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  پرست؟ تنخ، یکتاپرست یا یگانه
  *بهمن سیداکبر حسینی قلعه

  چکيده
پرچم مبارزه بـا شـرك را    ،الهی و توحیدي است که از آغاز یدین ،نشده  یهودیت تحریف

 . شاهد اصلی اینعلم کرده است فرعون و فرعونیان قدافراشته و در برابر ادعاي الوهیت بر
فرمایـد:   مـی کریم باره در فرازهاي گوناگون است. قرآن  واقعیت، بیانات قرآن کریم دراین

شکست خوردند، اظهار داشـتند کـه بـه     وقتی ساحران در برابر معجزة حضرت موسی
و هـارون اسـت   ی کـه خـداي موسـی    یانـد؛ خـدا   ها و زمین ایمـان آورده  خداي آسمان

هـاوزن در   پژوهان همچون جولیوس ول تی برخی از یهودهمه،  نی). با ا122ـ121(اعراف:
د افکنـده  یبرداشتی ناصواب از تنخ و ظواهر برخی قطعات عهد عتیق، در این موضوع ترد

پرسـتی را در   یگانه يا گونه آمیز بوده و به اند که یهودیت در آغاز دینی شرك و مدعی شده
تدریج در دوران جالي بابلی این نگرش کنار گذاشته  ار خود داشته است، ولی بهدستور ک

این نوشتار با نفـی برداشـت ایـن     پرستی در آن رواج یافته است. در شده و توحید و یکتا
ـ تأکید ورز افراد، بر یکتاپرستی یهودیت از آغاز و از زمان حضرت موسی ـ ا دهی م و بـا  ی

  م.یا مطلب را اثبات کرده نیادلۀ مبتنی بر عهد عتیق، ا
  پرستی، جالي بابلی. هاوزن، یکتاپرستی، یگانه اسرائیل، جولیوس ول تنخ، بنی :ها کلیدواژه
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  مقدمه
گـاه   تکیـه تـرین   مهم دهد و یین یهود را شکل میتنخ یا عهد عتیق، شالودة اصلی اعتقادات آ

مقدس، در طول زمان و توسـط  د. این مجموعۀ کتب یآ یشمار م هاي این دین به آموزه يبرا
به تحریر در آمده است. نبود برخی مباحث و تعـالیم در کتـب اولیـۀ عهـد      یافراد گوناگون

توانـد   عتیق و مطرح شدن آنها در کتب بعدي و یا اختالف ادبیات و سبک نگارشی این متون، می
جموعـه در  م هرحال این موضـوع اختالفـی نیسـت کـه ایـن      شاهد خوبی بر این مطلب باشد. به

  دست آورده است. طول تاریخ و در دورانی چندصدساله شکل کنونی خود را به
هـاي اخیـر بـدان اهمیـت بیشـتري داده شـده، اخـتالف         یکی از مسـائلی کـه در دوران  

تـوان بـه بحـث     هـا مـی   ن در این متن مقدس اسـت. از جملـۀ ایـن آمـوزه    یادیهاي بن آموزه
و نیز اعتقاد به وجود فرشتگان اشاره کرد. بـه   چگونگی حیات پس از مرگ و یا مراحل آن

ت یهـودي  اعتقاد بسیاري از محققان، تا قرون دوازدهـم و سـیزدهم پـس از مـیالد اعتقـادا     
 جولیـوس از جملـه   یبرخ  نه،ین زمیدر هم 1امده بوده است.ینصورت مدون و مکتوب در به

اند که تنخ و به تبـع   ویژه اسفار خمسه، بر آن شده محقق آلمانی کتاب مقدس به 2،هاوزن ول
از زمـان  اسرائیل بود  که ناظر بر اعتقادات بنی و حتی حضرت موسیاسرائیل،  آن قوم بنی

نسـبت بـه    3پرسـتانه  ش از دوران اسارت بـابلی نگـاهی یگانـه   یتا پ نبوت حضرت موسی
ی، نگـاهی  یپرسـتی بـه حقیقـت غـا     نگـاه یگانـه   4اپرسـتانه. اند و نه یکت ی داشتهیحقیقت غا

آمیز است که بر اساس آن، قوم یهود از میان خدایان پرشمار و گوناگون موجود، براي  شرك
انـد و   گـر خـدایان از اعتبـار افتـاده    یخود یهوه را برگزیده است. البته پس از این گزینش، د

شناختی، در عالم خدایان  یگر از حیث وجودعبارت د ان حق پرستش آنها را ندارند. بهیهودی
پرشمار و گوناگون وجود دارند، اما از حیث وثاقت و اعتبار، تنها یک خـدا معتبـر اسـت و    

پژوه، پس از دوران اسـارت بـابلی    به اعتقاد این یهود 5.اند ساقط شدهگر از اعتبار یخدایان د
م تـا  یاند. در ایـن نوشـتار بـرآن    داده است که این قوم، اعتقاد خودشان را به یکتاپرستی تغییر

م و درستی یـا نادرسـتی ایـن ادعـا را     یدرخور فرصت و توان خویش به این موضوع بپرداز
فـرض مـا، اعتبـار و     کنیم که پیش م. البته در همین آغاز به این موضوع اشاره مییبررسی کن

اسـت (هرچنـد    اسـرائیل  هاي دینی یهود و بنـی  حجیت کتاب مقدس و تنخ در یافتن آموزه
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شده و حتی کتابی غیـر   ممکن است در این باب نظراتی داشته باشیم و آن را کتابی تحریف
م، در این نوشتار بـراي  یشمار آور شود، به منزلۀ تورات شناخته می  از آنچه در قرآن کریم به

بررسی مطلب از نگاه کتاب مقـدس و دورانـی کـه ایـن کتـاب بـه منزلـۀ مرجـع اساسـی          
  اي جز تکیه بر مطالب این کتاب نداریم). شود، چاره یهودي شناخته می هاي آموزه

ژه دارد. در یـ پرستی و یا یکتاپرستی تنخ و عهـد عتیـق، مسـیري و    بررسی موضوع یگانه
ی در تـنخ  یاي کوتاه به مفاهیمی که ناظر به حقیقت غا مقدماتی، اشاره یآغاز و به منزلۀ بحث

که بدون دانستن این مفاهیم، کار ما در بیان و تحلیـل رویکـرد   م؛ چه آنیکن یو عهد عتیق هستند م
نظـر ایـن    دشواري پیش خواهد رفـت. در ادامـه بـه پرسـش مـورد      پرستی به توحیدي و یا یگانه

  نوشتار خواهیم پرداخت و سپس اوصاف خدا را در عهد عتیق بررسی خواهیم کرد.

  مفاهيم ناظر به حقيقت غايي در عهد عتيق
در  کـه  کتاب مقدس استو حقایق مفهوم از مفاهیم حقیقت و ترین  مهم ،اسرائیل خداي بنی

و  با آن سروکار داریـم هاي سلیمان  غزلغزلِ به جز دو کتاب استَر و  تنخاجزا و کتب  همۀ
  شود. این مفهوم در آنها یافت می

 يهوه
یهـوه   نهـا شـده کـه مشـهورترین آ    مطـرح در عهد عتیق  گوناگونیهاي  با نام حقیقت غایی،

)YHVH(  در ترجمـۀ بـه   مـورد،   24آمـده کـه در   ذکر شده  تنخبار در  6600است. این نام
 ازآنجاکه این نام بـراي یهودیـان   .است نوشته شده »YH«به صورت زبان انگلیسی متن تنخ، 

بر زبان آوردن آن هنگام قرائت کتب عهد عتیق و یا در هر زمـان دیگـر    ،بسیار محترم است
کم تلفظ ایـن واژه فرامـوش شـده و کسـی تلفـظ صـحیح و        ، کمبه همین دلیل .حرام است

هنگامی که معبد سلیمان بر پا بود، بـاالترین مقـام   به اعتقاد یهودیان، داند.  حقیقی آن را نمی
یز، دهم مـاه  یاوایل پا(بار در روز عاشوراي تقویم یهودي  مذهبی یهود حق داشت سالی یک

معبد، نام یهوه را بر زبان آورد و دعا کند. چون بردن نام یهـوه   در قدس االقدسِ آن )تشْري
 تـنخ  قاریـان هنگـام قرائـت   ، استحرام ها و توسط دیگر اشخاص  در سایر اوقات و مکان

 بـدین  .خواننـد  را می )آقاي من=  Lord( »ادناي« ةواژ ،جاي آن ههرگاه به این کلمه برسند، ب
در  .بر وزن ادناي است. یهوه معناي مشخصی نـدارد  گویند آوانگاري یهوه برخی می سبب،
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یهـوه در کتـاب    انـد.  معنا کـرده اند و  آورده )موجود( »اَهیه«معادل  را آن 3 :14 ،سفر خروج
یهـوه   )الـف  :نـد از ا که برخی از آنها عبارتبه خود گرفته است مقدس پسوندهاي مختلفی 

؛ 17 :15 ،خـروج  ):خداوند علـم (یهوه نسی  )ب؛ 22 :14 ،پیدایش ):نگرد خداوند می(یري 
 ):دانـد  خداوند مـی (یهوه یاداع  )د؛ 6 :24 ،داوران ):خداوند آرامش و سالم(یهوه شالوم  )ج

  .24 :20 ،پادشاهاندومِ  ):کند خداوند برقرار می(یهوه یاقیم  )  ه؛ 8 :18 ،سموئیلدومِ 

  الوهيم
ته است. اگرچه الوهیم اسم جمع است، بـراي  بار در عهد عتیق به کار رف 2600 ة الوهیمواژ

 و خـداي ملـی   .اسـرائیل اسـت   رود که خداي ملی و قومی بنی کار می ه اسرائیل ب خداي بنی
هـر کـه    ینـد؛ اسـرائیل مخلـوق او   اسرائیل است و بنی او خداي بنی بدین معناست که قومی

ي واژة معنـا  باشـد. الـوهیم هـم   اسرائیل  بنی ةبخواهد در پناه این خدا قرار گیرد باید در زمر
منبـع الـوهیمی    کننـدة  تـدوین حتی برخی نویسندگان کـه   .است آنو قابل تعویض با  یهوه

  دهند. اند، الوهیم را بر یهوه ترجیح می تورات
گیـرد و ضـد    قـرار مـی   )آدمیان(اناشیم  ةالوهیم در برابر واژ ةمهم این است که واژ ۀنکت
عـالمی کـه در آن خـدا     ؛شود اطالق می نیزها  ي عالم انسانسوا ،پس الوهیم به عالم .اوست

روي در همه جا  . ازاینستمراتب بین آنها فرشتگان و سلسله دنیاي وجود دارد و تحت آن،
چـه اینکـه گـاهی ایـن واژه بـه معنـاي        ؛موارد نباید الوهیم را به خدا ترجمه کرد ۀو در هم

 ةلذا چون در داسـتان یعقـوب واژ   .است فوق بشري موجودات ما دیگرفرشتگان الهی و یا 
در  ؛نویسـند خـدا بـا یعقـوب کشـتی گرفـت       اشـتباه مـی   ، بعضی بهاست الوهیم به کار رفته

یک فرشته بود. پس یهـوه اطالقـش فقـط بـر      ،صورتی که کسی که با یعقوب کشتی گرفت
ابین موجـودات مـ   بـر دیگر  عبارت خداست؛ ولی الوهیم، هم بر خدا و هم بر فرشتگان و به

  شود. مقام الوهیت و آدمیت اطالق می

 الْ
جمـع آن   بوده،مفرد  این واژه .است بار در عهد عتیق آمده 230معناي الوهیم است و  ال هم

ترین واژگان زبان سامی و بـه   کهنتواند به جاي یهوه قرار گیرد. ال، از  میپس . است »الیم«
 »شَـده  الْ«معناي خداي موجود است. تا جایی که نام خدایی که حضـرت ابـراهیم برگزیـد،    
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شده از نظـر لغـوي بـه معنـاي      ال). 3:6سفر خروج ( است )یعنی قادر مطلق و خیر محض(
  .هاست خداي کوهستان

ادبیات تـنخ و عهـد عتیـق کـانون     تا اینجا کوشیدیم مفاهیم ناظر به حقیقت غایی را در 
گردیم و براي یافتن پاسخی درخور،  توجه قرار دهیم. اکنون به پرسش اصلی نوشتار باز می

  کنیم. مسئله را بررسی می

  اثبات توحيد ذاتي
  یـا پرسش مهم و بنیادینی که ایـن نوشـتار در پاسـخ بـدان تـدوین شـده، ایـن اسـت کـه آ         

  ویـژه پـنج کتـاب اول و تـورات و کتـب پـیش از       بـه مبتنی بر تنخ و عهـد عتیـق،    یتیهود
را دوران صـدر اول   یـت توان یهود میدیگر آیا  تعبیري دینی توحیدي است؟ بهجالي بابلی، 

این ادعـا   ايبرالبته  رسد پاسخ به این پرسش مثبت است. به نظر می ؟دینی توحیدي خواند
 8ــ 6: 5، سـفر تثنیـه  در  مثـال براي  و عهد عتیق آورد.از کتاب مقدس  شواهدي را توان می

 *من هستم یهوه خداي تو که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آوردم «آمده است: 
: 6 ،سـفر تثنیـه  در مـورد دیگـري از    همچنین» . تو را به حضور من، خدایانِ دیگر نیست...

  خوانیم: می 16ـ4
خداي خود با تمامی جـان و  پس یهوه ؛ واحد است ةاي اسرائیل بشنو یهوه خداي ما، یهو

انـۀ  گاه با حذر باش مبادا یهوه را که تو را از زمین مصر از خ آن ....قوت خود، محبت نما
او  یهوه خداي خود بترس و او را عبادت نما و به نام ازبندگی بیرون آورد فراموش کنی. 

؛ د پیـروي منماییـد  باشن خدایان دیگر را از خدایان طوایفی که به اطراف تو میقسم بخور. 
زیرا یهوه خداي تو در میان تو خداي غیور است؛ مبادا غضب یهوه خدایت برتو افروختـه  

  شود و تو را از روي زمین هالك سازد.
دیگرسـخن    تر بر توحید خدا و یهوه تأکید شده است. به روشنی هرچه تمام در این فرازها به

منظـور از یکتـایی    »اسـت  واحد ةخداي ما، یهو اي اسرائیل بشنو یهوه«شود:  وقتی گفته می
یهوه، وحدت شخصیۀ اوست؛ یعنی او یک موجود است و دو یا سـه موجـود و یـا بیشـتر     
نیست؛ دقیقاً مانند اینکه گفته شود کوه اورست واحد است؛ یعنـی دو کـوه نیسـت. فـرض     

شـود کـوه   شریک بـودن اوسـت؛ ماننـد اینکـه گفتـه       مثل و بی دیگر این است که منظور بی
اورست از جهت ارتفاع واحد است و مثل و شریک ندارد. فـرض اول در بیـان ایـن قطعـه     
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معناست؛ چراکه اگر بنا بود یهوه، خدا و موجودي در میـان خـدایان و موجـودات دیگـر      بی
باشد (یعنی موجودي با وحدت شخصیه تلقی شود)، دیگر سخن گفـتن از یکـی بـودن آن    

ر موجودي از وحدت شخصیه برخوردار است و در هستی خود شد؛ زیرا، ه لغو و عبث می
شریک بـودن در خـدایی و الوهیـت     مثل و بی یکی است. در مقابل، فرض دوم، که همان بی

است، معنایی درخور اعتنا و صـحیح اسـت. توضـیح اینکـه سـخن گفـتن از یکتـایی یـک         
تـی خـاص مشـابه    موجود، درحقیقت اشاره به این مطلب مهم است که آن موجـود از حیثی 

شریک بودن است که نیاز به بیان دارد  مثل و بی ندارد و فاقد مثل است. به بیان سوم، این بی
  و نه یکی بودن و وحدت شخصیه داشتن.

  هـاي بعـدي   نکتۀ دیگري که در این فرازها مطرح شده ایـن اسـت کـه اگـر در قسـمت     
اي اسرائیل چهارم (قطعۀ نامی از خدایان دیگر به میان آمده است، درواقع با در نظر گرفتن 

تـوان فهمیـد منظـور از خـدایان اقـوام دیگـر،        )، مـی واحد است ةبشنو یهوه خداي ما، یهو
دیگرسـخن بـا توجـه بـه      خدایان وهمی است و نه خدایانی که در عالم خارج موجودند. به

یهـود و خـدا، عبـارت مشـیر بـه وجـود خـدایان را بـه خـدایان          صراحت عبارت یکتـایی  
  دهیم. غیرحقیقی ارجاع می

رو  همچنین در سفر خـروج بـاب ششـم، فرازهـاي دوم و سـوم بـا ایـن عبـارت روبـه         
را گفت مـن یهـوه هسـتم * و بـه ابـراهیم و       و خدا به موسی خطاب کرده، وي«شویم:  می

در ایـن عبـارت، صـحبت از قـادر     » .هر شـدم اسحاق و یعقوب، به نام خداي قادر مطلق ظا
  مطلق بودن یهوه است. آیا معنا دارد که قادر مطلق، یکتا نباشد؟

سموئیل کتاب دوم توان در  را میدر اثبات توحید ذاتی خداوند سند ترین  مهم هرحال به
کـه بـه    بنابراین اي یهوه خداي! تو بـزرگ هسـتی؛ زیـرا چنـان    « :یافت که آمده است 7 :22

بنـابراین توحیـد   ». ایم، مثل تو کسی نیست و غیر از تو خدایی نیست هاي خود شنیده گوش
شود و اگر کسانی بگویند که یهود وجود خدایان  ذاتی با این عبارات کتاب مقدس ثابت می

  شود. مردود می مزبورهاي  با عبارت ۀ ایشانپذیرد، گفت دیگر را می
 ،ان یهـودي قـ محقبرخـی  در دیـدگاه  ه شناسی ایـن اسـت کـ    نکتۀ مهم در مباحث یهود

 .آمیز با نگاه مونولتري بوده است یهودیت در آغاز دینی شرك، هاوزن جولیوس ولهمچون 
در ایـن  . معتبر از میان چند خداي موجود یخدای پرستی، یعنی انتخاب یا یگانه 6مونولتوري
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از میـان آن   ولی، اعتقاد دارد پرشمارينخست به وجود خدایان  ۀرویکرد، شخص در مرحل
خـدایان را   دیگـر زینـد و  گ براي خود برمیرا یک خداي معتبر و قابل اطاعت  تنها ،خدایان

ن یهـودي  اشـمارد. بـه گمـان برخـی از محققـ      برمی بسندهعبادت آنها را نا ،اعتبار دانسته بی
 ،اي داشـتند و در کنـار یهـوه    عقیـده  چنیناسرائیل در آغاز  ، بنی)جولیوس ول هاوزن (مانند

. دانسـتند  مـی  چنـین ولی تنها عبادت یهوه را کافی  گرفتند؛ در نظر میخدایان دیگري را نیز 
یکتاپرست شـد   دینیکم تبدیل به  ند که پس از اسارت بابلی، یهودیت کما ن بر آنااین محقق

 7و توحید را براي خود برگزید.

چون چِموش مدعی است که در آغاز تأسیس یهودیت، یهوه خدایی است هم هاوزن ول
تنخ و عهد عتیق بارها و بارها به عبادت دیگر  هاوزن ولمؤابیان و آشور آشوریان. به اعتقاد 

کـه کسـی از تـدوینگران     اسرائیل در کنار یهوه اشاره کرده است؛ درحـالی  خدایان توسط بنی
ل در اسرائی تنخ به این نکته به منزلۀ یک مشکل تا زمان ظهور نبوت انبیاي سنتی یهود و بنی

هشت قرن قبل از مـیالد توجـه جـدي نکـرده اسـت. انبیـا نیـز در مبـارزه بـا ایـن عقیـده            
اسـرائیل بـر شـرك     هایی کردند، اما بیانات ایشان تأثیر الزم را بر جاي نگذاشت. بنی کوشش

خود پابرجا ماندند و یهوه نیز ضمن ابراز ناخرسندي از این اعتقاد و پذیرش خدایان دیگـر  
اسرائیل را با تسلط بخشـیدن بیگانگـان بـر آنـان مجـازات کـرد.        این عمل بنیغیر از یهوه، 

رسـید. در ایـن    ترتیب بود که یهوه باید به مرتبه و قدرتی باالتر از سـایر خـدایان مـی    این به
ر اسرائیل توسط  فرایند، تنها با سقوط بنی کنـد انبیـاي    اسـت کـه یهـود درك مـی     نبوکدنصـ

گفتند و یهوه خداي واحد اسـت. اشـعیاي دوم، نبـی دوران جـالي      اسرائیلی درست می بنی
  8بابلی، نمونۀ برجستۀ این انبیاست که یکتاپرستی را جریان داده است.

نشـده یـک    دید ما، یهودیـت تحریـف   گونه که در آغاز بحث اشاره کردیم، از همانالبته 
و توحیدي است که از آغاز پرچم مبارزه با شرك را برافراشته و در برابـر ادعـاي    دین الهی

. براي مثال، در سورة مبارکـۀ اعـراف، آیـات    الوهیت فرعون و فرعونیان قد علم کرده است
شکسـت   آمده است که وقتـی سـاحران در برابـر معجـزة حضـرت موسـی       122تا  121

انـد؛ خـدایی کـه خـداي      ها و زمین ایمـان آورده  خوردند، اظهار داشتند که به خداي آسمان
به این مطلب،  توجه با »ا بِرِب الْعالَمینَ رب موسى وهارونَءامنّقَالُواْ «است: موسی و هارون 
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ظـواهر برخـی   بر  ایشان ۀو یا حتی گاه تکی ایشانن از ناآگاهی ااز محقق این برداشت برخی
ونه، فراز نوزدهم از باب سوم سفر خـروج چنـین اسـت:    براي نم .فرازهاي عهد عتیق است

ان مـا را  یـ هوه خـداي عبران ید: یید و به وي گویل نزد پادشاه مصر برویخ اسرائیو تو با مشا«
هوه خـداي خـود قربـانی    یم تا براي یروزه به صحرا برو و اآلن سفر سه ؛مالقات کرده است

روشن است که ظاهر این فراز، معناي روشن و دقیق خود را با فرازهاي دیگري  .»میبگذران
  شود. یابد و بدین ترتیب معناي توحیدي آن آشکار می از عهد عتیق می

کنیم و توحیـدي بـودن تـنخ را بـه بحـث       در ادامه، موضوع را با دقتی بیشتر بررسی می
ق به شرك و مشـرکان در آن دوران  هاي عهد عتی گذاریم. در این مسیر نخست با واکنش می

دهـیم. البتـه در ادامـه نیـز بـه       کنیم و با این روش، توحیدي بودن آن را توضیح می آغاز می
کنیم و بدین ترتیب توحیـدي بـودن یهودیـت را نیـز بـه       اوصاف خداوند در تنخ توجه می

 رسانیم. اثبات می

  واكنش در مقابل شرك
 یـت یهود .اد به توحید ذاتی را در این دین ثابت کـرد توان اعتق می یتا نفی شرك در یهودب

  :کنیم اشاره میآنها  اي از که به پاره است شرك از خود نشان داده برابرهایی در  واکنش
اسـت؛ تـا   نهی شـده  شدت  بهاز پرستش خدایان دیگر  و عهد عتیق، کتاب مقدسدر  .1

ین موضوع واکنش شدید نشـان  گوید به ا کند و می آنجا که یهوه خود را باغیرت معرفی می
  خواهد داد:

هیچ صورتی از هرآنچه در آسمان است و آنچـه در   تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد...
نزد آنها سجده نکن و عبادتش نکن؛  .زمین است و آنچه در زیر دریاست براي خود نتراش

ا از پسران تا پشـت  زیرا من که خداي تو هستم، خداي غیور هستم که انتقام گناه پدران ر
زنهـار خـداي غیـر را عبـادت      ... 9.گیـرم  سوم و چهارم، از آنان که مرا دشمن هستند می

  10.خداي غیور است ،منماي؛ زیرا یهوه که نام او غیور است
غیور بودن یهوه، جلـوي هرگونـه تجـاوز از حـد و حـریم توحیـد و پرسـتش غیرخـدا را         

جواز پرستش غیـر خـدا، بـر توحیـد در الوهیـت       گیرد. درحقیقت در این فرازها با نفی می
سان توحید در ربوبیت، توحید در خالقیـت و توحیـد در وجـوب     تمرکز شده است و بدین

  رسند؛ اند، نیز به اثبات می ساز توحید در الوهیت وجود، که زمینه



   ۵۹ پرست؟ تنخ، يکتاپرست يا يگانه

، توحید در عبادت، کـه خـود نتیجـۀ    یعنی. انگیزد عبادت غیرخدا خشم خدا را برمی. 2
در الوهیت است، مورد نظر خداوند است و اگر از این امر مهم غفلت شود، خشم و  توحید

  شود: غضب الهی برافروخته می
زیـرا یهـوه   ؛ یـد یباشند پیروي منما خدایان دیگر را از خدایان طوایفی که به اطراف تو می

تو مبادا غضب یهوه خدایت بر تو افروخته شود و  .خداي تو در میان تو خداي غیور است
  11.را از روي زمین هالك سازد

اسـرائیل از ایـن وظیفـۀ مهـم غفلـت       البته خوب است به این نکته نیز اشاره شـود کـه بنـی   
و « ورزیدند و خشم الهی را براي خود خریدند و به این جهت سزاوار تـاراج و بـدبختی شـدند:   

ایشـان را بـه    )خـدا پـس  (انگیختند  اسرائیل در نظر خدا شرارت ورزیدند. خشم خدا را برمی بنی
 12».فروخـت  کنندگان سپرد تا ایشـان را غـارت کـرد و ایشـان را بـه اطرافیـان خـود        دست تاراج

ماجراي ویرانی هیکل سلیمان و از بین رفتن شوکت و عظمت ایـن گـروه در مـدت زمـان     
  ، تفسیري از این فرازها در نظر گرفته شده است؛نبوکدنصرویژه  دست مهاجمان، به کوتاه به

. عهد عتیق چنان در برابـر شـرك حساسـیت    دانند مشرکان را مستحق سنگسار مییهودیان . 3
  کند: اند، مستحق سنگسار معرفی می به خرج داده است که کسانی را که شرك ورزیده

خـواه دور از   ،خواه به تـو نزدیـک باشـند    ،هایی که به اطراف شما هستند از خدایان امت
قبول مکن و گوش مده و چشم تو بر وي رحم نکند و بر اقصاي زمین تا اقصاي آن او را 
  13د.او را سنگسار نما تا بمیر البته او را به قتل رسان... .او شفقت منما و او را پنهان مکن
پرسـتی) را بـه ذهـن     و مونولتري (یگانه هاوزن ولدر نگاه نخست، شاید این فرازها دیدگاه 
شود که این رفتـار چیسـت    این پرسش مطرح می متبادر سازد؛ اما پس از مطالعۀ دقیق آنها،

که مجازاتش سنگسار است و ترحم نکردن به مرتکب آن؟ صدر قطعـات بـه ایـن پرسـش     
هاي دیگر. اکنون اگر ایـن خـدایان وجـود داشـتند و      دهد که پذیرش خدایان امت پاسخ می

بـدون تـرحم از    داراي ارزش خدایی بودند، آیا پیروان آن شایستۀ مرگ بودند و باید آنان را
هـا،   پذیر اسـت کـه آن امـت    میان برداشت؟ به طور قطع تنها زمانی این حکم سنگین توجیه

دیگر تناسـب میـان حکـم و موضـوعِ      بیانی خدایان ناپذیرفتنی و وهمی را پرستیده باشند. به
سـازد کـه شـرك و پرسـتش خـدایان وهمـی فـرد را         حکم، ما را به این مطلب رهنمون می

 عقاب ساخته است؛شایستۀ این 
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و هـر کـه اسـم    «: آمده اسـت  16: 24، الویاندر سفر  کفرگویان:مجازات مرگ براي . 4
یهوه را کفر گوید، هرآینه کشته شود؛ تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند، خواه غریب، 

بنابراین کسـی کـه زبـان بـه کفـر       ».که اسم را کفر گفته است، کشته شود خواه متوطن چون
اش باید او  گویی کند، مستحق مجازات مرگ است و افراد قبیله ید و نسبت به یهوه کفرگشا

را سنگسار کنند. شدت این مجازت، از عظمت و بزرگی یهوه حکایت دارد و ایـن تنهـا بـا    
  یکتایی او سازگار است؛

  . نهی صریح از عبادت غیریهوه: در سفر خروج باب بیستم آمده است:5
تـو را  مصر و از خانـۀ غالمـی بیـرون آوردم.    من هستم یهوه خداي تو که تو را از زمین 

تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه باال در آسمان است  صورتی. خدایان دیگر غیر از من نباشد
 آنها نزدر آب زیر زمین است براي خود مساز. و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه د

باشم خداي غیور هسـتم   ا را عبادت منما؛ زیرا من که یهوه خداي تو میو آنه مکن سجده
آنانی کـه مـرا دشـمن دارنـد     که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از 

دارند رحمـت   هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه می تا وگیرم.  می
  14کنم. می

وه و     «، یک وعید هم داده شده است: البته همراه این تهدید هر که بـراي خـدایی غیـر از یهـ
  15؛»بس قربانی گذراند، البته هالك گردد

پرستان: یکی از ماجراهایی که در عهـد عتیـق کـانون توجـه      . مجازات سنگین گوساله6
بـراي   اسرائیل است در دورانی که حضرت موسـی  پرستی بنی قرار گرفته، موضوع گوساله

وء اسـتفاه کـرده و بـراي خـود از بـاب      سواح به کوه رفت. آنان از غیبت حضرت آوردن ال
اي را ساختند و در برابر آن به قربانی و عبادت پرداختند. سفر خروج مـاجرا   شرك، گوساله

  کند: را چنین نقل می
صر بیـرون  زیر برو؛ زیرا که این قوم تو که از زمین م و یهوه به موسی گفت: روانه شده به

ام انحراف ورزیده،  زودي از آن طریقی که بدیشان امر فرموده و به اند. اي، فاسد شده ردهآو
اند و نزد آن سـجده کـرده و قربـانی گذرانیـده،      شده براي خویشتن ساخته گوسالۀ ریخته

  16اند. باشند که تو را از زمین مصر بیرون آورده گویند که اي اسرائیل این خدایان تو می می
ام و اینـک قـوم    هایـن قـوم را دیـد   «گویـد:   می وضوع یهوه خطاب به موسیدر پی این م

و اکنون مرا بگذار تا خشم من بر ایشان مشتعل شـده، ایشـان را هـالك    باشند  گردنکش می
  17».کنم و تو را قوم عظیم خواهم ساخت
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یابـد کـه    مـی شـود، و در  تی از ماجرا خبردار مـی وق درخور توجه این است که موسی
افتـد و بـا بیـان     د متالشی ساختن این قوم ناسپاس را دارد، به تضـرع و زاري مـی  یهوه قص

اسرائیل را با دردسر بسیاري از دست فرعونیان رهانیـده اسـت، از وي طلـب     اینکه یهوه بنی
شود که اگـر عـذاب یهـوه بـر      کند و براي تسکین خشم یهوه، یادآور می عفو و بخشش می

اسرائیل از مصر براي عذاب شدن بیـرون بـرده    شوند بنی یآنان نازل شود، مصریان مدعی م
اسـرائیل و   اند و این موضوع، خالف مصلحت است. همچنـین بـراي آشـتی دادن بنـی     شده

کند که به ابراهیم و اسحاق و یعقـوب قـول داده شـده اسـت کـه       یهوه، به وي یادآوري می
ضب الهـی را فـرو نشـاند و    سان موسی غ نسلشان مانند ستارگان آسمان فراوان شوند. بدین

  دست یهوه نجات داد. اسرائیل را از نابودي به بنی
اي یهوه چرا خشم تو بر قـوم خـود   «پس موسی نزد یهوه خداي خود تضرع کرده، گفت: 

چـرا  اي مشتعل شده اسـت؟   ر بیرون آوردهکه با قوت عظیم و دست زورآور از زمین مص
ها بکشد و  اي بدي بیرون آورد تا ایشان را در کوهمصریان این سخن گویند که ایشان را بر

و از این قصد بدي قوم خـویش    از روي زمین تلف کند؟ پس از شدت خشم خود برگرد
یادآور که براي ایشـان بـه ذات    رجوع فرما. بندگان خود ابراهیم و اسحاق و اسرائیل را به

سـمان کثیـر گـردانم و    خود قسم خورده، بدیشان گفتی که ذریت شما را مثل سـتارگان آ 
را متصرف شـوند   ام به ذریت شما بخشم تا آن تمامی این زمین را که دربارة آن سخن گفته

  18پس یهوه از آن بدي که گفته بود که به قوم خود برساند رجوع فرمود.» تا ابداآلباد
ا را هنگامی که از کـوه پـایین آمـد و از نزدیـک مـاجر      البته این پایان داستان نبود. موسی

گـاه موسـی بـه دروازة اردو ایسـتاده،      آن مشاهده کرد، تدبیري بسیار تند و سخت اندیشـید. 
  گفت:

او . الوي نـزد وي جمـع شـدند    پس جمیع بنـی » .هر که به طرف یهوه باشد، نزد من آید«
گوید: هرکس شمشیر خود را بر ران خـویش   یهوه خداي اسرائیل چنین می«بدیشان گفت: 

دروازه تا دروازة اردو آمد و رفت کند و هر کس برادر خود و دوست خویش بگذارد و از 
روز قریـب سـه    الوي موافق سخن موسی کردند، و در آن و بنی» د.و همسایۀ خود را بکش
  19هزار نفر از قوم افتادند.

  این مجازات سنگین براي کفر و شرکی بود که آنان در طول مدت کوتاهی مرتکب شدند؛
خورنـد: در   اسـرائیل شکسـت مـی    هاي اقوامی که به دست بنـی  خریب بت. فرمان به ت7

سفر تثنیه، باب ششم به این مطلب مهم اشاره شده است که وقتی اقوام حتیان و جِرجاشیان 
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و  و اموریان و کنعانیان و فرِز یان و هفـت امـت بـزرگ      ّیان و حـ تـر بـه دسـت     ّیـان و یبوسـ
هاي آنان ویران شـوند   و مقابله با آنان باید مذبح اسرائیل شکست خوردند، پس از جنگ بنی

پرست  آیا این نکته با یگانه 20شده آنان شکسته و در آتش سوازنده شوند. هاي تراشیده و بت
اسـرائیل معتبـر شـد و الغیـر و بـراي       اسرائیل سازگاري دارد؟ اگر یهوه براي بنـی  بودن بنی

تناست، پـس چـرا فرمـان بـه تخریـب      دیگران هم خدایان ویژة خودشان هنوز هم مورد اع
اسرائیل آن دوران یکتاپرسـتی   دهد که در میان قوم بنی صادر شده است؟ این حکم نشان می

  ها و شرك در الوهیت از سوي دیگر اقوام تأیید نشده است: رواج داشته و پرستش بت
سـفر   سبب پرستش غیریهوه: در باب هشتم اسرائیل به . تهدید به نابودي و هالکت بنی8

  آمده است: 20تا  19تثنیه، فرازهاي 
آنهـا را عبـادت و    و اگر یهوه خداي خود را فراموش کنی و پیروي خدایان دیگر نمـوده،  

هایی کـه   مثل قوم. دهم که البته هالك خواهید شد سجده نمایی، امروز بر شما شهادت می
از این جهت که قـول  سازد شما همچنین هالك خواهید شد،  یهوه پیش روي تو هالك می
  21یهوه خداي خود را نشنیدید.

اسرائیل مطرح شده است که اگر شرك بورزنـد و غیریهـوه را    در این فراز تهدیدي براي بنی
رسـند،   اسرائیل به هالکت می بپرستند، مانند اقوامِ دیگر و مشرکانی که در مقابل چشمان بنی

ست گفته شود شاید اقوام دیگـر بـه دلیلـی    شوند. البته ممکن ا آنان نیز به هالکت دچار می
اند و وجه شباهت، فقط هالکـت ایـن دو قـوم اسـت؛ امـا در       جز شرك دچار هالکت شده

توان گفت که علت هالکت اقوام دیگر در دیگر فرازهاي عهد عتیق معموالًٌ شـرك   پاسخ می
خود ارجـاع داده   ترین احتمال توانند به نزدیک هرحال این فرازها می آنان ذکر شده است. به

  شوند و آن هالکت به سبب شرك است.

  گيري هنتيج
آنچه تا اینجا کانون توجه قرار گرفت این بود کـه عهـد عتیـق در برابـر شـرك و پرسـتش       

اسرائیل و چه از سوي دیگـر اقـوام و ملـل واکـنش شـدیدي       خدایان دیگر چه از سوي بنی
پرسـتی را از   ریر خاص آن، یعنی یگانـه توان به هیچ صورتی شرك و تق نشان داده و لذا نمی

پرستی میان این قوم رواج داشت،  دست آورد؛ چه اینکه اگر رویکرد مونولتري و یگانه آن به
هـا کـه خـدایانی دیگـر را      بایست در برخورد بـا مشـرکان و سـایر اقـوام و ملـت      ایشان می
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تغییر نگـرش بـه    کم به آنها فرصت اصالح و پرستیدند، نرمش بیشتري به خرج، و دست می
  شد. خداي یهوه داده می

شود و آن بررسی اوصـاف   البته اثبات یکتاپرستی در تورات با پایۀ دومی هم تقویت می
عبارتی دیگر یکتاپرستی تورات از سویی از راه واکنش به شـرك   یهوه در آن کتاب است. به

وصاف، جایی براي شود و از سوي دیگر با بررسی اوصاف یهوه، و با وجود این ا عرضه می
مانـد. در بخـش دوم ایـن نوشـتار بـه برخـی از اوصـاف یهـوه در عهـد عتیـق            غیر او نمی

 پردازیم. می

  اوصاف خدا در سنت يهود
اي  گونـه  شوند؛ به اند که موجب یکتایی او می در عهد عتیق اوصافی به یهوه نسبت داده شده

  کنیم. اي اجمالی می این اوصاف اشارهماند. در ادامه به برخی از  که جایی براي غیر او نمی
یکی از اوصافی که در عهد عتیق کانون توجه قرار گرفته و به خداوند  22:م بالذاتئقا. 1

وه ی«نسبت داده شده است، قائم به ذات بودن اوست. در کتاب اشعیاي نبی آمـده اسـت:    هـ 
مـن اول هسـتم و مـن    گوید:  ایشان است چنین می یاسرائیل و یهوه صبایوت که ول پادشاه

در این فراز کامالً به اولیت و آخریت یهوه اشـاره   23».نیست یآخر هستم و غیر از من خدای
شده است و اینکه غیر از او خدایی نیست. اول بودن و آخر بودن، به این معناست که یهـوه  

  در وجودش نیازي به غیر ندارد.
  غیـر خـود نیازمندنـد تـا    مدنشـان، بـه   در به وجود آ وند سبحان،، غیر از خداعالم موجودات

  هستی ببخشد و آنها را از حالت امکان و استوا نسبت به وجود و عدم خـارج سـازد  به آنها 
  اي اسـت کـه احتیـاج بـه هـیچ چیـز       به گونـه  سبحاناما وجود خداي  و محققشان گرداند؛
  دینـی در فرهنـگ  اکنـون  اسـت.   24خودبسـنده  و هرچه بخواهـد دارد  ؛خارج از خود ندارد

 26الوجـود  گویند که در مقابـل آن ممکـن   میبودن  25الوجود بالذات این صفت خدا را واجب
  ؛قرار داردبودن 
یعنـی   ؛قوام هر چیز غیر او، به اوست قیومیت ذات حق بدین معناست که 27یت:قیوم. 2

غیر از ذات باري، هرچه در عالم شکل گرفته است، با تکیه بر آن ذات محقق شده اسـت و  
الوه بر وجود یافتن، موجودات غیر ذات باري، در ادامۀ وجـود خـویش نیـز بـه آن     حتی ع



۶۴      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره چهارم، پاييز  

دیگرسـخن   بـه  الوجود، و ممکنهاي  هستی يپس قیومیت یعنی ایجاد و ابقا اند. ذات محتاج
  تــوان از فرازهــاي آغــازین ســفر پیــدایش . وصــف قیومیــت را مــیلحظــه بــه خلــقِ لحظــه
  برداشت کرد:

لجـه و   يبـر رو  یکیر بود و تاریو با ین تهیو زم دین را آفریزم ها و در ابتدا خدا آسمان
و خـدا   شد ییو روشنا »بشود ییروشنا«و خدا گفت:  ها را فروگرفت روح خدا سطح آب

را  ییو خدا روشنا جدا ساخت یکیرا از تار ییکوست و خدا روشناید که نیرا د ییروشنا
ـ «و خدا گفت:  اول يبح بود روزو شام بود و ص ،دیرا شب نام یکید و تاریروز نام  یفلک

ـ ز يها و خدا فلک را بساخت و آب ها جدا کند ها را از آب ها و آب ان آبیباشد در م ر ی
و شـام   ،دیو خدا فلک را آسمان نام ن شدیو چن ،فلک جدا کرد يباال يها فلک را از آب

  28... دوم. يبود و صبح بود روز
بخشـی وي بـه جهـان و موجـودات جهـان       هسـتی  روشنی ارادة خداوند و در این فرازها به

یـک از ایـن فرازهـا،     ویژه جهان مادي) مورد اشاره قرار گرفته است. درحقیقت در هـیچ  (به
یهوه و خداوند سبحان نشده اسـت کـه آنهـا نیـز در خلقـت عـالم دخـالتی        توجهی به غیر

تناد کنـیم. خداونـد   پرسـتی اسـ   اند تا بتوانیم در ادامه بر وجود داشـتن آنهـا در یگانـه    داشته
  بخشد؛ لحظه حیات می به سبحان، تنها خالق عالم است و این عالم را لحظه

تر هـم گفتـیم، یهـوه در کتـاب اشـعیاي نبـی چنـین         گونه که پیش همان 29:سرمدیت. 3
تعبیـر اولیـت و    30».نیسـت  یمن اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خـدای «گوید:  می

البته براي سـرمدیت دو تفسـیر    31کنند. ی به سرمدیت تفسیر میآخریت را در مباحث الهیات
  توان بیان کرد: می

از اول  خداونـد سـبحان  یعنی خداوند؛  32جاوید در زمان بودنسرمدیت به معناي  )الف
  ؛وجود دارد )گذشته، حال و آینده(زمان تا آخر آن در طول زمان و داخل آن 

زمـانی و  فرا ؛بردار نیست زمان خداوند سبحاندر این معنا که  33،فارغ از زمان بودن )ب
  اي ندارد. گذشته و حال و آینده ؛مافوق زمان است

بـه   ؛ زیـرا پذیرش بیشـتري دارد  بودن خداوند) جاوید در زمان(قسم اول  ،دین یهوددر 
درگیر با مردم اسـت و بـه آنهـا     همواره و ،در تاریخ خود فعال وند تعالیخدا باور یهودیان

ـ توانـد   ، آن موجـود نمـی  بر فرض فارغ بودن موجـودي از زمـان   .ندرسا یاري می ر تـاریخ  ب
 ؛تأثیري داشته باشد تا یهود را نجات دهد
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یکی دیگر از اوصافی که در عهد عتیق براي یهـوه معرفـی شـده، قـادر      34:قادر مطلق. 4
وي را گفـت:   ،و خدا به موسی خطاب کـرده «مطلق بودن است. در سفر خروج آمده است: 

و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خداي قادر مطلق ظاهر شدم لیکن به  یهوه هستممن 
فلک و اینک «همچنین در سفر تثنیه آمده است:  35».نام خود یهوه نزد ایشان معروف نگشتم

دیگـر   عبـارتی  بـه  36».االفالك از آن یهوه خداي توست و زمین و هر آنچه در آن اسـت  فلک
اسـت.   کارة عالم خداست و بـراي غیرخـدا جـایی بـراي اعمـال قـدرت بـاقی نمانـده         همه

شـود؛   مـی همچنین تعبیر قادر مطلق بودن خداوند در فرازهاي پرشماري از تورات مشاهده 
 ؛3 : 28و پیدایش  1: 17، پیدایش 4: 24همانند اعداد باب 

عالم مطلق بودن یعنی آگاهی کامل داشتن از همـه چیـز حتـی وجـود      37:عالم مطلق. 5
سـخنان  «خدایان دیگر (اگر وجود داشته باشند). در کتاب اول سـموئیل نبـی آمـده اسـت:     

تکبرآمیز دیگر مگویید و غرور از دهان شما صادر نشود؛ زیرا یهوه خداي علّام اسـت و بـه   
  میر نوشته شده است:همچنین در مزا 38».شود او اعمال سنجیده می

دانی و فکرهاي مرا از دور  تو نشستن و برخاستن مرا می. اي اي یهوه مرا آزموده و شناخته
که سخنی  زیرا؛ اي مرا دانسته هاي اي و همۀ طریق راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده. اي فهمیده
 پیش مرا احاطه عقب و ازاز . اي دانسته را تماماً تو اي یهوه آن من نیست جز اینکه بر زبان

و  ،گونه معرفت برایم زیـاده عجیـب اسـت    این. اي اي و دست خویش را بر من نهاده کرده
  39توانم رسید. بلند است که بدان نمی

مسـتقیم و   وصـورت علـم حضـوري     معلومـات او بـه   همـۀ ویژگی علم خدا این است که 
 ؛بالواسطه است

یکی دیگر از اوصاف خداوند در عهـد عتیـق،    40تعالی:  باري  بودن ذات جا حاضر همه. 6
دیگر جایی در عالم نیست مگـر اینکـه خداونـد در     بیانی جایی اوست. به وصف حضور همه

  آنجا حاضر است. در کتاب مزامیر آمده است:
  از روح تو کجا بروم؟ و از حضور تو کجـا بگریـزم؟ اگـر بـه آسـمان صـعود کـنم تـو        

  هـاي سـحر را   گسترانم اینک تو آنجا هسـتی! اگـر بـال   آنجا هستی! و اگر در هاویه بستر ب
  در آنجا نیز دست تـو مـرا رهبـري خواهـد نمـود و     ، بگیرم و در اقصاي دریا ساکن شوم
که در حال  ،»یقیناً تاریکی مرا خواهد پوشانید«و گفتم:  دست راست تو مرا خواهد گرفت.
تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن . شب گرداگرد من روشنایی گردید
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مـرا در رحـم    ،زیرا که تو بر دل من مالک هسـتی . است و تاریکی و روشنایی یکی است
  41مادرم نقش بستی.

دست داوود بدانیم، این مطالب پـیش از دوران جـالي بـابلی نوشـته      اگر تحریر مزامیر را به
کنند. البتـه روشـن اسـت کـه      ثابت می هاوزن ولو باز خالف ادعاي افرادي چون  42اند شده

وقتی خداوند سبحان عالم به همۀ امور عالَم باشد و از سوي دیگر قادر به انجـام هـر فعـل    
اي از حقایق عالم جدا از وجود او نیست و  ممکنی، در کل عالم ساري و جاري است و ذره

 تواند از او غایب باشد؛ نمی

 و واجـد همـۀ   ،به لحاظ اخالقی خیر محض است سبحانخداوند  43:محض یتخیر. 7
. براي نمونه خداونـد  دنشو که موجب کمال اخالقی یک موجود تلقی میهایی است  ویژگی

. روح مهربـان  یمن تو هست يرا خدایز ؛جا آورم هم ده تا ارادة تو را بیمرا تعل«مهربان است: 
وه  ی«رحمـان و کـریم اسـت:    اونـد همچنـین   خد 44»د.یت بنماین هموار هدایتو مرا در زم هـ
آیا نه من کـه   «...نیز خداوند عادل است:  45»میار رحیرغضب و بسید ؛م استیرحمان و کر

مـن   يدهنـده و سـوا   عـادل و نجـات   يدیگر نیست؟ خدا ییهوه هستم و غیر از من خدای
  تعالی بیان شده است. همچنین اوصاف دیگري دربارة خیر بودن حق 46».نیست

  گيري و نتيجه بندي جمع
جـایی و حتـی خیریـت     وقتی به اوصافی همچون قیومیت، قـدرت و مطلـق، حضـور همـه    

وجه جـایی بـراي خـداي     هیچ یابیم که خدایی با این اوصاف، به کنیم، درمی محض توجه می
گذارد و حتی این توهم که در کنار خدا، خداي دیگري وجود داشـته باشـد    دیگر باقی نمی

تر با کمتـرین دقـت در اوصـاف     ساده بیانی شود. به معنا می ست، پوچ و بیکه البته غیرمعتبر ا
توان دریافت که خداي عهد عتیـق خـدایی یکتاسـت و اساسـاً از      خداوند در عهد عتیق می

گـذارد.   حیث وجودشناختی و نه اعتبار و حجیـت، جـایی بـراي خـداي دیگـر بـاقی نمـی       
ل تـا پـیش از دوران جـالي بـابلی، برداشـتی      اسـرائی  پرستانه از اعتقادات بنـی  برداشت یگانه

 آمیز بدان، خطا و نادرست. ناصواب است و نسبت دادن این رویکرد شرك
 هاوزن جولیوس ولپژوهان همچون  رو بر ادعایی نابجا از سوي برخی یهود نوشتار پیش

اســرائیل و یهودیـت در آغــاز راه خــود، رویکــري   انــد بنــی متمرکـز شــده بــود کــه مـدعی  
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رستانه (مونولتري)، که نوعی شرك است، بـه حقیقـت غـایی داشـته، و ایـن نگـرش       پ یگانه
آمیز تا دوران جالي بابلی نیز ادامه یافته است و تنها در آن زمان بـه دلیـل رویـارویی     شرك

ها و ادیان دیگر، یهودیت به سوي توحید و یکتاپرستی کشیده شـده اسـت.    یهودیان با گروه
ویـژه آثـاري کـه تـا      ار کانون بررسی قرار گرفت، عهد عتیق، بـه بر اساس آنچه در این نوشت

کم بـر توحیـد و یکتاپرسـتی     اند، از دو حیث دست پیش از دوران اسارت بابلی نگاشته شده
انـد: الـف) بـا شـرك اقـوام مختلـف و حتـی خـود          کننـد و از شـرك گریـزان    پافشاري می

ی را بـه خداونـد سـبحان نسـبت     انـد؛ ب) اوصـاف   اسرائیل برخوردي تند و شدید داشته بنی
ترتیـب در مسـیر حرکـت یهـود و      ایـن  مانـد. بـه   اند که اساساً جایی بـراي غیـر او نمـی    داده
  پرستی جایی نخواهد داشت. اسرائیل، یگانه بنی
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