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اعتبار  مقدس را ریشه كن و بي نقادي مدرن تمام هّم و غم خود را گذاشته تا تقریبًا تمام كتابهاي كتاب»

هیچیك همچون اسفار پنجگانه نتوانسته در مقابل این اتهامات بایستند، مگر نبوتهاي دانیال. ... سازد، اما 

راي تمام كساني كه او را هم خدا و هم انسان بیایید موضع خود بر این حقیقت كه اقتدار مسیح این سؤال را ب

 «تر و قطعي نماییم. تر وسیع دانند پاسخ داده است، محكم مي

 (William Kelly) كلي مویلیا—

 

درآمدي هستند  اي مهم و حیاتي براي كل كالم خدا هستند. در واقع این كتب پیش اسفار پنجگانه مقدمه»

كنند كه گرچه بسیار دور است اما بسیار  به سوي كمالي رهسپار مي آیند، و حتي بر مطالبي كه به دنبال مي

 « نماید. مسلم مي

 (Samuel Ridout)ُ ساموئل ریدوت—

 

مقدسي را شكل  چرا كه اینها اساس مكاشفة كتابپیش از اینكه یكایك كتابهاي موسي را تفسیر نماییم، 

 ان بیان نماییم. دهند، بر آنیم حقایقي در مورد اسفار پنجگانه را برایت مي

 عناوين اسفار پنجگانه .1

اند. در زمانهاي قدیم كتابها به شكل طومار  مقدس را اسفار پنجگانه لقب داده عموماً پنج كتاب اول كتاب

نام  teuchoiاي از صفحات گوناگون به شكل یك كتاب. در زبان یوناني این طومارها  بودند و نه مجموعه

كنند  استفاده مي« پنج طومار»اي كه براي  شدند. واژه یوناني هداري ميدارند، كه در ظروف بسته نگ

pentateuchos كه واژة انگلیسي  است«Pentateuch»  نیز از آن مشتق شده است و ما در زبان فارسي آن را

 (باشد )اسفار صورت جمع َسْفر و به معني كتاب ميایم.  اسفار پنجگانه نامیده

یا « شریعت»ـ در زبان عبري به معناي  tôrâاند )تورا ـ  نامیده« تورات» یهودیان اسفار پنجگانه را

 شمارند. ترین قسمت كتاب مقدس خود بر مي است(، و آن را مهم« تعلیم»

غالب ساكنان باشد.  مي« كتب موسي»شود  سومین عنوان رایجي كه براي این مجموعه كتب استفاده مي

پیدایش، خروج و »دانند اما با اینحال این كتب را نه  نجگانه نمياروپاي شمالي موسي را نویسنده اسفار پ

 اند.  و غیره نامیده« كتاب دوم موسي»، «كتاب اول موسي»به كنایه آنها را بلكه ...« 

است، ما عناوین  Numeriو واژه التین  Arithmoi، كه نام آن ترجمة فارسي واژه یوناني اعدادجز 

ایم. )براي معني عناوین این كتب به هر یك از این  این كتب را حفظ كرده ( ازLXXیوناني ترجمة هفتاد )

 مقدس براي ایمانداران توجه نمایید.(  آنها در تفسیر كتاب



كنند. از این رو كتاب  ها را از روي چند واژه ابتدایي كتاب اتخاذ مي عناوین كتابیهودیان معموالً 

 اند(. نامیده«( در ابتدا)» Berēshîthپیدایش را 

 محتواي اسفار پنجگانه  .2

( تقریباً گویاي مفهوم عبري تورات است، اما به lawرغم واژه انگلیسي آن ) واژه فارسي شریعت علي

تا اهمیت واالي این پنج كتاب را بیان آل براي مسیحیان  ایده است نامي« اسفار پنجگانه»هر حال عنوان 

 كنند.

 الف. پيدايش 

مقدس منشأ  اولین كتاب كتابست چرا كه این نام بیانگر محتواي كتاب است. پیدایش نامي با مسمي ا

مذهب حقیقي، امتها، زبانهاي گوناگون و قوم منتخب را براي ما شرح ، گناهجهان، زمین، انسان، ازدواج، 

جاه محدود كنند، اما بابهاي دوزاده الي پن دهد. یازده باب اول این كتاب دامنة وسیع تاریخ بشر را بیان مي مي

 شوند به داستان زندگي خانواده ابراهیم، اسحاق، یعقوب و پسرانش.  مي

 ب. خروج

گیري خاندان ابراهیم  همانگونه كه از نامش پیداست به معناي خارج شدن است و روایتي است از شكل

در طي چهارصد سال در زیر یوغ فرعون در مصر، و رهایي آنها از اسارت توسط موسي. شریعت 

 دهد.  ي و دستور ساخت خیمة اجتماع دیگر قسمتهاي كتاب را شكل ميموس

 ج. الويان

ها و  ها. این كتاب بیانگر آیین همانگونه كه از نام الویان پیداست این كتاب راهنمایي است براي الوي

ب شامل داد. این كتا مراسمي است كه یك انسان گناهكار آن زمان براي ایجاد مشاركت با خدا باید انجام مي

 ها و نمادهایي از قرباني كامل یعني مسیح است.  نمونه

 د. اعداد

همانگونه كه از نامش پیداست، بیانگر شمارش یا سرشماري قوم است ـ یكي در ابتدا و این كتاب نیز 

است، چرا كه اعداد « در بیابان»به معناي  Bemidbārدیگري در پایان كتاب. عبارت عبري این كتاب 

 اسرائیل در بیابان تجربه كردند.  ر وقایعي كه بنيشرحي است ب

 ه. تثنيه

تثنیه، در واقع به معناي شریعت دوم است و بازگویي شریعت براي نسل جدید است. این كتاب وقایع 

دهد و اینكه  دهد، زیرا این كتاب مرگ موسي را شرح مي گذشته را به وقایع تاریخي بعد از آن ارتباط مي

 شود.  ي او برگزیده ميچگونه یوشع به جا

( به همان زبان شفاف و موجز خود محتواي كتب موسي را چنین Griffith Thomas) توماس یفیتگر

 كند:  بیان مي



بيانگر يك مرحله از  كتاباند. هر  پنج كتاب موسي مقدمه مذهب االهي را براي دنيا ثبت كرده

پيدايش از منشأ مذهب دهند.  را شكل مي نقشة خدا است، و آنها همراه با يكديگر يك اتحاد واقعي

قوم به  نگويد. خروج از تبديل شدن اي و قومي كه 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 اي اين قوم بردهد كه چگونه  ارتباط است. اعداد نشان مي

موعود سازماندهي شدند. اين كتاب همچنين از ناكامي اين ملت در انجام فرايض و تأخير در 

دهد كه چگونه قوم درحاليكه  كند. سپس تثنيه نشان مي انجام وعده و سازماندهي قوم صحبت مي

 شدند.  خود آماده مي الوقع بردند براي ورود قريب در مرزهاي سرزمين موعود بسر مي

 اهميت اسفار پنجگانه . 3

است ، بسیار دشوار استمقدس بر این پنج كتاب استوار  از آنجایي كه تمام عهد عتیق،  در حقیقت كتاب

بتوانند  گرا ایمان عقل نادیده انگاشت. اگر محققان بيمذهب مكشوف شده كه اهمیت این پنج كتاب را بر 

محو ثباتي  ت این كتابها را زیر سؤال ببرند، منشأ یهودیت در دریایي از بيیكپارچگي و اصال ایمان به 

خواهد شد. مسیحیان نباید چنین فكر كنند كه ایمان ما نیز با چنین حمالتي مصون خواهد ماند، چرا كه عهد 

 د. كن جدید و حتي خداوند ما نیز از كتابهاي موسي به عنوان كتابهایي حقیقي و قابل اطمینان یاد مي

 كند: ( بسیار صریح این موضوع را بیان ميDr. Merrill Ungerدكتر مریل آنگر )

بخش خدا بر اسفار پنجگانه استوار است.  بنياد تمام حقايق مكشوف شده در مورد نقشة نجات

  اگر چنين بنيادي سست و غير قابل اعتماد باشد، تمام كتاب مقدس فاقد اعتبار خواهد بود.

 ر پنجگانه . نويسنده اسفا4

دانستند، بسیاري از مسیحیان  به جز برخي كه در زمانهاي اولیه مسیحیت عزرا را نویسنده تورات مي

 شمارند.  دین در طي قرنها و اعصار گوناگون موسي را نویسنده تورات برمي و یهودي راست

 نويسندگي موسيالف. 

 كه به طرز وسیعيپیش از اینكه فرضیه سندیت را به طور اجمالي مورد بررسي قرار دهیم، 

  كند، بیایید شواهد و مدارك مثبت آن را بررسي نماییم.  نویسندگي موسي را رد مي

 صالحیتهاي موسي .1

و هنوز هارتمن منتقد آلماني قرن نوزدهم نظریه نویسندگي موسي را به این دلیل رد كرد كه در زمان ا

اي داشتند!( باستانشناسي ثابت كرده  یا اینكه حداقل بسیاري پس از او چنین عقیدهنوشتن اختراع نشده بود. )

است كه موسي قادر بود به خط اولیه عبري، هیروگلیفي مصري، یا خط میخي آكدي بنویسد. مسلماً اعمال 

در »به ایمانداران گفته بود كه موسي د سالها پیش از اینكه باستانشناسي این موضوع را تأیید كن 2:::

، این یعني «نوشت»گوییم موسي اسفار پنجگانه را  هنگامي كه مي.« تمامي حكمت اهل مصر تربیت یافت

همچنین بدین معنا است كه او هاي قبلي در مورد پیدایش نیز استفاده كرده است.  اینكه او از اسناد و نوشته

بازنگري كرده است چرا كه خط عبري در طول سالها تغییر كرده بود. را  ها الهام از خدا این نوشته تحتِ 

كند كه او نویسنده این كتب  توانسته اسفار پنجگانه را نوشته باشد ثابت نمي مسلماً این موضوع كه موسي مي



سلهاي با اینحال بعید نیست كه او به عنوان پدر ایمان یهودي ثبتي دایمي از مكاشفه خدا براي ن بوده است.

 آینده به جا بگذارد.از این رو خدا به او فرمان داد تا چنین بكند.

 اسفار پنجگانه شواهد دروني  .:

گوید كه موسي بنا بر فرمان االهي تورات را نوشت. نگاه كنید به  متن تورات به طور مشخص مي

  . 13:71؛ تثنیه :7::؛ اعداد 2:71:؛ 1::1؛ 11:12خروج 

 مقدسي شواهد دروني كتاب .7

 2:1دانند. به عنوان مثال نگاه كنید به یوشع  دیگر قسمتهاي كالم خدا هم موسي را نویسنده این كتب مي

 . 3:3نتیان قر 1و  1::11و در عهد جدید، لوقا ؛ ::7پادشاهان  1و 

 شهادت عیسي .1

د. كن داند این مسأله را حل مي براي مسیحیان این حقیقت كه خداوند خود موسي را نویسنده تورات مي

او بهتر از هر كسي این چیزها را دانسته، و یا اینكه  این عقیده كه عیسي از علم و تاریخ چیزي نمي

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

 ندارد. 

 باستانشناسي و اسفار پنجگانه  .5

داشت تا  ت فرهنگي و تاریخي كه منتقدان ادبي را بر آن ميبسیاري از رسوم، سخنان، اسامي، جزئیا

گرچه این دانند.  تر مي موسي را مؤخرتر از زمان خود برشمرند، اكنون موسي را متعلق به چند قرن پیش

تواند ثابت كند كه موسي نویسنده است، اما با دیدگاه سنتي مطابقت بیشتري دارد تا این فرضیه  موضوع نمي

كه بعدها بسیاري مفقود دانستند ) را بهتر مي جزئیاتكردند این  كه قرنها بعد زندگي مي« انيویراستار»كه 

 به یكدیگر چسباندند. قسمتهاي مختلف را  آنها بسیار ماهرانهو گردید( 

 ب. فرضيه مستند

این نظریه را مطرح كرد كه  (Jean Astruc) وکام جین آستریك پزشك فرانسوي به ن 1257در سال 

پیدایش را از دو منبع گردآوري كرده است. آن عباراتي كه نام یهوه را براي خدا به كار برده از یك  موسي

منبع و آندسته از عباراتي كه نام الوهیم را به كار برده از منبع دیگري استفاده شده است. این منابع فرضي 

 اند.  نامیده« الف»و منبه « ای»را به ترتیب منبع 

ال این فرضیه را بسط دادند، تا جایي كه تمام منابع احتمالي را متعلق به تاریخي سپس محققان لبیر

)كهانتي( بودند. پس اسفار پنجگانه « كاف»)تثنیه( و « ت»مؤخرتر برشمردند. دیگر منابع پیشنهادي منابع 

ین فرضیه را اند. ا منابع گوناگون در قرنهاي نهم و دهم قبل از میالد قلمداد كردهدوزي از  را یك وصله

 شناسند.   یهوه ـ الوهیم ـ تثنیه ـ كهانتي( مي« ) یاتك»عموماً با نام فرضیه 



بسیاري مسایل دست به دست هم دادند تا این فرضیه را براي محققان قرن نوزدهم جذاب نمایند. پیش 

ن نظریه را از هر چیز این فرضیه به خوبي با نظریه تكامل داروین همخواني داشت، كه در آن هنگام ای

دادند. سپس، روحیه ضد ماوراطبیعه در آن  شناسي نیز تطبیق مي هایي غیر از زیست حتي در حوزه

گرایي  مقدس را حتي تا سطح انساني كاهش دهد. سوم آنكه نظام انسان آمد كه شأن كتاب ش نميروزگار بد

 ت. كند، با این نظریه درآمیخ كه تالش انساني را جایگزین مكاشفة االهي مي

به شكلي ماهرانه و زیركانه  را  ( فرضیه سندیتJulius Wellhausenوزن )اجولیوس وله 1121در سال 

 بر سر زبانها انداخت. 

 برخي از نكات اصلي را در قمابل این فرضیه مطرح نماییم. توانیم  در این مقدمه كوتاه ما تنها مي

 باشند:  مشكالت جدي و اصلي این نظریه به سرح ذیل مي

 اي فقدان شواهد نسخه .1

 كند داشته باشد.  ( مطرح مي”JEDP“« )یاتك»اي وجود ندارد كه نشان از ویرایشي كه نظریه  هیچ نسخه

 تجزیه متضاد و دروني .:

هاي كامالً  خود نمایانگر دیدگاهاند، كه  محققان اسفار پنجگانه را به قسمتهایي كامالً متفاوت تقسیم كرده

 باشد. مسلم و عیني براي این نظریه ميشخصي بوده و فاقد شواهدي 

 باستانشانسي .7

ویژگیهاي اسفار پنجگانه ها، آداب و رسوم، دانش مذهبي و دیگر  نوشتهتأید كرده است كه باستانشناسي 

 باشند.  نميمتعلق به قرنهاي بعدي آنگونه كه نظریه ولهاوزن گفته است  مسلماً  بسیار كهن هستند و

 زبانشانسي .1

شوند غالباً در منابعي پیش  كه در اسفار پنجگانه دیده ميو نامهاي افراد « مؤخر»الح زبانهاي به اصط

در حفاریها به كه به تازگي « الواح ابال»توان در  اند. نمونه این موضوع را مي از زمان موسي یافت شده

 مشاهده نمود. دست آمده و حاوي بسیاري از نامهاي ثبت شده در اسفار پنجگانه است 

 رچگي اسفار پنجگانه یكپا .5

ریافت كه این كتابها ارتباط بسیار تنگاتنگي با یكدیگر دارند و توان د با نگاهي به پنج كتاب موسي مي

كردن قسمتهاي اولیه این كتابها « وصله و پینه»نمایانگر یك اتحاد و انسجام هستند كه دشوار بتوان نظریه 

 پنج كتاب ارتباط داد. به یكدیگر را به این 

 كست روحانيش .6

حتي آنگونه كه توسط باستانشانسي و دیگر هاي مستند،  از نظر روحاني، نظریهسرانجام اینكه 

منعكس شده اصالح و تعدیل شده است، ارزش حقایق عظیم و زیبایي كه در این كتابها هاي مشابه  نظریه

جعلي، غیر تاریخي، »نجگانه ها صحت داشتند، به گفته دكتر اونگر اسفار پ است را ندارند. اگر این نظریه

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

اینكه ما نویسنده آنها را چه كسي كتاب بستگي دارد به  بعد از خلقت است. مسلماً تاریخ نگارش پنج

 برشماریم. 

اند: نسخه  محققان لیبرال مراحل مختلف نگارش این كتابها را به ترتیب به شرح ذیل احتساب كرده

ق.م؛ و  6:1حوالي سال « ت»ق.م؛ و نسخه  258حوالي سال « الف»نسخه  ق.م؛ 158حوالي سال « ي»

 ق.م.  588حوالي سال « ك»نسخه 

كار عموماً تاریخ نگارش اسفار پنجگانه را متعلق به زمان خروج، یعني قرن پانزدهم  ظهمحققان محاف

 دانند.  دانند. برخي هم تاریخ این واقعه را یك و نیم قرن مؤخرتر مي ق.م مي

ق.م  1118-1158مقدسي هم جور در بیاید بین سالهاي  احتماالً بهترین تاریخ كه با تمام اطاعات كتاب

 نگاهي بیندازید.  (BBC) تفسیر این یك از كتب در به هرزئیات بیشتر باشد. براي ج

 نتيجه گيري. 6

 رسانیم:  سخني از مشهورترین محق عهدعتیق كانادا به پایان مي مقدمه اسفار پنجگانه را با

ارتباط به  اي از آثار مجزا و كم يك اثر يكدست در پنج جلد است، و نه توده اسفار پنجگانه

كننده روشي هستند كه خدا در   توصيفزمينه معتبر تاريخي،  برخالف يك پسن آثار اييكديگر. 

سازد و اسرائيليان را براي خدمتي خاص و شهادت دادن به  آن خود را به انسانها مكشوف مي

دهي به اين مجموعه ادبي بسيار بارز  نقش موسي در شكل گزيند. او در گذرگاه تاريخ بشر برمي

قام و منزلت وااليي از مدليل نيست كه او بايد در عرصه حماسي ملت اسرائيل نمايد، و بي  مي

 .باشد، و چه مسيحيان و چه يهوديان او را به عنوان واسطة شريعت كهن احترام كنندبرخوردار 

 


