط الويان موسی گردن زده شدند  ٢٣٠٠٠نفر ،يھوديانی که درعصيان قارون عليه موسی گرد ن زده شدند يا
درآتشی که به فرمان يھوه نازل شد سوختند  ١۴٩۵٠نفر ،يھوديانی که بخاطر زنا با دختران قوم ماديان شکمشان با نيزه سوراخ شد
 ٢۴٠٠٠نفر ،يھوديانی چون نتوانسته بودند کلمه مقدس Shiboletرا تلفظ کنند درگلوگاه رودخانه اردن به امر يھوه ھالک شدند ۴٢٠٠٠
نفر ،يھوديانی که بدست بنيامينی ھا گردن زده شدند و بنيامينی ھائی که خودشان توسط قبايل ديگر يھودی کشته شدند  ٨۵٠٠٠نفر،
يھوديانی” صندق ميثاق” را از فلسطينی ھای غاصب پس گرفتند )که يھوه ھمه آنھا را دچار بواسير کرده و روده ھايشان را از مقعد ھا
بيرون آورده بود( ،و اين صندوق را به محل اصلی آن باز گرداندند ولی بعلت نگاه کردن به درون صندوق مورد خشم خداوند قرار گرفتند
و دسته جمعی بھالکت رسيدند  ۵٠٠٧٠نفر ،که جمع ھمه آنھا  ٢٣٩٠٢٠نفر ميشود ،باضافه چند صد ھزار نخست زاده خانواده ھای
مصری که درماجرای خروج قوم اسرائيل از مصر درعرض يکشب بدست خود يھوه کشته شدند.
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ذراع ونيم .دوکروبی از طال بساز که بالھای خود را برزمين آن پھن کنند و روی ھای ايشان
بسوی يکديگر باشد...و پس خوانی از چوب شطيم بساز که طولش دو ذارع و عرضش يک ذارع
ونيم باشد .و آنرا به طالی خالص بپوشان و تاجی از طال به ھر طرفش بساز .وحاشيه ای بقدر
چھار انگشت به اطرافش بساز و برای حاشيه اش تاجی زرين از ھرطرف بساز .و چھار حلقه
از طال برايش بساز و حلقه ھارا بر چھار گوشه چھار قائمه اش بگذار تا خانه ھا باشد بجھت
عصاھا برای برداشتن خوان .وعصاھا را از چوب شطيم بساز و آنھارا به طال بپوشان ...و صحن
ھا وکاسه ھا وجامھا وپياله ھايش را بساز وآنھا را از طالی خالص بساز...و چراغدانی از طالی
خالص بساز که شش شاخه از طرفينش بيرون آيد...و سيبی زير دو شاخه آن و سيب ديگری
زير دو شاخه ديگر آن و سيبی نيز به زير دو شاخه ديگر بر شش شاخه ای که از چراغدان
بيرون می آيد ،و سيبھا و شاخه ھايش از يک چرخکاری طالی خالص باشد .وھفت چراغ برای
آن بساز و چراغھايش را بر باالی آن بگذار تا پيش روی آنرا روشنائی دھند .و گلگيرھا و سينی
ھايش از طالی خالص باشد .و خودش با ھمه اسبابش از يک وزنه طالی خالص ساخته شود .و
مراقب باش که آنھا را موافق نمونه ای که در کوه به تو نشان دادم بسازی) ”.سفر خروجی،
باب بيست و پنجم( .يھوه در اين راستا ھمه جزئيات را روشن کرده ،اما اين موضوع را حل نشده
باقی گذاشته است که اين صحرا گردان آسمان جل که حتی نانشان ھم بايد از آسمان برسد چوب
سدر و شمعدان طال وجامھای زرين و تاجھای مرصع را از کجا بايد بياورند؟
وقتی که موسی برای ديدار خداوند به باالی کوه سينا می رود و چھل روز درآنجا ميماند،
اسرائيليان که آزادی خود را و ھمه چيزشان را مرھون معجزات اوورھبری جنگی پيروزمندانه
اش ھستند با بی اعتنائی از ھارون برادراو ميپرسند:راستی اين مرد که اسمش موسی بود و مارا
اززمين مصر بيرون آوردچه بر سرش آمده است؟ )سفر خروج ،باب سی و دوم (١ ،سپس از
ھارون ميخواھند که برای آنان خدايان تازه ای بسازد که بخالف خدای موسی قابل رويت باشند،
و ھارون که قبال واسطه ميان خداوند موسی وفرعون مصربوده و نقشی پيمبرانه دراين ماجرا
ايفا کرده است از آنھا ميخواھد که گوشواره ھای طالی زنان و پسران و دختران خود را نزد او
بياورند و از اين طالھا )که يک شبه آنھا را آب ميکند گوساله ای طالئی ميسازد وآنان مشتاقانه
ميگويند که اين خدای ما است که ما را از مصر بيرون آورده است .ھارون قربانگاھی بنا ميکند
وقوم” قربانی ھای سوختنی ميگذرانند و ھدايای سالمتی می آورند و به خوردن و نوشيدن و
لعب ميپردازند” .و درھمين موقع خداوند در باالی کوه به موسی ميگويد که ھرچه زودتر از کوه
سرازير شود و نزد بنی اسرائيل برود ،زيرا قوم که او از سرزمين مصر بيرون آورده است فاسد
شده و گوساله ای برای خود ساخته اند و نزد آن سجده ميکنند .موسی به شتاب برميگردد ،و
وقتيکه گوساله طالئی را ميبيند از خشم دولوحه فرمانھای دھگانه ای را که يھوه با دست خودش
نوشته و بدوداده است” و نوشته آن نوشته خود خدا است” ميشکند ،و بدنبال آن گوساله را
درآتش ميسوزاند و بقايای آنرا نرم ميکند و به خورد بنی اسرائيل ميدھد ،و سپس به کشتار آنھا
ميپردازد":آنگاه موسی به دروازه اردو ايستاده گفت :يھوه خدای اسرائيل ميگويد ھر کس از
شماشمشير خود را بر ران خويش بگذارد و از دروازه خود تا دروازه اردو رفت و آمدکند و
ھرکس برادر خود و دوست و ھمسايه خود را بکشد .و بنی الوی موافق سخن موسی کردند و
درآنروز قريب به بيست و سه ھزار نفر از بنی اسرائيل کشته شدند” )سفر خروج ،باب سی و
دوم(.
دو قرن پيش ،بارون دولباخ فيلسوف و نويسنده فرانسوی و دوست ولتر ،در کتاب” موزه
قديسين” خود درباره موسی نوشت":اين مردی که قاعدتا ميبايست يک مرد خدا باشد ،يکی از
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شرير ترين مردانی بوده که از آغاز تاريخ تا به امروز درجھان وجود داشته اند ،و اتفاقا خود
ھمين کسی که در دوران خودش و جانشينانش ملت يھود بطور دائم با قتل عامھا و جنگھای
تجاوز کارانه و نادرستی ھا و فريبکاريھای پايان ناپذير سر و کار داشت مدعی بود که خدمتگزار
مھربان و نرمدلی برای يھوه بيش نيست” .ھمزمان با او ،فيلسوف آزاد انديش ديگر” قرن
فروغ” ،نيکال فرره ،در کتاب” مويسياد” خويش درھمين باره نوشت":درطول نسلھای پياپی،
از پدران ما و از خود ما خواسته شده است که به عنوان مسيحيان مومن ،مردی بنام موسی
راقانونگذار بزرگ خدا بشماريم که نه تنھا اقوام بيگانه را بجرم يھودی نبودن قتل عام کرد و
زنان و کودکانشان را کشت ،بلکه خود يھوديان را نيز بارھا و بارھا واداشت تا به روی ھمديگر
شمشير بکشند و مخصوصا برادران برادران خود را بخاطر فرونشاندن خشم يھوه از پای
درآوردند” .در صحرای سينا يھوه ناگزير است برای ساکت کردن يھوديان وغروغرھای دائمی
آنان )که اصطالح معروف ايرادھای بنی اسرائيلی از آن آمده است( پشت سر ھم معجزه کند:از
آسمان بجای نان مائده” من و سلوی” برای آنھا بفرستد )سفر خروج ،باب شانزدھم ،(۴ ،و
بجای گوشت ،فاخته بلدرچين کباب شده )ھمانجا (١٣ ،وقتی که تشنه اند برايشان از سنگ آب
بيرون بياورد )سفر اعداد ،باب بيستم (١١ ،و وقتی که ماران بيابان آنھا را ميگزند مار ديگری
از مس بدست موسی بسازد که ھر مار گزيده ای با ديدن آن عالج شود )سفر اعداد ،باب بيست
و يکم (٨ ،و با ھمه اينھا اسرائيليان شکايت آوردند که":مارا چرا از مصر بر آوردی تا در بيابان
بميريم ،زيرا که آنجا ھمه چيز بود و اينجا نان نيست و آب ھم نيست و دل ما از اين خوراک
بدمزه ای که بما ميرسد کراھت دارد” )ھمانجا .(۵ ،حتی سخن گفتن االغ نيز که آنانرا مالمت
ميکند نتيجه ای نميبخشد )سفر اعداد ،باب بيست و دوم .(٢٨ ،با آنکه يھوه به شفاعت موسی
از ھالک دسته جمعی قوم اسرائيل صرفنظر ميکند ،از گناه خود موسی در نميگذرد ،زيرا که سھل
انگاری او باعث شده است که بنی اسرائيل به اندازه الزم ازاو نترسند ،بدين جھت وی را آگاه
ميکند که پيش از آنکه قوم او پا به خاک کنعان بگذارد خواھد مرد و شخصا به ارض موعود
داخل نخواھد شد":و خداوند به موسی فرمود:آنگاه که کنعان را ديدی به اجدادت خواھی پيوست
و به سرزمين موعود داخل نخواھی شد ،زيرا که مرا باور نداشتی و درچشم اسرائيليان کوچک
کردی” )سفر اعداد ،باب بيست وھفتم ١٣ ،و .(١۴موسی پيش از مردن خود ،شرح نافرمانيھا
و” بھانه ھای بنی اسرائيلی” قوم خود را درتوماری مينويسد و بدست الويان ميسپارد تا آنرا
در"صندوق ميثاق” بگذارند و مدرکی باشد بر اينکه اين قوم تا چه پايه خود خواه و منحرف و
نافرمان و خيره سرند ،و آنگاه يوشع را به جانشينی خود تعيين ميکند.
موسی و قوم اسرائيل بعد ازخروج ازمصر ،چھل سال تمام درصحرای سينا سرگردان ميمانند تا
به ارض کنعان برسند ،درصورتيکه اين فاصله ميتوانست درکمتر از چھل روز طی شود .اتفاقا
درخود تورات آمده است که سه روز پس از فرود آمدن از کوه سينا ،موسی بدستور خداوند
گروھی را برای جاسوسی و خبرگيری درباره سرزمين کنعان بدانجانب ميفرستد )سفر اعداد ،باب
سيزدھم (٣- ١ ،واينان به کوھستان جنوبی ميروند )ھمانجا .(٢٢ – ١٧ ،ولی با ھمه اين آسانی،
خود قوم اسرائيل چھل سال در اين بيابان درجا ميزند .محقق آلمانی ،داوبه دراشاره بدين امر
ميپرسد":آيا قبول کردی که واقعا موسی مدت چھل سال  ۶٠٣۵۵٠نفر قوم خود را دربيابانی که
٩
ھيچوقت امکان تغذيه بيش از ھزار نفر را نداشته است نگاه داشته باشد”؟

 - ٩رقم  ۶٠٣،۵۵٠نفر رقمی است که در خود تورات آمده است )سفر اعداد ،باب اول.(۴۶ ،
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بھر حال ،اين سرگردانی چھل ساله باعث ميشود که ھمگی آن يھوديانی که مصر را بااطمينان به
وعده خداوند يھوه و تأکيد ھای پياپی موسی به قصد سرزمين شير و عسل ترک کرده بودند
دربيابان بی آب و علف سينا بميرند .درکتاب يوشع دراين باره آمده است":بنی اسرائيل چھل سال
دربيابان سرگردان ميرفتند تا تمامی آنان يعنی آن مردان جنگی که از مصر بيرون آمده بودند به
سر راه درصحرا مردند از آن رو که آواز خداوند را نشنيدند و خداوند به ايشان قسم خورده گفت
شما را نميگذارم که آن زمينی را که شير و عسل درآن جاری است و برای پدرانتان قسم خورده
بودم که آنرا به شما بدھم بچشم ببينيد” )صحيفه يوشع بن نون ،باب پنجم.(۶ ،
از ويژگی ھای اين اقامت چھل ساله قوم يھود درصحرای سينا اين است که ھيچکدام از يھوديان
نوزاد دراين مدت عليرغم دستور غالظ و شداد مذھبی ختنه نميشوند ،ھر چند که درميان ششصد
ھزار نفری که از مصر باز گشته بودند قاعدتا کسانی که بتوانند اين فريضه مذھبی را اجرا کنند
کم نبوده اند .بدين جھت يوشع ،جانشين جنگی موسی پيش از آغاز قتل عامھای خود درازض
کنعان به فرمان يھوه مجبور ميشود ھمه آنھا را دسته جمعی ختنه کند.
" ...و خداوند به يوشع فرمود که کاردھا از سنگ چخماق برای خود بساز و بنی اسرائيل را
ھمگی مختون ساز .و يوشع کاردھا از سنگ چخماق ساخته بنی اسرائيل را بر تل غلفه ختنه
کرد ،و سبب ختنه کردن اين بود که تمامی قوم که درصحرا بعد از بيرون آمدن پدرانشان از مصر
بدنيا آمدند مختون نگشتند و يوشع ايشانرا ختنه کرد چونکه ايشان را در راه ختنه نکرده بودند”
)صحيفه يوشع ،باب پنجم.(٧ – ٢ ،
.............................................................
ولتر در ديکسيونر فلسفی خود که چندين صفحه آنرا به موسی اختصاص داده است ،درارزيابی
ادعی تورات درمورد فرار پيروزمندانه بيش از  ۶٠٠٠٠٠اسرائيلی مسلح از مصر به رھبری
يھوه و موسی ،مينويسد:
"آيا ميتوان فرض کرد که موسی –چنانکه تورات ادعا ميکند –به يھوديان گفته باشد” من شما
را به صورت ششصد ھزار جنگجوی مسلح تحت حمايت خدای شما از سرزمين مصر بيرون
آوردم؟ ” واين يھوديان بدو پاسخ نداده باشند که” برای چه اين نيروی ششصد ھزار نفری ما را
عليه فرعون که دويست ھزار سرباز بيشتر نداشت ودربرابر ما به يقين مغلوب ميشد و سرزمين
آباد و حاصلخيز او به تصرف مادرمی آمد بکار نينداختی؟ اگر خدای ما دريکشب بخاطر ما نخست
زاده ھای سيصد ھزار خانواده مصری را سربريد و بدين ترتيب نيروی زنده مصر را فلج کرد
چرا تو نيز بدو اقتدا نکردی و اين سرزمين بی دفاع را دراختيار ما درنياوردی؟ و بجای آن مارا
بصورت فراريانی بی تکليف و گرسنه دربيابانی بی آب وعلف سرگردان گذاشتی؟ و تازه بفرض
اينکه راھی مستقيم برای بردن ما به سر زمين کنعان – که ما ھيچ حق قانونی برمالکيت آن
نداشتيم –انتخاب کنی ،يعنی از راه کناره دريا بسوی سور وصيدا ببری ،به راھی درست درجھت
خالف آن بردی که اگر قصد تسليم دست بسته مارا به دشمنانمان داشتی نميتوانستی راھی بھتر
از اين انتخاب کنی؟ خدا مارا با معجزه ای نجات داد ،و تو که ميگوئی فرستاده او ھستی پس از
مردن تمام نسل اول مارا درصحرا ،تازه پس از چھل سال بما ميگوئی که پدرانمان بعلت گناھکاری
به فرمان يھوه دربيابان مردند تا ھيچکدام از آنھا ارض موعود را بچشم نبينند؟ "
و ھم او ،دربخش ديگری ازھمين فصل ،درارزيابی شخصيت خود موسی ،آنطور که درتورات از
آن سخن رفته است ،تذکر ميدھد که":آيا اين يھوديان سرگردان صحرای سينا ،نميبايست به
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پيغمبرشان که از ديدار روياروی خدا درباالی کوه بنزد آنان بازگشته و با ديدار گوساله طالئی
آنچنان به خشم آمده بود که جابجا دستور کشتن بيست و سه ھزار نفر از آنان راداده بود گفته
باشند:تو که يکبار بما ميگوئی که خدا را از روبرو ديده ای و بار ديگر ميگوئی که فقط
نشيمنگاھش را ديدی ،چرا به عوض اينکه برادرت ھارون را که خودش درغياب تو برای ما
گوساله زرين را ساخت تا او را بپرستيم بجای مجازات کردن عنوان کاھن اعظم ميدھی ،ولی
بيست وسه ھزار نفر از ماراکه به دنبال او رفته بوديم به دست الوی ھای خودت قتل عام ميکنی؟
و تازه بما ميگوئی که اين کشتار کافی نيست و بايد برای رضايت يھوه بيست و چھار ھزار نفر
ديگر نيز کشته شوند ،زيرا که يکی از آنھا با يک زن قبيله مديان خوابيده است ،در صورتيکه
تو که پيغمبر مائی خودت با زنی از ھمين قبيله خوابيده ای؟ و تازه در چنين شرايطی ادعای آنرا
داری که بنده بسيار مھربان و رحيم خداوند ھستی؟ ظاھرا بايد درانتظار يکی دو بار ديگر مھربانی
و رحمت توو خدايت باشيم تا اين بار نسل ما از روی زمين برداشته شود".
آنچه بر اساس داستان توراتی موسی ميتوان درباره اين بزرگترين شخصيت تاريخ يھود گفت اين
است که نويسندگان واقعی تورات کوشيده اند تا از موسی درست ھمان پيامبری را بسازند که
برای تکميل اسطوره يھود ضرورت داشته است .درسرتاسر سفر خروج تورات ،يھوه بيدريغ
فرمان کشتار ميدھد و موسی بيدريغ به اجرای اين فرمان ميپردازد .درمصر چند صد ھزار کودک
و نوجوان مصری با کمک موسی بدست يھوه گردن زده ميشوند .در سينا موسی به دستور يھوه
چھل ھزار يھودی را در صحرا واميدارد که ھمديگررا بکشند .درشيطيم به خاطر اينکه يھوديان
با دختران قوم ھمسايه زنا کرده اند و نه با دخترقوم خودشان ،يھوه به موسی فرمان ميدھد که
تمامی روسای قوم را پيش آفتاب به دار بياويزند تا علی الحساب بيست و چھارھزارنفرازآنھا
راباوبا ازپای درمی آورد .درصحرا ھيزم کش بدبخت به گناه اينکه درروز شنبه ھيزم از زمين
جمع کرده ،به دستور موسی توسط مجموع يھوديان سنگسار ميشود ،و درآخرين روزھای زندگی،
سرداران سپاه خود را غضب ميکند که چرا بعد از تصرف سرزمين دشمن به کشتن مردان آن
اکتفا کرده و زنان را نکشته اند و دستور خداوند يھود را ناديده گرفته اند .ده معجزه خارق العاده
که ھمانند ھفتخوان رستم يا دوازده خوان ھرکول از او حکايت شده ،به خالف آن دوتای ديگر
داستان دالوريھای حماسی نيست ،داستان مرگ و خونی است که قربانيان آن بجای ديوان و
جادوگران زنان ومردان و کودکان و چھارپايان مصری ھستند که درزورآزمائی موسی با فرعون
نه ھيچ سھمی از مسئوليت داشته اند ،نه ھيچ نقش منفی يا مثبتی ايفا کرده اند.
جالب اين است که برخالف آنچه عادتا تصور ميرود ،يھوديانی که به گفته تورات و قران بدنبال
آنھمه معجزه و مبارزه ازمصر بيرون ميايند و درصحرا ی سينا مرتبا مائده آسمانی دريافت
ميدارند ،نه تنھا از اين بابت رضايتی ندارند ،بلکه دائما يا موسی و با خدايش يھوه درگير
ھستند":و ھمه قوم اسرائيل گريستند و با فرياد برموسی و ھارون ھمھمه کردند و گفتند که کاش
درزمين مصرمرده بوديم ،زيرا کيست که دراينجا ما را گوشت بخوراند و ماھی راکه درمصر مفت
ميخورديم و خيار و خربزه و تره و سير و پياز به ما بدھد؟ واالن جان ما خشک شده و غير از
اين خوراک بيمزه ای که از آسمان می آيد چيزی برای خوردن نداريم” )سفر اعداد ،بابھای
يازدھم و چھاردھم( "و به يکديگر گفتند بھتر است سرداری برای خود مقرر کرده و به مصر
برگرديم ...آنگاه جالل خداوند درخيمه اجتماع ظاھر شد و گفت تا به کی اين قوم مرا اھانت نمايند
و اين جماعت شرير را که برمن ھمھمه ميکند بشنوم؟ و اينک ايشان را به وبا مبتال ساخته
ھالک ميکنم ،و الشھايشان دراين صحرا خواھد افتاد و به زمينی که بدانان وعده کرده بودم ھرگز
داخل نخواھند شد” )ھمانجا ،باب چھاردھم(.
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* * *
آئين پرشتش يھوه – که بعدا نخستين آئين” توحيدی" تاريخ دانسته شد – از کجا آمده است؟
ازوحی الھی؟ از پيامبران يھود؟ از درون فرھنگ اپيرھا )عبريان(به عنوان يکی از اقوام سامی
خاورنزديک؟ بررسی گسترده زيگموند فرويد دراين زمينه به ھر سه اين پرسشھا پاسخ منفی
ميدھد ،زيرا وی ريشه اين نو آوری را نه درجھان سامی ،زيرا وی ريشه اين نوآوری را نه
درجھان سامی ،بلکه درتمدن باستانی مصر و درآئين توحيدی خاصی ميداند که درقرن چھاردھم
پيش ازميالد توسط آمنوفيس سوم ،فرعون مصری ،بنياد نھاده شد ودراين نوآوری جائی که تا
آنزمان درتمدن مصری به صورت سنتی به خدايان متعددتعلق ميگرفت به خدای واحدی
بنام"آتون"سپرده شد.
به ھمين دليل خود فرعون نام خويش رابه” آخناتن" تغييرداد و پايتخت کشوررا نيز از
لوکسور)االقصر(به شھری نوساخته درکنارنيل به نام” آخت آتن" )افق آتن(درمحل تل العمارنه
کنونی منتقل ساخت .آخناتن رسم پرستش خدای بزرگ آمون و ھمه ديگر خدايان اساطيری مصر
رامنسوخ کردوکاھنان را از ادامه مراسم مذھبی سنتی باز داشت و گرايش توحيدی شگفت آوری
را رواج داد که درآن خدای آتن )خورشيد( به صورتی عرفانی برھمه جھان ھستی فرمانروا بود
وخدائی يگانه بود که زندگی و روشنائی و زيبائی جلوه ھای بنيادی او بود وجاللش
درجزءجزءاجزاء آفرينش منعکس ميشد .اين نوع آوری آخناتن وھمسر زيبا و معروفش نفرتی
تی واکنش گسترده ای را از جانب کاھنان قدرتمند مصری که موجوديت و قدرت ھمه جانبه خويش
را از اين بابت درخطر مييافتند برانگيخت که پس ازمرگ زود رس اين فرعون آئين نوخاسته او
را سرکوب کرد و آئين اساطيری پيشين را بجای آن باز گردانيد ،چنانکه جانشين اخناتون توت
عنخ آمون  Tutankhamonناميده شد و نه توت عنخ آتون.
فرويد به دنبال بررسيھای چندين ساله خود عقيده دارد که آنچه آئين توحيدی يھوه وقوم يھود
شناخته شده از مکتب مصری آتون به خاور نزديک راه يافته و حتی عامل مستقيم آن يک مصری
از دستگاه حکومتی آخناتن يا يکی از پيروان نسل اول اين مکتب توحيدی بوده است ،و انگيزه
اصلی او از اين کاراين بوده است که پس از سرکوبگری ھمه جانبه ای که بدنبال مرگ آخناتن
از جانب کاھنان مصری عليه ادامه آئين آتون درمصر آغاز شد اين آئين نوخاسته را درسرزمين
ديگری پايه گذاری کند.
اگر برداشتھای انسانی وعرفانی آئين آتن بعدا رنگ کينه توزانه وغير انسانی آئين يھوه را بخود
گرفت بخاطر اين بود که رھبری علمی اين نقل و انتقال بدست قبايل سامی” مديان" افتاد که خدای
آنان ،يھوه ،با خدايان بيرحم و خون آشام تمدنھای کلدانی و بابلی وآشوری و فنيقی خاور نزديک
شباھت بسيار بيشتری داشت تا به آتن مصری مظھر زندگی و روشنائی.فرويد خود دراين باره
مينويسد :خدائی يکتائی به نام يھوه که برای قوم يھود ساخته شد آن مظھر بزرگ منشی ومحبتی
که” آتن"خدای يکتای آخناتن نماينده آن بود نبود ،خدای محلی تنگ نظر و بيرحم و خون آشامی
بود که از پيروانش ميخواست ساکنان سرزمينی راکه او بدانان بخشيده و وعده داده بود که درآن
١٠
رودھای شير وعسل جاری کند به زورشمشير ازميان بردارند و آنھارا قتل عام کنند”.
 Sigmund Freud - ١٠قسمتی ازاين اثر تحقيقی پرسروصدای خود را درسالھای پيش از جنگ جھانی دوم دروين منتشر کرد ،ولی
به علت مخالفت شديد کليسا از چاپ قسمت دوم ان خودداری ورزيد بدين حساب که کليسای کاتوليک دربرابرخطر تجاوز آلمان نازی به
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چندين پژوھشگر ،آخناتن راھمزمان با زرتشت دانسته و بين انديشه ھای مذھبی آنان درراستای
روياروئی خيروشر و تکيه بنيادی به راستی و مبارزه با دروغ ارتباط قائل شده اند ،بخصوص با
توجه به اينکه مادراين فرعون ازھيتی ھای آريائی نژاد بود و احتماال ھمسرش نفرتی تی نيز از
آريائی ھای ھيتانی يا ھيتی بود که از آسيای صغير به مصر آمده بودند .محقق فرانسوی برتلو،
اصوال براين عقيده است که ريشه آئين مصری” آتن"را بايد درمعتقدات مزدائی ايرانيان پيش از
زرتشت جست.فرويد نيز دررساله خود اشاره ميکند که نمونه مکتب جھان بينی آئين آتون را
احتماال ميبايد دربرداشتھای جھانی گاتاھای زرتشت يافت.اين ھردو استنباط براين نظريه متکی
است که دوران واقعی زندگانی زرتشت درحدود يک ھزاره مقدم برآن تاريخ است که بطورسنتی
برای زرتشت قائل شده اند.
* * *
درانجيل ،به اقتضای دوقطبی بودن کتاب ودوشخصيتی بودن خدای آن ،موسی ازيکطرف حامل
وحی و نويسنده تورات و قانونگذار بزرگ آئين يھود شناخته ميشود که” ھيچ حرف و نقطه ای
از تورات اورا کم و زياد نميتوان کرد” ،وازطرف ديگر قوانين و دستورھای مذھبی او بارھاو
بارھا توسط خود عيسی نقض و مقررات ديگری درجای آنھا گذاشته ميشود .موسی قانون مياورد
که ھرگاه مردی مايل به ادامه زندگی با زن خود نباشد ميتواند طالقنامه بنويسد و به دستش بدھد
واورا از خانه خود بيرون کند ،و عيسی فتوا ميدھد که ھيچ ازدواجی جزدر صورت زنای زن،
قابل فسخ نيست و ھيچ مردی حق طالق زن خود را ندارد .موسی قانون می آورد که چشم به
جای چشم و دندان بجای دندان ،ولی عيسی ميگويد اگر کسی به گونه راست تو سيلی بزند گونه
چپت رانيز به سوی او بگردان .موسی زن زناکار را بيقيد و شرط شايسته مجازات سنگسار
ميداند ،ولی عيسی زن زناکارراکه برای سنگسار ميبرند درحمايت خود ميگيرد.موسی مقررات
دقيق و مشخصی رادرمورد خوراکی ھای حرام و حالل وضع ميکند ،ولی عيسی بااين استدالل
که ھمه اينھا سرانجام به مزبله ريخته ميشود خوردن ھمه آنھا را مجاز ميشمارد.موسی با اينکه
خودش ختنه نشده است دراجرای فرمان يھوه ختنه شدن را شرط اساسی ايمان اعالم ميکند ،ولی
عيسی که خود ختنه شده است برای اينکار ضرورتی نمی بيند و تأکيد ميکند که ختنه واجب ختنه
قلبی است و نه بدنی.موسی احترام به روز سبت )شنبه(و مقررات مذھبی آنرا فريضه ای شرعی
ميشمارد ،ولی عيسی اشکالی درعدم رعايت اين فريضيه نمی بيند .موسی برای کاھنان معبد يھود
حق مسلم برای تعيين مجازات گناھکاران قائل است ،ولی موسی تصحيح ميکند که اين حق فقط
مال خداوند است و کاھنان حق چنين داوری را ندارند.دراين زمينه درجای ديگر ھمين کتاب
توضيحات بيشتری داده شده است.
* * *
اتريش از او حمايت کند .ولی با وقوع اين خطر ،وی موفق شد از اتريش بگريزد وبه انگلستان برود .ودرآنجا متن کامل اثر خود را
منتشرکرد.خودش درمقدمه اين رساله مينويسد) :در برگ پسين ببينيد(....
"من درآنزمان اميدواربه حمايت کليسای کاتوليک درکشور خودم بودم و بيم ازاين داشتم که با آنتشار اين اثر اين اتکارااز دست بدھم
وبخصوص باعث شوم که از فعاليت پيروان و شاگردان مکتب پسيکاناليز دراتريش جلوگيری شود.اما با حمله ناگھانی نازی ھا دريافتم
که کليسای کاتوليک لرزانتراز آن سخن ميگويد که بتواند صدايش را بگوش آنھائی که بايد بشنوند برساند”.
فرضيه ارتباط داستان موسی با آئين مصری” آتن" و ارتباط احتمالی آئين آتن با معتقدات مزدائی توسط پژوھشگران متعددی مورد
ارزيابی قرار گرفته است که ازجمله جالبترين آنھا ميتوان ازMoise et Akhenatonنوشته فليپ عزيز)پاريس(١٩٨٠ ،و Les Dieux
 de l’Egypteنوشته کلودترونکر)پاريس(١٩٩٢ ،و Oedipus and Akhnatonنوشته ايمانوئل وليکفسکی)نيويورک (١٩۶٠ ،نام
برد.تازه ترين برسی را دراين زمينه درکتاب Histire generale de Dieuنوشته ژرارمساديه)پاريس (١٩٩٧ ،ميتوان يافت
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درقرآن ھمين موسی مورد چنان تجليلی قرار گرفته است که از حد تجليلی تورات و انجيل نيز
بسيار فراتر ميرود .تقريبا ھمه آنچه درتورات درباره موسی آمده ،در ١٣۶آيه ای که در٣۴
سوره مختلف قرآن بدو تخصيص يافته منعکس شده است و حتی اين وعده موسی به قوم اسرائيل
نيزکه يھوه مالکيت سرزمين کنعان )فلسطين( را برای ابداالباد به قوم برگزيده خود اسرائيل
بخشيده است از زبان ﷲ درقرآن تأييد شده است:
"...و ما اين قومی را که مستضعف بشمار می آمدند صاحب مشرق و مغرب سرزمينی کرديم که
بدان برکت داده بوديم .و چنين بود که وعده نيکوئی که داده بوديم تحقق يافت” )اعراف.(١٣٧ ،
١١

تنھا تفاوت –و البته تفاوتی اساسی – که دراين مورد ميان قرآن با تورات ميتوان يافت اين است
که درتورات موسی پيامبر اختصاصی يھوه خدای اسرائيل است و آنچه ميگويد يا انجام ميدھد به
ھيچ انگيزه ديگری جز مصالح قوم اسرائيل مربوط نميشود ،درصورتيکه درقرآن وی ھمين
نقش را درمقام پيغمبراولوالعزم خداوند برای ابالغ نوعی از پيام توحيدی به ھمه جھانيان
ايفاميکند.
روايت قرآن درباره تولد موسی و انتصاب او به پيغمبری و مأموريت او برای نجات قوم يھود از
مصر و معجزات پياپی او ،تکرار دقيق روايات توراتی موسی است .معجزات دھگانه موسی
درتورات ،درقرآن تبديل به نه معجزه شده است و ظاھرا معجزه آخرين ،يعنی قتل صدھا ھزار
نوجوان و نوزاد مصری بدست خداوند ،بقدری زننده بوده که از انعکاس آن درقرآن صرفنظر
شده است .درسوره اعراف از پنج معجزه تبديل آب نيل به خون ،طوفان ،ملخ ،شپش و قورباغه
ودرچند مورد ديگر تبديل عصای موسی به اژدھا و يد بيضای او و شکافته شدن آب دريا درپيش
پای يھوديان و غرق فرعون و سپاه او را آب ياد شده که خودقرآن آنھارا آيات نه گانه ناميده
است )اسری ،١٠١ ،نمل .(١٢ ،در يک مورد نيز درقرآن از زبان موسی گفته شده است که":ای
قوم من ،بياد بياوريد نعمت خدا را برشما ،ھنگاميکه برايتان پيامبران و پادشاھان مقررفرمود،
و اندر آئيد به سرزمين مقدسی که خداوند برای شما مقرر فرموده است” )مائده ٢٠ ،و،(٢١
درصورتيکه درزمان موسی ھنوز اسرائيل پادشاھانی بخود نديده بود و الزاما موسی نميتوانست
از قوم خود شکر نعمتی را بخواھد که بدانان اعطانشده بود.
درنه آيه مختلف قرآن به ميثاق خداوند با موسی و با قوم يھود اشاره شده است )بقره،۶٣ ،۵١ ،
 ،٩٩نساء ،١۵۴ ،و  ،١۵۵اعراف ،١٣۴ ،طه ٨٠ ،و  ،٨۶زخرف .(۴٩ ،اين ميثاق ھمه جا
درقرآن مورد تأييد قرار گرفته ،در صورتيکه به تصريح تورات درمتن آن )که درصندوق ميثاق
ضبط شده و بعدا به معبد سليمان انتقال يافته است( قيد شده است که مذھب الھی تا ابداالباد فقط
مذھب يھوه خواھد بود.
از خود موسی درقرآن به صورت"اول المومنين")اعراف (١۴٣ ،مخلص خداوند )مريم،(۵٢ ،
محب خدا)طه (٣٩ ،و برگزيده بر ھمه مردمان )طه(۴١ ،ياد شده ،ولی ھيچ اشاره ای درآن به
 - ١١اين آيه اقتباس آشکاری از صحيفه يوشع درتورات است که":خداوند فرمود:تمامی اين زمين را چنانکه به موسی گفتم به شما )بنی
اسرائيل( بخشيده ام و ھر جائی را که کف پای شما بر آن گذاشته شود به شما داده ام ،از مشرق يعنی نھر فرات تا مغرب يعنی دريای
بزرگ” )صحيفه يوشع ،باب اول ٣ ،و .(۴
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پيامبران در آيين ھای توحيدی

تولدی ديگر

کشتارھائی که به دستوروی درصحرای سينا انجام گرفته نشده و اصوال دوران چھل ساله
سرگردانی قوم اسرائيل دربيابان ناديده گرفته شده است.
.......................................................................
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