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 امبرانيپ
 

 »یديتوح« ین هايدر آئ
 

 
هر ی ربنائيو سنگ ز »یديتوح«سه گانه ی  هاکتاب تورات کتاب اول از، اسالمی ايت و هم در دنيحيهم در جهان مس

گر همان ين کتاب و دو کتاب ديان ايم، یشداوريدور از پی ابيک ارزي نهمه دريبا ا .است میسان بزرگ جهان يسه آئ
، ل و قرآنيام انجيرا که پيز، ت و اسالم وجود دارديحيمسی  هانيهود با آئين يان خود آئيدارد که موجود ی فرق اصول

 رــن در بياز هر قوم و نژاد و سرزم ان راــياست که همه آدمی ــانـجهی اميپ، یبودائ وی  زرتشت هانيام آئيد پـهمانن
است ی اميام آن پيپ :ن استيک قوم معيخاص ی تابک، کندمی ح يکه تورات چنانکه خودش تصری صورت در، رديگمی 

ان يهوديی ان آن برايام درجه سود و زين پيا و مالک خوب و بد در، هود صادر شده استيقوم ی که منحصرا برا
ی وحق شکنی بکاريو فری و دزدی هود باشد خوب است ولو آنکه تحقق آن مستلزم آدمکشيآنچه به نفع قوم  .است
گر يدی از جنبه ا .ق کندياخالق و عدالت تطبی ن سنتيولو آنکه با مواز، هود باشد بد استيرر قوم و آنچه به ض، باشد
را يز، ات آن استيو آن لحن و مضمون محتو، وجود داردی اساسی گر تفاوتيد »یديتوح«ان تورات با دو کتاب يمز ين
ن يتورات از ا، باشد برخوردارندی ب آسمانک کتايد وجه مشخص يبامی  که حقًای قرآن از متانت ل ويکه انجيحال در

ی بخصوص زناکار وی ب و دروغ و دزديت و توطئه و فريقتل و جنای چند صفحه ا ال هزار ويک سريشتر به ينظر ب
  .کندمی فا يرا ای هوه نقش پهلوان اصليبا در همه آنها خود يشباهت دارد که تقر

 
ی ش از آنکه به ارزش واقعيار بيبس، م به تورات تعلق گرفته استت و اساليحيهر دو جهان مس که بعدها دری اعتبار
م ير مستقيبطور غی گريم و ديبطور مستقی کي، نين دو آئياست که ای ن کتاب مربوط باشد مربوط به ارزشيخود ا
ی ندگو تمام ز، بودی هوديخودش ی سيرا عيز .داردی سيع ن مورديا را دری و نقش اساس، آن فراهم آورده اندی برا
و  او تماما از تورات آمده بودی اطالعات مذهب .ديگذرانی هوديی درون جامعه ا و دری هوديی نيسرزم ش را دريخو

داشته ی گوش شنوائی ام تازه وينکه پيای ن جهت برايبد .ان بودنديهوديش يز در همه موعظه هايطرف خطاب او ن
د که من آمده ــيفکر نکن «:بلکه مکمل آن بشمارد، ض تورات نداندام را ناقــين پي نبود که ااوی ن برايجز ای باشد راه

آسمان و  د که تاين بدانيقي .را به کمال برسانم بلکه آمده ام تا آنها، منسوخ کنم امبران رايپی ام تا تورات و نوشته ها
 ١٧، باب پنجم، یمت (»ابدين نخواهد رفت تا همه آن تحقق ياز تورات از بی نقطه ا وی چ حرفيهستند هی ن برجايزم
بلکه اصوال ، ر داديياز تورات را تغی اريبسی نه تنها حرف ها و نقطه های که عمال خود وی در صورت، )١٨و

 .بودی توراتی  هامربوط بدان مطرح کرد که درست در نقطه مقابل برداشتی ن و اصول اخالقياز خدا و دی برداشت
ی  به خارج از مرزها-بود ی هودي و نه صرفًای ام جهانيک پين بار ي که ا-ی سيام عيکه پين شد که وقتيجه اينت

نه يناسالم آن زمی ط اجتماعيپهناور رم و محی پراتورما هود رفت و دريقوم کوچک ی بو مذهی و نژادی ائيجغراف
) گرفتل نام يکه بعدا انج( امين پيا، افتيگسترش خود ی را در درون طبقات محروم و غالمان جامعه برای مساعد

از متصرفات ی کيی به نام تورات اعالم شد که کتاب مذهبی گريام ديخواسته بود دنباله و مکمل پی سينانچه خود عچ
ام را به يدو پ ست هريبای الزاما می حيو نومذهبان مس، ترانه بوديمدی ايدری در بخش خاوری ن امپراتوريکوچک ا
 داشت ی آن نه با آنان ارتباطی که بخش توراتيدر صورت، رندير بپذگيکديگر و مکمل يکديوابسطه به ی ي هااميعنوان پ
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 انجيل که بعدا به نامی ب کتاب مقدسين ترتيبد. آنان بودی و اجتماعی فردی ازهاينی پاسخگوی و نه از نظر محتو
ف يه به تعرتورات را کی هوه خدايکه الزاما ، ل نو بودياز تورات کهن و از انجی ب نامتجانسيبدانان عرضه شد ترک

ی سيل عيشمرد که انجی می با همان پدر آسمان ست مرادفيش نير بينه توز و حقيک، انتقامجو، شروری ين خداينشتايا
م و يهود چون ابراهيقوم ی وخ مذهبيش، ن استحالهيبه موازات ا. کرده بودی گذشت و محبت معرفی را مظهر اعال او

ت يحيجهان مسی امبران باستانيل به پيز تبديگران نياء و دي و اشعوشع و عذرايو ی عقوب و موسيلوت و اسحاق و 
وخ ين شي اقبل و بعد از دوران رونسانس همِهی حيمتفکران و هنروران مسی ن راه در طول قرون متواليشدند و از ا

ی خيت تاريعواق. از آن وجود نداشتی  نشاندادند که در خود تورات مطلقًای از تقدس جای تورات را در هاله ای محل
ی هود باقيک چاز تورات جز در نزد خود ملت کوی دان نگذاشته بود امروز اثريت پا به ميحين است که اگر مسيا

ز ياز آن نی نامی شمارند احتماال حتی ش ميکه امروزه آن را کتاب مقدس خوی ون مردميليو صدها م، نمانده بود
 .ده بودندينشن

 
 - نبودی هودي با آن که - زين بار محمد نيرا ايز، در جهان اسالم صورت گرفتنه ين زميدر همی مشابه ای دگرگون

ک مذهب ينه ، قرار گرفته استی ابيل از جانب پژوهشگران مورد ارزيکه به تفصی بنا به علل،  خود ران نوخاستِهيآئ
ها در عربستان و در روان آنياز پی اعالم کرد که جمعی حيمس وی هوديگر يدی دـــين توحينو بلکه ادامه دو آئ

ل يت در مورد تبديحيکه در جهان مسی جه همان استحاله ايدر نت. ک مستقر بودنديگر خاور نزديدی  هانيسرزم
امبران عالم يوخ به پين شيل ايز در امر تبدينی صورت گرفته بود در جهان اسالمی حيامبران مسيبه پی هوديوخ يش

از ، ونسي، عذرا، وبيا، مانيسل، داوود، شائول، وشعي، یموس، قوبعي ،اسحاق، لوت، ميابراه .اسالم انجام گرفت
ان شدند که رسالت آنها يتمام جهانی برای امبران آسمانيل به پيرون آمدند و تبديخودشان بی هوديچهار چوب صرفا 

ی اله تيوحدان مورد که از زبان آنها دری کند و سخنانی ق نمي با آنچه در خود تورات درباره آنان آمده است تطبمطلقًا
هوه و قوم يشان در تورات در ارتباط با ياست که ای ر از آن سخنانيغی ز به کليو دعوت به قبول آن نقل شده است ن

 .آورندی هود به زبان مي
 

ما  «:توان خواند کهی نان او ميم و جانشيه قرآن از زبان خداوند درباره ابراهيست و پنج سوره و شصت و نه آيدر ب
ی را که ويز) ١٢۵، نساء(م يديخود برگزی را به دوست و او، )١٢۵، بقره(م يمردمان قرار دادی م را راهنمايهابرا
، )٩۵و۶٧، آل عمران(بود ی متقی فيو حن) ٨۴، صافات( پاک و رئوف داشتی و قلب) ۴١، ميمر(ق بود يصدی غمبريپ

م اسحاق يو برکت داد، )٧١، اءيانب(ت کنند يما هدای سوان را به يم تا جهانيم و لوت را رسوالن خود قرار داديو ابراه
سته ما بود و در همه احوال يعقوب را که بنده شايز يو ن، )١١٢، صافات(کوکارانند يآنان از نی را که همگ ه اويو ذر

و   هام و کوهيش را به داوود عطا کرديو فضل و کرم خو، )۶٨، وسفي(م يخواستی خواست که ما می فقط آنچه را م
ز حق يق و تميو به او قدرت درک حقا) ٧٩، اءيانب، ١٠، سبا(ند يح گويم تا همراه او ما را تسبيمرغان را امر فرمود
ن يبد )٣٠، سبا(کرد ی وسته به درگاه ما تضرع ميبود که پی کو بنده ايمان نيو سل، )١۵، نمل(م يرا از باطل عطا کرد

ور را يو جن و انس و ط) ٨١، اءيانب(م ين را به فرمانش گماشتياطيم و شيديجهت باد صرصر را مسخر او گردان
م که کمر به خدمت او ببندند و به هر کدام از آنان يو اجنه را فرمان داد) ١٧، نمل( نديم تا در رکابش حاضر آيفرمود
ی نک آنها را بيا، ی را از ما دار هان نعمتيم که همه ايو بدو گفت) ١٢، سبا(م يد عذاب آتش سوزان چشانديچيپ که سر

ار مقرب بود يمان نزد ما بسيرا که سليز) ٣۶، ص(ر يبگی  که خواههرکسبده و از ی حساب به هرکس که خواه
  ».)۴٠، ص(
 
غمبر دو بار همسر خود يم پيتوان خواند که ابراهی ش از پنجاه فصل تورات ميدر ب، امبرانين پيدرست درباره همی ول

ی ايفرستد و هر بار هدای  مرْارَجن يفرعون مصر و پادشاه سرزمی  به حرمسرانکه خواهر اوستيرا به عنوان ا
 غمبر دويو لوط پ، داردی افت ميماده االغان و شتران درو ش و گاو و خر يز و مياز طال و نقره و غالم و کنی فراوان
عقوب يو ، شودی ند مآنان صاحب فرزی و از هر دوکند ی می با دو دختر باکره خود همخوابگی در غاری اپيشب پ

ن کار او صحه يز در ايهوه نيکند و ی را از برادر ارشدش غصب می غمبريب دادن پدر خود اسحاق حق پيغمبر با فريپ
، کندی فرار می دزدد و از نزد وی گاو و گوسفند او می خود را همراه گله های عقوب دختران دائين يو هم، گذاردی م

کند ی هود در روز روشن و در کنار دروازه شهر با عروس خودش جماع ميغمبر زاده يعقوب و پيهودا فرزند ارشد يو 
و داوود پادشاه و ، ديآی از کار در می سياز آنها بعدها جد ارشد عی کيشود که ی دوقلو می و از او صاحب فرزندان

ی شود برای حامله می کند و چون وی جنگد زنا می ل ميغمبر با زن سردارش که در جبهه جنگ با دشمنان اسرائيپ
آبشالوم پسر داوود با خواهر باکره خودش ، دهدی نکه موضوع فاش نشود دستور کشتن شوهر او را در جبهه ميا

ود داشتن ـــــغمبر با وجيمان پادشاه و پيـلو س،  کندیرون ميشود و بعد او را از خانه بی تامار به زور همخواب م



پيامبران                                                                                                                               تولدی ديگر  
 

  صفحه٣۴ز ١ ٣صفحه 

از کتب ی کيخودش که ی کند و در غزل غزل های می ز همچنان چشمچراني کن٣٠٠و ی  زن عقد٧٠٠از ی حرمسرائ
دهد و وصف ی م داد سخن مين دختران اورشليران و ناف و سری  و حلقه ها هامقدس تورات است در وصف پستان

 .ش به جنبش در آمده استيده احشايکه در زده و دست محبوبه خود را از پشت در دی کند که چگونه وقتی م
 

ی رو ن موارد را ازيک از اياز فصول مختلف مربوط به هر ی کوتاهی  هانها بخشياز همه ای يوان نمونه هابه عن
د ـکه بخواهند متن مفصلتر از مطالب را بخواننی انـــخوانندگ. کنمی تان نقل ميدس براـــکتاب مقی فارسی ترجمه رسم

 ١.ن کتاب مراجعه کننديتوانند به اصل ای م
 
، که به تو نشان دهم بيرون شوی سرزمينی از واليت خود و از مولد خويش بسو:  گفت )ابراهيم(آبرام و خداوند به «
 و هنگاميکه از، پس ابراهيم چنانکه خداوند بدو فرموده بود روانه شد .من ترا برکت دهم و نام ترا بزرگ سازم و

 خود لوط و همه اموال و اندوخته خود را و زن خود سارا و برادرزاده، حران بيرون آمد هفتاد و پنج ساله بود
در ی و چون قحط.. .خداوند بنا نمود و نام يهوه راخواندی برا یحَبذـَمو در آنجا .. .برداشته به زمين کنعان داخل شدند

و چون نزديک به ، کردمی زمين شدت  زيرا که قحط در، آنجا بسر برد آن زمين شد ابرام به مصر فرود آمد تا در
پس به اهل مصر بگو که تو خواهر من ، یجوان و نيکو هستی دانم که تو زنمی  :به زن خود سارا گفتمصر شد 

مأموران فرعون او را ديدند ،  و چون ابراهيم و سارا به مصر وارد شدند...من خيريت شودی تا به خاطر تو برای هست
به ابراهيم احسان نمود ی و فرعون بخاطر و، را به حرم فرعو در آوردندی پس و، و او را در حضور فرعون ستودند

خداوند فرعون و اهل خانه ی ول .و او صاحب ميش ها و گاوان و خران وغالمان و کنيزان و ماده االغان و شتران شد
اين چيست که به من  :و فرعون آبرام را خوانده گفت، سخت مبتال ساختی زوجه ابرام به باليای او را به سبب سارا

و اينک زوجه خودت را برداشته ؟ که او خواهر من استی و گفت، که او زوجه تو استی  مرا خبر ندادچرا و؟ یکرد
کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجه اش و تمام مايملکش روانه ی آنگاه فرعون در خصوص و. روانه شو
 »...نمايند

 
خصوص زن خود   درررَاَج در سرزمين  و شورميان قادش کوچ کرد و دری ارض جنوبی پس ابراهيم از آنجا به سو«

ی خداوند در رويای ول .فرستاد که سارا را به نزد او بردندی مأموران رک جراو مل .سارا گفت که او خواهر من است
پس . نکرده بودی نزديک  با اوملک هنوزی و اب، استی گفت اين زن زوجه ديگری  ظاهر شده به وملکی بَاشب بر 
ی به سادگ؟ و آن زن نيز خود گفت که او برادر من است،  خواهر من استبه من نگفت که اومگر او ،خداوندی گفت ا

و من نيز از ، یخود کردی دانم که اين را به ساده دلمی : را در رويا گفتی و کردم و خدا خود اين رای و پاکدست
، به او رد کن پس االن زوجه اين مرد را .یو نگذاشتم که با او همخوابه شوی همين بابت ترا آگاه کردم که خطا نورز

  را بخاطر ابرامملکی زنان ابی و خداوند فرج ها، یتو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی زيرا که او پيغمبر است و برا
و ؟ یبا من کردی ناکردنی به تو چه گناه کرده بودم که کارها : را نزد خود خوانده بدو گفتملک ابرامی پس اب .بست
 ملکی ابپس  . را دوباره باز کند تا اوالد بهم رساندملکی ابزنان و کنيزان ی کرد که فرج ها يم نزد خدا دعاابراه

اينک : رد کرد و به سارا گفتی گوسفندان و گاوان و غالمان و کنيزان به ابراهيم بخشيد و زوجه اش سارا را به و
  ).١٨-٢، باب بيستم  و١٠، باب دوازدهم، سفر پيدايش (»ويدپس زودتر از اينجا بر، هزار مثقال نقره به برادرت دادم

 
*  *  * 

______________________________________ 
ی ن عذر سنتيا، نان اويو جانش، انگذارخانه کعبهيقوم عرب و بنی ايغمبر اوالوالعزم و نيم درمقام پيبه منظور دفاع از تقدس ابراهی احتماال کسان -١

، ١۶٩ و٧٩ و٧۵، بقره(قرار گرفته است ی دستکار ان مورديهودياز مطالب تورات توسط ی رد که چنانکه در قرآن آمده برخرا مطرح خواهند ک
د يبای تنها م، اگر هم واقعا صورت گرفته باشد، ین دستکاريچنی ول ).١۶٢، انفال، ٩١، انعام، ۴١ و١۵ و١٣، مائده، ۴۶، نسا، ٧٨، آل عمران

ن ينکه چنينه ا، افته باشدير ييگر تغيان مذاهب ديز ايان اسالم يهود و به زيبه نفع مصالح قوم ی باشد که متن اصلن هدف صورت گرفته يبا ا
آن ی کنند و در جای م به عمل آمده است نفيقرآن از ابراه را که دری ل فراوانين هدف انجام گرفته باشد که تجليهود با ايتوسط خود کاهنان ی رييتغ

ز ــيطول قرون از خالل صفحات تورات شناخته اند و امروز ن دری حيو مسی هوديون يليرا بگذارند که صدها می رــگيدی گوم دروغيهاآن ابر
، نت داردياز آنها مبای ل قرآنيل که با تجليغمبران اسرائيگر پيمورد د از مطالب تورات دری بخشی ن هدف نفيبا هم، زينی گريکسان د. شناسندمی 

است که بعدا ی نسخه ای زمان بخت النصر پادشاه بابل سوخته شده و تورات کنون مان دريق مبعد سليدر حرتورات ی ه نسخه اصلادعا کرده اند ک
ک ين يتوانسته است منحصر به همی هود نمين يسرزم تورات دری ن تذکر که نسخه هايگذشته ازا، زين مورد نيا در .آن نوشته شده استی به جا
از کاهنان خود معبد ی تورات توسط گروهی جه گرفت که متن بعديتوان نتمی  نمنطقًا، ن رفته استيمعبد از بی آتش سوزباشد که در ی نسخه ا
ش از آنکه يه ها بين توجين چنيا .بکشاندی و رسوائی رغم قرآن به بدناميهود را عليغمبران ياز پی اريباشد که بس شدهی سيبازنوی مان بصورتيسل
ا يی زبان فارس تر از مادر در ه مهربانيا دايتر از آش  از نوع کاسه گرمی ئ هاادآور ضرب المثلي، باشدی ا مذهبيی خيتاری ئ هاتيانگر واقعينما
 . استی اروپائی  هازبان ک تر از پاپ و سلطنت طلب تر از شاه دريکاتول
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 به مصر نرفته استی  کنعان آمده ولينور سرزمُا از هيم که همراه او الوط پيغمبر برادرزاده ابر، همزمان با اين ماجرا
  همجنس باز و سدوم عمدتًامزيرا مرد، او برايش ناخوشايند استی محيط زندگی ول، گزيندمی در شهر سدوم سکونت 

را به صورت دو مرد جوان نزد او  بهمين جهت خداوند دو فرستاده خود ).که نام لوط آمده استی اصطالح(لواط کارند 
 : سدوم و ساکنان آن گرفته استی خبر دهند که يهوه تصميم به نابودی فرستد تا به ومی 

 
اما  .پس تناول کردند، پخت رينان فطی وقت عصر آن دو نفر وارد سدوم شدند و به خانه لوط درآمدند و وو ... «

ه او گفتند آن دو ر از هر جانب خانه لوط را احاطه کردند و بيهنوز به خواب نرفته بودند که مردان شهر از جوان و پ
، را از عقب خود ببست رون آمد و دريشان بيآنگاه لوط نزد ا .رون آريمرد را که امشب به نزد تو درآمده اند نزد ما ب

شان را االن نزد شما يا .را نشناخته اند نک من دو دختر دارم که مرديا .ديمکنی زنهار بد، برادران منی و گفت ا
گفتند دور . ديمرد نداشته باش ن دويبه ای لکن کار، ديشان بکنيد با ايآ نظرتان پسند  درشما آنچهی رون آورم تا همگيب

آن دو مرد لوط را نزد خود ی ول، را بشکنند پس به لوط هجوم آوردند تا در .ميشان بدتر کنيشو وگرنه با خود تو از ا
دا کردن يکردند که قدرت پو بزرگ کور  ز خردرا بستند و آن اشخاص را که بر در خانه بودند ا به خانه درآوردند و در

ن مکان ياز ای دار شهر لوط گفتند که پسران و دختران و دامادان خود و هر که را دربه پس  .را نداشته باشند در
ن سخن مسخره آمد و در شهر ياما بنظر دامادان لوط ا، ميرا فرستاده است تا آنرا هالک کن را خداوند مايز، رون آوريب

و چون آفتاب طلوع کرد لوط و زن و  .و هنگام طلوع فجر آن دو فرستاده به لوط گفتند که در رفتن شتاب کند .ندماند
دو شهر سدوم و عموره باران گوگرد و آتش از  آنگاه خداوند بر، رون رفتنديدخترانش از سدوم بجانب صوغر ب

اما زن لوط از عقب  .ن را واژگون ساختياتات زمع سکنه آنها و نبيو جمی د و آن شهرها و تمام واديآسمان باران
ی رون آمده با دو دختر خود به کوه درآمد و در مغاره ايلوط از صوغر ب و .از نمک شدی ست و ستونيخود نگر

ن نمانده است که بر حسب يزمی بر روی ر شده و مردينک پدر ما پيا: و دختر بزرگ به کوچک گفت .گرفتی سکن
 .مياز پدر خود نگاه داری م تا نسليم و با او همبستر شويا تا پدر خود را شراب بنوشانيب .ديدرآعادت کل جهان به ما 

ش همخواب شده و واقع شد که روز يدند و دختر بزرگ آمده با پدر خويهمان شب پدرخود را شراب نوشان پس در
ن يم و ايز او را شراب بنوشانيپس امشب ن .پدرم همخواب شدم باش ينک شب پيگر خواهر بزرگ به کوچک گفت ايد

دند و دختر يخود را شراب نوشان ز پدريپس آن شب ن .ميخود نگاه دار از پدری تا هر دو نسل بار تو با او همخواب شو
د که او را موآب نام يزائی و دختر بزرگ پسر، خود باردار شدند و هر دو دختر لوط از پدر .کوچک با او همخواب شد

» عمون استی بن پدری نام داد و وی د که او را بن عميزائی ز پسريکوچک ن و دختر، ان استيداد و او پدر موآب
  ).باب نوزدهم، شيدايخالصه شده از سفر پ(
 

*  *  * 
ر ــنظ شده است دری گر کنعان دچار قحطيچون بار د و، شودمی ن او ياق جانشـــپسرش اسح، ميپس از مرگ ابراه

و خداوند فرمود اکنون تو به «: کندمی ن بار خداوند با نظر او موافقت نيای ول، برودرد مانند پدرش به مصر يگمی 
ر يت ترا مانند ستارگان آسمان کثيدهم و ذرمی ن را به تو ين زميو من تمام ا، ساکن شوجرار بلکه در ، ايفرود ن مصر
م قول يرا که ابراهيز، دهممی را برکت جهان ی  هاع ملتيت تو جميذر بخشم و ازمی ن را به تو يزمگردانم و تمام می 

  ).۵-١، ست و ششميباب ب، شيدايسفر پ(» ض مرا نگاه داشتيد و اوامر و احکام و فرايمرا شن
 

ر از يفراموش کرده بود که غی ن وحيدهد که احتماال خداوند در فرستادن امی ن نوشته تورات ولتر تذکر يدر اشاره بد
  .م ابالغ نکرده بوديبه ابراهی ه ايچگونه امر و حکم و فرضيل هيموضوع ختنه فرزندان ذکور اسرائ

 
ز در آنجا درست همانند آنچه پدرش در مصر کرده بود ينی وی ول، رودمی  جرارن ياسحاق به سرزم، هوهيبه دستور 

 Rebecca و مردمان آنجا درباره زنش،  اقامت نمودجرار درپس اسحاق «: کندی می زن خود را خواهرش معرف
آنجا توقف نمود  دری پس چون مدت .ا شدند و او گفت که خواهر من استيکو منظر بود از او جوينی که زن )رفقه(

پس اسحاق را  .کندمی نک اسحاق با رفقه مزاح يد که ايچه نظاره کرد و دي پادشاه از درملکی ه ابچنان اتفاق افتاد ک
از قوم من با او همخوابه شود ی کيکه خواهر من است تا ی فتو چرا گ، ن زوجه تستينزد خود خواند گفت همانا که ا

  ).١٠-۶، ست وششميباب ب، شيدايسفر پ( »؟یآورده باشی را به گناه بزرگ و ما
 

*  *  * 
عقوب متولد شده يسو زودتر از يو چون ع، ا آمده انديبدن که دوقلو، عقوبيسو و يدو فرزند است بنام عی اسحاق دارا

که به ی با توطئه ا، است شتر مورد عالقه مادريکه ب، عقوبيگرش يدر عمل فرزند دی ول،  با او استپدری ني جانشحقًا
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ن يز با علم بديهوه خداوند نيکند و بعدا می برادرش غصب را از ی غمبرين حق پيدهد امی ب يمادرش ترتی طراح
 : گذاردمی بر آن صحه ی بکاريفر
 
گفت ترکش و ی ده به ويطلب سو رايپسر بزرگ خود ع، دن تار گشته بودير شد و چشمانش از ديو چون اسحق پ... «

من ساخته نزد ی دارم برامی چنانکه دوست ی ر خورشيمن بگی برای رينخج و را بروحش را گرفته به صيکمان خو
 که گفت رفقهمی سو سخن يو چون اسحق به پسر خود ع .من حاضر کن تا بخورم و جانم قبل از مردنم ترا برکت دهد

گله بشتاب و دو ی بسوسو به صحرا رفته يعقوب را خوانده گفت اکنون که عيد و رفته پسر خود يزوجه اسحق بود شن
نزد پدرت ببر  دارد بسازم و آنرامی که دوست يپدرت بطوری برای ار تا از آنها غذائيمن بی بزغاله خوب از بزها برا

و ، ديعقوب پوشانيسو را گرفته به ي و رفقه جامه فاخر ع...دسو برکت دهيعی بخورد و ترا قبل از وفاتش بجا تا
من نخست زاده ، پدری عقوب نزد پدرخود آمده گفت ايپس  .عقوب سپرديکه پخته بود بدست پسر خود ی خورش و نان

ش آورد و ي پس شراب برا...ن و از شکار من بخوريز و بنشياالن برخ .کردمی سو هستم و آنچه بمن فرموديتو ع
، به بعقوب فارغ شدو چون از برکت دادن  .خود را به او دادی غمبريشراب را بخورد و برکت پ ق آن طعام واسح

 پدر خود خورشی ساخت و نزدزيو او نباز آمد  سو از شکاريبرادرش ع، عقوب از حضور پدريرون رفتن يبمجرد ب
گفت تو ی پدرش اسحاق به و .رکت دهد بز و از شکار پسر خود بخور تا جانت مرايمن برخآورده بدو گفت پدر 

د يصی ريآنگاه لرزه بر اسحاق افتاد و گفت پس آن که بود که نخج .سو هستمين تو عيگفت من پسر نخست؟ یستيک
ه من بپدرم ی خود گفت ا تلخ برآورده به پدر م ويسو نعره عظيع؟ را برکت دادم م آورد و قبل از آمدن تو اويکرده برا

ز غالمان يگرفت و او را بر تو سرور ساختم وهمه برادرانش را ن له آمد و برکت تراي برادرت به حگفت .ز برکت بدهين
باب ، شيدايسفر پ (»کردی خواهی ز برادر خود را بندگيبه ناچار تو ن .ره را رزق او دادميدم و غله و شياو گردان

 ١).۴٠-١، ست و هفتميب
 
ح يصری رغم منع مذهبيت علينها و در، کندی تا با دختر او زناشوئ ودرمی خود ی عقوب بعدا به شهر ارام نزد خالوي

راه  در .رديگی می دختر او را به زن هر دو، ک زمان واحد ندارديان حق ازدواج با دو خواهر را در يهوديتورات که 
آن  دری را که وی ني زمکند کهمی که تا آسمان ادامه دارد بدو اعالم ی نردبانی عالم خواب از باال خداوند در، ن سفريا

و مغرب و اد خواهد شد و به مشرق و ين زيت تو مانند غبار زميذر... «: بخشدمی ت او يخفته است به او و به ذر
که به تو گفته ام بجا نياورم  و تا آنچه را، محافظت فرمايمی شد و من ترا در هر جائی شمال و جنوب منتشر خواه

هر ی با اينهمه يعقوب در هنگام بيدار شدن بجا ).١٧-١٣، باب بيست وهشتم ،سفر پيدايش(» رهايت نخواهم کرد
مرا به سالمت بخانه  و، اگر يهوه به من نان دهد تا بخورم و رخت دهد تا بپوشم«: گويد کهی می گونه سپاسگزار

ده يک آنرا به او خودم بشناسم و از آنچه به من بدهد ی پدرم باز گرداند من نيز حاضر خواهم بود او را يهوه خدا
 ، گله اوو راحل دختران او اـــئپس از وصلت با لدر ارام يعقوب  ).٢٣-١٨، باب بيست و ششم، سفر پيدايش(» بدهم

گيرد به ی می کند و پس از آنکه در نيمه راه با خدا کشتمی کنعان فرار ی دارد و به سومی را همراه با دخترانش بر 
 .گرددمی موطن خود باز 

 
*  *  * 

جريان يک ديدار  در و شودمی پسر حمور رئيس قبيله که شکيم نام دارد عاشق دينا دختر يعقوب ، شت يعقوبگدر باز
حمور  .کندی او خواستگاری خواهد که از اين دختر برامی آن از پدرش ی و فردا، کندی می به زور با او همبستر

گويد که دل پسرم شکيم شيفته دختر و خواهر شما است  میآيد و به او و پسرانش ی بدين منظور به مالقات يعقوب م
بگيريد و دختران ی جوانان خود به زنی بدهيد و ازين پس نيز دختران ما را برای به وی و چه بهتر که او را به زن

ود و بعدا خ .آن خانه بسازيد و تجارت کنيد و در زمين ما ساکن شويد و در، بدهيدی نيز به جوانان ما به زن خود را
بدو بدهند و هر اندازه بخواهند مهريه و پيشکش از او ی کند که دختر را به زنمی شکيم به يعقوب و پسرانش پيشنهاد 

__________________________________ 
ی ورخ فرانسوش و ميبوالنژه کش وی سينگبروک محقق انگلين نوشته تورات از قول بولياشاره بد در، خود از کتاب مقدسی ابيارز ولتر در -١

که به فرعون ی م با دروغيم ابراهينيبی را ميز، داشته اندی ل سابقه دزدياء بزرگ اسرائيظاهرا همه انب، کند که بر اساس مندرجات توراتمی نقل 
ی  دختر دائو بعد هم دو دزددمی را از برادرش ی غمبريب دادن پدرش برکت پيعقوب با فريو ، دزددمی فراوان ی ايد از او عطايگومی مصر 

و فرزندان آنها ملت مصر را و بعد هم همه ، همانان خود رايمی ل دارائيو پسران راح، دزددمی ل حق لبنان را از او يو راح، خود را از پدرشان
دش و قوم ستند که بهر حال خداوند مصلحت خويان متوجه نين کفر گويا :ديافزامی ش يخوی شگيو خود ولتر با طنز هم .ان راــياموال کنعان

  .دهدمی ص يده اش را بهتر از ما تشخيبرگز
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پس ، اما پسران يعقوب در جواب شکيم و پدرش به مکر سخن گفتند«: بقيه داستان را از خود تورات بشنويد. بخواهند
 لکن بدين شرط با شما، ما ننگ است که خواهر خود را به شخص ختنه نشده است بدهيمی گفتند اين کار برا بديشان
 خودی آنگاه دختران خود را به شما دهيم و دختران شما را برا، از شما ختنه شودی شويم که هر ذکورمی داستان هم

 انسخن و .در غير اين صورت دختر خود را برداشته از اينجا کوچ خواهيم کرد، گيرم و با شما ساکن شده يکقوم شويم
م به دروازه شهر خود برآمده به مردمان ي و پسرش شکپس حمور. ..دم پسند افتايشان به نظر حمور و پسرش شکيا

آن  ن ساکن شوند و درين زميپس بهتر است که در ا .ش ما هستنديکه نزد ما آمده اند صالح اندی ن مردمانيگفتند ا
ق ن شرط با ما متفيشان فقط بدياما ا .ميشان بدهيم و دختران خود را بديريبگی شان را به زنيتجارت کنند و دختران ا
که به دروازه شهر درآمدند ی  کسانپس همِه .ندمشان مختوياز ما ختنه شود چنانکه خود ای خواهند شد که هر ذکور

بودند دو پسر ی  و در روز سوم که همه آنان دردمند و بستر...از آنان مختون شدندی ن کار رضا دادند و هر ذکوريبد
و حمور و پسرش ، رانه به شهر آمدند وهمه مردان را کشتندي خود را گرفته دلريشمشی کيهر ی عقوب شمعون و الوي

عقوب بر کشتگان آمده يو پسران ، رون آمدنديم برداشته بينا را از خانه شکير کشتند و ديز به دم شمشيم را نيشک
ال اموی و تمام، چه در صحرا بود گرفتند و آنچه در شهر و آن هاو گله ها و رمه ها و االغ، شهر را غارت کردند

 عقوب به شمعون ويپس  .خانه ها بود تاراج کردند بردند و آنچه دری ريشان را به اسيشان و همه اطفال و زنان ايا
شماره نسبت  و من در .ديان مکروه ساختيکنعانی عنين ين زميد و مرا نزد سکنه ايگفت مرا به اضطراب انداختی الو

عصمت ی ا او خواهر ما را بيگفتند آ .نند و من با خانه ام هالک شوممن جمع شوند و مرا بز همانا که بر، لميبدانان قل
من ی آنجا برا و در آن ساکن شو و در ل برآيت ئين شده برخاسته به بينک که چنيعقوب گفت ايپس خدا به ؟ کند

د و ــي سازشتن را طاهريبودند گفت خوی که با وی انــــــعقوب به اهل خانه خود و همه کسيپس  .بسازی اهــقربانگ
گرداگرد ی شهرها پس کوچ کردند و خدا خوف خود را بر .ميل برويت ئيد تا برخاسته به بيخود را عوض کنی  هاختر
  ).و پنجمی چهارم و س وی باب س، شيدايسفر پ( »عقوب را تعاقب نکردنديی شان برقرار کرد که بنيا

 
*  *  * 

صاحب سه ی کنعانی از دختر مردی و .داردمی افت ي از پدر دررای غمبريهودا است که برکت پيعقوب يفرزند ارشد 
ر يخداوند از عی ول، رديگمی  ريپسر ارشدش عی به نام تامار برای و زن، شودمی له ير و اونان وشيپسر بنام ع
کند که به تامار زن می ف يبه پسر دومش اونان تکل، هودا پس از مرگ اوي و .رانديممی د و او را يآمی خوشش ن

ه داستان را از زبان خود تورات يبق .دا کنديخود پی برای را بجا آورده نسلی د تا حق برادر شوهريرادر خود درآب
ن يخود درآمد بر زم که به زن برادريلکن چونکه اونان دانست که آن نسل از آن او نخواهد بود هنگام... «: ديبشنو

هودا به يو  .راندمی ز بياو در نظر خداوند ناپسند آمد و او را نن کار يو ا .برادر خود ندهدی برای نسلانزال کرد تا 
ز يرا که مبادا او نيز، له بزرگ شودين تا پسر سوم من شيوه بنشينک در خانه پدرت بيعروس خود تامار گفت که ا

 . پس تامار رفته در خانه پدر خود ماند .رديمثل برادرانش بم
 

و به تامار خبر  .آنجا ساکن بود آمد که پدر تامار دری نان گله خود به شهريهودا نزد پشم چيشد ی و چون روزها سپر
رون کرده يشتن بيرا از خوی وه گيرخت بی پس و .ديآمی ش يدن پشم گله خويچی نک پدر شوهرت برايدادند که ا

هودا ي سوم له پسريد که شيرا ديز، د و به دروازه شهر بنشستيپوشی د و خود را در چادريخود کشی به روی برقع
ی را که رويرا فاحشه پنداشت زی د ويهودا او را بديو چون  .به او نداده اندی تامار را به زنی بزرگ شده است ول

 :گفت ؟یتا به من درآئی دهمی مرا چه  .ميا تا به تو درآيرد و گفت بـل کياو می به سوس ـپ .ده بوديخود را پوش
 گفت مهر و زنار خود؟ ترا چه گرو دهم :گفت؟ یتا بفرستی دهمی ا گرو يآ: گفت .فرستممی ت ياز گله برای بزغاله ا

 آبستن شد و برخاسته برفت وی او از و و .داد و بدو درآمدی را به و نهايپس ا. یدست دار را که دری را و عصائ
گروها را از دست هودا بزغاله را توسط دوست خود فرستاد تا يو  .ديپوشی وه گيخود برداشته رخت بی برقع را از رو
نک يهودا را خبر دادند که عروس تو تامار زنا کرده است و اي و بعد از سه ماه ...افتياو را نی اما و، رديآن زن بگ

آوردند نزد پدر ی رون ميرا ب و چون او .د تا سوخته شوديرون آوريرا بی هودا گفت ويپس  .از زنا آبستن شده است
گناه ی شناخت و گفت او بهودا آنها را ي . و عصا آبستن شده امرن مهر و زنايشوهر خود فرستاده گفت از مالک ا

 .نک دو فرزند توأم در رحمش بودنديد ايو چون وقت وضع حملش رس. ..له ندادميرا که او را به پسر خود شياست ز
ن اول يست و گفت اقرمز گرفته بر دستش بی سمانيحال قابله ر رون آورد و دريدست خود را بی کيد يزائمی و چون 

 .دنديدند و برادرش را زارح ناميفارص نام پس او را .رون آمدينک برادرش بيد و ايرا باز کش رون آمد و دست خوديب
  ).٣٠-١، هشتم وی باب س، شيدايسفر پ(
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ی با مو، غمبر محترميک پيتعجب باشد که ی د جاي باقاعدتًا«: سدينومی کتاب مقدس ی ع نگارين وقايولتر در اشاره بد
ن موضوع يشتر ايز بين نياز ای ول، ده مجامعت کنديک فاحشه روپوشيدر روز روشن و در کنار دروازه شهر با ، ديسپ
ن دو پسر زنازاده ياز همی کياز نسل ی سيع، ح آوردهيمسی سيعل از يکه انجی دارد که در شجره نامه ای شگفتی جا
، هودا و برادران او رايعقوب يو ، عقوب رايو اسحاق ، م اسحاق را آورديو ابراه ...«: شودمی هودا و تامار شناخته ي

و  ...مان رايو داود سل، سا داود پادشاه راي و...و، و فارص حصرون را، هودا فارص و زارح را از تامار آورديو 
باب ، یل متيانج( »ح از او متولد شديبه مسی مسمی سيکه ع، م رايوسف شوهر مريعقوب يو متان ، را متان لعازريا

  ).١۶-١، اول
 

*  *  * 
 : غمبرندين حال هم پادشاه و هم پيرسد که در عمی ل ينوبت به پادشاهان اسرائ، غمبرانيپس از پ

  
را ی و از پشت بام زن، بام خانه گردش کردکه داود پادشاه از بسترش برخاسته بر پشت ، وقت عصر و واقع شد در«
و او ، پس داود فرستاده درباره زن استفسار نمود .کو منظر بوديار نيد و آن زن بسکنمی شتن را شستشو يد که خويد

و داود قاصدان فرستاد که او را  .است )انيل در جنگ با موآبيسردار اسرائ( »اياور«ن بتشبع زوجه يرا گفتند که ا
غام به يو پ و آن زن حامله شد .پس او به خانه خود برگشت، آمده داود با او همبستر شدی و چون او نزد و، اورنديب

ی اهاد و به او گفت به خانه ات برو و پيا شوهر او را نزد خود طلبيپس داود اور .داود فرستاد که من حامله هستم
اما  .ن قصد داشت که او در خانه با زوجه اش همبستر شود و پندارد که زنش از او حامله استيو چن، یخود را بشو

ا به خانه خود يو داود را خبر دادند که اور .د و به خانه خود نرفتيش خوابير بندگان آقاي ساخانه داود با ا درياور
ا گفت که سربازان ياور؟ یپس چرا به خانه خود نرفت، یامده ايا گفت مگر تو از سفر نيپس داود به اور .نرفته است

ونه من به خانه خود بروم تا بخورم و بنوشم و با چگ .ننديمه نشيابان خيم در بياردوها ساکنند و بندگان آقا ل درياسرائ
وآب فرمانده يی برای د بامدادان مکتوبين ديو داود که چن. ن کار را نخواهم کرديات تو قسم که ايبه ح؟ زن خود بخوابم
ن مضنون نوشت که يمکتوب به ا او فرستاد و دری ا براي اورست خوده دنوشته بعمون ی برابر بن جبهه جنگ در

وآب شهر را محاصره يو چون  .رديد تا زده شود و بميبگذاری د و عقبش را خاليبگذارموضع مقدم جنگ  ا را درياور
رون آمده با يو مردان شهر ب، باشند گذاشتمی آنجا  دانست مردان شجاع دشمن درمی که ی مکان ا را دريکرد اورمی 
ام يو چون ا، او ماتم گرفتی ه شوهرش مرده است براد کيا شنيو چون زن اور ...ا کشته شديوآب جنگ کردند و اوري

  ).ازدهميباب ، ليکتاب دوم سموئ( »ديزائی ش پسريو او برا .را به خانه خود آورد ماتم گذشت داود فرستاده او
 

غام فرستاد که يو خداوند به داود پ... «: ن آمده استيت در تورات چنين جنايا ل در برابرياسرائی خدا، هوهيواکنش 
ت ين برايو اگر ا، را به آغوش تو انداختم را به تو دادم و زنان او )لين پادشاه اسرائيشائول نخست(ت يمن خانه آقا

عمون به ی ر بنيو شوهرش را به شمشی زنا کرد یحّت اياورپس چرا با زن  .کردممی ن و چنان يبازهم چنبس نبود 
ش تمام يبرابر آفتاب و پ ه ات بدهم که دري گرفته به همساش چشم تويپ که زنان ترای خواهمی نک يا؟ یديقتل رسان
کن پسر حرامزاده تو البته خواهد يل، مردی م و تو نخواهيفرمامی نهمه گناه ترا عفو يبا ا.. .؟ل با آنها بخوابدياسرائ
  ).١۴-٧، باب دوازدهم، ليکتاب دوم سموئ(مرد 

 
ر و سالخورده شد و يپ غمبريو داود پ«: را که در تورات آمده استيز، ماندی ن روال باقيهم تا آخر عمر برظاهرا داود 
 جوان بطلبند تا دری ما باکره ای را گفتند به جهت آقای و خادمانش و، شدمی پوشاندند گرم نمی را لباس  او هر چند

را بنام ی زه ايدند و دوشيکو منظر طلبينی ل دختريحدود اسرائی تمام پس در. ما گرم بشودی آغوش تو بخوابد تا آقا
  ).٣-١، باب اول، کتاب اول پادشاهان (»کو منظر بوديار نيافته آوردند که بسيه يشونم

  
ن استنباط از يو ا، ز بوده استيغمبر همجنس باز نيافته اند که داود پين ياز ای ئ هاتورات نشان دری محققان متعدد

ن يشائول نخستی رو بايوناتان فرزند جوان و زيهنگام افت خبر مرگ نابيشود که داود پس از درمی ی ناشی ه ايمرث
برادر من ی ا«: آمده است )٣٧-٢۶، باب اول(ل يکتاب دوم سموئ سوگ او سروده و متن آن در ل دريپادشاه اسرائ

 با ».محبت مردان با زنان بود، را محبت من و تو تنها محبت دو برادر نبوديز، ین بوديار نازنيمن بسی برا، وناتاني
، ده شونديکند تا به دارکشمی م آنان يان هفت پسر شائول را تسليجبعونی ن داود بعدا بخاطر ارضاينوصف هميا

ه شائول را به ثمر يهمچنانکه سردار و پسر عم شائول را که قبال با تطمع به خود جلب کرده و بدست او توطئه عل
ی زادارــش عگمرا  و بعد درردسپمی ر يشمشنت به دن به سلطيپس از رس، ودـش ن اويا خودش جانشــده بود تيرسان
  ).٣٣ و٣٢، باب سوم، ليسموئکتاب دوم (خواند می  سرود نوازد ومی کند و عود می 
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رأس ششصد راهزن به غارت و  و در آغاز کردی خود را با راهزنی اجتماعی در خود تورات آمده است که داود زندگ

س نرسد همه مردان وزنان و ينکه خبر کشتار او به اطالع پادشاه اکيای  براکباريمختلف پرداخت و ی نواح کشتار در
کنند می ان يه او عصيکه راهزنان عليوقت ).ست و هفتميباب ب، کتاب اول پادشاهان(د يرخوار را سر بريکودکان شی حت
 ن ثروتمندي به سرزمکند کهمی ه يهوه بدو توصيکند و می ی از خداوند چاره جوئی و، نديآی صدد کشتنش برم و در

بعد از  ).امی باب س، همان کتاب(شوند ی ن راهزنان در آنجا به غارت پردازند و از او راضيعمالقه دستبرد بزند تا ا
دهد که همه ساکنان آنرا از وسط اره می دستور داود ، مقاومت کرده اندی  که مردمش به سخت»رابا«تصرف شهرک 

  ).باب دوازدهم، کتاب دوم پادشاهان(بسوزانند ی آجر پزی کنند و بعد در کوره ها
 

هوه يو خود ، بر تخت نشسته استی شود که در کنار ومی خدا و نخست زاده او شناخته  تورات پسر ن داود دريو هم
خواهم خوابانيد  . ديچرانخواهم آنها را ، ده آنها را تفقد خواهم کرديش را طلبيمن گوسفندان خو«: ديگومی درباره او 

ان يکتاب حزق (»شان خواهد بودير اي من داود امبندهی عني شبانی برايشان خواهم گماشت که آنها را بچراند، يعنی و
  ).٢۴-١١، چهارم وی باب س، ینب
 

*  *  * 
را دوست  گر داود اويامنون پسر دو  کو صورت بنام تامار بودينی را خواهری و واقع شد که ابشالوم پسر داود نب«

 را که او باکره بود و به نظر امنون دشواريز، مار گشتي امنون چنان گرفتار خواهر خودش تامار شد که بو .داشتمی 
رک يار زيبسی و مرد، که برادرزاده داود بودی وناداب بن شمعيداشت بنام ی و امنون دوست .کندی کاری آمد که با و

را گفت که من تامار خواهر ی امنون و؟ یشومی ر ن الغيپسر پادشاه چرا روز به روز چنی را گفت ای و او و .بود
و چون ، ده تمارض نمايرا گفت بر بستر خود خوابيوناداب ويو  .کنمی توانم با او کارمی ن دارم ومی خودم را دوست 

نظر  د و مرا خوراک بخوراند و خوراک را درييانکه خواهر من تامار بيرا بگو تمنا ای د وياي تو بتاديعی پدرت برا
ادتش آمد امنون يده تمارض نمود و چون پادشاه به عيپس امنون خواب .بخورمی نم و از دست ويبب حاضر سازد تا من

و داود نزد تامار  .ش من بپزد تا از دست او بخورميد و دو قرص طعام پياينکه خواهرم تامار بيبه پادشاه گفت تمنا ا
و تامار به خانه برادر خود امنون رفت و او  . طعام بسازشيفرستاده گفت االن به خانه برادرت امنون برو و برا

اما  .ش او نهادي ساخته آنها را پخت و تابه را گرفته آنها را پ هاش او قرصير کرد و پيو آرد گرفته خم، ده بوديخواب
امنون به و . رون رفتنديب د و همگان از نزد اويرون کنيامنون از خوردن ابا نمود و گفت همه کس را از نزد من ب

 را که ساخته بود گرفته نزد برادر خود  هاو تامار قرص، اور تا از دست تو بخورميتامار گفت خوراک را به اتاق ب
تامار  .ا با من بخوابيخواهرم بی را گرفته به او گفت ای ش او گذاشت تا بخورد او ويو چون پ، امنون به اطاق آورد

اور ين قباحت را به عمل ميل کرده نشود و اين کار در اسرائيرا که چنياز زل مسيمرا ذل، برادرمی ا، ین :را گفتی و
کن امنون يل .غ نخواهد نموديو او مرا از تو دری نکه به پادشاه بگوئيپس تمنا ا؟ را من ننگ خود را کجا ببرميز

بغض نمود و ی وو چون از مجامعت فارغ شد بر  .ديزورآور شد و با او خواب را بشنود و بر اوی نخواست سخن و
بدتر است از ی کنمی رون کردن من يم که در بين ظلم عظيرا اين مکن زيرا گفت چنی او و .ز و برويرا گفت برخی و

کرد خوانده می را که او را خدمت ی پس خادم .را بشنودی کن او نخواست که ويل .یکه با من کردی گريآن ظلم د
و تامار  .را از عقبش بست رون کرده دريو خادم او را ب .از عقبش ببند ارون کن و در رينزد من ب ن دختر را ازيگفت ا
و برادرش ، ختيده و خاکستر بر سر خود ريشدند درمی رنگارنگ خود را که دختران باکره پادشاه بدان ملبس جامه 
در  پس تامار .نکار متفکر مباشيتو است و از ا خواهرم اکنون خاموش باش چون برادری را گفت که ای  ومابشالو

  ).١٢-١، زدهميباب س، ليکتاب دوم سموئ(ماند ی حال شانيپر  درمخانه برادر خود ابشالو
  

که يکس« :گفته شده است کهی هوه به موسيم يبصورت فرمان مستق )١٧، ستميباب ب، انيسفرالو(ن تورات يدر هم
ن حکم يظاهرا ای  ول».شود )نابود(ع د در مقابل چشمان پسران قوم خود منقطيعورت خواهر خود را کشف کند با

امنون به دستور داود ، ن ماجراياز ا ت خود تورات دو سال بعديرا به روايز، غمبر را شامل نشدهيهوه پسر پادشاه پي
بعد از آن ی اندک .شودمی آنجا بدست برادرش کشته  د و دريجومی ب داده است شرکت ي ترتمابشالوکه ی افتيض در

ام همه مردم جانب ين قيا کند و درمی ام يق، ليغمبر اسرائيشبان او و پادشاه و پ خدا و پسر، ش داوده پدري علمابشالو
ر داد که ـرا خب ده اوـــنزد داود آمی و کس، شدندمی ر ـــادتيروان ابشالوم روزبروز زيپ  و...«: رنديگمی وم را ـابشال
م بودند گفت ياورشل خادمان خود که با او دری به تمامو داود ، ده استيگرو ل به ابشالوميمردان اسرائی  هادل

رفتند و پادشاه ی اهل خانه اش با وی تمام پس پادشاه و .از ابشالوم نجات نخواهد بود م واال ما رايکنبرخاسته فرار 
  ).١۶-١٣، باب پانزدهم، ليکتاب دوم سموئ (»داشتن خانه واگذاشتی تنها ده زن را که متعه او بودند برا
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در جبهه  غمبر با او زنا کرده و بعد شوهرش رايکه داود پی همان زن(پسر داود و بتشبع ، )پادشاه و(غمبر يمان پيسل
در دوران چهل ساله ، نسبت داده شدهی که به وی رالعقوليمحی  هارغم همه آن داستانيعل، )ده بوديجنگ به قتل رسان

 .رودمی ل فراتر ين کوچک اسرائيآورد و نه حدود قدرتش از سرزمی بدست می مهمی نظامی روزيخود نه پی پادشاه
کشور خود ی را برای آرامشدوران ، رام پادشاه صوريعوض از راه ازدواج با دختر فرعون مصر و اتحاد با ه در

. ر آنچه رامسس دوم مصر کرده بودينظ، ار استيبسی و ساختن بناهای آورد که حاصل آن رونق اقتصادی فراهم م
بتشبع مادر ی ش به اغوايماه آخر زندگان را داود پدر او دريز، شودمی آغاز ی غمبر با برادرکشين پيای دوران پادشاه

او ی اـــدر ج مان رايد و سلــکنمی ع ــخلی نيخود را از جانشی د قانونـعهيول، که در تورات آمدهی ليبه تفص، مانيسل
ن گناه که قصد ين برادر مزاحم راحت شود او را بدينکه از شر ايای راخود بی آغاز پادشاه مان دريو سل، گذاردمی 

  ).٢۶-١، باب دوم، کتاب اول پادشاهان(رساند می ز پدرش را دارد به قتل يبا کنازدواج 
 
مان يسلن يای نيو زمی شکوه آسمان خصوص در قرآن چنان درب و تورات در، یخيتاری  هاتين واقعيرغم همه ايعل

را که نه تنها يز، ر ندارديخ جهان نظيگر تاريدی ا مذهبيی اسيسی تيچ شخصي شده که احتماال در مورد هداد سخن داده
طان و يبلکه جن و ش، ار او گذاشته شده اندي دراختاها و قاره ها جمعًايدری آنسوی افسانه ای  هانيان و سرزميآدم

مان يو باد صرصر را مسخر سل. ..«:  دارندسر به فرمان اوی ز همگيان نيو موران و ماه باد و آب و مرغان
ی ا غواصيش در دريم تا برايمسخر او کردرا ن ياطيو ش، که مورد نظرش باشد ببردی نيم تا او را به هر سرزميديگردان
مان را از جن و انس و يان سليو سپاه، )٨٢-٨١، اءيانب(گر بپردازند يدی ا در دستگاه حکومتش به کارهايکنند 

شان کمر به خدمت م که به اذن پروردگاريو اجنه را فرمان داد، )١٧، نمل(ند يرکابش حاضر آ م که دريمرغان فرمود
خواست می مان هر چه يسلی و آن اجنه برا، ميد عذاب آتش سوزان چشانديچيکدام از آنان که سرپ و به هر، او ببندند
، ار مقرب بودينزد ما بسی را که ويز، )١٣-١٢، سبا(م ساختند يعظی  هاگي و نقوش و ظروف بزرگ و د هااز کاخ
  ).٣٠، سبا (»کردمی ما تضرع  وسته به نزديبود که پی کو بنده ايو ن
 

درباره ی مان نبيکه سلی مجموعه اشعار، »مانيسلی  هاغزل غزل«ن تضرع را خود تورات در کتاب ياز ای نمونه ا
، ديتازه ساز ب هايبه سد و يت دهيکشمش تقوی  هامرا به قرص... «: محبوبه ناشناس خود سروده نقل کرده است

محبوبه ام ، ده استير سر من است و دست راستش مرا درآغوش کشيدست چپ دلدارم ز .مار عشق هستميرا که بيز
 . هستماز آن من است و من از آن او 

 
دو  .با استيانت زت مثل رشته قرمز و دهي هالب .چشمانت از پشت برقع مثل چشمان کبوتر است، محبوبه منی ا

ر زبانت عسل و يچکد و زمی ت شهد عسل ي هااز لب .چرندمی ان سوسن ها يدوقلو است که می پستانت مثل دو آهو
 . ر استيش
 

برخاستم تا در را به  .به جنبش در آمد اوی م برايو احشا، داخل ساخت ش را از سوراخ دريمحبوبه من دست خو
د يابيدهم که اگر محبوبه مرا بمی را قسم  شما، ميدختران اورشلی ا .ه و رفته بودشتگاما دلدارم باز ، ش باز کنميرو
 . مار عشق هستميد که من بيرا بگوئی و
 
 .آب استی ران نزد نهرهاــچشمانش کبوت .ام استــسرخ ف د ويد که او سفــيبدان، ستين کــد که محبوبه مير بپرســاگ
 .طال است که به زبرجد منقش باشدی ش حلقه هاي هادست .چکدمی  یصاف  رآنها ّمش سوسن ها است که از ي هالب
 ن استيا .ن استيمرغوبتر ن و تمام اويريار شيدهان او بس .ناب است زِری ه هايبر پا ش ستون مرمري هاساق

 !ميدختران اورشلی ا، محبوب من
 
 .است که صنعت دست صنعتگر باشد رهاويت مثل زيران های حلقه ها! با استين چه زيت در نعليپاها، محبوب منی ا

گردنت مثل برج عاج و چشمانت مثل . آهوانندی دو پستانت مثل دو بچه دوقلو .از شراب است پری ناف تو کاسه مدور
ب ينفست مثل سی انگور و بوی ت مثل خوشه هاي هاقامتت مانند درخت خرماست و پستان .حشبون استی برکه ها

تا چون ، ديمادرم را مکی  هاکه پستانی مثل برادر من بودی کاشک، دلدار منی ا .نيراست و دهانت مانند شراب بهت
 ».ساختندمی م نيدم و رسوايبوسمی افتم يمی رون يترا ب
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 در خود تورات یول، )١٠٢، بقره( »هرگز به خدا کافر نگشت« دانسته شده است که یسته ايمان بنده شايسلدر قرآن 
 : ن باره آمده استيهم در
 
بودند که ی ئ هان زنان از امتيو همه ا، داشتمی را دوست ی اريگانه بسيدختر فرعون زنان بی مان سوايسل... «

مبادا که دل شما ، نديايز به شما درنيشان نيد و ايائيشان درنيل را فرموده بود که به اياسرائی شان بنيخداوند درباره ا
را  و او .مان اطاعت امر خداوند را نکرد و خودش به آنها درآمديسلی ول .ل گرداننديان خود ماياز خدای رويرا به پ

مان واقع يسلی ريوقت پ و در، دنديهوه برگردانيو زنانش دل او را از خداوند  .ه بوديصد جاريسو ی هفتصد زن عقد
ش کامل يد با خداو دل او مانند دل پدرش داوو، ل ساختنديگانه مايان بين زنان او را به پرستش خداياز ای شد که برخ

که ی کوه د و دريان رفت و به خداوند شرارت ورزيان و ملکوم بت عمونيدونيصی پس به دنبال عشتورت خدا .نبود
عمون بنا کرد و ی ان است و بجهت مولک بت بنيبلند به جهت کموش که بت موآبی م است مکانياورشلی روبرو

ب عمل ين ترتيدند بهميگذرانمی  های دند و قربانيسوزانمی ور ش بخيان خويخدای گانه خود که برايبجهت همه زنان ب
اما او آنچه را که ، دير را ننمايان غيخدای رويو به او امر فرمود که پ، مان افروخته شديپس خشم خداوند بر سل .نمود

ته سلطنت را از تو البی ن عمل را نموديمان گفت چونکه ايپس خداوند به سل .اورديخداوند به او امر فرموده بود بجا ن
اما از دست پسرت آنرا پاره ، ن را به خاطر پدرت داود نخواهم کرديام تو ايکن در ايل، پاره کرده به بنده ات خواهم داد

  ).١٢ تا ١ یبندها، ازدهميباب ، کتاب اول پادشاهان(خواهم کرد 
 
ل يانج ح دريمسی سينسب نامه ع ز دريو نشود که از امی بنام بوعز ی  بنام راحاب صاحب فرزندیا مان از فاحشهيسل

ن بار يآنکه ا یکند بمی له موآب وصلت ياز قبی هوه با زنيد ين بوعز بر خالف دستور اکياد شده است خود ايلوقا 
از ی و، مان شده استيل و قرآن از سليتورات و انج که دری ليبا همه تجل .اورديخودش بی ن گناه را به رويهوه اي

م ـخی و اجتماعی مالی فشارها رياست که پشت ملت خود را در زی رــ فاسد و ستمگود کامِهــدشاه خپای خينظر تار
غالبا  رد توسط سربازان مزدور ويگمی محروم انجام ی ن مناسبت از جانب توده هايکه بدی ئ هاکند و تمام شورشمی 
م است و نه ياورشل هوه دريمعبد بزرگ  یاختصاصا بخاطر بنای ل تورات از ويتجل .شودمی در خون غرق  اوی اجنب

هفتاد ی دسته جمعی مت کار اجبارين معبد به قيساختمان ای ول .شودمی نسبت داده ی که به وی بخاطر حکمت و عدالت
، باب پنجم، کتاب اول پادشاهان(شود می زده سال تمام يو هشتاد هزار سنگتراش و ده ها هزار بنا بمدت س هزار باربر

ن صورت آن برقرار است و يرحمانه تريبه بی بردگ .کندمی معادن هزاران کارگر را هر ساله تلف  ق درکار شا ).١۵
-١، باب دوازدهم، کتاب اول پادشاهان(داند می خود را مالک روح و جسم مردم ، مانيسلطبقه حاکمه با اتکاء به 

ش يخوی ار شخصيله دراختي طو۴٠٠٠٠ ارابه ران و ١٢٠٠٠ ارابه با ١۴٠٠مان به نوشته تورات يخود سل ).١۵
ز يه و چند هزار کني جار٣٠٠و ی  زن عقد٧٠٠او شامل ی  و حرمسرا  )٢۶، باب چهارم، کتاب اول پادشاهان(دارد 
 . )۴، ازدهميباب ، کتاب اول پادشاهان(است 

  
ساخت ی چکشی  سپر طال٢٠٠مان يو سل ... وزنه طال بود۶۶۶د يمان رسيک سال به سلي  که دریو وزن طالئ«
 مثقال طال به ٣٠٠هر سپر ی که برای چکشی  سپر کوچک طال٣٠٠و ،  مثفال طال بکار برده شد۶٠٠هر سپر ی برا

ن بود که به يو تخت را شش پله و پا انداز زر، دي خالص پوشانیساخت و آنرا به طالی و تخت بزرگ، کار برده شد
 »خالص بود زر ز ازي ظروف خانه او نیاه از طالو تماممان پادشيسلی دني ظروف نوشیو تمام، وسته بوديتخت پ

  ).باب نهم، اميخ ايکتاب دوم توار(
 

مان حساب کرده است که ارزش صد و سه هزار تاالن طال و يفصل مربوط به سل خود در »یونرفلسفيکسيد «ولتر در
ی د بدون احتساب بهايمان رسيتاالن نقره که به نوشته تورات از داود به ارث به سل زده هزاريون و سيليک مي

ارد فرانک يلي م٢۶نگ معادل با يره استرليون ليلينوزده م و  صدد وادريليک مير زمان ولتر يبه تسع، جواهرات
و اگر واقعا ، ان نبوديجر آن زمان هم دری ايدر مجموع دنی ن رقم پوليسد که چنينومی و ، فرانسه زمان او بوده است

طال به ی جستجو خود را دری افسانه ای های داشت که کشتی ازيگر چه نيدی و، ان بودميار سليدراختی ن ثروتيچن
 ؟ روس بفرستدياوف
 
شد و می ل يمان بدوش طبقه دهقان و کارگر تحميغمبرانه سليپی های ن ولخرجينه همه ايکه مسلم است که هزی زيچ

ی و انفجار و دوپارگ متزلزل کرد هوه رايمعه جای ن فشار طاقت فرسا بود که ساختار اجتماعيل دورانت هميبه قول و
  .مان باعث شدي پس از مرگ سلفاصلهيرا بهوه يکشور 
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شده است بنوبه خود بهتر از پرونده ی مظهر عدالت معرفی ديتوحی  هانيآئ که دری ن پادشاهيای پرونده قضائ
معبد  که دری رغم سوگنديترش را علهمان آغاز سلطنت خود چنانکه گفته شد برادر بزرگ دری و .ستياو نی اجتماع

م سلطنت خاندان يتحک ر داود را که دريوآب سردار پي و  )٢۵، باب دوم، کتاب اول پادشاهان(کشد می اد کرده است ي
د يسپ »یشمع«و ، )٣١، باب دوم، کتاب اول پادشاهان(رساند می هوه به قتل يدرون معبد  داشته دری او نقش اساس

ن مورد يا هر چند که در، )۴۶، همانجا(برد می  موکد خورده بود که به جانش تجاوز نکند سر مو را که داود سوگند
 که خودش قسم خورده بود او - او رای ميب قدين رقيت کرده بود که ايمان وصيبه هنگام مرگ به سلی خود داوود نب

ن ين بزرگتريت ايشخصی ابيدر ارز ).٩، باب دوم، کتاب اول پادشاهان(ن فرصت به قتل برساند يدر اول -را نکشد 
ن پادشاه خردمند ي ادربارههمه آنچه کتاب مقدس «: سدينومی خ معروف خود يدر تار ولز .ج .ـه، هوديخ يپادشاه تار

ی با عدم تعادل روانی مذبذب و خرافات، بکاريفر، آدمکشی خردمند مردمی ش از پادشاهيرا بی و، داردمی به ما ارائه 
ها و ی رحميدهد که بمی  و تذکر »کندمی ی گانش ندارد معرفي از همساترواراستی مان مذهبيکه ای و حاکم بر ملت

ی انــعثمی و سلطان های اد امپراتوران روميز بيش از هر چـــيرا ب او مای د نفرـچند صی ها و حرمسرای تجمل طلب
تپه ی باال خودش دری هودير يان زنان غيخدا، سولوخ و عشتارتهی برای که وی م که معابديفراموش مکن .اندازدمی 
 .ت بزرگتر بودهوه ساخيی م براياورشل که دری بمراتب از معبد، تون بنا کرديز
 

را که بر اساس يز، ستيچندان پر افتخار نی ز پرونده ايمان نيسلی نها پرونده حکمت و فضل افسانه اي بموازات همه ا
است که ی کتاب، از آن آمده استی مان به خردمندي که همه اشتهار سلمان توراتيکتاب امثال سل، محققانی های بررس
ترجمه و بعدا ی به عبری مصری ميک کتاب قديبا بطور کامل از يح تقريالد مسيش از مي پ٣٠ تا ٨٠ی  هاسال در

 . شده استی م نامگزاريانگذار معبد اورشليمان بنيمترجم بنام سلی توسط خود خاخام ها
 

چهار «: ن استيمان را آورده است که از جمله آنها چنيسل» امثال«ن ياز ای خود نمونه هائی  فلسفونريکسيد ولتر در
ا و يدر دری خاک و کشتی رو هوا و مار در ر عقاب دريمس: کردتوان آنها را مشخص می ش نيشاپير است که پيمس

مورچه و  :دين آفريزمی ات رون موجوديوان را خداوند بصورت کوچکتريچهار ح« و ،»زنآلت مرد در داخل فرج 
عسل را ی زن اجنبی  هالب« :ز جالب است کهيمان نين نمونه از کلمات قصار سلينقل ا ».خرگوش و ملخ و سوسمار

بنا ، ر دو دم برنده استين تلخ است و مثل شمشيکن آخر او مثل افسنتيل،  و دهان او از روغن نرمتر استچکاندمی 
مان خودش ين تورات آمده است که سليهم  و در.»مشوک يخانه او نزد ر ساز و به درق خود را از او دوين طريا بر

  .بودندی از آنان زنان اجنبی اريداشت که بسی هفتصد زن عقد
 

*  *  * 
شود که تا می غاز  آ»پادشاهان کوچک« ابد و دورِهيمی ان يل پاي اسرائ»پادشاهان بزرگ«مان دوران يبا مرگ سل

ی پادشاه بابل و اسارت بابل )بخت النصر(م بدست نبوکدنصر يتا هنگام سقوط اورشلی عني، الديش از مي پ۵٨٧سال 
ل ــبا همه آنها به قتيکنند که تقرمی م حکومت ين مدت بر اورشليا اه درــاد و دو پادشــهشت .ابديمی ان ادامه ـــيهودي

انت و يخی بکاريفر، یفرزند کش، یرادر کشب، توطئهک يال تاريک سري  هان ساليل در ايخ اسرائيتار .رسندمی 
ت از يمان که به تبعين سليپسر و جانش، رحبعام .را داردی نقش اصل، لياسرائی خدا، هوهيهمه آنها  ت است که دريجنا

ل که يندگان همه مردم اسرائيدر روز آغاز سلطنت خود به نما، دارد زي کن٣٠٠ متعه و ۶٠و ی  زن عقد١٨پدر خود 
ن کرد که کمرمان را شکست و اکنون تو بار يوغ ما را چنان سنگيپدر تو « :گفته اند کهی  آمده و به وک اويبه تبر
 بدانان ،گردند گرفتن پاسخ بنزد او بازی د که سه روز بعد برايگومی  ،»ميخدمت کن ما را سبکتر کن تا ترا بهتری بندگ
ا ـــانه هيپدرم شما را به تاز، ردـــن تر خواهم کيرا سنگوغ شما ين ساخت اما من يا را سنگــوغ شميپدرم «: ديگومی 
 »چونکه انگشت کوچک من از کمر پدرم کلف تر است، ردــــه خواهم کي تنب هااما من شما را به عقرب، نمودمی ه يتنب
از ی اديمان هنگام آغاز سلطنت همه برادران و شمار زيورام نواده سلي ).١۴-٣، باب دوازدهم، کتاب اول پادشاهان(
 .رسدمی بقتل ی کانش بر اثر توطئه ايبا همه نزدی شاهدکسال پايپسر او اخزنا پس از  .کشدمی شاوندانش را يخو

گذراند تا خودش سلطنت می غ يرا از دم تی ا فرزندان خودش و همه افراد خاندان سلطنتيپس از مرگ او مادرش عتل
ه او يافته است عليش که بدست عمه کاهنه خود از مرگ نجات وآياز پسران او بنام ی کيپس از شش سال ی ول .کند

می بستر خواب گردن زده  ز دريبعد خود او نی رسد و اندکمی ی کشد و خودش به پادشاهمی شورد و مادرش را می 
پس از ی ول، کندمی ده اند آغاز يرسانی را به پادشاه که اوی ا سلطنت خود را با کشتن همه کسانيپسرش اماز .شود
ن يا .شودمی ا شاه يرسد و پسرش اورمی راه به قتل  کند و درمی م فرار يشورند و او از اورشلمی او  مردم بری مدت
ی خانه خود زندان شود و تا آخر عمر درمی خوره مبتال ی ماريهوه به بيبا کاهنان بدست ی ا بخاطر بدرفتارياور بار

نکه از جذام مرده است سر به يبعد پدرش را به بهانه ای ندکند که چمی او سلطنت ی ونام بجايماند و پسرش می 
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ی سنگی کند و به دست آنها هفتاد برادر خود را بر رومی ر يرا اجی بلخ پسر جدعون چماغدارانی اب .کندمی ست ين
 رسندمی که درعرض ده سال به حکومت ی از شش پادشاه .ب ادامه دهديدون رقــود را بـــزند تا حکومت خمی گردن 

ان دو کشور يمی همچنانکه جنگ خانگ، ابديمی ده سال تمام ادامه  کشتارها صد وی ن سريشوند و امی پنج نفر کشته 
ن مدت بارها يا در. انجامدمی کصد سال بطول يه کشور او آغاز شده يمان با تجزيل که پس از مرگ سليو اسرائ هوداي

کودکان ی مقدس و قربانی و فحشا ملکارت پرستش بعل وشود و می موقوف ل يهوه بدست پادشاهان اسرائيپرستش 
 . رديگمی آنرا ی جا
 

ان يهوديی را برای شتريبی رانيهر باره مرگ و و، ا با خودشانيه ين پادشاهان با اقوام همسايا ريان ناپذيپای  هاجنگ
را که بنهدد يز، مره بودسا سخت دری و قحط«: کندمی ت ين حکايآنرا چنی از نمونه های کيتورات  .آوردی بهمراه م

کربع قاب چلغوزه به پنج پاره نقره يبه هشتاد پاره نقره و ی نک سر االغيو ا، پادشاه ارام آنرا محاصره کرده بود
م پادشاه يآقای اد برآورده گفت ايفری نزد وی نمود زنمی ل بر باره شهر گذر يو چون پادشاه اسرائ .شدمی فروخته 

م و پسر يروز به من گفت پسرت را بده تا بخورين زن ديعرض کرد ا؟  را گفت ترا چه شدهپس پادشاه او .مرا مدد کن
، مينک پسرت را بده تا او را بخوريرا گفتم ای گر ويو روز د، ميم و خورديپس پسر مرا پخت .م خورديمرا فردا خواه

  ).٢٩-٢۴، باب ششم، کتاب دوم پادشاهان (»اما او پسر خود را پنهان کرده است
 

م را يدارد تا اورشلمی مزمن آن سرانجام بخت النصر پادشاه بابل را وای هود و ناامنيدولت ی هرج و مرج داخل
خود تورات  ن ماجرا دريا .شودمی ان داده يهود پايی ب به تارخ پادشاهين ترتيو بد، ما به اداره خود درآورديمستق
خت و ظروف خانه خدا و يم به نجاست آميداوند را در اورشلان خانه خيپس نبوکدنصر پادشاه کلدان«: ن آمده استيچن

م را منهدم ساخت و يد و حصار اورشلي به بابل برد و خانه خدا را سوزانپادشاهان را تمامًای  هاخدا و گنجی خزانه ها
هان فارس برد که تا زمان سلطنت پادشای ريف آنها را به بابل به اسيه السيبق ر کشت ويران را به شمشيجوانان و پ
ی تمام دری خت و ويتا آنکه پس از هفتاد سال خداوند کورش پادشاه فارس را برانگ، او و پسرانش بودندی در بندگ

ن را به من يممالک زمی  تمام هاآسمانی هوه خدايد يفرمامی نافذ کرد که کورش پادشاه فارس ی ممالک خود فرمان
باب ، اميخ ايکتاب دوم توار (»ميهودا است بنا نمايم که در ياورشلدر ی وی برای داده و امر فرموده است که خانه ا

  ).٢٣-١۴، ششم وی س
 

م را يران شده اورشليمعبد وی د بناينه تجديهزی کند و حتمی ل ين خود تسهيل را به سرزميقوم اسرائکورش بازگشت 
وشته کتاب نبه ، ن همهيبا ا .ازدپردمی ران يای کند از خزانه پادشاهمی ت يار حکايبسی شيچنانکه تورات با ستا

هزار نفر حاضر به بازگشت به ی برند تنها سمی بابل به اسارت بسر  که دری هوديپنجاه هزار  از صد وی اء نبيرمي
خود فراهم ی بابل برا د دريدوران تبع که دری ش مرفهيکم و بی دهند به زندگمی ح يه آنان ترجيشوند و بقمی وطن 

 و پانصد سال بعد در هزار ست دويبامی که ی شيآزما، ل باشنديد و فقط از دور فرزندان خوب اسرائآورده اند ادامه دهن
 . افته خودشان تکرار شوديجهان غرب به کشور باز ی ان کشورهايهوديمورد بازگشت 

 
معبد ی سازرسند و به باز می مقصد به ، ادهيلومتر راه پيک ٣٠٠ی گردند پس از طمی م باز يان که به اورشليهودي

ان يوش به پايداری زمان پادشاه معبد تنها دری رد که بنايگمی انجام ی ن کار با چنان کنديای ول، پردازندمی م ياورشل
با حمله اعراب ، شود و بعدمی ران يوی بکلی ن معبد بدست سربازان روميگر ايبا ششصد سال بعد بار ديتقر .رسدمی 
وار ندبه بر سر يآن بنام دی وار حصار خارجياز دی که امروز تنها قسمتيطورب، سپاردمی به مسجد عمر  خود رای جا

 . پا است
 

د که دست يآی کار می وس رويبنام هرودی ل که مستعمره روم است پادشاه تازه اين اسرائيسرزم در، یسيدر زمان ع
ن خود و بعد يل همه رقبا و مخالفبه سنت پادشاهان گذشته او، ر دارديکه لقب کب، زينی و .روم استی نشانده امپراتور

دوباره ی به پادشاه، یسيو ظهور و مرگ ع مرگ او بعد ازی و اندک، رساندمی ش و سه فرزندش را بقتل يزن خو
 از خلقت ٣٨٣٠آنرا نهم ماه آب سال ی هوديم يکه تقوی روز در، امپراتور روم، توسيتی ون هايل بدست لژياسرائ
   .شودمی ان داده يپای بطور نهائ )یالديم ٧٠ اوت سال ٢٩(داند می ا يدن
  

* *  *  
انه از جانب ياز خاورمی منطقه کوچک هزار سال و آنهم منحصرا در مدت دو که تنها دری امبري پ١٢۴٠٠٠ان يدر م

زمره  از م اهللايکلی  و موسل اهللايم خليپنج تن مقام اولوالعزم دارند که ابراه، ان فرستاده شده انديجهانی خداوند برا
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ی آن تلقی و مذهبی خيت تارير هوــمظهی هود و موسيقوم ت يم مظهر موجوديل ابراهيدگاه تورات و انجياز د .آنانند
م پدر مشترک يد آمده است و از نظر قرآن ابراهين دو پديب ايل از ترکياسرائ »ی مذهب–ی خيتار«شوند و مجتمع می 
ست ای ش از محمد و کسيامبر پين پيبزرگتری و موس )١٣١، بقره(خ ين مسلمان تاريهود و عرب و نخستيدو قوم  هر

پژوهشگران ی قيو تحقی خيتاری های در هزاران صفحه از برس، نهايبا همه ا .که با خدا از روبرو سخن گفته است
 قرار ار موارد مورد انکاريبس در د وين هر دو نفر مورد ترديای خيت تارير اساسا موجوديسه قرن اخ خ مذاهب دريتار

 . گرفته است
 

مقدمه به ی و ب، رديگمی ما تماس يبا او مستق، لياسرائی خدا، هوهيکند که می ی معرفی هودين يم را اوليهاتورات ابر
ا يدری  هاگين و ريستارگان آسمان وغبار زمی اديرا به زی دهد که در نظر گرفته است از نسل او قوممی اطالع ی و
ن پسران يبعد از ا زين شرط که آنها نيبه ا، شه بدانان ببخشديهمی ل و فرات برايان نيرا در می نيد آورد و سرزميپد

، شيدايسفر پ(شود می م آغاز يهوه و ابراهيثاق ين ميل عمال با ايقوم اسرائی خيت تاريو موجود، خود را ختنه کنند
 ١).١١-٨، باب هفدهم

 
 ر درـرن گذشته و قرن حاضــــدر ق، یائـامريک وی ائـمختلف اروپی اـکشوره پژوهشگران متعدد تاريخ مذاهب در

صورت که در  بدان، بنام ابراهيمی خود بدين نتيجه رسيده اند که شخصيتی و مذهبی و تحقيقی تاريخی های برس
که ی توسط کاهنانی تر چنين شخصيتربسيارمتاخی بلکه در دوران، نداشته استی خارج اصوال وجود، تورات آمده است

جهت قوم يهود ی مشخصی تثبيت هويت تاريخی تورات بوده اند برای نويسندگان واقعی بعد از اسارت بابلی ا هسال در
ی است و اسام روبروی اين زمينه با يک افسانه اسطوره ا نظر اين پژوهشگران تاريخ در از .ساخته شده است

مختلف بين النهرين هستند ی شهرهای ع اسامکه در تورات آمده است در واقی ابراهيم و غالب افراد خانواده او بطور
 به قرن هيجدهم پيش از ميالد و الواح مربوطی مار اور و درمکشوفه ی باستان شناسی لوحه ها را در که آنها
مربوط به قرن پانزدهم پيش از  )یراس الشمراء کنون(مربوط به هزاره دوم پيش از ميالد و الواح اوگاريت ی کاپادوک

شخصيت ابراهيم ، یمتون تورات در .توان يافتمی  مربوط به قرن بيستم پيش از ميالد عينًای واح مصرميالد و نيز ال
باب دوازدهم سفر پيدايش تنها  به کنعان که دری مهاجرت و چنانکه همراهان ابراهيم در، بسيار ناشيانه ساخته شده

شوند که می ی  خود کنعان تبديل به عشيره بزرگدر، زن او سارا و برادرزاده اش لوط و چند مستخدم دانسته شده اند
، سفر پيدايش(شکنند می هم  منجمله بابل و ايالم را دری چهار امپراتوری مجموع نيروهای  نفر از آنها به تنهائ٣١٨

اختراع داستان ابراهيم و وعده يهوه بدو که ی اصولی از انگيزه های يک، های بر اساس همين بررس ).باب چهاردهم
يهوه را ی ادعائی اين بوده است که فرمانده، یبعدی  هاو جعل داستان، ارض کنعان را به ذريت او خواهد داد یتمام

وانمود کنند ی از يک مشيت الهی کنعان ناشی  هاتصرف کليه شهرها و سرزمينی قوم يهود برای پياپی  هادر جنگ
 . راهم شده بوده استکه مقدمات آن از بسيار پيش از آن در ميثاق يهوه با ابراهيم ف

  
نوشته شده و ی بعد های يا آنچه به نام آنان در دوران، يهوديانی پيمبران پيش از دوران اسارت بابلی در نوشته ها

شود و تمام می او نی و قومی بر ابراهيم و نقش تاريخی هيچ تاکيد خاص، بعدا بدين پيامبران نسبت داده شده است
ی ط به دوران بعد از اين اسارت است که کاهنان يهود ضرورت استفاده از شيوخ قديمکه بدو داده شده مربوی اهميت

 قوم يهود دخالت مستقيم دهد احساس ی را که يهوه را از راه اين شيوخ در کليه تحوالت تاريخی خود و ساختن روايت
________________________________ 

 رايز، استی خ بشريعهدنامه تارعجيبترين احتماال ، غمبرش امضاء شده استيو پ ان خدايل ميئقوم اسرای که درباره آلت تناسلی عهد نامه ا -١
 بر آلت دهد که خود او آن رامی قرار ی متر پوستيده شدن چند سانتيش در گرو بريده خويخود را با قوم برگزوند يدگار کائنات پين قرارداد آفريدرا
ی بعدی رهايتعب .ده باشديانينداشت که آنرا اساسا نروی چ اشکالياو هی ن اندازه مهم بود برايدآن تا بدو اگر بود و نبو، ده استيانيآنان روی ها
قوم ی را که نه خدا پزشک خصوصيز، ر بوده استيه ناپذين عهد نامه توجيه ايتوجی برای صرفا کوشش، ختنهی ات درباره منافع بهداشتيالهی علما
و اتفاقا ، سته اندياز ختنه شده ها زی نامطلوبتری ط بهداشتيشرا م تا کنون ختنه نشده اند دريکه از زمان ابراهی اردها نفر مردميليهود است و نه مي

م پا به يروان ابراهيپی مان خداوند درباره آلت تناسليهستند که به دنبال پی نيان آئــم همير مستقيروان غياز پ، اردها نفريلين مياز ای بخش بزرگ
و ی باب هفدهم و باب س، شيدايسفر پ(گر تورات يدی ده جا است که دری حد خدا دارد دری ل برايکه آلت پسران اسرائی تياهم .دگذارمی ود ــوج

ه يز موکدا مورد تذکر قرار گرفته و ظاهرا همپاين )باب چهارم، ا ءيرميباب پنجم و کتاب ، وشعيکتاب ، امی دهم و سی باب ها، هيسفر تثن، چهارم
و ، نهمهيبا ا .م قائل شده استياورشل مان دريمعبد سلی نا و بنايل از مصر و صدور ده فرمان کوه سيخروج اسرائی  که تورات برااستی تياهم
مدارک متعدد ، ده خودش بوده استيمورد قوم برگز هوه دريل ابتکار خاص خداوند يکه ختنه فرزندان ذکور اسرائی ن برداشت توراتيرغم ايعل

اقتباس ی ماقبل توراتی  هاو سنت  هااز تمدن، توراتی گر اسطوره هايهمه دبا يمانند تقر، زين سنت نينشان داده اند که ای خيتارو ی باستان شناس
ی از نقوش گوری کي چنانکه در، ه معمول بوده استيقي کنعان و فندرز يبعدا ن مصر و ح دريالد مسيش از ميشده است و چهار هزار سال پ

هشت تا ده ساله بدقت مشخص ی پسر بچه ای ن عمل ختنه در روينحوه ا، الديش از مي سال پ٢۴٠٠مربوط به ، هرم سکره یکينزد دری باستان
  .ن سنت آشنا بوده انديکهن با ای  هاز از دورانيمنجمله اعراب ن، یگرسامياقوام د). Circumcision مقاله کا دريتانيدائره المعارف بر(شده است 
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که به خود يهوه ی است که به دالئل ناشناخته ای عادی  ابراهيم يک يهودی ها اين اسطوره سازدر تمام. کرده اند
ی نقاط ضعف و اشتباهات و حت همهی دارای ـول، رار گرفته استــــشود مورد توجه خاص خداوند قمی مربوط 
يل از آنها سخن رفته است که در تورات به تفصی يک بشر معمولی های ها و دروغگوئی ها و فريبکاری نادرست
 . است

 
کند که در آن نيز در می خود پيدا ی متفاوت با هويت توراتی بکلی هويت »یتوحيد«دو کتاب ديگر  همين ابراهيم در
ی  هاکتابی  هااز اختالف هدفی  ناشو اين اختالف طبعًا، داردی اختالف اصولی آن با برداشت قرآنی برداشت انجيل

هدف نويسندگاه تورات از  .آن استی های مورد نظرشان از نقل داستان ابراهيم و ويژگی های نتيجه گير دری توحيد
 است کهی به تاريخ قوم يهود از طريق تکيه بر ميثاقی آسمانی دادن بعد، چنانکه گفته شد، آوردن ابراهيم به صحنه

م به ياز دعوت ابراهی  نه صحبتآن ن جهت دريبد، م برقرار شده استي با ابراه-هود يی اختصاصی خدا -هوه يان يم
شود و نه می نه به آتش افکنده ، آوردی را می نه قانون، شکندمی را ی م بتيهانه ابر، ديآمی ان يبه می دين توحيئآ

او و اعالم ی هوديت يخوخيت شياساس تثب م از اول تا به آخر تنها بريابراهی افسانه تورات .کندمی ی معجزه ا
 . آن راه ندارد ن دريرون از ايبی زه ايچ انگيه شده است و ههود ساختيت قوم يموجود

 
 و، رديگمی   سرچشمهتيحيمسی دئولوژيما از اياست که مستقی گريزه ديانگ، ميل از توجه خاص به ابراهيزه انجيانگ
 و نه د جستياو بای نکوئ به خداوند و دری مان و خلوص ويا م را دريقداست ابراه است که رازی ن اصل متکيا بر

مطلق به ی کيم را به عنوان نيمان ابراهيخدا ا«: د آمده استين مورد در خود عهد جديدر ا .بودن اوی هودي در صرفًا
البته قبل از او ؟ ا بعد از آنيقبل از ختنه شدن او بود ؟ م در چه حالت بوديآن زمان ابراه ا دريآی ول .حساب او گذاشت

از  .ک شمرده بوديمانش نيش از آنکه ختنه شده باشد به خاطر ايبات خدا او را پاثی برابود ی ن خود عالمتيو ا، بود
و ، اگر مختون نباشندی حت، شوندمی ک شمرده يآورند و نی مان مياست که به خدا ای م پدر همه کسانين رو ابراهيا

که ی مانينکه از ايه بخاطر ابلک، نکه ختنه شده اندينه تنها به خاطر ای ول، است که مختون هستندی ن پدر کسانيهمچن
 ).١٢-٩، باب چهارم، انيرساله پائولوس رسول به روم( »کنندمی ی رويداشت پی وقت نامختون م دريابراه

 
ی را نقشيز، ليم انجيهم با ابراه، م تورات متفاوت استيشود که هم با ابراهمی ی معرفی م بصورتين ابراهيدر قرآن هم

ی بلکه بت شکن، تيحيمس »یختنه قلب«د اصل يينه تا، هوه استيقوم ی خيت اصالت تاريطلبد نه تثبمی که قرآن از او 
که اسالم از ازل وجود ی ريجه گين نتيبا ا، اد نهاده بوديش را بر آن بنيخوی ام اسالمياست که خود محمد پی ديتوح

ن جهت همه آنچه درباره يبد .آن بوده اندی ناقص و ماقبل اسالمی ت تنها جلوه هايحيت و مسيهوديداشته است و 
اسحاق ی تولد معجزه آسای ده گرفته شده است به استثنايم پس از مهاجرت به کنعان در تورات آمده در قرآن ناديابراه
ن ماجرا افزوده يبدی تازه ای در عوض صحنه ها .بوده استی م ضروريل نقش ابراهيتکمی ل که براياسماعی و قربان

ی ــکلی ابــيک ارزيدر . ه کعبه بدست اوــانـخی انگذاريم و رفتن او در آتش و بنيابراه یل بت شکنـيشده است از قب
ک گله دار يان يافت که ميرا ی م قرآن همان تفاوتير شده است با ابراهيکه در تورات تصوی ميان ابراهيتوان ممی 
 . افتيتوان می ک امام جماعت مسلمان يو ی هودي

 
ن يب(ن کلده يسرزم شهر اور در شود که درمی ی بنام تارح معرفی از سه فرزند مردی کي )آبرام(م يدر تورات ابراه

از ، گرشي درفرزند پس لوط و و، م و همسر او ساراينامعلوم به اتفاق فرزندش ابرهی سکونت دارد و به علت )نيالنهر
افکند و از آن می ار اقامت شهر بزرگ حران ب مه راه درين دری کند ولمی ارض کنعان مهاجرت ی ن شهر به سويا

ی م در هفتاد سالگيه ابراهح شده است کيردر تورات تص .ماندمی ن شهر يش در اي ساله خو٢٠۵ان عمر يپس تا پا
 سال داشته است و نه ١٣۵مت به کنعان يم هنگام عزيت ابراهين ترتيبد، افتيوفات ی ست و پنج سالگي دردوحتار

سن اوگوستن و سن ی حي معروف مسسين تناقض از سه قدياشاره به ا تر در سال ول٧۵چنانکه تورات نوشته است 
 . ن مورد قاصر استيا در را عقل بشريز، ار خداوند استياخت ن مشکل دريکند که حل امی ن و سن ژروم نقل قول يات
 

نج ساله به اتفاق زن و پ و آبرام هفتاد، کنعان برودی کند که بسومی ی شيبعد از مرگ تارح خداوند به ابرام صالح اند
 روند و آبرام در آنجا درمی ش به کنعان يگر از همراهان خويخود سارا و برادرزاده اش لوط و چند دی نازا

ن کنعان يسرزم بعد دری چندی ول .سازدمی خداوند ی برای و قربانگاه شودمی ک حبرون ساکن ينزدی بلوطستان
و در مدت ، نعمت استی آنجا فراوان رود که درمی وند به مصر خدای شين بار به صالح انديای شود و ومی ی قحط

ر فراوان ــاو و گوسفند و شتــد صاحب گيش خوانديصفحات پ رح آنرا درــکه شی نه او شرافتمنداـاقامت خود به نح
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را ی نه کس ،شکندمی را ی م نه بتيابره، از کلده گرفته تا مصر، انين جريدر تمام ا. گرددمی شود و به کنعان باز می 
 . کندمی از او بروز ی نه معجزه ا، کندمی دعوت ی به خدا پرست

  
م که يکه ابراهيبطور، استی شود که بت پرست دو آتشه امی ی معرف به نام ازری م فرزند مردين ابراهيهم، قرآن در
ن باره يا ا پدرش درب )۶٧، آل عمران(ح قرآن مسلمان شده است يبه تصری حت ده ويگروی کتا پرستيبه ی ض الهيبا ف

 پروردگار آتش را بری افکنند ولی آتش م ن گناه دريشکند و بت پرستان شهر او را بدمی ند و بت ها را کمی محاجه 
را که قصد ی آن کسان بهمراه آورد وی م آرامش و خنکيابراهی م که برايما به آتش فرمان داد و«: کندمی گلشن ی و

 »ميم فرستاديکه بدان برکت داده بودی نيو او را به همراه لوط به سرزم، ميساختسوزاندن او را داشتند شرمنده 
 رای و، م با پدر بت پرستشين مناقشه ابراهياز قرآن گفته شده است که بدنبال دومی گريدی در جا ).٧١-۶٩، اءيبان(
  ).۴٩-۴٢، ميمر(د يگومی شه ترک يهمی ش را براين خويم سرزميراند و ابراهمی  خود از
 

ز  ابا همه مفسران آنرايکند که تقرمی را نقل ی تورات ماجرائ، ارض کنعان م دريع مربوط به اقامت ابراهيدر شرح وقا
آن  در، ن داستانيطبق ا .ابنديه آن بيتوجی برای مختلفی رهايده اند تا تعبيکتر دانسته و کوشينزدی به شوخی گيپای ب

چهار ، بردمی سدوم بسر  و برادرزاده اش لوط از او جدا شده است و درحبرون ساکن شده است  م دريموقع که ابراه
پادشاه امت « تدعال وک شاه االسار ويار، امرافل شاه بابل، الميپادشاه ا کدرالعمر، کيپادشاه قدرتمند منطقه خاور نزد

و برند که لوط  میهمراه خود ی اريبسی دهند و غنائم جنگمی شکست ی ان سدوم و عموره را در نبردي سپاه»ها
به آبرام ی بلوطستان ممر ن جنگ ماجرا را دريافتگان اياز نجات ی کيچون  و، همه اموال او از جمله آنها هستند

ر دان ــشان تا شهيعقب ا رون آورده درــيانه زادان خود را بــن از خـــ ت٣١٨د و يآمی م ـبه خشی دهد ومی اطالع 
اقب ـرا تع  آنها»حوبه که در شمال دمشق واقع است«ان همچنان تا ـــآنی جمعو بعد از شکست دادن دسته ، تازدمی 
سفر (آورد ی و لوط و اموال او را با زنان و مردان باز م رديگمی شان باز يرا از ای متيکند و آنگاه همه اموال غنمی 
ند تن ازکسانش به کنعان چ م که تنها با زن خود ويک سو ابراهيب از ين ترتيبد ).١۶-١، باب چهاردهم، شيدايپ

 ٣١٨ن يگر ايدی کند و از سومی دا ـــي خانه زاد پ٣١٨ ناگهان  )١٢، باب پنجم، شيدايسفر پ(مهاجرت کرده است 
بلکه شبانه تا چند صد ، دهندمی زمان خود را شکست ی ن کشورهايرومندتريخانه زاد نه تنها چهار ارتش متحد از ن

 . شتابندمی ها ب آنيز به تعاقيلومتر فاصله نيک
 

دار يگر به ديخداوند در بلوطستان بطور ناشناس همراه با دو نفر د، در کنعانت تورات در هنگام اقامت آبرام يبه روا
خورند می ل يکند که آنان با ممی ه ير و عسل تهيان و شيگوساله بر ازی همانان خود غذائيمی د و آبرام برايآمی او 

شوند که از جانب خدا نزد لوط می ی معرفی ن سه نفر مالئکيقرآن ا دری ول، )١۵-١، باب هجدهم، شيدايسفر پ(
و سرانجام ، خورندمی م و همسرش را نيه شده توسط ابراهيتهی ندارند غذای و چون جوهر انسان، فرستاده شده اند

  ).٧٩-٧٠، هود(کنند می ی م معرفيخودشان را به ابراه
 

ز يخواهد که با کنمی م يخود او از ابراه، م نداده استيبه ابراهی است که فرزندنازا ی ت تورات چون سارا زنيدر روا
بزرگ ی ايد قرآن نيرد از ديگمی ل نام ين فرزند که اسماعيو ا، اورديبی کند تا از او فرزندی ش هاجر همخوابگيمصر

ن يا در رديام عالم اسالم قرار گت الحريکند تا بمی است که بعدا به اتفاق پدرش خانه کعبه را بنا ی اعراب است و کس
ی خواهی نک پسريخداوند به هاجر گفت ا :است کهی را حاکيز، مسلمانان اصوال موهن استی مورد متن تورات برا

بود  به ضد هرکس خواهدی خواهد بود که دست وی وحشی گذاشت و او مانند خری ل خواهيد که نامش را اسماعيزائ
  ).١٣-١٧، باب هفدهم، شيدايسفر پ(بنام خواند  داوند راو هاجر خ،  به ضد اوهرکسو دست 

 
نکه با اجازه ياز ا، شودمی صاحب فرزند ی سارا بعد از آنکه خودش به امر خداوند در نود سالگ، ت توراتيدر روا
ن يخواهد که امی از شوهرش  شود ومی مان يبه وجود آورده است پشی م پسريز او از ابراهيخود او هاجر کنی قبل
هوه يست به فرمان خداوند ينی ن کار راضي به ابًالز با آنکه قيم نيو ابراه، رون کنديخانه ب ز و فرزند او را ازيکن
در ی ول، فرستدمی ابان بئرشبح يبه بی ل با دست خاليرا به اتفاق فرزندش اسماع کند و هاجرمی  ب عملين ترتيبهم

ل مادرش يشوند و پس از رشد اسماعمی ابان ساکن ين بيا ل دريماعو اس دهد و هاجرمی  هابدانی آنجا خداوند چاه آب
ماند و صاحب دوازده می ل ي ساله خود در اسرائ١٣٧ل تا به آخر عمر يرد و اسماعيگمی ش ين مصر براياز زمی زن

در ی ول .ن کنعان افتاده باشديرون از سرزميآنکه گذارش به بی شود بمی ز به خاک سپرده يشود و همانجا نمی فرزند 
 و بعد خود او همراه با   )٣٧، ميابراه(دهد می عربستان مسکن ی صحرا م هاجر و فرزندش را دريت قرآن ابراهيروا
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 ١:دهدمی نده عالم اسالم قراري آت الحراميو آنرا ب )٢۶، حج(کند می ل خانه کعبه را بنا ياسماع
 
و خانه ، )٢۶، حج(نندگان و نمازگزاران پاکيزه نگاه دارد طواف کی و ابراهيم را در آن مکان داديم تا آنرا برا... «

کعبه را مقام امر و مرجع دين مقرر داشتيم و مقام ابراهيم را محل پرستش خود قرار داديم و از ابراهيم و اسماعيل 
ذريه خودم را من ، و ابراهيم بما عرض کرد که پروردگارا، )١٢۵، بقره( بپردازند  هارا از بت پيمان گرفتيم که حرم ما

امن ی تو اين شهر را مکان، بپاداشتن نماز مسکن دادمی کشت و زرع که نزد بيت الحرام تواست برای بی اين واد در
که ی ئ هادر همين سالدرست ی ول. )٣۵، ابراهيم (»فرزندانم را از پرستش بتان دور نگاه دار فرما و من و مقرر

 در ارض  ابراهيمماندهاند تا بابت پرستی مبارزه کنند، به روايت تورات قرآن در مکه ابراهيم و اسماعيل به روايت
طول زمان از او صاحب  گيرد و درمی تازه ی خود زنی صد و چند سالگ در، کنعان بعد از درگذشت همسرش سارا

ته به نوش .شودمی همان ارض کنعان بخاک سپرده  گذرد و درمی دری  سالگ١٧۵و سرانجام در، شودمی شش فرزند 
گيرد که از او پنج می ديگر نيز از قوم عرب ی ابراهيم زن )ابن االثير، ابن قتيبه، یطبر(ی چند تن از مورخان اسالم

  .کندمی پسر ديگر پيدا 
 

درش منصرف ـاو بدست پی انــــشود و بعدا خدا از قربی انــبايست قربمی د ـم که به امر خداونــابراهي  فرزنددرباره
زيرا در تورات اين فرزند اسحاق پسر دوم ، ختالف فاحش ميان روايات تورات و قرآن وجود داردهمين ا ،شودمی 

  ).١٠٧-١٠١، صافات(دانند می ی صورتيکه مسلمانان او را اسماعيل پسر ارشد و ابراهيم شناخته شده در
 

مرده ی  سالگ١٢٧ارا در زيرا که به گفته تورات س، مهم تورات استی از تناقض های اسحق نيز يکی موضوع قربان
پيش از مرگ ی ين صورت اسحاق که به فاصله کوتاه ازائيده بوده دری نود سالگ اسحاق را دری چون و و، است

 .صورتيکه به تصريح تورات سيزده ساله بوده است  ساله باشد در٣٧بايست می برده شده است ی قربانی سارا برا
 از اسحاق به عنوان فرزند يگانه ابراهيم دری پياپی ورات در چند جاهمين زمينه اين است که ت مهمتر دری تناقض
بنام اسماعيل نيز ی ارشد اين موقع فرزند در صورتيکه ابراهيم به گفته خود تورات در، بردمی نام ی قربانی ماجرا

  .داشته است
 
تورات آمده است که  در .ف دارندبا يکديگر اختال مورد پيمان ابراهيم با خدا همچنان روايت تورات و قرآن کامال در
او نيز از رود نيل تا رود فرات را به ، مقابل ختنه شدن فرزندان ذکور قوم او که خداوند به ابراهيم قول داد که دری وقت

سه ی بر اين پيمان خواست و خداوند بدو گفت که گوساله ماده ای ابرهيم از خدا نشان، واگذار خواهد کردی ذريه و
را ی را بگيريد و آنها را دو شقه کن و هر پاره ای و کبوتری سه ساله و قمری سه ساله و قوچی اده اساله و بز م

 :و ابراهيم گفت«: زمينه آمده است قرآن درهمين دری  ول )١١-٩، باب پانزدهم، سفر پيدايش(مقابل جفتش بگذار 
عرض ؟ یداری اين باره شک در مگر :رمودخدا ف؟ کردی  مردگان را زنده خواهبمن نشان داده که چگونه، خداوندا
را قطعه قطعه  پس چهار پرنده را بگير و آنها :و خداوند گفت .خواهم اطمينان قلب پيدا کنممی ی ول، شک ندارم :کرد

و ، تو بيايندی خود بخوان تا با شتاب بسوی مختلف بگذار و سپس آنها را بسوی های بلندی کن و اين قطعات را رو
  ).٢۶٠، بقره (»اوند توانا و دانااستکه خدی درياب

 
 :مربوط به ابراهيم را چنين خالصه کردی تاريخی  هاخود واقعيتی ديکسيونر فلسف ولتر در، سال پيشی  س ودويست

، توان کردمی نی که روح القدس نوشته است و درباره آن چون و چرائی اگر داستان ابراهيم را نه از ديدگاه مقدس«
______________________________ 

بعد از آنکه آدم و حوا از بهشت رانده شدند آدم به ، یبه روايت طبر .خانه کعبه پيش از آفرينش کائنات ساخته شده بودی طبق روايت اسالم -١
کديگر بسر بردند تا ي و حوا به جده درعربستان و ابليس به گرگان افتادند و آدم و حوا دويست سال جدا از )یکنونی النکای سر(جزيره سرانديب 
را باز يافتند و  کوه عرفات نزديک مکه همديگر پذيرفت و اجازه داد که دوباره به يکديگر بپيوندند و بدين ترتيب اين دو در خداوند توبه آنهارا

کعبه ی محل کنون ه خيمه درشبيی و در نتيجه آدم خانه ا، و کشت گندم و تهيه آرد وگاو آهن آموختی جبرئيل به فرمان خداوند به آدم خانه ساز
سينا و حيره و بين النهرين و لبنان و  اينکار از پنج کوه مختلف دری برا آن بودند وی خود و همسرش ساخت که ده هزار از مالئکه ناظر بنای برا

يم و فرزندش اسماعيل از نو بعد دوباره بدست ابراهی مدتی ول، پس از وقوع طوفان نوح اين خانه به زير آب رفت .کنعان برايش سنگ آوردند
بود که مأموريت ی ديگر ملکی از بهشت نازل شده بود و طبق رواياتی که طبق روايات اسالمی سنگ سياه، ساخته شد و اين بار حجراالسود

از جبرئيل دريافت  توسط اين دو، سياه درآمدی مجازات شد و بصورت سنگی به گناه سهل انگاری باغ بهشت داشت ول نظارت بر آدم و حوا را در
  است که هر ساله صدها هزار مشابه آن درmeteorite اين سنگ يکی علمی های سربموجب بر .مقام ابراهيم نصب شد آن دری و درمحل کنون

زمين ی هاموزه  از آنها را دری فراوانی و نمونه ها، افتدمی مختلف جهان فرو ی ها و درياهای خشک اقب درثغالبا کوچکتر بصورت شهاب  ابعاد
خانه کعبه  متوريت کعبه از ادوار بسيار کهن در عربستان شناخته شده بوده و پيش از اسالم نيز در .توان يافتمی از کشورها ی بسياری شناس
  .شده استمی حفظ 
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تن و کلده از ساخ بنام تارح که زندگيش دری قبول اينکه اين پسر کوزه گر، نگاه کنيمی صرفا تاريخی بلکه از نظر برس
ارض کنعان باشد و از طرف  يهود دری قوم آسمان از يکطرف پدر، گذشتهمی بزرگ و کوچک ی سفال های فروختن بت

 سنين صد خود آنهم دری فرزندان زمينی برای خشک و استوائی بيابان آنجا شهر مکه را دری در چند صد فرسخ ديگر
ی آدمی ا که اگر اين پدر مشترک همه اديان توحيدزير، رسدمی خويش ساخته باشد دشوار بنظر ی و پنجاه سالگ
نعمت آشور رفته  سرزمين خشک و بيحاصل کنعان به سراغ تصرف سرزمين آباد و پری بايست بجامی جهانگشا بود 

خدا ی برای آنجا خانه ا آنقدر دوردست برود تا دری توانست به سرزمينمی بيش نبود نی ساده ا و اگر گله دار، باشد
سرزمين حران هفتاد و پنج سال  گويد که ابراهيم هنگام مرگ پدرش تارح کوزه گر درمی مقدس بما  ابکت. بسازد
ب گويد که اين تارح دويست و پنج سال عمر کرد و بدين ترتيمی ديگر به ما ی جائ و باز همين کتاب مقدس در .داشت

ی سال چنين سن و در و، پنج سال داشت وی ساو متولد شده بود درهنگام مرگ پدر صد و ی درهفتاد سالگ ابراهيم که
و تازه به محض رسيدن به آنجا ، مهاجرت کردی بود که از يک سرزمين بت پرست به سرزمين بت پرست ديگر

و زبان مردم ، بدستور خداوند به ممفيس در مصر رفت که دويست فرسنگ با آنجا فاصله داشتی بخاطر فرار از قحط
مقايسه با خود او که صد و چهل سال داشت  در  سفر سارا زن بسيار جوان خود را کهدر اين. فهميدمی آنرا هم ن

قطعا با ، همراه داشت و وقتيکه به مصر رسيد، زيرا که شصت و پنج سال بيشتر نداشت، آمدی تقريبا بچه بشمار م
ی ن بابت به نان و آبي اد ازيکند تا شای زن خود خواهرش معرفی القدس به فکر افتاد که او را بجا الهام از روح

که بعدا به هوس يبطور، ديز فراون رسيو گاو و االغ و ماده االغ و شتر و غالم و کن ز به گوسفنديو عمال ن، برسد
ز عاشق سارا شد که در آن ي که او نافتي ر جرایصحرا را دری گر پادشاهين برنامه روح القدس افتاد و بار ديد ايتجد

کرد و باز هم بره و گاو و شتر و غالم و ی را خواهر خود معرف ن مرد خدا اويو باز هم ا ،هنگام فقط نود سال داشت
متعدد روشن ی رهايتفس ات ما دريالهی ن و علماين و محققياز مفسری اريالبته چنانکه بس .افت داشتيز فراوان دريکن

ن ي پدر همه مومندربارهو بهر حال ، است کار بوده که عقل ما از درک آن قاصر دری نها مصلحتيکرده اند در همه ا
  ».گفتتوان می مان کامل سخن نيجز با خلوص و ا

  
از همان آغاز اسالم مورخان و مفسران مختلف ، تورات و قرآن وجود دارد م دري ابراهدربارهکه ی تناقضات فراوان
متعدد ی  هاکتاب آنرا دری نه هان نوع تناقض ها واداشته است که نمويه ايتوجی برای حاصليبی  هاقرآن را به تالش

، یبديم کشف االسرار، یح بخاريصح، بهيمعارف ابن قت، ه ابن هشاميره النبويس، یطبر رير کبيتفسخ و يتار(آنان 
، اقوتيالبلدان ، نجار، اءييقصص االن، یقيل المعرب جواليذ، یجامع االحکام قرطب، یراز رير الکبيتفس، یان طوسيالتب

مون ين ابن ميدالله الحائر، ابن سعدی طبقات الکبرا، یرونيه بيآثارالباق، یمروج الذهب مسعود، یبثعل اءيقصص االنب
  .افتيتوان می ) خ و القصصيو مجمل التوار

 
خ ـيمثال مجمل التوار .دــابنيبی کيا نزدياط دور ـم و زرتشت ارتبيان ابراهـــيده اند تا ميان کوشـــن مورخياز ای برخ
آن  ن پسر بود ازيند او نهميو گو، رفتيبپذی ن ويرون آمد و گشتاسپ دياندرعهد گشتاسپ زرتشت ب« :سد کهينومی 
و ی زرتشت به زبان پهلو«: و در برهان قاطع آمده است که )القصص خ ويمجمل التوار( »ه السالميل عليم خليابراه
ی بنا بر برخ«: کند کهمی خ بزرگ خود نقل ـــيدر تاری و طبر ،»غمبر استيم پينام ابراهی انيسری تيروا ز درــين

اخبار  (»اء از آنجا به عراق رفتين استادش ارميت المقدس ساکن بود و سپس به نفريب آغاز در  زرتشت در هاتيروا
  ).جلد اول، و الملوکالرسل 

 
* *  *  

که ی  همه آب و رنگ تقدسم بايقرآن همانند داستان ابراهی از شاه فصل های کيشاه فصل تورا ت و ، یموسداستان 
از نظر شمار ، قرار گرفته استی و ادبی آن زده شده است و با آنکه منبع الهام آثار فراوان هنر طول قرون بر در
ست که نه يش نيبی حاضر اسطوره ا ز باستان شناسان عصريخ مذاهب و نيار از پژوهشگران و کارشناسان تاريبس

  هان اسطوره مدتيکنند که امی ن حکم يا بری خيت بالعکس شواهد و قرائن تاربلکه درس، نداردی خيتنها اصالت تار
ی ن و ضوابط مذهبيموازی انگذاريبا هدف بنی هوديتوسط کاهنان ، آن قائل شدهی که تورات برای بعد از دوران فرض

ه دارد که بر خالف يتکت ين واقعيه عمدتا بر اين نظريا .هود ساخته و پرداخته شده استين يآئی برای نيمعی و حقوق
فا يت اياز اهمی ات مختلفــدرج دری ئ هاکه در جهان کهن نقشی گريچک دبزرگ و کوی خيتاری  هاتيه شخصيکل

ی  هاتمدنی ا مذهبيی به ها و آثار هنريک از نوشته ها و لوحه ها و کتيچيدرهی به نام موسی تياز شخص، کرده اند
 . وجود نداردی نشانخود تورات  بجز در، شرق و غربی باستان
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و ، ل قرن نوزدهمياوا دری ون باستان شناس فرانسويتوسط شامپولی ف مصر باستانيروگليهی قرائت نوشته ها
ی فراوان باستان شناسی  هابه امروز در کاوش که از آن هنگام تای روسينوشته و لوحه و پاپ ترجمه هزاران سنگ

خ مصر را از زمان ي گانه تار٢٠٧مربوط به فراعنه ی خيع تاريوقاامروز تمام ، در سرتاسر مصر بدست آمده است
ات روزمره يش با توجه به جزئي سال پ٢٣٣٧ آنها درن يش تا آخري سال پ۵١۵٠در ی ن فرعون مصريمنس نخست

ش در موقع شکار توسط ي سال پ۵١٠٠ ن فرعون در حدودينکه اوليمثال ا، از آنها مشخص کرده استی اريبسی زندگ
ا ي، ده انديلنگمی ک پا ياز ی نپ تح دو فرعون سلسله بعديپ تح و مينکه سيا اي .کشته شده استی ز وحشک گراي
شش  ک متر و پنجاه وي اندازهدری س سوم که قد کوتاهيآبله درگذشته و آمنوفی مارينکه رامسس پنجم از بيا

و  .بدست خود کشته استو ر را شکار ي ش١٠٢در عرض ده سال ، متر داشته و غالبا به درد دندان گرفتار بودهيسانت
، حد اعال خارق العاده دری عيارتباط با وقا دری ن اشاره ايکوچکتر، لوحه و سندن مجموعه هزاران يدر ا، نهايبا همه ا
 وی ناگهانی ان مصر بصورتينکه تمام چهار پايا اي، ل به خون شده باشديروز تبد کيل در عرض ينکه آب رود نيمثال ا
عهد خود يمنجمله ولی  خانواده مصر هاونيليفرزندان ارشد می ن تماميمه شب معيک ني نکه دريا اي، کجا مرده باشندي

ک فرعون با سواران و سپاهان ينکه يا اي، ده شده باشنديسر بری مصری  گاوها و گوسفند هاگانادزونی و حتفرعون 
چ مدرک يرا در هی ن اشاره هائيو نه تنها چن .افتين توامی ن، سرخ غرق شده باشدی ايدر و ساز و برگ خود در

  .افتيتوان می ز نين ینيو التی وناني، یقيفن، یآشور، یچ مدرک بابليدر ه، افتيتوان می نی مصر
 

زبان ولتر  از، نه صورت گرفتهين زميا را که دری ئهای ابين ارزين حال از جالبتريع ن و درياز نخستی کيبهتر است 
  :تان نقل کنمي برانًايع اوی فلسفونر يکسيد در
 
توانسته است می که ی ن مرديچن ازی ول، داشته باشدی وجود خارجی بنام موسی توان قبول کرد که مردمی ا يآ«

ر خود منحرف سازد و از معجزات خارق العاده ير دهد و آنرا بارها و بارها از مسييل خود تغيعت را به ميدستگاه طب
اتون يچون هرودوت و سانخونی ونانيو مورخان کنجکاو ، گفته نشده باشدی ان سخنيخ مصريتار ک کلمه دريی حت، او

که هر چرا که به ، یهوديمورخ معروف ، وسيوسف فالوي؟ نکرده باشندی اشاره ا  بدوز مطلقًايو مانتون ومگاستن ن
مورخان  ک ازيچيک کلمه از هيی نتوانسته است حت، کرده استی خ خود جمع آوريهود بوده در کتاب تاريسود قوم 
و ، و معجزات او داشته باشدی کنند نقل کند که ارتباط با موسمی مختلف به آنان استناد ی  هاکه به مناسبتی متعدد
ی هاه تمام پسران ارشد خانواد و، ل به خون شده باشديل تبدين باشد که آب رودخانه نيهمی د تنها معجزه واقعيشا

بر دو طرف چپ و  واريآن چو دی  هامه شکافته شده و آبيا به دو نيدر و، ده باشندکشبه گردن زده شيی مصر
ن از يزمی گر رويدی چ جايچه در خود مصر چه در هی سنده ايچ نوينها هيو با همه ا، راست آن معلق مانده باشد

در انتظلر آنکه ، ه باشنداد بردياز ی را بکل دادهاين رويز ايمختلف نی  هاحرف نزده باشد و ملتی دادهائين رويچن
 ؟ ت کنديما حکای را برا آنها، عيان وقيچند هزار سال بعد از همه ا، ینيک قوم کوچک ذره بيتنها 

 
ی ک پادشاه خاندان سلطنتيکه ظاهرا ی خبر بود تا روزی از وجود او بی که همه جهان متمدن باستانی ن موسيا

؟ توانست باشدمی واقعا که ، ترجمه کندی ونانيان را به يودهيی هوس کرد نوشته ها )موسيبطل(پتولومه ی مصر
ی بنام موسی  آنچه را که در آنها به مردهمِهی شرقی  بود که افسانه ها هان نوشته ها ترجمه شد قرنيکه ای وقت

ش يدر پکه ی ائيگفته بودند که باکوس از دری عني، ت کرده بودنديباکوس حکای ونانيی  خدادربارهنسبت داده شده بود 
خود را به صورت اژدها ی و عصا، ل به خون کرده بوديش خشک شده بود گذشته بود و آب رودخانه را تبديپا

، شرابی خدا، که به افتخار باکوسی ئهای گسارمی مستانه در ی ن قصه ها در قالب ترانه هايهمه ا .درآورده بود
ی رين و فقيابان نشيده و بيجود قوم کوچک تازه رسو ازی ن خبريکمتری آنکه کسی شد بمی افت تکرار يی ب ميترت

ن ين است که ايگفت ای شتريبی نيتوان با واقع بمی آنچه  .ن داشته باشديبنام فلسطی نيدر سرزمی بنام قوم عبر
آنان ی و مذهبی ملی ن مستقر بودند با افسانه هاين سرزميکه در ای انيبا فنقی شنائآصحرا گردان تازه وارد پس از 

 .دـد رونوشت برداشتنــرده باشنـــآنها بکار ب لــدر نقی آنکه ظرافتی انه و بـيناشی ا بصورتـد و از آنهـا شدنــآشن
هود ي الوها که در نزد قوم وی الوه، اهويال، یچون ادونائی کلماتی ان شناسان ما بطور روشن نشان دادند که حتـزب
 ».دارندی قيشه فنيخدا را دارد همه ری معن

  
چ مدرک قابل يما ه، یات سنتيرغم همه روايلعن است که يت ايواقع«: هوديخ ينوشته فولتر محقق سر شناس تاربه 
از آن ی نه نوشته ا، ميدر دست نداری ن کسي وجود چندربارهبلکه اصوال ی ت موسينه تنها درباره شخصی قبول
و الزاما ، از او ببردی ا دسته کم نام ساده ايد و او صحه بگذاری خيکه بر اسالت تاری نه اشاره ا، ینه لوحه ا، دوران
ل قوم خودش وجود يهود فقط در عالم تخيخ يت تارين شخصيم که بزرگتريريرا بپذی ضه باور نکردنين فريد ايبا
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دم وجود عدر مورد ی قيو تحقی خيهمه عناصر تار«: چارلز بوکور، گريو به نوشته محقق د ».داشته استی خارج
ی ت محوريجه گرفت که شخصيتوان نتمی ت کامل يبا با قاطعيچنان اتفاق نظر دارند که تقری بنام موس یامبريپی واقع
که در درون آن به ی از سبد، اوی خ زندگانينداشته و همه تاری هود هرگز وجود خارجين يان گذار آئيهود و بنيخ يتار

ی  حت».ستيش نيبی ساختگی داستان،  عربات موآبت فعور درين او در دره بين تدفيل سپرده شده تا آئيامواج رود ن
و دفن ی فه گور کنيهوه وظياحتماال خود «: ین بوبر در کتاب معروف او بنام موسيبه قول مارت، زيدر مورد مرگ او ن

ی ادعای چ کسينه ه، گفتهی ن مراسم سخنيا از حضور خود دری چ کسيرا نه هيز، را بعهده داشته استی موس
دهد که می ن راستا تذکر يهم خ مصر دريتاری واندنبرگ مورخ و استاد هلند ».او کرده استی ا براری قبری شناسائ
از ی کيد يبا ان گذار مذهب آن حقًايهود و قانون گذار آن و بنيبخش قوم ی در مقام رهبر آزاد، یبنام موسی مرد
رغم ياز باستان شناسان علی اپيپی ئ هاب است که نسلين همه عجيو با ا، خ جهان باشديبرجسته تاری  هاتيشخص

ت پر آوازه دست ين شخصيای بر وجود واقعی ن نشان قانع کننده ايش به کمترير خويگی فراوان و پی  هاوششک
که اصالت ی از کتابی عني، ديآمی  از تورات م منحصرًايدانمی ن ناشناخته سرشناس يو همه آنچه ما درباره ا، افتندين

استاد ، ويروش تر، گريهم محقق د باز ».د قرار گرفته استيمورد تردی دازه اصالت موساست به ان  هامدت خودش
مسئله ) ونيسيزيانک(د يش عقايتفتی  هاوانياگر تا به هنگام انحالل د« : شود کهمی ادآور ي، خ مذاهبيتاری کانادائ
ان رفتن يرغم از ميز عليروز نت که امين واقعيا، توانست اصوال مطرح شودمی نی موسی خيا عدم وجود تاريوجود 

دا نشده ين جهت پين بار بدي منتها ا-دا نشده است يپی ن معما راه حليای همچنان بران باره يا دری هر مانع و مشکل
افته يدست نی به مدرک قابل توجهی بنام موسی مردی د افسانه توراتييتأی برای چ پژوهشگري مورخ و هچياست که ه

د يتردی جای ن قهرمان افسانه ايای خيه باشد که در اصالت تارين فرضيبر ای ل قابل قبوليتواند خود دلمی  -است 
ت يسلب مالک« :ن مورد بارها مورد نقل قرار گرفته است کهيا د دريفرو گمونديتذکر معروف ز ».ار وجود دارديبس
ا يچ محقق يهی ان براگميشناسد بمی خود ی خيت تارين شخصين ملت او را بزرگتريکه ای تيک ملت از شخصي

گر يت بزرگ دي دو شخص».ن نداشته باشديجز ای فه خود راهيهر چند که گاه بحکم وظ، ستير نيدلپذی کاری مورخ
ز يت را نين واقعيارنست رنان ا .مشابه دارندی فرانسه اظهار نظرهائ نان دررآلمان و  باخ در ريفو، قرن گذشته

 داوران و ن دوراِنيمربوط بدی نوشته هاگر يت از کتاب داوران تورات و دچ قسميه کند که نه تنها درمی ی ادآوري
نام ساده او را ولو ی بلکه حت، ديآی ان نميبمی هود سخنيخ يدر تاری موسی ل از مقام استثنائي پادشاهان اسرائدوراِن

  .افتيتوان می ن نوشته ها نيک از ايچيدر ه، کباري
 

 : ن استيچن،  تورات آمده»خروج سفر «ل دريفصآنطور که به ت، یخالصه داستان موس
  
ل ينند و تشکيگزمی کنند و در آنجا اقامت می به مصر مهاجرت ، عقوبيپسر ، وسفيکه در زمان حکومت ی انيهودي
ی ون را به نگرانــا به گفته تورات فرعــه بنـشوند کمی ی ـــت بزرگيل به اقلـيتبد زمانول ـطدر ، دهندمی واده ناــخ
 ١.هود را بهنگام تولدشان به قتل برساننديدهد که همه نوزادان ذکور قوم می فرمان ی که ويبطور، افکنندی م
 

د از مرگ يشود تا شامی ل افکنده يراندود به رود نيقی توسط مادرش در سبد، یالوی هوديله ياز قبی نوزاد، یموس
برد و بدو می رد و کودک را نزد خود يگمی ا از آب رل آمده است سبد يفرعون که به کنار رود ن و دختر، ابدينجات 
اشته ـزن خود گم پدری گيرد و به شبانمی زن ی بعدها موس  .»ده بوديرا از آب کش را که اويز«دهد می ی نام موس

شنود که بدو می دود ی بی خداوند را از درون شعله آتشی است که يک روز صدای جريان همين شبان شود و درمی 
ابراهيم و اسحاق و يعقوب است و او برگزيده است تا قوم برگزيده اش را از مصر ی د که صاحب صدا خدادهمی خبر 

دهد که به نزد می را مأموريت ی و موس، کندی بيرون آورد و به ارض موعود که برايش مقرر فرموده است رهبر
بکند که ی مخالفت او خداوند معجزاتصورت  فرعون برود و از او اجازه خروج قوم يهود را از مصر بخواهد تا در

_________________________________ 
سال پنجم  نوشته ای از او بدست آمد که در در لوکسور، سنگ "مرنپ تح"، در کاوش های باستانی در مقبره فرعون مصری ١٨٩۵در سال  -١

تاريخ مصر به وجود قومی بنام اسرائيل اشاره  رای نخستين بار درآن ب نوشته شده بود و در)  پيش از ميالد مسيح١٣٢٠حدود سال (از سلطنت او 
شمال  محلی در در جستجوی کار به مصر آمده و در) کنعان(بر مبنای اين لوح، اسرائيلی ها قوم مهاجری بودند که از جانب شرق . شده است

ژاک برند در (ز مصر رانده شدند و اثری از آنان باقی نماند کشور سکونت گزيده بودند، ولی چون وجودشان مايه دردسر شده بود به امر فرعون ا
خويش از سندی مصری نام می برد " برداشتی از تاريخ جهانی"ولز بنوبه خود در . ج . ـه). کتاب متون باستانی خاور نزديک و تاريخ اسرائيل

 از سرزمين خود مهاجرت کرده بودند به مصرآمدند و درزمان پادشاهی رامسس دوم برخی از اقوام سامی که بر اثر قحطی  که بر اساس آن در
منطقه ای بنام جوشن ساکن شدند و از جانب مصريان به کارهای بنائی و ساختمانی گماشته شدند و بعد از مدتی فرعون دستور اخراج آنانرا داد بی 

ا از وجود کسی به نام موسی يا از غرق فرعون در دريای تورات نقل شده، ي اين باره در آنکه هيچ جا صحبتی از وقايع خارق العاده ای که در
 . سرخ به ميان آمده باشد
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بر ی پس از ديگری مختلف است که يکی اين معجزات شامل ده بال. بشودی فرعون ناگزير از صدور چنين اجازه ا
ان به راه ــکنعی به سوی موسی و يهوديان پس از غارت مصريان به رهبر کندمی ور خود صادر ــاسرائيل را از کش

 تا »کندمی دل فرعون را سخت «هر يک از آنها عمدا ی پ زيرا به گفته تورات خود يهود در، شودمی مصر نازل 
بدين ترتيب است که آب نيل تبديل به . را بر مصريان وارد آوردی بعدی کند و او بالی فرعون از دادن اجازه خوددار

پشه ها  و، آورندی  هجوم م»خمير مصريانی و خانه ها و تنورها و تغارها  هاخوابگاه« بر  هاو وزغ، شودمی خون 
ی گوسفندان مصر تماما به وبا اسبان و االغان و شتران و گاوان و«و ، گيريندمی  سراسر مصر را فرا  هاو مگس

گياهان   ودرختان ميوه های و تگرگ آميخته با آتش تمام، شوندمی دچار دمل ی و مردم مصر همگ، »ميرندمی سخت 
 مطلق به مدت سه روز بر سراسر مصری و تاريک، شوندمی و ملخ ها به خاک مصر سرازير ، کندمی مصر را نابود 

 بردندمی مصر بسر  که دری اسيرانی و حتی مصری و نخست زادگان فرعون و همه خانواده ها، شودمی حکمفرما 
جازه خروج قوم ابعد از همه اينها سرانجام فرعون . ندميرمی عرض يکشب  و چهار پايان در) يهوديانی به استثنا(
 اــ به دنبال آنه»و سواران خود اسبان و ارابه های با تمام«ود و ـــشمی ان ــار ديگر فرعون پشيمـبی ول، افتندی م

 در )بحر قلزم(احمر ی بدين ترتيب که آب دريا، دهدمی اسرائيليان را نجات ی و اين بار معجزه ديگر، شتابندمی 
 یگردد تا فرعون و تماممی خود باز ی بالفاصله بعد از آن بجای ول، شودمی مسير آنان خشک  هنگام گذر يهوديان در

فراوان دويست ساله گذشته نشان داده است که هيچيک از فصول اين داستان ی های بررس. سپاه او را در آب غرق کند
معجزات ی پايگی ولو آنهم که ب، کندمی تطبيق نی چ واقعيت علم با هيو طبعًای و جغرافيائی با هيچ واقعيت تاريخ

 . اين افسانه آمده است ناديده گرفته شود که دری محيرالعقول
 

، اين سرزمين است دری موسی زندگی زمان فرض در مصر دری يهود وجود سه ميليون نفری نخستين اشکال اصول
آنجا اقامت  و در زمان يوسف به مصر رفتند که دری نياخود تورات تصريح شده است که شمار کل يهود زيرا در
و همين هفتاد نفر بودند که ، آنها فرزندان يعقوب و زنان و فرزندان آنان بوده اندی  که همگه است نفر بود٧٠گزيدند 

-١، باب اول، سفر خروج( »نهايت زورآور شدند و زمين مصر از ايشان پر شدی بارور و کثير و ب«طول زمان  در
سفر (ظهور کرد ی که موسی  سال در مصر بسر بردند تا زمان۴٣٠و باز هم به گفته همين تورات يهوديان ، )٧

تشکيل سپاه ی برای که به نوشته تورات از جانب موسی آمار گير اين هنگام به موجب در ).۴٠، باب دوازدهم، خروج
زنان و اطفال و ی سوا«است  نفر بوده ۶٠٣٫۵۵٠قوم اسرائيل  شمار مردان باالتر از بيست سال در، انجام گرفت

رسيده می   ميليون نفر٣به حدود ی مصر در زمان موس يهوديان دری که با احتساب آنان شمار کل »یقوم الوی سوا
 سال ۴٣٠طول   هفتاد نفر دربهترين شرائط از که در دهدمی نشان ی در حاليکه يک محاسبه ساده زيست شناس، است
 نفر ١٠٫۶٣۶اين رقم را دقيقا ی  محقق آلمانP.Lukas(به وجود آيد ی ز يک نسل ده هزار نفرتواند بيش ای نم

در آن زمان فقط دو زن بنام ی عبرانی همين سفر خروج آمده است که قابله ها از طرف ديگر در). برآورد کرده است
قاعدتا ، )١۶ و١۵، باب اول(نکنند ی زنان عبرانی برای  امر کرد ديگر قابله گرهاکه فرعون بدان فوعه بودند شفر و

هزار  ششی تواند ششصدهزار بلکه حتمی که بتوانند تنها با دو قابله فرزندان خود را بدنيا آورند نی شمار خانواده هائ
در حاليکه ،  کرده اند٢۵٠ضرب دری نويسنده سفر خروج اين رقم را به سادگی بدين ترتيب خاخام ها .هم باشد

 اسرائيل چندان ازی اوج شکوفائ دهد که شمار تمام جمعيت اسرائيل و يهودا درمی نشان نی اريخهيچيک از مدارک ت
 . فراتر رفته باشد يک ميليون نفر

 
زيرا خود تورات که تاريخ دقيق ، خاک مصر است  ساله قوم يهود در۴٣٠اقامت ، توراتی ديگر ادعای مشکل اصول

، يهوديان به تفصيل شرح دادهی تا آغاز اسارت بابلی و بعدا از ظهور موس، قوم اسرائيل را از زمان ابرهيم تا يوسف
ه داستان بيفاصله ب، خاندان يعقوبی از مهاجرت هفتاد نفری يعن، خاموش ماندهی  ساله بکل۴٣٠ اين دوران درباره

 سالهی س صد وچهار ی درباره زندگی آنکه کلمه ای ب، خروج قوم يهود از مصر پرداخته استی و ماجرای تولد موس
ده يهوه قوم برگزين مدت يرفته است که در همه ايب عمال پذين ترتيو بد، ن فراعنه نوشته باشديسرزم هود دريقوم 

شان يبر ای غمبرينه پ، از آنها گرفتهی ما سراغينه مستق، گانه به حال خود رها کردهين بيخودش را در سرزم
سخت و کار گل و ی ل کردند و به بندگيدشوار ذلی ان را به کارهاشيان ايمصر«که ی ان درازيسال نه در، فرستاده

  .ده استي به دادشان رس»گرفتندی خشت ساز
 
ز تورات را در مورد ين سکوت مطلق و اسرار آمياا يآ«: پرسدمی قرن گذشته ی  محقق و تورات شناس آلمان»نوت«

نداشته و ی وجود خارجی ن دوران اقامتياسا چنه کرد که اسين توجيد چنيبامی مصر ن ان دريهودي سال اقامت ۴٣٠
، اردمان، یگر آلمانيمحقق سرشناس د؟ ساخته شده است،  بعد هاآنهم قرن، یهوديسندگان ين افسانه توسط خود نويا
ان رامسس دوم و رامسس چهارم بصورت يمی فاصله زمان ان تنها در حدود هشتاد سال دريليده دارد که اسرائيعق
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گر يرا که بعد از رامسس چهارم ديز، مصر حضور داشته اند دری و سنگتراشی کارگران ساختمانکوچک ی  هاگروه
ل يچ جا به اسرائيه، مصری شود که در اسناد باستانمی هم او متذکر  ».ديآمی ان نياز آنان بمی سخنی الواح مصر در

ر اقوام و يو سای کنعان وی قيان فنف با کارگريرد همی ک قوم و ملت اشاره نشده و فقط از کارگران مصريبصورت 
، هکاتئوسی الديقرن سوم می ونانيمورخ . رفته اند نام برده شده استمی کار به مصر ی انه که برايقبائل خاورم

شرح  ف شده دريتألی الدي م٣٠٠خ خود که در حدود سال يدر کتاب تار،  پادشاه مصرع نگار دربار پتولمئوس اوليوقا
و از ، که وجودشان در مصر مطلوب نبودی ر مصريله غيسد که در آنزمان چند قبينومی وم ع دوران رامسس ديوقا

سنده و مورخ سرشناس يولز نو .ج .ـه .اخراج شدند به امر فرعون از مصر، یهودياز کارگران ی جمله عده ا
ر مصر به اسارت نگاه ان ديهوديکه ی ئ هاخ ساليتار«: خود نوشته است »یخ جهانيتار«نه در ين زميدر همی سيانگل

در زمان رامسس ی از اقوام سامی ت از آن دارد که برخيحکای ک سند مصري .ک استيداشته شدند آکنده از نقاط تار
وجود ی چ سند مصريهی ول، دنديدر آنجا سکونت گز آوردند وی مصر رو جوشن دری نيبه سرزمی دوم بر اثر قحط

ک فرعون يا از غرق يداده باشد ی که بر ملت مصر روی دهگانه ای ايالا از بيی بنام موسی ندارد که از وجود شخص
که بعدا ساخته و ی جزو افسانه هائ د دريبامی را  نهايسرخ خبر دهد و ظاهرا همه ای ايو سربازانش در دری مصر

 ».پرداخته شده اند منظور داشت
 
ی نه منطق، دهدمی آنان ارائه ی ران اسارت مصرهود در دويا قوم بهوه ي ساله ارتباط ۴٣٠قطع ی که تورات برای ليدل

ده خودش را يگر قوم برگزيفراوان دی های هوه به علت گرفتارين مدت يرا گفته شده که در ايز، یرفتنياست و نه پذ
را که با ی عهد، دميشان را شنيدم و استغاثه ايمصر د بت قوم خود را درياکنون که مص«: فراموش کرده بوده است

ع برآورم که در آن يکو و وسينی نيرا به زم شانيو نزول کردم تا ا، اد آوردميعقوب بسته بودم بي اسحاق و م ويابراه
  ١).دوم و سومی باب ها، سفر خروج(» .استی ر و عسل جاريش
 

ش توسط يش از پياو بی خياست که چنانکه گفته شد اصالت تاری ن مربوط به خود موسيسومی مشکل اصول
 و  هاکه فهرست کتابيبطور، خ مذاهب مورد سئوال قرار گرفته استيخ شناسان و محققان تاريرپژوهشگران و تا
که ی وقت از همانی اين واقعيت عجيب تاريخ .نه امروزه از صدها فراتر رفته استين زميمنتشره در ای مقاالت پژوهش
و ی را ميان دو مکتب مذهبی فراوان ی هاقرن نوزدهم بر آن انگشت نهاده شد بحثی ير مورخ آلمانی م توسط ادوارد

که  بر اين توافق دارند، یه مسيحـــوچی چه يهود، هر دو جانبی ول، برانگيخت که تا به امروز نيز ادامه داردی علم
ی ديگر نامی به ميان آمده و نه در هيچ سند باستانی از موسی تورات سخن دری پيامبران بعد از موسی  هاکتاب نه در

  .ده استاز او برده ش
 

از ی توان اشاره کرد که يکمی به دو اظهار نظر جالب از دو پژوهشگر سرشناس تاريخ مصر ، نزديکتری  هادر سال
بانگ ، ممکنی از ديدگاه هر نوع ارزياب، اوی حماسه مصر وی موسی از داستان توراتی هر جمله ا«: نويسدمی آنها 
به ی و ديگر )١٩٨٠، پاريس، و آخناتنی ليپ عزيز در کتاب موسفي (»استی ساختگی زند که متعلق به افسانه امی 

شگفت ی  است که ما با اين معما هامدت«: پرسدمی  سر و کار دارد  هاالرسم تنها با واقعيتی که علی عنوان محقق
با اين ی چگونه است که از حوادث، خروج قوم اسرائيل از مصر حقيقت داردی انگيز مواجه هستيم که اگر روايات تورات

و اگر اين روايات حقيقت ندارد چطور ، وجود نداردی در تاريخ مصر اثری هيچ مدرک و سند درجه از اهميت در
ی ژان لوئ(» ؟ پرداخته شده باشد وناشناختهی تواند از اول تا به آخر توسط شخص يا اشخاصمی چنين مهم ی ماجرائ
خ ـــن پرسش را چنين پاســـاي، رينگ گرن، یمحقق فنالند ).١٩٨٣، پاريس، درکتاب تاريخ ناشناخته مصر، ارــبرن

از يک اصالت ی قوم اسرائيل به برخورداری چون و چرای زاده نياز بی چون موسی وجود شخصيت« :گويد کهمی 
يک دليل متقن مورد ترديد  را به هزار وی موسی و درست به همين جهت اگر هم اصالت تاريخ، استی و مذهبی تاريخ

 ».او اختراع کنيمی را در جای ناگزير خواهيم بود شخصيت ديگر، مقرار دهي
______________________________ 

يهوه شاهد بدبختی های قوم خودش می شود بی اينکه کاری برای نجات آنها بکند، در انتظار اينکه آنان دريابند که خدائی جز  در تورات بارها -١
). ديگر ، و دوازده مورد١، باب سيزدهم، ١، باب ششم، ١، باب چهارم، ٣١، ١۵، ١٢-٧اوران، باب سوم، کتاب د(يهوه به دادشان نخواهد رسيد 

مايه تاسف بسيار است که در : با اشاره به اين نوشته تورات می نويسد "موسی و اقوام او"کتاب تازه خود  چارلز بوکور، نويسنده امريکائی در
ابراهيم و  استغاثه کردند وناليدند، ولی اين بار يهوه عهد خود را با  اردوگاه های مرگ آوشويتس و داخائوعصر خود ما نيز اسرائيليان بسياری در

تذکر پژوهشگر آمريکائی می تواند بسياری از خوانندگان ايرانی را به ياد . اسحاق و يعقوب بياد نياورد يا اگر هم بياد آورد به روی خودش نياورد
سال های اول جنگ نقش بسيار  معاصر خود ما در دوران جنگ ايران و عراق بيندازد که در آن صاحب الزمان که دراين واقعيت مشابه تاريخ 

سال های  مهمی بعنوان فرمانده جنگی در وقايع روزمره جبهه ها داشت و خود را به دفاع از لشکر اسالم در برابر سپاه کفر متعهد می دانست، در
 پا به خود را ناديده گرفت و اين بار مطلقًا جنگ و چه در موشک پرانی های عراقی ها بر شهر های ايران، تعهدای ــه در جبهه هـــبعدی، چ

 . ميدان های زمينی و هوائی نبرد نگذاشت
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ادوارد روس استاد مطالعات ، ١٨٣٣در سال ، دانشگاه استراسبورگ فرانسه دری صدائ و پر سری در کنفرانس علم

خودشان  های نخستين بار اين واقعيت را متذکر شد که هيچيک از پيمبران تورات در کتابی برااين دانشگاه ی مذهب
بلکه از ، دنبرمی نی از موسی نوشته شده اند نه تنها نامی که بموجب کتاب مقدس همه آنها بعد از سفر خروج موس

ی  و از کتابش و طبعا از فرمان هانيز از وجود اوی ه اساسا اطالعـشود کمی اس ـاحسی  بخوب هاابـمضمون اين کت
تا ی نوشته شده و نه حتی اصوال نه توسط موسی و چنين نتيجه گرفت که چنين کتاب، دندارده گانه و ساير قوانين او ن

: نويسد، می که قبال بدو اشاره شد، مارتين بوير، در همين زمينه. عصر مسيحيت نوشته شده استی های نزديک
همچنانکه شخصيت ، زيرا اين شخصيت بر روايت بنا شده است، توان جستمی يخ نتار را دری شخصيت موس«

. هستندی معين های از دورانی دو تصويرهائ هری اوديسه و موس، بر روايت بنا شده است )همروس(اوديسه همر 
ير با منطق غاـبر آن ساخته شده از اصل می سرزمين مصر که اسطوره تولد موس دری افسانه قتل کودکان نوزاد عبر

، کار استی افزودن نيروی هدف اصلی چون اقتصاد مصر باستانی يک اقتصاد برده ا زيرا در، افسانه است خود اين
ت ـ واقعيی مذهبی نبايد کرد که در اسطوره هافراموش. قتل عام کودکان اين نيروی کار را کاهش می دهددرحاليکه 

می  لـاست که اين اسطوره ها بخاطر آن شکی ــر است هدفــــ نظمورد هچندارند و آنی ادـزيی اــجی خـتاريی ها
قوم اسرائيل از مصر توجيه شده ی رهائی در روايات تورات هدف اين است که وجود يک شخصيت رهبر برا .گيرند
 ».باشد

 
آرتاپانوس ساکن اسکندريه بنام ی برد مورخ يهودمی نام ی که از موسی نخستين کس، یدر ميان تاريخ نويسان باستان

که تورات آنرا تاريخ ی هزار سال پس از تاريخ بيش از يکی يعن، زيسته استمی که در قرن دوم پيش از ميالد مسيح 
نوشته شده از همين کتاب ی  موسدربارهتمام آنچه بعد از اين تاريخ توسط مورخان ديگر  .شناخته استی موسی زندگ

ی همچنانکه همه اطالعات جهان مذاهب توحيد، د گرفته شده است نام دار»درباره يهوديان«مورخ اسکندريه که 
از اين مورخين يوسف فالويوس تاريخ نگار سرشناس ی يک .خروج خود تورات آمده است از کتاب سفری درباره موس

پيش از آنکه از جانب ی توان خواند که موسمی  او »يهودی تاريخ باستان«است که در کتاب ی قرن اول ميالدی يهود
 کرده و در  )یاتيوپ(به حبشه ی سفر، خروج از مصر شده باشدی يهوه مامور سازمان دادن مبارزه قوم اسرائيل برا

، ملکه سبا به مصريانی شهر سلطنتی در برابر واگذاری  پادشاه حبشه عاشق او شده و موس»کامبيز«آنجا دختر 
 . قبول کرده است که با تاربيس دختر پادشاه ازدواج کند

 
که نام  فرعون مصر .از اول تا به آخر آکنده از ضد و نقيض است، نقل شدهی  موسدربارهکه درخود تورات ی تانداس

چون « :کند کهمی فوعه است امر ی شفره و نام ديگری که نام يکی يهودی به قابله ها، شودمی مشخص او برده ن
 بقول کار گراف محقق ». اگر دختربود زنده بماندبکنيد اگر پسر باشد او را بکشيد وی زنان عبرانی برای قابله گر
اما ، را بياد داشته باشدی موسی عجيب است که نويسنده سفر خروج پس از گذشت چند قرن نام دو قابله عبر، یآلمان

بين النهرين ی قديمی  هااز داستان اين افسانه عينًا .را داده است فراموش کرده باشدی که چنين دستوری نام فرعون
متعدد آن اشاره شده ی به نمونه ها، »یموسی درباره زندگی ساختگی يهودی افسانه ها«کتاب  باس شده که دراقت
د و نوزاد را در يآالی ر ميرا به قی نی بددارد و بعد سمی مادرش او را سه ماه پنهان نگاه ی از تولد موس پس .است
ن داستان به نوبه خود رونوشت يا .داردمی رعون آنرا بر گذارد و دختر فمی ل يزار کنار نيو آنرا در ن گذاردمی آن 
پس از  )حيالد مسيش از ميسوم پ ست ويپادشاه اکد در سده ب(است که بموجب آن سارگن ی ک افسانه اکدياز ی کامل

 راندود به امواج فرات سپردهيقی شتار است در درون سبدي معبد الهه ا»مقدسی روسپ«ک يتولد توسط مادرش که 
بدست آمده ی بابل از وی باستان شناسی  هاکه در کاوشی لوحه ا در، ن بارهيا متن نوشته خود سارگن در. دشومی 
، پادشاه مقتدر، منم سارگن«: ن ترجمه شده استيچن »یدين توحيو آئی موس«کتاب  د دريگموند فرويتوسط ز، است

که  در ساحل رود فرات بودی رانيشهر آزوپ در .چوقت نشناختميپدرم را ه .مقدس بودی ک روسپيمادر من  .پادشاه اکد
انگم بست و مرا  آنرا بای وزنه هارگذاشت و ی از نی سبد پس درسا آورد و يانه بدنيمرا مخف .مادرم مرا آبستن شد

ی آک .از رودخانه بودی بردند که کارش آبکشی امواج فرات مرا نزد آک .غرق نشدمبدست امواج سپرد که من در آنها 
 .آبکش رودخانه شدمی دم باغبان آکيکه به سن رشد رسی وقت ودخانه مرا مانند پسر خودش بزرگ کرده وآبکش ر
چهل و پنج سال بر  شتار پادشاه شدم ويبا ا .مرا مورد مهر خود قرار داد، الهه بزرگ، شتاريکه باغبان بودم ای موقع

 :گريملل دی ريمعتقدات اساط دری گريدی نه ان کتاب خود از قهرمانان افسايهم د دري فرو».گذردمی سلطنت من 
کم ی کند که همه آنها ماجراهامی  اديوس تو زون يآمف، لگمشيگ، هرکول، تله فوس، کارنا، سيپار، پرسئوس، پياود
ست و پنج يبی حماسه کهن و معروف هند، ن آنها را در داستان منظوم مهابهاراتايو جالبتر، داشته اندی ش مشابهيا بي

ی بائيبا زی شود و پسرمی آفتاب باردار ی از خدای هندی بايت آن رونت دختر زيکه به حکا، افتيتوان می  شيقرن پ
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ن يبد. دنشوی نوزاد را از سر باز کند تا گرفتار بدنام رديگی م ميچون شوهر ندارد تصمی ول، ديزامی ره کننده يخ
د را از آب ــسبی مرد رهگذری ول، کندمی  رودخانه رها امواج ذارد و آنرا درــگمی ی از نی دـــسب ور او را درـمنظ
، تورات دری مورد داستان موس در .کندمی رد و او را بزرگ يپذمی خود ی رد و کودک درون آنرا به کودکيگمی 

ن يب  از داستان سارگن که درنًايو نجات او ع ن توافق نظر دارند که افسانه تولديبا همه محققان بر ايامروز تقر
 . شده استی سيشناخته شده بوده رونوی ن داستانيهرالن
 
نام نهاد که ی ل گرفته بود موسيرا که از رود نی  که دختر فرعون کودک نوزادن نوشته توراتيای ابيارز د دريفرو
ک شاهزاده خانم يار نامعقول است که يدهد که بسمی تذکر ،  است»رون آمدهياز آب ب«ی آن در زبان عبری معن
 خودی  را به فرزند خواندگیهوديک نوزاد يفرمان داده است نه تنها ی پدرش به کشتن نوزادان ذکور عبرکه ی مصر

ت تورات اشتباه ينصورت هم روايا دری کند که حتمی و اضافه ، او بگذاردی ز بر روينی عبری انتخاب کند بلکه نام
رون ــياست که از آب بی بلکه کس، ستي ن»رآمدهاز آب ب«ی باستانی رـــدر زبان عبی موسی را معنـــيز، ز استيآم

و ، د را داردـــفرزنی داند که معنمی  Mesuی شه مصرير ن کلمه را ازــــيود اــهيی دائره المعارف جهان. آوردمی 
 ن کلمهــيرا در حداکثر ايز، مطابقت نداردی زبان عبری ن نام کرده با لغت شناسيکه تورات از ای ريد که تعبيافزامی 
زبان شناسان و مصر شناسان قرن حاضر روشن کرده ی های بررس .از آب برآورنده را داشته باشدی معنتواند می 

ی معنی زبان عرب و ابن دری ر اصطالح بن در زبان عبريس نظين اصطالح موسيای باستانی است که در زبان مصر
توت ، )پسر پات(س يپات موس، )ر آمونپس(س يآمون موسی مختلفی  هاچنانکه فرعون، ا پسر را دارديفرزند 
ک يکاتولی سايکلی حت. ده شده اندينام) انيخدای خدا» را«پسر (و از همه شناخته تررامسس ، )تپسر تو(س يموس
  .در تورات اشتباه شده است، یزبان عبر دری ذکر مفهوم نام موس رفته است که دريپذ
 
د يناشناس را که از آب گرفته است بای کودکی ک پرنسس مصريچه ی ن تذکر خود که برايدنباله ا د دريگموند فرويز

بوده ی آورند که کودک عبری ل مين پرسش دليخاخام ها غالبا در ارتباط با ا: سدينومی ، ده باشدينامی عبری به نام
ه است ر منتظره از رودخانه گرفته شديبطور غی سبد؟ استبودن او وجود داشته ی عبری برای کدام مدرکی ول، است
در ، سه ماهه وجود داشته که ختنه نشده بوده استی ن سبد کودکيو در ا، باشدی ا عالمتيی آن نوشته ا آنکه دری ب

خود ختنه شده  ن روز تولديست در هشتميبامی بودن ی صورت عبر دری هود وير يناپذی که طبق سنت تخطيصورت
د آن است که يرا مويز، استی موسی افسانه توراتگر از نقاط ضعف يدی کيخود ی موضوع ختنه نشدن موس .باشد
ود اشاره ـــهيکاهنان ی ث سنتيک حدين مورد به يا هود دريی انــدائره المعارف جه .داردـنی هوديشه ين افسانه ريا

مستلزم آن بود که از خواست ی ن معجزه ايچنی ول .ا آمده بودياز همان هنگام تولد ختنه شده بدنی کند که موسمی 
ت ين خداوند پس از آنکه ماموريت شده است که ايخود تورات حکا که دريصورت در، شده باشدی هوه ناشيوند خدا

طول  ن جهت دريبد، ختنه نشده استی شود که موسمی کند متوجه می محول ی موسل از مصر را به ينجات قوم اسرائ
سفر (دهد می را از مرگ نجات يوی موس و فقط حضور ذهن صفوره همسر، را بکشد تا او دودمی راه بدنبال او 

  ).٢۴، باب چهارم، خروج
  

خود را با ی غمبريز پـينی موس، پدر خوانده خود آغاز کرده بودی ـآکی انـخود را با باغبی اهـن پادشــهمچنانکه سارگ
ی ان شعله هاي مخداوند را ازی کروز صداين زمان است که يو در هم، کندمی ان پدر زن خود آغاز يکاهن مدی گله بان
کو و ينی نيسرزم«ل را از مصر و فرستادن آنان را به يت خروج قوم اسرائيشنود که به او مأمورمی دود ی بی آتش
نام او را ی و چون موس، )٨-١، باب سوم، سفر خروج( ١دهدمی  »استی آن جاری نهرها ر و عسل دريع که شيوس
دانسته می نام او را نی کند که موسمی ی عقوب معرفيی و خدااسحاق ی م و خدايابراهی خود را خدای پرسد ومی 

که خداوند ی وعده ا ).١٣ و۶، همانجا(خبر بوده اند يمصر از آن ب دری  سال زندگ۴٣٠رغم يز علياست و قوم او ن
از ی کيی است که حتی پشتوانه ای دهد وعده چنان بمی ر وعسل يع شين وسيهود به سرزميدرباره فرستادن قوم 

ی گريس ديکه به قدی نامه ا آنرا در، توراتی نيمترجم الت، )سن ژروم(موس يرونيه، تيحيمسی  هاسين قديتربرمعت
من از «: است  خود نقل کرده مورد تخطئه قرارداده»کتاب مقدسی ابيارز «نوشته و ولتر متن ترجمه شده آنرا در

شير و عسل ی مين نيکو و وسيع را که نهرهامصر يک سرز ازخروج از هستند قوم يهود پسی همه آن کسانيکه مدع
زيرا تا آنجا که ، کنم آنچه را که اين قوم صاحب شده اند به ما نشان دهندمی است دراختيار گرفت تقاضا ی آن جار در

هم در آن ی عسل دانم عرض اين سرزمين از يوبه تا بيت اللحم پانزده فرسخ بيشتر نيست که هيچ نهر شير ومی من 
___________________________ 

قرآن نيز تکرار شده، منتها اين جوی ها بجای ارض موعود در بهشت جای داده شده اند  اين وعده سرزمينی با جوی های شير وعسل در -١
 ). ١۵محم، (
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 رسف(کند زبان و الکن هستم ی بلکه مردی، گشاده داشته ام و نه از وقتيکه با بنده خودت سخن گفتی پيش از اين زبان
رسا و ی زبانی کتاب اعمال رسوالن تصريح شده است که موس در همين زمينه دری ول، )١٠، باب چهارم، خروج

  ).٢٢، مباب هفت، کتاب اعمال رسوالن، دعهد جدي(بسيار داشت ی قدرت بدن
 

رات از نامعقولترين و در عين حال ناخوشايندترين فصول همه توی مصر يک دری فصل معجزات محيرالعقول موس
ی را که مدعی ديگر خدائی و از سو، آن با همه قوانين گرداننده کائنات تناقض داردی زيرا از يک سو محتوا، است

بدترين  دری دهد که نظير آنرا حتمی قرار ی در موضع چنان زشت و نامطلوبی است از ديدگاه اخالقی اين گردانندگ
ی يک سناريو، مرگ و وحشتی اين سريال ده مرحله ا در .توان يافتمی جهان کهن نی مذاهب اساطيری اسطوره ها

خواهند می هر بار از فرعون ، به دستور مستقيم يهوه، و برادرش هارونی موس: شودمی تکرار ی واحد ده بار پياپ
بر مصر و ی وحشتناکی اسرائيل بالی زيرا که درغير اينصورت خدا، که با خروج قوم اسرائيل از مصر موافقت کند

او دل  دهد که خودمی خبر ی به موسی هر بار نيز پيشاپيش يهوه بطور خصوصی ول،  نازل خواهد کردمصريان
بر ی تازه ای را نپذيرد و از اين راه به يهوه بهانه بدهد که بالی فرعون را سخت خواهد کرد تا اين درخواست موس

در گناه فرعون دارند و ی  که نه هيچ سهممصر هستندی مردم عادی در همه اين موارد قربانيان اصل .مصر نازل کند
تنها با اين ، شودمی اين ماجرا به يک صورت تکرا ی پياپ نه بار .خواسته شده استی نه از آنان در اين باره نظر

ها و شتران  نه گانه تمام گاوها و گوسفندها و اسب ها و االغی اين باليا در .کندمی بالها تغيير  بار نوع تفاوت که هر
وه مصر يمی ب و وه داريتمام درختان م، شوندمی ل به خون تلف يل آب نيل بر اثر تبديان نيماه تمام، ميرندمی مصر 

 ر ويپ، انيهمه مصر، »ماندمی نی سرتاسر مصر باقر دی اهيو گی چ درخت و سبزيه«که يشوند بطورمی خشک 
ا شامل ين باليک از ايچيل هستند که هيوم اسرائو تنها ق، شوندمی مبتال ی ماريجوان و زن و مرد و کودک به انواع ب

، وجود داشته باشدی درخت اه ويا گمصر نه مطلًق در، رسدمی ن يدهمی که نوبت به بالی  وقتمنطقًا .شودمی حال آنها ن
ن مشکل را حل نکرده است که اصوال چگونه مردم مصر يز ايو خود تورات ن، ینه آدم تندرست، ینه گاو و گوسفند

آب و علف و محروم از هر ی ن بين سرزميا بعدا دراز آنان ی گريدی  هازنده بمانند و نسلی طين شرايند در چنتوانست
  .خود ادامه دهندی به زندگ، یائيو دری نيموجود زم

 
دهد که می غمبرش خبر ين بار خداوند به پيا :ال مرگ و وحشت استين سرينقطه اوج ا، هوهيی ن بالين و آخريدهم
را سخت نکند تا  گر دل اويز بر سر فرعون و مردم مصر وارد آورد و بعد ديگر نيدی ک باليفته است م گريتصم
ب به يد که قريفرمامی خداوند : ل گفتيبه قوم اسرائی  و موس...«: رون رونديان را رها کند که از کشورش بيهودي

از فرعون که بر تختش نشسته است ، یدر خانه هر خانواده مصر رون خواهم آمد ويب ان مصرينصف شب خود در م
وارد خواهم شد و فرزند ارشد خانواده را بدست خود سر خواهم ، خود باشدی ريرگيپشت دستگاه خم که دری زيتا کن
آنها ی که البته قبال تمام(ز ي هستند و نخست زادگان بهائم را ن هارا که در زندانی رانيو همه نخست زادگان اس، ديبر

گر ين مصر برخواهد خاست که مثل آن نشده و مانند آن ديهمه سرزم دری ميو نعره عظ، واهم زدخ )مرده بودند
ز زبان خود را ينی ل سگياسرائی ع بنيجم اما بر، نباشدی آن مرده ا نخواهد ماند که دری را که خانه ايز، نخواهد شد

که ی و هر خانه ا ...ان فرق گذارده استيلياسرائان و يان مصريم د که خداوند دريز نکند و نه بر بهائم آنان تا بدانيت
رند و آنرا درعصر ذبح کنند و از خون آن بر هر دو يا از بزها بگينه از گوسفندان يرنب يعی ل در آن باشد بره بياسرائ

ی ک بالي درکه يحال در تورات مشخص نشده است که در(باشد ی من نشانی خانه خود بپاشند تا برا قائمه و بر سردر
ب را از يعی کساله بينه ين ششصد هزار بره نريان ايليمصر مرده بودند اسرائی ر اهليو غی وانات اهليهمه حی قبل

چ يو از آن ه، تلخی های ر و سبزيان کرده با نان فطيبه آتش بر، آن شب بخورند را دری و گوشت قربان )؟کجا آوردند
از آن تا ی زيو چ، ش و اندرونش رايده کله اش را و پاچه هاان شيبلکه به آتش بر، و نه پخته با آب، خام نخورند

ل ين بر پا و عصا در دست به تعجيو آنرا کمر بسته و نعل، صبح نگاه ندارند و آنچه تا صبح مانده به آتش بسوزانند
ن مصر را از انسان و بهائم ين مصر عبور خواهم کرد و همه نخست زادگان زميآن شب من از زم و در .بخورند

نم از يد و چون خون را ببيباشمی که در آنها ی شما خواهد بود بر خانه هائی برای و آن خون عالمت، خواهم کشت
ن روز را يو ا، هالک شما بر شما نخواهد آمدی زنم آن بال برامی ن مصر را يکه زميخانه شما خواهم گذشت و هنگام

خالصه شده از ، روجــر خــسف (»ديد نگاه داري بعد نسل عنسالی د و آنرا به قانون ابديخداوند نگاه داری برای ديع
ن مصر را از نخست زاده ينصف شب خداوند همه نخست زادگان زم و واقع شد که در« ).ازدهم و دوازدهميی  هاباب

بهائم را بدست خود ی که در زندان بود و همه نخست زاده های ريفرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست زاده اس
  ).٣٠ و ٢٩، همانجا (»نباشدی آن مرده ا نبود که دری و خانه اکشت 
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هر مرد « :ه کند کهيان توصيليدهد که محرمانه به اسرائمی ی ز به موسيت را نين ماموريهوه اي، ن خبريبه همراه ا
 به شتر آالت نقره و آالت طاليخودش هر قدر بی ه مصرياز همسای هوديخودش و هر زن ی ه مصرياز همسای هودي

ل را يمن قوم اسرائ« :کند کهمی  و اضافه »ها را با خود ببرندی ن امانتيمصر ا رون رفتن ازيتا در ب، امانت بخواهد
ت تورات ي به روا».شان بدهنديکنند و هر آنچه خواستند به ا ان مکرم خواهم ساخت تا به آنها اعتماديدر نظر مصر

و ی مصری ه خانواده هايشب مقرر در سرتاسر مصر نخست زادگان کل رد و دريگمی قا انجام ين هر دو برنامه دقيا
، سفر خروج(ند يگومی مصر را ترک ی ان با همه اموال غارتيهوديشوند و بعد می ده يهوه سر بريواناتشان بدست يح
  ).ازدهم و دوازدهميی  هاباب

  
ت به يحيکه بعدا از جانب جهان مسی هوديه د ساالنين عياز دو بزرگتری کي) فصح(د پسح ياست که عی ادآوريالزم به 
 . مصر است  در»خداپسندانه«ن کشتار ياز همی ادگاريرفته شد يپذ )Easter(د پاک يصورت ع

 
 ونريکسيد «و در »کتاب مقدسی ابيارز«را که ولتر در ی تذکر، نهين زميا دری شتريح بي توضرهی بهتر است بجا

ن يدرباره ا، ندارندی پا قرص و مان پريکه البته ا، نياز منتقدی اريبس«:  ترجمه کنمنًايخود آورده است ع »یفلسف
 ن امريآنان درک فلسفه ای درجه اول برا در .کنندمی اظهار نظر ی زيکفر آمی پروائی فصل از تورات مقدس با ب
داده باشد و ی ارو کالهبردی دزد ده خود دستوريبه قوم برگزی دين تاکين صراحت و چنيدشوار است که خداوند با چن

ب بخورند و يشتر فريان هر چه آسانتر و بيهوديی مصری ه هايش را بکار برده باشد تا همسايخوی ز نفوذ خدائيخود ن
از فرزند ارشد پادشاه ، ک ملت رايهمه نخست زادگان که بدست خودش ی در درجه دوم تجسم خدائ .بهتر غارت شوند

را از خود ـــــيز، ار دشوار استيان بســآنی ان بزرگ و کوچک را گردن بزند برايه چهار پايان کلـا نوزادگــــگرفته ت
ر ين شب از پستان مادرانشان شيکه در ای گناه نوزادان، داشته اندی ريجوان تقص ر ويپی  هاپرسند که اگر هم آدممی 
ن يو اصوال مصلحت چن؟ استکه کشته شدند چه بوده ی ا آمده ايتازه بدنی خورند و گناه بره ها و گوساله هامی 
نکه به نوشته خود تورات يجز ا، ن و آسمان صورت گرفته چه بوده استيسابقه که بدست شخص خداوند زميبی سالخ
ی رند و حتيابان بمين نفرشان در بيتا به آخری رون روند و در مدت چهل سال سرگردانيان از مصر بيهودين يا
 ؟ کنفرشان به ارض موعود خود پا نگذارندي

 
ی ن قصابيا گذشته نداشته اند درمی کشورشان  آنچه در دری تين مسئوليکه کمتر، یجوان و کودک مصری چه تعداد
تنها در استان جشن مصر ی هوديان مسلح يخود تورات آمده است که شماره جنگجو در؟ زده شده اندگردن ی آسمان

 م که مصر دريدانمی و ، سته انديزمی الت ين ايا دری هوديحداقل ششصد هزار خانواده ی عني، ششصد هزار نفر بوده
، کنندی آن زندگ ون خانواده دريليست و چهار ميبی ستيبامی ن حساب يبا ای عني، م شده بوديآنزمان به چهل استان تقس

وان نوزاده يحی دودعبه اضافه شمار نام، رای ون نوجوان و نوزاد مصريلي م٢۴کشب يتنها درعرض  زين و خداوند
ان يآدم گتر از ابعاد مارار بزيبسی ابعاد شه دريان هميخدای د فراموش کرد که کارهايالبته نبا .ست خود کشته باشدبد
  ).٩ و٨ه يحاش، مصل خروج، کتاب مقدسی ابيارز (»رديگمی ز و فضول انجام يناچ
 
ن يانه ايو وحشی انسان ريبه جنبه غ، ش از ولتريطول قرون پ دری ت حتيحيشمندان جهان مسياز اند گريدی اريبس

، وسيسن گرگور، یالديم س معروف قرن چهارين نوشته قدياز ا اعتراض کرده اند که از جمله آنهای داستان تورات
او مجازات  ان بابت گناهيد همه مصرياگر فرعون مقصر است چرا با «:توان نام برد کهمی ی وناني یسايانگذار کليبن

پس  فر گناه پدرانشان رايا نوجوان آنان کيد فرزندان نوزاد يمند چرا بايگناه سهن يان در ايمصرو اگر هم ؟ شوند
  »؟بدهند

 
 .ات استـض ها و اشتباهـود پر از تناقــه در تورات آمده بنوبه خــآنطور ک، زـيل از مصر نـيفصل خروج قوم اسرائ

گر و گله ها يمختلفه دی از گروه های اريبس«ل با ششصد هزار مرد مسلح همراه با زنان و فرزندانشان و ياسرائی بن
ان يم ازی موسی با اشاره عصا هوه ويسرخ که به امر ی اياز در کنند ومی  کوچ »نيار سنگيبسی و رمه ها و مواش

ان يشتر به مصرينکه قدرت خود را باز هم بيهوه از اين موقع يدر ای ول، گذرندمی ی م شده است به راحتيبه دو ن
دل فرعون «گر يکبار دي، شود و طبق عادت چند ماههمی مان ينگرفته است پشی  آنان زهر چشم کافنداده و از نشان

ا يان دريشان تاخته به مياسبان و ارابه ها و سواران خود از عقب برای تمام« تا او را وادار که با »کندمی را سخت 
آورد تا ی رون ميبی کيی کيآنان را ی  هاارابهی  هاشود و چرخمی ت بکار ن وقت خدا دوباره دسي ادر و، »ديدرآ

ان و ي بر مصر هاآب«ا دراز کند تا يبر در دهد که دست خود رامی فرمان ی سپس به موس، برانندی نيآنها را به سنگ
ارابه ها و «گردد و می ه خود بريا بصورت اوليو به وقت طلوع صبح در» شان برگردديسواران ا ارابه ها و بر
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 ).باب چهاردهم، سفرخروج( »ماندمی نی شان هم باقياز ای کيپوشاند که می چنان  ر فرعون راگشلی سواران و تمام
ده است که ن باره دايا دری حيهوه نقل کرده نه توضين ماجرا را براساس گفته خود يکتاب مقدس که ظاهرا همه ای ول

ب يتعق فرعون دری جنگی بودند بر ارابه هامرده ی آسمانی با بالی معجزه موس نها قبال درآکه همه ی ئ هاچگونه اسب
 که دری ن فرعونيهمی ائيسال بعد از آن موم کرده است که سه هزاری نيش بينه پ و، ان بسته شده بودنديهودي

ی موزه باستان شناس دست نخورده دری سرخ غرق شده بود بصورتی ايدری  هاآب دری هوه و موسيی معجزنمائ
ن افسانه دوپاره يای اد برده است که تماميز ظاهرا از ين موضوع را نيا .گذاشته شودی معرض انضار عموم قاهره در

است که دست ی بابلی ق افسانه اير خشک رونوشت دقيک مسير و عبور آن از گک لشيی ش رويپ ا دريشدن آب در
 .رده استنقل ک کتاب مقدس خودی ابيارز شود و ولتر آنرا درمی ش از تورات مربوط يکم به هزار سال پ

  
ت يتذکر جان بران آنها يد جالبتري داده شده است که شا»قلزمی ايدر«ن افسانه يارتباط با ا دری گريتذکرات متعدد د

رون يکه از مصر بی هائی لياسرائی ون نفريليت سه ميباشد که حساب کرده است اگر جمع »یموس«سنده کتاب ينو
شد می ل يلومتر از آنان تشکي ک۶٠٠بطول ی کردند صفمی رکت گر حيکديپشت سر ی ک ستون چهار نفري آمدند در
عرض چند  چگونه دری ن صفيپرسد که چنمی و ، گرفتمی اشغال خود  نا را دريان مصر و سيمی صحرای که تمام

تذکر ؟ خود غرق کند ان او را دريو فرعون و سپاه ا برگرددينکه سحرگاه همان شب دريای ا گذشت برايساعت از در
ششصدهزارمرد ی ان دارايلياست که اگر اسرائی ادآوريان يام کنسو بنوبه خود شايليو، قرن گذشتهی سينگلاسقف ا
ار يان بسيکه سپاهی وقت، رين عده کثيو چرا ا، ان داشتنديبه فرار از برابر مصری اجيبودند اصوال چه احتی جنگ

 ا دريگفتند که آی و به موس، وند استغاثه کردنددند و نزد خدايسخت ترس«، دنديپشت سر خود د معدودتر فرعون را در
  ).١١ و١٠، باب چهاردهم، سفر خروج( »؟ميرينجا بميا تا دری آورد را نبود که مای کاف قبر مصر

  
که به نوشته افالطون داستان يحال ت انگشت نهاده اند که درين واقعير بر اياخی  هاسال از پژوهشگران دری اريبس

ن يچگونه هم، ت شده بوديحکای وی برای هزار سال بعد از وقوع آن توسط کاهنان مصر چند درس يغرق قاره آتالنت
؟ ن افالطون نگفته بودنديهمی آن برا سرخ و غرق فرعون کشور خودشان دری اياز داستان دری کلمه ای کاهنان حت

گر يچ گوشه ديه دری  عامچ خاص ويخارق العاده بگوش هی ن ماجراياز ای خبر زيآن ن و چگونه است که بعد از
، خود ادامه دهندی توانستند به زندگی ائين باليچطور کشور و ملت مصر بعد از چن، و از آن مهمتر، ديکهن نرسی ايدن
ی ن معجزات ادعائيات تورات درباره اياز روای بخش کوچکی ت اگر حتيبه تذکر جان برا؟ ادامه دهندی ليبا کدام وسا و

 ار مهم ازيبسی بصورت حوادث، مانده استی که همه آنها باق، شمار مصر کهنياسناد ب درداشت مسلما می ت يواقع
ن اسناد ثبت شده است بمراتب يا ات آنها دريکه جزئی هائی ن حوادث از قحطيرا که هر کدام از ايز، شدمی اد يآنها 
ن و آون نفراز يليا و عبور چند ميشدن دردوپاره  تواند قبول کند که حادثِهمی ی ميو کدام عقل سل، بوده اند رانگرتريو
ت نداشته يبدان اندازه اهم، منجمله پادشاه کشور، آن در گريا و غرق چند هزار نفر دين دريکپاره شدن دوباره همي

 ؟ جهان بدان شده استی گر ملل باستانيخ ديا تواري خ مصريتار دری باشد که الاقل اشاره ا
 

ن افسانه يسا ايگان کلير بلند پايقرن گذشته که همانند سای تر اسقف آلمانيل هرگن رونايجناب کارديعال، نهايبا همه ا
و ی خ خروج موسيده است که تاريجه رسين نتيق بديبا محاسبات دق، رفته استيکم و کاست پذی پشتوانه را بی ب
قبل ی رلنديآشرا مزيجناب جيب که عاليدرست بهماه ترت، ا بوده استي از خلقت دن٢٧٢٧قا ساليدق مصر ان او ازيهودي

 . ن کرده بودييش تعي سال پ۵٧۵٧ اکتبر ٢۶را دوشنبه  ايخ خلقت دنيق تارياز او با محاسبات دق
  

ی ج عقبه کنونيمجاور خل و ان در شمال بحر احمريسر راه خود از منطقه قوم مد ان بريلياسرائ، پس از خروج از مصر
د درباره آن يفرو گمونديکند که زمی دا يسرنوشت ساز پی تيآنان اهمی براان بعدها ين تماس با قوم مديگذرد و ای م

 ان را که بريقوم مدی محلی ل را به وجود آوردند پس از ترک مصر خدايکه بعدا ملت اسرائی هوديل يقبا: سدينومی 
 .شدندمی ار با او آشنا ن بينخستی نان براينام داشت که ا هوهي ن خدايند و ايخودشان برگزی سر راه آنها بود به خدائ

هود از مصر يمورد خروج قوم  منجمله نقش خاص او در، ن خدا ساخته شديارتباط با ا که بعد ها دری تمام افسانه هائ
افسانه ، یبه نام موسی هوديی مردی ان به سرکردگيهوديو خروج ، که به نام او ساخته شدی و معجزات دهگانه ا

 .  بعد از آن شکل گرفتارياست که بسی الي خصرفًای هائ
 
ی خدا، هوهي«: سدينومی ناشناخته ی ن خدايف ايدر توص )استی هوديکه خودش ( ديفرو، ن کتابيگر هميدی جا در
، نبود بزرگ و برتری نوساخته ارمغان داده شد خدائی به ملتی ديتوحی که به عنوان خدائی نيک قوم فلسطيی محل

پشتوانه که قوم خود را صاحب ی بی تحقق وعده ای بود که برای ه اخونخوار و خشن و درندر يحقی بعکس خدا
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ن را از دم ين سرزميافت که از آنها بخواهد همه ساکنان اين نياز ا بهتری راه، ر وعسل کنديشی های با جوی نيسرزم
 . ر بگذراننديشمش

 
آنجا اردو  ند و دريآمی نا يسی رابه صحی موسی ان به رهبريهودي، مصر ل ازياسرائی رون آمدن بنيسه ماه بعد از ب«

 : تورات آمده است ل دريدار بتفصين ديای ماجرا .رودمی کوه ی دار خداوند به بااليدی برای و موس، زنندمی 
 
ل را ياسرائی آنان خدای و همگ، ل باال رفتيخ اسرائيگر از مشايهفتاد نفر د و هويناداب و اب با هارون وی و موس «
و خداوند به  .دنديدند و خوردند و آشاميرا د پس خدا . صفا آسمان درقوت کبود شفاف و مانند ذات ايش ير پايز، دنديد

را که نوشته ام بتو بدهم اما قوم همراه ی و احکامی سنگی  هاا و آنجا باش تا لوحينزد من به کوه باال بگفت ی موس
ن خدا يهفتم و روز .ه برآمد ابر کوه را فرو گرفتبه کوه خدا باال آمد و چون به فراز کوی پس موس .نديايتو باال ن
  ).١۶-٩، ست و چهارميباب ب، سفر خروج(» ان ابر ندا درداديم را ازی موس

  
کند می فاش ی نا به موسيکوه سی باال هوه را دريی عنيخود ی ن بار نام واقعينخستی به نوشته تورات خداوند برا

ی ت دادن به موسيهنگام مامور در، ش از آنين تورات خدا پيگر همي دو باز نوشتِه، )٢، ستميباب ب، سفر خروج(
خودش را ی قينام حقی گرش گفتگو کرده وليامبر ديز با چند پيبروز داده بود که او قبال نی به و، دار فرعونيدی برا

ز يعقوب ني حاق وم و اسين به ابراهيش از ايهوه هستم که پيمن  :گفتی و خداوند به موس ...«: به آنها نگفته است
 »ن نام شناختنديمرا به ا زيخواندم و آنها نی بلکه خود را ال شدائ، شان نگفتميخود را به ای نام واقعی ول، ظاهر شدم

از درون ی ن اعتراف خداوند به موسين تورات آمده است که قبل از ايدر همی ول، )٣ و٢، باب ششم، سفرخروج(
و  پدران شما به من ظاهر شدی هوه خدايل را جمع کن و به آنها بگو که يسرائای خ بنيمشا«: دود گفته بودی آتش ب
م بدو يگفتگو با ابراه هوه درين تورات آمده است که خود يو باز در هم، )١۵، باب سوم، سفر خروج (»ن گفتيچن
ت تو يتو و به ذرت به ين را به ارثين زمي آوردم تا ارونيان بيکلدان اورتو هستم که ترا ی هوه خدايمن «: گفت
در کوه ی دار خدا و موسيش از دي پ هان تورات مدتيباز هم به نوشته هم، )٧، باب پانزدهم، شيدايسفر پ(» ببخشم
را ی د ويرا د عورت برهنه اوی مست فرزند او در مست شد و د ويغمبر پس از آنکه شراب فراوان نوشينوح پ، نايس
ده است يکه عورت مرا دی ن فرزنديای گر مرا برکت دهد وليکه فرزندان دهوه يمتبارک باد « :ن کرد و گفت کهينفر

ض ين ضد و نقيمورد ا معلوم نشده است که دری هنوز به روشن ).٢۶-٢٠، باب نهم، شيدايسفرپ (»بنده آنان باشد
  .نوشتندی سو مو که بعدا تورات را بنام خدای ئ هاا خاخامي، یغمبرش موسيا پيهوه اشتباه کرده يخود ی اپيپی ها
 

نا به يقله س ده فرمان معروف را که بدست خود نوشته است دری لوحه حاو خداوند شخصا دو، به نوشته تورات
ت در قرآن از زبان خود ين روايا ).١٠، باب نهم، هي و سفر تثن١٢، ست و چهارميباب ب، سفرخروج(دهد می ی موس

ن در دو ين قوانيمتن ا). ۴٨، اءيابن، ۵٣، بقره (»ميکرد عطای سبه مو و ما کتاب قانون را«: د شده استييخداوند تأ
، بردی خود را به باطل نخواهی نام خدا، داشتی ر از من نخواهيغی خدائ«: ل آمده استيکتاب مختلف تورات به تفص
ا گذاشت تی مادرت را احترام خواه پدر و، کردی نخواهی چ کاريآنروز ه داشت و دری روز شنبه را مقدس خواه

به ، دادی شهادت دروغ نخواه، کردی نخواهی دزد، کردی زنا نخواه، کردی قتل نخواه، ت درازتر شوديزندگانی روزها
، ١٧-٧، ستميباب ب، سفرخروج (»کردی ز و گاو واالغ او طمع نخواهيه خودت و به زن او وغالم و کنيخانه همسا
ی به موس را ما متن آنهايکه خداوند مستقی نين قوانيا، یانآسم د هر دو کتابيطبق تأک ).٢١-٧، باب پنجم، هيسفر تثن

شهر شوش  دری اکدی نهمه کشف الواح باستانيبا ا، و ناشناخته بوده اندی آسمانی نيا بدو نازل کرده است قوانيداده 
ه آنها حک شده است نشان داده ک که بری و ترجمه متون مفصلی فرانسوی ئت باستان شناسي توسط ه١٩٠۴سال  در
قرون هجدهم  پادشاه معروف بابل دری ن حمورابيمجموعه قوان از، یبا بصورت تحت اللفظيتقر، نين قوانيای تمام
و ی به زبان اکد،  قانون است٢٨٢ن مجموعه که جمعا شامل يا .گرفته شده اند )١۶٨۶-١٧٢٨(ح يالد مسيش از ميپ

آفتاب ی  خدا»شمش«ن لوح از يافت ايحال در دری ر حمورابيصوتآن ی باال که دری لوح بزرگی رو بری خيبه خط م
 . شده استی شود حکاکمی ی موزه لوور نگاهدار نقش شده و اکنون در

  
هوه يکه ی گريدی و حقوقی ن جزائيدرقوان رای گر مواد قانون حمورابيقسمت اعظم از د، ر از ده ماده معروفيبه غ

، افتهياختصاص  هابدان ه توراتيبخش اعظم کتاب تثن ان ويتمام کتاب الو کند ومی ابالغ ی ه موسبی بطور شفاه
، سفر خروج(ن قانون تورات يشود که امی هود متذکر ين يکارشناس برجسته آئ» تيآلبرا«. افتيتوان می منعکس 
د گاو را سنگسار کنند يرند بايشاخ بزند که آنها بمی را طوری ا زنيی مردی که هر گاه گاو )٢٨، کميست و يباب ب
» ميالوه«دهد که کلمه می ن حال تذکر يع و در، استی تکرار کلمه به کلمه قانون بابل، گوشتش را نخورندی ول
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مفسران تورات ی برای قابل حل ريمشکل غی بکار رفته و در طول قرون متماد) خدا(الوه ی که درتورات بجا) انيخدا(
  . صورت گرفته است»انيخدا«ی است که بدون توجه از متن بابلی اقتباس، آورده است بوجود

 
ده او يروزمره قوم برگزی مربوط به زندگانی بيعجی و مذهبی نا شامل مسائل حقوقيکوه س دری هوه به موسين يفرام
کوتاه ی نمونه ها .شودمی  تورات را شامل »هيسفر تثن«از ی  و بخش مهم»انيالو سفر«با تمام کتاب يکه تقر، است
 .ستد تا با او جماع کندينای ش چهار پائيپی زن: گفتی و خداوند به موس«: استی الهی  هان فرمانياز ای ر منتخبيز

که عورت پدر خود را کشف ی و کس، د تا کشف عورت او بکنديننمای کيش نزديخوی از اقربای چکس به احديو ه
خود را کشف ی عمورا که عورت يز، کس خواهد بوديخود بخوابد بی که با زن عموی و کس، د البته کشته شودينما

و عورت خواهر خود را ، خود را کشف مکن و البته عورت مادر خود را کشف مکن و عورت زن پدر، کرده است
را که و عورت دختر پسرت و دختر دخترت و دختر زن پدرت ، خواه دختر پدرت و خواه دختر مادرت باشد کشف مکن

کشف  و عورت برادر پدرت را، اهر مادرت را کشف مکنو عورت خواهر پدرت و خو، ده شده باشدياز پدر تو زائ
با عورت دخترش  رای عورت زن و، خود را کشف مکن مکن و عورت زن برادر و عورت عروس خود را کشف، مکن

 ست ويباب ب، انيسفر الو( »یر تا عورتشان را کشف کنيرا مگ ا دختر دختر اويو دختر پسر او ، را باهم کشف مکن
  ).سوم ست ويدوازدهم تا بی  هاباب، هيسفر تثن، هفتم

 
تاکستان  مکن و در که از جنس او نباشد به جماع واداری گريمه ديمه خود را با بهيبه: گفتی و خداوند به موس«

و ، و پارچه مختلط از پشم و کتان باهم مپوش، مکن ار واداريو گاو و االغ را باهم به کار ش، خود دو قسم تخم مکار
شما ی هوه خدايرا که من يز، ننديش خود را نچيری نند و گوشه هايسر خود را نچی موی  گوشه هابه قوم بگو که

خود را ی خدای تا قربان ديايمه اجتماع نيک خيدر بدن داشته باشد نزدی بيکه عل ياسرائی  از بنهرکسو  .هستم
ا کوتاه يا کوژپشت يا شکسته دست ي پانه شکسته  اداالعضاء ويو نه زی نيو نه مرد کور و لنگ و نه پهن ب، بگذراند

ضه اش يرا که بی حه ايو آن ذب .ضهيو نه جرب دار و کر و نه شکسته ب، چشم خود لکه دارد که دری و نه کس، قد
ا يضه يده بيکه کوبی و شخص .ديمگذرانی د و قربانير يامک يخداوند نزدی ده باشد برايا بريا شکسته يا فشرده يکوفته 
  و هر...خودش تا پشت دهم او، و حرامزاده داخل جماعت خداوند نشود، د داخل جماعت خداوند نشودده باشيآلت بر
آنگاه  ديرا بدستش رسانی وی اما اگر قصد او نداشت بلکه خدا، نه کشته شوديرد هر آيرا بزند و او بمی که انسان
ا يو هر که پدر  .نه کشته شوديبفروشد هر آ او رارا بدزدد و ی هر که آدم. ن کنم تا بدانجا فرار کندياو معی برای مکان

باشد که سخن پدر و مادر خود را نشنود پدر و ی را پسری و اگر کس .نه کشته شوديمادر خود را لعنت کند هر آ
ن پسر ما سرکش است و يند که ايخ شهر گويخ شهر به دروازه محله آورند و به مشايمادرش او را گرفته نزد مشا

رخنه کردن گرفته  دری اگر دزد .رديع اهل شهر او را به سنگ ها سنگسار کنند تا بميپس جم، نودشمی سخن ما ن
 .نه کشته شوديمقاربت کند هر آی وانيهرکه با ح .که کرده فروخته شودی شود اگر آفتاب بر او طلوع کرد بعوض دزد

افته و با ياو را ی گري دکس هرش دری د ولنامزد شوی به مردی باکره ا و اگر دختر .نه کشته شوديو زن جادوگر هر آ
ست و يباب ب، هيسفر تثن(رند ي سنگسار کنند تا بم هاشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگيای او بخوابد پس هر دو

 کنندسنگسار جماعت البته او را ی نه کشته شود و تماميبر زبان آورد هر آی هوه را به بدياسم ی و اگر کس، )چهارم
باب ، انيسفر الو(آورده است کشته شود ی هوه را به بديغربت باشد چونکه اسم  خود باشد و خواه در رشهرخواه د

ک قالب تو اسم ي ا دوست جان دريا همسر هم آغوش تو يا دخترت يو اگر برادر تو با پسرت ، )١۶، چهارم ست ويب
را با  او، قومی شود و بعد دست تمام قتل او درازو اول دست تو به ، ورد البته او را به قتل برسانی آبی مرا به بد
سفر  (»ن عمل زشت را نکننديگر چنين را بشنوند بار ديان چون ايليع اسرائيرد تا جمي سنگسار نما که بم هاسنگ
 ١).١١-۶، باب چهاردهم، هيتثن
 

 _________________________ 
تورات آمده  اين باره در ورد نيز بدست خود او صورت گرفته است، براساس آنچه دريک م شماره قتل هائی که مستقيما به فرمان يهوه، و در -١

صحرای سينا توسط  يهوديانی که به جرم پرستش گوساله طالئی در: او به شرح زير آمارگيری شده است "فلسفه تاريخ"کتاب  توسط ولتر در
آتشی که به فرمان يهوه نازل شد  ون عليه موسی گردن زده شدند يا درعصيان قار  نفر، يهوديانی که در٢٣٠٠٠الويان موسی گردن زده شدند 

 نفر، يهوديانی چون نتوانسته بودند کلمه ٢۴٠٠٠ نفر، يهوديانی که بخاطر زنا با دختران قوم ماديان شکمشان با نيزه سوراخ شد ١۴٩۵٠سوختند 
 نفر، يهوديانی که بدست بنيامينی ها گردن زده شدند و ۴٢٠٠٠ک شدند گلوگاه رودخانه اردن به امر يهوه هال  را تلفظ کنند درShibolet مقدس

را از فلسطينی های غاصب پس گرفتند "صندق ميثاق "  کهی  يهوديان؛ نفر٨۵٠٠٠بنيامينی هائی که خودشان توسط قبايل ديگر يهودی کشته شدند 
، و اين صندوق را به محل اصلی آن باز گرداندند ولی )بيرون آورده بودکه يهوه همه آنها را دچار بواسير کرده و روده هايشان را از مقعد ها (

 نفر می ٢٣٩٠٢٠ نفر، که جمع همه آنها ۵٠٠٧٠بعلت نگاه کردن به درون صندوق مورد خشم خداوند قرار گرفتند و دسته جمعی بهالکت رسيدند 
 قوم اسرائيل از مصر درعرض يکشب بدست خود يهوه کشته شود، باضافه چند صد هزار نخست زاده خانواده های مصری که درماجرای خروج

 .شدند
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 :کند که اين مقررات بايد تا ابداالباد رعايت شوندمی اختصاصا خداوند تأکيد ، از احکامی در مورد برخ
 
بگيرند ی روشنائی اسرائيل را بفرما تا روغن زيتون صاف کوبيده شده برای بن: را خطاب کرده گفتی و خداوند موس«
سفر ( »خواهد بودی آنها فريضه ابدی پشت برا و به آنان بفرما که اين پشت در، ا چراغ را دائما روشن داشته باشندت

نوبر آنرا نزد کاهن ، دــچون محصول خود را درو کني«: د فرمودـــو نيز خداون، )٢ و١، باب بيست و چهارم، الويان
به حضور ی قربانی عيب برای هنگام جنباندن يک بره يکساله ب درو ، وريد تا او آنرا به حضور خداوند بجنباندی آب

و ، فزائيد تا هديه شما به حضور خداوند خوشبو باشدی اعشر آرد نرم مخلوط با روغن به آن ب و دو، خداوند کباب کند
له ديگر و از جم ).١۴-١٠، سومو باب بيست ، سفر الويان (»خواهد بودی پشت فريضه ابد شما پشت دری اينها برا

بر قربانگاه خداوند از پله ها باال ی و کس، نيز لباس زنان نپوشدی لباس مردان نپوشد و مردی زن«: فرامين است که
  ).٢۶، يکم باب بيست و، سفر الويان (»نرود مبادا عورت او بر آن مکشوف شود

 
* *  *  

  .يزترين فصول تورات استخشک سينا از بحث انگی صحرا قوم يهود دری فصل مربوط به اقامت طوالن
 
زمين  کنند که کاش درمی و برادرش هارون شکايت ی سينا به موسی صحرا تورات آمده است که يهوديان در در

ی در حاليکه در اين صحرا، خورديممی نشستيم و نان سير ی گوشت می  هاآنجا نزد ديگ زيرا در، مصر مانده بوديم
فرستد می ی بر آنها مائده آسمان و خدا )٣، باب شانزدهم، سفر خروج( مرد خواهيمی آب و علف همه ما از گرسنگی ب
وصف همين خدا اين مردم آواره و گرسنه را  و با اين ).٢۵، همانجا (»اسرائيل مدت چهل سال آنرا خوردندی بن« :که

بسازند که ی ضبط الواح و را بمنظوری او صندوق مرصعی آب و علف برای همين بيابان ب کند که درمی مأمور 
من ی اسرائيل بگو برای به بن :را خطاب کرده فرمودی و خداوند موس«: تورات چنين آمده است مشخصات آن در

 و .نيم باشد نيم و بلنديش يک ذراع و نيم و عرضش يک ذراع و ذراع و از چوب شطم بسازند که طولش دوی صندوق
و دو ، بريزی و برايش چهار حلقه طالئ، از طال بسازی جخالص بپوشان و بر بااليش به هر طرف تای آنرا به طال

طولش دو ذراع ، خالص بسازی و بعد آن تخت رحمت را از طال ...عصا از چوب شطيم بساز و آنها را با طال بپوشان
ايشان ی های زمين آن پهن کنند و رو خود را بری  هااز طال بساز که بالی کروب دو .نيم نيم و عرضش يک ذراع و و
و آنرا  .نيم باشد از چوب شطيم بساز که طولش دو ذارع و عرضش يک ذارع وی و پس خوان ...يکديگر باشدی سوب

ی بقدر چهار انگشت به اطرافش بساز و برای حاشيه ا و .از طال به هر طرفش بسازی خالص بپوشان و تاجی به طال
را بر چهار گوشه چهار  اـه هــاز و حلقــ بسو چهار حلقه از طال برايش .طرف بساز زرين از هری حاشيه اش تاج

را به  عصاها را از چوب شطيم بساز و آنها و .برداشتن خوانی قائمه اش بگذار تا خانه ها باشد بجهت عصاها برا
ی و چراغدان ...خالص بسازی آنها را از طال پياله هايش را بساز و  و هاجام کاسه ها و  و صحن ها و...طال بپوشان

زير دو شاخه ی زير دو شاخه آن و سيب ديگری و سيب ...خالص بساز که شش شاخه از طرفينش بيرون آيد یاز طال
 و  هاو سيب، آيدی ه از چراغدان بيرون مـــکی ر بر شش شاخه اــــر دو شاخه ديگـــنيز به زيی ر آن و سيبــديگ

آن بگذار تا ی يش را بر باال هااز و چراغآن بسی هفت چراغ برا و .خالص باشدی طالی شاخه هايش از يک چرخکار
و خودش با همه اسبابش از يک وزنه  .خالص باشدی هايش از طالی و گلگيرها و سين .دهندی آنرا روشنائی پيش رو

سفر ( »یکه در کوه به تو نشان دادم بسازی و مراقب باش که آنها را موافق نمونه ا .خالص ساخته شودی طال
گذاشته ی اما اين موضوع را حل نشده باق، يهوه در اين راستا همه جزئيات را روشن کرده ).مباب بيست و پنج، خروج

ی  هاجام نانشان هم بايد از آسمان برسد چوب سدر و شمعدان طال وی است که اين صحراگردان آسمان جل که حت
 ؟ مرصع را از کجا بايد بياورندی  هازرين و تاج

 
خود ی اسرائيليان که آزاد، ماندمی آنجا  رود و چهل روز دری کوه سينا می د به باالديدار خداونی برای که موسی وقت

 او از هارون برادری اعتنائی پيروزمندانه اش هستند با بی جنگی رهبر و را و همه چيزشان را مرهون معجزات او
 »؟ر سرش آمده استچه ب رون آوردين مصر بيزم را از بود و مای ن مرد که اسمش موسيای راست« :پرسندمی 

ی بسازد که بخالف خدای ان تازه ايآنان خدای خواهند که برامی  سپس از هارون .)١، و دومی باب س، سفر خروج(
ن يا مبرانه دريپی بوده و نقش فرعون مصر وی ان خداوند موسيو هارون که قبال واسطه م، ت باشنديقابل روی موس

اورند و از يزنان و پسران و دختران خود را نزد او بی طالی ه گوشواره هاخواهد کمی فا کرده است از آنها يماجرا ا
ما است ی ن خدايند که ايگومی سازد وآنان مشتاقانه می ی طالئی  گوساله ا)کندمی ک شبه آنها را آب يکه (طالها ن يا

ی ايگذرانند و هدامی ی نسوختی های قربان«کند وقوم می بنا ی هارون قربانگاه .رون آورده استيکه ما را از مصر ب
ی وه به موســکی ن موقع خداوند در بااليهم  و در».پردازندمی دن و لعب ـيد و به خوردن و نوشـــآورنی می سالمت
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رون ين مصر بي از سرزم که اویرا قوميز، ل برودياسرائی ر شود و نزد بنيد که هرچه زودتر از کوه سرازيگومی 
و ، گرددمی  به شتاب بری موس .کنندمی خود ساخته اند و نزد آن سجده ی برای آورده است فاسد شده و گوساله ا

 هوه با دست خودش نوشته و بدويرا که ی دهگانه ای  هالوحه فرمان ند از خشم دويبمی را ی که گوساله طالئيوقت
آنرا ی اياند و بقاسوزمی آتش  و بدنبال آن گوساله را در، شکندمی  »و نوشته آن نوشته خود خدا است«داده است 

ستاده يبه دروازه اردو ای آنگاه موس«: پردازدمی و سپس به کشتار آنها ، دهدمی ل ياسرائی کند و به خورد بنمی نرم 
ش بگذارد و از دروازه خود تا دروازه ير خود را بر ران خويشمش  از شماهرکسد يگومی ل ياسرائی هوه خداي :گفت

کردند و ی موافق سخن موسی الوی و بن .ه خود را بکشدير خود و دوست و همساکند و هرکس براد اردو رفت و آمد
  ).و دومی باب س، سفر خروج (»ل کشته شدندياسرائی ست و سه هزار نفر از بنيب به بيآنروز قر در
  

 خود درباره »نيسيموزه قد«در کتاب ، و دوست ولتری سنده فرانسويلسوف و نويبارون دولباخ ف، شيدو قرن پ
خ يبوده که از آغاز تاری ن مردانيرترياز شری کي، ک مرد خدا باشديست يبامی  که قاعدتًای ن مرديا«: نوشتی موس

هود بطور ينانش ملت يکه در دوران خودش و جانشی ن کسيو اتفاقا خود هم، جهان وجود داشته اند تا به امروز در
بود ی ر سر و کار داشت مدعيان ناپذيپای های بکاريها و فری تجاوز کارانه و نادرستی  ها و جنگ هادائم با قتل عام

، »قرن فروغ«گر يش ديلسوف آزادانديف،  همزمان با او».ستيش نيهوه بيی برای که خدمتگزار مهربان و نرمدل
از پدران ما و از خود ما ، یاپيپی  هاطول نسل در«: ن باره نوشتيهم ش دري خو»اديسيمو«در کتاب ، کال فررهين

م که نه تنها اقوام يقانونگذار بزرگ خدا بشمار رای بنام موسی مرد، ان مومنيحيته شده است که به عنوان مسخواس
ز بارها و بارها يان را نيهوديبلکه خود ، نبودن قتل عام کرد و زنان و کودکانشان را کشتی هوديگانه را بجرم يب

ی هوه از پايبرادران خود را بخاطر فرونشاندن خشم ر بکشند و مخصوصا برادران يگر شمشيهمدی واداشت تا به رو
 ».درآوردند

 
ی رادهايکه اصطالح معروف ا(آنان ی دائمی ان وغروغرهايهوديساکت کردن ی ر است برايهوه ناگزينا يسی در صحرا

فرستد آنها بی برا »یمن و سلو«نان مائده ی از آسمان بجا: پشت سر هم معجزه کند )از آن آمده استی لياسرائ یبن
شان يا که تشنه اند بری وقت )١٣، همانجا(ن کباب شده يفاخته بلدرچ، گوشتی و بجا، )۴، باب شانزدهم، سفر خروج(

از مس ی گريگزند مار دمی ابان آنها را يکه ماران بی و وقت )١١، ستميباب ب، سفر اعداد(اورد يرون بياز سنگ آب ب
نها يو با همه ا) ٨، کميست و يباب ب، سفر اعداد( آن عالج شود دنيبا دی ده ايبسازد که هر مار گزی بدست موس

نجا يز بود و ايرا که آنجا همه چيز، ميريابان بميتا در بی را چرا از مصر برآورد ما«: ت آوردند کهيان شکايلياسرائ
سخن ی حت. )۵، همانجا (»رسد کراهت داردمی که بما ی ن خوراک بدمزه ايست و دل ما از ايست و آب هم نينان ن

  ).٢٨، ست و دوميباب ب، سفر اعداد(بخشد می نی جه ايکند نتمی ز که آنانرا مالمت يگفتن االغ ن
 

، گذردمی در نی از گناه خود موس، کندمی ل صرفنظر يقوم اسرائی از هالک دسته جمعی هوه به شفاعت موسيبا آنکه 
کند می را آگاه ی ن جهت ويبد، او نترسند ندازه الزم ازل به اياسرائی او باعث شده است که بنی را که سهل انگاريز

و خداوند «: ش از آنکه قوم او پا به خاک کنعان بگذارد خواهد مرد و شخصا به ارض موعود داخل نخواهد شديکه پ
را که يز، شدی ن موعود داخل نخواهيوست و به سرزميپی به اجدادت خواهی ديآنگاه که کنعان را د: فرمودی به موس

ش از يپی موس ).١۴و١٣، هفتم ست ويباب ب، سفر اعداد( »یان کوچک کرديليچشم اسرائ و دری را باور نداشتم
ان يد و بدست الوــسينومی ی تومار قوم خود را در »یلياسرائی بنی بهانه ها« و اــهی رح نافرمانـــش، ودــمردن خ

ه خودخواه و منحرف و ين قوم تا چه پاينکه ايبر اباشد ی  بگذارند و مدرک»ثاقيصندوق م «سپارد تا آنرا درمی 
  .کندمی ن ييخود تعی نيوشع را به جانشيو آنگاه ، ره سرندينافرمان و خ

 
مانند تا به ارض کنعان می نا سرگردان يسی صحرا چهل سال تمام در، مصر خروج از ل بعد ازيو قوم اسرائی موس
خود تورات آمده است که سه  اتفاقا در .شودی تر از چهل روز طکم توانست درمی ن فاصله يکه ايصورت در، برسند

ن يدرباره سرزمی ريو خبرگی جاسوسی را برای بدستور خداوند گروهی موس، نايروز پس از فرود آمدن از کوه س
 ).٢٢-١٧، همانجا(روند می ی نان به کوهستان جنوبيا و )٣-١، زدهميباب س، سفر اعداد(فرستد می کنعان بدانجانب 

ن ياشاره بد داوبه در، یمحقق آلمان .زندمی جا  ابان درين بيل چهل سال در ايخود قوم اسرائ، ین آسانيبا همه ای ول
چوقت يکه هی ابانيب  نفر قوم خود را در۶٠٣۵۵٠مدت چهل سال ی که واقعا موسی ا قبول کرديآ«: پرسدمی امر 

 ١»؟ه باشدش از هزار نفر را نداشته است نگاه داشتيه بيامکان تغذ
___________________________ 

 )۴۶سفر اعداد، باب اول، ( نفر رقمی است که در خود تورات آمده است ۶٠٣۵۵٠رقم  -١
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هوه ينان به وعده خداوند ياطم که مصر را بای انيهوديآن ی شود که همگمی چهل ساله باعث ی ن سرگردانيا، بهر حال
 کتاب در .رندينا بميآب و علف سی ابان بيب ر و عسل ترک کرده بودند درين شيبه قصد سرزمی موسی اپيپی دهايو تأک

آن مردان ی آنان يعنی رفتند تا تماممی بيابان سرگردان  اسرائيل چهل سال دری بن«: اين باره آمده است يوشع در
يدند و خداوند به صحرا مردند از آن رو که آواز خداوند را نشن که از مصر بيرون آمده بودند به سر راه دری جنگ

پدرانتان قسم ی است و برای آن جار را که شير و عسل دری گذارم که آن زمينمی ايشان قسم خورده گفت شما را ن
  ).۶، باب پنجم، صحيفه يوشع بن نون (»خورده بودم که آنرا به شما بدهم بچشم ببينيد

  
اين مدت   است که هيچکدام از يهوديان نوزاد درسينا اينی صحرا اين اقامت چهل ساله قوم يهود دری های از ويژگ

که از مصر باز گشته ی ميان ششصد هزار نفر هر چند که در، شوندمی ختنه نی عليرغم دستور غالظ و شداد مذهب
ی موسی جنگ جانشين، بدين جهت يوشع .را اجرا کنند کم نبوده اندی که بتوانند اين فريضه مذهبی بودند قاعدتا کسان

 . ختنه کندی شود همه آنها را دسته جمعمی ض کنعان به فرمان يهوه مجبور را خود دری  هااز قتل عامپيش از آغ
  

و  .مختون سازی اسرائيل را همگی خود بساز و بنی و خداوند به يوشع فرمود که کاردها از سنگ چخماق برا... «
قوم ی و سبب ختنه کردن اين بود که تمام، کرد غلفه ختنهاسرائيل را بر تل ی يوشع کاردها از سنگ چخماق ساخته بن

صحرا بعد از بيرون آمدن پدرانشان از مصر بدنيا آمدند مختون نگشتند و يوشع ايشانرا ختنه کرد چونکه ايشان  که در
  ).٧-٢، باب پنجم، صحيفه يوشع (»را در راه ختنه نکرده بودند

 
مورد  تورات دری ادعی ارزياب در، اختصاص داده استی موسخود که چندين صفحه آنرا به ی ولتر در ديکسيونر فلسف

 : نويسدمی ، یيهوه و موسی مسلح از مصر به رهبری  اسرائيل۶٠٠٠٠٠فرار پيروزمندانه بيش از 
 
من شما را به صورت « :به يهوديان گفته باشد -کند می چنانکه تورات ادعا  -ی توان فرض کرد که موسمی آيا «

اين يهوديان بدو پاسخ نداده  و »؟شما از سرزمين مصر بيرون آوردمی لح تحت حمايت خدامسی ششصد هزار جنگجو
 در ما را عليه فرعون که دويست هزار سرباز بيشتر نداشت وی ششصد هزار نفری چه اين نيروی برا« :باشند که

 ما دری اگر خدا؟ یر نينداختآمد بکای درم شد و سرزمين آباد و حاصلخيز او به تصرف مامی برابر ما به يقين مغلوب 
زنده مصر را فلج کرد ی بريد و بدين ترتيب نيرو را سری سيصد هزار خانواده مصری يکشب بخاطر ما نخست زاده ها

ی را بصورت فراريان آن مای و بجا؟ یاختيار ما درنياورد دفاع را دری و اين سرزمين بی چرا تو نيز بدو اقتدا نکرد
بردن ما به ی مستقيم برای و تازه بفرض اينکه راه؟ یعلف سرگردان گذاشت آب وی بی ابانبي تکليف و گرسنه دری ب

 سور وی از راه کناره دريا بسوی يعن، یانتخاب کن -مالکيت آن نداشتيم  بری  که ما هيچ حق قانون-سرزمين کنعان 
ی تــرا به دشمنانمان داش ته ماکه اگر قصد تسليم دست بسی جهت خالف آن برد درست دری ــبه راه، یرـــصيدا بب

ی فرستاده او هستی گوئمی و تو که ، نجات دادی را با معجزه ا خدا ما؟ یبهتر از اين انتخاب کنی راهی توانستمی ن
به فرمان ی گناهکار که پدرانمان بعلتی گوئمی تازه پس از چهل سال بما ، صحرا پس از مردن تمام نسل اول ما در

 »؟د تا هيچکدام از آنها ارض موعود را بچشم نبينندبيابان مردن يهوه در
 

 تورات از آن سخن رفته آنطور که در، یشخصيت خود موسی ارزياب در، ازهمين فصلی بخش ديگر در، و هم او
خدا ی بايست به پيغمبرشان که از ديدار رويارومی ن، سينای آيا اين يهوديان سرگردان صحرا«: دهد کهمی تذکر ، است
آنچنان به خشم آمده بود که جابجا دستور کشتن بيست و سه ی کوه بنزد آنان بازگشته و با ديدار گوساله طالئ یباال در

ی گوئمی و بار ديگر ی که خدا را از روبرو ديده ای گوئمی تو که يکبار بما : داده بود گفته باشند هزار نفر از آنان را
ما گوساله زرين را ی غياب تو برا ادرت هارون را که خودش درچرا به عوض اينکه بر، یکه فقط نشيمنگاهش را ديد
که به  را سه هزار نفر از ما بيست وی ول، یدهمی مجازات کردن عنوان کاهن اعظم ی ساخت تا او را بپرستيم بجا

د يو باست ينی ن کشتار کافيکه ای گوئمی و تازه بما ؟ یکنمی خودت قتل عام ی های م به دست الويبود دنبال او رفته
ده يان خوابيله مديک زن قبياز آنها با ی کيرا که يز، ز کشته شونديگر نيست و چهار هزار نفر ديهوه بيت يرضای برا
آنرا ی ادعای طين شرايو تازه در چن؟ یده ايله خوابين قبياز همی خودت با زنی غمبر مائيکه تو که پيدر صورت، است
و  و رحمت توی مهربانگر يبار د دوی کيانتظار  د دريظاهرا با؟ ید هستم خداونيار مهربان و رحيکه بنده بسی دار
 ».ن برداشته شوديزمی ن بار نسل ما از رويم تا ايت باشيخدا

  
سندگان ين است که نويهود گفت ايخ يت تارين شخصين بزرگتريتوان درباره امی ی موسی آنچه بر اساس داستان تورات

هود ضرورت داشته يل اسطوره يتکمی را بسازند که برای امبريدرست همان پی سده اند تا از مويتورات کوشی واقع
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ان ـن فرميای غ به اجرايدريبی د و موسـدهمی ار ـان کشتــــغ فرميدريوه بـهي، اسر سفر خروج توراتـسرت در .است
نا يدر س .شوندمی هوه گردن زده يبدست ی با کمک موسی مصر چند صد هزار کودک و نوجوان مصر در .پردازدمی 
که نيم به خاطر ايطيش در .را بکشند گريدارد که همدمی  را در صحرا وای هوديهوه چهل هزار يبه دستور ی موس
ی دهد که تماممی فرمان ی هوه به موسي، قوم خودشان ه زنا کرده اند و نه با دختريان با دختران قوم همسايهودي

 دری اــپ وبا از اــب آنها را از نفر هزار ست و چهاريالحساب بی علند تا زياويآفتاب به دار باز ش يقوم را پی اــروس
 . آوردی م
 
توسط مجموع ی به دستور موس، ن جمع کردهيزم از زميروز شنبه ه نکه دريزم کش بدبخت به گناه ايهيک صحرا  در
ند که چرا بعد از تصرف کمی سرداران سپاه خود را غضب ، یزندگی ن روزهايآخر و در، شودمی ان سنگسار يهودي

ده . ده گرفته انديهود را نادين دشمن به کشتن مردان آن اکتفا کرده و زنان را نکشته اند و دستور خداوند يسرزم
گر يدی به خالف آن دوتا، ت شدهيا دوازده خوان هرکول از او حکايمعجزه خارق العاده که همانند هفتخوان رستم 

مردان  وان و جادوگران زنان ويدی ان آن بجاياست که قربانی داستان مرگ و خون ،ستينی حماسی های داستان دالور
نه ، ت داشته اندياز مسئولی چ سهميبا فرعون نه هی موسی زورآزمائ هستند که دری ان مصريو کودکان و چهارپا

 .فا کرده انديای ا مثبتيی چ نقش منفيه
  

ن بدنبال آنهمه معجزه و آکه به گفته تورات و قری انيهودي، درومی  تصور ن است که برخالف آنچه عادتًايجالب ا
ی تين بابت رضاينه تنها از ا، دارندمی افت يدری نا مرتبا مائده آسمانيسی صحرا ند و دريآمی رون يمصر ب مبارزه از
و ی موس د برايستند و با فريل گريو همه قوم اسرائ«: ر هستنديهوه درگيش يو با خدای ا موسببلکه دائما ، ندارند

نجا ما را گوشت بخوراند و يا ست که دريرا کيز، ميمرده بود ن مصريزم هارون همهمه کردند و گفتند که کاش در
االن جان ما خشک شده و  و؟ از به ما بدهدير و پيار و خربزه و تره و سيو خم يخوردمی مصر مفت  که در رای ماه
ازدهم و يی  هاباب، سفر اعداد (»ميخوردن نداری برای زيد چيآی که از آسمان می مزه اين خوراک بير از ايغ

  آنگاه جالل خداوند در...ميخود مقرر کرده و به مصر برگردی برای گر گفتند بهتر است سرداريکديو به « ،)چهاردهم
کند می من همهمه  ر را که برين جماعت شريند و اين قوم مرا اهانت نمايای مه اجتماع ظاهر شد و گفت تا به کيخ

که ی نين صحرا خواهد افتاد و به زميا شان دريا الشهو ، کنممی شان را به وبا مبتال ساخته هالک ينک ايو ا؟ بشنوم
  ).باب چهاردهم، همانجا (»بدانان وعده کرده بودم هرگز داخل نخواهند شد

 
* *  *  

از ؟ یالهی وح از؟ ز کجا آمده است ا-خ دانسته شد ي تار»یديتوح«ن ين آئي که بعدا نخست-هوه يتش سن پريآئ
گسترده ی بررس؟ کينزد خاوری از اقوام سامی کيبه عنوان  )انيعبر(رها ياز درون فرهنگ اپ؟ هوديامبران يپ
 را نه دری ن نوآوري اشِهيری را ويز، دهدمی ی  پاسخ منف هان پرسشينه به هر سه اين زميا د دريگموند فرويز

الد توسط يم ازش يقرن چهاردهم پ داند که درمی ی خاصی دين توحيآئ مصر و دری تانتمدن باس بلکه در، یجهان سام
ی به صورت سنتی تمدن مصر که تا آنزمان دری جائی ن نوآوريا در اد نهاده شد ويبن، یفرعون مصر، س سوميآمنوف
به  ش راي فرعون نام خول خودين دليبه هم .سپرده شد» آتون «بنامی واحدی گرفت به خدامی تعلق  ان متعدديبه خدا

» آخت آتن«ل به نام ين کنار نوساخته دری به شهر )االقصر( ز از لوکسوريرا ن تخت کشوريداد و پا رييتغ» آخناتن«
ان يگر خدايبزرگ آمون و همه دی آخناتن رسم پرستش خدا .منتقل ساختی محل تل العمارنه کنون در )افق آتن(

را ی شگفت آوری ديش توحيباز داشت و گرای سنتی  را از ادامه مراسم مذهبکاهنان و منسوخ کرد مصر رای رياساط
گانه بود که يی خدائ فرمانروا بود وی همه جهان هست بری عرفانی به صورت )ديخورش(آتن ی خداآن  رواج داد که در

ن يا .شدمی نش منعکس يآفراجزاء  جزء جزء جاللش در او بود وی اديبنی جلوه های بائيو زی و روشنائی زندگ
که ی را از جانب کاهنان قدرتمند مصری واکنش گسترده ای تی با و معروفش نفرتيهمسر ز آخناتن وی نوآور
ن فرعون يمرگ زودرس ا خت که پس ازيافتند برانگيمی خطر  ن بابت دريش را از ايت و قدرت همه جانبه خويموجود

ن اخناتون توت عنخ يچنانکه جانش، دي آن باز گردانیا بجان ريشيپی رين اساطين نوخاسته او را سرکوب کرد و آئيآئ
 . ده شد و نه توت عنخ آتوني نامTutankhamon آمون

  
هود شناخته شده از يقوم  هوه ويی دين توحيده دارد که آنچه آئين ساله خود عقيچندی های د به دنبال بررسيفرو

ی کيا يآخناتن ی از دستگاه حکومتی ک مصريم آن يقعامل مستی افته و حتيک راه يآتون به خاور نزدی مکتب مصر
ی ن بوده است که پس از سرکوبگريا ن کارياو از ای زه اصليو انگ، بوده استی دين مکتب توحيروان نسل اول اياز پ

ن ين آئيمصر آغاز شد ا ن آتون دريه ادامه آئيعلی که بدنبال مرگ آخناتن از جانب کاهنان مصری همه جانبه ا
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نه توزانه ين آتن بعدا رنگ کيآئی عرفان وی انسانی  هااگر برداشت و. کندی ه گذاريپای گرين ديسرزم را درنوخاسته 
 »انيمد«ی ل سامين نقل و انتقال بدست قبايای علمی ن بود که رهبريهوه را بخود گرفت بخاطر اين يآئی ر انسانيغ و

ک يخاور نزدی قيو فنی آشور وی و بابلی کلدانی  هاتمدنرحم و خون آشام يان بيبا خدا، هوهي، آنانی افتاد که خدا
ی خدا :سدينومی ن باره يا د خود دريفرو. یو روشنائی مظهر زندگی داشت تا به آتن مصری شتريار بيشباهت بس

آخناتن ی کتايی خدا» آتن«که ی محبت وی هود ساخته شد آن مظهر بزرگ منشيقوم ی هوه که برايبه نام ی کتائي
ی نيخواست ساکنان سرزممی روانش يبود که از پی رحم و خون آشاميتنگ نظر و بی محلی خدا، ن بود نبودنده آينما
ان بردارند و يم ر ازيشمش کند به زوری عسل جار ر ويشی آن رودها ده و وعده داده بود که دريکه او بدانان بخش را

 ١».آنهارا قتل عام کنند
 
 و ريخی اروئيروی راستا آنان دری مذهبی شه هاين انديزرتشت دانسته و بهمزمان با  آخناتن را، ژوهشگرن پيچند

 ن فرعون ازيا نکه مادريبخصوص با توجه به ا، و مبارزه با دروغ ارتباط قائل شده اندی به راستی اديه بنيشر و تک
ر به يصغی ايد که از آسبوی تيا هيی تانيهی های ائيز از آرينی تی نژاد بود و احتماال همسرش نفرتی ائيآری های تيه

معتقدات  د دريرا با» آتن«ی ن مصريشه آئيده است که رين عقيا اصوال بر، برتلوی محقق فرانسو. مصر آمده بودند
ن آتون يآئی نيکند که نمونه مکتب جهان بمی رساله خود اشاره  ز دريد نيفرو. ش از زرتشت جستيان پيرانيای مزدائ

است که ی ه متکين نظريا دو استنباط بر ن هريا. افتيزرتشت ی گاتاهای جهانی  هابرداشت د دريبامی را احتماال 
 . زرتشت قائل شده اندی برای سنت خ است که بطوريآن تار ک هزاره مقدم بريحدود  زرتشت دری زندگانی دوران واقع

 
* *  *  

و نويسنده ی يکطرف حامل وح زای موس، آنی بودن خدای شخصيت دو بودن کتاب وی قطب دوی به اقتضا، انجيل در
توان می را کم و زياد ن از تورات اوی چ حرف و نقطه اهي«شود که می تورات و قانونگذار بزرگ آئين يهود شناخته 

ی نقض و مقررات ديگری و بارها توسط خود عيس او بارهای مذهبی طرف ديگر قوانين و دستورها از و، »کرد
تواند می با زن خود نباشد ی مايل به ادامه زندگی ورد که هرگاه مردآمی انون قی موس .شودمی آنها گذاشته ی درجا
در  جزی دهد که هيچ ازدواجمی فتوا ی و عيس، را از خانه خود بيرون کند او نامه بنويسد و به دستش بدهد و طالق

ی د که چشم به جاآوری قانون می موس .حق طالق زن خود را نداردی قابل فسخ نيست و هيچ مرد، زنی صورت زنا
او ی نيز به سو بزند گونه چپت رای به گونه راست تو سيلی گويد اگر کسمی ی عيسی ول، دندانی چشم و دندان بجا

 یکه برا را زن زناکاری عيسی ول، داندمی قيد و شرط شايسته مجازات سنگسار ی زن زناکار را بی موس .بگردان
حرام و حالل ی های مورد خوراک در رای مقررات دقيق و مشخصی موس. گيردمی حمايت خود  برند درمی سنگسار 

از ــشود خوردن همه آنها را مجمی اين استدالل که همه اينها سرانجام به مزبله ريخته  بای عيسی ول، کندمی وضع 
عالم ان اـــايمی فرمان يهوه ختنه شدن را شرط اساسی اجرا با اينکه خودش ختنه نشده است دری موس. اردتشممی 
ی کند که ختنه واجب ختنه قلبمی بيند و تأکيد ی نمی اينکار ضرورتی است برا که خود ختنه شدهی عيسی ول، کندمی 

ی عيسی ول، شماردی می شرعی فريضه ا آنرای و مقررات مذهب )شنبه(احترام به روز سبت ی موس. یاست و نه بدن
تعيين مجازات گناهکاران ی کاهنان معبد يهود حق مسلم برای برای موس. بيندی عدم رعايت اين فريضه نم دری اشکال

 .را ندارندی کند که اين حق فقط مال خداوند است و کاهنان حق چنين داورمی تصحيح ی موسی ول، قائل است
 
 .داده شده استی ديگر همين کتاب توضيحات بيشتری اين زمينه درجا در
 
 ____________________________ 
١- Sigmund Freudعلت   وين منتشر کرد، ولی به سال های پيش از جنگ جهانی دوم در صدای خود را در و اين اثر تحقيقی پرسر  قسمتی از

برابرخطر تجاوز آلمان نازی به اتريش از او  ن خودداری ورزيد بدين حساب که کليسای کاتوليک درآمخالفت شديد کليسا از چاپ قسمت دوم 
 خودش در .کرد آنجا متن کامل اثر خود را منتشر در و. به انگلستان برود ين خطر، وی موفق شد از اتريش بگريزد وولی با وقوع ا. حمايت کند

 : مقدمه اين رساله می نويسد
 م واز دست بده را نتشار اين اثر اين اتکاااين داشتم که با  به حمايت کليسای کاتوليک درکشور خودم بودم و بيم از آنزمان اميدوار من در"

اما با حمله ناگهانی نازی ها دريافتم که کليسای . اتريش جلوگيری شود بخصوص باعث شوم که از فعاليت پيروان و شاگردان مکتب پسيکاناليز در
 ".از آن سخن می گويد که بتواند صدايش را بگوش آنهائی که بايد بشنوند برساند کاتوليک لرزانتر

و ارتباط احتمالی آئين آتن با معتقدات مزدائی توسط پژوهشگران متعددی مورد ارزيابی قرار " آتن"صری فرضيه ارتباط داستان موسی با آئين م
 Les Dieux de l’Egypte و )١٩٨٠پاريس، ( نوشته فليپ عزيز Moise et Akhenaton گرفته است که ازجمله جالبترين آنها می توان از

سی رتازه ترين بر .نام برد) ١٩۶٠نيويورک، (ی  نوشته ايمانوئل وليکفسکOedipus and Akhnaton و )١٩٩٢پاريس، ( نوشته کلودترونکر
 . می توان يافت) ١٩٩٧پاريس، ( مساديه  نوشته ژرارHistire generale de Dieu کتاب اين زمينه در را در
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. رودمی يل نيز بسيار فراتر تورات و انج قرار گرفته است که از حد تجليلی مورد چنان تجليلی قرآن همين موس در

  سوره مختلف قرآن بدو تخصيص يافته٣۴ که دری  آيه ا١٣۶ در، آمدهی تورات درباره موس تقريبا همه آنچه در
ی را برا) فلسطين(که يهوه مالکيت سرزمين کنعان  به قوم اسرائيل نيزی اين وعده موسی منعکس شده است و حت

 : قرآن تأييد شده است ئيل بخشيده است از زبان اهللا درابداالباد به قوم برگزيده خود اسرا
  

کرديم که بدان برکت داده ی آمدند صاحب مشرق و مغرب سرزمينی را که مستضعف بشمار می و ما اين قوم ...«
 یاساسی و البته تفاوت -تنها تفاوت  ١).١٣٧، اعراف (»که داده بوديم تحقق يافتی و چنين بود که وعده نيکوئ. بوديم

ی يهوه خدای پيامبر اختصاصی تورات موس توان يافت اين است که درمی اين مورد ميان قرآن با تورات   که در-
 در، شودمی جز مصالح قوم اسرائيل مربوط نی دهد به هيچ انگيزه ديگرمی گويد يا انجام می اسرائيل است و آنچه 

به همه ی از پيام توحيدی ابالغ نوعی م خداوند برااولوالعز مقام پيغمبر همين نقش را دری قرآن و صورتيکه در
 . کندمی  جهانيان ايفا

 
نجات قوم يهود از مصر و معجزات ی و مأموريت او برای و انتصاب او به پيغمبری روايت قرآن درباره تولد موس

 به نه معجزه شده قرآن تبديل در، تورات دری معجزات دهگانه موس .استی موسی تکرار دقيق روايات تورات، اوی پياپ
زننده بوده که از ی بقدر، بدست خداوندی قتل صدها هزار نوجوان و نوزاد مصری يعن، است و ظاهرا معجزه آخرين

شپش و ، ملخ، طوفان، سوره اعراف از پنج معجزه تبديل آب نيل به خون در. قرآن صرفنظر شده است انعکاس آن در
ی پيش پا او و شکافته شدن آب دريا دری به اژدها و يد بيضای وسمی چند مورد ديگر تبديل عصا در قورباغه و

، ١٠١ی، اسر(را آيات نه گانه ناميده است  قرآن آنها آب ياد شده که خود دررا يهوديان و غرق فرعون و سپاه او 
 دا را بربياد بياوريد نعمت خ، قوم منی ا«: گفته شده است کهی قرآن از زبان موس در يک مورد نيز در). ١٢، نمل
شما مقرر ی که خداوند برای و اندر آئيد به سرزمين مقدس، فرمود هنگاميکه برايتان پيامبران و پادشاهان مقرر، شما

بخود نديده بود و الزاما ی هنوز اسرائيل پادشاهانی زمان موس صورتيکه در در، )٢١ و٢٠، مائده (»فرموده است
 . نشده بود خواهد که بدانان اعطارا بی توانست از قوم خود شکر نعمتمی نی موس

 
، ١۵۴، نساء، ٩٩، ۶٣، ۵١، بقره(و با قوم يهود اشاره شده است ی نه آيه مختلف قرآن به ميثاق خداوند با موس در
در ، قرآن مورد تأييد قرار گرفته اين ميثاق همه جا در). ۴٩، زخرف، ٨۶ و٨٠، طه، ١٣۴، اعراف، ١۵۵و

قيد ) صندوق ميثاق ضبط شده و بعدا به معبد سليمان انتقال يافته است که در(ن آن مت صورتيکه به تصريح تورات در
 . تا ابداالباد فقط مذهب يهوه خواهد بودی شده است که مذهب اله

 
 ) ٣٩، طه( محب خدا، )۵٢، مريم(مخلص خداوند ) ١۴٣، اعراف(» اول المومنين «قرآن به صورت دری از خود موس

ی صحرا دری و که به دستوری آن به کشتارهائ دری هيچ اشاره ای ول، ياد شده )۴١، طه(ان و برگزيده بر همه مردم
 .بيابان ناديده گرفته شده است قوم اسرائيل دری سينا انجام گرفته نشده و اصوال دوران چهل ساله سرگردان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 
 )اسرائيلی بن(گفتم به شما ی اين زمين را چنانکه به موسی تمام: خداوند فرمود": تورات است که شع دراز صحيفه يوی اين آيه اقتباس آشکار -٢

صحيفه ( "بزرگی دريای نهر فرات تا مغرب يعنی از مشرق يعن، شما بر آن گذاشته شود به شما داده امی را که کف پای بخشيده ام و هرجائ
  ).۴ و ٣، باب اول، يوشع


