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 چکیده

 تمزا(  میزان  در ای فراگیزر  پنداری )آنیمیزم(( اندیهزه   جان تفکر با همراه جادویی تفکر
 داشزته  آشزنایی  جادو با تاریخ د( سپیده از بهر بوده است و احتماالً آغازین های جامعه

ها بخهی از هویت و وجود اوست و همیهه سزعی بزر    داشت نا(پن است. انسان اولیه می
« پیوند ذاتی و واقعی»گوید او  واقع، همان طور که فریمر می ساختن آن داشت. در پنهان

 تزثییر تکزوینی، مینزوی و جزادویی     این پژوهش بهبین نا( و خودش را باور داشت. در 
پرداختزه   عهزد عتیز   اب کتز  39هزای آن در   هزا و مفهزو(   خاص و نه معادل های کلمه
سزال   1200زمزانی   ۀها و باورهای قو( عبرانزی در بزاز   آیین ۀکنند شود که منعکس می

اساسزی   ۀوظیف «کلمه»، کتاب مقدسپیش از میالد مسیح است. بنا بر مستندات مکرر 
 موجزودی  هسزتی بزر عهزده دارد. کلمزه در یهودیزت     تزداو(  را در آفرینش، نزابودی و  
آوردن نزا( یهزوه جنبزۀ     زبزان  بزر آن جهان را آفرید.  ۀه واسطمتهخص است که یهوه ب

شد. خداوند  و آن چیم آفریده می «گفت می»، خواستمیرا یهوه آنچه تابویی دارد. خود 
نیم اگر با الفزا  عبزری و دی زر     دهد. کلمه از سوی انسان کالمش فرمان می ۀبه واسط

کلمزات را   ۀمؤیر واقع شود و گویند متعال ۀتواند بر اراد می، گفته شودشرایط دقی  آن 
 اش برساند. به خواسته

 
 یهوه.، ، نیایش، یهودیتآفریننده ۀکلم، کتاب مقدس: ها هواژ دیکل
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 (.19: 57، ایاشع) «باد یکه دورند سالمت یبر آنان: ها هستملب ۀیمر ۀنندیمن آفر»
 

 . جایگاه زبان در حیات انسان1

...  یمکن می گونه است و ما فقط در زبان زندگیا زبانهستی م»: یدگو می هایدگر که چنان
، 3« ]کنزد  هان خود را در زبان عرضه مزی ج؛ بلکه جهان موضوع مستقل برای زبان نیست

[؛ ولزی  85، صهمزان « ]شود آفرینندگی زبان ممکن می ۀآفرینش معنا در سای» و [78ص
 انسزان نخسزتین  . اسزت  تری داشزته در ادوار باستان زبان و کال( جای اه برتر و محسوس

م یز بر نا( ن، از بدن مانند ناخن ایر کند ید بر اجمائتوان میکه جادو  همان گونهمعتقد بود 
ماننزد اسزتفاده از    یمتفزاوت  یهزا وهیاز ش علتن یبه هم. همان عملکرد را خواهد داشت

از  نظزر  صرفِ[. 271، ص4] کردندینهدن آن استفاده م فاش یا نا( دو( برایاسم مستعار 
های آن کمابیش در جوامع حاضر نیزم رسزوو و حرزور     این باور و آیین، آن وسقم صحت
خوانزدن نزا(   ؛ همچنزین،  دارنزد ها  آن ۀتثییر بسیاری بر سرنوشت افراد و آیندها نا(. دارد

هزای ایزمدان ممداپرسزتی و نزا( عیسزی      نا(، اسم اعظم هللا، یک الوهیت برتر مانند یهوه
یک لفظ عادی و معمزولی بزا    ۀدارد و به مثاب ادیان اهمیت واالییاز این  هریکمسیح در 

ند در تغییر امزور  توان ، میها اگر درست به کار رونداز این نا( شود. هریک نمیآن برخورد 
 .  رسان باشند و همچون امری متهخص عمل کنندیاری
مادی روح  ۀکه تصویر نمایند کند: درحالی می برید کرستنسن نا( را با تصویر مقایسه»

انزریی  ، نا( ماهیزت زنزده  . آن[ است] «تصویر غیرمادی»نا( ، و ماهیت انسان یا خدا است
اریجن در مخالفت بزا  اساس،  . برایندده می نیروی شخص بهری یا الهی را نهان، حیاتی

اگر ما خدا را با نا( زئوس بخوانیم یا با نا( خدای متعزالی دی زر تفزاوت     :سلسیوس گفت
کزه حرزور و قزدرت صزاحب      2اند عینی؛ بلکه نیستند 1ها ذهنینا(، وی ۀفت؛ طب  گدارد

 [.p. 84 ,12« ]آورنددرستی تلفظ گردد، به وجود می بهغیرمادیهان را زمانی که 
 

 تعریف و پیشینۀ جادوگری. 2

کزه بزه قصزد ایجزاد      شزود  میبه فعالیت آیینی گفته  3پژوهان، جادو در تعریف کوتاه دین
، 10گیزرد ]  جهان مزادی انجزا( مزی    ۀشد تفاده از فرایندهای علی شناختهنتیجه بدون اس

                                                                                                                             
1. thesei 

2. physei 

3. magic 



   45  در یهودیت( کالو جادویی نا( و  ییر مینویتث

 گیزری  بهره و طبیعت بر یافتن سیطره برای کوشهی جادوگری و جادو، آغاز در [.221ص
 انسزان  گرایشو  توتمیم( و پنداری جان دوران در. زندگی بود گذران راه در آن از مطلوب

 و نیاکزان  ارواح، ارواحکزردن   مهزار  به بیهتر نانسا های کوشش، نیاپرستی آن اه و روح به
 متزافیمیکی  ارتبزا   بزه  جزادو ، آن پزی  در و داشزت  تمرکم خدایان و فراطبیعی نیروهای
 [.239، ص2] داد ماهیت تغییر آن پیرامون و انسان

 بزر  خود ارادۀ تحمیل وها  آن جذب راه از ارواح بر تثییر فن اساساً را جادوگری فروید
. نهاد تثییر زندگی در بتوانها  آن وسیلۀ به که دانست می تدابیری به جستن توسلو ها  آن

 هزای  روش از، آن در و نزدارد  کزاری  ارواح بزا  ساحری و سحر، جادو ، برخالفِدر نظر وی
آیزد،   مزی  شمار به پنداری جان عمل در ساحرانه های هشیو ترین کهن از بخهی که خاصی
 بزر  انسزان  ارادۀ تسزلط  بزرای  سحر از. ندکن می دهاستفا گوناگون مقاصد به رسیدن برای
 آسزیب  برای او قادرساختنو  خطرات و دشمنان برابر در فرد صیانت، طبیعت های هپدید

 [.236]همان، ص ندکن می استفاده دشمنان به رساندن
توان گفت فطری انسان بزوده اسزت؛    پیهینۀ جادوگری به قدمت جوامع بهری بوده و می

 و جزادویی  تفکزر  مراحزل  خود، از رشد جریان در کودکان است داده نهان یهپیا که یان چنان
 [.190به نقل از جاهودا، ص 239-238گذرند ]همان، ص می پندارانه جان تفکر

 هزا  بدان آنچزه و شناسی ستاره، جادو و سحر که دنویس می [499-1/497] خلدون ابن
، بابزل  سزریانیان  و کلزدانیان  اننزد م کهزن  اقزوا(  میان در  -طلسمات مانند -  بزود وابسته
 همزو  نوشزتۀ  بزه . است داشته گرمی بازارو  بوده متداول بسیار دی ر اقوا( و مصر قبطیان
 و هزا  عبری. بودند فعال بسیار مصر و بابل در جادوگران)ع(، یموس حررت بعثت از پیش
و ( نزامفهو(  ماتکل) اُغلوطات و ها افسون یا ها رقیه و عمایم به بیهتر سحر کار در ها عرب

 هزا  نزخ  گزره  بزر  افسزون  دمنزدگان ، «العُقزد  فزی  النَّفایزاتِ » بزه  کزریم  قرآن کال( بر بنا یا
 [.241، ص2] پرداختند می [113/4/فل ]

 
 و متون عرفانی یهودیان کتاب مقدسآفرینش در . 3

 ییاروشزن  و. بهود ییروشنا: گفت خدا و 3.. . .د یآفر را نیزم و ها آسمان خدا، ابتدا در1»
 یکیتزار  و دینام روز را ییروشنا خدا و 5.. .کوست ین که دید را ییروشنا خدا و 4.. . .شد
ها  آب انیم در باشد یفلک: گفت خدا و 6. اول یروز، بود صبح و بود شا( و. دینام شب را
 و شود جمع کجای در آسمان ریز یها آب: گفت خدا و 9.. . .کند  جداها  آب از راها  آب و
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 خزدا  و 14...  انزد یبرو نباتات نیزم: گفت خدا و 11.. . . شد نیچن و. گردد اهرظ یخهک
 و هزا  زمزان  و اتیز آ یبزرا  و کنند جدا شب از را روز تا باشند آسمان فلک در رهاین: گفت
 [. 1-15: 11، پیدایش« ].باشند ها سال و روزها

بزرای   «نگفت» ۀوایآفرینش درموردِ  کتاب مقدسهای و دی ر بخش پیدایشدر کتاب 
؛ بنزابراین،  شزد  نیچنز  نیز او  «خواسزت »ا یز کزرد و   «اراده»خدا اینکه  نه، خدا آمده است

. آفرینزد اوست که با آن مزی  «کال(»خداوند است که موجب آفرینش است و این « گفتن»
؛ [1: 20، خزرو  ] «...ن کلمزات را ب فزت  یا ۀو خدا تکلم فرمود و هم»: در جایی دی ر نیم

 .  «او کلمات را گفت»د که کن می دقیقاً تصریح
الهزی   ۀد همان امر آفریننزد توان میاست که برخی بر این باورند  عبارتی «ب ذار بهود»

بعد که معتقد بودنزد آفزرینش بزا     ۀهای دورای است که در برخی نیایش وایه 1باشد؛ یهی
 :  نقهی مهم دارد، کال( خدا صورت گرفت

بزه   Cowley, 801. 22] نداشزت  یرسزان  یاری چیو او ه ויחיنش تازه است: ین آفریا
م: آن توسزط  یخزوان  مزی  ی ریسرود د، چهاردهاز قرن  یوه ایری. به همان ش[,13از  نقل

... در [Ibid. 445. 2] شدیعاً ساخته میده شد و سری]یهی[ آفر יחיتوسط[ ی، عنیکلمه ]
ن روزهزا  یتزر ص: خزا شزود  مزی گفته ، از همان نیایش - دتریاما باز هم جد – ر ید یمتن

 وجزود آمدنزد   ه هزا بز   ن کزرد؛ توسزط نزامش آن   یزی هزوه بزا ده کزال( تع   یسبّت است که 
[Ibid. 458. 13&13, p. 78-79] . 

نزا( در آفزرینش بزا کزال(     اینکزه   ای نیزم مطزرح اسزت و آن   در مورد نا( یهوه نظریه
د سزامریان  کنز  مزی  فاسزو( مطزرح  . اسزت داشزته  نقش عمزده   نوعی بهداشته و همکاری 

آفریننده با امر الهی پیوند دادند و این مؤلفه توسط یهودیان نیم  ۀرا به مثاب 2تراگراماتونت
فعزل   ۀکه روشزن شزده اسزت نزا( یهزوه از ریهز       چنان. همانند یک حقیقت پذیرفته شد

 ان در بخهی که یهزوه خزود را بزه موسزی معرفزی     یگراترگو( گرفته شده است و« بودن»
مزن  » نینش جهزان و دومز  ی[ بزه آفزر  אחיח] مزن هسزتم   نییند وجود اولگو می دکن می

 יחיو خواهزد گفزت    יחיگفزت  دا خز این الفا  را و  نده اشاره داردینش آیبه آفر «هستم
 . [Ibid, p. 79-80] تعبیر کردند

شوود.   خوانده می قدرتمند ۀگانی یم به معنایبا نام الوهخداوند ، شیدایپآغاز  آیات در

                                                                                                                             
1. yehi 

زبان برای نمایاندن اهمیت  و گراما )حرف( را نویسندگان یهودی یونانی تترا )چهار( ۀتتراگراماتن از وای .2
 [. 1 ,17( به کار بردند ]YHVHترین و قدرتمندترین نا( خداوند، یعنی یهوه ) مقدس



   47  در یهودیت( کالو جادویی نا( و  ییر مینویتث

 دنیو د بوا نام کن می ون کوتن مطرحشود.  میهوه آورده ینام  نیز شیدایپدر آغاز باب دوم 

ن مواه از  ین روز از اولیاول»و  شود میبه روز و شب داستان خلقت به بعد زمان وارد ها  آن

 . [p. 4 ,19] گردد می داریهان پدیک« ن سالیاول

گوید  خود را می ۀو آفرینند خداوند کال( خلّاقاینکه  ر پس ازینش و تدبیات آفریدر آ
د ییز به تث [38-36: 6، داوران ؛ 30و24و14و11و9و7: 1، شیدایپ« ]شدن یو چن»عبارت: 

، «با آن رو داد و مطاب » ید به معناگوی می 1که استک و چنان آید میمطاب  با کلمه ، امر
کال( آفریننده  ۀلیوس هر بین و تدبی  تکویبه تصد، بیترت نیا هب. [p. 8 ,19]باید ذکر شود 

خزدا گفزت و شزد؛    . دانزد  دقیقاً رخداد را مطاب  آن امر میش از آن یب ید و حتزپردا می
، ایز زکر؛ 4-3و1: 50؛9: 33، ممامیزر « ]گردیدم یرا که او گفت و شد؛ او امر فرمود و قایز»

 .[2: 9، حکمت ؛1: 12
 

 بخشی به کالم یهوهتشخص. 4

های بسزیار  ر هستی نمونهمینوی آن در آفرینش و تدبی تثییردر مورد قدرت کال( یهوه و 
تنهزا بزه آیزات آن ارجزاع داده     ، در برخی موارد، دی ری نیم مطرح است که برای اختصار

 نخواهزد  یمریب، من نمد بود خواهد، گردد صادر دهانم از که من کال( همچنان»شود:  می
 کزامران ، را فرسزتاد(  آن آنچزه  یبزرا  و آورد خزواهم  بجزا  خواستم را آنچه بلکه ؛برگهت

[؛ 170-169، ص7] ؛[5: 148و  1: 148، ممامیززر] ؛[11: 55، ایاشززع] «دیززگرد واهززدخ
 ینقزش اصزل  ، که مطرح شزده  ییها [؛ در تما( این آیات و نیایش76و ص 72]همان، ص

د و یز در ابتزدا او آفر  که ؛ چنانمالحظه است قابلِ یر هستینش و تدبیکال( خداوند در آفر
. دپزرداز  می ییت و فرمانروایش به هدایوز با کال( خود و هنکن می مراقبتها  آن اکنون از
و آنچزه را   یابزد  مزی  موجودی متهخص در جهزان حرزور  عنوانِ  به کال( خداونددرواقع، 

 :  دده می انجا(، خداوند اراده کرده است
 یهزا  بزاران  بزارش  و را باران بارشهمچنین،  و. فتیب نیزم بر: دیگو می را برف رایز»

پایزدار   هزا  آسزمان  در ابزداالباد  تزا  تو کال( خداوند یا». [6: 37یوب، ]ا« را شیخو زورآور
دارمانزدن آن  ین و پاینش زمز یبعد از آن بزه آفزر   ۀیسپس در آ .[89: 120]همان، « است
 دارد:  خداوند تهخص  ۀات کلمیاز آ یدر برخ. دکن می اشاره
پس »[. 8: 9، ایاشع« ]اد و آن بر اسرائیل واقع گردیدعقوب فرستینمد  یخداوند کالم»

                                                                                                                             
1. Steck 
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؛ 1: 16؛ 3: 13؛ 1: 7؛ 1: 2و13و4: 1و، ایارم« ]دا به سوی من نازل شده و گفت...کال( خ
 2-1: 26؛8: 13، همان« ]فرماید خداوند چنین می[ »1: 44؛ ... ؛ 4: 24؛ 1: 21؛ 5و1: 18
توسزت کزه مؤمنزان را ن زاه     بل کزال(  »[. 1: 12؛ 14: 11؛ 1: 7؛ 1: 6؛ 16و1: 3، الیحمق
ات اول یز در آ[. 9: 12و 22: 18، 15: 18، 12: 16، 26: 16، مانیحکمزت سزل  « ]دارد می
؛ دکنز  مزی  و از قول او نقزل  آید میخداوند  یو از سو شود می یبخهجان کال(ی، روشن به

هزا ظزاهر سزازد،؛ بلکزه کزال( خزود را        آن ست که خود را بزر ین خدا نی ر اید، نیهمچن
بزار در   سزی ش از یو بز  ایاشعبار در  55ن اتفاق یا. دویگ می فرستد و کال( از جانب او می
 شود.   میف یمتهخص ظاهر و توص یموجود ۀآمده است و کال( به مثاب ایارم

 یتمزام  بزا  پادشزاه  ایصزدق  آنکه از بعد، شد نازل ایارم بر خداوند جانب از که یکالم»
[. 8: 34، ایز ارم]« نماینزد  نزدا  یآزاد بزه  هانیا که بست عهد بودند میاورشل در که یقوم
: 40، ایاشزع ] ؛[15: 39]همزان،  « آورد خزواهم  وارد بال به شهر نیا بر را خود کال( نکیا»
ش از یبندد و همانند آنچه پز یو عهد م شود مین کال( است که نازل یاول ا ۀیدر آ[. 6-8
 : م مطرح استیات نین آیدر ا، به کال( گفته شد یبخهتهخصدرموردِ  نیا

 نزور  چیهز  و یِ آسزمان سزو  بزه  و بزود  ریبزا  و یته نکیا و انداختم نظر نیزمسویِ  به
 متحزر   جزا  از هزا تزلّ  تمزا(  و بزود  متململ نکیا و انداختم نظر هاکوه یِسو . بهنداشت

 و کزرد(  نظزر . بودنزد  کرده فرار هوا مرغان یتمام و نبود یآدم نکیا و کرد( نظر. شد یم
 یو خهزم  حزدت  از و حرزور خداونزد   از اشزهره  ۀهمز  و دهیگرد ابانیب ها بوستان نکیا

 را آن کنیل، شد خواهد خراب نیزم یتمام: دیگو می نیچن خداوند ؛ زیرابود شده خراب
 اهیسز  بزاال  از آسزمان  و گرفت خواهد ماتم جهان سبب نیا از. ساخت نخواهم یفان بلکلّ

بازگهزت   نآ از و شد نخواهم مانیپه و نمودم اراده و گفتم را نیا که رایز ؛شد خواهد
 . [28-23: 4، ایارمنمود ] نخواهم

گیرد؛ بلکه نابودی و پایزان جهزان    تنها آفرینش با کال( صورت می در این بخش از ارمیا نه
گفزتن را اسزتفاده    ۀپیهین حتی ابتزدا وای  ۀگیرد. در آی نیم با کال( و گفتار خداوند صورت می

 کند.   انجا( آن را ترغیب می ۀ، ارادگوید آورد؛ یعنی آنچه میکند و سپس اراده را می می
 اسزت کزه   ییننده همانند تابویخالق و آفر یامر ۀبه مثاب یاله ۀکال( و کلمبنابراین، 

که گفته  ، همان طورش را نخواهد داشتآوردن برزبانبه آن و شدن  کینمد ۀاجاز هرکسی
بزر زبزان    کزال( او را ، مین قزدرت عظز  یز هزراس از ا  یم با نوعیفرستادگان او ن یحت ؛شد
ن کزال(  ید در حفظ ایم که باخوانی میم یان نیهودی کتاب مقدس یجا یدر جا. دندآور می
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قزو( خواهزد    یبزرا  یندیآن عواقزب ناخوشزا   نکزردن  تیبکوشند و آن را ن اه دارند و رعا
 در را خود یمواش و نوکران، نساخت متوجه خداوند کال( به را خود دل هرکه اما»؛ داشت
 یمیز چ، میفرمزا  یمز  امزر  شزما  بزه  من که یکالم بر»( . 21: 9، خرو ) «واگذاشت صحرا

 امزر  شزما  بزه  کزه  را خزود  یخزدا  هزوه ی اوامزر  تزا ، دییمنما کم آن از یمیچ و دییافمایم
 .[12-10: 107، ممامیر[؛ ]2: 4، هیتثن« ]دارید ن اه، میفرما می
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: ممامیزر ] «1دهان او ۀنفخ بهها  آن ها ساخته شد و کل جنودتوسط کال( خداوند آسمان»
دار یز ت او در هر دوره پایخدا تا ابد و مه یرأ»: و شِآمر آمده استوش باریایدر ن. [6: 33

ن یز ا. [69، ص7] «د شد، او دستور داد و بزر جامانزد  جایای( هست) او امر کرد و ؛ زیرااست
کزه   ی«امر» ،دکن ی میامر خداوند معرف ۀنش را نتیجیحاً آفریان صریهودی یهیایعبارت ن

د و کنز  می خود امر ۀنندیخلّاق و آفر ۀخداوند با کلم؛ بنابراین، از آغاز تا ابد جاودان است
نیزم خداونزد بزا جمئیزات      شیدایز پکتزاب   ۀدر ادام. زندینش عالم را رقم میو آفر یتجل
بزا  هزا   ی آنجان و چه جاندار را برایک از موجودات چه بیو نقش هر شود مید و گوی می
چزه   ینش شزما بزرا  ید که آفزر کن می امرها  آن ک ازیبه هر. دکن می نییهان تعذاریگ نا(
ایزن  . [29-1: 1پیزدایش،  ] دهزد  خطزاب قزرار مزی   ها را موردِ آن ماًیاست و مستق یمیچ

، محدودساختن هر آفریده به عملزی مهزخص اسزت   درواقع،  گذاری نا(قراردادن و  خطاب
 .  دکن می اص تعیینبدین معنا که نا( برای آن موجود نقهی خ

نیزافتنی بزا آفرینهزش و    متعالی و دست خداوند برای ارتبا ی را های هواسطیهودیان 
کزال(   ۀها ممرا در یهودیت است کزه بزه مثابز   این واسطه ۀازجمل. اند قائل شدهعالم واقع 

به کزار   ی[ خلّاق الهۀکلم] لوگوس یبه معن یهودیات یممرا در ادب. دکن می خداوند عمل
ن خدا و انسزان واسزطه   یو ب سازد می یخدا را در عالم و ذهن بهر متجل یرویود و نریم

 . [p. 63 ,11] گیرد می م قراریهوه نی یِجا به اوقات یگاه ترگو( د و درگیر می قرار
همچزون   ؛ددهز  مزی  آن خلقت به وجود آمد و به بودن ادامزه  ۀلیوس فرمان خدا که به

کزال( یهزوه    ۀلیوسز  هبز . [p. 542 ,12] را انجزا( دهزد  اش فته شزد تزا اراده  صدور از او گ
همزان،  ] هزا را شزفا داد   اش را فرسزتاد و آن او کلمه. [6: 33، ممامیر] ها ایجاد شد آسمان
خدا عمزل   جایِ ها کلمه به در آن مطرح است که ییهام نمونهیفاها نیپوکرادر . [20: 107

                                                                                                                             
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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هزا را بزا شمهزیر     ا آنراه فرود آمزد تز  آن کلمه بود که بر فرزندانِ فرشت انِ گم»: دکن می
زادگزان  آن نخسزت »؛ [17: 12« ]آن بر دل ابراهیم وارد شد»؛ [11: 5وب یا« ]سوراو کند

: 18، حکمزت « ]آسمان بیرون از عرش سلطنت پریزد مقتدر تو از  ۀدر مصر را کهت؛ کلم
 ر در ید یجا چیهد؛ اما هستن ترگو( در یها رخداد نادرن نمونهیگرچه احال،  . بااین[15
او بزه   ترگو(. شدین کلمه تحت شکل ممرا فرض نمیش از ایپ، یهودی یهابابلیات پیادب
و در  [6: 15، شیدایز پ] کند او به ممرای یهزوه ایمزان دارد   می مان دارد را ترجمهیهوه ای

 یاو بزا و  یهزوه خزدا  یدر اعداد ، [17: 19] گیرد مالقات با ممرای یهوه صورت می خرو 
 . [21: 23] شود ترجمه می، ه خدای او و وی استهوی یمرابه م، است

خزدا بزا    یان زار که انسزان در آیات زیر و مهابه آنازجمله  کتاب مقدساز  ییدر جاها
[: p. 542 ,12] بردنزد  ها وایه ممرا را به کزار مزی   یستترگو(، ناسازگار بود خداوند یتعال
: 48، ایاشزع « ]ها را معلز  سزاختم  نقدرتم آسما جاد کرد( و باین را ایم زمیتوسط ممرا»

ما صدای ممزرای او  . »[10: 38، شیدایپ] شود میل یهوه تبدی یهوه به ممرایدهان . [13
، خزدا بزه   [6: 6، شیدایپ] شود . ممرای اوست که پهیمان می[24: 5، هیتثن« ]را شنیدیم

 .  رید یهاو نمونه [35: 14اعداد ] خورد ممرایش سوگند می
هرجزا  ،  اه خزود خزدا  یآور خدا در جا ا(یا پی یاله یتجل ۀدائماً به مثاب ممرا ترگو( در

پروردگار  یِجا به ممراشود.  می ظاهر، ستین یاله یا معنویمطاب  با عظمت  یاکه گماره
 .Targ. Deut. ix. 3; comp] دگیر اند و موضوع اعتقاد قرار میسوزیم، دگیر می انتقا(

Targ. Isa. xxx. 27] .د دسززتور خززواهم داد تززا آنجززا باشززد  خززو یمززرامززن بززه م 
[comp. Targ. Ex. xxv. 22] .ن پروردگزار و تزو   یمن ب»آمده است  هیتثنکه در  ییجا
 ن ممرا است که کارهزا را یا ترگو( در متون، بیترت نیهم به [.5: 5، هیتثن]« ستاده بود(یا

 .[20ند ]ک عنوانِ تجلی خدا عمل می و بها. دده می خداوند انجا( یِجا به
 

 ها در یهودیتاهمیت نام. 6

را در  فرهن زی قزو( یهزود    هزای بسیاری از مؤلفزه  پیدایش سفرویژه  عبری و به کتاب مقدس
 شود.   هایی است که در آن مطرح میگذاری های سرّی و نا(نا( هااین مؤلفه ۀخود دارد. ازجمل

اینکزه   ای اساسزی و هز منهث انسان و مرد( عبرانی را بزا شزرح افسزانه    شیدایپکتاب 
، ایهزا( ، هزای مختلزف  شخصیت پیدایشد. ده می شرح، چ ونه اسرائیل به مصر وارد شد

. کزاربرد  سزازد  میروشن ، در برگرفتهرا عامیانه که متن های  ویژگی و ساختارهای پیرنگ
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نزد  ده مزی  نهان؛ زیرا عوامل ضروری در چنین حکایاتی هستند گذاری نا(تغییرات نا( و 
نظمزی بزه   د و از ورود بزی کنز  مزی  قزدرت را ایجزاد   مراتب سلسله گذاری نا( چ ونه قدرت

  .[p. 25 ,16د ]کن می عبرانی جلوگیری ۀجامع
های خودشان  ویژگیرا به ها  آن، به روز ییبه شب و روشنا یکیدن تاریبا نام «میالوه»

 یعملز ، دنز ک می جادید و نظم را اده می نا(، بیترت نیهم و به سازد و نقههان محدود می
؛ دکنز  مزی  جزاد ین عمل نظم را ایبا ا تنها نهو  شود میموجودات به آد( واگذار درموردِ  که

ن یزمز  یتزر رو موجودات نازلدادن  همانند نظمها  انسان»: یابد می میتسلط نها  آن بربلکه 
 . [Ibid, p. 32] «کنند عمل می، ها را نامیده که آن از قدرت برتر یدیدر تقل

 ۀمبتنی است. با توجزه بزه نظزم جامعز    ، دهند ر ساختاری که خدایان قرار مینظم جهان ب
انسانی مبتنی بر این ساختار قلمرو آسمانی، حاکمِ انسان باید دانش سزرّی را بزه دسزت آورد.    

خدایان پذیرایهان، یهوه یزا شزمش   اش را از  قانون و حمورابی خرو )ع( که موسی همان طور
ه منظورِ حفظ تعادل بز  مراتبی به ند؛ بنابراین، سلسلهکن دریافت می منظورِ سازماندهی جامعه به

مراتب خدایان نیم حاکمی دارد که قاعدتاً خال  بیهزترین میزمان قزدرت     آید. سلسله وجود می
کنزد. تحزت فرمزان او     تزرین دانزش را حفزظ مزی    را داراست و معموالً خدایی است که سرّی

. یهزوه  [Ibid, p. 4دهنزد ]  و کارهای متفاوتی انجزا( مزی  تر قرار دارند که اعمال خدایانی نازل
آتش مهزاهده کزرد و    ۀهن امی برای یهودیان آشکار شد که موسی)ع( او را در حوریب در بوت

با او سخن گفت. در این رویارویی یهوه خود را برترین و قدرتمنزدترین بزین خزدایان معرفزی     
مراتزب   در اختیار خویش دارد و در رأس سلسزله  تر راهای نازلبنابراین، او تما( قدرت ؛کند می

 گیرد و نظم عالم را در اختیار دارد.   قرار می
مزرد( در دو قطزب    یبزرا  یمتفزاوت  یهزا نقزش  مراتبی سلسلهن ساختار یدر ا« هانا(»

ن یز ا پادشاه که قدرت برتزر در ا یتوسط خال  گذاری  نا(  یاز طر. ندکن می جادیمخالف ا
جزاد  یو نظم را ا شود می دیء مقیا شیشخص  یمختلف برا یهاشنق، است مراتب سلسله

در ». ددهز  مزی  رو ینظمز یمعموالً ب، دا کندیعکس پ ین کارکرد ساختاریاگر اسازد.  می
. مقزدّر اسزت یروتمنزد باشزد     یر باشد و غنیفق شود میر اغلب مقدّر یفقی، نیبن جهانیا

. [Ibid, p. 5« ]ط خدایان برتر استشده توس ریمیبرنامه یرهایانسان موضوع تقد یزندگ
د و او را تحت اختیزار و  خوان مییم خداوند یعقوب را به نامش خوان می [1: 43، اشعیادر ]

 .  آوردملکیت خود درمی
که پزیش  « نا( مسیحا»مطرح است که عبارت  مسئلهدر مورد مسیحای یهود نیم این 
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کزه   درصزورتی . ه کار برده شده استب« مسیحا» ۀوای یِجا به، از آفرینش جهان آفریده شد
دو ؛ بنزابراین،  مسیحا را بزه کزار ببزرد    ۀتر استفاده کند و تنها وایادهست این را ستوان می

مفهزومی مثزالی از یزک اسزم     ، پیش از آفرینش جهان»اینکه  یکی شود میمفهو( مطرح 
کزه   مسئلهاین  توجه به. [185ص، 9] «خل  گردیدیک اسم واقعی عمالً »و یا « پدید آمد

در ، ازلزی وجزود داشزته اسزت    صزورتِ   به کلمه یا نا( آن چیم قبل از پیدایش یا خل  آن
 . آفرینش جهان توسط کال( روشن ر و دارای جای اه مهمی است

که در نظزر مزن   ؛ زیرا خواهم کرد یام که گفتهین کار نیا: گفتی)ع( خداوند به موس
 کتزاب مقزدس  در مسزئله ن یز ا. [17: 33،  خروشناسم ] نا( میه ای و تو را بیافتهض یف
 .است هوَه و عد( تلفظ آنینا( خود  همانندان یهودی
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ای دارای نا( یهوه در این دین به انزدازه . در یهودیت تلفظ نا( خداوند قوانین خاصی دارد
روزه نیزم بسزیاری از   شد که تا دوران جدید و حتزی امز  نظر گرفته می قدرت و هیبت در

یک کلمه کامالً مرتبط با گفتار عنوانِ  به تلفظ نا(اینکه  با توجه به. بردن آن هراس دارند
 .ایمنیم پرداخته مسئلهو کال( است به این 

 ی زر یو د 1یت حاخزام یز روا یکی کتاب مقدسدو نوشتار مربو  به  ۀسیمر با مقایفر
 ۀسزند یظ نا( یهوه در نوشتار مربزو  بزه نو  ت تلفیممنوع، دکن می مطرح 2یاهوهیت یروا

کزه   یاهوهی ۀسندیو نو شود می آشکاری)ع( موس یهوه برایکه نا(  یابد می ظهور یحاخام
اینکزه چزه    آن را بدون تردیزد در »، هوه نداردیآشکارساختن نا( ی درموردِ دگاهین دیچن

 . [p. 84 ,14« ]کند اعطا می، پیش خواهد آمد
داند و علت آن را یالد میت تلفظ نا( را قرن چهار( قبل از میوعن ممنیسون آغاز ایتا

دانسزتن نزا(    ؛ زیرادکن ی میون معرفیروحان یطلب قدرت، از پژوهه ران یاریبس برخالفِ
؛ دکنز  شود و مرجعیت ایهان را تثبیت مزی  میعامه  ۀو طبقها  آن نیب یجاد شکافیباعث ا

 زر از  ید یبرخز ، درمقابزل . [Ibid, 2] دنزد خزود حفزظ کر  ن ین نا( را بز یا انآنبنابراین، 
دانند و  درموردِ جادو مرتبط می انسان ۀینا( را به اعتقادات اول یعلت اختفا ندگانپژوهه

ن بود کزه  یده است که در دوران کهن تصور بر ایهوه بدان علت پوشیند نا( کن مطرح می
 کند.  درتش سوءاستفاده ابد و از قید بر او تسلط توان می، را بداند ی رینا( د یاگر کس

                                                                                                                             
1. Priestly narrative 
2. jehovistic narrative 
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 :  دگوی می مین نیمکالور
با نا( مقدس که به مرد( باسواد در ؛ بلکه پیهاتاریخی ۀما نه با برخی اصطالحات دور

تصور است که معنزا بزا    غیرقابلِ، سروکار داریم و به هر صورت، شدتاریخی داده می ۀدور
شزود. بیهزتر    وجزو  جسزت هزه  ریهای هممبهمی از بین رفته باشد که باید در زبان ۀریه

سنتی ظهور کرد و نزا( بزه قزدری    اینکه  تا، شبیه این است که معنا برای همه آشکار بود
خاطر برخزی دالیزل    یا بهشود  توانست تلفظ های عادی نمیمقدس شد که توسط انسان

 . [p. 66-67 ,16دی ر از استفاده افتاد ]
، تحت نقاب قداسزت ، در معبد هم یهوه حتیاظهار آشکار نا(  یالدیدر سال هفتاد م

، ر نبزود یپزذ مراسزم امکزان   یکه برگزمار  ییازآنجا، کامل معبدب یبعد از تخر. دشممنوع 
ها حفظ شزد کزه هزر هفزت     ین مکاتب ربّیدن نا( متوقف شد و در بیو شنکردن  خطاب

. بردنزد یکزار مز  ه را ب 1«دهان به گوش»که اصطالح  شدیسال در گوش شاگردان تلفظ م
 شزد  یم به مقدسات تلقیآم نیتوه یامر ینا( توسط اشخاص عام کاربردن به، بیترت نیا هب

 . [p. 2 ,18داشت ]در پی مجازات مرگ  ید حتگوی می لونیکه ف و چنان
 آوردن برزبانو  داشتهوه از همان ابتدا حرمت یمعتقد است نا(  یپامفر، وجود اینبا 

پزور و  یو( کیز که تنهزا در   چنان. داشته است یندیآن جم در مواقع خاص عواقب ناخوشا
را  یسزمان یم هن ا( ورود به معبد ریحتی او ن. ست آن را بر زبان آوردتوان می یتنها روحان
نزا( ممکزن اسزت او را     گفزتن کزرد  یتصور مز ؛ زیرا رون آورندیبست تا او را بیبه خود م

شد کزه  یآن تصور م یبرا یرتچنان قد؛ بلکه نبود ینا( او کامالً سرّ. با وجود این، بکهد
 . [p. 67 ,16] راندنش را نداشت برزبان جرئتسی ک

 و گرامزا ( چهزار ) تتزرا  یونزان ی ۀاز وای 2زبزان تتراگرامزاتُن   یونزان ی یهودیسندگان ینو
  بزه  هزوه ییعنزی   ن نا( خداوندین و قدرتمندتریترت مقدسیاندن اهمینما یرا برا( حرف)

، ش و روز کفاره در برابزر مزرد(  یاین یون معبد در طیوحانر یتلفظ نا( جم برا. دبردن کار
امکان نوشتن آن ، شدین ارش م تتورات کامالً بدون مصوّاینکه  به سبب؛ اما ممنوع بود

ا یز دن یدارد شن فیلون یهودی اظهار می بودتلفظ آن مهخص نحال،  ؛ درعینِوجود داشت
مقزدس   یمنوع است و در مکانم، که گوش و زبانش مطهر باشد یکس یگفتن نا( جم برا

 یِجا به اَدُونای، شد ( . به علت اینکه این نا( تلفظ نمیp. 1 ,17) ده شودیا شنید گفته یبا
هزای ادونزای بزرای    پس از آن مصزوت که  خطاب قرار گرفتنا( خداوند موردِعنوانِ  به آن

 . [p. 71 ,11] «شود تلفظ اصلی یَهوِه باشد ر میاما تصو». یهوه به کار گرفته شد
                                                                                                                             
1. mouth to ear 
2. tetragrammaton 
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بزا  ؛ امزا  معزانی مختلفزی   تلفظ نا( یهوه برای یهودیان نامهخص است و با توجه بدان
 یاو علزت هسزت  »، «اسزت کزه هسزت    یاو همزان »، انداز آن برداشت کرده مفاهیم یکسان

 ین معزان یاکه  [p. 3 ,18] «خواند ها )وقایع( را به هستی میاو سرنوشت»و « مها استیچ
؛ دارد یهزتر یت بیز اهم ین بررسیم در ایآخر ن یبا  دارند و معنابه هم ارت ینوع همه به

ون یروحزان . ددهز  مزی  ننزده انجزا(  یهوه با عنوان آفریکه است  یامری فراخواندن به هست
، بیز به هر ترت. برندیهوَه به کار میا یهوِه صورتِ ی به م این نا( راین نیدر دوران نو یسامر

را  یبز یاش قزدرت مه یقز ین نا( با تلفظ حقین ات است که خواندیاهم یدارا مسئلهن یا
 . [Ibid, 4] دکن می آزاد

آفرینش به آن نسزبت داده شزده   که  نا( خدادرموردِ  با توجه به این اندیهه و عقیده
 بزر  بنزا شزود.   مزی  ها نیم دارای چنین قدرتی تصوردر بین انسان، و قدرتی که دارداست 

که از نزا(   یکسسازد.  میتغییر در سرنوشتش قادر  آن انسان را به ایجاد کاربردن اینکه به
آن  یدرآورد و نا( را بخواند تا شزعور روحزان   یعالئمصورتِ  به د آن راتوان می، دارد یآگاه

قاً همزان  ین دقیا. [p. 31 ,16] تر تحت فرمان نا( را مهار کندزلا ارواح نایرا فرمان دهد 
طرفزه  . قدرت بزه آن پرداختزه اسزت    بمرات سلسلهشرح ی درموردِ است که پامفر یمیچ

ی)ع( از گفزتن نزا( خزود بزه موسز      [20، خرو ] ده فرمانی در زمان نمول حت هوهی آنکه
 .  دکن می حاً امتناعیصر

 
 هاشدن درخواست امری قدرتمند در برآورده ۀتلفظ نام یهوه به مثاب. 8

نند عنصزری جزادویی   هما های یهودیانو نیایش کتاب مقدسنا( خداوند و فراخواندن آن در 
بزه پزاس جزالل نزامش،     »: های بسیاری دست یافزت توان به خواسته کند و با آن می عمل می

. [80، ص7] «)همه را( به طور احسن آفرید، ستارگان را گرداگرد )مظزاهر( قزدرتش قزرار داد   
مرگزوار  مقدس، ب ؛ زیرا به نا(ِ[87، همان] بخش ما بوده استدهنده و رهایینا( تو از ازل نجات

، هزای عرفزانی   هزا عزالوه بزر گزرایش    . در ایزن نیزایش  [82، همان] 1و سهمناک تو اتکا داریم
 .  داردقدرتمندبودن نا( اهمیت بسیاری  ۀاین عقید کهکنیم  مهاهده می

نیزم   کتزاب مقزدس  در ایزن آیزات   ازجمله  تابویی نا( خداوند را حرمتو  جای اه ویژه
بنزدگانت   یات و دعا بنده یدعا یسو هگوش تو ب، دخداون یا»: وضوح دریافت هب توان می
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اب یز خزود را امزروز کام   ۀمتوجه بهود و بنزد هستند، که به رغبت تما( از اسم تو ترسان 
« ی؛ زیرا کزه مزن سزاقی پادشزاه بزود(     ن مرد مرحمت عطا کنیو او را به حرور ا ییفرما

جماعت او را  یتمام، ودنه کهته شید هر آیهوه را کفر گویو هرکه اسم »؛ [11: 1، نحمیا]
اسزم را کفزر گفتزه اسزت کهزته       که ب خواه متوطن چونیخواه غر، البته سن سار کنند

 .[14: 34، خرو ؛ 12: 19 و 24:  16، انیالو« ]شود
 

 گذاری موجودات توسط آدم نام. 9
و خدا ایهان را برکت داد و خدا بدیهان گفت: بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و »
حیوانزاتی کزه بزر زمزین      ۀآن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همز  در
 زر  یبزر د  وندخدا خواستبر  آد( بنا، بر اساس این آیه .[28: 1] حکومت کنید، خمندمی

و »: افزت یبزه آد( اختصزاص   هزا   گزذاری آن  بنابراین، نزا( ؛ افتی یموجودات تسلط و برتر
ن سرشزت و نزمد آد( آورد تزا    یآسمان را از زمز  ۀهر پرندوان صحرا و یخداوند خدا هر ح

پزس  . همان نزا( او شزد  ، ات را خواندیح یند که چه نا( خواهد نهاد و آنچه آد( هر ذیبب
-19: 2: شیدایز پ« ]حیوانات صحرا را نزا( نهزاد   ۀهم م و پرندگان آسمان ویبها ۀآد( هم

یزع زنزدگان   که او مادر جمزیرا  ؛آد( زن خود را حوا نا( نهاد»د و یسپس حوا را آفر. [20
وسزط والدینهزان نیزم صزورت     فرزنزدان ت  گزذاری  نزا( طزور   نیهم. [20: 3، ]همان« است
ند و در کن می نیت و نقش افراد را معیها شخصن نا(یهتر ایب، کتاب مقدسدر . دگیر می

 ؛خواهنزد شزد   یهزا معرفز  ن نا(یاز ا یدر ابتدا تعداد. م دارندیمستق تثییریسرنوشتهان 
 شود. میمطرح  خاصطورِ بهعقوب ی گذاری سپس، درموردِ نا(

 
 ها و نام در تعیین نقش و سرنوشتشانتغییر نام. 10
 یهزا پدر امت ۀسرنوشتش را به مثاب، فتهاینا(  رِییم تغیابرا( به ابراه، کتاب مقدسبر  بنا
ن یز تزو بعزد از ا  نزا(  » :یابزد  می رییبه ساره تغ ینا( سارا، نیهمچن ؛دکن تعیین می 1اریبس

هزای بسزیار   را پزدر امزت  کزه تزو   ؛ زیرا م خواهد بودینا( تو ابراه؛ بلکه ابرا( خوانده نهود
 کزه صزریحاً در ایزن مزوارد     چنزان . [17:  16-15؛ ]همزان،  [5: 17، پیدایش« ]گردانید(

، قزدرت برتزرین اسزت    مراتزب  سلسزله توسط خداوند کزه در  ها  آن تغییر نا(با  ؛یمبین می
 تعیزین ، ایهزان اسزت   ۀعهزد  راه و کاری را کزه بزر   ۀد و ادامکن می نیم تغییر هاسرنوشت

 . [25: 10همان: [ ]26-25: 25] دکن می

                                                                                                                             
1. Brown, 1975, p. 76. 
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کزه   چنزان . است داشتهاهمیت  در موقعیت و شرایط زمانی تولد نوزادان نیم گذاری نا(
 نا(مادران مطاب  با این شرایط فرزندانهان را ، یمکن می در چند جای عهد قدیم مهاهده

 . [24، 20، 18، 13، 11: 31؛  8و6: 31؛ 35-32: 29] ند؛ده می
خواهزد داد از اعمزال مزا و از محنزت      ین مزا را تسزل  یا: را نوح نا( نهاده گفت یو و»
 ینوح به معنزا  ۀوای[. 29: 5، همان] «که خداوند آن را ملعون کرد ینیما از زم یها دست

ن معنزا  یاو بزد  گزذاری  نا(ات بعد مفهو( یدر آکه  است [p. 82 ,15] 1راحت و استراحت
در دل خزود  و  ن سزاخته بزود  یمان شد که انسان را بر زمیخداوند په»شود:  می مهخص

انسزان و  ، ن محو سزاز( یزم یاز رو، ا(دهیانسان را که آفر: و خداوند گفت. محمون گهت
وح در نظزر  ن؛ اما هانیچونکه متثسف شد( از ساختن ا، م و حهرات و پرندگان هوا رایبها

کامزل.   در عصر خزود و  عادل بود ینوح مرد. نوح شیدایپن است یا. افتیخداوند التفات 
 . [9-6: 6همان، ] «رفتو نوح با خدا راه می

 یعقوب بخزوب ینا( او را : سو[ گفتیع]»: نظر است نیم شایسته امعانِعقوب یر نا( ییتغ 
کنون برکت مرا او  مرا گرفت یزادگخستاول ن. که دو مرتبه مرا از پا درآورد؛ زیرا نهادند

سو نا( گرفت کزه هن زا( تولزد قرمزم     ین علت عیسو بدیع. [36: 27]همان، « گرفته است
تولد بزه   یاو از ابتدا، ن داستانیدر ا. است« زندیاو چنگ م» یعقوب به معنایرنگ بود و 

-نخستکه  ان؛ چناندازدیچنگ م، آید میش یاش پیبرتر یکه برا یمختلف یهاتیموقع

سزو ببخهزد بزا    یخواست به عیرا که اسحاق م یبرکت؛ سپس، دگیر می سویرا از ع یزادگ
ل ید و نا( اسرائکن نا( را از موجود برتر دریافت می رییم تغیدر انتها ن. دگیر می ب از اویفر

 ی زر بزرا  ید و دکنز  اسرائیل سرنوشت او نیم تغییزر مزی   افت نا(یبا در. دکن می افتیرا در
 ( . p. 25-26 ,16) اندازدیا مطاب  نا( سابقش چنگ نمیکند یمبارزه نم یمیچ کسب

ی عقزوب کهزت  یکزه بزا    یت شخص مرموزیماهدرموردِ  یپژوهه ران نظرات متعدد
با خدا قزرار داده اسزت    یرا بر کهت تثکید کتاب مقدسخود ، حال . باایناندداده، دگیر می

م خزوانی  مزی ن داسزتان  یز در ا. ر نهودیص درگت آن شخیافتن هویتا خواننده چندان در 
را  یابزه ید و هن زا( غزروب غر  ادبزوق عبزور   یاش را از رودخانه و گذرگاه عقوب خانوادهی

 یبزه هن زا( صزبح از رو   یغر. نزد گیر ی مزی تمزا( شزب را کهزت   هزا   آن د وکن می مالقات
کزه برکزت    یمزان کند تا زیعقوب ران او را رها نمی، حال بااینمد؛ یکوشد ب ریصال میاست
عاً یرد و سزر یپزذ  یمز  ل بزه او ید اسزرائ یدن نا( جداعقوب را با دیبه درخواست یغر. ردیب 
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 یمطمئن اسزت کزه بزا خزدا کهزت     شود،  میده یل نامیاکنون اسرائکه  عقوب. یمدیگر یم
« د( و جانم رست ار شزد یرو د را خدا را روبهیز»د؛ ده می لیئیگرفته و به آن منطقه نا( فن

 . [Ibid, p. 27] د تا برادرش را مالقات کندکن می کتو سپس حر
 یکزه پزامفر   فرشته و جن است؛ چنزان عنوانِ  به ن شخصیا ی ر معرفیدو نظر مهم د

اسزت و بزا    یملکزوت  یان باورند که شخص مرموز چهزره ین محققان بر اید اکن می مطرح
م را یکه نزا( محنزائ   ییاز فرشت ان را در جا یعقوب گروهیش از مبارزه یپاینکه  توجه به
 ۀیز او در ادامزه نظر . رسدیتر به نظر میده منطقین عقیا، دکن می مهاهدهنهد،  میبر آن 

 . [Ibid, p. 29] کند عنوانِ جن را مطرح می شخص به
تزر از  انزه یعام ین شخص مرموز وجود دارد و آن تفکزر یادرموردِ   ریجالب د ۀیفرض»

عقزوب  ی یب کهزت یز رق، زمزان  ۀانید عامیات و عقادر پرتو خراف. ان استیفرشت ان و خدا
. [Ibid, p. 30] «باشد، شود یک گدار یعبوق ساکن میعت که نمدیروح طب ید نوعتوان می

عزت  یده بزه وجزود ارواح و جزن در طب   یز د در گذشته عقگوی می ه اوین نظریبا توجه به ا
، دگیزر  ی میعقوب با شخص مرموز کهتیشده است و آن منطقه که یم یتلق یعاد یامر

 زر  ید ۀمسزثل . د دارا باشزد توانز  مزی ن ادعا را یا یرندگیپذهای  ویژگیاست که  یامنطقه
ان و ارواح یز م متعلز  بزه جن  یکزه در قزد   یایژگیو، د( است دهیهراس آن موجود از سپ

که از  یا شخص مرموزیرانداختن جن و یازمند گیعقوب نی، نیهمچن ؛عت بوده استیطب
او را تحزت تسزلط   ، آورد بزه دسزت  ست نا( او را توان میاگر ؛ زیرا ودب، او قدرتمندتر است

عقوب به نا( او یگرچه ، حال . بااینشدیم یسو قطعیاش بر عیروزید و پآور میش دریخو
ب یرد هم برکت را از او ، قدرت مراتب سلسلهن روح برتر در یاز ا توانست ؛ اماافتیدست ن

 .  [Ibid, p. 30-31] و هم نا( خود را تغییر دهد
شزده بزرای فزرد     نا( قرارداده، برای ذهن سامی باستانی» :دارداظهار می 1جینین فولر

های مربو  به ماهیت شخص بیش از ابمار شناسایی صرف بود؛ زیرا هر نا( برخی از جنبه
، عیسزو چنزگ انزداخت    ۀیعقوب که به پاشن« ساخت.آشکار می، را که نا( در خود داشت

اش را بزه او  زادگزی کوشد عیسو را فریزب دهزد تزا نخسزت    پیوسته می، کوشید اول باشد
یعقوب برکت ، ؛ سپسسازد میاش متقاعد زادگیاو عیسو را به فروش نخست، بدهد. ابتدا

دزدد. نا( یعقوب یادآور دائمی اعمالی است کزه او  را از عیسو با فریب پدرشان اسحاق می
افتنزد.   نهان از اعمزالی دارد کزه اتفزاق مزی    ، نا(، از نظر حکایت، بنابراین» :دده می انجا(

                                                                                                                             
1. Jeaneane Fowler 
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 کنزد.  ای به نا( و شخصیتش مزی یعقوب با غریبه یک چنین عملی است که اشاره ۀمبارز
 زر  یکوشزد قزدرت را از موجزود د   یعقزوب مز  یابزد، ی  می که داستان گسترش همان طور
 . [Ibid: 34« ]ب سالحی در برابر برادرش ب یردکس منظورِ بهاحتماالً 

ل یپس او را اسزرائ »: دگوی ی میراوکه م بینی می عقوبیداستان  ۀدر اداموجود این،  با
، شیدایز پ« ]در مطل  هستم. بزارور و کثیزر شزو   قا یرا گفت من خدا یو خدا و. نا( نهاد

 ل رایعقوب بزه او نزا( اسزرائ   یبا  ییاروی ر در رویم خداوند بار دکنی می مهاهده. [10: 35
؛ عقوب خوانده نهودین نا( تو یاما بعد از ا ؛عقوب استینا( تو : گفت یخدا به و، دده می

ر از یز غ یآن شزخص مرمزوز کسز   ی اینکه کمسئله، ین دو یدر ا. ل خواهد بودیاسرائبلکه 
، دگیزر  مزی  عقزوب صزورت  ین خدا و یدو( که ب ییاروین رویا ی رید عقوب بود وی یخدا
ح یصزح  یا موجزود ملکزوت  یجن دِ درمور نظراندگاه صاحبیم دیریگفت اگر بپذ توان می

 ؛باشزد ، تعلز  دارنزد   مراتزب  سلسلهبرتر  ۀن دو که به طبقیاز ا یکیباشد و شخص مرموز 
ده یعقوب برکت بخهز یهم به  ینوع ه شخص مرموز بهین نظریگفت مطاب  با هم توان می

 .دپرداز می، افتیر خواهد ییل تغینامش به اسرائیی اینکه ه ویو هم به پشده است 
 

 .شود که از بشر صادر می   کالمی ۀدعا به مثاب. 11

در کتزاب  : اسزت  تثکیزد نوشتن کال( خدا و جای اه صزورت مکتزوب در عهزد قزدیم موردِ    
 ۀدربزار  مزن  کزه  را سزخنانی  تمزامی ، گرفته خود برای طوماری»: آمده است ارمیای نبی

 ایزا(  از یعنزی  ود(نمز  تکّلزم  تزو  به که روزی از گفتم تو به هاامت ۀهم و یهودا و اسرائیل
 ارمیزا  دهزان  از بارو  و خواند را نیریا بن بارو  ارمیا .. پس. بنویس آن در امروز یوشیا تا
 . [4و2: 36، ارمیا« ]طومار نوشت آن در بود گفته او به که را خداوند کال( تمامی

از قزدرت و   ینمزاد  کزال( خزدا  ؛ زیزرا  د مطهر باشزند یبا هوهی یکال( اله ذکرافراد در 
، برای نمونه؛ آورد می دلهرهنیم ائش یانب یکه ارتبا  با او براتا آن حد م بود یعظ یاستقد

لبانش را پزاک   یها با اخ رمیاز سراف یکیتا . راندن کال( او هراسناک بود از برزبان اشعیا
زبزان   نبزودن  یحفصز  یآرمسزترانگ حتز  . دیز خدا را بازگو ۀو مطهر نساخت نتوانست کلم

، رسالت تکرار شزده  یهابارها در داستانکه  هین مایا»: داندیعلت ماین را به  1ی)ع(موس
بر من که هال   یوا: پس گفتم. [54، ص1] «وردن کال( خداستآ زبان به یدشوار ۀنهان
یهزوه   لزب سزاکنم و چهزمانم    ان قو( ناپزا  یدر مو  لب هستم را که مرد ناپا یز ؛ا(شده

                                                                                                                             
 ( نیم به گره زبانی موسی )ع( اشاره دارد. 34و قصص،  27قرآن کریم )طه،  . 1
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ایزن تزرس و هزراس از کزال( خداونزد در      ، حال . بااین[5 :6، اشعیا] صبایوت پادشاه را دیده است
راحتزی بزا خزدا سزخن      که برخی از انبیاء بزه  نیست؛ چنان کتاب مقدسهای نبوّت در دوره ۀهم
   .[9: 19؛ 28و17: 21، اول پادشاهان] دافرستها می و او نیم کالمش را بر آنفتند گمی

م یز د نگویز  مزی  کزه انسزان   یبا ارزشز  کال(؛ بلکه کال( آفریننده از آنِ خداست تنها نه
، ایاشزع ] «: بر آنانی که دورند سزالمتی بزاد  ها هستملب ۀیمر ۀنندیمن آفر»: اوست ۀدیآفر
شزوند و  و نزمد یهزوه پذیرفتزه مزی    دعاها نیم کزال( ارزشزمند هسزتند    . درواقع، [19: 57
 . [18-17: 20 پیدایش] تثییر خود قرار دهند او را تحت ۀند ارادتوان می

 ۀکلمز  یا جملزه و حتز  یز که هزر بخزش    داردت یاهم مسئلهن یهود ای یهاشیاین در
در غیزر ایزن   و شزود   تیز د قانون خزاص و مربزو  بزه آن رعا   یبا شود میان یش که بیاین

دعزای  درمزوردِ  ایزن الزما(   شزود.   نمیرفته یپذ وگرنه دعا ه شودد دوباره خواندیبا، صورت
یهودیزان چزون متهزرع    »؛ زیزرا  رائت شودوجود داشت که به زبان عبری ق برکت کاهنی
شد آن را به هر زبانی قرائزت  میکه  شِمَع برخالفِشریعت و مراقب بودند تا بودند ن ران 

کلماتی کزه بزرای   ؛ بنابراین، [178ص، 8] «دعای برکت کاهنی به عبری خواند شود، کرد
تزا نیزایش    داردیت ها بدون لغمش و اشتباه اهمنیایش روند و برخواندنِنیایش به کار می

 .  الهی قرار گیرد ۀاراد فتۀپذیر
شزود.   میمربو  است که نا( خداوند برده  یها به زمانشیاین نین در این قوانتری مهم

 یگزاه ، هستند یهوه المامی یاز سوشدن  ا برآوردهیش یاینشدن  رفتهیپذ ین براین قوانیا
شدن  دار موجب خدشه، خود نباشد یهم اگر در جا« آمِن»مانند  یاکلمه آوردن برزبانم ین
 ۀش دربردارنزد یایز ن نیز ا، هزود بزاروو شِزآمر اسزت    ی یهاشیاینشود. ازجمله  می شیاین

، 7] اد جهزان توسزط امزر و فرمزان خداونزد     جز یاهمچنزین،  ش نا( خداوند اسزت و  یستا
، مقابلدر .ش استیاین آن لمو( توجه کامل هن ا( خواندن نیقوان ۀ؛ اما ازجمل[69و67ص
؛ بلکزه  ستین یضرور تنها نهتوجه به معنا  -که ذکر خواهد شد چنان -ها شیایاز ن یبرخ

 و مزان دارنزد  یآن اشزدن   رفتزه یبزه پذ  یهودیزان ، که به معنا توجه نهزود  شود میتصریح 
 . [70، همان] گهایندا برای پذیرش فیض الهی میها ردست

. مهزاهده کزرد   تزوان  مزی وح وضز  ن بهین قوانیآن را در ا تثییربه کلمه و دادن  تیاهم
قزرار   یمتفاوت یزبان چهارچوبن حروف واقعاً مقدس و در یااینکه  نان بهیه ر با اطمیاین

در هزا   آن ح کلمزات و قرائزت  یخواندن درست و تلفزظ صزح  . دکن می را درکها  آن، دارند
آنچزه  . دارد هش در ذهزن خواننزد  یایز ن شدنِ رفتهیدر پذ یاریت بسیاهم یخود دارا یجا
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کلمات ماناهزا و   گویا. وستین اصول به وقوع نخواهد پیت اید جم با رعاخواه می ه ریاین
 یعزاد طورِ بزه هزا   . آنر امزور نقزش دارنزد   ییز ن و تغیر و تکویاند که در تدبشده ییتابوها

و  ینیبزازآفر  ن گفتمزان مقزدس  ینقش خود را در ا؛ ولی ندارندافراد  یدر زندگ یکارکرد
 .  را ممکن سازد ممکنناد امور توان میه ر یایبه تصور نکه  ینقه، ندکن می اجرا

 

 گیری نتیجه. 12

کزال( خداونزد کزه بزا آن      ویزژه  بهبرای کلمه و  ابراهیمی دین از ادیان نخستینیهودیت 
در متزون مقزدس ایزن    . قائزل اسزت  یا جادویی و  تکوینی، مینویجای اه ، جهان را آفرید

 وار و انسزان  د و کزال( او امزری متهزخص   یزر گ مزی  دین آفرینش با کال( خداوند صزورت 
؛ نیزافتی اسزت   خدا موجودی متعالی و دسزت اینکه  در یهودیت به سببشود.  می معرفی

در برخزی  . کال( اوسزت  که شود میای مطرح برای آفرینش جهان مادی واسطهبنابراین، 
یافرینزد  د بخواهز  می خداوند آنچهشود.  میممرا نامیده  واسطه یترگوم متون مانند متون

 شود.  می، دخواه می که همان طورید و آن گو می را با کال( خود
 در ایزن جهزان از سزوی او    شکالمز سازد.  میدارد و نابود ن اه می، آفریندکال( او می

د و فرمزانش را بزه   کنز  مزی  انسان را راهنمزایی ، یدگو می با انبیائش سخنیابد،  می حرور
و خود  دکن می از آنِ خود معرفییهوه ها را نیایش خواندن دعاها و. رساندمیها  آن گوش

نزه ترجمزه یزا مفهزو( و     ، اهمیت الفا  خزاص در دعزا  . دخوان میها لب ۀیمر ۀنندیآفررا 
خوانزدن دعزایی بزا اشزتباه یزا خطزای لفظزی و یزا         مهم است کزه   قدر آنها،  آن مصداق

بخواند یا برای تصحیح و د آن را دوباره کن می نیایه ر را مجبور، جاانداختن بخهی از آن
 . پذیرش دعایش کار دی ری انجا( دهد
کزه نزامی بزه    و زمزانی   شود می هویت فرد تلقی ۀدر متون مقدس یهودی نا( به مثاب

د و سرنوشزتش  کنز  مزی  آن موجود مطاب  بزا نزا( عمزل   شود،  شخصی یا چیمی داده می
بزه دسزت   را هزا   آن یقیباور بر این است که اگر کسی نا( حق. خوردمطاب  با آن رقم می

 .  استفاده کندبخوبی یا بدی ها  آن تسلط یابد و ازها  آن د برتوان می، آورد
، رو ازیزن ؛ بدیل دارد بیو لفظ اسم اعظم او جای اه  یگفتارصورت  ویژه ، بهنا( خداوند 

توانست آن را یک بزار در   ر یهودیت ممنوع بود و تنها کاهن بمرگ میتلفظ نا( خداوند د
 برگمیدنزد ساختن یهوه  را برای مخاطب( اَدونای) نا( دی ری، درنتیجه ؛بر زبان آوردسال 

 . و تلفظ اصلی یهوه فراموش شد
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هزا در یهودیزت دارای اهمیزت    کلمات دعایی و نیزایش  ویژه ، بهکلمات آوردن  زبان بر
ن باید با رعایزت اصزول همزا   ، ای که در نیایهی بر زبان آورده شودهر کلمه. خاصی است

؛ د کزلّ دعزا را زایزل سزازد    توانز  مینیایش باشد و جاانداختن یک وایه یا تلفظ اشتباه آن 
یهزوه را   ۀو اراد سزازد  مزی نیرویی در هر کلمه وجزود دارد کزه نیزایش را مزؤیر     بنابراین، 

 .  دده می خود قرار تثییر تحت
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