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  چکیده

در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم)، برخی گناهان به انبیاء نسبت داده شده است. این 
از محققان جدید کتاب مقدس نیز اند و در تحقیقات برخی  گناهان در اَگّادا توجیه شده

ها توجیهاتی را پیدا کرد. با توجه به اهمیـت ایـن موضـوع از     توان برای برخی از آن می
و  یفیــ توص روش اــ ب یک طرف، و با توجه به اهمیت هارون از طرف دیگر، این مقاله،

تحلیلی و انتقادی، بر آن است که گناهان منسوب به هارون در کتـاب مقـدس عبـری    
را مـورد بحـث    ها در اَگّادا و تحقیقات جدید کتاب مقـدس  هد قدیم) و توجیهات آن(ع

قرار دهد. در عهد قدیم سه گناه به هارون نسبت داده شده است. در تحقیقـات جدیـد   
کتاب مقدس، این گناهان هارون یا مجادله یا افسانه و یا نقش هـارون در آن ناروشـن   

خاطر وحی االهـی و خطاناپـذیر    ین سه گناه هارون، بهدانسته شده است؛ اما در اَگّادا، ا
دانسته شدن کتاب مقدس، واقعیت تاریخی تلقی شده است. توجیهات گناهان منسوب 

ـ   هـای   هـای اَگّـادا بـا اصـل      یبه انبیاء از جمله هارون در کتاب مقدس عبری توسـط رَبِّ
ی ندارد، زیرا کـه  ها همخوان خطاناپذیری کتاب مقدس و خطاپذیری انبیاء به عقیدۀ آن

اگر کتاب مقدس عبری خطاناپذیر و انبیاء خطاپـذیر باشـند، در ایـن صـورت گناهـان      
  شدۀ انبیاء در کتاب مقدس درست هستند و نیازی به توجیه ندارند. ثبت

  
  کتاب مقدس عبری، هارون، گناه، اَگّادا، تحقیقات جدید کتاب مقدس، توجیه. :کلیدیواژگان 
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  مقدمه -1
ضوعات مهم در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم) انبیاء است. در میـان مباحـث   یکی از مو

مختلف مربوط به انبیاء، یکی از مباحث مهم خطاپـذیری یـا خطاناپـذیری انبیـاء اسـت،      
که آیا انبیاء خطاناپذیر هستند یا خطاپذیر؟ اگر انبیاء خطاناپـذیر هسـتند، دالیـل آن     این

جا است؟ اگر انبیاء خطاپـذیر هسـتند، دالیـل آن    چیست؟ حیطۀ خطاناپذیری انبیاء تا ک
  چیست؟ رابطۀ خطاپذیری انبیاء با وحی چگونه است؟ و غیره.

در کتاب مقدس عبری، برخی گناهان به انبیاء از جمله آدم، نوح، ابراهیم و... نسـبت  
ه ) تعدادی از این گناهان را ذکر کـرد Aggadah( اَگّادا )rabbis(های  یداده شده است. رَبِّ

اند و در تحقیقات برخی از محققان جدیـد کتـاب مقـدس نیـز      ها پرداخته و به توجیه آن
ها توجیهاتی را پیدا کرد. با توجه به اهمیـت ایـن موضـوع، بـه      توان برای برخی از آن می

طور عام، از یک طرف، و با توجه به اهمیت هارون، به طور خـاص، از طـرف دیگـر، ایـن     
و تحلیلی و انتقادی، بر آن است که گناهان منسوب به هـارون   یفیـتوص روش اـب مقاله،

ها در اَگّادا و تحقیقـات جدیـد کتـاب     در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم) و توجیهات آن
هـا اسـت    مقدس را مورد بحث قرار دهد. سؤاالتی که ایـن مقالـه در صـدد پاسـخ بـه آن     

ذیری یـا خطاناپـذیری کتـاب    های قدیمی یهـود در مـورد خطاپـ    یعبارتند از: دیدگاه رَبِّ
و انبیاء چیست؟ چه گناهانی در کتاب مقدس عبری به هارون نسـبت داده  عبری مقدس 

تـوان بـرای    و تحقیقات محققان جدید کتاب مقدس چه توجیهاتی را می اَگّاداشده و در 
ها پیدا کرد؟ در مورد گناهان منسوب به هارون در کتاب مقـدس عبـری و توجیهـات     آن
ای را  و تحقیقات جدیـد کتـاب مقـدس چـه تحلیـل و ارزیـابی       اَگّادا ها در آنشده از  ارائه
  دست داد؟ توان به می

وجو بوده است، در مورد موضوع ایـن مقالـه پژوهشـی یافـت      تا آنجا که امکان جست
شده در این پژوهش از ترجمۀ کتاب مقـدس، یعنـی    مقدسی نقل نشده است. متون کتاب

های اصلی عبرانـی و کلـدانی و یونـانی ترجمـه      ه از زبانکتب عهد عتیق و عهد جدید، ک
انجمن پخـش کتـب مقدسـه) اسـت و از توضـیحات       :م، لندن1986-1988شده است، (

  های کتاب مقدس نیز استفاده شده است. پاورقی دیگر ترجمه
کتـاب   های قدیمی یهود یا اعتقاد سنّتی یهـود در مـورد   یدر ابتدا در مورد دیدگاه رَبِّ

ی و انبیاء توضیحاتی ارائه داده خواهد شد. سپس از هارون و گناهانی کـه در  مقدس عبر
و  اَگّادا ها در کتاب مقدس عبری به او نسبت داده شده، و توجیهاتی که از هر کدام از آن
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تحقیقات محققان جدید کتاب مقدس آمده است، سخن به میان خواهـد آمـد. در ادامـه    
هـا   شـده از آن  ر کتاب مقدس عبری و توجیهات ارائهدر مورد گناهان منسوب به هارون د

 ای به دست داده خواهد شد. تحلیل و ارزیابی و تحقیقات جدید کتاب مقدس اَگّادا در
  
  خطاناپذیری کتاب مقدس عبری -2

 Talmud, Babylonian, Avot» (موسی تورات را از کوه سینا دریافـت کـرده اسـت   «

D'Rabbi Natan 1: 1،کتاب آپوکریفایی یا قانونی ثـانی یشـوع بـن سـیرا      ). با وجود این
 یهـا  (کتاب قیاز عهد عت ییها کتابداند ( یافتۀ ازلی یکی می تورات را با حکمتِ تشخص

و آیات بعـدی؛   1: 24؛ 1: 15؛ 26، 5-1: 1، می) بر اساس کتاب مقدس اورشلیثان یقانون
یانی، تورات یکـی از شـش یـا    ). در ادبیات رَب31َّ-22: 8؛ نک: کتاب امثال سلیمان 8: 34

ههِ، گِنتورات، توبه، بهشت عِدِهفت چیزی (  ،معبد اورشلیم)، عرش جالل و Gehenna( نَّ
 Midrash, Midrashا) اسـت کـه قبـل از خلقـت جهـان خلـق شـده اسـت         حیاسم مس

Rabbah, Bereishit Rabbah 1: 4; Talmud, Babylonian, Pesachim, 54a)(.  
ون قدیمی یهود و دیدگاه سنّتی یهود، خدا کتاب مقـدس را شـفاهاً،   بنابر اعتقاد ربانی

).  27-26، شـل یم؛ 69، آنتـرمن کلمه به کلمه، به موسی و پیامبران وحـی کـرده اسـت (   
در کتـاب تفسـیر    )Moses Maimonides or Rambam(موسی بـن میمـون یـا رامبـام     

شمرد که اصـل   بر میسیزده اصل اعتقادی را  )Commentary on the Mishnah(میشنا 
؛ »کلّ تورات از جانب خـدا بـه موسـی داده شـد    «هشتم و نهم آن، به ترتیب، عبارتند از: 

  »تورات تغییرناپذیر است.«
Ani Ma’amin       (من اعتقاد دارم) مبتنی بر این سـیزده اصـل اعتقـادی احصـا شـده

مـده اسـت:   هشتم و نهم آن، بـه ترتیـب، آ  » من اعتقاد دارم«توسط ابن میمون است. در 
من استوارانه اعتقاد دارم که کلّ تورات، که ما اینک در اختیار داریم، همان است که بـه  «

من استوارانه اعتقاد دارم که ایـن تـورات   «؛ »موسی معلم ما، که خدا بیامرزدش، داده شد.
تغییر داده نخواهد شد، و هیچ تورات دیگری وجود نخواهد داشت که توسـط آفریـدگار،   

ــام او م ــود. نـ ــاد، داده شـ ــارک بـ ــدِر   ).Birnbaum, 50, 51» (تبـ ـ ــل فریدلَنْ   مایکـ
)Michael Friedländer(  ــاد دارم«در تفســیر ــورات «نویســد:  هشــتم مــی» مــن اعتق ت

اسـرائیل بـا    خوش هیچ تغییری نشده است. آن را به عنوان خزانۀ مقدس، قوم بنـی  دست
کـه از آنِ همـه بـود. حتـی در     اشتیاق حفظ کرد. آن دارایی یک طبقه یا کاست نبـود، بل 
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ماندند، آن را به  پرستی مردانی وجود داشتند که به تورات وفادار می های فساد و بت دوره
کرد که ایـن خزانـۀ مقـدس را تحریـف      دانستند، و، اگر شخصی جرئت می طور کامل می

 Friedländer, Text-Book of)» داشـتند.  آسانی از هرگونه تحریفی پرده بر مـی  کند، به

the Jewish Religion, 45) این اصل «نویسد:  نهم می» من اعتقاد دارم«. نیز او در تفسیر
اعالن اعتقاد ما به تغییرناپذیری تورات است. خدای تغییرناپذیر، توراتِ تغییرناپذیر را نیز 

اسرائیل توصیه کردند که به تورات وفـادار بماننـد، و آخـرین     به ما داد. همۀ انبیاء به بنی
که آن را بـا فـرایض و احکـام بـه      من موسی را ۀبند توراتِ’گوید:  انبیاء از جانب خدا می

) 4: 4(کتـاب مالکـی نبـی    » ‛د.وریب امر فرمـودم بیـاد آوریـ   جهت تمامی اسرائیل در حُ
)Friedländer, Text-Book of the Jewish Religion, 46(. 
  
  خطاپذیری انبیاء -3

کنـد و وظیفـه دارد کـه آن را بـه      یام االهی را دریافت میدر یهودیت نبی شخصی است که پ
شـوند الهـام    وسـیلۀ آن از ارادۀ خـدا آگـاه مـی     همنوعانش ابالغ کند. فرآیندی کـه انبیـاء بـه   

)Inspiration( یافته، یعنی، انسان دارای روح خدا، است. شود، و نبی انسان الهام خوانده می  
  اند. ارای درجات متفاوتی از الهام نبوی بودهها د اند؛ آن همۀ انبیاء مثل هم نبوده

هـا   اگرچه درجات الهام نبوی انبیاء متفاوت بوده است، اما یک چیز در مورد همـۀ آن 
ها درست بوده است. این نکتـه در اصـل    که کلمات همۀ آن مشترک بوده است، و آن این

توارانه اعتقـاد  من اسـ «ششم از سیزده اصل اعتقادی یهودی به شرح زیر بیان شده است: 
 Friedländer, Text-Book of the Jewish» (دارم که همۀ کلمات انبیاء درست هستند.

Religion, 43, 44.(  
نبی انسان بود؛ او، مثل هر شخص دیگری، در معرض وسوسۀ گناه و در « با این همه،

مـان   اریاند تا وقتی که مـا از گناهکـ   معرضِ خطا بود. گناهان و خطاهای انبیاء ثبت شده
ویـژه   شویم مانع ناامیدی ما شوند، و راه توبه را به ما نشان دهند. این موضوع بـه  آگاه می

نبی توضیح داده شده است. ثبـت گناهـان انبیـاء بـه عنـوان       ]یونس[در سرگذشت یوناه 
کنند که ما نباید هیچ انسانی را کامل بدانیم یا او را بـه مقـام خـدایی     هشداری عمل می

  ).Friedländer, The Jewish Religion, 51(» برسانیم.
  

  هارون -4
ر    موسی در برابر بنـی ») نبی(«در کتاب مقدس، هارون به عنوان سخنگوی  ـفْ اسـرائیل (سِ
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کند. او از خـدا وحـی    ) عمل می2-1: 7) و در برابر فرعون مصر (همان 16-15: 4خروج 
یان باز می دریافت می )، و این 27: 4گردد برود (همان  کند که به مالقات موسی که از مِدْ

شوند، و هارون معجزاتش را در حضـور   اسرائیل حاضر می دو برادر با هم در برابر قوم بنی
). بعـداً، او معجزاتـی را در حضـور فرعـون انجـام      30-28: 4دهد (همـان   ها انجام می آن
بلعـد   یشود که عصاهای ماری ساحران مصری را مـ  دهد. عصای او به ماری تبدیل می می

آیـد، هـارون در بـالی اول     ). در ده بالیی که بر سر مصـریان فـرود مـی   12-9: 7(همان 
و آیـات بعـد)، در دو بـالی     19: 7کند (همان  (خون) به طور مشترک با موسی عمل می
و آیات بعد)،  16و آیات بعد،  1: 8کند (همان  بعدی (قورباغه و پشه) به تنهایی عمل می

مَّ و آیـات بعـد؛    8: 9ل) و هشتم (ملخ) با موسی شرکت دارد (همـان  در بالهای ششم (دُ
شـود   و آیات بعد)، و در بالهای پنجم (طاعون) و نهم (تاریکی) اصـالً ظـاهر نمـی    3: 10

و آیات بعد). در مورد سایر بالها، یعنی بالهای چهارم (مگـس)،   21: 10؛ 7-1: 9(همان 
صرفاً دستیار منفعل برادرش است (همـان  ها)، او  زاده هفتم (تگرگ) و دهم (مرگ نخست

  ).Sarna, 1/208و آیات بعد) ( 1: 11و آیات بعد؛ همان  13: 9و آیات بعد؛ همان  20: 8
؛ سـفْر  43، 1: 12؛ همان 10-8: 9خدا اغلب موسی و هارون را با هم (سفْر خروج    
یگـر) و، گـاهی   ؛ و در جاهـاي د 1: 15؛ همان 33: 14؛ همان 1: 13؛ همان 1: 11الویان 

). در 8، 1: 18؛ سفْر اعـداد  8: 10کند (همان  اوقات، حتی هارون را به تنهایی خطاب می
اسـرائیل علیـه    ، هـارون بـه عنـوان جانشـین موسـی در جنـگ بنـی       12: 17سفْر خروج 
، او بـه عنـوان قاضـی در غیـاب موسـی      14: 24کند. در سفْر خروج  ها عمل می عمالیقی
  ).Sarna, 1/209کند ( عمل می

و، اِلِعازار و ایتامار) را به عنوان کـاهن   موسی به امر خدا هارون و پسرانش (ناداب، اَبِیهُ
ر خروج  کند و برای این مقام تقدیس می تعیین می ر الویان 29-28نماید (سِفْ ). 9-8؛ سِفْ

ر اعداد  کنـد: او   ، موسی مشروعیت مقـام کهانـت هـارون را تأییـد مـی     13-1: 17در سِفْ
نویسد، اما تنها عصای قبیلۀ الوی، که نام هـارون   های قبایل را بر روی دوازده عصا می منا

  آورد. را دارد، شکوفه می
و پسران هارون، به علت استفاده از آتش غیـر مجـاز در حضـور خـدا، در      ناداب و اَبِیهُ

ر الویان  میرند، ولی او خاموش می صحرای سینا می ر اعـ 3-1: 10ماند (سِفْ ؛ 4: 3داد ؛ سِفْ
). اَگّـادا بـر نیـروی معنـوی زیـاد هـارون در       2: 24؛ کتاب اول تواریخ ایام 61: 26همان 

اش را غرق در خـون دیـد ولـی     کند؛ او این دو بچه هنگام مرگ این دو پسرش تأکید می
  ).Midrash, Midrash Rabbah, Vayikra Rabbah 20: 4ساکت ماند (
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هارون با نام موسی بـه عنـوان حـامالن رسـالت      در ادبیات خارج از اسفار خمسه، نام
؛ کتاب میکاه نبـی  8، 6: 12؛ کتاب اول سموئیل 5: 24االهی همراه است (صحیفۀ یوشع 

  ).Sarna, 1/209) (16: 106؛ همان 26: 105؛ همان 20: 77؛ کتاب مزامیر 4: 6
بوسـه   دهد او با یـک  مرد، که نشان می» با دهان خداوند«هارون، مثل موسی و مریم، 

 Talmud, Babylonian, Bava، و نه با دسـت فرشـتۀ مـرگ مـرده اسـت (     ]ی خداوند[

Batra 17a: 3.( 
با وجود همۀ آنچه که گفته شد، اَگّادا بـه تعـدادی از گناهـان هـارون کـه در کتـاب       

  پردازد. ها می کند و به توجیه آن اند اشاره می مقدس آمده
  
ها در اَگّادا و تحقیقات  توجیهات آنگناهان هارون در کتاب مقدس عبری و  -5

 جدید کتاب مقدس
  هارون و ساختن گوسالۀ طالیی .5-1

رود تـا الـواح ده فرمـان را     بر طبق روایت گوسالۀ طالیی، موسـی از کـوه سـینا بـاال مـی     
ر خـروج    دریافت کند. او چهل روز و شب را در آنجا می ـفْ ). 18و  16-12: 24گذراند (سِ

کنـد.   اسرائیل را نگـران مـی   کند. این امر قوم بنی ردوگاه تأخیر میموسی در بازگشت به ا
ها  ها خدایی را بسازد که پیش روی آن کنند که برای آن ها از هارون درخواست می لذا آن

دانستند بر سرِ رهبرشان چه پیش آمده است. هارون تسـلیم اصـرار    بخرامد، زیرا که نمی
هـا   سازد کـه باعـث ارتـداد آن    به شکل گوساله میای  ها مجسمه شود و برای آن ها می آن
ر خروج  می ر تثنیه 35-1: 32شود (سِفْ خـاطر   ). اسفار خمسه هـارون را بـه  29-8: 9؛ سِفْ

ای را کـه هـارون    خداوند قوم را مبتال ساخت زیرا گوسـاله  و«کند:  این ارتداد محکوم می
ر خروج  » د.ساخته بود، ساخته بودن غضـبناک  ر ند بر هارون بسـیا خداو و«)؛ 35: 32(سِفْ

ر تثنیـه   » م.شده بود تا او را هالک سازد، و برای هارون نیز در آن وقت دعا کـرد  ـفْ : 9(سِ
ای نیست که در آن  هیچ دوره«). گناه گوسالۀ طالیی آنقدر مهم است که بنابر تلمود، 20
 ,Talmud, Jerusalem, Taanit» ای از گنـاه گوسـالۀ طالیـی وجـود نداشـته باشـد.        ذره

contents, Venice, 68c 4: 5: 2; Cohen, 96) کنید کـه بـه    هیچ کیفری را پیدا نمی«)؛
ـرای     گوسـالۀ اول وجـود    Litra(1(جهان برسد که در آن یک بیست و چهـارم مـازاد لِیْتْ

  .(Talmud, Babylonian, Sanhedrin 102a: 15)» نداشته باشد.
                                                                                                                             

را واحد اند .1 کِل، با وزن  60گیری، معادل  ازهدر تلمود، لِیْتْ   است. اونس) 12,5( گرم 354شِ



    15   ...ها در اَگّادا و  گناهان منسوب به هارون در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم) و توجیهات آن

لۀ طالیی هارون نـه تـاریخ توصـیفی    بنابر تحقیقات جدید کتاب مقدس، روایت گوسا
عـام اول     بْ -928، دوران سـلطنت:  Jeroboam I(بلکه مجادله بر علیه آیینی اسـت کـه یَرُ

). ایـن روایـت   Abrahams, 14/525(قبل از تاریخ متداول) آن را برقرار کرده است  907
عام اول ها بعد ای که قرن معموالً با دو گوسالۀ طالیی بْ شهر را ساخت و در ها  آن پادشاه یَرُ

)، 33-25: 12 پادشاهان اول ئیل بر پا کرد (کتاب بیت شهر مرکزیدان و در دور شمالی 
شباهت بین داسـتان گوسـالۀ طالیـی     ).Greenstein‚ “Aaron”‚ 1/2شود ( ربط داده می

عام اول در بیت بْ ئیـل و دان (نـک:    هارون و داستان دو گوسالۀ طالیی بر پا شده توسط یَرُ
ر خـروج   وی به ـفْ  28: 12قسـمت دوم؛ کتـاب اول پادشـاهان     8قسـمت دوم،   4: 32ژه سِ

دهندۀ رابطۀ تکوینی بین ایـن دو داسـتان اسـت. از آنجـا کـه روایـت        قسمت دوم) نشان
عامی آشکارا دیدگاه سنّت اورشلیمی را نشان می بْ هـا   گوساله (که عقیدۀ آن دربارۀ دهد یَرُ

اثبـات نشـده    2: 13؛ 6-5: 8ل از کتـاب هوشـع نبـی    اسرائیلی قب بنی-در ادبیات شمالی
دهنـدۀ   توان نتیجه گرفت که شکل کنونی داستان گوسالۀ طالیی هارون نشان ، میاست)

، بـه عبـارت دیگـر،    )Greenberg, 6/622های شمال اسـت (  ها بر علیه گوساله مجادلۀ آن
وه  مجادله لُ عـام بودنـد، آن    که مخالفِ )Shiloh(ای است که، احتماالً کاهنان شِیْ بْ معابد یَرُ

). Smith, 32:1-35را بر علیه خاندان کاهنی هارون بر لَه کاهنان الوی معطـوف کردنـد (  
ایِ این مجادلۀ ضد شمالی، عهد شکسته شده بـود؛ گوسـاله و ده    از نظر نویسندۀ یهودیه

این، بنـابر  ).Abrahams, 14/525(توانستند در کنار هم وجـود داشـته باشـند     فرمان نمی
تر از تقسیم کشـور پادشـاهی، بعـد از     تواند قدیمی این داستان گوسالۀ طالیی هارون نمی

  ).Greenberg, 6/622مرگ سلیمان باشد (
نا  ر خـروج،    32، باب )Sarna(نیز در تحقیقات جدید کتاب مقدس، به عقیدۀ سارْ ـفْ سِ

سـازد کـه    یی را میشود و گوسالۀ طال اسرائیل می که در آن هارون تسلیم اصرار قوم بنی
شود، از یک طرف، بر مسئولیت سنگین هارون در این حادثه تأکید  ها می باعث ارتداد آن

اسرائیل را از اصرار بر سـاختن خـدایی کـه     کند که قوم بنی کند. او هیچ کوششی نمی می
های طال را کـه   گوید که گوشواره ها می به آن ها بخرامد منصرف کند، بلکه پیش روی آن

هـا   هـا را از دسـت آن   ها است، نزد او بیاورنـد. او آن  گوش زنان و پسران و دختران آن در
سازد و بعد هـم    شده می ها گوسالۀ ریخته کند، و از آن  ها را با قلم نقش می گیرد، و آن  می

وَه می’دهد که   کند و ندا در می مذبحی پیش آن بنا می ر خـروج   ‛باشد. فردا، عید یَهُ (سِفْ
)، و تضـاد بـین   35و  25، 2: 32شود (همان  ). بر خطاکاری او سه بار تأکید می2-5: 32
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). هـیچ کسـی از   29-26: 32اعمال او و وفاداری غیورانۀ قبیلۀ الوی آشکار است (همـان  
. (Talmud, Babylonian, Yoma 66b: 15, 17)قبیلۀ الوی گوساله را پرسـتش نکردنـد   

خواسـت او را بکشـد، ولـی موسـی دعـا       شـده، مـی   از طرف دیگر، خدا بر هارون غضبناک
). از طرف دیگر، تمایـل چشـمگیری بـرای    20: 9بخشد (سِفْر تثنیه  کند و خدا او را می می
اهمیت نشان دادن سهم هارون در این حادثـه وجـود دارد. اقـدام بـرای بـت از مردمـی        کم

ها، نه او، بلکـه   ). آن1: 32کنند (همان  گیرد که با هارون با تهدید صحبت می سرچشمه می
کنـد و در   ). او در پرسـتش آن شـرکت نمـی   4: 32گیرند (همان  گوساله را با خدا یکی می

و آیـات بعـد)؛ و اسـم او در     7: 32شود (همان  اعالمِ جرم خدا علیهِ مردم از او نام برده نمی
م ). ساختن گوساله بـه مـرد  32- 31، 14- 11: 32شود (همان  شفاعت موسی هم برده نمی

شـود   ) و نیز چنان توصـیف مـی  21: 9؛ نک: سِفْر تثنیه 20: 32شود (همان  نسبت داده می
ـفْر خـروج    که گویی شکل ویژۀ گاومانندی تقریباً بر حسب اتفاق بیرون می ) 24: 32آید (سِ

)Sarna, 1/209 (همـان)، هـارون مسـئولیت     »آمـد  بیـرون  گوسـاله  ایـن  ...« ). بر طبق آیـۀ
کند؛ آن خودش را سـاخت. برخـی در اینجـا شـاهدی را بـرای       ار میساختن گوساله را انک

شـکلی فراطبیعـی سـاخته شـد، مثـل       بینند که در آن گوساله به روایتی از این داستان می
کنند که چطور خیمـۀ مقـدس و معبـد سـلیمان      که توصیف می )Midrash(هایی  مِیدْراش

). باوجودِ شرکت هارون، Tigay, 185 {Exodus 32: 24}(خودشان را بنا کردند و ساختند 
اهمیت نشـان   او نه مجازات شد و نه از مقام کهانت سلبِ صالحیت شد. همین تمایل به کم

دادن شرکت هارون در پرستش گوساله در روایت شعری ایـن داسـتان وجـود دارد (کتـاب     
  ).Sarna, 1/209() 18: 9؛ کتاب نَحَمِیا 16: 106؛ نک: 22- 19: 106مزامیر 

کنـد کـه هـارون را از هرگونـه گنـاهی در       مِیدْراش به طرق مختلفی سعی مـی و اما 
ترا خـدایان  «)، زیرا که بنابر ده فرمان، Goitein, 1/211(حادثۀ گوسالۀ طالیی تبرئه کند 

آسـمان اسـت، و از    صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه باال دردیگر غیر از من نباشد. 
نـزد آنهـا   . آنچه در آب زیر زمین است، برای خـود مسـاز   زآنچه پایین در زمین است، و ا

ر خروج ...» سجده مکن، و آنها را عبادت منما ر تثنیه 5-3: 20(سِفْ ) 9-7: 5؛ نیز نک: سِفْ
ای (دو تای دیگر زنا و قتل هستند) است  پرستی یکی از سه گناه کبیره و بنابر تلمود، بت

ــ   ــد جــان خــود را از دســت بدهــد ول ــب یکــی از آنکــه انســان بای ــا نشــود ی مرتک   ه
 Talmud, Babylonian, Sanhedrin 74a: 12)     :اگـر  «)؛ و نیـز در تلمـود آمـده اسـت

پیامبری به تو بگوید: به طور موقت احکام تورات را نقض کن، به حرف او گوش بـده، بـه   
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پرستی، و حتی اگر او ثابت کند که پیامبری راستین است و خورشـید را   جز در مورد بت
 ,Talmud, Babylonian» وسط آسمان برای تو نگه دارد، نیز به حرف او گوش مـده. در 

Sanhedrin 90a: 10).(  
توجیهات اَگّادا در مورد ساختن گوسالۀ طالیی توسط هارون گاهی مبتنی بـر دالیـل   
ساختن آن توسط او و گاهی مبتنی بر عواقب ساختن آن برای او است. توجیـه سـاختن   

طریق تاوان پس دادن هارون مبتنی بر کیفـر گنـاه در کتـاب مقـدس     گوسالۀ طالیی از 
سـزا نخواهـد گذاشـت، بلکـه خطایـای       گناه را هرگز بی«است، آنجا که گفته شده است: 

ر  » پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سیّم و چهـارم خواهـد گرفـت    ـفْ (سِ
ی در حیطۀ اختیار هارون و گـاهی  ). نیز این توجیهات گاهی مبتنی بر دالیل7: 34خروج 

مبتنی بر دالیلی خارج از حیطۀ اختیار او است. همچنین این توجیهات گاهی مبتنی بـر  
  دالیل طبیعی و گاهی مبتنی بر دالیل ماوراء طبیعی است.

تفاوت دیدگاه تحقیقات جدید کتاب مقدس در مورد روایت گوسالۀ طالیی مبنـی بـر   
دگاه اَگّادا در مورد آن مبنی بر تاریخ توصیفی بـودن آن از  تاریخ توصیفی نبودن آن و دی

شود که از نظر دومی، برخالف اولی به طـور کلـی، کتـاب مقـدس عبـری       آنجا ناشی می
رو، به عقیدۀ آن، هارون مرتکـب ایـن گنـاه و دیگـر      وحی االهی و خطاناپذیر است. ازاین

هان او و دیگر انبیـاء دسـت بـه    گناهان شده است و لذا برای کم کردن بار منفی این گنا
  زند. ها می توجیه آن

دهنـد   ها ابتکار عمل در درخواست بت را به گروهی مختلط نسبت مـی  یبرخی از رَبِّ - 1
ـفْر خـروج      که در زمان خروج از مصر به بنی ). هنگـامی کـه   38: 12اسـرائیل پیوسـتند (سِ

لم و ساعت ششـم آن روز مـن   در روز چه«اسرائیل گفت:  رفت، به بنی موسی از کوه باال می
اسـرائیل مصـر را تـرک     چهل هزار نفر از مردم جمع شده بودند تا با بنی» باز خواهم گشت.

ـرِیس   )Jannes(ها دو مصری به نام یَنِیس  کنند، و در میان آن بودنـد،   )Mambres(و مَمْبْ
جـادوگران   و«که مکتوب اسـت:   که کارهای جادویی برای فرعون انجام داده بودند، همچنان

هـا دورِ هـارون    ). همـۀ آن 22: 7(سِفْر خروج » های خویش هم چنین کردند مصر به افسون
جمع شدند و ادعا کردند که اینک ساعت ششم از روز چهلم از زمانی است که موسی رفتـه  

ها ادعا کردنـد کـه از آنجـا     است، ساعتی که او قبالً برای بازگشت خود تعیین کرده بود. آن
برخیز و بـرای  ’] را گفتند: هارون[ وی«ها  وز نیامده است، هرگز نخواهد آمد. لذا آنکه او هن

یش روی ما بخرامند، زیرا این مرد، موسـی، کـه مـا را از زمـین مصـر      پ خدایان بساز که ما
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ـفْر خـروج    »‛دانیم او را چه شده اسـت  مین بیرون آورد،  Midrash, Midrash) )1: 32(سِ

Tanchuma, Ki Tisa, Siman 19: 1-2).  
هـا گوسـالۀ    شیطان باعث شد که مردم از هارون درخواست کنند کـه او بـرای آن   -2

در پایـان  «اسـرائیل گفـت:    رفت به بنی طالیی را بسازد: هنگامی که موسی از کوه باال می
هـا   آن» روز چهلم و هنگام شش ساعت نخست آن (قبل از ظهر) من بـاز خـواهم گشـت.   

) بایـد در ایـن محاسـبه    1که او از کوه باال رفـت (هفـتم سـیوان    کردند که روزی فکر می
رفـت کـه او قبـل از     روز داشت، انتظار مـی  30گنجانده شود. بنابراین، از آنجا که سیوان 

وز ــ هـر   » بعد از چهل روز کامل«ها  باز گردد. اما، در واقع، او به آن 2ظهر در شانزدهم تَمُ
کـه محاسـبۀ مرسـوم یهـودی      ار دارد ـ (همچنـان  روز به همراه شب آن که قبل از آن قر

ر پیدایش  ) گفته بود. دربارۀ روز باال رفتن موسی، شب آن، بخشـی از  5: 1است؛ نک: سِفْ
آن نبود تا بتوان آن را یک روز کامل به حساب آورد، زیرا که او در هفتم سیوان در اوایل 

وز می شود که روز چهلم واقعاً صبح باال رفت، بنابراین نتیجه می افتاد و نـه،   به هفدهم تَمُ
ـوز شـیطان آمـد و        که مردم اعتقاد داشته همچنان اند، بـه شـانزدهم آن. در شـانزدهم تَمُ

نظمـی داد تـا مـردم بگوینـد:      جهان را آشفته کرد، و به آن ظاهر تـاریکی، تیرگـی و بـی   
ها  و به آنا» !مطمئناً موسی مرده است، و به این دلیل در جهان آشفتگی وارد شده است«

اکنون فرا رسـیده اسـت و    آری، موسی مرده است، زیرا که شش ساعت (ظهر) هم«گفت: 
. بنـابر  (Tanakh, Rashi, Exodus, Rashi on Exodus 32:1 (1))» او بازنگشـته اسـت.  

روایت دیگر، بعد از چهل روز شیطان آمد و جهان را با طوفـان آشـفته کـرد طـوری کـه      
آمد که بعد از ظهر است در حـالی کـه واقعـاً هنـوز صـبح بـود.        اسرائیل به نظر برای بنی

او از کوه باال «ها به او گفتند:  آن» معلم شما موسی کجا است؟«شیطان به یهودیان گفت: 
ساعت شش فرا رسیده است و او هنوز نیامده است. مسلماً «ها گفت:  او به آن» رفته است.

موسـی  «ها گفـت:   ف او نکردند. شیطان به آنها هیچ توجهی به حر و آن» او نخواهد آمد.
ها هیچ توجهی به حرف او نکردند. سرانجام، او تصویری از بستر مـرگ   و آن» مرده است.

ها نشان داد. و تنها آن وقت بود که قوم یهود  موسی و تصویری از جسد او را در ابر به آن
ما بخرامند، زیرا این مـرد،  یش روی پ خدایان بساز که برخیز و برای ما«به هارون گفتند: 

ر خـروج    »دانیم او را چه شده اسـت  مین موسی، که ما را از زمین مصر بیرون آورد، ـفْ (سِ
32 :1 (Talmud, Babylonian, Shabbat, 89a: 6; Cohen, 56-57).(  

                                                                                                                             
  ).360، آنترمن. ماه نهم تقویم عبری، معادل مه/ژوئن و حدود خرداد (1
  ).357، آنترمن. ماه دهم تقویم عبری، موافق ژوئن/ژوئیه و حدود تیر ماه (2
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توجیه باال را که مردم در محاسبۀ روز پایین آمدن موسی از کوه و نیـز در تشـخیص   
توان در آیـۀ زیـر پیـدا کـرد کـه       بعد از ظهر آن روز اشتباه کردند، میبین قبل از ظهر و 

ها گوساله را ساختند، از کوه پـایین   که آن بنابر آن موسی تا روز بعد، یعنی روز بعد از این
ـ ردا عیـد یَ ...ف’: و هارون ندا درداده، گفت«نیامد:  بامـدادان برخاسـته،    و ‛د.باشـ  ه مـی وَهُ
ر خروج ... .» یدندهای سوختنی گذران قربانی خداوند بـه  «). و تنها پس از آن 6-5: 32(سِفْ

 ای، از زمین مصـر بیـرون آورده   وانه شده، بزیر برو، زیرا که این قوم تو کهر’موسی گفت: 
ر خروج  »‛.اند شده فاسد   ).7: 32(سِفْ
ها را به مدت چهارصد و سی سال در مصـر کـه در    خدا مقصر بود زیرا که اوالً او آن - 3

ـفْر خـروج      ترین تمدن پرست آن در معرضِ بت : 12های باستانی قرار داشتند بـرده کـرد (سِ
40) ((Midrash, Midrash Rabbah, Shemot Rabbah, 43: 7 هـا   ، و ثانیاً او وقتی کـه آن

ـفْر خـروج     کردند، طال و نقرۀ فراوانی را بـه آن  مصر را ترک می - 35: 12؛ 2: 11هـا داد (سِ
36 ((Talmud, Babylonian, Berakhot 32a: 8)  در مورد دلیل دوم از مکتب رَبِّی یَنّـایی .

)Rabbi Yannai(  :موسی در پیشگاه واحد قدوس، متبـارک بـاد او، گفـت:    «نیز آمده است
ای که تو در هنگام خروج از مصر به قوم یهـود انفـاق    ای سرور جهان، به خاطر طال و نقره’

، ایـن ثـروت باعـث شـد کـه قـوم یهـود بـرای         ‛دیگر کافی است’که گفتند:  ای تا این کرده
  .(Talmud, Babylonian, Sanhedrin 102a: 14)» ‛خودشان خدایان طالیی را بسازند.

بخشش قتـل دو   هارون با اکراه گوسالۀ طالیی را ساخت تا از ارتکاب گناه غیرقابل -4
ها جلوگیری کند: موسـی   ناسرائیل و در نتیجه تبعید همۀ آ رهبر در یک روز توسط بنی

ور را به همراه هارون به عنوان رهبر مردم منصوب کرد:   ]موسیو [«در طی غیبت خود حُ
ور با برگردیم، همانا هارون و حُ برای ما در اینجا توقف کنید، تا نزد شما’به مشایخ گفت: 

ر خروج » ‛باشند. پس هر که امری دارد، نزد ایشان برود شما می . در زمـانی  )14: 24(سِفْ
ور، که پسر مـریم و   که بنی ف ساختن گوسالۀ طالیی بودند در ابتدا نزد حُ رُ اسرائیل در شُ

از آنجـا کـه او بـه    » !برای ما خـدایی بسـاز  «شود، آمدند، و به او گفتند:  کالیب دانسته می
یْئِیْم  حرف آن وِ  )Nevi’im(ها گوش نداد، برخاستند و او را کشتند. به این دلیل بعداً در نِ
گنـاه   نیز خـون جـان فقیـران بـی     های تو در دامن«) نوشته شده است: Prophets(انبیاء، 
). 34: 2(کتاب ارمیـاء نبـی   » ها ب زدن نیافتم بلـکه بر جمیع آنقْنَ ها را در آند. یافته ش

ور اشاره می بـرای  «ها نزد هارون رفتند و به او گفتنـد:    کند. پس از آن، آن این به خون حُ
ور کردنـد مطلـع شـد، و ترسـید. بنـابراین       هارون از آنچه که آن» !دایی بسازما خ ها با حُ
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ر خـروج   » و چون هارون این را بدید، مذبحی پیش آن بنـا کـرد  «نوشته شده است:  ـفْ (سِ
). هارون ترسید که مبادا شخصی باشد که قرار است کشـته شـود. هـارون گفـت:     5: 32

ور  باید چکار کنم؟ آن« هـا مـرا، کـاهن،     اند، و او نبی بود. اینک اگـر آن  را کشتهها قبالً حُ
بکشند، کالمی را که بعداً در کتاب مقدس نوشته خواهد شد تحقق بخشیده خواهد شـد:  

: 2(کتاب مراثی ارمیـاء   س خداوند کشته شوند؟دَقْمَ در ءشود که کاهنان و انبیا و آیا می«
 ,Midrash, Midrash Rabbah)» د شـد ها مرا بکشند، همگی تبعید خواهنـ  اگر آن). 20

Vayikra Rabbah 10: 3; Midrash, Midrash Tanchuma, Ki Tisa, Siman 19: 2) .
هـا گـوش نـدهم،     اگر من اآلن به حـرف آن «بنابر روایت دیگری، هارون با خودش گفت: 

ـ مَ در ءشود کـه کاهنـان و انبیـا    و آیا می«ها مرا نیز مثل او خواهند کشت و آیۀ  آن س دَقْ
) از طریق من تحقـق بخشـیده خواهـد    20: 2(کتاب مراثی ارمیاء » خداوند کشته شوند؟

ای برای چنین گناهی نخواهند داشت. لذا مصلحت این اسـت   ها هرگز راه چاره شد، و آن
ای  هـا از طریـق توبـه راه چـاره     ها گوساله را بسازم، زیرا که احتماالً بـرای آن  که برای آن

  .(Talmud, Babylonian, Sanhedrin 7a: 3-4)» وجود خواهد داشت
کنـد و   هارون برای به دست آوردن فرصت بیشتر جشن را به روز بعد موکول مـی  -5

ه و نـه گوسـاله مـی     ـوِ سـازد: بـر طبـق     گوسالۀ طالیی و مذبح را به قصد تقدیم آن به یَهْ
). 5: 32ر خـروج  (سِفْ... .» و چون هارون این را بدید، مذبحی پیش آن بنا کرد«تفسیری، 

ریزه و دیگـری   ها آن را بنا کنند، یکی سنگ گونه دید: اگر آن او چه دید؟ او شرایط را این
ها در یک روز ساختن بت را به پایـان خواهنـد رسـاند.     تر خواهد آورد، و آن سنگ بزرگ

دست کنم، و به معلم ما موسی  توانم معطل کنم و دست اگر من آن را بنا کنم، سپس می
پرستی را از بین ببرد. و اگر مـن آن را   ت بدهم تا از کوه پایین بیاید و سپس این بتفرص

توانم آن را به نام واحد قدوس، متبارك باد او، تقدیم کـنم، بنـابراین نوشـته     بنا کنم، می
ر خـروج  » ‛د.باش ه میوَهُفردا عید یَ’: و هارون ندا درداده، گفت«...شده است:  ). 5: 32(سِفْ

ـوَه  «، بلکـه نوشـته شـده اسـت:     »عید گوسـاله «شده است: نوشته ن  ,Midrash)» عیـد یَهُ

Midrash Rabbah, Vayikra Rabbah 10: 3).  
هارون گوسالۀ طالیی را ساخت تا مـانع بـه دوش گـرفتن بـار گنـاه سـاختن آن        -6

و چون هارون این را بدید، مذبحی پـیش آن  «اسرائیل شود: بنابر تفسیر دیگری:  توسط بنی
هـا آن را بنـا    گونه دیـد: اگـر آن   ). او چه دید؟ او شرایط را این5: 32(سِفْر خروج ...» نا کردب

ها خواهد بود، اما بهتر است که من آن را بنا کنم، تا گنـاه آن بـر    کنند گناه آن بر دوش آن
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  .(Midrash, Midrash Rabbah, Vayikra Rabbah 10: 3)دوش من باشد و نه مردم 
هارون صـلح  طلبی هارون باعث شد که او گوسالۀ طالیی را بسازد:  و صلح دوستی صلح - 7

و بین افراد با یکدیگر و بـین زن و شـوهر صـلح و     کرد یو صلح را طلب م داشت یرا دوست م
 Talmud, Babylonian, Avot) داشـت  کـرد و همـۀ مـردم را دوسـت مـی      آشتی برقرار مـی 

D'Rabbi Natan 12:1) . ۀهارون نسـبت بـه گوسـال    کردیرو یدوست صلح نیا ،تیروا کیبنابر 
به قتـل برسـاند،    ردند،را که آن را پرستش ک یکسان ۀهم توانست یکرد. او م نییرا تع ییطال

را  زیـ آم انجام داد، اما عشق و شفقتش به مردم مانع او شدند. او اقناع صـلح  یکه موس همچنان
از شـاگردان  «گفـت:   )Hillel( لِّـل یهِ نیو بنابرا دانست یعشق به تورات م یروش القا نیبهتر

دوسـت   را نـوع بشـر   کـرد،  یو صـلح را طلـب مـ    داشـت  یهارون باش که صلح را دوسـت مـ  
  .(Mishnah, Pirkei Avot 1: 12) »کرد یم کیها را به تورات نزد و آن داشت یم

جادوگران گوسالۀ طالیی را با کارهای جادویی خود سـاختند و آن را بـه حرکـت     -8
ای که میکاه شریر آن را در آتش انداخت و یـا بـه    ا داشتند و یا آن به علت تراشهکردن و

القدس نوشته شده و شکل یک گوسـاله حـک    ای طالیی که روی آن نام روح علت صفحه
که فرصـت   شده بود و هارون آن را در آتش انداخت از آن بیرون آمد: هارون، به امید این

اســرائیل گفــت:  ه اردوگــاه بــازگردد، بــه بنــیبیشــتری بــه دســت بیــآورد تــا موســی بــ
ست، بیرون کـرده، نـزد   ا های طال را که در گوش زنان و پسران و دختران شما گوشواره«

ر خروج » دمن بیاوری ها گفت که این کار دشوار را انجام بدهنـد   ). هارون به آن2: 32(سِفْ
زات و کارهایی را که واحد ها معج دانست زنان با آن موافقت نخواهند کرد. آن زیرا که می

ها در مصر انجام داده بود، و آنچه را که در دریای سرخ و  قدوس، متبارک باد او، برای آن
خـدا  «در کوه سینا رخ داده بود دیده بودند، و بنابراین به طرف مـردان رفتنـد و گفتنـد:    
رهـای  نهی فرمود که ما واحد قدوس، متبـارک بـاد او، را، کـه همـۀ ایـن معجـزات و کا      

امـا، مـردان از گـوش    » قدرتمند را به خاطر ما انجام داده است، ترک کنیم تا بت بسازیم.
خودشـان را اهـدا    هـای  گوشـواره ها خودداری کردنـد و بالفاصـله    های آن دادن به حرف

بیـرون کـرده، نـزد     ین را که در گوشهای ایشان بـود های زرّ پس تمامی گوشواره«کردند: 
ر» دهارون آوردن ، بلکـه  »ایشـان  زنـان  هـای  در گـوش «گوید:  ). آیه نمی3: 32خروج  (سِفْ

هـا   معتقد بود که وقتی که آن )R. Jeremiah(رَبِّی اِرمیا ». های ایشان در گوش«گوید:  می
هایشان را نزد او آوردند، هارون چشمان خود را بـه سـوی آسـمان بلنـد کـرد و       گوشواره

» !ای جلـوس فرمـوده   ازم، ای که بر آسـمانها افر می بر به سوی تو چشمان خود را«گفت: 
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دانی که من این کـار را بـا اکـراه     دانی می ). تو که همۀ افکار را می1: 123(کتاب مزامیر 
. بـه محـض   (Midrash, Midrash Tanchuma, Ki Tisa, Siman 19: 3-4)» کـنم  مـی 
لی کـه هنـوز   ها را در آتش در بوتـۀ ذوب انـداخت، در حـا    های آن که هارون گوشواره این

ها از  امید داشت که موسی باز خواهد گشت، جادوگران در میان گروهی مختلط که با آن
 ,Tanakh)شان گوسالۀ طالیی را ساختند  مصر بیرون آمده بودند آمدند و با هنر جادویی

Rashi, Rashi on Exodus 32: 4 (2))ها را  های آن . بنابر روایت دیگری، هارون گوشواره
نداخت، در حالی که هنـوز امیـد داشـت کـه موسـی بـاز خواهـد گشـت. امـا،          در آتش ا

ای زنـده و   ای که میکاه شریر آن را در آتـش انـداخت، گوسـاله    بالفاصله، در نتیجۀ تراشه
، aleh shor( שור עלה جَست و خیز کننده بیرون آمد. این تراشه را، که حـاویِ کلمـات  

ر تثنیـه   ـ شود (نکـ  تشبیه می(یوسف به گاو نر » ای گاو نر، باال بیا« ـفْ )) بـود،  17: 33: سِ
خواست تابوت یوسف به سطحِ آب باال بیاید تا بتواند جسدش را  موسی قبالً وقتی که می

 Tanakh, Rashi, Rashi on)به ارض اسـرائیل منتقـل کنـد در رود نیـل انداختـه بـود       

Exodus 32: 4 (2); Midrash, Midrash Tanchuma, Ki Tisa 19: 4)  بر طبق روایـت .
کـه گـویی آن زنـده اسـت      دیگری، جادوگران گوساله را به حرکت کردن واداشتند چنان

(Midrash, Midrash Rabbah, Shir HaShirim Rabbah, Parasha 1:9 (3))  بنـابر .
ها یک صفحۀ طالیـی را کـه بـر روی آن     های آن روایت دیگری، هارون در میان گوشواره

شده بود، و روی آن شکل یک گوساله حک شده بود پیـدا کـرد، و   القدس نوشته  نام روح
 پـس بـه مـن   «که گفته شده است،  تنها آن (صفحه) را در کورۀ آتشین انداخت، همچنان

ر خروج » داین گوساله بیرون آم ] دادند، و آن را در آتش انداختم وهارون[ ). 24: 32(سِفْ
 و«، بلکه نوشته شده اسـت،  »تش انداختمها را در آ و من آن«در اینجا نوشته نشده است، 

کشید  گوساله در حالی که مو می» د.این گوساله بیرون آم ] آن را در آتش انداختم ومن[
 Midrash, Pirkei)اسرائیل آن را دیدند، و به خاطر آن گمـراه شـدند    بیرون آمد، و بنی

DeRabbi Eliezer 45: 4-5).  
یی خیر بود، زیرا که خدا، با وجـود سـاختن   انگیزۀ هارون در ساختن گوسالۀ طال -9

 Midrash, Midrash Rabbah, Vayikra)آن، مقام عالی کهانـت را از او مضـایقه نکـرد    

Rabbah 10: 3; Midrash, Midrash Rabbah, Shemot Rabbah, 37: 2).  
هارون به خاطر ساختن گوسالۀ طالیی به سختی مجازات شد زیرا که مـرگ بعـدی    - 10
اداب و اَبِیهُو) از پسرانش (ناداب، اَبِیهُو، اِلِعازار و ایتامـار) بـه نقـش او در ایـن حادثـه      دو تن (ن
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ـفْر اعـداد   3- 1: 10: سِفْر الویان ـ نسبت داده شده است (نک ؛ کتـاب  61- 60: 26؛ 4- 2: 3؛ سِ
  .(Midrash, Midrash Rabbah, Vayikra Rabbah 10: 5)) 2- 1: 24اول تواریخ ایام 

  
 های مَرِیبَه ن و نااطاعتی از دستور خدا در کنار آبهارو .5-2

ر اعداد  ر اعداد ـ (نیز نک 12-1: 20بنابر سِفْ ر تثنیـه   14-12: 27؛ 26-23:  20: سِفْ ـفْ ؛ سِ
ر اعـداد   48-52: 32 ـفْ دریافـت داشـته بـود، در دو     8: 20)، موسی از دستوری که در سِ

گفتن با صخره، بـا   : او به جای سخنشود ایمانی محکوم می کند و به بی مورد نااطاعتی می
، 388، انیکتاب مقدس ترسـا دستش صخره را دو بار نیز زد ( قوم سخن گفت، و با چوب

  ).*، پاورقی151ی، ریتفس ۀکتاب مقدس، ترجم؛ jپاورقی 
نا هیچ روایت روشنی از نقش هارون در این حادثه بـه جـا نمانـده اسـت.      به نظر سارْ

اسرائیل در  که قوم بنی خاطر این برد که به ا نام موسی را میخالصۀ شعری این روایت تنه
و «کنار چشمۀ مَریبَه خدا را خشمگین ساختند، از ورود به سرزمین موعود محـروم شـد:   

» خاطر ایشان آزاری عارض گردید. او را نزد آب مَریبَه غضبناک نمودند. حتی موسی را به
ر اعـداد  ای در م ). هیچ توجیه32: 106(کتاب مزامیر  ورد مرگ هارون در بیابان نه در سِفْ

ر تثنیه  37-38: 33 که قطعۀ دومی  شود، به جز این به دست داده نمی 6: 10و نه در سِفْ
ر تثنیه  آید و ایـن تـوالی احتمـاالً بـر      ) می29-7: 9به دنبال داستان گوسالۀ طالیی (سِفْ

ر اعـداد   ). بSarna, 1/210( ارتباط بین این دو حادثه اشاره دارد ـفْ ا وجود این، بر طبق سِ
اسرائیل حرمت قدوسیت خـدا را نگـه    ، هارون هم مثل موسی در حضور قوم بنی12: 20

که مرا تصدیق ننمودیـد تـا مـرا در نظـر      چون’خداوند به موسی و هارون گفت: «نداشت: 
ر اعـداد   ـ (نیـز نکـ  » ‛اسرائیل تقدیس نمایید... بنی ـفْ ـ 14-12: 27؛ 26-23: 20: سِ ر ؛ سِ فْ

  ).52-48: 32تثنیه 
گفت: حتـی موسـی و    )Rabbi Shimon ben Elazar(رَبِّی شیمعون بن اِلعازار «در تلمود 

و خداوند بـه موسـی و هـارون    «که گفته شده است:  هارون به علت گناهشان مردند، همچنان
ما ایـن  اسرائیل تقدیس نمایید، لهـذا شـ   که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بنی چون’گفت: 

ـفْر اعـداد   » ‛تام داخل نخواهید ساخ ایشان دادهبه جماعت را به زمینی که  ). اگـر  12: 20(سِ
ایـد کـه سـخن     که امـر شـده   گفتید همچنان نمودید و با صخره سخن می شما مرا تصدیق می

  .(Talmud, Babylonian, Shabbat 55b: 2)رسید  بگویید، زمان مرگ شما هنوز فرا نمی
خـاطر   ه تلمود یا تورات شفاهی را کـه هـارون هـم، مثـل موسـی، بـه      اصل این توجی
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بـه قـوم خـود ملحـق شـد و از ورود بـه        بَـه یمَرِ یها از دستور خدا در کنار آب ینااطاعت
توان در تورات کتبی دیـد، آنجـا کـه گفتـه شـده اسـت:        سرزمین موعود محروم شد، می

ـ یم یعنـی جبـل نَ  رِابَین کوه عَبه ا’ خداوند در همان روز موسی را خطاب کرده، گفت:«  وبُ
زمـین کنعـان را کـه مـن آن را بـه       سـت بـرآی، و  ا که در زمین موآب در مقابـل اریحـا  

وفـات   آیـی  مـی  دهم مالحظه کن و تو در کوهی که به آن بر ت میاسرائیل به ملـکیّ بنی
ـ    رد و بـه قـوم خـود    کرده، به قوم خود ملحق شو، چنانکه برادرت هارون در کـوه هـور مُ

ین بـه مـن   صش در بیابان اسرائیل نزد آب مریبا قادِ زیرا که شما در میان بنی ملحق شد.
 پـس زمـین را پـیش    اسرائیل تقدیس نکردیـد.  تقصیر نمودید، چون که مرا در میان بنی

دهم، داخل نخواهی  اسرائیل می روی خود خواهی دید، لیکن به آنجا به زمینی که به بنی
ر تثنیه » ‛دش ر اعداد ـ ؛ نیز نک52-48: 32(سِفْ  ).14-12: 27؛ 26-23، 12: 20: سِفْ
  
خاطر گرفتن زن حبشـی و نیـز اعتـراض بـه      هارون و سرزنش موسی به .5-3

 برتری مرتبۀ نبوی او
ر اعداد  خـاطر گـرفتن زن    ، مریم و هارون، موسـی را یکـی بـه   16-1: 12بر طبق سِفْ

ری مرتبۀ نبوی او نسبت به خودشان ها به برت که آن کنند، و دیگر این حبشی سرزنش می
  کنند. اعتراض می

ورَه، منظور از زن کوشی )Ibn Ezra(به عقیدۀ ابن عزرا  یانی    صِفُّ ـدْ است، زیرا کـه او مِ
ر خروج ـ بود (نک یانی21-15: 2: سِفْ : 8: کتـاب داوران  ـ ها اسـماعیلی هسـتند (نکـ    ). مِدْ

کننـد   شوند، زندگی می آفتاب داغ بر پا میها در چادرهایی که در بیابان در زیر  ) و آن24
وق نبی ـ (نک : کتـاب  ـ ها به دلیلِ آفتاب خیلی سوخته هستند (نکـ  ). آن7: 3: کتاب حَبَقُّ

ورَه ها اصالً هیچ سفیدی ندارند.  ). آن5: 1های سلیمان  غزل غزل ـفُّ سـیاه و مثـل یـک     صِ
  .(Tanakh, Ibn Ezra, Numbers, Ibn Ezra on Numbers 12: 1: 2)کوشی بود 

ورَهها،  به عقیدۀ رَبِّی شکایت کرد که موسی از وقتی که برای دریافت وحی االهـی   صِفُّ
گوینـد کـه مـریم     ها می انتخاب شد از داشتن روابط جنسی با او دست کشیده است. رَبِّی

ورَهبر لَه  سخن گفت و استدالل کرد که او نیز نبیّه اسـت و بـا وجـود ایـن از روابـط       صِفُّ
ورَه ها شک داشتند که موسی از خوابیـدن بـا    کند. آن نسی با شوهرش پرهیز نمیج ـفُّ  صِ

نبی بود خودداری کـرد. بـه    ]موسی[که او  که زیبا نبود و نه به دلیلِ این تنها به دلیلِ این
را باید چنین فهمید: زیـرا  » به سبب زن کوشی که موسی گرفته بود«عقیدۀ ابن عزرا، آیۀ 

 Tanakh, Ibn) کـرد  که کوشـی بـود خـودداری    بیدن با او به دلیلِ اینکه موسی از خوا
Ezra, Numbers, Ibn Ezra on Numbers 12: 1: 3).  
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ه به اعتراض مریم و هارون به برتری مرتبۀ نبوی موسی نسـبت بـه خودشـان بـا      وِ یَهْ
ر اعـداد       مانند و صمیمی وحـی  بیان ماهیت بی ـفْ )، و بـه  8-6: 12هـایش بـه موسـی (سِ

خاطر گرفتن زن حبشی بـا مبـتال کـردن مـریم بـه جـذام پاسـخ         ها به او به زنش آنسر
ر اعداد  می ر تثنیه 10: 12دهد (سِفْ   ).9: 24؛ سِفْ

دهندۀ علت آن، گناه تهمـت،   را نشان metsora ،“metzora”ها نام بیماری جذام،  رَبّی
”motsee shem ، “MoTzi shem R  دانسـتند   مـی(Midrash, Midrash Rabbah, 

Vayikra Rabbah, 16: 1-6)» . :بالی جذام بـر کسـانی کـه تهمـت     ’رَبِّی شیمعون گفت
یابیم که به موسی تهمت زدند  شود. ما در مورد هارون و مریم چنین می زنند نازل می می

زیرا که مریم  -1بالی جذام بر مریم و نه بر هارون نازل شد: » ‛و عذاب بر آنان نازل شد.
ورَه«ع کرده و آن را بر زبان آورده بود: بدگویی را شرو ، همسر موسـی، رفـت و دربـارۀ    صِفُّ

آن با مریم سخن گفت؛ مریم رفت و دربارۀ آن با هارون سخن گفت، و هر دو برخاسـتند  
 Talmud, Babylonian, Avot)» بـد گفتنـد.   ]موسـی [و پشتِ سـرِ آن مـرد درسـتکار    

D'Rabbi Natan 9: 2)کرده و آن را بر زبان آورده بود، زیـرا کـه    . مریم بدگویی را شروع
ر اعداد  اسـت، بـه   » مریم و هارون«که فاعل آن  ، با وجودِ این1: 12اوالً فعل جمله در سِفْ

... سخن گفـت  ]مریم[او «، -va-tedabber beصیغۀ مؤنث،  آمـده اسـت و جملـه    » بر علیهِ
و ثانیـاً نـام   » وسی سخن گفت.بر علیهِ م ]مریم[مریم و هارون، او «گوید:  لفظ به لفظ می

 Tanakh, Ibn Ezra, Numbers, Ibn Ezra onمریم قبل از نام هارون قرار گرفته است (
Numbers 12: 1: 2; Fox, 309 {Numbers 12: 10}; Nowell, Numbers 12: 10-16; 

Stern, 14/311 .(2-      زیرا که هارون وارد جزئیات موضوع نشد در حـالی کـه مـریم شـد
(Talmud, Babylonian, Avot D'Rabbi Natan 9: 2) .3-     به عقیدۀ ابـن عـزرا، مـریم

 ,Tanakh, Ibn Ezra)علیه موسی سخن گفت، و هـارون سـاکت بـود یـا موافقـت کـرد       

Numbers, Ibn Ezra on Numbers 12: 1: 1) .4-   خـاطر مصـونیت    هارون، احتمـاالً بـه
  ).Sarna, 1/209(یابد  کاهنی، از مجازات االهی نجات می

که بدین وسـیله صـمیمیتش   -کند موسی به درخواست هارون برای مریم شفاعت می
  شود. و بعد از هفت روز قرنطینه، سالمتی مریم بازگردانده می-کند را با خدا ثابت می

، این حادثـه  )Greenstein(و اما در تحقیقات جدید کتاب مقدس، به نظر گرینشتاین 
ست که جذام مریم به هشداری بـرای هرکسـی تبـدیل    افسانه است و دلیل آن هم این ا

ر تثنیـه     شـود کـه در پیـروی از دسـتورات کاهنـان قصـور مـی        می ـفْ ) 9-8: 24کنـد (سِ
)Greenstein‚ “Miriam”, 9/6062.( 
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  گیری نتیجه -6
 ۀساختن گوسالدر کتاب مقدس عبری و اَگّادا، سه گناه به هارون نسبت داده شده است: 

خـاطر گـرفتن    بـه  یسرزنش موس؛ بَهیمَرِ یها دستور خدا در کنار آب از ینااطاعتیی؛ طال
  .او ینبو ۀمرتب یاعتراض به برترنیز و  یشحبزن 

در تحقیقات جدید کتاب مقدس، روایت گوسالۀ طالیی هارون نه تاریخ توصیفی بلکه 
عام اول آن را برقرار کرده است؛  بْ شـنی از  هیچ روایت رومجادله بر علیه آیینی است که یَرُ

به جا نمانده  بَهیمَرِ یها از دستور خدا در کنار آب ی هاروننااطاعتروایت  نقش هارون در
 ۀمرتبـ  یبه برتر اعتراضنیز  روایت سرزنش موسی به خاطر گرفتن زن حبشی واست؛ و 

رو، ارتکاب این گناهان توسط هارون و درنتیجـه   این افسانه دانسته شده است. از او ینبو
  ها منتفی است. جیه آننیاز به تو

اَگّادا، برخالف تحقیقات جدید کتـاب مقـدس، کتـاب مقـدس عبـری وحـی       و اما در 
رو، سه روایت باال مربوط به هارون روایت تاریخی اسـت و   این االهی و خطاناپذیر است. از
رو، هارون مرتکب این گناهان شده است و درنتیجه نیاز بـه   این نه مجادله و نه افسانه. از

  یابد. ها از نظر و از طرف اَگّادا ضرورت می ها برای کم کردن بار منفی آن ه آنتوجی
  کند. اَگّادا این گناهان هارون را گاهی از یک طریق و گاهی به طرق مختلف توجیه می
خـاطر   در اَگّادا، در مورد گناه ساختن گوسالۀ طالیی، بـر خـالف دو گنـاه دیگـر، بـه     

  آمده است. پرستی توجیهات زیادی اهمیت بت
هـا، و گـاهی از    در اَگّادا، این سه گناه هارون گاهی از طریق بیـان علـت پیـدایش آن   

شود. همچنین ایـن   ها، یعنی تاوانی که او پس داده است توجیه می طریق بیان عواقب آن
طبیعـی توجیـه     گناهان هارون گاهی به طور طبیعی و این جهانی و گاهی به طور ماوراء

ن سه گناه هارون گاهی از طریق دالیل در حیطۀ اختیار هارون و گاهی از شود. نیز ای می
شود. همچنین این گناهان هارون گاهی  طریق دالیل خارج از حیطۀ اختیار او توجیه می

  شود. از طریق نفی خودخواهی او و اثبات دیگرخواهی او توجیه می
قـدس عبـری توسـط    توجیهات گناهان منسوب به انبیاء از جمله هـارون در کتـاب م  

ها همخوانی ندارد، زیرا کـه   های اَگّادا با اصل خطاناپذیری کتاب مقدس به عقیدۀ آن  یرَبِّ
شدۀ انبیـاء از جملـه    اگر کتاب مقدس عبری خطاناپذیر باشد، در این صورت گناهان ثبت

هارون در آن درست هستند و درنتیجه نیـازی بـه توجیـه ندارنـد. همچنـین توجیهـات       
های اَگّـادا بـا     یتسب به انبیاء از جمله هارون در کتاب مقدس عبری توسط رَبِّگناهان من



    27   ...ها در اَگّادا و  گناهان منسوب به هارون در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم) و توجیهات آن

ها نیز همخوانی ندارد، زیرا که اگر انبیاء از جمله هـارون   اصل خطاپذیری انبیاء توسط آن
خطاپذیر باشند، در این صورت، با توجـه بـه اصـل خطاناپـذیری کتـاب مقـدس عبـری،        

 مقدس عبری وحی االهی بوده و درسـت هسـتند و در  ها در کتاب  گناهان منتسب به آن
نتیجه هم نیازی به توجیه ندارند. مضاف بر این، این توجیهات گناهان منسوب به انبیـاء  

های اَگّادا بـا دالیـل ذکـر شـدۀ ثبـت        یاز جمله هارون در کتاب مقدس عبری توسط رَبِّ
هـا هـم    ز سـوی آن گناهان منتسب به انبیاء از جمله هـارون در کتـاب مقـدس عبـری ا    

شود آن گناهان انبیاء از جمله هارون، آنگـاه کـه مـا از     همخوانی ندارد، زیرا که باعث می
شویم مانع ناامیدی ما نشوند، طریق توبه را به ما نشـان ندهنـد و    مان آگاه می گناهکاری

بـه   به عنوان هشداری به ما عمل نکنند که ما نباید هیچ انسانی را کامل بـدانیم یـا او را  
  مقام خدایی برسانیم.
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