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 روایتی از تورات  سوم: فصلنور و ظلمت در روایات دینی/ 

 

به ی معنایی مشترکی هستند. تا حدودی در حوزه کاریندانمتاریکی و 

ها و زمین با تاریکی آغاز ی آغاز در آفرینش آسمانروایت کتاب پیدایش، نقطه

انگار روند  ای در کار نبود.ی از پیش آماده شدهیعنی طرح و نقشه .شده بود

نه بعدها تغییر این گما آفرینش گیهان از راه آزمون و خطا صورت پذیرفته است.

 از ازل دارای حمکت و نور بوده است. خداوندچنان دانسته شد که کرد و 

این روایات، تلقی انسان از آفرینش بوده است و نه آنچه  ای ازهم پارهشاید 

 را از آن خبری نیست کسیی غیب است و در پس پرده

 

 تمهید:

اء و کاتبان یکه به مرور زمان توسط انب ییهاو افزوده« تورات»ق عبارت است از یعهد عت یمجموعه

ش، یدایپ یهامشهور است به نام« تورات»ن که به ید آمده است. پنج کتاب نخستیل پدیاسرائیبن

 اند.ه شناخته شدهیان و تثنیخروج، اعداد، الو

ت یب اهمیق به ترتیعهد عت یهاکتاب یهیبق 1دانند.یم ین پنج کتاب را منسوب به خود موسیا

اء یمقدس( که به مرور زمان توسط انب یها)نوشته  میل( و کتوبیسرائاء بنییانبم )کتبیئیعبارتند از نو

اصالح  یاعنوان مجموعهبهالد یاند که در قرن سوم قبل از مد آمده؛ و نوشتهیل پدیاسرائیوکاتبان بن

 2ت بر آن زده شد.یهود، مهر خاتمی یشده و مورد قبول، توسط علما

ل گرفت شک )تلمود(ی عهد عتیق که توراتِ مکتوب نام گرفته بود، توراتِ شفاهیپس از مجموعه

به با استناد علمای یهود در حل و فصل مسائل روز  های مفصلتحلیل که عبارت بود از تفسیرها و

های در حوزهطی بیش از چهار قرن همچنین بسیاری از مباحثاتی که علمای یهود  عهد عتیق؛ آیات

  3.ی بابل و فلسطین داشتند در این مجموعه انعکاس یافته استعلمیه

                                                

 ی پارسی، بخش وحی و الهام  ای از تلمود، تالیف: ای، کهن. ترجمهگنجینه - 1

ی پارسی، چاپ اول، تاریخ تمدن، جلد دوم، ترجمه، و همچنین: ویل دورانت،  162ی همان، صفحه -2

 676یصفحه

دیده اند که معنای درس و بحث و آموزش در آن احتماال از این جهت تورات شفاهی را تلمود هم نامیده - 3

  است. شود. این مجموعه از قرن دوم قبل از میالد تا حدود دو قرن بعد میالد را به خود اختصاص دادهمی



  ali-tahmasbi.com                                                              سوم: روایتی از تورات فصلنور و ظلمت در روایات دینی/ 

2  

 

ها هزار کتاب و مقاله منتشر ش از دهین تورات، بیخ نگارش و تدویتار ینقل است که تا کنون درباره

ار دراصالت متِن تورات)اسفار یبس یهاکیدها و تشکیظاهرا باز هم ابهامات و تردشده است و 

ن سطور. با یت راقِم این مجال است و نه در صالحیا یپنجگانه( وجود دارد که شرح آن نه در حوصله

 گر، از انسجامید ینیاز متون د یم که نسبت به برخیمواجه هست ین احواالت، اکنون با متنیا یهمه

در همین جهان است و ربط  یبرخوردار است. این انسجام البته در ارتباط با واقعیِت زندگ یشتریب

ل در یاسرائیبن یداریاز عوامِل پا یکین، ید همیشا 1به آخرت و عالم پس از مرگ ندارد. یچندان

و ظلمت را  شتابزده به همین متن موجود، نور ین مجاِل اندک، با گذریدر ا 2خ بوده است.یطول تار

 ام. کرده یریگیپ

 

 نشینور و ظلمت در داستان آفر

 یهاک لفظ در جملهی. ینسب ین معنایه هستند و چندیپا یک معنای یها دارامعموال اغلبِ واژه

     خواهد بود.  یه به هرحال باقیپا یکند اما معناپیدا  یاتازه ینسب یگوناگون، ممکن است معناها

یک لفظ مواجه هستیم. در  یبرا ینسب یاز معناها یاگسترده یما با شبکه یگاهن یبنا بر ا

 است.  کار رفتهمتفاوت به ینسب یبا چند معنا یکیژه تاریو به و ییق هم، روشنایعهد عت یمجموعه

 ش آمده است که:یدایاتِ کتاب پین آیدر اول

ُلّجه، و روح خدا  یبر رو یکیبود و تار ین تهید، زمین را آفریها و زمدر ابتد اخدا آسمان

 ها را فرو گرفت.سطح آب

کوست، و خدا ید که نیرا د ییشد، و خدا روشنا یبشود، و روشنا ییخدا گفت روشنا 

 جدا کرد یکیرا از تار ییروشنا

 /میالوه -2 / ابتدا -1شود که عبارتند از: یده میار مهم دیبس ی ه سه نکتهین آیبه گمان من در اول

 . مده استآ ز نهادنیدن و تمی، دییدوم نیز، روشنا یهی. در آ/یکیتار -3

                                                

 ی تلمود پدید آمده است.مفاهیم بهشت و دوزخ و عالم پس از مرگ نیز در همان مجموعه - 1

ظاهرا اولین توراتِ مکتوب در روزگار هخامنشیان صورت پذیرفت و نقل است که در همان دوران از عبری  -2

از به آرامی هم ترجمه شده است  سپس در قرن سوم قبل از میالد توسط شورایی هفتاد و دو نفره 

عبری به زبان یونانی ترجمه شده است. این زمان، بعد از فتوحات اسکندر بوده است که بسیاری از 

ها بود و فرهنگ و زبان یونانی ترویج النهرین و شمال افریقا، در تسلط سلوکیمناطق خاورمیانه، بین

تناد کنند، ناگزیر به ترین متِن اصیل تورات اسمیشد. اکنون هم اغلب کسانی که خواسته باشند به کهن

 کنندی هفتاد و دو تن باشد مراجعه میهایی که منسوب به همان ترجمهترجمه
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ی "خدا" معادل لفظ ی تورات به پارسی، کلمهتوجه به این نکته ضروری است که در ترجمه

ی "خداوند" معادل با "یهوه" تفاوت معنای این دو لفظ در ادامه مشخص خواهد است و کلمه ""الوهیم

 الوهیم حضور دارد  شد. فعال در اولین آیات پیدایش، تنها 

است که واقعه در  ییهانهیزم و پیش زمینه یبودنش، معموال دارا ییابتدا یبا همه ییهر ابتدا

 ینه به علل و عوامل. اما برایش زمیدارد و پ یشتر به زمان و مکان بستگیب نهیافتد؛ زمیآن اتفاق م

از ابهام  یام باشد در پردهیآن هم که الوه یهنیزمش یست و پین یانهیچ زمیجا هنین لفظ در ایا

ست که ابتدا خدا یانه نیهم در م ینیادیبن یست. ذرهیدن نینه، قابل دیش زمینه و نه پیاست. نه زم

 یرهاز همان ذ یگریِر دیم را تعبیاگر الوه یند؛ حتیافریرا ب یتین را گسترش دهد و گیادیبن یآن ذره

 ماند. یک و مکتوم میباز هم راِز "ابتدا" همچنان تارم، یکن ین تلقیادیبن

 یدروازهبه  ""ابتدامعنای توان گفت که ین را می، تنها اینیبا استناد به متن تورات و از منظر د

ـر یو غ یکـیتار درم ـور دارد و آن هـحض« میالوه»ن دروازه، تنها یـرون ایماند که بیم یـهستورود به 

ش یمان خویزمــان است و نه مکان، نه ماده، نه ملکوت، نه عالم ذر که خدا پست، نـه ــیچ نــیاز او ه

 ن. یسیو نه نوِر فروهرها و قد یینه روشنا 1ان نهدیرا با ما در م

رون از زمان و مکان بود، با همان رازِ "ابتدا" همآهنگ و یو ب یهست یروِن دروازهیز که بیم نیالوه

 یزیم چیتوانیه بر زمان و مکان است که میاشاره گذشت که ما با تک ن بهیش از اید؛ پینمایگانه می

کند قادر یگذر م یبر بام یوش ما هم که هر لحظه از بامیاِل  کولیخ یم؛ حتیرا به تصور در آور

 یدر باره ییبزند و آنچه را هم که در متون مزدا ید و چرخیبگشا ین دروازه بالیرون ایست در بین

ن جهاِن یاست که از هم ییهالیها و تمثم، همه با کمک از استعارهیخوانیم یهست نیا یفراسو

د بتوان از دو یدر "ابتدا" را شا یکین، مفهوم تاریشده است. بنا بر ا ه گرفتهیبه عار ینیو ع یماد

، یهست یهیماا همان بنُ ینکه خدا یم در دو گمانه مورد تامل قرار داد؛ اول ایا بهتر بگویمنظر متفاوت 

ن یرفتِن ایو احتماال از راه آزمون و خطا انجام داده است. و دوم پذ یکینش را در تارین گام آفریاول

نگاه  یگبه خدا ندارد و معطوف به نابسنده ین داستان، ربطیدر ا یکیگر که مفهوم تارید یگمانه

ناگشوده،  یانده و به عنوان رازده و مکتوم میما پوش ینش براین گام آفریاست که نخست یانسان

 یتوان از خود متن شواهدیهر دو گمانه م یخود گرفته است. ظاهرا برا یما را در چنبره یشهیاند

 ان کرد.یرا ب

 

                                                

 ی هفتم)اعراف(از سوره 127ی عالم ذر، اشاره به آیه -1
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 اول: یگمانه یدر باره

حا یکه نباشد، تلو ییهستند. روشنا یمشترک ییمعنا یتا حدودی در حوزه یکارو ندانم یکیتار

و  یکیم در تاریماند که الوهین میست. به ایش آماده شده هم نیاز پ یمعنا است که طرحن یبه ا

ز ی" نرّ با مفهوم "ش یکیر، مفهوم تارین تعبینش خود را آغاز کرده بود؛ در ایاز راه آزمون و خطا آفر

بلکه  ستین شر ت و خواستِ خالقِ یل نیع شر، صرفا به دلیاز وقا یاریتواند ارتباط برقرار کند. بسیم

انجام  یکینش در تارین گام آفرین چون اولیباشد. بنا بر ا یکارهمان تاریکی و ندانم یجهیتواند نتیم

 هم بوده باشد.  اممکن است همراه با خلل و خطگرفته بود 

 یکیابد و از تارییک میند، آن را نیآفریرا م ییم روشناین که الوهیها و زمنشِ آسمانیپس از آفر

ت افیگونه دوام نینش به ایکند. آفرید مینش خود تاکین مدام بر خوب بودِن آفریکند همچنیجدا م

 د:ینش آدم رسیکه نوبت به آفر آن روز تا 

د، و گفت یشان را نر و ماده آفریا د،یصورت خدا آفرد، او را بهیو خدا آدم را به صورت خود آفر

 .دیر شویبارور و کث

نش خدا بود که در روز ششم انجام گرفت؛  و روز هفتم خدا از ین آفریآدم، آخراین اسطوره، در 

 یروز هفتم، به معنا یهفت برا یشمارهخواند.  مبارک را روز نیگرفت و ا یش آرامیکار خو یهمه

و دور از روزگاران  ، گویااش هم آغاز است، هم انجامکامل که هرنقطه یارهیمثل دا ت است؛ یتمام

ای به تمامیت بوده مثل هفتخوان رستم، هفت آسمان، هفت اشارهعدد هفت ها در اغلب اسطوره

    کشور، و....

ن نام یافت، ایگرهم ید ینام م )خدا(یالوه دار شد،یتِ خود پدیدر تمام یکه هستهفتم ن روز یدرا

ن نام، یدر ا 1اند؛دانسته« بودن»ر سوم شخص از مصدر یهوه" را ضمیهوه )خداوند( بود. "ی تازه 

ر از ی" غین نکته که "هستید بر ایالبته با تاک  2ند.ینمایگانه میده و یو خداوند درهم تن یهست

" هم یا ما خود "هستیم اما آیادا کردهیپ یاز هست یاا ما هرکدام بارقهها باشد؛ ظاهرهستنده

 م؟ یهست

هوه، دو نام یم و ین باشد که الوهید ایتر شال شمرده شد؛ درستیهوه، خداونِد قوِم اسرائیبعدها 

 « معمار» ییکه در نسبت باساختن بنا یشود. مانند کسیت شمرده میدو موقع یبرا

 «.پدر»و در نسبت با فرزندانش شود یده مینام

                                                

     متون مقدسهمین بخش در  و دنیای مدرن هللا نک:  -1

 جا ناِم خدا آمده مرادف الوهیم است در این متن، هرجا نام خداوند، آمده مرادف یهوه است و هر -2

http://ali-tahmasbi.ir/p/Holy.text/New.theology.pdf
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ها در متن نشانه ینش خود را مبارک خوانده بود برخین حال که خداوند خدا، روز هفتم و آفریدر ع

. نبودپایدار ز، چندان هم ید در مورد خوب بودِن همه چیو تاک ینیبن خوشیتورات هست که انگار ا

ر ر و شیکه خنیباشد از ا یلید تمثی، شایزندگ ان باغیک و بد در میدار شدِن درخت معرفت به نیپد

ن درخت یا یوهیکو است اما میار نیز بسید همه چیگوینهفته است و با آنکه خدا م یدر ذاتِ هست

بهشت                                        هست که در  ارتیسبب باز شدن چشم آدم به شر وهیدارد و انگار خوردن از م یگریطعم د

ماند که ین میکند که از آن درخت نخورد به ایآدم را منع مکه خداونِد خدا نیپنهان است. اخدا 

 د.یایشر به چشم ب یهیا آن مای یدوست ندارد نقص

شود، چند یخورد و چشمانش باز میک و بد میمعرفت به ن یوهینکه آدم از میدرست بعد از ا

برابر خداوند هراسان در  یانین عریند؛ از ایبیخویش را م یدهد، آدم عریانیب رخ میاتفاق عج

 کند. یشود و خود را در پس درختان پنهان میم

، و پنهان شدن از حضور خدا، با هم مرتبط هستند. یانیدن عرینجا، باز شدن چشم، دیظاهرا در ا

 یزیآدم است؛ چ ین داستان، احتماال اشاره به آشکار شدن آلت تناسلیدر ا یانیعر یمنظور از معنا

ب و حکومت و یبر رق یکهن، برتر یهان در اسطورهیاغلب جانوران و همچن یِ ستیز یکه در رفتارها

 یگریخ با اشکال متفاوت دین نماد در بستر تارید. ایآیش مین نماد به نمایگران، با ایبر د ییفرمانروا

ا حکومت در دست پادشاهان و فرمانروایان که در تورات هم باره یدا کرد، مانند عصایظهور و نمود پ

اشاره ندارد بلکه به قدرت و  یو جنس یشهوان ین نماد صرفا به امریاد شده است؛ ایاز آن 

نشستن در  یبرا یگر، نمادیر دیشود. به تعبیب هم مربوط میفرمانروا نسبت به رق یِ هوشمند

 له. یبر قوم و قب ییگاه پدر و فرمانروایجا

، در یع بودن آدم در برابر ویت خدا و مطیحاکمن منظر، البته با یشگاه خدا از ایآدم در پ یانیعر

در  2سته است که "آدم" را به عنوان سرنمونین داستان، شایفهم بهترِ ا یبرا 1رد.یگیتعارض قرار م

 3ها را در خود دارد همانگونه که در قرآن آمده است.آدم یهمه یهایژگیم که ویرینظر بگ

، از شرم نبوده باشد یانیم از حضور خدا به هنگام عرن محتمل است که پنهان شدن آدیبنا بر ا

 م که گفته بود:ینیبیآدم با خدا هم م ین را در گفت و گویبلکه از ترس بوده است و ا

ترسان  دمی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیخداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: کجا هست

 انمیرا که عریگشتم، ز

                                                

 

2 - archetype  ین، کهن الگو، صورتِ مثالیالگوی نخست 

 رک: بخش فرهنگ واژگان / آدم - 3
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د از آن جهت ی. شایدارند و نه ترس یان هستند اما نه شرمیخداوند عر گر هم در حضوریجانوران د

ه ن امکاِن بالقویو ا ده شده بودیه خداوند آفرینند. تنها آدم بود که شبیبیب خداوند نمیکه خود را رق

ن از نظر ید. ایسلطنتِ بر مردمان خلع نمادگار خود را از یزد و آفریرا داشت که با خداوند به رقابت برخ

 کرد:یم ید در برابر آن کاریبود که با یخداوند همان شرارت و بد

. دهیو بد گرد کین عارف ، کهاست از ما شده یکی مثل و خداوند خدا گفت: همانا انسان

 ماند ابد زنده و تا بهبخوَرد،  ز گرفتهین اتیح خود را دراز کند و از درخت مبادا دست نکیا

خدا ملعون خوانده  یف شده بود، از سویک توصیار نیکه قبال بس ییزهایچ ین و همهیسپس زم

نداشته  یوجود خارج یگردد چنان که انگار چنان بهشتید میشود و بهشت و باغ عدن هم ناپدیم

ار آتشب یرهایخود را با شمشان ین خداوند کروبیشتر نبوده است. همچنینانه بیبخوش یو جز تصور

ب خود آدم، رقم یرق یگمارد و مرگ را به عنوان سرنوشت محتوم برایم یرامون درخت جاودانگیپ

ر شد عورت خود را بپوشاند. ید و ناگزیگرد یگونه بود که ترس بر وجود آدم مستولنیزند احتماال ایم

 از لعنت خدا یاندکو همین سر نهادن ، است خداوند یسر نهادن به ارادهعورت معنایش پوشاندن 

 ب آدم کرد. یرا نص ینسب یکاست و برکت

نش، به آن سبب بود که جباران یخدا از آفر یمانیات تورات، داستان طوفان نوح و پشیمطابق روا

ن جهت لعنت خداوند و ظلمِت مرگ یع نبودند از اید آمده بودند که خداوند را مطین پدیار در زمیبس

 یارد و بهانهیگیبود مورد توجه خداوند قرار م عادل و خداترس یآنان فرو گرفت اما نوح که مرد

ش یم که پینیبیگر از داستان نور و ظلمت، قوم لوط را مید یانش. در پردهیآفر یبقا یشود برایم

در وادی ظلمت غلطیدن  ، این گونه کوری به هر حال فروشوندیمبتال م یهمه به کوراز هالک شدن 

 شود.شمرده می

توان معادل همان بهشت یشود، میخداوند بر انسان إعمال م یمفهوِم برکت و لعنت را که از سو

 یافتن از سویو اسالم طرح شده است. برکت  یین مزداییکرد که در آ یتلق یا نور و ظلمتیو دوزخ 

در کمال  یریدن به پیبرخوردار شدن؛ و رس یو امکاناتِ زندگ یهست ییاز روشنا یعنیخداوند، 

که احکام او را  یدا شد، کسانینسبتا قانع کننده پ یاسخمرگ هم پ ینعمت و شادمانی. برا

بازگشت به ظلماتِ مرگ، روانشان زندانی ظلمتِ خاک نخواهد شد  ین قرار دهند، به جایالعنصب

ن یبر هم یم و عهد خداوند با او، مبتنیدا خواهد کرد. داستان ابراهیندگان تداوم پیبلکه در جاِن آ

ر کند. و یتِ او کثیندگان و در ذریدهد او را در آیم وعده میخداوند به ابراهکرد است. در آن عهد، یرو

 که ظلمات است و فشار دندان.  ییدن به جایفرو غلط یعنیخداوند،  یلعنت از سو
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 م که : یخوانیل مین به نقل از سموئیهمچن
 

را یران در ظلمت خاموش خواهند شد، زیدارد، اما شرین خود را محفوظ میمقدس یهایپا

 که انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد

  

 :اوندقوِم خد

گانه است، او که بوده و یو بودِن مدام،  یهوه" با هستی" یتر به اشاره گذشت که معناشیپ

ش خوانده یل را قوِم خویهوه( اسرائین بارها در تورات و ضمائم آن، خداوند)یهست و خواهد بود. همچن

ابداآلباد است، قوم خویش خود که گونه است. بنا بر این چندان دور از انتظار نیست که خداوند همان

هم  یتِ جمعیگرِ هوانیله، و ملت بیمانند قوم، قب یهاینام ببخشد. یتداومی ابد یرا نیز در این گیت

 یان، نامندگیر شدن و تداوم یافتن در جاِن آیل کثیعقوب بود اما به دلینکه لقب یل با ایهستند. اسرائ

 شود. یقوم م یبرا

 -3سرزمین موعود/ -2یهوه/  -1مطرح شده است که عبارتند از درهم تنیده  تورات سه قلمروِ در 

م یقوم، اورشل یکلمه یجاهوه بهیند و ینمایده میم درهم تنیز قوم و اورشلیموارد ن یادر پاره / قوم

 ِن موعود بود.یسرزم یدهد که کانوِن اصلیقرار مرا مورد خطاب 

، هم شامل یت جمعیهو ک فرد خاص.یاست نه  یت جمعین لفظ قوم، اشاره به هویبنا بر ا 

له ـیکنند. افراد قبیست میکه در آن ز ینیشود و هم مردگاِن آنان و هم سرزمیک قوم میزندگاِن 

از را خواهند ین امتیا ،ودـــکت خداوند شامل آنان شت کنند و برـیهوه را رعاین یکه قوان یدر صورت

ندگان فروزان یروشن در جان آ یش ملحق شوند و همچون چراغیافت که پس از مرگ به قوم خوی

 یاهیوستند و الیش پیبودند که به قوم خو یعقوب از کسانیم و یت تورات، ابراهیمطابق روا باشند.

 1درخت تنومند قوم شدند. یهاهیاز ال

وستن به قوم خود است. یگر از پید یهم نماد ین آباء و اجدادیمدفون شدِن جسم در سرزم

مدفون شدند که ارض موعود نام گرفته  ینیعقوب همه در همان سرزمیم، ساره، اسحاق و یابراه

گذشت در یوسف میرگ ل از مصر، با آنکه حدود چهارصد سال از میاسرائیبود. در داستان خروجِ بن

دهند ین مقدس خود انتقال میوسف را از خاک مصر به سرزمی یهال استخوانیاسرائین حال بنیع

 ز با قوم خود همراه باشد.یتا او ن

                                                

 22، اعداد، باب 26پیدایش، باب  -1
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فه و یله و طاین قوم و قبیماند. همچنیله میافراد قب یمادرِ همه ین جهت، قوم به مثابهیاز ا 

 یافراد دانسته شده است. در زبان پارس یباشد و مادِر تمامیمؤنث م ییزیستگاه، به لحاظ معنا

 نمان است. یسرزم یم اشاره به همان وجه مادرانگییگویم« هنیممامِ »هم که وطن خود را 

 

بر  ییو فرمانروا یشود، رهبرین، مادر افراد شمرده مین ساختار که هم قوم و هم سرزمیدر ا

ل را قوم خود یهوه اسرائیکه  یباشد و هنگامیله هم میو پدر افراد قبقوم، به معنای شوهر قوم 

 داند.یشمارد، همزمان خود را شوهرِ قوم و پدرِ افراد قوم هم میم

ن یها آسمان مذکر دانسته شده و زمافت که چرا در اغلب فرهنگیتوان درین شرح مختصر میبا ا

  1.ینیدانسته شده و نفسِ انسان مؤنث و زم یمؤنث، و چرا روح خداوند مذکر و آسمان

ل یانج یرهایشود. بعدها در تعبین و انسان تنها به نور خداوند روشن میرها، زمین تعبیدر ا

 2ن است.یاز جنس زم یشده که مادر و یح تلقی، همان پدر مسید که پدرِ آسمانیم دیخواه

نِد ویل در تورات آمده، پیاسرائ یند" که براتوان گفت که مفهوم "قوِم خداویبنا بر آنچه گذشت، م 

مانند  ییزهاین جهت چیکند. از ایان میب ین هستیو هم ین زندگیقوم را با "بودِن ابداآلباد" در هم

  شودیده نمیتورات د ین در اسفار خمسهیآخرت و بهشت و تِن پس

خانواده  یپدر خانواده خود را فرمانرواگونه که د که در نظاِم پدرساالر، همانیتوان فهمین را هم میا

ن رقابت یشمارد. بنا بر ایداند خداوند هم خود را فرمانروای قوم و پدر افراد قبیله میو فرزندان خود م

بوده است که خود را پدِر قوم  یان خداوند و کسانیست بلکه رقابت مین« پدر=والد»ان خداوند و یم

  3شمردند.یقوم م یو فرمانروا

                                                

 نک: بخش فرهنگ واژگان، روح و نفس - 1

 ی من، و انتشار از سوی نشر یادآوراننک: مریم مادرِ کلمه، نوشته -2

 خدای پدر.... هشتم،خداوند، بخش ی در بارهنک:  -3
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ن و یکند که خود را مالک زمیان نقل میاز فرمانروا یاریبس یهاگر اقوام، خاطرهیخ ما و دیرتا

 شمردند.یقوم م یفرمانروا

هوه را خوار بشمارد از ین یاز افراد قوم احکام و قوان یدر تورات بارها تکرار شده است که اگر فرد

ان یکه خودش و فرزندانش چنان از م یشود. منقطع شدن از قوم، یعنی کسیقوم خود منقطع م

نماند. بیشترین تاکید خداوند در مورد احکام، به  یندگان باقیاز او در آ یو اثر ی، نامیادیبروند که 

به چپ و راست  یااو ذره یهاشود و اینکه خداترس باشند و از فرمانیپرستش خود او مربوط م

 منحرف نشوند. 

ن کنند، ییخود تع یبرا یگر خواستند پادشاهید از اقوام دیقلل به تیاسرائ یکه بن یهنگام

 تیل شکایخود اصرار کردند، سموئ یخواسته اید و چون قوم بریبا آنان مخالفت ورز یل نبیسموئ

 گفت: ینزد خداوند برد و خداوند به تلخ

ا بر ردند ترا که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کیآواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، ز

 م.یننما یشان پادشاهیا

نوشته بودم و تکرار  یبا عنوان نبوت و پادشاه یان در مقالهیش از این داستان را پیشرح مفصل ا

شد، باییهوه م یکنیزِ سوگل یبه تعبیر دیگر، قوم که به مثابه 1د،ینماینم ین مجال ضروریآن را در ا

شود. ی دارد که از دامن خود زاده است، این مانند نوعی زنای با محارم هم تلقی میچشم به مردان

به « قوم» ین جا است که گاهیدرست از هم. دارددیگر  هم چشم به فرمانروایانی از قبایلگاهی 

ن به ین مضامیال، ایدر کتاب حزق .رودیگر میاِن دیخدا یه شده است که از پیفاحشه تشب یزن

ه یگال یش به تلخیده خاطر از رفتار همسرِ زناکار خویرنج یصراحت آمده است و همچنان که شوهر

 خواند.یه دارد و او را زناکار میوه گالیز از قوم خود به همان شیهوه نیکند، یم

بر  یدییتواند تایش، میاو با قوم خو یهاینش و قهر و آشتیمکرر خداوند از آفر یهایمانیپش

ان نبوده یحساب شده در م یاروشن و نقشه ینش، طرحیش از آفرید پیهمان گمانه باشد که شا

افته یرورت یصبه مرور ش آمده، و یآغاز شده، با آزمون و خطا پ یکینش، از تاریاست و داستان آفر

 ت.اس

این سخن به شرطی ست. یمطلق ن یگر، خداونِد تورات، قادر مطلق است اما دانایر دیبه تعب

اعتبار خواهد داشت که خاستگاه روشنایی و دانایی را یگانه و مشترک تلقی کنیم و تاریکی و 

 اند. شرارت را نیز با نادانستگی و تاریکی همخانه دانستهرا در قلمروی دیگر.  دانشیبی

                                                

 همین سایتی نبوت و پادشاهی در مقالهرک:  -1
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ران به مشورت نشسته است. منظور ین است که او با شریهم ا یکیوب از خداوند یا یهاهیگال      

ا ید که آیازمایوب را بیرد تا ایگیم میبا او تصم یطان است که خداوند در گفت و گویران، شیاز شر

ن یبه هم طان است؟ینکه حق با شیا ایشمارد؟ یواقعا خداترس است و خداوند را دوست خود م

ش رقم زده یها را برابتین مصیران اید که در مشورت با شریگویصراحتا به خداوند موب یجهت ا

 است.

رسد نویسندگان گمناِم کتاب ایوب، نخستین کسانی هستند در تاریخ یهود که با بیان نظر میبه

ه چگونه کاینخداوند را به خودش و به قوم نشان دهند و های کاریندانماند داستان ایوب توانسته

در پیش بود تا در  ی. هنوز راه درازدهدمشاور خود قرار میشیطان را ها کاریخداوند با همین ندانم

 ، خداوند را منزه بخوانند و شیطان را از درگاه او دور نمایند.یهای دینیتلق

 

 از خداوند یرات در تلقییتغ

خود را به  یق، جایگر از عهد عتید ییهاِت نسبتا تلخ اندک اندک در بخشین حال، آن روایدر ع

ت یبه همان روا یادیمان آمده که تا حدود زیدهد؛ مانند آنچه در کتاب امثال سلیم ینیبخوش ینوع

د که یم دیوحنا خواهیل یژه در انجید و به ویشود. بعدها در عهد جدیک مینش نزدیاز آفر ییمزدا

 شود.یتر مکیدهش نزددر بن ییت مزداینش چه اندازه با روایداستان نور و ظلمت در آفر

ر ید آمده بود و خیهمزاد پد ینوینش در دو مرحله اتفاق افتاده بود. ابتدا دو می، آفرییت مزدایدر روا

بال د قید آیپد یتیکه قرار بود در گ ییزهایچ یانه وجود داشت و همهیتینشِ گیآفر یو شر در فراسو

هات ج یرد. از برخیک قرار گیمِن تاریدار شده بود تا در مقابله با اهریا ملکوت پدی ییروشنا ینویدر م

ند و سپس یبیبود که مهندس ساختمان تدارک مروشن  یاو نقشه یمانند طرح« نویسپنت م»

، نویا سپنت می، ییروشنا ینوین میآورد. همچنید میمورد نظر خود را پد یمطابق همان نقشه، بنا

 شود. یلک شمرده ممُ  یناربیو ز یبِن جهاِن ماد

ر یین تغیشود مقدمات ایشمرده م1«میکتوب»ان جزو آثار یهودیمان که در نزد یدر کتاب امثال سل

 :دیگویسخن م یمعنو نوری یتوان مشاهده کرد. آنجا که حکمت به مثابهیهود مین یینگرش را در آ

 

                                                

های اند که نه جزو تورات است و نه وحی و الهام انبیاء، نوشتههایی گفتهکتوبیم، ظاهرا به نوشته - 1

ی عهد عتیق به رسمیت حکمت آموزی است که توسط کاتبان دینی یهود پدید آمده است و در مجموعه

 است.شناخته شده 
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، از برقرار بودم از ازل . من، از ازلشیخو از اعمال ، قبلخود داشت قیخداوند مرا مبداء طر

 یهاچشمه که ی، وقتمولود شدم ها نبود منلجهّ  که ی.  هنگامجهان از بودن شیابتدا پ

                         . دمیها مولود گرداز تلّ  شیها برپا شود، پکوه از آنکه . قبلوجود نداشت پر از آب

 او آسمان که یرا.  وقت مسکون غبار ربع اوّل بود، و نه صحراها را هنوز نساختهو  نیزم چون

 که یقرار داد.  وقت لّجه را بر سطح رهیدا که ی، و هنگامآنجا بودم من ساخت را مستحکم

قرار داد، تا ا حّد یدر به د. چونیرا استوار گردان لّجه یهارا باال استوار کرد، و چشمه افالک

 را نهاد. نیاد زمیبن که یاو تجاوز نکنند، و زمان آبها از فرمان

 1.کردمیحضور او اهتزاز م به شهی، و همنمودمیم یبروز شاد ، و روزنزد او معمار بودم آنگاه

 

 دوم یگمانه یدر باره

شه با رازِ یسان و جدال اندنگاه ان یگ، معطوف به نابسندهیکین بود که تاریدوم ا یگمانه

نجا ن آیدن است، بنا برایانسان، د یبرا ییم که حاصل روشنایرینش است. اگر بپذیآفر یناگشوده

تواند همان یم یست، تا حدودیدن آن نیکند اما قادر به دیرا احساس م یزیکه انسان بودِن چ

دِن خداوند، هم در تورات و ید یاو برا یو تمنا یاد آورد. داستان موسینگاه انسان را به  ینابسندگ

 است: یهم در قرآن آمده است و در هر دو متن پاسخ منف

 2.ند و زنده بماندیتواند مرا ببیرا انسان نمید، زید یتوانیمرا نم یو گفت رو

 یا موسیآمد یل میاسرائ یبن یبه اردو یگفت و گو با موس یت تورات، هرگاه خداوند برایبه روا

ت تورات ین روایدند. ایدینم یزیک چیظ و تاریغل یرفت، قوم جز ابرینا میفت و گو به طور سگ یبرا

ان به نگاه انس یماند تا همان نابسندگیل میک تمثیشتر به یباشد ب یواقع یش از آنکه داستانیپ

ای است بر چشم انسان. و همین انگار آن ابر سیاه غلیظ، پرده اد آور شود.یرا  یا به هستیهوه ی

 اسیر پندارها شود. شود تا انسانی تاریک است که سبب میپرده

 یتنمب یتوان داستانیحا میتلو آمده،در تورات زا که خداوند  یستینش و چیداستان آفر بنا بر این،

ده از یپوش یتوان با قلمروهایرا  م یکیخدا؛ و قلمرو تار یانسان دانست و نه دانشِ ازل یبر تلق

د، یگویم یکیکه از لجه و تار یش، هنگامیدایاول از کتاب پ یهیذهن انسان مرتبط دانست. در همان آ

 داستان توسط انسان انجام گرفته است: ییآرا توان گفت که صحنهیم

                                                

 کتاب امثال سلیمان، باب هشتم، ندای حکمت -1

 33خروج، باب  -2
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 ها را فرو گرفتخدا سطح آبُلّجه، و روح  یبر رو یکیبود و تار یتهنیزم 

مردم آن روزگار قابل  یدا دارند؛ آنجا برایناپ ییها ژرفاانوسی"لجه" دور از ساحل است، آنجا که اق

 یتوانست پایشد، هنوز انسان نمیات مرقوم مین ایظاهرا در آن روزگاران که ا 1نبود. یدسترس

اها یدر یسون جهت بود که آنید از ایشا انوس بگذارد.یاق یانوس به آن سویاق ین سویخود را از ا

ال و اسطوره یخ یز و در حال و هوایبود، آن کرانه با عبور از ظلمات هراس انگ یارا اگر هم کرانه

د یتورات پد یریگش از شکلیبود و ظاهرا پ یبابل یاگمش که اسطورهلیشد. داستان گیسر میم

 2کند.یدر مها را به ذهن متبان صحنهیآمده بود، هم

 ژهینش و به ویدرک ساز و کار آفر یتالش انسان برا یکیم، یشوینجا با دو موضوع مواجه میدر ا

که کاتبان متناسب با دانشِ  ییهایپرداز صحنه یگرینش چه بوده است، و دیکه مقصود آفرنیفهم ا

د که ینمایم یهیبوده است. بدز یل نیتخ یرویده بودند و اغلب با بهره گرفتن از نیآن روزگار تدارک د

 ن داستان رخ داده باشد. یان ایدر ب ییخطاها

تواند یرا نمو عوامل پنهان آناتفاقات ان یروابط م ین است که آدمیا یکیتار یهایژگیاز و یکی

ده بوده به عنوان معجزه یانسان پوش یحواث که ساز و کارش برا ین ممکن است برخیند. بنا بر ایبب

ن را یاند اما ااز ما بوده یتریل قویقدرت تخ یان داراینیشید پیشود. شا یتلقخداوند  یاز سو

ن یرد. احتماال همیوقایع برگ یم که دانش آن روزگار، هنوز قادر نبود حجاب از ساز و کار برخیدانیم

 زند. یامیب با همع یا درست و نادرست در طرح آن وقایمسئله سبب شده است که راست و دروغ، 

 

 گیتیانه ینور و ظلمت در زندگ

. منیمربوط به قلمرو اهر یکینو و هرمزد بود و تاریمربوط به سپنت م یی، روشنایین مزداییدر آ

خود را از همان  ییبود روشنا ینوییم یفروهر یداشتند، انسان که دارا ینوییم یاشهیو ر یانین هر دو، بنیا

با هرمزد  ین و همپرسگیروزِ پس یتوانست خود را برایبود که م یین روشنایدانست و با همیهرمزد م ینویم

 هرمزد بود.  ینویدن به بهشت و میرس یبرا و کاربرد آن ییت روشناین اهمیآماده کند. بنا بر ا

                                                

اند تا لجه را به معنای بخار و ابر تعبیر کنند و تیرگی و برخی مفسرین جدید کتاب مقدس کوشیده -1

 ای به کالم مقدس وارد نشودتاریکی را به آن نسبت دهند شاید به این جهت که به لحاظ علمی خدشه

ه بخش پایانی داستان گیل گمش که پس از مرگ دوستش انکیدو و در جستجوی درخت اشاره ب -2

خدای پدر برساند و نشانی درخت « تیمپیشنهاوت»کند تا خود را به جاودانگی، از دریاهای مرگ عبور می

ر دریاها جاودانگی را از او بگیرد. در داستان اودیسه اثر هومر نیز عالم ظلمانی که عالم مردگان است زی

 تصویر شده است
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ز نهادن یدن و تمید ید آمد براین پدیها و زمنش آسمانیپس از آفر ییت تورات، روشنایاما در روا

ست. ین یو معنو ینوییم یانه دارند و امریتیگ یو ظلمت، کارکرد یین روشنایا . بنا بریتین گیدر هم

هوه راه آنان را ین موعود، یدن به سرزمیرس یل( قصد خروج از مصر دارند برایاسرائیآنجا که قوم)بن

سرگردان  یکیان فرعون در تاریروند و سپاهیراه م ییل در روشنایاسرائیبن یکند و اردویروشن م

 شوند:یم

مصر  نیبر زم یایکیبرافراز، تا تار آسمان یسو خود را به : دستگفت یموس و خداوند به

 کرد احساس بتوان که یایکید، تارید آیپد

 یروز در تمام تا سه ظیغل یکی، و تاربر افراشت آسمان یسو خود را به دست یموس پس

 کنی، لخود برنخاست یاز جا یروز کس دند. و تا سهیدینمگر را یکدید آمد و یمصر پد نیزم

 بود. ییروشنا شانیا یهادر مسکن لیاسرائیبن عیجم یبرا

سینا همچنان ادامه داشت.  یل و در صحرایاسرائین اعجاز در طول سفر بنیت تورات، ایبه روا

شتر به ذهن یداستان داشت، اما آنچه بن یهم از ا یگریل دیتاو یمعنو یتوان با نگاهیاگرچه م

به ملکوت و عالم معنا و آخرت نداشت، بلکه  یهوه، ربطی ییشود همان است که روشنایمتبادر م

 "شخینا" به معنای برای رسیدن به سرزمین موعود و تداوم حیات در همین زندگِی گیتیانه بوده است.

 شود یدار میی مومنان پدنور خداوند، در همین جهان و در چهره

. ستیت چندان مورد نظر نین روایاز ُملک در ا ین" و ملکوتِ جدایز، "تِن پسیبه عنوان رستاخ یزیچ

انسان مقرر شده، همه  یخداوند برا یاز سو یهست و اگر بخشش و انتقام یاگر حساب و کتاب

 خواهد بود. یو ماد ینین جهان عیدر ا

های آموزهدر علمای تورات بعدها و پس از فراز و فرودهای بسیار، رسد که نظر میبه در عین حال

و بهشت و دوزخ هم تا حدودي  پرداختندبه عالم پس مرگ هم  جمع آوری شده تلموددر خودشان که

 .جاي خود را در فرهنگ يهود باز کرد

/ مشهد1393هفتم تیرماه   

1399مجدد در بهمن ایش ویر   

 

 

 

 


