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چکیده
تنخ کتاب مقدس یهودیت و بخش ی از کتاب مقدس مس یحیت اس ت ،که ادعا
می ش ود توانایی پاس خوو ی به نیازهای اص ی بشر یعنی شناخت قوانین حقیقی
حاکم بر افکار و رفتارهای انس ار در وا تاریخ را دارد ،یکی از راه های ص حت
سنجی این ادعا ،بررسی درور متنی این کتاب است که شامل بررسی محتوایی و
س اختاری اس ت یکی از ش یوههای بررس ی س اختاری ،بررس ی س ب بیانی
جس تارهاس ت ،که نشار می دهد متن پویایی الزم برای پاسخوو ی به مخا ین
خود را دارا هس ت ی ا نه؟ گزاره های موجود در یب متن از دو حاا نمی تواند
خارج ش ود ،جس تارهای خ ری و جس تارهای انش ا ی ،از این رو در بررس ی این
کتاب ،بررس ی هر دو گونه بایسته است تا مشخص شود ،این کتاب از جهت زبانی
توانا ی آر را دارد تا مفاهیم خود را در قال ی مناس ر در اختیار مخا ر خود در
وا تاریخ قرار دهد یا نه؟ که با بررس ی س ب بیانی گزاره های خ ری و انشا ی با
اس تفاده از رو زبانشناسی سنتی مشخص شد برخی از جستارهای این کتابها
مانند جس تارهای اعتقادی ،برای پاس خووی به مخا ین این کتاب ها در ی
زم ار های گوناگور توانا ی دارند و برخی دیور از گزاره های آر ،به ویژه مس ا ل
فقهی توانایی کافی برای بیار مفاهیم مورد نیاز مخا ر را ندارند
واژههای کلیدی :ساختار متن ،تناخ ،گذر زمار ،جم ه خ ری ،جمالت انشا ی
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تَنَخ یا تناخ «به ع ری :תָּ נְָּך» ،ک مه ای اختص اری اس ت که یهودیار برای کتاب
ת» مجموعه
خود اس تفاده میکنند (حس ینی قع ه بهمن )0931 ،و منظور از «تاءָָּּ :
کت ابه ای تورات و منظور از «ن اءָָּּ :נ» مجموع ه کت اب ه ای ان یاء و منظور از «خְ :ך»
مجموع ه نوش ت ه ها یا نامه ها اس ت (1100 ،Kuiperم :ذیل مدخل تنخ) به باور
یهودیار ،تناخ کالم لفظی خداوند اس ت که به ص ورت وحی به پیام رار ایش ار :نازا
ش ده است (تننیه3 :90 ،؛ نیکزاد93 :0931 ،؛ میشل  )12 :0933و در بردارنده احکام
و فرامینی اس ت ک ه برای بش ر تا پایار جهار کفایت می کند (ابن میمور ،بی تا:1 ،
 )301ب ه واق این کت اب را حج ت می پندارند (خاچیکی )93 :1113 ،ولی در خطا
ن اپ ذیری آر اختالف وجود دارد ،برخی آر را خطا ناپذیر (لین )331 :0931 ،و برخی
ب ا خط ای ان د می دانند (باغ انی )13 :0931 ،و گروهی آر را بدور خطا می دانند
()001 :1111 ،Rogerson
در حالی که دانش مندار اس المی با این باور که تناخ از جهت س ندی (باغ انی،
 )91 :0931و محتوا ی تحریف ش ده اس ت ( ا ا ی ،)331 :9 ،0933 ،در این باره
س ه رویکرد را پ ذیرفت ه ان د :تحریف کل تنخ (ابراهیم)1310 :03 ،0931 ،؛ تحریف
(ابوریحار،
جز ی؛ که خود دو گونه اس ت :تحریف تنخ پیش از زمار پیام ر اسالم
( رس ی:0 ،0303 ،
 )91 :0932و دیور تحریف تنخ بعد از زمار رس وا اکرم
 )130از این رو دانش مندار اس المی گزاره های این کتاب را قابل اس تناد نمی دانند
(تقوی )93 :0933 ،به غیر از بررس ی س ندی و محتوا ی ،س اختار ادبی این کتاب نیز
میتواند مشخص کند که آیا این کتاب با ادعای یهود مطابق دارد یا نه؟
این همار راهی اس ت که در ات ات اعجاز بیانی قرآر نیز ی می ش ود (باقالنی،
بی تا10 :؛ جرجانی112 -113 :0320 ،؛ فخر رازی )3 :0903 ،در بحث اعجاز بیانی از
انواع مخت فی بحث میش ود ،از جم ه اعجاز بالغی (ع وی مقدم )23 :0923 ،رمانی در
معنای آر عنوار میکند :بالغت به معنی رس اندر مفاهیم به مخا ر به بهترین حالت
ممکن اس ت (رمانی )32 :0332 ،و از آنجا که تناخ نیز متن مقدس اس ت (توفیقی،

آشنائی با تناخ
همار گونه که گفته ش د تناخ یا تَنَخ دارای س ه بخش اص ی است ،بخش نخست،
تورات یا تورا «תורה» به معنی فرمار یا ش ریعت ،ش امل پنت کتاب اس ت (باغ انی
آرانی ،)13 :0933 ،یازده فص ل اوا کتاب نخست به چوونوی آغاز جهار (پیدایش:0 ،
 )91 -0و موجودات (پی دایش )11 -3 :1و ت اریخچ ه ارت ا بین خداوند و مردم از
ابتدای خ قت تا حیات نوح 3و پس رانش اش اره دارد (پیدایش )01 ،س ی و نه فص ل
بعدی کتاب به عهد نخس ت خداوند با ابراهیم و پس رار وی اشاره دارد (پیدایش-00 :
 ،)11از چهار کتاب باقی مانده هموی به زندگی موسی 3می پردازند (پاوسور0333 ،م:
)11
بخش دوم ،ن ییم «נביאים» ،به معنی س خنوویار ( )0039 :1113 ،Ben Zviبر
ق س نت یهودی دارای هش ت کتاب اس ت (حسن احمد ،بی تا )00 :که خود از دو
بخش تش کیل ش ده اس ت ن ییم ریش ونیم «נביאים ראשונים» به معنای پیام رار
پیش ین (یوش  -دوم پادش اهار) و ن ییم آهارونیم «נביאים אחרונים» به معنای
پیام رار اخیر ،ش امل اش عیاء ،ارمیا ،حزقیاا و دوازده پیام ر کوچب (هوش  -مالکی)
در این کتاب از ایجاد حکومت یهودیار تا انقراض آر نیز روایت می ش ود (،Coogan
 )3 -3 :1113بخش س وم ،کتوییم «כתובים» یا مکتوبات ،در بر دارنده قس متی از
عهد قدیم اس ت که مفاهیم عق ی و اش عار حکمی را در خود جای داده اس ت و در
نهایت به واقعه تاریخی بازگشت یهود به اورش یم اشاره شده است (کامل)01 :0323 ،
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 ،)139 :0933باید دارای س اختاری ادبی باش د که بتواند نیازهای فقهی روز ،در تمام
ادوار را به بهترین س ب پاس خوو باش د ،چنار که ادعای یهود است (باغ انی:0931 ،
 )13به عالوه جس تارهای اعتقادی نیز باید برای تمام دورار پاس خووی نیاز مخا ر
باش ند (عارفیار )139 :0931 ،هرچند با توجه به جستجوهای صورت گرفته در مناب
فارس ی پژوهش ی با این رویکرد را نمی توار یافت؛ با این بررس ی ها می توار از نواه
س اختاری ات ات نمود این کتاب تا چه اندازه دارای توانا ی بیانی برای هدایت انس ارها
در وا تاریخ را داراست
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امّا از نواه زبانش ناس ی میتوار گزارههای تنخ را به دو نوع تقس یم نمود ،چرا که بر
اس اس دیدگاه رایت بین زبانش ناسار سنتی ،زبار دارای دو نوع گزاره اخ اری و انشا ی
اس ت (حکیم0 :13 ،0931 ،؛ تفتازانی ،بیتا الف 39 :و )113ازاین رو در این نوش تار
گزاره های کتاب مقدس به دو نوع خ ری و انش ا ی تقسیم می شود (خسروپناه:0931 ،
)031

گزارههای خبری
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برای گزارههای خ ری دو تعریف عنوار ش ده اس ت :یکی آنکه گزارهای که قاب یت
ص دو و کذب دارد (ارس طو019 -011 :0333 ،؛ فارابی )03 :0332 ،این تعریف با
نواه پوزیتویس تها در معناداری گزارهها همس ار اس ت (خس روپناه )01 :0930 ،و
تعریف دیور گزاره ای که به ات ات یا ابطاا امری می انجامد که هم ش امل ق ایای
ه یات بس یطه است و هم شامل ق ایای ه یه مرک ه (ع ادی )1 :0931 ،تعیین صدو
و کذب ق یهای گاه از نفس موض وع (ق ایای تح ی ی) به دس ت میآید (اس تروا،
 )013 -013 :0939گاه از مش اهده تجربی )039 -030 :0331 ،Stewart( ،گاه از
ریق اس تدالا عق ی به دست میآید (ابن سینا )113 -109 :0 ،0993 ،و از آنجا که
برخی ق ایای دینی دارای جهار ممکن فرای ماده هستند (خیری )03 :0933 ،ات ات
ص دو و کذب آنها با مش اهده تجربی ممکن نیس ت (حس ینی )11 :0930 ،و تنها با
اس تدالا عق ی این مهّم ممکن اس ت زیرا برای ع م به عالم فرا ماده س ه راه بیش تر
وجود ندارد؛ ش هود درونی ،اس تدالا عق ی و وحی (ش انظری )003 -000 :0931 ،از
این میار ش هود و وحی برای همه در دس ترس نیس ت (جوادی آم ی)003 :0939 ،
پس تنها اس تدالا عق ی ات ات کننده این گزارهها اس ت (آهی )33 :0933 ،درنتیجه
برای ات ات ص دو گزاره های خ ری ماورا ی در متن مقدس بایس ته است آنها را از نظر
عق ی مورد بررسی قرار داد
گزارهه ای وص فی ی ا خ ری در دین ع ارتن د از ق ای ای ت اریخی ،اعتقادی،
یعتش ناختی ،عرفانی ،خ رهای غی ی ،و س نتهای مش رو االهی ،و گزارههای
توص یهای نیز ع ارتند از ق ایای اخالقی و حقوقی و فقهی (خس روپناه)031 :0931 ،
که از همه انواع آر در کتاب تنخ س خن به میار آمده اس ت ،و میتوار آنها را در س ه
دس ته :احکام اعتقادی ،احکام رفتاری و وقای تاریخی جای داد (پترسور)11 :0933 ،

ب ا توجه به این نکته ،دراین نوش تار گزاره های خ ری با س ه عنوار احکام اعتقادی،
احکام رفتاری و وقای تاریخی مورد بررسی قرار میگیرد

گزاره های خبری در احکام اعتقادی
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ق ایای اعتقادی از آر جهت که دارای مخا ینی از همه قات فکری می باشند
(مطهری ،)099 -013 :0932 ،ب ه مقت ای ح اا مخ ا ر فراگیر خود ،باید دارای
اس وب ساده و روار از جهت خوانش و فهم باشند ( اهری31 :0930 ،؛ آمدی:0320 ،
 )03همچنین ب ای د دربر دارن ده یفی مخت فی از انواع راه ک اره ای اقن اعی باش د
(مطرقی)001 :0939 ،
به عالوه از آنجا که نقش ق ایای اعتقادی ت یین هستی شناسانه رابطه بین خدا و
سایر موجودات و همچنین سایر موجودات با هم است (محمدرضا ی )32 :0933 ،باید
متناس ر با فهم آنها دارای مهارت ارت ا ی برای اقناع مخا ر باش د (مطرقی،0939 ،
000؛ ابن قتی ه )12 :0323 ،از این جهت باید دارای ویژگی جذابیت ،خدشه ناپذیری،
برانویزندگی باش د (الیاس ی )31 :0933 ،جذابیت ناش ی از زی ا ی س اختاری ،آوا ی
(ج اح  )090 :9 ،0923 ،و معن ا ی اس ت (عش م اوی ،بی ت ا )113 -112 :و
برانویزانندگی ناش ی از توانا ی تحریب احساس شادی و غم در مخا ر است (الیاسی،
 )33 :0933و خدش ه ناپذیری متن بر آمده از توانا ی مجاب نمودر مخا ر اس ت که
از اس تدالا درونی آر ناش ی می ش ود (تفتازانی0313 ،؛  )1110 Myersدر استدالا
برای آنکه توانایی پاس خ به پرس شهای اعتقادی در همه ادوار را داش ته باش د ،ناگریز
باید از ق ایای یقینی بهره برده ش ود تا احتماا خالف در آر وجود نداش ته باش د
(مالص درا )211 :0921 ،اس تدالاهای یقین بخش از نظر محتوا ی س ه نوع اس ت؛
اس تدالا جدلی ،اس تدالا اس تقرا ی و اس تدالا برهانی (وکی ی )39 -33 :0933 ،از
این میار اس تدالا خطابی بر پایه مشهورات غیر حقیقی (زارع :0939 ،مدخل جدا) و
اس تدالا استقرا ی که تنها بر پایه تجربه استوار شدهاند (مظفر )101 :0311 ،در وا
زمار تغییر پذیر هس تند (ح ی 031 :0930 ،و  )199در حالی که مش هورات حقیقی
منل ق یه حُس ن عدا (خواجه نص یر )932 :0933 ،و ق ایای اس تقرا ی تع ی ی ،و
م تنی بر بدیهیات و همانندی (خوانس اری )091 -091 :1 ،0939 ،و ق ایایی برهانی
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ضروری همواره تابت هستند (ابن سینا )3 :0933 ،از این گزارهها در قرآر به محکمات
تع یر ش ده اس ت (م کیار )1 :0931 ،این گزارهها میتوانند س ن محب برای س ایر
جس تارهای متن قرار گیرند و مفهوم س ایر گزارهها را تعیین نمایند (اس عدی:0933 ،
 )11از این رو وجود آنها با ویژگی هایی که گذش ت تابت می کند متن توانا ی پاس خ
گو ی در تمام ادوار را دارا است یا نه؟
قضایای اعتقادی تناخ

ساا بیست و نهم ،شماره ص د و سیزده
78

نخس تین گزارهای که به آر پرداخته میش ود ،معنای واجر الوجود در کتاب تناخ
اس ت که به ع ری به ص ورت زیر بیار ش ده اس ت« :אֶ הְ יֶה אֲשֶ ר אֶ הְ יֶה» ت ف « :اِهْیه
יִש ָּראֵ ל ,אֶ הְ יֶה,
آشِ ر اِهْیه» یعنی« :هس تم آنکه هستم» و « ַוי ֹּאמֶ ר ,כֹּה ת ֹּאמַ ר לִ בְ נֵי ְ
ְשלָּחַ נִי ֲאלֵיכֶם» و گفت« :ب ه بنیاس را یل چنین بوو :اهْیه (هس تم) مرا نزد ش ما
فرستاد» (خروج)03 :9 ،
قسمت اوّا ب ه راهر یب جم ه فع یه است به ع ارت دیور در اراده استعمالی از
آر یب جم ه فع یه اراده ش ده اس ت که در آر از فعل «אֶ הְ יֶה؛ اهیه» بهره برده ش ده
ریش ه این فعل معادا فعل «ܟܢ ،کَارْ» در س ریانی( )019 :0311 ،Costazو «kanu؛
کَنو» در آش وری است ( )321 :0331 ،Geseniusو همچنین معادا «کار» در عربی
اس ت (ابنمنظور ،بیتا )929 :09 ،ال ته فعل «کار» در زبار های س امی باس تانی به
معنی «وَجَ دَ؛ ی اف ت» و «حَ دَََ؛ وجود یافت» به کار رفته اس ت (،0311 ،Costaz
)019؛ امّا در عربی دو گونه «کار» ت امه و ناقص وجود دارد که مفاد کار تامه یعنی
حمل وجود بر ش یا س ر آر از ش که مفاد ق یه ه یه بسیطه را شامل می شود و
بحث از وجود داش تن یا نداش تن ش است و در مورد کار ناقصه بحث از حمل غیر از
«وجود» بر ش است ،که مفاد ق یه ه یه مرک ه را شامل می شود (س زواری،0933 ،
 )111 :0که در اینجا فعل «اهیه» به معنی «هس تم» در راهر به ص ورت ق یه ه یه
بس یطه عنوار شده است؛ یعنی« :من خواهم بود آنکه خواهد بود» (فرای)30 :0933 ،
امّا در اراده جدی از این جم ه معنی آر به ص ورت جم ه اس میه ،مد نظر اس ت و
این به قرینه جم ه بعد از این گزاره فهمیده میش ود ،آنجا که عنوار میدارد« :اهیه مرا
نزد ش ما فرس تاد» که از «اهیه» به عنوار یب اس م جامد اس تفاده ش ده پس جم ه
«هس تم آنکه هستم» در اراده جدی به این صورت است« :אנכי אֶ הְ יֶה» ت ف « :آناکی

اهیه» یعنی« :من "هس ت" میباش م»؛ که فعل «اهیه» در اینجا به عنوار اس م به کار
رفته اس ت به عالوه در جم ه پیش از آر در س واا موس ی آمده« :اینب چور من
نزد بنیاس را یل برسم ،و بدیشار گویم خدای پدرار شما مرا نزد شما فرستاده است ،و
از من بپرس ند که نام او چیس ت ،به ایش ار چه گویم؟» (خروج )09 :9 ،که پرسش از

موس ی که پرس ش نمود« :نام ش ما را به بنی اس را یل چه به گویم؟» به ص ورت
توبیخی عنوار ش ده یعنی «نام من همانی هس ت که هست و پرسش از این سواا بی
جا اس ت» ،امّا این معنا با توجه به گزاره بعدی ناس ازگار می نماید و اگر معنی مد نظر
در این فقره این باش د که «پرسش از اسم من نادرست است» ،ن اید موسی خداوند
را با نام هست به مردم معرفی مینمود
امّا درباره چوونوی داللت این گزاره بر معنای واجر الوجوب ،باید عنوار داش ت در
نواه نخس ت هر موجودی در جهار هس تی «وجود» دارد ،یعنی دارای هس تی اس ت،
پس به همه موجودات می توار «هس ت یا موجود» ا الو کرد ،امّا موجودات جهار از
آر جه ت ک ه در ذات خود مس وو به عدم و نقص هس تند ( ا ا ی:9 ،0932 ،
 )211و هیچ کدام به معنای مط ق ک مه بی نقص نیس تند ،نمی توانند مص داو برای
هس ت مط ق باشند از این رو همه موجودات را میتوار «هست» گفت ،امّا هست هایی
مح دود ،ک ه به جهت همین محدودیت ،واجر الوجود نخواهند بود و در این ص ورت
برای هس ت ش در نیاز به هس تی بخش دارند تا به ایش ار هس تی دهد ،که آر وجود
همار وجودی اس ت که از هر گونه نقص ی در ذات م را اس ت (مالص درا:1 ،0330 ،
 )933ازاینرو به آر میتوار هست مط ق ا الو نمود
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نام خداوند است و این پاسخ را در جواب ،به موسی داده که نام من «هست» است
این اس م محموا ق یة حم ی ترکی ی قرار گرفته است و حمل در آر از نوع شای
اس ت به این معنی که مص داو «هس ت» تنها خداوند اس ت و چور با تکرار این معنا
تأکید میکند که وی «هس ت» میباشد و هست را بدور هیچ قیدی ذکر کرده و حتی
مسند الیه در این جم ه محذوف است تا «هست» از هر قیدی م را سازد
ال ته این جم ه به ص ورت دیوری نیز قابل تصور است و آر اینکه اراده جدی آر را
مطابق با اراده اس تعمالی آر ق مداد نمود و بیار داش ت این جس تار در پاسخ به سواا
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پس همه موجودات «هس ت» میباش ند امّا اینکه خدا خود را با نام هس ت مط ق
معرفی مینماید ،نارر به این مط ر اس ت که وجود مط ق به قرینه عق ی تنها در مورد
خداوندی که واجر الوجود اس ت می تواند ص ادو باش د ،چرا که س ایر موجودات به
ص ورت مقی د و مح دود موجودن د ،امّا در مورد خدا وجود او از هر قید و محدودیتی
م راست و الزمة معنی این گزاره را می توار این دانست که وی موجود ال یتناهی است
در این صورت تَناخ با جستاری کوتاه معنایی را به تصویر کشیده است که لوازم آر
ت ا بی نه ای ت قابل تعمیم اس ت و با به کار بردر ع ارتی که از لحاظ بالغی جم ه ای
توبیخی می نماید به مخا ر می فهماند؛ با وجود ش ناخت فطری مخا ر از خداوند،
(قدردار قرا م کی )39 :0933 ،در حقیقت او ناممکن است ،در این صورت با تش یه
در عین حاا به تنزیه خود پرداخته اس ت ،چرا که وی خود را همانی معرفی می کند
که هس ت و هس ت خود را مط ق بیار کرده و معنی هس تی در ذهن مخا ر معنایی
آش ناس ت و آر را به راحتی در میکند که این همار معنای تش یه اس ت از رف
دیور هس ت مط ق برای محدود نا مفهوم است و نه آنکه مفهوم آر غیر قابل فهم باشد،
ب ه مفهوم نامحدود برای مخا ر قابل فهم اس ت ،امّا اینکه محدود به تمام معنا و به
ع م ح وری نامحدود را در کند ناممکن اس ت؛ (س وری و بیو ری )21 :0931 ،از
این رو محدود از هر گونه تصوری غیر از تصور مفهومی نس ت به آر ناتوار است
این نوع بیار که برای فهم آر نیاز به تفکر عقالنی و ف س فی اس ت برای مخا ر
جس تجوگر مناسر است و توانایی آر را دارد تا در تمام اعصار پاسخووی مخا ر خود
باش د ،و برای مخا ر عام و غیر تال گر به واس طه نوع بیار اقناع کننده اس ت ،چرا
که او جدّیت برای تفکر عمیق را ن دارد و همین مسمی به راهر م هم از خداوند که از
عوامل جذابیت متن اس ت برای وی کافیس ت به واق در اینجا خداوند از مخا ر عام
خود می خواه د به آنچه می گوید باور داش ته باش د نه آنکه مط ر را بفهمد و برای
مخا ر جستجوگر خود نیز اس اب فهم عمیقتر را فراهم آورده است
معنی دومی که برای ش ناخت خداوند در تَناخ از آر بهره گرفته شده است ،معنای
ازلی بودر اس ت ،از گذش ته تا کنور ازلی بودر یکی از مشخصات واجر الوجود بودر
ش مرده ش ده اس ت و این در بین متک مار چه امامیه (عالمه ح ی )13 :0933 ،چه
معتزله (ولفس ن )031 -033 :0 ،0923 ،و چه اش اعره (غزالی )093 :0920 ،مش هور
اس ت ک ه هر چه ازلی باش د ،پس واجر نیز هس ت این دیدگاه به معنایی که نزد
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متک مار پذیرفته اس ت در میار حکما پذیرفته نیس ت ،چرا که نزد حکما معنی ازلی
این نیس ت که فقط او همیش ه بوده اس ت؛ ازلیّت حق فرای همیش ه بودر اس ت ،زیرا
همیش ه بودر مس ت زم فرض زمار اس ت ذات پروردگار ،عالوه بر اینکه با همة زمارها
بوده اس ت ،بر همه چیز ،حتّی بر زمار ،تقدم دارد و این معنی «ازلیّت» در نزد حکما
اس ت (مطهری )39 ،0931 ،از این رو در گزاره های خ ری اعتقادی تناخ از خداوند به
عنوار موجودی ازلی ن ام برده ش ده اس ت ،به ع ریְ « :מעֹּ נָּה אֱֹלהֵ י קֶדֶ ם» ترجمه:
«ی اور ش ماست خداوند ازلی» (تننیه )13 :99 ،در اینجا تناخ با استفاده از یب گزاره
خ ری ،مخ ا ر منمن خود را خط اب قرار داده و ر می کن د تنه ا از خدا یاوری
بجوید به واق این جم ه اخ ار در مقام انشاء امری است
عالوه بر این به مخ ا ر غیر م نمن خود به صورت خ ر حقیقی گوشزد میکند؛
خداوند تناخ دارای ص فت ازلی است که این صفت آیه و نشانه ای است بر قیومیت ذات
اق دس خداوند و مخا ر متفکر را به این معنی متمایل می س ازد که چنین کس ی
ش ایسته پرستش است امّا باید دانست پیرامور صفت ازلیت و واجر الوجود بودر ش
ازلی اشکالی وجود دارد و آر اینکه ،ازلی بودر در ابتدا ب ه تنهایی معنای واجر الوجود
را نمی رس اند ،چرا که ص فت ازلی یا قدیم بودر تنها مختص به واجر الوجود بالذات
نیس ت و حُکما عوالم را نیز ازلی میدانند (رحیمیار )11 :0930 ،پس این ص فت بین
واجر الوجود بالذات و ممکن الوجود مش تر است ،پس به صرف ازلی بودر نمی توار
به واجر الوجود بودر ش پیبرد
امّ ا در پ اس خ ب ای د گفت این گزاره به تمام معنا در مورد واجر الوجود س خن
می گوی د و معن ایی که از ازلی بودر مد نظر اس ت با معنایی که بین واجر و ممکن
مش تر است متفاوت است ،چرا که به قرینة م انی عق ی می توار دریافت صفت ازلی
که در اینجا مد نظر اس ت به معنای حدوَ و قدم زمانی نیس ت ،زیرا همار گونه که
گذش ت خداوند خالق و مدبّر زمار اس ت و به عالوه زمار ،ش مار حرکت در عالم
مادی اس ت( ،موس وی کریمی )39 :0933 ،بنابر این زمار جز ی از هستی است و آر
تنه ا در جه ار م ادی معن ا دارد( ،مطهری )031 :1 ،0930 ،زیرا در عوالم مجرد قوه
وجود ندارد تا س یر اس تکمالی و حرکت به معنی ت دیل قوه به فعل و به ت آر زمار
معنا داش ته باش د نه در عوالم برزخ و قیامت و نه حتّی در عالم ماده به ص ورت یب
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واحد ک ی ،چرا که حرکت جز ی از عالم مادّه اس ت و این جزء بر کل ص ادو نیس ت
یعنی نمیتوار گفت عالم ماده به ص ورت ک ی چیزی به جز حرکت نیس ت پس ازلی
بودر ب ه معنی قدم زمانی در اینجا معنا ندارد (مص اح یزدی ،)010 :1 ،0933 ،ب که
ازلی بودر ص فتی از مراتر وجود اس ت که در آر ش به واسطه خصوصیت ذاتی خود
عدم در وجود راه ندارد و بنابراین وجود ازلی بر تمام وجودها مقدم ش مرده می شود
و به کمب همین قرینه عق ی معنای ازلی در این گزاره با تفس یر باال مطابقت دارد ،از
این رو میتوار از معنای ازلی به معنی واجر الوجود بالذات رس ید ،چرا که وجودی که
ع دم در ذات آر راه ندارد ،همار وجود واجر اس ت که در مقام وجودی مقدم بر هر
وجودی اس ت و قا م به ذات؛ چرا که اگر قا م بالذات ن ود از ممکنات به ش مار میرفت
و نمی توانس ت تقدم وجودی بر همه پیدا کند ،زیرا به ع ت نقص در ذات نیاز به ع ت
پیدا میکرد و این با تقدم وجودی وی ناسازگار بوده و خ ف به شمار میآید ب ا توجه
به آنچه گفته ش د در تناخ معنای واجر الوجوب بالذات به روش نی بیار ش ده است و
بی ش ب بیار معنای واجر الوجوب بالذات مد نظر این متن بوده اس ت و عنوار این
معنا به تنهایی کافی است تا تمام معارف الهی پیرامور خداوند قابل استنتاج شود
امّا در میار گزاره های تناخ برخی از گزاره ها دارای مفاهیمی متش ابه هس تند که
احتماا تناق اتی را درآنها قوت می بخش د ،که برخی از آنها با دس ت کشیدر از اراده
اس تعمالی متن و توجه به اراده جدی قابل تص حیح است مانند برخی از گزارهها ی که
ب ه دیدر خداوند در این کتاب اش اره می کند« :وخداوند با موس ی روبه رو س خن
می گفت» (اعداد )9 ،09 ،که در واق اش اره به ش هود بدور واس طه فرش ته وحی
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موسی با خداوند است
امّا پ ارهای از گزارههای تناخ پیرامور خداوند غیر قابل توجیه است که خود نشار
دهنده آر اس ت که ممکن اس ت این گزارهها س اخته دست بشر بوده و در متن اص ی
داخل ش ده باشند؛ ال ته ب ا توجه به محکماتی که خود متن تناخ در اختیار خواننده
قرار می دهد میتوار قس متهایی که قابل توجیه نیس ت را ش ناسایی نمود در زیر به
نمونهای از گزارههای غیر قابل تاویل اش اره میش ود ،که از کشتی یعقوب با خدا سخن
می گوی د و ش ای د بتوار آر را حمل بر جداا یعقوب با خدا در درور خود تع یرکرد
()033 -090 :0331 ،Rogerson؛ ولی ض ربه خوردر بر باالی رار از رف خدا آر
هم در جداا درونی بیمعنا اس ت (پیدایش )91 -13 :91 ،باتوجه بهآنچه گفته ش د،

گزاره های خبری در احکام رفتاری

بر ق رو حاخامی ،تناخ دارای ش ش صد و سیزده دستور العمل می باشد که به
گفته ربی س یم الی  912عدد از آنها به تعداد روزهای س اا در بر دارنده نواهی الهی
اس ت و  133فرمار برابر اع ای بدر اوامر الهی را ش امل می ش ود بنا به راهر امر
اس تخراج احکام به این ش یوه یب سنت باستانی است ،که در نظر برخی از دانشمندار
یهودی بروز کرده و در مکت ر ربی ع اکی وا ش ک ل گرفت ه و بروز نموده اس ت
( )339 -321 :1 ،1101 ،Encyclopedia Judaicaاح ک ام ف ق هی و اخالقی از
مقول ههایی به شمار میروند که از آنها با تع یر بایدها و ن ایدها استفاده شده است ،به
ع ارت دیور احکام فقهی و اخالقی از آر دس ته احکامی هستند که در آنها داعی ر
وجود دارد (نا ینی )931 -933 :3 ،0932 ،و ف س فه بیار آنها این اس ت که مخا ر،
به آنها عمل کند و پش توانه آر مس ا ل اعتقادی اس ت به واق الزمه اقناع در احکام
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س یاو بیانی تناخ پیرامور موض وع خداوند در گزاره های خ ری به گونه ای اس ت که
توانایی آر را دارد که مخا ر را چه در س طح درور دینی و چه در س طح برور دینی
اقناع کند و نیازهای آنها را بر رف نماید ،در عین حاا با اس تفاده از ع اراتی س اده و
عمیق هم مخا ر اندیشمند را به تفکر وا دارد و هم مخا ر عام خود را اقناع سازد
ب ه عالوه نوع بی ار این گزاره به گونه ای اس ت که مخا ر اش کاا ترا نیز به
س ادگی نمیتواند بر آر ایراد نماید و اگر در راهر اش کاالتی عنوار ش ود ،خود متن با
قرا ن عق ی توان ا ی پاس خوو ی به این مخا ر را داراس ت؛ به ع ارت دیور در تناخ
پیرامور مس ا ل اعتقادی جس تارهایی وجود دارد که قابل خدش ه نیست و مفهوم آنها
ص ریح اس ت و می توار از آنها به محکم تع یر نمود همچنین گزاره هایی که دارای
مفاهیم متش ابه هستند و در ابتداء می توار به آنها خدشه وارد نمود ،از آر جهت به کار
گرفته ش دهاند که مخا ر عام قادر به فهم معانی ب ند و عقالنی آر نیس ت ،در نتیجه
با اس تفاده از شیوه «تش یه معقوا به محسوس» آر معنا در سطح حد فهم عامه تنزا
داده ش ده که این جستارها به راهر و در نواه بدوی قابل خدشه شدهاند ،امّا در مقایسه
ب ا هم ار محکم ات و ب ا اس تفاده از رو تأویل یا توجه به اراده جدّی می توار این
تناقض راهری را رف نمود
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اعتقادی عمل در احکام عم ی اس ت (مطهری )133 :0 ،0933 ،در این ص ورت اگر
احکام اعتقادی اقناع کننده باشند در بعد عم ی نیازی به اقناع وجود ندارد
احکام عم ی دو گونه هس تند؛ احکامی که در آنها باور فرد مفید ص حت آر حکم
اس ت و دومین گروه احکامی که باور فرد در ص حت یا عدم صحت آر مفید نمی باشد؛
از دس ته نخس ت میتوار به احکام تع دی و از دس ته دوم به احکام توص ی یاد نمود
چنار که در س نت اس المی نیز چنین تقسیم بندی در مورد احکام وجود دارد (آخوند
خراس انی ،بیتا )33 :0 ،احکام تع دی باید با نیت قربت انجام شود (جمعی از محققار،
 )011 :0933و این مس ت زم رض ایت خداوند به آر حکم اس ت (همار )293 :در این
صورت گزارههایی که ب ه بیار این احکام میپردازد ،باید مفهوم ر را در خود داشته
باش د (همار ،)292 :به ع ارت دیور سیاو بیانی این نوع از گزاره ها حتّی اگر به صورت
خ ری نیز بیار ش ده اس ت ،باید خ ر در مقام انش اء باشد ،و از آنجا که اوامر خداوند به
این ش ر مقید ش ده اس ت می توار گفت رهور در این اس ت که «ع ادات» همار
اموری هس تند که امر به آنها ش ده است و به صورت ی و انشا ی عنوار شده اند امّا
احکام توص ی آر دسته از احکامی است که باور فرد در آنها نقشی ندارد و صرف تحقق
آر در خارج مط وب قانور گذار اس ت و چه برای خدا و چه به قص د غیر خدا باشد ،در
ص حت آر تفاوتی نمی کند این دس ته از واج ات حتّی ممکن اس ت بدور اراده و از
روی غف ت نیز تحقق یابند (مکارم ش یرازی )133 :0 ،0313 ،به واق این احکام اتر
وض عی برخی رفتارهای مک ف هستند که شارع از آنها خ ر داده است و نیازی نیست تا
به گزاره انشا ی تفسیر شوند
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احکام تعبدی
با جس تجو در فرامین تع دی تناخ می توار نتیجه گرفت ،ص ورت خ ری آر بسیار
کم اس ت و بیش تر گزاره های این کتاب در فرامین تع دی به صورت انشاء ی آمده
اس ت ،و دلیل آر هم چیزی نیس ت به جز اینکه مخا ر این کتاب افرادی هستند که
دارای زبانی س اده می باش ند ،به ع ارت دیور ع ری قدیمی س اختاری دارد که مانند
زبار عربی پیش رفته نش ده است و ع ارات آر ساده بوده است و از جمالت صریح و
کوتاه برای بیار معانی خود بهره می برد و اس تفاده از مجازات در آر به گونه ای که در
زبار عربی ش اهد آر هس تیم ،پیش رفت نکرده اس ت (فهمی حجازی ،بیتا)033 :؛

احکام توصلی
با توجه به تعریفی که برای احکام توص ی عنوار شد ،اگر سیاو بیانی گزاره های آر
ص رفاب به ص ورت خ ری عنوار ش ود ،اش کالی ایجاد نمیکند؛ چرا که در آنها بودر یا
ن ودر امر دخالتی ندارد برای نمونه می توار به مناا زیر اش اره نمود« :و هر چهارپای
ش کافته سم و شکافته به دو قسمت سم و نشخوار ،آنها را میخورید» (تننیه )2 :03 ،در
این فقره خداوند بیار می دارد حیوانات با خص وص یات ذکر ش ده را میخورید ،یعنی
می توار این حیوانات را خورد؛ حاا چه با قص د قربت باش د چه بدور قصد قربت ال ته
همار گونه که گفته ش د احکام به ص ورت خ ری در تناخ بس یار کم کاربرد اس ت و
بیشتر احکام در این کتاب به صورت انشا ی آمده است
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ش اهد بر این مدعا آر اس ت که جمالتی که در آر اخ ار به معنی انش اء اس ت ،کمتر
دیده میش ود؛ چرا که این قس م از کاربرد جم ه خ ری مجاز گو ی اس ت (تاج بخش،
 )013 :0931و در مجاز گو ی در زبارها ی که پیش رفته هس تند نمود بیش تری دارد
(فهمی حجازی ،بیتا )033 :در زیر به نمونهای از اخ ار در مقام انش اء در ع ادات اشاره
میش ود« :و میخوری ،و سیر میشوی و مت ار میکنی یهوه را خداوندت را به خا ر
زمین نیکو ی که داده اس ت به تو» (تننیه )01 :3 ،در اینجا فعل «בֵ ַרכְ תָּ؛ بِراکتا» به
معن ی «ت ارِ َ» در عربی است که به صورت فعل ماضی و به معنی م ارع «مت ار
میکنی» آمده اس ت و اراده جدی از آر به معنی ی «بار » اس ت یعنی «ت ر
کن» ،این معنای انش ا ی توس ط مترجمین کتاب عهد نیز به کار رفته و این فقره را به
ص ورت انش اء ی ترجم ه کرده اند ،در ترجمه پادش اه جیمز چنین آمده« :در
س رزمینی که تو می خوری و س یر می شوی پس تو باید م ار خوانی خداوند خدایت
را به خا ر زمین خوبی که تو را داده اس ت» ( ،0200 ،A group of writersتننیه،
 )01 :3در نس خ ه ع ری ترجمه جهانی انو یس ی از کتاب مقدس نیز این گزاره به
ص ورت انش اء ی معنا ش ده اس ت« :تو باید بخوری و س یر ش وی و تو باید م ار
خوانی خداوند خدایت را به خا ر زمین خوبی که او به تو داده است»
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گزاره های خبری در وقایع تاریخی

همانوونه که گذشت ،در هر سه بخش اص ی این کتاب جستارهای تاریخی به وفور
یافت میش ود ،هرچند کتاب مقدّس در درجه اوّا و بالذات یب کتاب تاریخی نیس ت،
امّا در ص حیح از متور عهد عتیق باید شامل در تاریخ باشد ،کتاب مقدّس با توجه
به روی دادهای تاریخی خود ،با تمام تاریخها همخوانی ندارد؛ (ال ار )33 :0331 ،ب که
متور کت اب مق دس ،تاریخ مربو به روابط خدا با مردمار اس ت که از آر در ادبیات
مس یحی از تاریخ مقدس یاد می ش ود ،از این رو س ب بیانی تاریخی این کتاب بیشتر
در جه ت پند آموزی اس ت تا بیار ص رف تاریخ و به همین جهت در آر از زندگانی
موس ی تا ق ل از  31س الوی س خن به میار نیامده اس ت ،یا در فاص ه  311ساله
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زندگانی ابراهیم تا موس ی در کتاب مقدس مط ی یافت نمی ش ود و می توار
دریافت مطالر تاریخی که در این کتاب عنوار ش ده اس ت به بررس ی مطال ی که در
جهت نجات بشر مهّم است ،اختصاص داده شده هرچند برخی جز یات مانند چوونوی
س اخت کشتی توسط نوح نیز در این کتاب بیار شده است (پیدایش )02 -03 :2 ،امّا
در نواه ک ی عهد عتیق در حقیقت خود در ص دد بیار تاریخ ن وده اس ت و آنچه از این
جز یات بیار ش ده اس ت باید مورد کنکا قرار گرفته تا مش خص ش ود هدف از بیار
این موارد چه بوده اس ت ،چه بس ا بتوار با اس تفاده از قرا ن و ش واهد ع می و تاریخی
ات ات نمود که این گزاره ها در جهت تاریخ سازی توسط یهود به متن اص ی اضافه شده
اس ت و ممکن اس ت دارای فواید ع می و کاربردی باش د ،که ال ته بررسی این موارد از
بحث این نوشتار خارج است
در زب ار تاریخی کتاب مقدس نیز همچور قرآر به وقای مهّم سیاسی و اجتماعی
به آر ص ورت که باید پرداخته نش ده اس ت و بسیاری از متن پژوهار در این عرصه به
اشت اهات تاریخی این متن اشاره نموده اند ( ،)22 -21 :0333 ،Jeffreyامّا از آر جهت
که این متن با هدف نش ار دادر تاریخ روابط بین خدا و انس ار ها به نوار در آمده
اس ت به این عوامل به دقت نواه نمی کند ولی به جز یات روابط بین انس ار و خدا در
بی ار تاریخی خود می پردازد ،هر چند در مفاهیم برخی از این وقای تاریخی خدش ه
وارد اس ت ،مانند داس تار لو و دخترانش ،که نش ار از داخل ش در دیدگاه های
نادرس ت در این موض وعات است که با توجه به از میار رفتن عهد عتیق حتی پیش از

تص رف اورش یم امری واض ح اس ت( ،دوم پادشاهار )11 -0 :11 ،امّا شناخت این
مسا ل با استفاده از قرا ن موجود در متن و محکمات عق ی و نق ی قابل بازیابی است
سبک بیانی گزارههای انشائی
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احکام انش ا ی در تناخ در بر دارنده احکام ک ی و احکام برخی ع ادات اس ت که به
دو ص ورت اوامر و نواهی می توار آنها را در کتاب مقدس یافت (عوض ی)11 :0931 ،
همچنین باید خا ر نش ار کرد بیشتر دستورات در کتاب تناخ به صورت انشا ی ی
آمده اس ت ،هرچند برخی از گزارهها به ص ورت محدود به ص ورت خ ری بیار ش ده
است که بیشتر در بحثهای اعتقادات میتوار آنها را مشاهده نمود
واج ات به امور الزامی گفته می ش ود که مک ّف باید آنها را اجرا کند و در ص ورت
مخالفت با این دس تورات مجازات میش ود( ،ص در13 :0 ،0332 ،؛ :0333 ،Heschel
 )032برای بی ار واج ات راه های گوناگونی وجود دارد؛ منل اس تفاده از فعل« :אמַ ר؛
اَمَر» یا اس تفاده از هیأت امر -یعنی إس قا حروف «اتین» از افعاا م ارع،Kelley( ،-
 )021 :0331این س یاو گاه بر ر الزامی داللت دارد گاه بر ر غیر الزامی ،که در
س نت ع ری به آر میتسوا گفته می شود ( )113 ،1113 ،Draziاز این رو برای ب از
شناسی معنای آنها باید به قرا ن تمسب جست
داللت گزاره های وجوبی در تناخ دارای توانش کمتری در مواجه با مس ا ل جدید
اس ت؛ چرا که اکنر فرامین به صورت ک ّی بیار شده است و جز یات در آنها بیار نشده
اس ت ،از همین رو ع مای یهود بعد از فتح اروش یم و اس ارت باب ی یهود ،کتاب تورات
ش فاهی یا ت مود «תלמוד» -به معنی «آموختن» -را به نوار در آوردند (س التز،
)91 :0933
در زیر به نمونهای از اس تفاده تناخ از هیأت امر اش اره می ش ود[« :قوانین من را]
برس ار به فرزندت ،و بوو از آر [قوانین] :در نشستنت ،در خانهات و در رفتنت در راه و
در خوابیدنت و در ایس تادنت  و بنش ار آر قوانین را به ص ورت نشانهای بر دستت،
پس قرار بده عمامه ای بین دو چش مت  و بنویس آنها را بر بن پایه های خانه ات و
بر درب ت» (تننیه )01 -3 :2 ،لف «שנ ְַָּנ؛ شِ نّنَ» فع ی با هیأت امر اس ت در این
جس تار از تناخ همار گونه که مش خص است ،چندین امر به کار رفته است ،و بی هیچ
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قرینه متص های این ع ارات را به کار برده است همار گونه که پیداست این گزارهها به
ص ورت ک ّی و بی هیچ قید توض یحی به کار رفتهاند که الزمه آر وجود مفس ری است
که آنها را ت یین نماید و جز یات آر را نمایار س ازد (س التز)91 :0933 ،؛ پس در تناخ
به ص ورت ک ی به بیار احکام پرداخته و تفص یل آر به عهده مفس رار گذاش ته ش ده
اس ت از این رو تناخ در مواجهه با مس ا ل روز پویایی کمتری دارد؛ چرا که واژگار و
س اختار ع ری باس تار س ادهتر از زبارهای پیچیده اس ت؛ به عنوار نمونه در ع ری
قدرت بیار زمار کم اس ت و این به خا ر آر است که انوع ساختهای فعل در آر ،کم
و غیر متنوع اس ت ،از این رو در بیار هیأت امر تنها حالت دوم ش خص مورد اس تفاده
اس ت )113 :1103 ،Kahn( ،در حالی که در عربی م ارع برای گذشته استمراری نیز
کاربرد دارد یا ماض ی ممکن اس ت برای بیار حاا یا آینده نیز به کار رود یا اگر جم ه
ش ر ی از دو فعل ماض ی تشکیل شود داللتی برگذشته ندارد؛ منل« :إرکترَ ،کت تُ»
(تفت ازانی ،بی ت ا ب)011 :؛ در ح الی که ع ری چنین قدرتی را ندارد و س اختار آر
سادهتر از زبار عربی است
همچنین ب ا وجود ش اهتهایی که در س اختار جمالت زبارهای عربی و ع ری
وجود دارد ،اختالف عمدهای در میار ع ری باس تار و زبار عربی قرآنی در س اختمار
وجود دارد ،که از آر جم ه میتوار به این نکته اش اره کرد که جمالت والنی در زبار
ع ری ب اس تار یافت نمی ش ود؛ همچنین در آر پدیده توازی حاکم اس ت ،یعنی
جم ه های کوچکی که ارت ا جم ه با جم ه دیور به واس طه «واو» ص ورت میگیرد
مانند این فراز از عهد عتیق« :و خدا گفت« :روش نایی بش ود » و روش نایی ش د و خدا
روش نایی را دید که نیکوس ت و خدا روش نایی را از تاریکی جدا ساخت» (پیدایش:0 ،
 )3 -9که در آر جمالت کوتاه اس ت و از چند ک مه بیش تر تش کیل نش ده و با پایار
جم ه نخس ت جم ه بعدی آغاز می ش ود در ع ری باس تار و عربی کهن -نه عربی
قرآر -این پدیده زیاد مش اهده میشود ( )11 :0 ،0322 ،Meyerدر حالی که به مرور
زمار جمالت والنی و پچیده تر در زبار عربی پیدا شدند و جمالت عربی نیز با تکامل
و پیش رفت فکر عمق معنایی زیادی پیدا کرده تا آنجا که ساختهای استننا و قصر در
این زبار را به گونهای میبینیم که در س ایر زبارهای سامی و ع ری مشاهده نشده بود
(فهمی حج ازی ،بی تا )033 :و این تغییرات تا حدی ادامه یافت که معانی پیچیده تر
تولید ش دند که بس ط آنها به ص ورت گذش ته امکار پذیر ن ود و گونه جدیدی به نام

پی آمد

در بح ث اعتق ادات ب ا توج ه ب ه آنک ه مخ ا ر این کت اب در برخورد ب ا متن
هوش من دانه ،دقیق و متفکرانه رفتار می کند ،و این مخا ر از نوع مخا ر مراوده ای
ق مداد میش ود ،در نتیجه نیاز به اقناع س ازی آر باعث ش ده است برخی از گزارههای
تناخ در بر دارنده محکماتی یقین آور باش ند که در برخی از موارد مخا ر می تواند با
مراجع ه به کتاب با آر به دیالکتیب و گفتوو بپردازد هرچند این حکم ک ی و در تمام
موارد ص ادو نیس ت و برخی گزارهها نیاز به تاویل دارد که این در س نت یهودی نیز
جاری اس ت و به ص رف نا همخوانی برخی گزاره ها نمی توار آنها را نادرس ت پنداشت،
ب که آنها را باید با محکمات این کتاب بررسی نمود
به عالوه پس از بررس یهای به عمل آمده مشخص شده گزارههای حاوی احکام در
کت اب مق دس ب ا توج ه به موض وعی که پیرامور آر هدف گذاری ش ده اند دارای
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هیپوتاکس یس راهر گش ت؛ ولی در ع ری باستار چنین رشدی را نمیتوار شاهد بود
و ساختهای این زبار فاقد چنین پیچیدگیهایی است
پیرامون نواهی هم می توان همان مباحثی که در اوامر بیان شدد  ،ابراز نمود در زیر
به نمونهای از آن می پردازیم؛ به عبری« :ל ֹּא ִתשָּ א אֶ ת-שֵ ם-יְהוָּה אֱֹלהֶ יָך ,לַשָּ וְ א :כִ י
ל ֹּא יְ נַקֶה יְהוָּה ,אֵ ת אֲשֶ ר-יִשָּ א אֶ תְ -שמֹו לַשָּ וְ א؛ تلفظ نکن اسددم یهوه پرودگارت را
بیهوده ،چرا که بری [الذمه] نمی کن یهوه کسددی را که تلفظ کن اسددمر را بیهوده»
(خروج .)7 :02 ،در عبری برای بیان فعل نهی بر سدددر فعل معدددار «ל ֹּא؛ ال» آورده
می شددود ()879 :5891 ،Gesenius؛ که در ابت ای این جمله فعل « ִתשָּ א؛ تسددا» به
وسدیله این پیشدون به صورت منهی در آم ه است .این حکم یک گزاره ساده ،و صریح
اسدت که با اسدتفاده از سدبک نهی گونه به بیان حکم الهی پرداخته است .البته در این
گزاره به جای بیان علت اصدلی ،نتیجه فعل را در مقام علت ابراز داشته استّ ،اما همین
گزاره به ظاهر سداده اشداره به فرهن ی دارد که معموالً در میان مردم رواج داشته و آن
قسدم خوردن بیهوده یا دروغ بوده که باعث شد ه این حکم صادر شود؛ البته در علمای
یهودی از آن بده گونه ای دی ر برداشدددت کرده ان و به طور مطلق بردن نام یهوه را در
شریعت یهود اجتناب کردهان (.)5270 ،0222 ،Merrill
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اس وب های متفاوتی هس تند جستارهای وابسته به موضوعات کالمی از انواعی هستند
که در کتاب تناخ به ص ورتی ص ریح و روش ن عنوار ش دهاند ،این گزارهها از آر جهت
ک ه مخ ا ر متفاوتی دارند از مواد گوناگونی برای مواجه با مخا ر بهره می گیرند و
اگر مخا ر پیش روی ایش ار فردی متفکر باشد از م انی عقالنی برای ات ات خود بهره
میبرند ،و اگر مخا ر عام باش د از ادبیات تن هی یا تش ویقی برای ترغیر ایش ار بهره
میگیرند
مس أله دیوری که باید به آر پرداخته ش ود برخورد تناخ با افراد دین داراست ،چرا
که ایش ار از آر جهت که اص ل دین برای ایش ار ات ات ش ده اس ت در مقام ات ات
نیس تند ،از رو در بیار احکام اعتقادی برای این افراد جن ه کیفیت بخش ی به باورهای
ایشار اهمیت دارد ،و نیازی به سیاو استداللی ندارند
احکام فقهی در تناخ احکام به صددورت صددریح بیان شد ه و بیشددتر آنها از اسددلوبی
انشاء طلبی بهره میبرن و احکامی از سنخ احکامی نسخی ،احکام اولیه و ثانویه ،احکام
حکومتی ،احکام ورودی ،احکام تخصددص دی بیان نش د ه به عهوه احکام فقهی و اخهقی
تنداخ از آن رو که به صدددورت کلی بیان شددد ه اسدددت به تنها ی توانایی آن را ن ارد تا
پاسددخ وی مخاطب خود پیرامون جز یات احکام باشدد و این باعث شدد ه تا تلمود یا
تورات شدفاهی برای پاسدخ گو ی به مسا ل مورد نیاز جامعه یهود شکل گیرد و در کنار
تنخ برای یهودیان دارای حجیت برابر گردد.
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