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اعتبار  مقدس را ريشه آن و بي نقادي مدرن تمام هّم و غم خود را گذاشته تا تقريبًا تمام آتابهاي آتاب«
. ... هيچيك همچون اسفار پنجگانه نتوانسته در مقابل اين اتهامات بايستند، مگر نبوتهاي دانيالسازد، اما 

براي تمام آساني آه او را هم خدا و هم انسان بياييد موضع خود بر اين حقيقت آه اقتدار مسيح اين سؤال را 
  ».تر و قطعي نماييم تر وسيع دانند پاسخ داده است، محكم مي

 )William Kelly( آلي مويليا—

  

درآمدي هستند  در واقع اين آتب پيش. اي مهم و حياتي براي آل آالم خدا هستند اسفار پنجگانه مقدمه«
آنند آه گرچه بسيار دور است اما بسيار  ، و حتي به سوي آمالي رهسپار ميآيند بر مطالبي آه به دنبال مي

  » .نمايد مسلم مي
 )Samuel Ridoutُ( ساموئل ريدوت—

  

مقدسي را شكل  چرا آه اينها اساس مكاشفة آتابپيش از اينكه يكايك آتابهاي موسي را تفسير نماييم، 

  . برايتان بيان نماييم دهند، بر آنيم حقايقي در مورد اسفار پنجگانه را مي

  عناوين اسفار پنجگانه .1

در زمانهاي قديم آتابها به شكل طومار . اند مقدس را اسفار پنجگانه لقب داده عمومًا پنج آتاب اول آتاب

نام  teuchoiدر زبان يوناني اين طومارها . اي از صفحات گوناگون به شكل يك آتاب بودند و نه مجموعه

آنند  استفاده مي» پنج طومار«اي آه براي  واژه يوناني. شدند سته نگهداري ميدارند، آه در ظروف ب

pentateuchos آه واژة انگليسي  است»Pentateuch«  نيز از آن مشتق شده است و ما در زبان فارسي آن را

  )باشد اسفار صورت جمع َسْفر و به معني آتاب مي(. ايم اسفار پنجگانه ناميده

يا » شريعت«ـ در زبان عبري به معناي  tôrâتورا ـ (اند  ناميده» تورات«جگانه را يهوديان اسفار پن

  .شمارند ترين قسمت آتاب مقدس خود بر مي ، و آن را مهم)است» تعليم«

غالب ساآنان . باشد مي» آتب موسي«شود  سومين عنوان رايجي آه براي اين مجموعه آتب استفاده مي

پيدايش، خروج و «دانند اما با اينحال اين آتب را نه  ه اسفار پنجگانه نمياروپاي شمالي موسي را نويسند

  . اند و غيره ناميده» آتاب دوم موسي«، »آتاب اول موسي«به آنايه آنها را بلكه » ...

است، ما عناوين  Numeriو واژه التين  Arithmoi، آه نام آن ترجمة فارسي واژه يوناني اعدادجز 

براي معني عناوين اين آتب به هر يك از اين . (ايم از اين آتب را حفظ آرده) LXX(د يوناني ترجمة هفتا

  .) مقدس براي ايمانداران توجه نماييد آنها در تفسير آتاب



از اين رو آتاب . آنند ها را از روي چند واژه ابتدايي آتاب اتخاذ مي عناوين آتابيهوديان معموًال 

  ).اند ناميده) »در ابتدا«( Berēshîthپيدايش را 

  محتواي اسفار پنجگانه  .2

تقريبًا گوياي مفهوم عبري تورات است، اما به ) law(رغم واژه انگليسي آن  واژه فارسي شريعت علي

تا اهميت واالي اين پنج آتاب را بيان آل براي مسيحيان  ايده است نامي» اسفار پنجگانه«هر حال عنوان 

  .آنند

  پيدايش . الف

مقدس منشأ  اولين آتاب آتاب .امي با مسمي است چرا آه اين نام بيانگر محتواي آتاب استپيدايش ن

مذهب حقيقي، امتها، زبانهاي گوناگون و قوم منتخب را براي ما شرح ، گناهجهان، زمين، انسان، ازدواج، 

دوزاده الي پنجاه محدود  آنند، اما بابهاي يازده باب اول اين آتاب دامنة وسيع تاريخ بشر را بيان مي. دهد مي

  . شوند به داستان زندگي خانواده ابراهيم، اسحاق، يعقوب و پسرانش مي

  خروج. ب

گيري خاندان ابراهيم  همانگونه آه از نامش پيداست به معناي خارج شدن است و روايتي است از شكل

شريعت . موسي در طي چهارصد سال در زير يوغ فرعون در مصر، و رهايي آنها از اسارت توسط

  . دهد موسي و دستور ساخت خيمة اجتماع ديگر قسمتهاي آتاب را شكل مي

  الويان. ج

ها و  اين آتاب بيانگر آيين. ها همانگونه آه از نام الويان پيداست اين آتاب راهنمايي است براي الوي

اين آتاب شامل . داد ام ميمراسمي است آه يك انسان گناهكار آن زمان براي ايجاد مشارآت با خدا بايد انج

  . ها و نمادهايي از قرباني آامل يعني مسيح است نمونه

  اعداد. د

همانگونه آه از نامش پيداست، بيانگر شمارش يا سرشماري قوم است ـ يكي در ابتدا و اين آتاب نيز 

آه اعداد است، چرا » در بيابان«به معناي  Bemidbārعبارت عبري اين آتاب . ديگري در پايان آتاب

  . اسرائيل در بيابان تجربه آردند شرحي است بر وقايعي آه بني

  تثنيه. ه

اين آتاب وقايع . تثنيه، در واقع به معناي شريعت دوم است و بازگويي شريعت براي نسل جديد است

نكه دهد و اي دهد، زيرا اين آتاب مرگ موسي را شرح مي گذشته را به وقايع تاريخي بعد از آن ارتباط مي

  . شود چگونه يوشع به جاي او برگزيده مي



به همان زبان شفاف و موجز خود محتواي آتب موسي را چنين ) Griffith Thomas( توماس يفيتگر

  : آند بيان مي

بيانگر يك مرحله از  آتابهر . اند پنج آتاب موسي مقدمه مذهب االهي را براي دنيا ثبت آرده
پيدايش از منشأ مذهب . دهند ا همراه با يكديگر يك اتحاد واقعي را شكل مينقشة خدا است، و آنه

قوم به  نخروج از تبديل شدن اي. گويد و قومي آه خدا به عنوان واسطة خود برگزيد سخن مي
هاي گوناگون حفظ اين  الويان نمايانگر طريق .گويد سخن مي هايك ملت، و آغاز ارتباط خدا با آن

آغاز حيات مذهب االهي در سرزمين اين قوم براي دهد آه چگونه  نشان مي اعداد. ارتباط است
اين آتاب همچنين از ناآامي اين ملت در انجام فرايض و تأخير در . موعود سازماندهي شدند

دهد آه چگونه قوم درحاليكه  سپس تثنيه نشان مي. آند انجام وعده و سازماندهي قوم صحبت مي
  . شدند الوقع خود آماده مي بردند براي ورود قريب سر ميدر مرزهاي سرزمين موعود ب

  اهميت اسفار پنجگانه . 3

است ، بسيار دشوار استمقدس بر اين پنج آتاب استوار  از آنجايي آه تمام عهد عتيق،  در حقيقت آتاب

توانند ب گرا ايمان عقل اگر محققان بي. ناديده انگاشتمذهب مكشوف شده آه اهميت اين پنج آتاب را بر 

محو ثباتي  يكپارچگي و اصالت اين آتابها را زير سؤال ببرند، منشأ يهوديت در دريايي از بي ايمان به 

مسيحيان نبايد چنين فكر آنند آه ايمان ما نيز با چنين حمالتي مصون خواهد ماند، چرا آه عهد . خواهد شد

  . آند ي حقيقي و قابل اطمينان ياد ميجديد و حتي خداوند ما نيز از آتابهاي موسي به عنوان آتابهاي

  :آند بسيار صريح اين موضوع را بيان مي) Dr. Merrill Unger(دآتر مريل آنگر 

. بخش خدا بر اسفار پنجگانه استوار است بنياد تمام حقايق مكشوف شده در مورد نقشة نجات
   .اعتبار خواهد بود اگر چنين بنيادي سست و غير قابل اعتماد باشد، تمام آتاب مقدس فاقد

  نويسنده اسفار پنجگانه . 4

دانستند، بسياري از مسيحيان  به جز برخي آه در زمانهاي اوليه مسيحيت عزرا را نويسنده تورات مي

  . شمارند دين در طي قرنها و اعصار گوناگون موسي را نويسنده تورات برمي و يهودي راست

  نويسندگي موسي. الف

 آه به طرز وسيعيپيش از اينكه فرضيه سنديت را به طور اجمالي مورد بررسي قرار دهيم، 

   . آند، بياييد شواهد و مدارك مثبت آن را بررسي نماييم نويسندگي موسي را رد مي

  صالحيتهاي موسي .١

و هنوز هارتمن منتقد آلماني قرن نوزدهم نظريه نويسندگي موسي را به اين دليل رد آرد آه در زمان ا

باستانشناسي ثابت آرده !) اي داشتند يا اينكه حداقل بسياري پس از او چنين عقيده. (نوشتن اختراع نشده بود

مسلمًا اعمال . است آه موسي قادر بود به خط اوليه عبري، هيروگليفي مصري، يا خط ميخي آآدي بنويسد

در «به ايمانداران گفته بود آه موسي د سالها پيش از اينكه باستانشناسي اين موضوع را تأييد آن ٢٢:٧
، اين يعني »نوشت«گوييم موسي اسفار پنجگانه را  هنگامي آه مي» .تمامي حكمت اهل مصر تربيت يافت



همچنين بدين معنا است آه او . هاي قبلي در مورد پيدايش نيز استفاده آرده است اينكه او از اسناد و نوشته

. بازنگري آرده است چرا آه خط عبري در طول سالها تغيير آرده بودرا  ها الهام از خدا اين نوشته تحِت

آند آه او نويسنده اين آتب  توانسته اسفار پنجگانه را نوشته باشد ثابت نمي مسلمًا اين موضوع آه موسي مي

سلهاي با اينحال بعيد نيست آه او به عنوان پدر ايمان يهودي ثبتي دايمي از مكاشفه خدا براي ن .بوده است

  .از اين رو خدا به او فرمان داد تا چنين بكند.آينده به جا بگذارد

  اسفار پنجگانه شواهد دروني  .٢

نگاه آنيد به . گويد آه موسي بنا بر فرمان االهي تورات را نوشت متن تورات به طور مشخص مي

   . ١٩:٣١؛ تثنيه ٢:٣٢؛ اعداد ٢٧:٣۴؛ ۴:٢۴؛ ١۴:١٧خروج 

  مقدسي شواهد دروني آتاب .٣

 ٧:١به عنوان مثال نگاه آنيد به يوشع . دانند ديگر قسمتهاي آالم خدا هم موسي را نويسنده اين آتب مي

  . ٩:٩نتيان قر ١و  ۴۴:٢۴و در عهد جديد، لوقا ؛ ٣:٢پادشاهان  ١و 

  شهادت عيسي .۴

. دآن داند اين مسأله را حل مي براي مسيحيان اين حقيقت آه خداوند خود موسي را نويسنده تورات مي

او بهتر از هر آسي اين چيزها را دانسته، و يا اينكه  اين عقيده آه عيسي از علم و تاريخ چيزي نمي

دانسته اما تنها خود را با تعصب و جهل مردم زمان خود تطبيق داده است ارزش بحث و بررسي را  مي

  . ندارد

  باستانشناسي و اسفار پنجگانه  .۵

داشت تا  ئيات فرهنگي و تاريخي آه منتقدان ادبي را بر آن ميبسياري از رسوم، سخنان، اسامي، جز

گرچه اين . دانند تر مي موسي را مؤخرتر از زمان خود برشمرند، اآنون موسي را متعلق به چند قرن پيش

تواند ثابت آند آه موسي نويسنده است، اما با ديدگاه سنتي مطابقت بيشتري دارد تا اين فرضيه  موضوع نمي

آه بعدها بسياري مفقود (دانستند  را بهتر مي جزئياتآردند اين  آه قرنها بعد زندگي مي» تارانيويراس«آه 

  . به يكديگر چسباندندقسمتهاي مختلف را  آنها بسيار ماهرانهو ) گرديد

  فرضيه مستند. ب

 اين نظريه را مطرح آرد آه )Jean Astruc( وکام جين آستريك پزشك فرانسوي به ن ١٧۵٣در سال 

آن عباراتي آه نام يهوه را براي خدا به آار برده از يك . موسي پيدايش را از دو منبع گردآوري آرده است

اين منابع فرضي . منبع و آندسته از عباراتي آه نام الوهيم را به آار برده از منبع ديگري استفاده شده است

  . اند ناميده» الف«و منبه » اي«را به ترتيب منبع 

لبيرال اين فرضيه را بسط دادند، تا جايي آه تمام منابع احتمالي را متعلق به تاريخي  سپس محققان

پس اسفار پنجگانه . بودند) آهانتي(» آاف«و ) تثنيه(» ت«ديگر منابع پيشنهادي منابع . مؤخرتر برشمردند



اين فرضيه را . ندا منابع گوناگون در قرنهاي نهم و دهم قبل از ميالد قلمداد آردهدوزي از  را يك وصله

  .  شناسند مي) يهوه ـ الوهيم ـ تثنيه ـ آهانتي( » ياتك«عمومًا با نام فرضيه 

پيش . بسياري مسايل دست به دست هم دادند تا اين فرضيه را براي محققان قرن نوزدهم جذاب نمايند

ام اين نظريه را از هر چيز اين فرضيه به خوبي با نظريه تكامل داروين همخواني داشت، آه در آن هنگ

سپس، روحيه ضد ماوراطبيعه در آن . دادند شناسي نيز تطبيق مي هايي غير از زيست حتي در حوزه

گرايي  سوم آنكه نظام انسان. مقدس را حتي تا سطح انساني آاهش دهد آمد آه شأن آتاب ش نميروزگار بد

  . رآميختآند، با اين نظريه د آه تالش انساني را جايگزين مكاشفة االهي مي

به شكلي ماهرانه و  را  فرضيه سنديت) Julius Wellhausen(وزن اجوليوس وله ١٨٧٨در سال 

  . زيرآانه بر سر زبانها انداخت

  . برخي از نكات اصلي را در قمابل اين فرضيه مطرح نماييمتوانيم  در اين مقدمه آوتاه ما تنها مي

  : باشند رح ذيل ميمشكالت جدي و اصلي اين نظريه به س

  اي فقدان شواهد نسخه .١

  . آند داشته باشد مطرح مي) ”JEDP“(» ياتك«اي وجود ندارد آه نشان از ويرايشي آه نظريه  هيچ نسخه

  تجزيه متضاد و دروني .٢

هاي آامًال  خود نمايانگر ديدگاهاند، آه  محققان اسفار پنجگانه را به قسمتهايي آامًال متفاوت تقسيم آرده

  .باشد وده و فاقد شواهدي مسلم و عيني براي اين نظريه ميشخصي ب

  باستانشانسي .٣

ويژگيهاي اسفار پنجگانه ها، آداب و رسوم، دانش مذهبي و ديگر  نوشتهتأيد آرده است آه باستانشناسي 

  . باشند نميمتعلق به قرنهاي بعدي آنگونه آه نظريه ولهاوزن گفته است  مسلمًا بسيار آهن هستند و

  نسيزبانشا .۴

شوند غالبًا در منابعي پيش  آه در اسفار پنجگانه ديده ميو نامهاي افراد » مؤخر«زبانهاي به اصطالح 

در حفاريها به آه به تازگي » الواح ابال«توان در  نمونه اين موضوع را مي. اند از زمان موسي يافت شده

  . مشاهده نموددست آمده و حاوي بسياري از نامهاي ثبت شده در اسفار پنجگانه است 

  يكپارچگي اسفار پنجگانه  .۵

ريافت آه اين آتابها ارتباط بسيار تنگاتنگي با يكديگر دارند و توان د با نگاهي به پنج آتاب موسي مي

آردن قسمتهاي اوليه اين آتابها » وصله و پينه«نمايانگر يك اتحاد و انسجام هستند آه دشوار بتوان نظريه 

  . تاب ارتباط دادپنج آبه يكديگر را به اين 

  شكست روحاني .۶

حتي آنگونه آه توسط باستانشانسي و ديگر هاي مستند،  از نظر روحاني، نظريهسرانجام اينكه 

منعكس شده اصالح و تعديل شده است، ارزش حقايق عظيم و زيبايي آه در اين آتابها هاي مشابه  نظريه



جعلي، غير تاريخي، «دآتر اونگر اسفار پنجگانه ها صحت داشتند، به گفته  اگر اين نظريه. است را ندارند

  ».اعتبار، ساخته دست انسان بودند و نه آار خدا بي
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هاي آن متعلق به هزاران سال  برند، اما مسلمًا نوشته محتواي اسفار پنجگانه ما را به زمان خلقت مي

آتاب بستگي دارد به اينكه ما نويسنده آنها را چه آسي  مسلمًا تاريخ نگارش پنج. بعد از خلقت است

  . برشماريم

نسخه : اند محققان ليبرال مراحل مختلف نگارش اين آتابها را به ترتيب به شرح ذيل احتساب آرده

م؛ و .ق ۶٢١حوالي سال » ت«م؛ و نسخه .ق ٧۵٠حوالي سال » الف«نسخه  م؛.ق ٨۵٠حوالي سال » ي«

  . م.ق ۵٠٠ حوالي سال» ك«نسخه 

آار عمومًا تاريخ نگارش اسفار پنجگانه را متعلق به زمان خروج، يعني قرن پانزدهم  محققان محافظه

  . دانند برخي هم تاريخ اين واقعه را يك و نيم قرن مؤخرتر مي. دانند م مي.ق

م .ق ١۴١٠-١۴۵٠مقدسي هم جور در بيايد بين سالهاي  احتماًال بهترين تاريخ آه با تمام اطاعات آتاب

  . نگاهي بيندازيد )BBC( تفسير اين يك از آتب در به هربراي جزئيات بيشتر . باشد
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  : رسانيم سخني از مشهورترين محق عهدعتيق آانادا به پايان مي مقدمه اسفار پنجگانه را با

ارتباط به  مجزا و آم اي از آثار يك اثر يكدست در پنج جلد است، و نه توده اسفار پنجگانه
آننده روشي هستند آه خدا در   توصيفزمينه معتبر تاريخي،  برخالف يك پساين آثار . يكديگر

سازد و اسرائيليان را براي خدمتي خاص و شهادت دادن به  آن خود را به انسانها مكشوف مي
ادبي بسيار بارز دهي به اين مجموعه  نقش موسي در شكل .گزيند او در گذرگاه تاريخ بشر برمي

قام و منزلت وااليي از منمايد، و بي دليل نيست آه او بايد در عرصه حماسي ملت اسرائيل  مي
  .باشد، و چه مسيحيان و چه يهوديان او را به عنوان واسطة شريعت آهن احترام آنندبرخوردار 

  


