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 يميامبران ابراهيپ فصل هفتم: خداوند درسلسله

 يلهک سلسي يوستگياست مانند به هم پ ييتا محمد، ماجرا ياز موس يميان ابراهياد يسلسله يوستگيهم پبه

د و ابد، به رشييتوسعه م يبعد يهاشود، در نسليه آن آغاز ميگذار اولانيدر اعصار گذشته که توسط بن يپادشاه

م يمختلف تقس يز به قلمروهايرسد و گاه نيان خود مي، به پاک سلسلهيرسد، و باز هم به عنوان يکمال خود م

 .شوديم

ح کلام ياست. مس ين توسط رسول بعديشيرسالت رسول پ يريگيو پ يوستگيهم پبه ين تشابه صرفا از جنبهيا

دهد. يح ارائه ميو مس ياز کلام موس ياتازه يز خوانز بايآموزاند، و محمد نيتازه م يليتازه و با تاو يرا در ساحت يموس

ر بزرگ آن و امبي، در سه پينيد يک سلسلهيرا به عنوان  يميان ابراهياد يوستگيهم پبه يهانشانه  گرير ديبه تعب

 .توان نشان داديل، و قرآن ميآن را در سه کتاب تورات، انج ير تکامليس

ن يا را در خود دارد. بنا بر يوستگيهم پن بهيگر از ايد ييهان رسولان، نشانهيا ييايو جغراف يت نژادين موقعيهمچن

م. يناستفاده ک« يمين ابراهيد»م از يتوانيم« يميان ابراهياد»استفاده از اصطلاح  ين نوشتار به جايش فرض، در ايپ

 .باشديز ميد متن قرآن نيياست که مورد تا يان نکتهيا

ت، و يحيهود، مسين ييروان سه آيان پين گمانه را طرح کرد که اختلاف ميتوان ايمش فرض فوق، يبر پ يمبتن

ن يد ارسينظر مها و قرآن نباشد بلکه بهليان سه متن موجود تورات، انجيم يادياز اختلاف بن يد ناشياسلام، شا

گر که يعوامل د يد برخيو شا متفاوت است. يهاها و مکانها در زمانروان آنيمتفاوت پ يهاياز تلق ياختلاف ناش

 .از آن اشاره خواهد شد يادر ادامه به پاره

 :از آن عبارت است يت دارد که برخيه از جهات گوناگون اهمين نظريطرح ا

 يهشيخ تحول انديآنچه ما امروز از تار  واز يک سو خ جهان يبا تار يسهيرا در مقا ينيد ين سلسلهيت اياول: موقع

، همان يمين ابراهيد يسلسله يآغاز برا يا واقعا نقطهينکه آيم و ايل قرار ده، مورد تاماز سوی ديگر ميدانيم ينيد

رسش ن پيخود ا ياست و در پ ين پرسش احتمالا منفياست؟ پاسخ به ا يخاک ين کرهيبشر در ا يآغاز زندگ ينقطه

ندازه ن اي، انشيداستان آفرن يين سه آيروان ايپنزد سبب شده است که  يعواملآورد که پس چه يد ميگر را پديد
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ش از يم بيخلقت تا روزگار ابراه از آغاِز تورات اتين رواين سلسله دانسته شود چندانکه در ايک به زمان ظهور اينزد

 دو سه هزار سال شمرده نشده است؟

خ تفکر يافتن تاريان يپا يمعنان سلسله در روزگار محمد رسول، به يدن ايان رسيا به پاين است که آيگر ايپرسش د

 مشخص؟ يادر سلسله ينيخ ديتار يک دورهيدن يان رسيا به پايبشر بوده است  ينيد

ها ا تمدنيشود کدام است؟ آيده ميکلام هر سه رسول د  مشترک که از آغاز تا انجام و در يهايژگين ويدوم: مهمتر

 يهادا کردن وجوه مشترک خود از برخورديتوانند با پيسلام مت و ايحيت، مسيهوديمنسوب به  يکنون يهاا فرهنگي

 بکاهند؟ يکنون

 يشهيرا در اند يم روند رو به رشديتواني، ميمين ابراهيمانده از د يراث برجايو تامل در م يا با بررسينکه آيسوم: ا

ر يبشود؟ به تعيدور م ين ورزيا به عکس، انسان امروز از آن گونه ديم؟ يمشاهده کن يمين ابراهيمنسوب به د ينيد

م يتوانيا ميانه داشته و دارد؟ و آيبلوغ گرا يروند ينيد يم که نگرهيدان بدهين گمانه ميم به ايتوانيا ميگر، آيد

 ستادهيآغاز شده تا به انسان بر خود ا هيت در باغ بهشت اولياز دوران طفول -خيتار يدر محور طول-انسان  يم زندگييبگو

 .ده؟يتمند رسيحسابگر و غا يهست نيدر ا

 يد صورت مسئله برايان است تا شايدر م يست. کند و کاويها نن پرسشيبه ا يروشن و قطع ين مجال پاسخيدر ا

ت يحيست، ميهودين ييا هر سه آي يمين ابراهيکه در د ياديبن يژگين کند و کاو به سه ويخودمان آشکارتر شود. در ا

 دازمپريو اسلام وجود دارد م

 

 يتمندينش و غايآفر  واحد، يخدا

ت به عنوان تنها قادر مطلق اس« خدا=الله»، طرح مفهوم يميامبران ابراهيپ يدر سلسله يکانون يرسد نقطهينظر مبه

ا ب يتمندينش و غايها و قرآن، خدا، آفرليو سرنوشت انسان را به دست دارد. در هر سه متن تورات، انج يکه زندگ

« نجات يدغدغه»و « هبوط»، « نيبهشت نخست»ز از ين سه متن نير انسان در ايتصو ياند. و در بارهههم گره خورد

 .اد کرديتوان يم
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از  ياگسترده يو شبکه 1اندقرار گرفته يمتفاوت مورد مطالعه و داور يکردهايهستند که با رو يها موضوعاتنيا

 همدلانه به متون مقدس يان نوشتار با نگرهين سطور هستم در ايراقم ااند. من که د آوردهيها را پدليرها و تاويتفس

« نشيآفر» ،«خدا»ن، موضوعات يد يروانشناس يهاهينظر ياز برخ يريو بهره گ يليتاو يشتر با نگاهيام و بک شدهينزد

 .کنميم يريگيرا پ« يتمنديغا»و 

 ين در برخيش از ايکند. پيت مينش حکايند خدا و آفرويپ  در متن تورات از« هوهي»به « ميالوه»ل شدن نام يتبد

« هوهي»و « ميالوه»به تفاوت « متن مقدس يدر معنا شناس يتامل»مربوط به  يهان سلسله نوشتهيها و همچنمصاحبه

 رونياشاره دارد که ب ييا به خدايروها يشود به نيتورات که مطرح م يدر هرکجا« ميالوه»نکه يو ا  2امداشته يااشاره

 .اشاره دارد يبه هست يبه نحو« هستن»ا ي، «بودن» يبه معنا «هوهي»رون از عالم خلق است و يا بينش يآفر ياز دروازه

مخاطب  يندهياست که سرنوشت و آ يتمنديغا ينش، معطوف به نوعين طرح هر دو مضمون خداوند و آفريهمچن

 .دهديرا هدف خود قرار م

حکام ن استدلال استيت وقوع آن معمولا با ايد در متون مقدس طرح شده، قطعيان وعد و وعگر، آنچه به عنوير ديبه تعب

ر ينموده رقم خواهد زد. به تعب ينده را به آن گونه که طراحيز آيد، همو نين بار آفريکند که همان که نخستيدا ميپ

 يان قطعينيشيکه آن گذشته در باور پرد يگيم يات خود را از گذشتهينده، مشروعيطرح آ يگر، کلام خداوند برايد

نش يداستان آفر يها چگونگن چالشيا ياز جمله .مواجه شده باشد ييهاد با چالشينمود و امروزه شايو درست م

عالم خلق در شش روز،  ينش تماميکند. مثلا آفرين باب طرح ميد در ايجد يکه مباحث علم ياست و چند و چون

 مسائل يارينش زوج او از خود او، و بسيو بعد هم آفر يات در ويدن روح حيو سپس دم خلقت آدم از گل يا چگونگي

 م يک شويبه متن مقدس نزد يکرد علمياست که اگر با رو يهين دست. بديگر از ايد

                                                           
دهد تا رد و يگونه که ظاهر متن نشان مهمان خ گذشته بهين موضوعات در تاريا يبودگن به واقعیاز اعتقاد مؤمن - 1

اند و تا کند و کاو روانشناسانه که در دوران ک شدهيبه متن نزد يکرد علميکه ظاهرا با رو يکسان يبرخ يانکار از سو

 تازه منجر شده است يونگ به گشودن پنجره هاي يهاد آغاز شد و در پژوهشيمعاصر از فرو

 متن مقدس يدر معنا شناس يدر فهرست تامل« قیکرانه و عهد عتیبزمان »د به ینگاه کن - 2
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ر يغ ييهابا تناقض  ميقرار ده يک مورد بررسيزيو ف يست شناسيع را با نگاه و ابزار علم زيآن وقا يو قرار باشد تمام

 :د کهيآيش ميد پين ترديم و ايشويقابل انکار مواجه م

ام خدا ياز جانب خداوند و پ يخلقت جهان و آدم آمده واقعا سخن يخ و چگونگيآنچه در متون مقدس به عنوان تار -1

 به رسولان است؟

 ل خلاق است؟يتخ يا حاصل نوعيآ -2

ر يرسولان متبادر شده است؟ به تعب يبه خودآگاه يدآگاهناخو ياست که از حوزه ينين موارد مضاميا يا همهيآ -۳

 يتوان آن عرصه را حوزهيناشناخته است که م ياانسان از عرصه يتلق ين کتب مقدس، نوعيات مضاميگر آيد

شود، همان ياعماق طرح م ياست که در روانشناس يقلمرو« ناخودآگاه»نجا منطورم از يد؟. در اينام يناخودآگاه

 .است ونگ مطرح نمودهيکارل گوستاو  که يقلمرو

د آن يدهد شايهم هست که نشان م ييهاها نشانهن داستانين حال در ايبس پر ابهام است. در ع ييهاها نکتهنيا

 ۳داشته باشد ياز ناخودآگاه همخوان ييهاشده است با بخشيشمرده م يگاه نزول وحيکه جا يآسمان

 و يکيکشد، سخن از تارير مينش را به تصويآغاز آفر يکه نقطه يوقتش، يدايه از کتاب پين آيدر نخست

آن  يکوچک بر رو يارهيهمچون جز ين زندگيکه بعدا زم ياکرانهيب يايا دريها دا( است و آبيناپ يهالجه)عمق

بوده  ييزهايچ يکيو تار يکرانکياند. انگار بنش شمرده نشدهيها و نه لجه، جزو آفررها، نه آبين تصويه شد. در ايتعب

را هنوز يکرد. زيم يرا تداع يکرانگيان، بينيشيها در تصور پشوند. آبينش مربوط ميآفر يو هستند که به فراسو

شود، يطرح م «يناخودآگاه»اعماق به عنوان  يا آنچه امروزه در روانشناسيافته بودند. آيآن ن يبرا ياان کرانهيآدم

 ندارد؟ يکرانگيو ب يکيبا آن تار يشباهت

                                                           
« ينفس و روح با ناخودآگاه يرابطه»متن مقدس که عبارتند از  يدر معنا شناس يد به چهار بخش از تاملینگاه کن - 3

ا ي يدرون ياعه، واقيام وحیپ»ژه به ي، و به و«ايو زبان رؤ يوح»، «معهود يگفت و صوت به امر يب يااشاره يوح»، 

 «يرونیب يامر
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بشود، و  ييها را فرو گرفت، و خدا گفت روشنالجه، و روح خدا سطح آب يبر رو يکير بود، و تاريو با ين تهيزم»

 «شد ييروشنا

ش، يدايات کتاب پين آيا در نخستيدا کرد؟ گويپ يتيسنخ« يخودآگاه»و « ييروشنا»ان يتوان ميا نمين آيو همچن

ک يدن، و تفکي، دييرد و روشنايگيجان م« کلمه»د، يآيخدا به جنبش در م شود که روحيآغاز م يينش از جايآفر

 است؟ نشيانسان از خدا و آفر يا تلقيخدا است  ين اتفاقات برايافتد. اياتفاق م ييو روشنا يکيان دو اقنوم تاريم

محدود و  ييتو روشناش نهاده و در پريفراپ يگام يک ناخودآگاهيتار يهاجنگل ياز اعماق ناشناخته يانگار آدم

ور از را منظيبزرگ باشد. ز ياد واقعهين باينش پرداخته است. ايش به قرائت داستان آفريخو يخودآگاه يشکننده

نش، يفرگر، در داستان آير دياست. به تعب ين هستيافتن انسان در ايحضور  يتا چگونگين متن، نهايدر ا« نشيآفر»

 .شوديم ين هستيش در ايمتوجه وجود خو يده است که آدميفرا رس يالحظه

ز هست ين يخودآگاه يبه عرصه -يهر انسان –نش، داستان گام نهادن انسان يتوان گفت که داستان آفرين ميبنا بر ا

 .کسره خلاص شده باشدي يکيو تار يکرانگيآن ب يآنکه از چنبرهيب

که  يعيهمان وقا .توان مورد تامل قرارد داديه به هم ميگونه، در دو ساحت متفاوت اما شبنينش را به ايداستان آفر

 يگريدر هر مکان و زمان د يگريهر آدم د ين آدم نقل شده است، در زندگيش نخستيدايپ ين داستان برايدر ا

 .افتدياتفاق م  زين

آن  يژهيوف شده که محدود به زمان و مکان و مخاطب يتعر ينيک رسالت ديها اگر چه در چار چوب ن داستانيا

 ديتواند باشد، لذا دور از انتظار نبايم يهمگان ياعام و تجربه يارسولان بوده است اما از آنجا که به هرحال دغدغه

دا يپ يز تسريگر نيد يهاها و مکانرون بزند و به زمانيخاص ب يآن سلسله يو از محدوده هيباشد که از چارچوب اول

 .اندو اسلام شناخته شده يحي، مسيهودي يهاکه امروزه با نام ييهاها و ملتتمدن يبشود برا يراثيکند و م

 «خدا = پدر»مفهوم 

 يرگيد يدانسته شده است اما نکته يعام و بشر يادغدغه« يتمنديغا»و « نشيآفر»، «خدا=الله»حال که طرح نيدر ع

 مواجه شده باشد يجد يهاد امروزه با چالشيشود که شايده ميد ينيراث دين ميهم در ا
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ان مسلمانان يآشکار طرح شده است و در م ياگونهبه يحيو مس يهودين يياست که در دو آ« خدا=پدر»و آن مفهوم  

ن ييبا دو آ يرسد که در عمل تفاوت چندانيق در آمده است اما به نظر ميبه تعل يضمن يدگيپوش ياگر چه در نوع

ان يحيکه مثلا مسلمانان به مس يراديو ا ينينه از منظر تفکر د« پدرخدا=» يگر نداشته است. چالش در بارهيد

وران بلوغ تا د يفرزند با پدر از روزگار کودک يمواجهه يو چگونگ يروانشناخت يهاليشتر در تحليرند، بلکه بيگيم

 .خواهم داد شتر مورد کند و کاو قرارين نکته را بيقادر مطلق. در ادامه ا يآن باور به خدا يو سپس فرافکن

ن در هر سه متن مزبور، ياد شده است. همچنير مذکر يبا ضما« خدا= الله»ل و قرآن، از يدر هر سه متن تورات، انج

تواند از موجبات اقتدار يم يژگين دو ويا  ظاهرا .نديافريزها را بيدهد و چ« باش»فرمان « کلمه»قادر است با « خدا»

 .مطلق خدا باشد

همسر و فرزند شمرده  يپدر خانواده که نان آور خانه و فرمانروا يکيم. يند گونه پدر مواجه هستدر متن تورات، با چ

از  له است و در توراتيکل قب يله که بزرگ و فرمانرواياد کرد. و دوم پدر قبيتوان يم« والد»ر يشود و از آن با تعبيم

ن ياز ا لهيله و افراد قبيس قبيان رئي( ميت)پدر فرزندبنو يشود. رابطهياد مي« ملک=پادشاه»و « سيرئ»آن با عنوان 

 .مطرح شده است« خدا»در ارتباط با « پدر»منظر قابل تامل است. اما در تورات، مفهوم کلان 

 ييک خانواده، بلکه از نظر اقتدار و فرمانروايتوالد و تناسل در  ينه صرفا از جنبه« خدا=پدر»است که مفهوم  يهيبد

شوهر  يرا داشته که مادر خانواده در خانه يهمان نقش يتا حدود« لهيقب»ن، يطرح بوده است. بنا بر ا له قابليبر قب

رابطه  نيفه در ايله و طايچون قب ييهاکرد. مؤنث بودن ناميدا ميله را پيز نقش شوهر قبين« خدا= پدر»داشته است. و 

 .تواند معنا دار باشديم

ه اد شدي يم به عنوان مادريآمده، از قوم و اورشل  مياورشل يرانياز اسارت قوم و و يا، آنجا که گزارشيدر کتاب اشع

  4.ش کرده استياش را نوشته و رهانامهاست که خداوند طلاق

 يشود، هنگامياشاره دارد، حوا که زن آدم شمرده م يبشر يخانواده يريکه به شکل گ ييهان داستانيدر اول يحت

 هوه حاصل کردمياز  ياکنون فرزند :ديگويآورد ميا ميرا به دنن فرزند خود يکه نخست

                                                           
 ۰۵ا، باب یق، کتاب اشعیعهد عت - 4
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هوه در تولد فرزند يهر حال نقش گر هم هست اما بهيد ييهال به گمانهيفوق چند پهلو و قابل تحو ياگرچه جمله

 يل متينجکسو در ايح که از يا داستان تولد مسيآ .توان از آن صرف نظر کرديچندان پر رنگ دانسته شده است که نم

ن ياز همان نخست ياتازه يگر فرزند خدا دانسته شده است، بازخوانيد يکند و از سويشجره نسب نقل م يو يبرا

 تواند باشد؟يهوه نمياز  يحوا خانم و حاصل کردن فرزند يآبستن

ا همسر مطرح مردانه است که معمولا در ارتباط ب يصفت« وريغ»ور بودن اوست. يغ« خدا=پدر»گر يد يهايژگياز و

ال يژه در کتاب حزقيدر اسفار خمسه و به و .بودن و شوهر بودن همراه است« مذکر»بودن با « وريغ»شد. مفهوم يم

 .ور بودن خدا به وضوح نشان داده شده استيغ

به ن چرخش يا .کندير مييتغ يعبور از متن تورات تا قرآن، تا حدود يبودن خدا در پروسه «وريغ»رسد يبه نظر م

 .افتديت اتفاق ميحيژه در ظهور مسيو

م که يله هستيقب يدر ارتباط با فرمانروا« پدر= خدا» با « پدر= پادشاه»ان يجدال م يدر متن تورات شاهد رقابت و حت

 ان قوم ويدر م يپادشاه يريشکل گ يتوان از کتاب داوران و چگونگين مورد ميد. در اينمايرخ م يجد يابه گونه

رند يز که شاه شبانان بودند، ناگزيل نين روند، آباء اسرائياد کرد. در اين امور را يد خداوند از ايشد يآزردگلن ديهمچن

ن ي. ارنديله به عهده گيقب يرا برا« پدر يخدا» يله کمرنگ کنند و نقش رسول از سويقب يخود را برا ينقش پدر

در ادامه باز هم  .به خود گرفت يترين سو شکل جديبه ا ياز روزگار موس يمين ابراهيد يبود که در سلسله ياتفاق

 داشته باشم يااشاره« باش»و فرمان « کلمه»دانم به نقش يگردم اما قبل از آن لازم مين موضوع باز ميبه ا

 نشيل خلاق در آفريتخ

ا يش داشته است؟ آنش نقيل خلاق انسان هم در داستان آفريتوان گفت که تخيا ميآ يعلاوه بر قلمرو ناخودآگاه

 د؟ين عالم را آفريا يرد که خدا با کلمه همهين تصور را بپذين اندازه هست که بتواند ايدر نزد انسان ا« کلمه»قدرت 

و آنچه را گفته « بشو»دهد که ياو فقط فرمان م يعنيند. يآفريزها را ميچ« کلمه»ات کتب مقدس، خدا با يدر روا

 ست.يشناسد نيکه دانش امروز م يعين طبيکدام از قوانچيها تابع هآمدند يها و پدن شدنيا« شوديم»
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خود  يسازد و بر جهان انتزاعيپر افسون و پر معجزه م يخود جهان يبرا ييکه در تنها يل خلاق کودکياما با تخ 

 .ک استيکند نزديحکومت م

ت يانسان را با واقع يو مواجهه يه عالم واقعب ين جهان انتزاعيعبور کودک از ا يرشد، مرحله يدر مباحث روانشناس

 .ن مراحل رشد دانسته اندي، از دشوارتريهست

ند ت خود عبور کيدوران طفول ين است که چنانچه فرد در مراحل بلوغ نتواند از جهان انتزاعين سخن ايگر ايد يمعنا

آن جهان  ند و بسا کهيبيم يتيانه و عارگيب ين عالم واقعين سپرده باشد، طبعا خود را در ايو دل به آن بهشت نخست

 يا به عنوان پدري «آلدهيامن»به عنوان « خداوند»کند و  ين عالم واقع تلقيا يدر فراسو يقتيرا به عنوان حق يانتزاع

ونه گمحتمل است که داستان بهشت به آن يکند. بسيم يراث خود را به فرزند واگذار خواهد کرد تلقيم يکه روز

 .ز در خود داشته باشديت را نيل خلاق دوران طفولين گونه تخياز ا ييهاهيداران مطرح است، مانيد اغلب دکه در نز

ت يل طفولين تخيعبور انسان را از ا يشود که تلاش شده تا چگونگيده ميد ييهانشانه ينين همه در متن ديبا ا

ل اقتدارگرا ين روند، آن تخيشود اما در ايم« کلمه»م که خود ينيبيح ميها را در داستان مسن نشانهينشان دهد. ا

ان يکلمه=ب»خود را به  يابتدا جا« کلمه=فرمان باش»رد و يگيدر مواجهه قرار م يت جهان هستياندک اندک با واقع

 يوت را به سيطفول يال انتزاعيشه و خيشود که انديم ياهمچون پنجره« کلمه»گر، ير ديسپارد. به تعبيم« دهيا

ن دياز مراحل رس ياد مرحلهين شايکند. ايبارور م ير را در آدمييمعطوف به تغ يد و ارادهيگشايم يت هستيقعوا

 .ز شمرده شودين ينيبه بلوغ د

خلاق  ليابد که آن تخيين نکته را در ميز ايکند. و پسر نيواگذار م« پسر»راث خود را به يم« خدا=پدر»ن مرحله، يدر ا

ن يشي، آن اقتدار پيت هستيبا واقع يش داشت، اکنون در مواجههيدر تصور خو« کلمه=فرمان باش»ز که ا ياما انتزاع

 .نخواهد برد ييش راه به جايب خود بر دوش خويدن صليجز با کش «پسر»را ندارد و 

 تهران 1۳۱۱ن يست و نهم فرورديب


