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(تاریخ دریافت مقاله ،97/12/18 :تاریخ پذیرش مقاله)99/6/3 :

چکیده
تفکر جادویی همراه با تفکر جان پنداری (آنیمیزم)) اندیهزه ای فراگیزر در میزان تمزا)
جامعه های آغازین بوده است و احتماالً بهر از سپیده د) تاریخ با جادو آشزنایی داشزته
است .انسان اولیه میپنداشت نا)ها بخهی از هویت و وجود اوست و همیهه سزعی بزر
پنهانساختن آن داشت .در واقع ،همان طور که فریمر میگوید او «پیوند ذاتی و واقعی»
بین نا) و خودش را باور داشت .در این پژوهش به تزثییر تکزوینی ،مینزوی و جزادویی
کلمههای خاص و نه معادلهزا و مفهزو)هزای آن در  39کتزاب عهزد عتیز پرداختزه
میشود که منعکسکنندۀ آیین ها و باورهای قو) عبرانزی در بزازۀ زمزانی  1200سزال
پیش از میالد مسیح است .بنا بر مستندات مکرر کتاب مقدس« ،کلمه» وظیفۀ اساسزی
را در آفرینش ،نزابودی و تزداو) هسزتی بزر عهزده دارد .کلمزه در یهودیزت موجزودی
متهخص است که یهوه به واسطۀ آن جهان را آفرید .بزر زبزانآوردن نزا) یهزوه جنبزۀ
تابویی دارد .خود یهوه آنچه را میخواست« ،میگفت» و آن چیم آفریده میشد .خداوند
به واسطۀ کالمش فرمان میدهد .کلمه از سوی انسان نیم اگر با الفزا عبزری و دی زر
شرایط دقی آن گفته شود ،میتواند بر ارادۀ متعال مؤیر واقع شود و گویندۀ کلمزات را
به خواستهاش برساند.
کلید واژهها :کتاب مقدس ،کلمۀ آفریننده ،نیایش ،یهودیت ،یهوه.
 .1کارشناسیارشد ادیان و فلسفه دانه اه کاشان؛
Email:farzanehfayyazi@gmail.com

 .2دانهیار گروه ادیان و فلسفه دانه اه کاشان (نویسندۀ مسئول)؛

Email: Heydai@kashanu.ac.ir
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«من آفرینندۀ یمرۀ لبها هستم :بر آنانی که دورند سالمتی باد» (اشعیا.)19 :57 ،
 .1جایگاه زبان در حیات انسان
چنانکه هایدگر میگوید« :هستی ما زبانگونه است و ما فقط در زبان زندگی میکنیم ...
جهان موضوع مستقل برای زبان نیست؛ بلکه جهان خود را در زبان عرضه مزیکنزد» [،3
ص ]78و «آفرینش معنا در سایۀ آفرینندگی زبان ممکن میشود» [همزان ،ص]85؛ ولزی
در ادوار باستان زبان و کال) جای اه برتر و محسوستری داشزته اسزت .انسزان نخسزتین
معتقد بود همان گونه که جادو میتواند بر اجمائی از بدن مانند ناخن ایر کند ،بر نا) نیزم
همان عملکرد را خواهد داشت .به همین علت از شیوههزای متفزاوتی ماننزد اسزتفاده از
اسم مستعار یا نا) دو) برای فاشنهدن آن استفاده میکردند [ ،4ص .]271صرفِنظزر از
صحتوسقم آن ،این باور و آیین های آن کمابیش در جوامع حاضر نیزم رسزوو و حرزور
دارد .نا)ها تثییر بسیاری بر سرنوشت افراد و آیندۀ آنها دارنزد؛ همچنزین ،خوانزدن نزا)
یک الوهیت برتر مانند یهوه ،اسم اعظم هللا ،نا)هزای ایزمدان ممداپرسزتی و نزا) عیسزی
مسیح در هریک از این ادیان اهمیت واالیی دارد و به مثابۀ یک لفظ عادی و معمزولی بزا
آن برخورد نمیشود .هریک از این نا)ها اگر درست به کار روند ،میتوانند در تغییر امزور
یاریرسان باشند و همچون امری متهخص عمل کنند.
«برید کرستنسن نا) را با تصویر مقایسه میکند :درحالیکه تصویر نمایندۀ مادی روح
و ماهیت انسان یا خدا است ،نا) «تصویر غیرمادی» [آن] است .نا) ماهیزت زنزده ،انزریی
حیاتی ،نیروی شخص بهری یا الهی را نهان میدهد .برایناساس ،اریجن در مخالفت بزا
سلسیوس گفت :اگر ما خدا را با نا) زئوس بخوانیم یا با نا) خدای متعزالی دی زر تفزاوت
دارد؛ طب گفتۀ وی ،نا)ها ذهنی 1نیستند؛ بلکه عینیاند 2کزه حرزور و قزدرت صزاحب
غیرمادیهان را زمانی که بهدرستی تلفظ گردد ،به وجود میآورند» [.]12, p. 84
 .2تعریف و پیشینۀ جادوگری
در تعریف کوتاه دینپژوهان ،جادو 3به فعالیت آیینی گفته میشزود کزه بزه قصزد ایجزاد
نتیجه بدون استفاده از فرایندهای علی شناختهشدۀ جهان مزادی انجزا) مزیگیزرد [،10
1. thesei
2. physei
3. magic
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ص .]221در آغاز ،جادو و جادوگری کوشهی برای سیطرهیافتن بر طبیعت و بهره گیزری
مطلوب از آن در راه گذران زندگی بود .در دوران جانپنداری و توتمیم) و گرایش انسزان
به روح و آن اه نیاپرستی ،کوشش های انسان بیهتر به مهزارکزردن ارواح ،ارواح نیاکزان و
نیروهای فراطبیعی و خدایان تمرکم داشزت و در پزی آن ،جزادو بزه ارتبزا متزافیمیکی
انسان و پیرامون آن تغییر ماهیت داد [ ،2ص.]239
فروید جادوگری را اساساً فن تثییر بر ارواح از راه جذب آن ها و تحمیل ارادۀ خود بزر
آن ها و توسلجستن به تدابیری می دانست که به وسیلۀ آن ها بتوان در زندگی تثییر نهاد.
در نظر وی ،برخالفِ جادو ،سحر و ساحری بزا ارواح کزاری نزدارد و در آن ،از روشهزای
خاصی که بخهی از کهنترین شیوههای ساحرانه در عمل جانپنداری به شمار مزیآیزد،
برای رسیدن به مقاصد گوناگون استفاده می کنند .از سحر بزرای تسزلط ارادۀ انسزان بزر
پدیده های طبیعت ،صیانت فرد در برابر دشمنان و خطرات و قادرساختن او برای آسزیب
رساندن به دشمنان استفاده میکنند [همان ،ص.]236
پیهینۀ جادوگری به قدمت جوامع بهری بوده و میتوان گفت فطری انسان بزوده اسزت؛
چنان که یان پیایه نهان داده است کودکان در جریان رشد خود ،از مراحزل تفکزر جزادویی و
تفکر جانپندارانه میگذرند [همان ،ص 239-238به نقل از جاهودا ،ص.]190
ابنخلدون [ ]499-497/1می نویسد که سحر و جادو ،ستاره شناسی و آنچزه بدانهزا
وابسته بزود  -مانند طلسمات -در میان اقزوا) کهزن ماننزد کلزدانیان و سزریانیان بابزل،
قبطیان مصر و اقوا) دی ر بسیار متداول بوده و بازار گرمی داشته است .بزه نوشزتۀ همزو
پیش از بعثت حررت موسی(ع) ،جادوگران در بابل و مصر بسیار فعال بودند .عبری هزا و
عرب ها در کار سحر بیهتر به عمایم و رقیه ها یا افسون ها و اُغلوطات (کلمات نزامفهو)) و
یا بنا بر کال) قرآن کزریم بزه «النَّفایزاتِ فزی العُقزد» ،دمنزدگان افسزون بزر گزره نزخ هزا
[فل  ]4/113/میپرداختند [ ،2ص.]241
 .3آفرینش در کتاب مقدس و متون عرفانی یهودیان

«1در ابتدا ،خدا آسمانها و زمین را آفرید  3 . ...و خدا گفت :روشنایی بهود .و روشزنایی
شد 4 . ...و خدا روشنایی را دید که نیکوست  5 ...و خدا روشنایی را روز نامید و تزاریکی
را شب نامید .و شا) بود و صبح بود ،روزی اول 6 .و خدا گفت :فلکی باشد در میان آب ها
و آب ها را از آب ها جدا کند  9 . ...و خدا گفت :آب های زیر آسمان در یکجا جمع شود و
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خهکی ظاهر گردد .و چنین شد  11 . ...و خدا گفت :زمین نباتات برویانزد  14 ...و خزدا
گفت :نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و بزرای آیزات و زمزانهزا و
روزها و سالها باشند[ ».پیدایش.]1-15 :11 ،
در کتاب پیدایش و دی ر بخشهای کتاب مقدس درموردِ آفرینش وایۀ «گفتن» بزرای
خدا آمده است ،نه اینکه خدا «اراده» کزرد و یزا «خواسزت» و ایزنچنزین شزد؛ بنزابراین،
«گفتن» خداوند است که موجب آفرینش است و این «کال)» اوست که با آن مزیآفرینزد.
در جایی دی ر نیم« :و خدا تکلم فرمود و همۀ این کلمزات را ب فزت[ »...خزرو ]1 :20 ،؛
دقیقاً تصریح میکند که «او کلمات را گفت».
«ب ذار بهود» عبارتی است که برخی بر این باورند میتواند همان امر آفریننزدۀ الهزی
باشد؛ یهی 1وایهای است که در برخی نیایشهای دورۀ بعد که معتقد بودنزد آفزرینش بزا
کال) خدا صورت گرفت ،نقهی مهم دارد:
این آفرینش تازه است :ויחי و او هیچ یاریرسزانی نداشزت [ Cowley, 801. 22بزه
نقل از  .]13,به همان شیوه ایری از قرن چهارده ،سرود دی ری مزیخزوانیم :آن توسزط
کلمه [یعنی ،توسط] יחי [یهی] آفریده شد و سریعاً ساخته میشد [ ...]Ibid. 445. 2در
متنی دی ر – اما باز هم جدیدتر  -از همان نیایش ،گفته مزیشزود :خزاصتزرین روزهزا
سبّت است که یهزوه بزا ده کزال) تعیزین کزرد؛ توسزط نزامش آنهزا بزه وجزود آمدنزد
[.]13, p. 78-79&Ibid. 458. 13
در مورد نا) یهوه نظریهای نیزم مطزرح اسزت و آن اینکزه نزا) در آفزرینش بزا کزال)
همکاری داشته و بهنوعی نقش عمزده داشزته اسزت .فاسزو) مطزرح مزیکنزد سزامریان
تتراگراماتون 2را به مثابۀ آفریننده با امر الهی پیوند دادند و این مؤلفه توسط یهودیان نیم
همانند یک حقیقت پذیرفته شد .چنانکه روشزن شزده اسزت نزا) یهزوه از ریهزۀ فعزل
«بودن» گرفته شده است و ترگو)گرایان در بخهی که یهزوه خزود را بزه موسزی معرفزی
میکند میگویند وجود اولین مزن هسزتم [אחיח] بزه آفزرینش جهزان و دومزین «مزن
هستم» به آفرینش آینده اشاره دارد و این الفا را خزدا گفزت יחי و خواهزد گفزت יחי
تعبیر کردند [.]Ibid, p. 79-80
در آیات آغاز پیدایش ،خداوند با نام الوهیم به معنای یگانۀ قدرتمند خوانده میشوود.
1. yehi

 .2تتراگراماتن از وایۀ یونانی تترا (چهار) و گراما (حرف) را نویسندگان یهودیزبان برای نمایاندن اهمیت
مقدسترین و قدرتمندترین نا) خداوند ،یعنی یهوه ( )YHVHبه کار بردند [.]17, 1
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در آغاز باب دوم پیدایش نیز نام یهوه آورده میشود .ون کوتن مطرح میکند بوا نامیودن
آنها به روز و شب داستان خلقت به بعد زمان وارد میشود و «اولین روز از اولین مواه از
اولین سال» کیهان پدیدار میگردد [.]19, p. 4
در آیات آفرینش و تدبیر پس از اینکه خداوند کال) خلّاق و آفرینندۀ خود را میگوید
عبارت« :و چنین شد» [پیدایش7 :1 ،و9و11و14و24و 30؛ داوران ]38-36 :6 ،به تثییزد
امر ،مطاب با کلمه میآید و چنانکه استک 1میگوید به معنای «و مطاب با آن رو داد»،
باید ذکر شود [ .]19, p. 8بهاینترتیب ،به تصدی تکوین و تدبیر بهوسیلۀ کال) آفریننده
میپردازد و حتی بیش از آن دقیقاً رخداد را مطاب آن امر میدانزد .خزدا گفزت و شزد؛
«زیرا که او گفت و شد؛ او امر فرمود و قایم گردید» [ممامیزر9 :33 ،؛1 :50و4-3؛ زکریزا،
1 :12؛ حکمت.]2 :9 ،
 .4تشخصبخشی به کالم یهوه
در مورد قدرت کال) یهوه و تثییر مینوی آن در آفرینش و تدبیر هستی نمونههای بسزیار
دی ری نیم مطرح است که برای اختصار ،در برخی موارد ،تنهزا بزه آیزات آن ارجزاع داده
می شود« :همچنان کال) من که از دهانم صادر گردد ،خواهد بود نمد من ،بییمر نخواهزد
برگهت؛ بلکه آنچه را خواستم بجزا خزواهم آورد و بزرای آنچزه آن را فرسزتاد) ،کزامران
خواهززد گردیززد» [اشززعیا]11 :55 ،؛ [ممامیززر 1 :148 ،و ]5 :148؛ [ ،7ص]170-169؛
[همان ،ص 72و ص]76؛ در تما) این آیات و نیایشهایی که مطرح شزده ،نقزش اصزلی
کال) خداوند در آفرینش و تدبیر هستی قابلِمالحظه است؛ چنانکه در ابتزدا او آفریزد و
اکنون از آنها مراقبت میکند و هنوز با کال) خویش به هدایت و فرمانروایی میپزردازد.
درواقع ،کال) خداوند بهعنوانِ موجودی متهخص در جهزان حرزور مزییابزد و آنچزه را
خداوند اراده کرده است ،انجا) میدهد:
«زیرا برف را می گوید :بر زمین بیفت .و همچنین ،بارش باران را و بزارش بزاران هزای
زورآور خویش را» [ایوب« .]6 :37 ،ای خداوند کال) تو تزا ابزداالباد در آسزمان هزا پایزدار
است» [همان .]89 :120 ،سپس در آیۀ بعد از آن بزه آفزرینش زمزین و پایدارمانزدن آن
اشاره میکند .در برخی از آیات کلمۀ خداوند تهخص دارد:
«خداوند کالمی نمد یعقوب فرستاد و آن بر اسرائیل واقع گردید» [اشعیا« .]8 :9 ،پس
1. Steck
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کال) خدا به سوی من نازل شده و گفت[ »...ارمیا ،و4 :1و13و1 :2؛ 1 :7؛ 3 :13؛ 1 :16؛
1 :18و5؛ 1 :21؛ 4 :24؛  ...؛ « ]1 :44خداوند چنین میفرماید» [همان8 :13 ،؛2-1 :26
حمقیال1 :3 ،و16؛ 1 :6؛ 1 :7؛ 14 :11؛ « .]1 :12بل کزال) توسزت کزه مؤمنزان را ن زاه
میدارد» [حکمزت سزلیمان22 :18 ،15 :18 ،12 :16 ،26 :16 ،و  .]9 :12در آیزات اول
بهروشنی ،کال) جانبخهی میشود و از سوی خداوند میآید و از قول او نقزل مزیکنزد؛
همچنین ،دی ر این خدا نیست که خود را بزر آنهزا ظزاهر سزازد،؛ بلکزه کزال) خزود را
میفرستد و کال) از جانب او میگوید .این اتفاق  55بار در اشعیا و بزیش از سزی بزار در
ارمیا آمده است و کال) به مثابۀ موجودی متهخص ظاهر و توصیف میشود.
«کالمی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد ،بعد از آنکه صزدقیا پادشزاه بزا تمزامی
قومی که در اورشلیم بودند عهد بست که ایهان بزه آزادی نزدا نماینزد» [ارمیزا.]8 :34 ،
«اینک کال) خود را بر این شهر به بال وارد خزواهم آورد» [همزان]15 :39 ،؛ [اشزعیا:40 ،
 .]8-6در آیۀ اول این کال) است که نازل میشود و عهد میبندد و همانند آنچه پزیش از
این درموردِ تهخصبخهی به کال) گفته شد ،در این آیات نیم مطرح است:
به سویِ زمین نظر انداختم و اینک تهی و بزایر بزود و بزه سزویِ آسزمان و هزیچ نزور
نداشت .به سویِ کوهها نظر انداختم و اینک متململ بزود و تمزا) تزلّهزا از جزا متحزر
میشد .نظر کرد) و اینک آدمی نبود و تمامی مرغان هوا فرار کرده بودنزد .نظزر کزرد) و
اینک بوستان ها بیابان گردیده و همزۀ شزهرها از حرزور خداونزد و از حزدت خهزم وی
خراب شده بود؛ زیرا خداوند چنین می گوید :تمامی زمین خراب خواهد شد ،لیکن آن را
بلکلّ فانی نخواهم ساخت .از این سبب جهان ماتم خواهد گرفت و آسزمان از بزاال سزیاه
خواهد شد؛ زیرا که این را گفتم و اراده نمودم و پهیمان نخواهم شد و از آن بازگهزت

نخواهم نمود [ارمیا.]28-23 :4 ،
در این بخش از ارمیا نهتنها آفرینش با کال) صورت میگیرد؛ بلکه نابودی و پایزان جهزان
نیم با کال) و گفتار خداوند صورت میگیرد .در آیۀ پیهین حتی ابتزدا وایۀ گفزتن را اسزتفاده
میکند و سپس اراده را میآورد؛ یعنی آنچه میگوید ،ارادۀ انجا) آن را ترغیب میکند.
بنابراین ،کال) و کلمۀ الهی به مثابۀ امری خالق و آفریننده همانند تابویی اسزت کزه
هرکسی اجازۀ نمدیکشدن به آن و برزبانآوردنش را نخواهد داشت ،همان طور که گفته
شد؛ حتی فرستادگان او نیم با نوعی هزراس از ایزن قزدرت عظزیم ،کزال) او را بزر زبزان
میآوردند .در جایجای کتاب مقدس یهودیان نیم میخوانیم که باید در حفظ این کزال)
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بکوشند و آن را ن اه دارند و رعایتنکزردن آن عواقزب ناخوشزایندی بزرای قزو) خواهزد
داشت؛ «اما هرکه دل خود را به کال) خداوند متوجه نساخت ،نوکران و مواشی خود را در
صحرا واگذاشت» (خرو « . )21 :9 ،بر کالمی که من بزه شزما امزر مزی فرمزایم ،چیزمی
میافمایید و چیمی از آن کم منمایید ،تزا اوامزر یهزوه خزدای خزود را کزه بزه شزما امزر
میفرمایم ،ن اه دارید» [تثنیه]2 :4 ،؛ [ممامیر.]12-10 :107 ،
 .5ممرا

«توسط کال) خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخۀ دهان او[ »1ممامیزر:
 .]6 :33در نیایش باروو شِآمر آمده است« :رأی خدا تا ابد و مهیت او در هر دوره پایزدار
است؛ زیرا او امر کرد و (هستی) ایجاد شد ،او دستور داد و بزر جامانزد» [ ،7ص .]69ایزن
عبارت نیایهی یهودیان صریحاً آفرینش را نتیجۀ امر خداوند معرفی میکند« ،امر»ی کزه
از آغاز تا ابد جاودان است؛ بنابراین ،خداوند با کلمۀ خلّاق و آفرینندۀ خود امر میکنزد و
تجلی و آفرینش عالم را رقم میزند .در ادامۀ کتزاب پیزدایش نیزم خداونزد بزا جمئیزات
میگوید و میشود و نقش هریک از موجودات چه بیجان و چه جاندار را برای آنهزا بزا
نا)گذاریهان تعیین میکند .به هریک از آنها امر میکند که آفزرینش شزما بزرای چزه
چیمی است و مستقیماً آنها را موردِخطزاب قزرار مزیدهزد [پیزدایش .]29-1 :1 ،ایزن
خطابقراردادن و نا)گذاری درواقع ،محدودساختن هر آفریده به عملزی مهزخص اسزت،
بدین معنا که نا) برای آن موجود نقهی خاص تعیین میکند.
یهودیان واسطههایی را برای ارتبا خداوند متعالی و دستنیزافتنی بزا آفرینهزش و
عالم واقع قائل شدهاند .ازجملۀ این واسطهها ممرا در یهودیت است کزه بزه مثابزۀ کزال)
خداوند عمل میکند .ممرا در ادبیات یهودی به معنی لوگوس [کلمۀ] خلّاق الهی به کزار
میرود و نیروی خدا را در عالم و ذهن بهر متجلی میسازد و بین خدا و انسزان واسزطه
قرار میگیرد و در ترگو) گاهی اوقات بهجایِ یهوه نیم قرار میگیرد [.]11, p. 63
فرمان خدا که بهوسیلۀ آن خلقت به وجود آمد و به بودن ادامزه مزیدهزد؛ همچزون
صدور از او گفته شزد تزا ارادهاش را انجزا) دهزد [ .]12, p. 542بزهوسزیلۀ کزال) یهزوه
آسمانها ایجاد شد [ممامیر .]6 :33 ،او کلمهاش را فرسزتاد و آنهزا را شزفا داد [همزان،
 .]20 :107در اپوکریفاها نیم نمونههایی مطرح است که در آنها کلمه بهجایِ خدا عمزل
1. By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of
his mouth (psalms, 33:6).
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میکند« :آن کلمه بود که بر فرزندانِ فرشت انِ گمراه فرود آمزد تزا آنهزا را بزا شمهزیر
سوراو کند» [ایوب ]11 :5؛ «آن بر دل ابراهیم وارد شد» []17 :12؛ «آن نخسزتزادگزان
در مصر را کهت؛ کلمۀ مقتدر تو از آسمان بیرون از عرش سلطنت پریزد» [حکمزت:18 ،
 .]15بااین حال ،گرچه این نمونهها رخداد نادری در ترگو) هستند؛ اما هیچجای دی ر در
ادبیات پیهابابلی یهودی ،پیش از این کلمه تحت شکل ممرا فرض نمیشد .ترگو) او بزه
یهوه ایمان دارد را ترجمه میکند او به ممرای یهزوه ایمزان دارد [پیزدایش ]6 :15 ،و در
خرو مالقات با ممرای یهوه صورت میگیرد [ ،]17 :19در اعداد یهزوه خزدای او بزا وی
است ،به ممرای یهوه خدای او و وی است ،ترجمه میشود [.]21 :23
در جاهایی از کتاب مقدس ازجمله در آیات زیر و مهابه آنکه انسزانان زاری خزدا بزا
تعالی خداوند ناسازگار بود ،ترگو)یستها وایه ممرا را به کزار مزیبردنزد [:]12, p. 542
«توسط ممرایم زمین را ایجاد کرد) و با قدرتم آسمانها را معلز سزاختم» [اشزعیا:48 ،
 .]13دهان یهوه به ممرای یهوه تبدیل میشود [پیدایش« .]10 :38 ،ما صدای ممزرای او
را شنیدیم» [تثنیه .]24 :5 ،ممرای اوست که پهیمان میشود [پیدایش ،]6 :6 ،خزدا بزه
ممرایش سوگند میخورد [اعداد  ]35 :14و نمونههای دی ر.
در ترگو) ممرا دائماً به مثابۀ تجلی الهی یا پیا)آور خدا در جای اه خزود خزدا ،هرجزا
که گمارهای مطاب با عظمت یا معنوی الهی نیست ،ظاهر میشود .ممرا بهجایِ پروردگار
انتقا) میگیرد ،میسوزاند و موضوع اعتقاد قرار میگیرد [ Targ. Deut. ix. 3; comp.
 .]Targ. Isa. xxx. 27مززن بززه ممززرای خززود دسززتور خززواهم داد تززا آنجززا باشززد
[ .]comp. Targ. Ex. xxv. 22جایی که در تثنیه آمده است «من بین پروردگزار و تزو
ایستاده بود)» [تثنیه .]5 :5 ،بههمینترتیب ،در متون ترگو) این ممرا است که کارهزا را
بهجایِ خداوند انجا) میدهد .او بهعنوانِ تجلی خدا عمل میکند [.]20
 .6اهمیت نامها در یهودیت

کتاب مقدس عبری و بهویژه سفر پیدایش بسیاری از مؤلفزههزای فرهن زی قزو) یهزود را در
خود دارد .ازجملۀ این مؤلفهها نا)های سرّی و نا)گذاریهایی است که در آن مطرح میشود.
کتاب پیدایش منهث انسان و مرد) عبرانی را بزا شزرح افسزانههزای اساسزی و اینکزه
چ ونه اسرائیل به مصر وارد شد ،شرح میدهد .پیدایش شخصیتهزای مختلزف ،ایهزا)،
ساختارهای پیرنگ و ویژگیهای عامیانه که متن را در برگرفته ،روشن میسزازد .کزاربرد
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تغییرات نا) و نا)گذاری عوامل ضروری در چنین حکایاتی هستند؛ زیرا نهان مزیدهنزد
چ ونه قدرت نا)گذاری سلسلهمراتب قزدرت را ایجزاد مزیکنزد و از ورود بزینظمزی بزه
جامعۀ عبرانی جلوگیری میکند [.]16, p. 25
«الوهیم» با نامیدن تاریکی به شب و روشنایی به روز ،آنها را به ویژگیهای خودشان
و نقههان محدود میسازد و بههمینترتیب ،نا) میدهد و نظم را ایجاد میکنزد ،عملزی
که درموردِ موجودات به آد) واگذار میشود و نهتنها با این عمل نظم را ایجزاد مزیکنزد؛
بلکه بر آنها تسلط نیم مییابد« :انسانها همانند نظمدادن موجودات نازلتزر روی زمزین
در تقلیدی از قدرت برتر که آنها را نامیده ،عمل میکنند» [.]Ibid, p. 32
نظم جهان بر ساختاری که خدایان قرار میدهند ،مبتنی است .با توجزه بزه نظزم جامعزۀ
انسانی مبتنی بر این ساختار قلمرو آسمانی ،حاکمِ انسان باید دانش سزرّی را بزه دسزت آورد.
همان طور که موسی(ع) خرو و حمورابی قانوناش را از خدایان پذیرایهان ،یهوه یزا شزمش
بهمنظورِ سازماندهی جامعه دریافت میکنند؛ بنابراین ،سلسلهمراتبی بهمنظورِ حفظ تعادل بزه
وجود میآید .سلسلهمراتب خدایان نیم حاکمی دارد که قاعدتاً خال بیهزترین میزمان قزدرت
را داراست و معموالً خدایی است که سرّیتزرین دانزش را حفزظ مزیکنزد .تحزت فرمزان او
خدایانی نازلتر قرار دارند که اعمال و کارهای متفاوتی انجزا) مزیدهنزد [ .]Ibid, p. 4یهزوه
هن امی برای یهودیان آشکار شد که موسی(ع) او را در حوریب در بوتۀ آتش مهزاهده کزرد و
با او سخن گفت .در این رویارویی یهوه خود را برترین و قدرتمنزدترین بزین خزدایان معرفزی
میکند؛ بنابراین ،او تما) قدرتهای نازلتر را در اختیار خویش دارد و در رأس سلسزلهمراتزب
قرار میگیرد و نظم عالم را در اختیار دارد.
«نا)ها» در این ساختار سلسلهمراتبی نقزشهزای متفزاوتی بزرای مزرد) در دو قطزب
مخالف ایجاد میکنند .از طری نا)گذاری توسط خال یا پادشاه که قدرت برتزر در ایزن
سلسلهمراتب است ،نقشهای مختلف برای شخص یا شیء مقید میشود و نظم را ایجزاد
میسازد .اگر این کارکرد ساختاری عکس پیدا کند ،معموالً بینظمزی رو مزیدهزد« .در
این جهانبینی ،فقیر اغلب مقدّر میشود فقیر باشد و غنی مقزدّر اسزت یروتمنزد باشزد.
زندگی انسان موضوع تقدیرهای برنامهریمیشده توسط خدایان برتر است» [.]Ibid, p. 5
در [اشعیا ]1 :43 ،میخوانیم خداوند یعقوب را به نامش میخواند و او را تحت اختیزار و
ملکیت خود درمیآورد.
در مورد مسیحای یهود نیم این مسئله مطرح است که عبارت «نا) مسیحا» که پزیش
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از آفرینش جهان آفریده شد ،بهجایِ وایۀ «مسیحا» به کار برده شده است .درصزورتیکزه
میتوانست این را سادهتر استفاده کند و تنها وایۀ مسیحا را بزه کزار ببزرد؛ بنزابراین ،دو
مفهو) مطرح میشود یکی اینکه «پیش از آفرینش جهان ،مفهزومی مثزالی از یزک اسزم
پدید آمد» و یا «یک اسم واقعی عمالً خل گردید» [ ،9ص .]185توجه به این مسئله کزه
کلمه یا نا) آن چیم قبل از پیدایش یا خل آن بهصزورتِ ازلزی وجزود داشزته اسزت ،در
آفرینش جهان توسط کال) روشن ر و دارای جای اه مهمی است.
خداوند به موسی(ع) گفت :این کار نیم که گفتهای خواهم کرد؛ زیرا که در نظزر مزن
فیض یافتهای و تو را به نا) میشناسم [خرو  .]17 :33 ،ایزن مسزئله درکتزاب مقزدس
یهودیان همانند نا) خود یهوَه و عد) تلفظ آن است.
 .7منع تلفظ نام خداوند در یهودیت

در یهودیت تلفظ نا) خداوند قوانین خاصی دارد .نا) یهوه در این دین به انزدازهای دارای
قدرت و هیبت در نظر گرفته میشد که تا دوران جدید و حتزی امزروزه نیزم بسزیاری از
بردن آن هراس دارند .با توجه به اینکه تلفظ نا) بهعنوانِ یک کلمه کامالً مرتبط با گفتار
و کال) است به این مسئله نیم پرداختهایم.
1
فریمر با مقایسۀ دو نوشتار مربو به کتاب مقدس یکی روایزت حاخزامی و دی زری
روایت یهوهای 2مطرح میکند ،ممنوعیت تلفظ نا) یهوه در نوشتار مربزو بزه نویسزندۀ
حاخامی ظهور مییابد که نا) یهوه برای موسی(ع) آشکار میشود و نویسندۀ یهوهای کزه
چنین دیدگاهی درموردِ آشکارساختن نا) یهوه ندارد« ،آن را بدون تردیزد در اینکزه چزه
پیش خواهد آمد ،اعطا میکند» [.]14, p. 84
تایسون آغاز این ممنوعیت تلفظ نا) را قرن چهار) قبل از میالد میداند و علت آن را
برخالفِ بسیاری از پژوهه ران ،قدرتطلبی روحانیون معرفی میکند؛ زیرا دانسزتن نزا)
باعث ایجاد شکافی بین آنها و طبقۀ عامه میشود و مرجعیت ایهان را تثبیت مزیکنزد؛
بنابراین ،آنان این نا) را بزین خزود حفزظ کردنزد [ .]Ibid, 2درمقابزل ،برخزی دی زر از
پژوههندگان علت اختفای نا) را به اعتقادات اولیۀ انسان درموردِ جادو مرتبط میدانند و
مطرح میکنند نا) یهوه بدان علت پوشیده است که در دوران کهن تصور بر این بود کزه
اگر کسی نا) دی ری را بداند ،میتواند بر او تسلط یابد و از قدرتش سوءاستفاده کند.
1. Priestly narrative
2. jehovistic narrative
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مکالورین نیم میگوید:
ما نه با برخی اصطالحات دورۀ پیهاتاریخی؛ بلکه با نا) مقدس که به مرد) باسواد در
دورۀ تاریخی داده میشد ،سروکار داریم و به هر صورت ،غیرقابلِ تصور است که معنزا بزا
ریهۀ مبهمی از بین رفته باشد که باید در زبانهای همریهزه جسزتوجزو شزود .بیهزتر
شبیه این است که معنا برای همه آشکار بود ،تا اینکه سنتی ظهور کرد و نزا) بزه قزدری
مقدس شد که توسط انسانهای عادی نمیتوانست تلفظ شود یا به خاطر برخزی دالیزل
دی ر از استفاده افتاد [.]16, p. 66-67
در سال هفتاد میالدی اظهار آشکار نا) یهوه حتی در معبد هم ،تحت نقاب قداسزت،
ممنوع شد .بعد از تخریب کامل معبد ،ازآنجاییکه برگزماری مراسزم امکزانپزذیر نبزود،
خطابکردن و شنیدن نا) متوقف شد و در بین مکاتب ربّیها حفظ شزد کزه هزر هفزت
سال در گوش شاگردان تلفظ میشد که اصطالح «دهان به گوش» 1را به کزار مزیبردنزد.
بهاینترتیب ،بهکاربردن نا) توسط اشخاص عامی امری توهینآمیم به مقدسات تلقی شزد
و چنانکه فیلون میگوید حتی مجازات مرگ در پی داشت [.]18, p. 2
با وجود این ،پامفری معتقد است نا) یهوه از همان ابتدا حرمت داشت و برزبانآوردن
آن جم در مواقع خاص عواقب ناخوشایندی داشته است .چنانکه تنهزا در یزو) کیپزور و
تنها روحانی میتوانست آن را بر زبان آورد .حتی او نیم هن ا) ورود به معبد ریسزمانی را
به خود میبست تا او را بیرون آورند؛ زیرا تصور مزیکزرد گفزتن نزا) ممکزن اسزت او را
بکهد .با وجود این ،نا) او کامالً سرّی نبود؛ بلکه چنان قدرتی برای آن تصور میشد کزه
کسی جرئت برزبانراندنش را نداشت [.]16, p. 67
نویسندگان یهودی یونزانی زبزان تتراگرامزاتُن 2از وایۀ یونزانی تتزرا (چهزار) و گرامزا
(حرف) را برای نمایاندن اهمیت مقدسترین و قدرتمندترین نا) خداوند یعنزی یهزوه بزه
کار بردند .تلفظ نا) جم برای روحانیون معبد در طی نیایش و روز کفاره در برابزر مزرد)،
ممنوع بود؛ اما به سبب اینکه تورات کامالً بدون مصوّت ن ارش میشد ،امکان نوشتن آن
وجود داشت؛ درعینِحال ،تلفظ آن مهخص نبود فیلون یهودی اظهار میدارد شنیدن یزا
گفتن نا) جم برای کسی که گوش و زبانش مطهر باشد ،ممنوع است و در مکانی مقزدس
باید گفته یا شنیده شود ( . )17, p. 1به علت اینکه این نا) تلفظ نمیشد ،اَدُونای بهجایِ
آن بهعنوانِ نا) خداوند موردِخطاب قرار گرفت که پس از آن مصزوتهزای ادونزای بزرای
یهوه به کار گرفته شد« .اما تصور میشود تلفظ اصلی یَهوِه باشد» [.]11, p. 71
1. mouth to ear
2. tetragrammaton
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تلفظ نا) یهوه برای یهودیان نامهخص است و با توجه بدان معزانی مختلفزی؛ امزا بزا
مفاهیم یکسان از آن برداشت کردهاند« ،او همزانی اسزت کزه هسزت»« ،او علزت هسزتی
چیمها است» و «او سرنوشتها (وقایع) را به هستی میخواند» [ ]18, p. 3که این معزانی
همه بهنوعی به هم ارتبا دارند و معنای آخر نیم در این بررسی اهمیزت بیهزتری دارد؛
فراخواندن به هستی امری است که یهوه با عنوان آفریننزده انجزا) مزیدهزد .روحزانیون
سامری در دوران نوین نیم این نا) را بهصورتِ یهوِه یا یهوَه به کار میبرند .به هر ترتیزب،
این مسئله دارای اهمیت است که خواندن این نا) با تلفظ حقیقزیاش قزدرت مهیبزی را
آزاد میکند [.]Ibid, 4
با توجه به این اندیهه و عقیده درموردِ نا) خدا که آفرینش به آن نسزبت داده شزده
است و قدرتی که دارد ،در بین انسانها نیم دارای چنین قدرتی تصور مزیشزود .بنزا بزر
اینکه بهکاربردن آن انسان را به ایجاد تغییر در سرنوشتش قادر میسازد .کسی که از نزا)
آگاهی دارد ،میتواند آن را بهصورتِ عالئمی درآورد و نا) را بخواند تا شزعور روحزانی آن
را فرمان دهد یا ارواح نازلتر تحت فرمان نا) را مهار کند [ .]16, p. 31این دقیقاً همزان
چیمی است که پامفری درموردِ شرح سلسلهمراتب قدرت بزه آن پرداختزه اسزت .طرفزه
آنکه یهوه حتی در زمان نمول ده فرمان [خرو  ]20 ،از گفزتن نزا) خزود بزه موسزی(ع)
صریحاً امتناع میکند.
 .8تلفظ نام یهوه به مثابۀ امری قدرتمند در برآوردهشدن درخواستها

نا) خداوند و فراخواندن آن در کتاب مقدس و نیایشهای یهودیان همانند عنصزری جزادویی
عمل میکند و با آن میتوان به خواستههای بسیاری دست یافزت« :بزه پزاس جزالل نزامش،
(همه را) به طور احسن آفرید ،ستارگان را گرداگرد (مظزاهر) قزدرتش قزرار داد» [ ،7ص.]80
نا) تو از ازل نجاتدهنده و رهاییبخش ما بوده است [همان]87 ،؛ زیرا به نا)ِ مقدس ،بمرگزوار
و سهمناک تو اتکا داریم[ 1همان .]82 ،در ایزن نیزایشهزا عزالوه بزر گزرایشهزای عرفزانی،
مهاهده میکنیم که این عقیدۀ قدرتمندبودن نا) اهمیت بسیاری دارد.
جای اه ویژه و حرمت تابویی نا) خداوند را ازجمله در ایزن آیزات کتزاب مقزدس نیزم
میتوان بهوضوح دریافت« :ای خداوند ،گوش تو به سوی دعای بندهات و دعای بنزدگانت
 .1در تفسیر آیۀ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْثَعْلَی ( ...ااالعلی[ ،)1 ،نا) پروردگار واالی خود را به پاکی بستای] نیم
این پرسش درانداخته شده ،چرا نفرموده است« :سَبِّحِ  ...رَبِّکَ الْثَعْلَی ...

تثییر مینوی و جادویی نا) و کال) در یهودیت

55

که به رغبت تما) از اسم تو ترسان هستند ،متوجه بهود و بنزدۀ خزود را امزروز کامیزاب
فرمایی و او را به حرور این مرد مرحمت عطا کنی؛ زیرا کزه مزن سزاقی پادشزاه بزود)»
[نحمیا]11 :1 ،؛ «و هرکه اسم یهوه را کفر گوید هر آینه کهته شود ،تمامی جماعت او را
البته سن سار کنند ،خواه غریب خواه متوطن چونکه اسزم را کفزر گفتزه اسزت کهزته
شود» [الویان 24 : 16 ،و 12 :19؛ خرو .]14 :34 ،
 .9نامگذاری موجودات توسط آدم
« و خدا ایهان را برکت داد و خدا بدیهان گفت :بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و
در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همزۀ حیوانزاتی کزه بزر زمزین
میخمند ،حکومت کنید [ .]28 :1بر اساس این آیه ،آد) بنا بر خواست خداوند بزر دی زر
موجودات تسلط و برتری یافت؛ بنابراین ،نزا)گزذاری آنهزا بزه آد) اختصزاص یافزت« :و
خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرندۀ آسمان را از زمزین سرشزت و نزمد آد) آورد تزا
ببیند که چه نا) خواهد نهاد و آنچه آد) هر ذیحیات را خواند ،همان نزا) او شزد .پزس
آد) همۀ بهایم و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات صحرا را نزا) نهزاد» [پیزدایش-19 :2 :
 .]20سپس حوا را آفرید و «آد) زن خود را حوا نا) نهاد؛ زیرا که او مادر جمیزع زنزدگان
است» [همان .]20 :3 ،همینطزور نزا)گزذاری فرزنزدان توسزط والدینهزان نیزم صزورت
میگیرد .در کتاب مقدس ،بیهتر این نا)ها شخصیت و نقش افراد را معین میکنند و در
سرنوشتهان تثییری مستقیم دارند .در ابتدا تعدادی از این نا)هزا معرفزی خواهنزد شزد؛
سپس ،درموردِ نا)گذاری یعقوب بهطورِخاص مطرح میشود.
 .10تغییر نامها و نام در تعیین نقش و سرنوشتشان
بنا بر کتاب مقدس ،ابرا) به ابراهیم تغییرِ نا) یافته ،سرنوشتش را به مثابۀ پدر امتهزای
بسیار 1تعیین میکند؛ همچنین ،نا) سارای به ساره تغییر مییابزد« :نزا) تزو بعزد از ایزن
ابرا) خوانده نهود؛ بلکه نا) تو ابراهیم خواهد بود؛ زیرا کزه تزو را پزدر امزتهزای بسزیار
گردانید)» [پیدایش]5 :17 ،؛ [همزان .]17 : 16-15 ،چنزان کزه صزریحاً در ایزن مزوارد
میبینیم؛ با تغییر نا) آنها توسط خداوند کزه در سلسزلهمراتزب قزدرت برتزرین اسزت،
سرنوشتها نیم تغییر میکند و ادامۀ راه و کاری را کزه بزر عهزدۀ ایهزان اسزت ،تعیزین
میکند [[ ]26-25 :25همان.]25 :10 :
. Brown, 1975, p. 76.
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نا)گذاری در موقعیت و شرایط زمانی تولد نوزادان نیم اهمیت داشته است .چنزانکزه
در چند جای عهد قدیم مهاهده میکنیم ،مادران مطاب با این شرایط فرزندانهان را نا)
میدهند؛ [35-32 :29؛ 6 :31و 8؛ .]24 ،20 ،18 ،13 ،11 :31
«و وی را نوح نا) نهاده گفت :این مزا را تسزلی خواهزد داد از اعمزال مزا و از محنزت
دستهای ما از زمینی که خداوند آن را ملعون کرد» [همان .]29 :5 ،وایۀ نوح به معنزای
راحت و استراحت ]15, p. 82[ 1است که در آیات بعد مفهو) نا)گزذاری او بزدین معنزا
مهخص میشود« :خداوند پهیمان شد که انسان را بر زمین سزاخته بزود و در دل خزود
محمون گهت .و خداوند گفت :انسان را که آفریدها) ،از روی زمین محو سزاز) ،انسزان و
بهایم و حهرات و پرندگان هوا را ،چونکه متثسف شد) از ساختن ایهان؛ اما نوح در نظزر
خداوند التفات یافت .این است پیدایش نوح .نوح مردی عادل بود و در عصر خزود کامزل.
و نوح با خدا راه میرفت» [همان.]9-6 :6 ،
تغییر نا) یعقوب نیم شایسته امعانِنظر است[« :عیسو] گفت :نا) او را یعقوب بخزوبی
نهادند؛ زیرا که دو مرتبه مرا از پا درآورد .اول نخستزادگی مرا گرفت و اکنون برکت مرا
گرفته است» [همان .]36 :27 ،عیسو بدین علت عیسو نا) گرفت کزه هن زا) تولزد قرمزم
رنگ بود و یعقوب به معنای «او چنگ میزند» است .در این داستان ،او از ابتدای تولد بزه
موقعیتهای مختلفی که برای برتریاش پیش میآید ،چنگ میاندازد؛ چنانکه نخست-
زادگی را از عیسو میگیرد؛ سپس ،برکتی را که اسحاق میخواست به عیسزو ببخهزد بزا
فریب از او میگیرد .در انتها نیم تغییر نا) را از موجود برتر دریافت میکند و نا) اسرائیل
را دریافت میکند .با دریافت نا) اسرائیل سرنوشت او نیم تغییزر مزیکنزد و دی زر بزرای
کسب چیمی مبارزه نمیکند یا مطاب نا) سابقش چنگ نمیاندازد (. )16, p. 25-26
پژوهه ران نظرات متعددی درموردِ ماهیت شخص مرموزی کزه بزا یعقزوب کهزتی
میگیرد ،دادهاند .بااینحال ،خود کتاب مقدس تثکید را بر کهتی با خدا قزرار داده اسزت
تا خواننده چندان در یافتن هویت آن شخص درگیر نهود .در ایزن داسزتان مزیخزوانیم
یعقوب خانوادهاش را از رودخانه و گذرگاه یبزوق عبزور داد و هن زا) غزروب غریبزهای را
مالقات میکند و آنهزا تمزا) شزب را کهزتی مزیگیرنزد .غریبزه هن زا) صزبح از روی
استیصال میکوشد ب ریمد؛ بااینحال ،یعقوب ران او را رها نمیکند تا زمزانی کزه برکزت
ب یرد .غریبه درخواست یعقوب را با دادن نا) جدید اسزرائیل بزه او مزیپزذیرد و سزریعاً
1. rest
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میگریمد .یعقوب که اکنون اسرائیل نامیده میشود ،مطمئن اسزت کزه بزا خزدا کهزتی
گرفته و به آن منطقه نا) فنیئیل میدهد؛ «زیرا خدا را روبهرو دید) و جانم رست ار شزد»
و سپس حرکت میکند تا برادرش را مالقات کند [.]Ibid, p. 27
دو نظر مهم دی ر معرفی این شخص بهعنوانِ فرشته و جن است؛ چنزانکزه پزامفری
مطرح میکند این محققان بر این باورند که شخص مرموز چهزرهای ملکزوتی اسزت و بزا
توجه به اینکه پیش از مبارزه یعقوب گروهی از فرشت ان را در جایی که نزا) محنزائیم را
بر آن می نهد ،مهاهده میکند ،این عقیده منطقیتر به نظر میرسد .او در ادامزه نظریزۀ
شخص بهعنوانِ جن را مطرح میکند [.]Ibid, p. 29
«فرضیۀ جالب دی ر درموردِ این شخص مرموز وجود دارد و آن تفکزری عامیانزهتزر از
فرشت ان و خدایان است .در پرتو خرافات و عقاید عامیانۀ زمزان ،رقیزب کهزتی یعقزوب
میتواند نوعی روح طبیعت که نمدیک گدار یعبوق ساکن میشود ،باشد» [.]Ibid, p. 30
با توجه به این نظریه او میگوید در گذشته عقیزده بزه وجزود ارواح و جزن در طبیعزت
امری عادی تلقی میشده است و آن منطقه که یعقوب با شخص مرموز کهتی میگیزرد،
منطقهای است که ویژگیهای پذیرندگی این ادعا را مزیتوانزد دارا باشزد .مسزثلۀ دی زر
هراس آن موجود از سپیدهد) است ،ویژگیای کزه در قزدیم متعلز بزه جنیزان و ارواح
طبیعت بوده است؛ همچنین ،یعقوب نیازمند گیرانداختن جن و یا شخص مرموزی که از
او قدرتمندتر است ،بود؛ زیرا اگر میتوانست نا) او را بزه دسزت آورد ،او را تحزت تسزلط
خویش درمیآورد و پیروزیاش بر عیسو قطعی میشد .بااینحال ،گرچه یعقوب به نا) او
دست نیافت؛ اما توانست از این روح برتر در سلسلهمراتب قدرت ،هم برکت را از او ب یرد
و هم نا) خود را تغییر دهد [.]Ibid, p. 30-31
جینین فولر 1اظهار میدارد« :برای ذهن سامی باستانی ،نا) قراردادهشزده بزرای فزرد
بیش از ابمار شناسایی صرف بود؛ زیرا هر نا) برخی از جنبههای مربو به ماهیت شخص
را که نا) در خود داشت ،آشکار میساخت ».یعقوب که به پاشنۀ عیسزو چنزگ انزداخت،
کوشید اول باشد ،پیوسته میکوشد عیسو را فریزب دهزد تزا نخسزتزادگزیاش را بزه او
بدهد .ابتدا ،او عیسو را به فروش نخستزادگیاش متقاعد میسازد؛ سپس ،یعقوب برکت
را از عیسو با فریب پدرشان اسحاق میدزدد .نا) یعقوب یادآور دائمی اعمالی است کزه او
انجا) میدهد« :بنابراین ،از نظر حکایت ،نا) ،نهان از اعمزالی دارد کزه اتفزاق مزیافتنزد.
1. Jeaneane Fowler
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مبارزۀ یعقوب با غریبه یک چنین عملی است که اشارهای به نا) و شخصیتش مزیکنزد.
همان طور که داستان گسترش مییابزد ،یعقزوب مزیکوشزد قزدرت را از موجزود دی زر
احتماالً بهمنظورِ کسب سالحی در برابر برادرش ب یرد» [.]Ibid: 34
با وجود این ،در ادامۀ داستان یعقوب میبینیم که راوی میگوید« :پس او را اسزرائیل
نا) نهاد .و خدا وی را گفت من خدای قادر مطل هستم .بزارور و کثیزر شزو» [پیزدایش،
 .]10 :35مهاهده میکنیم خداوند بار دی ر در رویارویی با یعقوب بزه او نزا) اسزرائیل را
میدهد ،خدا به وی گفت :نا) تو یعقوب است؛ اما بعد از این نا) تو یعقوب خوانده نهود؛
بلکه اسرائیل خواهد بود .در این دو مسئله ،یکی اینکه آن شزخص مرمزوز کسزی غیزر از
خدای یعقوب بود و دی ری این رویارویی دو) که بین خدا و یعقزوب صزورت مزیگیزرد،
می توان گفت اگر بپذیریم دیدگاه صاحبنظران درموردِ جن یا موجزود ملکزوتی صزحیح
باشد و شخص مرموز یکی از این دو که به طبقۀ برتر سلسلهمراتزب تعلز دارنزد ،باشزد؛
میتوان گفت مطاب با همین نظریه شخص مرموز بهنوعی هم به یعقوب برکت بخهزیده
شده است و هم به پیه ویی اینکه نامش به اسرائیل تغییر خواهد یافت ،میپردازد.
 .11دعا به مثابۀ کالمی که از بشر صادر میشود.
نوشتن کال) خدا و جای اه صزورت مکتزوب در عهزد قزدیم موردِتثکیزد اسزت :در کتزاب
ارمیای نبی آمده است« :طوماری برای خود گرفته ،تمزامی سزخنانی را کزه مزن دربزارۀ
اسرائیل و یهودا و همۀ امتها به تو گفتم از روزی که به تزو تکّلزم نمزود) یعنزی از ایزا)
یوشیا تا امروز در آن بنویس  ...پس ارمیا بارو بننیریا را خواند و بارو از دهزان ارمیزا
تمامی کال) خداوند را که به او گفته بود در آن طومار نوشت» [ارمیا2 :36 ،و.]4
افراد در ذکر کال) الهی یهوه باید مطهر باشزند؛ زیزرا کزال) خزدا نمزادی از قزدرت و
قداستی عظیم بود تا آن حد که ارتبا با او برای انبیائش نیم دلهره میآورد؛ برای نمونه،
اشعیا از برزبانراندن کال) او هراسناک بود .تا یکی از سرافیمها با اخ ری لبانش را پزاک
و مطهر نساخت نتوانست کلمۀ خدا را بازگویزد .آرمسزترانگ حتزی فصزیحنبزودن زبزان
موسی(ع) 1را به این علت میداند« :این مایه که بارها در داستانهای رسالت تکرار شزده،
نهانۀ دشواری بهزبانآوردن کال) خداست» [ ،1ص .]54پس گفتم :وای بر من که هال
شدها)؛ زیرا که مرد ناپا لب هستم و در میان قو) ناپزا لزب سزاکنم و چهزمانم یهزوه
 .1قرآن کریم (طه 27 ،و قصص )34 ،نیم به گره زبانی موسی (ع) اشاره دارد.
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صبایوت پادشاه را دیده است [اشعیا .]5 :6 ،بااینحال ،ایزن تزرس و هزراس از کزال) خداونزد در
همۀ دورههای نبوّت در کتاب مقدس نیست؛ چنانکه برخی از انبیاء بزهراحتزی بزا خزدا سزخن
میگفتند و او نیم کالمش را بر آنها میفرستاد [اول پادشاهان17 :21 ،و28؛ .]9 :19
نهتنها کال) آفریننده از آنِ خداست؛ بلکه کال) با ارزشزی کزه انسزان مزیگویزد نیزم
آفریدۀ اوست« :من آفرینندۀ یمرۀ لبها هستم :بر آنانی که دورند سزالمتی بزاد» [اشزعیا،
 .]19 :57درواقع ،دعاها نیم کزال) ارزشزمند هسزتند و نزمد یهزوه پذیرفتزه مزیشزوند و
میتوانند ارادۀ او را تحتتثییر خود قرار دهند [پیدایش .]18-17 :20
در نیایشهای یهود این مسئله اهمیت دارد که هزر بخزش یزا جملزه و حتزی کلمزۀ
نیایش که بیان میشود باید قانون خزاص و مربزو بزه آن رعایزت شزود و در غیزر ایزن
صورت ،باید دوباره خوانده شود وگرنه دعا پذیرفته نمیشزود .ایزن الزما) درمزوردِ دعزای
برکت کاهنی وجود داشت که به زبان عبری قرائت شود؛ زیزرا «یهودیزان چزون متهزرع
بودند ن ران شریعت و مراقب بودند تا برخالفِ شِمَع که میشد آن را به هر زبانی قرائزت
کرد ،دعای برکت کاهنی به عبری خواند شود» [ ،8ص]178؛ بنابراین ،کلماتی کزه بزرای
نیایش به کار میروند و برخواندنِ نیایشها بدون لغمش و اشتباه اهمیت دارد تزا نیزایش
پذیرفتۀ ارادۀ الهی قرار گیرد.
مهمترین قوانین در این نیایشها به زمانی مربو است که نا) خداوند برده میشزود.
این قوانین برای پذیرفتهشدن نیایش یا برآوردهشدن از سوی یهوه المامی هستند ،گزاهی
نیم برزبانآوردن کلمهای مانند «آمِن» هم اگر در جای خود نباشد ،موجب خدشهدارشدن
نیایش می شود .ازجمله نیایشهای یهزود بزاروو شِزآمر اسزت ،ایزن نیزایش دربردارنزدۀ
ستایش نا) خداوند اسزت و همچنزین ،ایجزاد جهزان توسزط امزر و فرمزان خداونزد [،7
ص67و]69؛ اما ازجملۀ قوانین آن لمو) توجه کامل هن ا) خواندن نیایش است .درمقابل،
برخی از نیایشها  -چنانکه ذکر خواهد شد -توجه به معنا نهتنها ضروری نیست؛ بلکزه
تصریح میشود که به معنا توجه نهزود ،یهودیزان بزه پذیرفتزهشزدن آن ایمزان دارنزد و
دستها را برای پذیرش فیض الهی میگهایند [همان.]70 ،
اهمیتدادن به کلمه و تثییر آن را در این قوانین بهوضزوح مزیتزوان مهزاهده کزرد.
نیایه ر با اطمینان به اینکه این حروف واقعاً مقدس و در چهارچوب زبانی متفاوتی قزرار
دارند ،آنها را درک میکند .خواندن درست و تلفزظ صزحیح کلمزات و قرائزت آنهزا در
جای خود دارای اهمیت بسیاری در پذیرفتهشدنِ نیزایش در ذهزن خواننزده دارد .آنچزه
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نیایه ر میخواهد جم با رعایت این اصول به وقوع نخواهد پیوست .گویا کلمات ماناهزا و
تابوهایی شدهاند که در تدبیر و تکوین و تغییزر امزور نقزش دارنزد .آنهزا بزهطورِعزادی
کارکردی در زندگی افراد ندارند؛ ولی نقش خود را در این گفتمزان مقزدس بزازآفرینی و
اجرا میکنند ،نقهی که به تصور نیایه ر میتواند امور ناممکن را ممکن سازد.
 .12نتیجهگیری
یهودیت نخستین دین از ادیان ابراهیمی برای کلمه و بهویزژه کزال) خداونزد کزه بزا آن
جهان را آفرید ،جای اه مینوی ،تکوینی و یا جادویی قائزل اسزت .در متزون مقزدس ایزن
دین آفرینش با کال) خداوند صزورت مزیگیزرد و کزال) او امزری متهزخص و انسزانوار
معرفی می شود .در یهودیت به سبب اینکه خدا موجودی متعالی و دسزتنیزافتی اسزت؛
بنابراین ،برای آفرینش جهان مادی واسطهای مطرح میشود که کال) اوسزت .در برخزی
متون مانند متون ترگومی واسطه ممرا نامیده میشود .خداوند آنچه میخواهزد بیافرینزد
را با کال) خود میگوید و آن همان طور که میخواهد ،میشود.
کال) او میآفریند ،ن اه میدارد و نابود میسازد .کالمزش در ایزن جهزان از سزوی او
حرور مییابد ،با انبیائش سخن میگوید ،انسان را راهنمزایی مزیکنزد و فرمزانش را بزه
گوش آنها میرساند .خواندن دعاها و نیایشها را یهوه از آنِ خود معرفی میکند و خود
را آفرینندۀ یمرۀ لبها میخواند .اهمیت الفا خزاص در دعزا ،نزه ترجمزه یزا مفهزو) و
مصداق آنها ،آنقدر مهم است کزه خوانزدن دعزایی بزا اشزتباه یزا خطزای لفظزی و یزا
جاانداختن بخهی از آن ،نیایه ر را مجبور میکند آن را دوباره بخواند یا برای تصحیح و
پذیرش دعایش کار دی ری انجا) دهد.
در متون مقدس یهودی نا) به مثابۀ هویت فرد تلقی میشود و زمزانی کزه نزامی بزه
شخصی یا چیمی داده میشود ،آن موجود مطاب بزا نزا) عمزل مزیکنزد و سرنوشزتش
مطاب با آن رقم میخورد .باور بر این است که اگر کسی نا) حقیقی آنهزا را بزه دسزت
آورد ،میتواند بر آنها تسلط یابد و از آنها بخوبی یا بدی استفاده کند.
نا) خداوند ،بهویژه صورت گفتاری و لفظ اسم اعظم او جای اه بیبدیل دارد؛ ازیزنرو،
تلفظ نا) خداوند در یهودیت ممنوع بود و تنها کاهن بمرگ میتوانست آن را یک بزار در
سال بر زبان آورد؛ درنتیجه ،نا) دی ری (اَدونای) را برای مخاطبساختن یهوه برگمیدنزد
و تلفظ اصلی یهوه فراموش شد.
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بر زبان آوردن کلمات ،بهویژه کلمات دعایی و نیزایشهزا در یهودیزت دارای اهمیزت
خاصی است .هر کلمهای که در نیایهی بر زبان آورده شود ،باید با رعایزت اصزول همزان
نیایش باشد و جاانداختن یک وایه یا تلفظ اشتباه آن میتوانزد کزلّ دعزا را زایزل سزازد؛
بنابراین ،نیرویی در هر کلمه وجزود دارد کزه نیزایش را مزؤیر مزیسزازد و ارادۀ یهزوه را
تحتتثییر خود قرار میدهد.
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