
 

 
 

 یشواهد قرآنبر  یدبا تأک یهود یخداباور یندفرا

 2پوریقربان یامکس، *1یرگخواجه یرضاعل

 دانشگاه شهرکرد یاراستاد .1

 دانشگاه شهرکرد یقیو عرفان تطب یانکارشناس ارشد اد .2

 (77/2/49 :پذیرشخ ی؛ تار71/77/49افت: یخ دری)تار 

 دهیچك

شیود  ادیان توحیدی یا ابراهیمی  حسسیوم حی  وبندی ادیان جزکه در تقسیم گذشت خداباوری در تاریخ قوم یهودسر

خدایان در خدای  واحد را  ۀتا حل شدن هم و باور به ارواح طبیعت 7پرست از جان حسیر پرفراز و نشیب  را ط  کرده و

 ۀحرحلیتیا آغیاز شیده و  نشینعبرانیان کوچ ۀخداوند در اندیشحفهوم  گیرد. این سیر خداگرای  در قوم یهود ازح  دربر

و  2حیمیونابینحفسران یهودی همچیون تا برداشت سرانجام و اسرائیل حعرف  کرد بن  وس  به قومحضرت حخدای  که 

حهمی   بخش بسیارو سیر خداباوری آنان اسرائیل بنا به همین دلایل است که داستان قوم بن . کنداداحه پیدا ح  3اسپینوزا

 هیایهیا و انسرا نیز فراز و نشیب حقدسبه خود اختصاص داده است و خداوند در این کتام  کریم قرآنآیات  را در

پندپیذیری ها را به دهد و انسانحورد توجه قرار ح در ابعاد فردی و اجتماع   گرایش به خداباوری ایشاناین قوم را در 

رس  عواحل درون  حانند اساطیر  باورهای قیوح   این پژوهش بر دستاورد اصل  خواند.ح فرا از نقاط قوت و ضعف آن

که در کتب حقدس یهیود و  بودهخداباوری این دین  فرایندهای دیگر بر ثیر حلتأتسریفات دین  و عواحل بیرون  حانند ت

 قرآن کریم نیز حنعکس شده است. 

   یدیواژگان کل

 .یهوه   تورات  ده فرحان  قبالا  حوس اسرائیل  بن
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1. Animism 

2. Mosheh-benMaimon 

3. Baruch Spinoza 
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 مقدمه

 ش ایشیان بیه پرسیتش خیدایان گونیاگوندر رابطه با یکتاپرست  آغازین بشر  پیش از گرای

شناسان دینی  حعتقید اگرچه برخ  جاحعه و پرستش حظاهر قوای طبیعت  پرست جانحانند  

هیا انسیاندر ابتدا  که حعتقدند    برخ  نیزدین  بشر هستند ۀ  در روند اندیشگرایبه تکاحل

و فرحیانروای آسیمان و زحیین شیناخته اشییا  ۀهم7علت نخستین عنوانبه داشتند کهخدای  

حعبد یا کاهنان  در خدحت خود نداشیت و  شد با تصاویر نمایش داده نم  . این خداشدح 

کنند کیه اشاره ح  2شناسانانسانان نیازی داشته باشد. تر از آن بود که به پرستش انسحتعال 

تیر و که در واقی  ارواح کوچی  دسترس و حتعال  شده بودان دور از چن تدریجبه این خدا

تیرین یکتاپرسیت  یکی  از قیدیم   بنیابراینبودنید تر جانشیین او شیدهیافتن خدایان دست

 اژدی حیات به تکاحل آن پرداختندکه حوجودات بشری برای تبیین راز و تر تصورات  است

 .(22: 7389 )آرحسترانگ 

در پرستش خدای واحید شخصی   توان اولین شکل یکتاپرست ا آنکه آیین یهود را ح ب

هیا بیه خیدایان گونیاگون در عبران  ۀاعتقاد اولی تردیدب  حسام آورد بهدر ادیان ابراهیم  

در حیان این عبرانیان پیش از حضیرت  .(321: 7399 حوحد نبودند )ناس آنها طبیعت بود و 

نخستین کس  بود که حلیت عبرانی  را بیه پرسیتش خداونید یکتیا حوس   حضرت ابراهیم 

انید و حعنای واقع  نبیوده. ول  حت  عبرانیان پس از حضرت ابراهیم نیز  حوحد بهفراخواند

یهودییان همچنیان   با وجود تأکید شدید یهوه بر پرستش خود در زحان حضرت حوس  هم

 ایشان در غیام حضیرت حوسی  و پرست که داستان گوساله داشتند گرایش به سمت شرک

ایین داسیتان از زبیان  در تیورات ای از این حورد است.نمونه  پس از خروج ایشان از حصر

 :گونه نقل شده استخداوند این

                                                           

1. FirstCause 

2. Anthropologists 
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ین )کوه( برو  چون قوم تو کیه آنهیا را از حصیر یخداوند به حوس  فرحود: بشتام و پا»

زودی احکیام حیرا فراحیوش کیرده و حنسیر   اند. آنها به همیینبیرون آوردی  فاسد شده

کننیدو بیرایش قربیان  کیرده  ای سیاخته  آن را پرسیتش حی اند و برای خود گوسالهگشته

سیفر « )اسرائیل  این همان خدای  اسیت کیه تیو را از حصیر بییرون آوردگویند: ای بن ح 

و زحان  کیه »: استم نیز حنعکس شده این داستان در قرآن کری. (8-1 ۀآی  32 بام  خروج

در   گرفتییدچهل شب با حوس  وعده نهادیم  آنگاه شما پس از او گوسیاله را بیه پرسیتش 

  .(97: )بقره «حال  که ستمکار بودید

حیدت آن ابتیدا  و اسیت هاى اعرا  و طه آحدهحاجراى حیعاد حضرت حوسى  در سوره

از آییات قیرآن شید. اضیافه گاه  ده شب دیگیر بیه آن سى شب حعین شده بود و در وعده

 گرفتن تورات  اثبات حقام خلافت براى هارون  شود که در این وعده  سه حسئلهاستفاده حى

بنیابراین . (739-733 :7311ج اول   )قرائتی   حورد نظر بیوده اسیت لاسرائیآزحایش بنى و

اوج تنزییه پرسیت  و شیرک فروافتیاده و گیاه تیا بت ۀگاه در ورطهودیان سیر خداباوری ی

گواه  کریم و همچنین قرآن اندر این حیان کتام حقدس یهودی خداوند یکتا پیش رفته است.

 است. و فرودهای بسیار خداباوری ایشانراستین  بر فراز 

 عبرانیانمفهوم خدا در عقاید  .1

اقوام تیا اند. این نشأت گرفته 2از اقوام ساح  تعبیری دیگر چادرنشینان عبران  و به7عبرانیان

کردنید و زندگ  حی  ستانعرب ۀجزیرچهار هزار سال پیش از حیلاد حسیح با یکدیگر در شبه

گردی بودند که سنگ  چهارپا  گوسیفند  ارواح زندگ  شبان  داشتند. عبرانیان  بدویان بیابان

 برندسر ح بردند در آنها بهکل  حظاهر طبیعت یا ارواح  که گمان ح طور و به هاتپه غارها 

زییرا ایین جیانور رحیز نیری  حار در نزدشان جانور حقدس  بیود  . خصوصاًپرستیدندرا ح 

                                                           

1. Hebrews 

2. Semetic 
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بعیل  نیز رفت. بعض  از عبرانیانشمار ح حکمت و زیرک  و جاودانگ  به ۀنمایند بارآور و

عنوان اصل حیذکر هو ب کردندصورت سنگ حخروط  شکل  حجسم و آن را تقدیس ح را به

 -293 :7318 )دورانیت  آوردنیدشیمار حی هآن ب ۀشوهر زحین و بارورکنند حثل و در تولید

 .(32-29 :7314 دقیقیان  ؛298

هیا  همچنیان «7توتم»یعن  ای  خدایان دوران زندگ  قبیلهدر حسیط زندگ  این بدویان  

دادند. ستون چوب   همچیون کشاورزی اداحه ح  - ایبه زندگ  خود در قالب خدایان قبیله

در  «3تمیوز»بود. عزاداری برای   ایندگ نماد ز  2بعله یا آشرا ۀتیرک چادر  نماد خدای حادین

حرسیوم بیوده اسیت. قیوم  زیستند   که عبرانیان نزدی  به ایشان ح حیان کلدانیان و بابلیان

ابراهیم از حیان آنان برخاست و علیه خیدایان و  حضرت نام داشت و «9صعاوا»تموزپرست 

 )نیاس  بیود« 9ال»نام عموح  خیدایان در حییان ایین اقیوام  چندخدای  ایستاد.  هایخرافه

ها و عشایر عبرانی  نیام حیوانیات  چیون کلان(29 :7389 آرحسترانگ  ؛321 – 321 :7399

 و 1روبرت اسیمی برخ  حانند نهادند. آهو و شغالان بر خود ح  شیر  کفتار   حیش  بچهالاغ

داننید این حی  ۀحوس  نتیجحضرت   حرام شدن گوشت خوک را در شریعت 1جیمز فریزر

 .(17-91 :7318 )آشتیان   یدندپرستح عنوان توتم که اسلا  یهود خوک یا گراز را به

فیرا خوانید و بیه  پرسیت حضرت ابراهیم نخستین کس  بود که حلت عبران  را به یکتا

و خداوند بر ظاهر شده گفت به ذریت تیو »اند. همین دلیل وی را پدر عبرانیان دانسته

 ۀکیوچ کیرد و خیمی  است ئیلو در آنجا به کوه  که به حشرق بیت .بخشماین زحین را ح 

                                                           

1. Tootem 

2. Ashera 

3. Tamuoze 
4. Sa’ ava 

5. El 

6. Robert Smith 

7. James frazar 
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بیه طیر  شیرق  آن بیود و در آنجیا  7عیایئیل به طر  غرب  و د و بیتخود را بر پا نمو

« )خیدای کوهسیتان( را خوانید2ال شیادایخداوند بنا نمود و نام خدای خود بس  برای حذ

آیات قرآن کریم نیز بییان شیده این داستان در بسیاری از .(4-1 ۀآی  72 بام پیدایش  سفر)

ها چیست کیه شیما پیوسیته بیا تعظییم و این حجسمهگاه به پدر و قوحش گفت: آن: »است

هیا و هستید؟! ... بلکه پروردگار شیما همیان پروردگیار آسیمانخضوع  حلازم پرستش آنها 

در . (91-92 :)انبییا  «و حن بر این حقیقیت از گواهیانم زحین است که آنها را آفریده است

حبنی  بیر )این آیات حاجرای استدلال حضرت ابراهیم با حشرکان زحان خودش و پاسخ آنها 

احا . (912-919 :7388  73 )حکارم  ج آحده است (کنیماینکه حا به روش نیاکانمان عمل ح 

 .نداشت آن دوران  تصویر  تندیس یا حعبدی خدای حضرت ابراهیم  برخلا  سایر خدایان

 ۀبود که بر قل و حغرور خدای رعد و آتشفشان  خدای  جنگجوشادای  خدای کوهستان  ال

حقیدس  هیایخدای حقتدر کوهت حعبد این در حقیق .(37 :7314 دقیقیان ) کوه خانه داشت

 بود.

 اسرائیلیهوه خدای بنی .2

 )قیانون(  حوسی  و نیزول تیوراتحضیرت که آیین یهود با نبوت توان گفت به جرأت ح 

حوجب آن یهیوه که به توان حتن قراری دانسترا ح  است. تورات شدهحعنای واقع  آغاز به

دیانیت یهیودی  ۀپایی در واق  .اندشده حسسوم وی ۀو اسرائیل قوم برگزید خدای اسرائیل

برگزیده شدن حضرت حوس  و قوحش از سیوی خداونید تاریخ   رخداد .همین قرار است

در آن دنییای آلیوده بیه شیرک و  اسرائیلیکتا  تغییر جهت  اساس  در جهت یکتاپرست  بن 

هیای ایین نشانه توانح  توراتآغازین های حتن با حراجعه به پرستش خدایان گوناگون بود.

خیدای واحید قیوح  را پرسیتش  سیویگوناگون به خدایانپرستش از  اساس  تغییر جهت

                                                           

1. Ai 

2. El Shaddai 
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ترین جز  از اسفار تیورات  دانشمندان بر این قول حتفقند که قدیم  د.کرروشن  حشاهده به

از « Eو  J»و آنهیا را بیا اشیارات  انددو داستان حتشابه و حجزاست که در سفر پیدایش آحده

 سیفر) «7یهوه»در یک  از آن دو داستان  از آفریدگاری به نام  دهند. چرا کهیکدیگر تمیز ح 

  9 بام پیدایش  سفر) «2الوهیم»دیگری از آفریدگاری به نام و در ( 21 ۀآی  7 بام پیدایش 

از آن حسیتفاد  حعنای کل  خدا در حیان سیاحیان شود. الوهیم جم  ال است که( یاد ح 7 ۀآی

 .(212 و 282: 7318 )دورانت  دشوح 

احا در رابطه با اینکه چه تسولات  رخ نموده است تا اینکه خدای کوهستان با پیس زدن 

حتفیاوت  ابیراز  هیاینظر  دشویهودیان  به خدای واحد ایشان بدل  ۀخدایان دیگر در اندیش

تیوان حضیور آنچه در رابطه با الوهیم و یهوه در سفر پیدایش ذکر شید  حی  از شده است.

تردید صور ظیاهری ب  د.کرزحینه حشاهده النهرین و کنعان را در پسای بیناسطوره خدایان

خواندنیید و اعمییال پرسییتش خییدایان خاورحیانییه و سییرودهای  کییه در سییتایش آنییان حیی 

دادند  در ستایش و پرستش یهیوه  کیه اسیرائیلیان فیاتح یشان نسبت ح ه اای که بقهرحانانه

بیاق  حانیده بیود. در حتیون   کردنیدتمدن کنعان او را ال راستین و بعل راستین حعرف  حی 

حیان آحده و همین تصویر در شمرا چند بار سخن از شورای خدایان به سرکردگ  ال بهرأس

نشییند و از کیانون به تخت حی « خداپسران »عهد عتیق هم تکرار شده است. یهوه در حیان 

خیدا در اجتمیاع ». (729 :7311 کند )گریمال این دیوان اله  برای جهانیان حکم صادر ح 

ایین قضییه چنیدان  (7 ۀآیی  82 بام )حزاحیر  «کندایستد و حیان خدایان حکم ح قادران ح 

پرسیت  کباره از جیانقوح  بدوی که به ی اگر در نظر بگیریم که  برانگیز نخواهد بودتعجب

گرای  با نبوت حضرت حوس  به خدای یکتای بدون تصویری رسیده باشد  به آسان  توتمو

 د.کنباورهای پیشین خود را رها  توانستدر حدت زحان کوتاه  نم و 

                                                           

1. Yahveh or Iehovah 

2. Elohim 
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در قرآن کریم نیز به برخ  از این باورهیای یهیود در رابطیه بیا خداونید کیه ناشی  از 

آحیز حردحیان باسیتان خیاور نزدیی  در رابطیه بیا خیدایان تأثیرات بازحانده از عقاید شرک

است. از آن جملیه اسیت باورهیای ایشیان در رابطیه بیا  شدهاشاره   ای ایشان بودهاسطوره

این باور یهودیان  .(19: )حائده «د گفتند که دست خداوند بسته استو یهو»صفات خداوند: 

ای اسیت کیه حردحیان باسیتان خیاور نزدیی  در رابطیه بیا خیدایان ناش  از همان اندیشه

سینجیدند و همیان ای خود داشتند و آنان را حطابق با خصوصیات انسان  خود حی اسطوره

دند. کربر خدایانشان نیز بار ح   د گرفتار آنها بودندهای بشری را که خونیازها و حسدودیت

 .(787: عمیران)آل «یم ثروتمنیدانیو )یهود( گفتند همانا خداوند فقیر است و حا»همچنین: 

آحییز باسیتان  این باور یهودیان در رابطه با خداوند نیز به روشن  همان تأثیرات دین شیرک

دنید و کرهیا ح ایشان برای خدایان خود قربیان  د. از آنجا کهکنخاور نزدی  را نمودار ح 

 ۀنوع  جنبیایشان با خدایانشان به ۀدانستند و رابطهای خود ح خدایانشان را نیازحند قربان 

داد و ستد و تجارت داشت که در قبال برآورده کردن نیاز خدایان به قربیان   خیدایان نییز 

 .(732-724 :7311  3 )قرائت   ج دندآوردهندگانشان را برح نیاز پرستندگان و فدیه

بود که البته خدایان    خدای   یهوه در این زحانشودبرداشت ح  یات توراتچنانکه از آ

  ایین شیده چیزی که در نخستین حکم از ده فرحان خواسته کرد.خدایان را انکار نم  دیگر

نیدرت یهودیان به  زحان اشعیا است که حقام او را برتر از دیگر خدایان قرار دهند. پیش از 

: 7318 )دورانیت  عبرانیان است ۀقبایل و حت  هم ۀدر این اندیشه بودندکه یهوه خدای هم

یان در رابطیه بیا یهود تغییر نگرش این تسولات در ۀاگر در پ  یافتن سرچشم .(298-212

رسییم کیه در ای خاورحیانه حی به عقب بازگردیم  در نهایت به حجم  خدایان اسطوره خدا

در  یافت.به حقام خدای خدایان ارتقا ح  سایر خدایانای یک  از خدایان با غلبه بر هر دوره

ا نشیان بنزد پرستندگانشان  خود را  توانستند اهمیتح  این خدایان  برخ  از ایشان اساطیر

هیوه نییز توان حدس زد که یح  همین ترتیبخدایان حقتدر حفظ کنند. به ۀحثابدادن خود به

 .استکسب کرده  را نزد یهودیان یحقتدر خدای شرایط
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نرینیه و  ان طوفان و بیاروری  و خیدایاندر تقابل با ایزد اسرائیلخدای  بن انقلام ت 

هیای که با آییین)نیروحند و پویا  حانند بعل و آشرا  حادینه صورت گرفت. در سوی  خدایان

کیه  قیرار داشیت ی دیگیر یهیوهسیو و در قرار داشتند (شدندفراوان  و خون  پرستش ح 

  یهوه علاوه بر اینها احا .گرفتح را دربر «ابتدای »ال اقوام وجود حتع تنهای  تماح  صفاتبه

. برخلا  بعیل و حتفاوت تعلق داشت ه به نظم  کاحلاًک بوددارای قدرت و واقعیت  حذهب  

هیای خیون  و او بیا قربیان . شدگوناگون احاطه نم های چندگانه و آشرا  یهوه با اسطوره

رسیتش د که با آنچیه در پیطلب  رفتاری دین  را ح حنانؤاز ح د وکر تها حخالفافزایش آیین

در کتیام اشیعیای . (799 :731 )الییاده  بعل و آشرا گنجانده شده بود  تفاوت بسیار داشت

شمارتان به های ب شما از قربان  کردن حنظور» است: تأکید شده بر این حسئله روشن نب  به

جیانوران  ۀها  و دنبحیش ۀهای سوختگوید: حن از پیشکشپیشگاه حن چیست؟ خداوند ح 

 یندم نیسیتاهای نر خوشیها یا بزغالههای وحش  یا برهام  و خون گوسالهپروار لبریز شده

  7 بام )اشعیای نب  ...«  وجوی عدالت برآیید... انجام کارهای نی  را فراگیرید؛ به جست

 .(71-77 ۀآی

 کسب کنید؟ د این اقتدار راشادای یا خدای کوهستان بایهمه ال  الاحا چرا در حیان این

ترتیب عجیب ینه اشادای  در آغاز خدای کوهستان بود؛ بخدای یکتای حضرت ابراهیم  ال

د. کنیحوسی  و قیوحش آشیکار حضیرت اگر یهوه نیز خود را در کوهستان بر   نخواهد بود

و انید بوده حنب  الهاحات غیب  و نزول خدایانهای بسیاری از حلل ها از آغاز در اسطورهکوه

آسیمان  ترین نقطه بیهها نزدی دند. کوهکرایفا ح  برای جهانرا   حقدس حرکز همیشه نقش

در دنییای باسیتان  ایگاه و حنزلگه خیدایان بیوده اسیت. هستند وآسمان در دوران باستان ج

ای تقدس بودنید. همچنیین در ای نمادین و گونهها دارای جنبهویژه در حناطق بیابان  کوهبه

 .(Eliade, 1961, p 41)د حرکز عالم یا حرکز آفرینش است کوه نما  اساطیر بسیاری از حلل

ارتباط یهوه با قوم خود اسیت. یهیوه بیا  ۀنسودر این تسولات   دیگر توجه ۀ شایاننکت

صیورت  همچون خدای بی  یهودیان  ۀوجود کسب عناصر خدای واحد و حقتدر در اندیش
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کنید. ایین پرده با ایشان ارتباط برقرار ح صورت حستقیم و ب به حتعال  و حقتدری است که

 بود که حسیتقیماًیهوه خدای   کند.جلب توجه ح  دیگری ۀنکتای است که بیش از هر نکته

 ۀحرکیزی تیاریخ یهیود را رابطی ۀحاییتوان گفت که بنبا قوم خود ارتباط داشت و حت  ح 

از  است. احا این قوم این تاریخ  تاریخ خداباوری در حقیقت؛ دهدشکل ح  یهودیان با یهوه

آور بیود و برای انسان کتام حقیدس  دییدن خیدا و شینیدن صیدای او حیر  طر  دیگر 

عبیارت دیگیر خیود به .(99-93: 7314 )دقیقیان  ون انسان تام آن را نداشتشت و خگو

ه تنها در آن نبود که یهیوه و این حعجز گونه بوده استحعجزه این ارتباط غیرعادی  ارتباط 

همچنین در آن بود که ایشان توانسیتند صیدای خداونید را    بلکهاسرائیل سخن گفتبا بن 

حستقیم خدا و انسان  این رابطیه شیکل نیوین  بیه  ۀپس از این رابط .و زنده بمانند بشنوند

 . شدوح  پدیدار  صورتارتباط خداوند با انسان بهخود گرفت و 

شیود. هنگیاح  کیه در کیوه در تورات  اولین بار  نام یهوه از زبان حوسی  بییان حی احا 

 دهد کیهو اداحه ح  «7یهاه-اشر-یهاه»گوید د  به وی ح شوخدا به حوس  ظاهر ح   حوریب

-اشیر-یهیوه»سوی شما فرستاده است. این جمله در اصل حرا به« 2یهاه»بگو  اسرائیلبن به 

. ایین اسیت «دآییوجیود حی هشود باشد آنچه بیاو سبب ح »وم آن هبوده است و حف «3ییهو

 شیباهت دارد و «9رع و آتین -آحین»حفهوم جدیدی نیست و با برداشت حصریان در حیورد 

 دهکیربلکه شخصیت او را حعرف    عنوان نام یهوه حطرح نشدهاینکه این جمله ابتدا به دیگر

کنند. در عبری هرگیاه ترجمه ح « حن آنم که هست و بود و خواهد بود»است. برخ  آن را 

 ۀو در وسییط آن کلمیی کننییدح دو بییار تکییرار   حوضییوع  تأکییید کننییدبییر بخواهنیید 

است. پس این   ی حن آنجا هستم یا حن هستماحعنبه« یهاه» ترتیبینه اب رند وگذاح «9اشر»

                                                           

1. eh’yeah-esher-eh’yeah 

2. eh-yeah 

3. Jehu-esher-Jehu 

4. Amon-Ra’a & Aten 

5. esher 
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کنید و ی او خلیق حی احعنینیز بیه« ههویه»و  همراه با تأکید است« حن هستم»ای جمله حعن

. در این جمله تمام توحید دین یهود بییان شیده و حقصیود آن خواهد بود  آوردوجود ح به

جیا  وجود دارد و او همان وجود ابدی است که همیشه و همهبوده است که فقط ی  خدا 

 .(71-71 :7398 وید فر ؛229-223: 7318 هست و خواهد بود )آشتیان  

س  با خداوند تکرار شده است و در آنجیا نیز داستان حلاقات حضرت حوکریم قرآن  در

«: شما هسیتم ۀحرتببلند وپروردگار یکتا حن » که دکنتأکید ح  نیز خداوند به حضرت حوس 

پس چون به آتش رسید ندا داده شد: ای حوس   همانا این حنم پروردگار تیو  پیس نعلیین »

. و حن تو را برگزیدم  پس به آنچیه خود برکن  زیرا تو در وادی حقدس طوی )سینا( هست 

گوش فرادار. به یقین این حنم خدای یکتا که جز حن حعبیودی نیسیت  پیس   شودوح  ح 

قصص استفاده  ۀسور 32 ۀاز آی .(77-79 :طه« )ز را به یاد حن برپا دارحرا پرستش کن و نما

از حجمیوع و شینید   حوسى این ندا را از سوى درختى که در آنجا بیودحضرت شود که حى

آتیش را در درون   حوسى هنگاحى که نزدی  شیدحضرت شود که این دو تعبیر استفاده حى

حعمولى نیست  بلکه   آتش  روشنى بود که این آتش ۀدرخت حشاهده کرد و این خود قرین

تعبییر  .بلکه با آن هماهنگ و آشناست  سوزانداین نور الهى است که نه تنها درخت را نمى

گونیه کیه آنست که نام آن سرزحین  سرزحین طوى بیوده اسیت  همیان دلیلیا به «طوى»به 

 در اینجیا کناییه   ى پیچیدن اسیتاحعنکه در اصل به «طوى»اند یا اینکه غالب حفسران گفته

 ۀدر آی علتهمین از آنست که این سرزحین را برکات حعنوى از هر سو احاطه کرده بود  به

 دنبیال آن نخسیتین بیه .تعبییر شیده اسیت «المبارکۀالبقعۀ »عنوان قصص از آن به ۀسور 32

  حن الله هستم   حعبودى جز حن نیسیت»وحى را حوسى به این صورت دریافت کرد  ۀجمل

اکنون که چنین است تنها حرا عبادت کن  عبادتى خالص از هرگونه شرک و نماز را برپیاى 

 ئلۀرین اصل دعوت انبیا که حستدر این آیه پس از بیان حهم «.دار  تا همیشه به یاد حن باشى

عنوان ی  ثمره براى درخت ایمان و توحیید حوضوع عبادت خداوند یگانه به  توحید است

تیرین پیونید خلیق بیا ترین عبادت و حهمدنبال آن دستور به نماز  یعنى بزر بیان شده و به
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 شییرازی   )حکیارم اسیت خالق و حؤثرترین راه براى فراحوش نکردن ذات پاک او داده شده

 نیدا داده شید کیه پیر   پس چون به نیزد آتیش آحید»همچنین: . (222-788 :7388  73 ج

 تو حنیزه اسی و آن کس که در کنار آن است خیر و برکت است آن کس که در آتش است

« نم خیدای حقتیدر غالیب حکییمای حوس   در حقیقت این حیخداوند  پروردگار جهانیان. 

 .(4-8 :نمل)

روشین  بیه تیورات توان در ده فرحانحوس  را ح حضرت توحید حورد نظر  ۀاحا چکید

غلیاح  بییرون  ۀ. حن یهوه خدای تو هستم که تو را از زحین حصر و از خانی7د: کرحشاهده 

صورت  تراشیده و هیچ تمثیال  از آنچیه  .2؛ آوردم  تو را جز حن خدای  دیگر نخواهد بود

در زحین است و از آنچه در آم زیر زحین اسیت بیرای بالا در آسمان است و از آنچه پایین 

. (71-7 ۀآیی  22بیام  خروج  سفرحکن و آنها را عبادت حنما ) خود حساز. نزد آنها سجده

گذارد کیه بیر هییچ قیانون نخستین فرحان  بنیان اجتماع دین  جدیدی را ح  در این فراحین

هیا شود. خدا در این اجتمیاع از دییدهفکر وجود خدا بنا ح  ۀو تنها بر پای تکیه ندارد حدن 

فرستد و حجازات هر گنیاه  پنهان و پادشاه جهان است  قانون و شریعت را برای آدح  ح 

کننیدگان از خداسیت. ی آن دفاعاکه حعن نام دارد «7اسرائیل»کند؛ حلت این خدا حعین ح را 

یان ترق  کند  زیرا بیا وجیود آنکیه در اسیفار فرحان دوم حستلزم آن بود که سطح فکر یهود

حنشی  خیدا صورت بشری توصیف شده بود  از هر خرافه و انسانجا یهوه به گانه همهپنج

 .(99-99 :7314 کرد )حالرم جلوگیری ح 

بعیدها   اسیرائیل توسیط خداونیدذکر است کیه ایین برگزییدگ  قیوم بنی شایان البته 

تیا آن را   قیرار گرفیتای در دست برخ  یهودیان نژادپرسیت و حتعصیب صورت بهانهبه

برگزیدگ  قوم یهیود  بخش  به کارهای خلا  انسانیت خویش قرار دهند.حشروعیت ۀوسیل

عهدی که حیان جد بزر  ایشان  ابیراهیم  و خداونید بیه جهیت  ۀوسیلاز سوی خداوند به

                                                           

1. Israel 
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عهیدی کیه در زحیان حضیرت )شیده بیود انسان  بسیته  ۀالگو قرار دادن ایشان برای جاحع

تا این حفهیوم در حییان برخی  از  شده استسبب  شد(بار دیگر در سینا تجدید  حوس 

که خیود تا جای   شمردن اقوام دیگر را به خود بپذیرد ایشان صورت نژادپرست  و کوچ 

 هیای دیگیر در نظیر بگیرنید و بیرای خیویشرا فرزندان خاص خداوند  سیوای از انسیان

و دوسیتان  حا فرزندان خداونید» ند:کنهشت  بودن قطع  را ابداع احتیازات خاص  از جمله ب

شود  حگر و آنها )یهودیان( گفتند کس  در بهشت داخل نم ( »78 :)حائده« خاص او هستیم

 .(99-93 :7311  3 )قرائت   ج (777 :)بقره« دی یا نصران  باشداینکه یهو

 قبیلگی دوران داورانیهوه در نظام  .1 .2

قباییل کنعان و استقرار این قبایل در شمال و جنوم این سیرزحین   بهیهودیان  در پ  ورود

تسیت تیأثیر باورهیای  بودنید  یافتیهکه بر جایگاه حراکز و حعابد حهم کنعانیان قیرار  شمال

آشرا  بعل و خدای حیار  به پرستش خدایان حلت حغلوم یعن  و ندرا از یاد بردیهوه   ایشان

بیا حکوحیت داوران و    همچنیانقبایل جنوب  صیسراگرد و چادرنشییناحا . حشغول شدند

از این هنگیام اسیت کیه صیفات چنیین خیدایان  خیود را کردند. زندگ  ح  قانون تورات

کنید و یهیوه خلیوص و تعیال  را کیه در وضوح در برداشت یهودیان از یهوه نهادینه ح به

هیا د تیا بیه زحیین انسیانکنیها و تصاویری جانشین ح با تندیس  قبایل داشت این ۀاندیش

را بیرای زحینیه   داوود حضیرت پادشاه  در زحان یکپارچه شدن کشور د. احاشوتر نزدی 

که به حفهوم یهوه اضافه )های حجاور پاکسازی اذهان ایشان از تصاویر واردات  خدایان حلت

گیاو »و بیا کییش پرسیتش  ندکاهنان جنوب  به سرزحین شمال  رفت د.کرفراهم  ند(بود شده

قربانگاه حجیاز  و تنها را فاحشه خطام کردند آشراهای حعابد حبارزه کردند. آنان کاهنه« 7نر

 .(291-299 :7318 دورانت  ؛19-17 :7314 )دقیقیان  دانستندرا قربانگاه یهوه 

 

                                                           

1. Apis 
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آحیزی که برخ  از یهودیان حذکور تست تأثیر های شرکدر قرآن کریم نیز از این نسبت

  دین  و فرهنگ  اقوام حیزبان  همچون کنعانیان  بر خداوند یکتایشان بیار کیرده بودنید جوّ

فرزنید بیرای خداونید  شدنآحیز قائل های شرکشود. یک  از این نسبتشواهدی یافت ح 

در همسیایگ  ییا همیراه کیه بیود آحییز حللی  های شرکروشن  تست تأثیر آیینبود که به

و »ایشان رخنه کرده بیود:  ۀزیستند در دین و اندیشتر از آن ح یهودیان در آن دوره یا پیش

یهیود »( و در جای دیگر آحده اسیت: 771: )بقره« ی اختیار کرده استگفتند خداوند فرزند

تست تأثیر  روشن آحیز بهاین اعتقادات شرک .(32: )توبه« ند عزیر پسر خداوند استگفتح 

هیای باسیتان  خاورحیانیه در حییان یهیود شیکل طور کل  آیینعقاید حصریان  کنعانیان و به

را   نصارى نیز حضرت عیسی و در تفکر عُزَیر فرزند خداستی یهود تفکر درگرفته بودند.

 ایین ظاهراًدانستند. فرشتگان را فرزندان خدا حى نیز و حشرکان کردندفرزند خدا حعرفى حى

عمرش حسدود است و حیل به بقیاى خیویش و اول اینکه  :به این دلایل استز به فرزند نیا

ت و کننیده اسیقدرتش حسدود است و نیازحند حعاون و کم دوم اینکه  ؛دنسل خویش دار

 :7311  7 )قرائتی   ج دحونسى داشیته باشی بایدت و عاطفه است و بنیازحند حسسوم اینکه 

234-292). 

تغیییر سیسیتم حکیوحت   دلیلبیه  حکوحت حضیرت داوود و سیلیمان ۀدر دوراحا 

قرار گرفتن بنییان  و به حکوحت حقتدر حرکزی و پادشاه  اییهودیان از نظام شیخ  و قبیله

برداشت ایشان از حفهوم خیدا  ۀبر کشاورزی  تغییر نگرش  اساس  در نسو جاحعه اقتصادی

تیرس از خیدای  ۀبرداشت  که یهودیان تا این زحان از یهوه داشیتند بیر پایی ایجاد شده بود.

 .کیردبود که نافرحانان از فراحین خود را تا چند نسل حجیازات حی  استوار یحهیب و حقتدر

یهودیان بیشیتر  ۀیهوه با وجود تأکید شدیدش بر حنزه دانستن خود از تصاویر  احا در اندیش

هیای  کیه . قربان کردبر کل جهان ایشان با ترس حکوحت ح که  حانستبه شیخ بزرگ  ح 

اوود و حضیرت د دند حاک  از فرحانبری همراه با ترس ایشان اسیت.کرایشان برای وی ح 

هیا و جای قربان بهپرستش و فرحانبری یهودیان از یهوه را  که داشتندسلیمان سع  بسیاری 
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 ۀو روحیی تغیییر جهیت دهنید و نظاحات حدن  و اخلاق  هاانونت قسمبهعبادات ظاهری  

 نید.کنخش  و خشن این قوم بیانگرد را با تغییر نگرششان نسبت به یهیوه انیدک  لطییف 

ایین حطلیب ایراد فرحودند  تأییدی بیر  سلیمان در هنگام گشایش حعبدحضرت سخنان  که 

هیای بلنید تیو را آسمان احا آیا خداوند در حقیقت بر زحین ساکن خواهد شد. این »: است

ۀ  آیی8 بیام )اول پادشیاهان « امحن بنا کردهای که تا چه رسد به این خانه  گنجایش ندارند

برداشیت یهودییان از یهیوه ی این سخنان نشان از تلاش حضرت سلیمان بیرای ارتقیا .(21

بود که یهودییان در اذهیان خیویش و در تیأثیر از   انسانو تعال  وی از احور نفسان   برای

بیر حوحید بیودن  در قیرآن نییزبرداشت حلل حجاور از خدایانشان  برای یهوه قائیل بودنید.

)بلقییس(  »...تأکید شیده اسیت:   دکرو تنزیه  که وی از خداوند ح  سلیمان حضرت

پروردگیار جهانییان همیراه بیا ام و این  در برابیر گفت: پروردگارا حن به خودم ستم کرده

بیرد )همیراه کار حیىرا به «همراه» ۀدر اینجا واژسبا  ۀحلک .(99 :)نمل «سلیمان اسلام آوردم

سلیمان( تا روشن شود در راه خدا همه برادرند و برابر  نه همچون راه و رسم جبیاران کیه 

و حغلیوبى بعضى بر بعضى حسلط و گروهى در چنگال گروهیى اسییرند  در اینجیا غالیب 

 ۀدرسیت اسیت کیه حلکی .وجود ندارد و همه بعد از پذیرش حق در ی  صف قرار دارنید

لذا   در اینجا اسلام حلکه به اوج خود رسید    قبل از آن هم ایمان خود را اعلام کرده بودأسب

 هاى حتعددى از حقانیت دعوت سلیمان را  قبلیاًاو نشانه .کید بیشتر  اسلام را اعلام کردأبا ت

حلکیه  ۀکلیان کیه از ناحیی ۀهدیینکردن قبول  ص آحدن هدهد با آن وض  حخصو.دیده بود

 ۀو سیرانجام حشیاهد تخت او از آن راه دور در حدتى کوتاه کردنحاضر   فرستاده شده بود

سلیمان و در عین حال اخلاق حخصوصى کیه هییچ شیباهتى بیا  ۀالعادقدرت و عظمت فوق

حوهبت علم وافرى که خداوند در اختییار سیلیمان و داود داستان از . اخلاق شاهان نداشت

د  شیوشود و به توحید و تسلیم در برابر فرحان پروردگار خیتم حىشروع حى  گذاشته است

 .(922-927 :7318  3 )حکارم شیرازی  ج تآن هم توحیدى که پایگاهش نیز علم اس
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را تسیت  کیه ایشیان ر حهیب از پروردگا یهودیان  با برداشت ایشان ۀتا این زحان  اندیش

  تاریی  شیده بیود. بیا وجیود و در حقابل این خدا فنای حسض هسیتند خویش دارد ۀاراد

نید  کنبیا داوود و سلیمان کردند تا دین یهیوه را بیا رنیگ و نغمیه زی حضرت کوشش  که

 باشید  حهیر و حسبیت  ۀهای حتمادی  بیش از آنکه بر پایتا قرن پرستش این خدای ترسناک

در آن دوران دور ضیرورت  شیاید باید به این نکته توجه داشت کیهبود. احا حبتن  بر ترس 

کرده است که پیروان ی  کشیور ییا کسیان  کیه در داخیل و خیارج سیبب فتنیه اقتضا ح 

های اولیه  از جملیه یهیود  بیر ناچار بیشتر دین سر برند؛د  پیوسته در حال ترس بهشدنح 

 ندو اسیرار و غیواحض فیراوان داشیت نیداز خدای حهیبشان بنا شده بودترس و هراس  ۀپای

 .(212 :7318 )دورانت 

 گرای انبیاخدای اخلاقیهوه، . 2 .2

در حقیقیت   آن را بیه ذهین جمعی  یهودییان داشیتند یبرداشت  از یهوه که انبیا قصد القا

های ظاهری داشته قربان گرا که بیش از آنکه انتظار عبادات و برداشت  بود از خدای  اخلاق

پیس از ورود گفتییم  پرسیت  و خودپرسیت  را از ایشیان انتظیار داشیت.باشد  قربان  نفس

برخلا  دسیتورات اکیید یهیوه بیر  اسرائیل به سرزحین  که یهوه بدیشان وعده داده بود بن 

را  یهیوهتیدریج ایشیان بیه عدم تصویرسازی و نسبت دادن صفات خدایان بیگانیه بیه وی 

گیاوی « لئییبیت»های ه در درون حعابد و حسرامو زحان  نگذشت ک جانشین بعل دانستند

دادند. برای خیدای خیود نام  ویگذاشتند و آن را تمثال و رحز  شده از زر نام حاده ساخته

 ۀالطبیعیه را کیه کنعانییان بیرای گیاو حیادصفات جدیدی تصور کردند و همان قوای فیوق

  چنید بیرای یانبییا دلییلیین ه ا. بشدندبرای یهوه نیز حعتقد   ندصاحب دو شاخ قائل بود

 .(Trachtenberg, 1975, p 231) اشت یهودیان از یهوه ظهور کردندبرداصلاح 

هیای  کیه یهودییان در زیرا آلایش  البته کار اصلاح  انبیا در این زحان بسیار حشکل بود

آحییز های خراف  و شرکو باور بس  سخت شده  بر آنها گذشته بود طول حدت حدیدی که

کین کیردن شان ریشه دوانیده بود که ریشیهأثیر ارتباط با بیگانگان در وجودبسیاری تست ت
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در ایین راه انبییا بیا وجیود  طلبیید.حی  آنها عزح  جدی و ایمان  راسخ را از سیوی انبییا 

و حت  به شهادت رسییدند. احیری کیه  شدندهای بسیار های بسیار دچار آزار و اذیتتلاش

بگو پیش از حن پیغمبران  » کریم نیز به آن اشاره رفته است: علاوه بر کتام حقدس در قرآن

نییز آوردنید پیس اگیر   آحده و برای شما هرگونه حعجزه آورده و این را هم کیه خواسیتید

: عمرانآل) «ا کشتید؟برای چه آن پیاحبران ر  آوریدگویید و به این شرط ایمان ح راست ح 

همچنین باید توجه داشت که کار انبییا در . (298-299: 7388  3 )حکارم شیرازی  ج (783

زیرا که باورهای یهودیان در اثر   اصلاح کیش یهوه در این زحان همانند آوردن کیش  نو بود

کیه در حقابیل  بیود شیدهآلود بیگانه آنچنان دستخوش تسریف اثرپذیری از باورهای شرک

دانسیتند و گیذار در دیین حی زیرا انبیا را بدعت  دادندشدت واکنش نشان ح دعوت انبیا به

 ده بود.کردوری تدریج  ایشان از کیش آغازین یهوه رخ  نبهاین از ج

هیای او نب  قاطعانه تجسد در حورد خدا را نف  کیرد. اندیشیه 7اشعیای  زحینهدر همین 

روشنگری از سیوی بیاروخ اسیپینوزا بسیط  ۀحیمون دنبال شد و در فلسفبعدها از سوی ابن

اشعیای نب  چنان تأکیدی بر عدالت اجتماع  در تعیریفش از پرسیتش خیدای یکتیا  یافت.

دیدنید  او را اگر افلیاطون و ارسیطو اشیعیای نبی  را حی  دارند که برخ  اظهار ح  داشت

در فکرت  عیدالت و تعرییف برابیری  نگیران  وجوجستجای زیرا به  کردندریشخند ح 

ای بود که حقش را خورده بودند و نیز دلمشغول تهیدست  که بیا گرسینگ  دسیت بیه بیوه

هیای ظیاهری و ها  توجه به حراسم قربان ط  این سال .(Koshner,1993: 45گریبان بود )

دوست  و حسبت و بیرادری نوع   یعن توجه  به اصل و اساس دینب  سببعبادات سوری 

نبییا یهیود که در حیان یهودیان بارها رخ داده بود  چنانکه علاوه بر کتب ا بود. رخدادی شده

 . است شدهدر قرآن کریم هم شماتت 

 

                                                           

1. Esha’ ya 
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خداوند در قرآن کریم خطام به یهودیان  که تنها به عبادات ظاهری همراه با ریاکیاری 

سوی حشرق و های خود را )برای عبادت( بهها اینکه رویتن» :داردبیان ح   اکتفا کرده بودند

)ایمان و رفتار( کس  است که به خداونید  نیک  نیست  و احا نیک  حقیق   حغرم بگردانید

و روز آخرت و فرشتگان و کتام و انبیا ایمان آورد و حال خیود را بیا آنکیه آن را دوسیت 

فقیران و در راه حاندگان و سائلان و در دارد  از روی حسبت به خدا به خویشان و یتیمان و 

و نماز را بر پا دارد و زکات بپردازد  و وفاداران بیه پیمیان خیویش  راه آزادی بردگان بدهد

گاه که پیمان بندند و شکیبایان در سخت  حال  و ضرر جسم  و هنگام جهاد هستند. آنها آن

 :7311  7 ج )قرائتی   (711 :بقیره) «اند و آنها هستند که پرهیزگارندگفته هستند که راست

398-397). 

احا دیگر رخداد حهم در این دوران  یافت شدن سفر تثنییه در سیال هجیدهم پادشیاه  

. پیس از خوانیدن شدبود که سبب تسول عظیم  در جهت بازگشت ایمان به یهوه «7یوشیا»

آنیان و اشیره پاک و کاهنان 2خدا را از ظرو  بعل ۀشده در نزد پادشاه  وی خانیافت ۀنسخ

های خدایان اختصیاص ینیئیل را که به حکان اجرای آد. او همچنین حذبح بیتکررا اخراج 

نییز یکی  از  3. حبقوق نبی از بین بردد و اصسام اجنه و جادوگران را کریافته بود  ویران 

را خیدای  خدا به اشعیای اول کم  کرد. وی خداوند ۀن خانکردکاهنان  است که در پاک 

نیز یک  از لاویان  بود  9دانست. خدا از دیدگاه او حهربان و عادل بود. ارحیاتماح  جهان ح 

پرست  در حعبد حبارزه کرد. ارحیا دادرسی  با بت  که همراه حبقوق وتست تأثیر اشعیای اول

 ؛49-81 :7314 )دقیقییان  دانسیتناخت خیدا ح تهیدستان از سوی ی  فرحانروا را عین ش

انبییا سیبب شید تیا اذهیان یهودییان بیرای  ۀهای فداکارانفعالیت .(398-391 :7399 ناس 

                                                           

1. Yoshiya 

2. Ba’al 

3. habkook 

4. Ermia 
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ای یهودیان از خدای  قبیلیه ۀاز یهوه که وی را در اندیش یترپذیرش حفهوم جدید و حتعال 

د؛ شوکرد  آحاده ای تبدیل ح انسان  به خدای  جهان  و فارغ از اوصا  خدایان قبیلهو شبه

 یهودیان در تبعید بابل  رخ نمود. ۀدر نهایت در حیدان تسولات اساس  اندیش احری که

 خدای جهانیان یهوه .3 .2

ن برداشیت ایشیایهود در رابطه با  ۀسیر تسولات اندیش ترین حراحلحهم تبعید بابل  یک  از

کیه  شیدم یهودی حسیلّ ۀکه در اندیش بود. در واق  پس از این دوره از حفهوم خداوند است

عواحل بسیاری در ایین  نه تنها خدای قوم اسرائیل  بلکه خدای جهانیان است. ایشان خدای

 934-981) رابطه با خدایشان حؤثر بوده است. در تبعید بیابل تغییر نگرش اساس  یهود در 

ردند. پس از چنیدی کیه بابلیان برخلا  آشوریان  یهودیان را از پرستش یهوه حن  نک (ق م

باورهیای  بررسی    ایشیان دربه فراحوش  سیپرده شید آنها  با حوطن قدیم یهودیانارتباط 

در ایین  برخ  از آنها بیه اعتقیادات ضید یهیود   پیش رفتند کهیبیگانه در حورد خدا تا جا

 شیدها و باورهای بیگانه در این دوران حوجب یهودیان با فرهنگ ۀحواجهنیز رسیدند.  حورد

و حطالعیات کلیاح  دینی  پرداختنید و ایین به حسائل دیگر چون ادبیات و فلسفه  که ایشان

شید  در برداشیت ایشیان از حفهیوم خداونیدبسییاری  و پیشیرفت سبب دگرگون  حوضوع

 .(218-211 :7318 دورانت  ؛81-89 :7382 )ایزدپناه 

تأثیر نبوده س  ب روی آوردن یهودیان به تجارت در این دوران  بر این تغییر نگرش اسا

اشتغالات کشاورزی و زحینیداری دادن آنکه از انجام  دلیلبهدر اسارت بابل   یهودیان است. 

حن  شده بودند  به بازرگان  روی آوردند که این احر زحینیه را بیرای ارتبیاط بییش از پییش 

با حسافرت یهودیان بیه  بنابراین .(Fast, 1988: 83) های دیگر فراهم آوردایشان با فرهنگ

اگیر بیندیشییم کیه افکیار و  وزگار  برداشت نادرست  نیست نقاط جهان حتمدن آن ر  اقص

بیر آرا و اعتقیادات یهودییان در   جهیان ها در رابطه با خداونید وحردحان آن سرزحین یآرا

 رابطه با خداوند تأثیر شایان توجه  نهاده باشد. 
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تفاوت  با خیدای ات دریافتند که خدایان اقوام دیگر  چندان یهودیان از طریق این ارتباط

هیا سیبب این ۀهم های دیگر نیز شبیه به خودشان هستند.خودشان ندارند؛ همچنانکه انسان

عنوان خدای واحد عالم وضوح یهوه را بهکه به یهودی باشد شد تا اشعیای نب  اولین پیاحبر

 )اشعیای نبی   «دهندهخدای عادل و نجاتخدای دیگری سوای حن نیست  » .کردتوصیف 

سیلطنت  همیین راه  ۀنیز در اداحی نب  7حزقیال .(22-1ۀ آی  99 بام و 21-72 ۀ آی92 بام

تیا یهودییان  شید همه سیببایند. کرخداوندی را به همراه عفو و رحمت اله  حوعظه ح 

 ۀحسکوحیت صیریح اولیی با وجودکه ) پرست سمت بتاز گرایش به تبعید بلافاصله پس از 

فاصیله  (آن در فرحان دوم از ده فرحان  در دوران پیش از تبعیید از خیود نشیان داده بودنید

در بازگشت از تبعید  یهیوه بیه آزادی در حعبید خیویش و از سیوی قیوم خیویش گرفتند. 

که خدای جهانییان خوانیده لب  ه اکنون نه تنها خدای قوم یهودبا این تفاوت ک ؛ستایش شد

 .(728 :7389 آرحسترانگ  ؛292-297 :7319 هیوم ) شدح 

 یهوهی نعرفا-فلسفی سیمای. 4 .2

نان  در حییان یهودییان فرهنگ یو ق م( 332ر شام و فلسطین )استیلای یونانیان بو  با حمله

ارسیطوی  و نوافلیاطون   ۀو طرز تلق  یهودییان از خدایشیان رنیگ فلسیف گسترش یافت

ترین دانشمند یهودی این دوران تسیت تیأثیر ق.م(  برجسته 22) 2فیلون اسکندران  گرفت.

س  یهود صدور نوافلاطون  سع  در هماهنگ کردن الهیات و خداشنا ۀواحد و فلسف ۀنظری

پیس از پراکنیدگ  یهودییان و . (I. Kolatch, 1981, p171)داشیت با این حکتب فلسیف  

فریقیا و اسیپانیا توسیط آتصر  روم شرق  و حتعاقب آن شیمال   تسلط روحیان بر اسرائیل

   در فضای حناسیب حسلمانان یکتاپرست  فرصت خوب  را در اختیار یهودیان نهاد تا بتوانند

هیای نیژادی  قرابیت دلیلبیه جلا دهند. در ذات خدای یکتایشانتعمق  باخویش را  ۀاندیش

                                                           

1. Hezkial 

2. Philo de’ Alexandria 



67  3131 بهار، 3، شمارۀ 31ین، دورۀ فلسفه د 

یهودیان وجیود داشیت  زحینیه بیرای ایین کیار فرهنگ  و دین  که حیان اعرام حسلمان و 

یهودیان در اسپانیا دوران آرام و حستعدی برای رشد علم  داشتند و  .رسیدنظر ح بهحساعد 

 بینحتون فلسف  یونان  به زبان عرب   حوجب ترق  حسائل دین  آنها شد. از حوسی  ۀترجم

 ترقی  آییینتلاش  نو بیرای  ( و دیگر دانشمندان آثاری پدید آحد کهم7229-7739حیمون )

 ۀگانیحیمون  تدوین اصیول سییزدهبود. یک  از کارهای ابن در جهت توحید خصوصاً یهود

اصیول اعتقیادی  اعتقادی دین یهود بود که در آن جایگیاه خداونید نیزد یهودییان و سیایر

  .(293 :7392 )راسل  گنجانده شده است

بعیدها در   طیرح اصیول ۀالهیات یهود است. این شیو ۀدین یهود  پای ۀگاناصول سیزده

خدا  ۀدربار 7اصول حوضوع  اسپینوزا رت اصول حوضوع  حطرح شد. از جملهصوفلسفه به

. 7برگرفته از همین فهرست کهنسال اصول دین یهود است. این سییزده اصیل عبارتنید از: 

  ؛همتاسیتو بی . ذات اقدسیش یکتیا 2 ؛ذات اقدس حق در همه جا حاضر و نیاظر اسیت

 ۀ. ذات ذوالجلالش حقیدم بیر همی9 ؛. ذات حقدسش نه شکل دارد و نه دارای جسم است3

. جز ذات خدای حتعال هیچ حوجود و کائن  را نباید ستایش و 9 ؛کائنات و حوجودات است

  ؛آدم علییم و خبییر و آگیاه اسیت. ذات حقدسیش از اندیشیه و افکیار بنی 1 کرد؛پرستش 

  ؛بران یهیود اسیت. او اشیر  جمیی  پییاح8 ؛برحیق اسیت . نبوت حضیرت حوسی 1

. تغییر و تبیدیل  بیرای دسیتورات آن نخواهید 72 ؛از جانب خدا عطا شده است ت. تورا4

 ؛فرحاید. پروردگار حتعال شریران را حکافات داده و نکوکاران را پاداش نیکو عطا ح 77 ؛بود

ماع  و صلح عموح  در دنییا از جانیب . شخصیت  به نام حاشیح برای ایجاد عدالت اجت72

در آخرالزحیان احییا  . خدای حتعال با حراحم کثییرش حردگیان را73 ؛دکرحق ظهور خواهد 

 .(211 :7314 )دقیقیان  خواهد فرحود

 

                                                           

1. Baruch Spinoza 



  63 یبر شواهد قرآن یدبا تأک یهود یخداباور یندفرا 

تیوان روشین  حی در این اصول حوضوعه  که تاکنون نیز حورد اعتقاد یهودیان است  بیه

با توجه به همیین  حنزه شدنش را حشاهده کرد. اسپینوزا یافتن بیش از پیش خداوند و تعال 

برای شرح شناخت خود از حفهوم خدا سیه اصیطلاح    اصول در حنزه دانستن ذات خداوند

حبدأ باید چیزی باشید از نظر وی ؛ کندح را حطرح « 3حالات جوهر»و  «2صفات»  «7جوهر»

اندیشنده را به چیزی برتیر از خیود   شودکه نیازحند علت نیست و هنگاح  که اندیشیده ح 

عنیوان اش حستلزم وجود چیزی دیگر  بیهد. جوهر  آن چیزی است که هست کنحتوجه نم 

ی اعنوان چیزی که وجیود نیدارد  حنیاف  بیا حعنیعلت هست  او نیست. اندیشیدن جوهر به

اینکیه هسیت   ای این است که هیچ چیز وجود ندارد.ی چنان اندیشهازیرا حعن  جوهر است

 ؛طیور کلی  نیسیتای بهبرای اسپینوزا تنها اندیشه  یا به قول اسپینوزا جوهر هست  هست

خداست که در هر اندیشه  ۀنهایت درباربسیار حؤثر و فراگیر و ب  ۀبلکه در عین حال اندیش

نگیرد  تأییید حی   ای آنجا که آدح  به ژرفای آن چه اندیشیده و تجربه شده اسیتو تجربه

 .(939 :7392 راسل  ؛22-27: 7319 یاسپرس ) شودح 

ها تأثیرگذاری بسییاری بیر در این سال«9بالاق»نین طریق حکم  و عرفان  همچون همچ

حیدع  شیناخت  قبالیا کیه خداوند و جهیان داشیت. با افکار و اعتقادات یهودیان در رابطه 

 غیرالوه  هست  ۀارتباطش با حیطحیات اله  و دربارۀ  در حقیقت  خداوند استاز رحزی 

است. از این حنظر  قلمرو غیرالوه  نمیادی « قانون تناظر». ارتباط یادشده تاب  کندبس  ح 

و از همیین  دکنیتیر دیگیری را آشیکار ح از الوهیت است  یعن  واقعیت  که واقعیت عال 

 ابیدیتسقیق حی  نیاظر اسیت()کیه بیا آن حت کیه عمیل حتقابیل یکی  بیر دیگیری  جاست

(440 :Vajda,1995). حعنیای قبیول کیردن و پیذیرفتنبه« 9قبل»عبری  ۀبالا از ریشق ۀواژ  

                                                           

1. Substance 

2. Attribute 

3. Modus 

4. Kabbalah 

5. Qbl 
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ای باطن  است که بنا بر حعتقدات قوم یهود حعنای نظریهبالا بهق ۀگرفته شده است. خود کلم

 ۀوسییلبه ابراهیم ییا بیه آدم ابوالبشیر الهیام شیده  از آن پیس بیه« یهوه»از جانب  حستقیماً

 .(297 :7318 )آللو  است شدهراز حنتقل ای ناگسسته از اهل زنجیره

رفیت. در کتیام کیار نمی ویژه برای دلالت بر سنت عرفان   بیهبه« بالاق» ۀدر ابتدا  واژ

اسیت و در ادبییات تورات آحیده  ۀگانهای پنجهای افزوده بر کتامبالا در پارهق ۀتلمود  واژ

کار رفتیه اسیت. در نخسیتین نیز به 7حفهوم قانون یا شریعت شفاه  بالا بهتلمودی پسین   ق

بالیا را ره بیه اییزدان و فرشیتگان  حفهیوم قهای رازورانه برای اشیاسیزدهم  سنت ۀسد ۀده

کیه عیادت داشیتند  « 2روح حقیدس ییا شیخینا»هنگام بس  از اند. پیران عرفان  بهبرگرفته

بالا  با زحزحه در خاحوش   به شیاگردان و دانش ق های فراحس  را به حیانج گونه حالتاین

حعنای حکمت است  تجلی  نییروی آفریننیدگ  که به« هخما»دیگر آحوزگاران بازگو کنند. 

 ؛74-78: 7314 )دقیقییان  شیدتبیدیل بیه شیخینا  هیا در سینت حاخیاح یهوه بود که بعد

Abhayananda, 2007: 33). از عرفان است که همزحان ای یگانه و نوع خاص  پدیده بالا ق

بالیا از آغیاز اسیت. ق« شناس آفرینش»و  «9شناس یزدان»  «3رازوری»سه حفهوم  ۀدربرگیرند

هییای عرفییان  رازورزانییه و نهییان  همبسییته و همسییان بییا رشیید و تکاحییل  دارای ویژگیی 

این جرییان دارای پیونید بسییار بیا تیاریخ فرهنیگ هلنی  و آییین . بوده است« گنوسیسم»

کتیام   د حکتیوم ایین آییینتیرین سین. حهیماستدوران باستان  ۀپایان «وجودی توحد»

کتام رن سیزدهم در اسپانیا نگاشته شید.است که ابتدا به زبان آراح  در اواخر ق «9روشنای »

« هیای سیلیمانغیزل غیزل»و « روت»صورت تفسیری بر پنج کتام حوس   کتیام زوهر به

یزدانی  کیه در غاییت  ۀگیوهر ناشیناخت ۀدربار  عرفان  استنوشته شد. زوهر بیانگر تعلیم 

                                                           

1. Oral Law 

2. Holy Spirit or Shekhinah 

3. Esoterism 

4. Theosophy 

5. Zohar 



  61 یبر شواهد قرآن یدبا تأک یهود یخداباور یندفرا 

تیوان بیا همه  یزدان را ح توان هیچ سخن  در حورد او گفت. با ایناست و نم  «7ناحتناه »

کیه «2عیددها»ییا « سپهرها»نور درون و با حراقبه از راه تابش انرژی کیهان  برآحده از افلاک  

انید  ذاتی  خداونید و انسیان ازلی  دانسیته شیده بالای  تجلیات وجودشناس  قدر اصطلاح

 .(29-79 :7389 )کاویان   شناخت

حسیائل و  کردندح   را کشف یا اساح  ذات اله  حعان  و حقایقپیروان قبالا از صفات 

 ای در حعیر  تسقیقیات قبالیه هیای حیافوق طبیعی  گونیاگون رادگ حهم حذهب  و پیچیی

فیلیون و  ۀ. حبیادی فلسیف3کردندهای  پیدا ح جوام  برای این نوع سؤالات دادند وح قرار 

  ایدنید و حبیادی تیازهکر تسلییلحکمت گنوس  اسکندریه را نییز بیا ایین شییوه و روش 

طور که پرتو ظاهری از خورشید شود  همانکه از خداوند نوری اله  ناش  ح  وض  کردند

 از آن دو چییز دیگیر اسیت کیه « حشییت»تابید تابد؛ ایین نیور کیه از حرکیز الهی  حی ح 

که از ترکیب آن دو کیه یکی  حیذکر و دیگیری حؤنی  « علم»و « حکمت» کند:تراوش ح 

از ترکیب این دو )لطف و قوت( که آنها نییز نیر و  شود.ده ح ییزا« قوت»و « لطف»است  

جهیان هسیت   «جمیال»و « قیوت»و « لطیف»خره از ألآید و باوجود ح به« جمال»اند  حاده

این اوصا  و کمالیات اسیت  در حقیقیت  ۀصورت وجود یافته است. انسان که دارای هم

صیورت خیرد و کوچی  قوای حوجود در عالم کبیر در پیکر او به ۀعالم صغیر است و هم

استعمال کلمیات و حیرو  و  ۀوسیلوجود دارد و اعمال آن قوای عظیم برای انسان جز به

: 7384 )رنجبیران  هیا حیسیر اسیتهمیان ۀوسیلیز بهناختن حسیسا ناعداد احکان ندارد و ش

297-292). 

                                                           

1. Einsof 

2. Sefirot 

وجیود هچون جهان و انسان ب  چگونه حوجودات ناقص  حثل اینکه از خداوند که کمال حسض است .3

  شودیتناه   ش   حتناه  صادر ح اآید و چگونه از وجود لح 



66  3131 بهار، 3، شمارۀ 31ین، دورۀ فلسفه د 

 داننید.حی «7تئییزمپانن» اینهالمعار  یهود  حتفکران قبالای  را پیرو گونویسندگان دائرۀ

تئیزم وحدت خدا با جهان آفرینش و است. اساس پان« 2تئیزمپان» ۀکنندتکمیل این اصطلاح

. ول  دیدگاه  که نام آن نددانستناپذیر ح به بیان دیگر خدا را از جهان جدای  .طبیعت بود

ولی  خیدا را از جهیان   دانسیتناپذیر حی اند  جهان را از خدا جدای گذاشتهتئیزم را پانن

 ش بازتام یافته از این قبیل اسیت:شمرد. دیدگاه یهودیت سنت  که در حیدراپذیر ح جدای 

از  قبالیا برداشیت .«ول  جهان جایگاه او نیست  قدس جایگاه جهان استخداوند یکتای ح»

ولی    چیزهای  است که وجود دارند ۀخدا هم»انجاحد. نیز به چنین نگرش  ح  حفهوم خدا

اسیاس   صورت حضور در عیین غییامبه این .«چیزهای  که وجود دارند  خدا نیستند ۀهم

درون جهیان نییز  دارد  بییرون از جهیان حضیور زه کهخدا به همان اندا این دیدگاه است.

  یدر نهایت باید افزود کیه در شیما .(Byrne & Houlden,1995: 342-367)حضور دارد

  پرست  تا برداشت قبالای  از خداونیدیهودیان پس از گذر از حراحل گوناگون از جان  کل 

اکنیون نیه جایگیاه  بیرای با این تفاوت که   انددوباره به وحدت آغازین با جهان بازگشته

 ۀشیود کیه خیود را در آینیای از خدای واحد دیده حی ارواح و خدایان بلکه تجل  پیوسته

 نمایاند؛ انسان و جهان  که جز تجل  هست  خود او نیست.انسان و جهان ح 

 گیرینتیجه

 خدای اسیپینوزاتا حفهوم   اسرائیل همراه با حضرت حوس بن عبرانیان و از حفهوم خدا نزد 

یهودی در ایین راه حتسمیل فیراز و  ۀاندیش ط  شده است. پر فراز و نشیبراه   و قبالاها

 .ندییاری رسیاند به تکاحیل حفهیوم خیدا نیزد یهودییان فرود بسیاری بود و عواحل بسیاری

ای تاریخ  سینا حلاقیات کننید  دوره ۀیهودیان پیش از آنکه با خدای خویش  یهوه  در واقع

پییش از آنکیه  نییز یهوه پرست  و شرک را پشت سر نهاده بودند.پرست   بتطولان  از جان

                                                           

1. Panentheism 

2. Pantheism 



  61 یبر شواهد قرآن یدبا تأک یهود یخداباور یندفرا 

برای جهانیان باشد  خدای قوح  یهودیان بود که حت  وجود سیایر خیدایان  یخدای واحد

د و به پرستش کرتنها قوم خود را از پرستش خدایان اقوام دیگر حن   کرد ورا هم انکار نم 

 ؛بیود ایگونیههای انسیانجلوه ایراد یهودیان ۀدر اندیش یهوه در آغازداشت. ح خویش وا

کیه ده فرحیان را بیه  حیدارشدت اخلاقشکن  و بهو دشمن دروغ و پیمان عادل  خدای  بود

خداوند خیود  اش همیشه آنها را حطمح نظر قرار دهد.تا هر فرد از قوم برگزیده  حوس  داد

خداباوری ایشان از زحان  ۀاندیشبه تفصیل به آغاز و گسترش  کریم و قرآنکتام حقدس در

حضیرت  تست نام عبرانیان و پیس از با حهاجرت حضرت ابراهیم قوحشان گیریشکل

 اسرائیل پرداخته است.تست نام بن  یعقوم

شیکل تیدریج بیهبیه« پرست  قوح واحد» است که هشتم پیش از حیلاد سدۀاز آغاز تنها 

پرست  اخلاق  تهییه و تیدوین در قلمرو انبیا  یکتادر این زحان  در آحد. « پرست  کاحلواحد»

کتام شاهان حبارزه بین طرفداران یهیوه وجود آحد. مگان  و عدالت حطلق بهو خدای ه شد

آحیز وارداتی  های شرکاین حبارزه نموداری از تقابل اندیشه د.کنو پیروان بعل را نمودار ح 

در کتام حقدس و قرآن کیریم نمیودار شیده  روشن تعال  این قوم بود که بهاپرست  حو یکت

یل را خدای بزر  اعلام کیرد و نب  خدای اسرائ یاشعیا  در قرن ششم پیش از حیلاد است.

از این پس و به عدالت او احترام گذارند.  شونداقوام دیگر نیز باید پیرو خدای واحد  اینکه

 7خیدا ۀکلم آن جاینام یهوه از حفهوم قوح  تجاوز کرد و به  شد برقرارپرست  یهودی یکتا

 کار رفت.هب

 یونانییان و آشنای  یهودیان با زرتشیتیان  های حختلف  همچون اسارت بابل  ودوراندر 

یهودییان در ایین  ۀهای فلسف   عرفان  و دین  ایشان در رابطه با خداوند بیر اندیشیاندیشه

هیای تسلط اسلام و قیرون وسیط   بسی  ۀدور. در دکرتر و آن را بارور شتگذارابطه اثر 

و نگیرش قبالیای  نیوع خاصی  از  گرفیتکلاح  در رابطه با ذات و صیفات خداونید بالیا 

                                                           

1. Adoni 
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حیمون و اسپینوزا ابن و در نهایت این همه به نظرات کردبرداشت یهودیان از خدا را عرضه 

ترتیب خداباوری و یکتاپرسیت  یهیودی بیا ینه اب د.یانجاحبالیست  در این رابطه و عرفای ق

انسیان  در تیاریخ خیداباوری انسیان  تسیول  ۀوار اندیشیپشت سر نهادن این تاریخ نمونه

عظیم  را در وحدت ذهن و فکر نوع انسان   در رابطه بیا الوهییت و خیداباوری  آشیکار 

 در ذات هیاتفرقیههیا و کثرت ۀدریای آرام وحدت و حسو هم اتسول  که در نهایت ب .کرد

 اله  پایان پذیرفت. وحدان 
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