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 از منظر قرآن و تورات »تابوت عهد«
    seyyedhadihoseini@yahoo.comشناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ینکارشناس ارشد د/  سیدعبدالهادي حسینی

 29/8/96پذیرش: ـ  11/3/96دریافت: 

 چکیده
از اهمیـت و   »تابوت عهد«اند که در این میان،  شکل گرفته است. این نمادها در حقیقت، تاریخ یهودیت را ساختههایی  فرهنگ یهودیان با نماد

خـاطر   در ایـن تـابوت قـرار داشـته و موجـب امنیـت و آرامـش        ،یعنی ده فرمان الهـی  ،نسخۀ اصلی توراتزیرا  خوردار است؛اي بر جایگاه ویژه
هـا و   اي براي پادشاهی طالوت از جانب خداوند و موجب رفع اختالف این قـوم در درگیـري   ها بوده است. این تابوت نشانه اسرائیل در جنگ بنی
مفقـود   امـا پـس از آن   ،اسـرائیل بـوده   یدر اختیار بنـ النصر  ق.م توسط بخت 586د تا پیش از خرابی معبد در سال ها بوده است. تابوت عه نزاع

گیـري   تحلیلی و روشی تطبیقی به بررسی چگونگی شکلـ   گردیده و تاکنون اثري از آن بر جاي نمانده است. این نوشتار با رویکردي توصیفی
سـود  ، یعنـی قـرآن و تـورات،    از متون اصلی اسالم و یهودیـت زمینه، پردازد و در این  اسرائیل می نزد بنی این نماد دینی و اهمیت و جایگاه آن

 جسته است.
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 مقدمه 
هـا و مشخصـات آن اسـت. در نگـاه      نمادهاي دینی بیـانگر ویژگـی  

ین، این نمادها هستند که معـرف گویـایی از تـاریخ،    آغازین به یک د
روند. توجه به نمادها، ذهـن را   شمار می اعتقادات، باورها و آداب آن به

 سازد. به سوي تاریخچه و علل پیدایش یک دین رهنمون می
یهودیت نیز از آن دسته ادیانی است که نمادهاي بسیاري بـراي  

انـد و تـاریخ    یهودیـت شـده   نمایـانگر معرفی خود دارد؛ نمادهایی که 
 »منـورا « ؛ ماننـد دهنـد  پرفرازونشیب این آیین را به روشنی نشان می

تابوت عهد که هر یک بخشی و (شمعدان هفت شاخه )، ستارة داود، 
 کنند. از تاریخ و باورهاي این آیین وحیانی را بیان می

وجـود آمـدن    هباید به دنبال چگونگی ب ،براي شناخت این نمادها
هـاي نمادشناسـانۀ آنهـا بـود. ایـن       اسرائیل و جنبـه  در تاریخ بنی آنها

و پیشـینۀ  » تـابوت عهـد  «نوشتار در نظر دارد از میـان ایـن نمادهـا،    
نشان نقش آن را در فرهنگ و تاریخ یهودیت  ،تاریخی آن را شناخته

 زیادي نشدههاي  . در ارتباط با این نماد و علل پیدایش آن، بحثدهد
 گونـاگونی توان به قـرآن و تفاسـیر    می ،نابع اسالمیدر میان م .است

 هـاي  باو کتـ  البیان مجمع، الدرالمنثور، المیزان، نورالثقلینهمچون 
سفار اتوان از  در آثار یهودیت نیز می .المعارف اسالمی اشاره نمود دائرة
و  المعـارف یهودیـت و صـهیونیزم دائرة، کتـاب مقـدسگانـۀ   پنج

هـا   هـا و پـژوهش   برد. اما همـۀ ایـن بحـث   نام  نامۀ جودائیکا دانش
بعـدي صـورت گرفتـه و بررسـی تطبیقـی       جانبه و تک صورت یک هب

نوشتار حاضر کـاري   رو، ، ازایناست انجام شدهنسبت به این موضوع 
 شود. نو شمرده می

تا دیدگاه اسالم و یهودیـت را نسـبت بـه     این نوشتار بر آن است
و  کنـد اي بیـان   و مقایسـه  این نماد مهم یهودیت، به شکل تطبیقـی 

نقاط اشتراك و اختالف این دو آیین را نسبت بـه ایـن نمـاد بررسـی     
 ایـن دو دیـن،  معیار این بحث، متون اصلی و مقـدس   ،رو . ازایننماید

یعنی قرآن کریم و تـورات اسـت کـه مـورد توافـق تمـامی پیـروان        
ق، آنهاست. مراد از تورات در این نوشتار، نخستین بخش از عهد عتیـ 

 است.ه گان سفار پنجایعنی 
یهودیت آیینی زنده و مطرح اسـت و در میـان ادیـان ابراهیمـی،     

توانـد   رود. بررسی نمادهاي این دین می شمار می ترین دین به قدیمی
 ،شک ید. در میان همۀ این نمادها، ببکنکمک زیادي به شناخت آن 

رود  ار مـی شـم  ها بهترین آن ترین و باارزش یکی از مهم» تابوت عهد«

 اي نزد یهودیان دارد. که اهمیت و جایگاه ویژه
بقـره:   در قرآن کریم نیز در دو جا به این نماد اشاره شـده اسـت  

اسـت،  در قـرآن و تـورات ذکـر شـده      آنچه. آشنایی با 39؛ طه: 248
و در  ،داران و پیروان آنها خواهد شـد  موجب نزدیکی هرچه بیشتر دین
گیـرد،   ه ادیان آسمانی صورت مـی عصري که تهاجمات شدیدي علی

تکیه بر نقاط اشتراك ادیان، سبب تقویت جبهـۀ خـداباوران در برابـر    
ضـروري اسـت در راسـتاي ایـن هـدف       ،شود. بنـابراین  مخالفان می

بزرگ، اقداماتی صورت گیرد که این نوشتار نیز همین مقصد را دنبال 
 کند. می

تـابوت یـا   « ،دیگـر اسرائیل و به عبـارت   دربارة اینکه تابوت بنی
و محتویات  هچه بوده و به دست چه کسی ساخته شد» صندوق عهد

، در روایـات و تفاسـیر اسـالمی و    هداد آن را چه چیزي تشـکیل مـی  
به ایـن   ،سخن بسیار است. در ادامه ،همچنین در عهد عتیق (تورات)

کنـیم و پـس از بررسـی و     یقرآن و تورات اشاره مـ  مطالب به نقل از
شـده   ذکرشده در این دو منبع وحیانی، از مباحث مطـرح ت نکاتطبیق 
 .کردگیري خواهیم  نتیجه

 »تابوت عهد«شناسی واژة  مفهوم
 تابوت الف)

دربارة ریشۀ این واژه و تحول واژگـانی و معنـایی آن، آراء گونـاگونی    
را عبـري و   »توبـوت «یا  »تبوت«و  »تابوت«وجود دارد. برخی واژة 

آنچه از آن بیرون آید، پیوسته بـه  «به معناي  »توب«برگرفته از واژة 
 .)179، ص14، ج1385، بجنـوردي  موسوي( اند دانسته» آن باز گردد

 داننــد مـی » فــاعول«و بـر وزن  » تبــت«برخـی دیگــر ریشـۀ آن را   
ــن ــور،  (اب ــر وزن  17، ص2ق، ج1405منظ ــري آن را ب ــول دیگ ). ق

، 1، ج1360(مصـطفوي،   دانسته است» تابوه«و اصل آن را » فعلوه«
اسـت و ایـن واژه    »صـندوق «بـه معنـاي   » تابوت«). کلمۀ 353ص
و بـه معنـاي   » تـوب «از مـادة  » فعلـوت «اند صیغۀ  که گفته گونه آن
اند براي این اسـت کـه    گفته »تابوت«است. اگر صندوق را  »رجوع«

رود و بـه آن رجـوع    مـی  آنصاحبش همواره و پی در پی بـه سـراغ   
 ).437، ص2، ج1374(طباطبایی،  کند می

داند که با چوب سـاخته شـده و    آن را چیزي می راغب اصفهانی
، اصــفهانی (راغــب در آن حکمــت، علــم، ســکینه و آرامــش اســت 
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اي از اهل لغت نیز آن را صندوقی از چوب یـا   ). عده72ق، ص1404
هـایی بـر روي آن قـرار     ها و صورت اند که نقش آهن یا سنگ دانسته

 ).81، صق1408نیس و دیگران، ا( دارد

 ب) عهد
فـارس،   است کـه بـه معنـاي احتفـاظ (ابـن     » ع ه د«ریشۀ این واژه 

) و 3ق، ص1414) و وصـــیت (فراهیـــدي،   167، ص4ق، ج1404
داري پیوسته از چیزي است. اما هریـک از ایـن معـانی برحسـب      نگه

در » عهـد «توان گفت:  کار رود. می تواند در معناي عهد به  اقتضا، می
است و همۀ معانی آن از یک معنا مشـتق  » حتفاظا«اصل، به معناي 

سوگند، وصیت، میثاق، دیـدار و  «به معناي » عهد«شده است؛ مانند 
ترجمـۀ واژة  » عهـد ). «227، ص1، ج1374(طباطبـائی،  » امثـال آن 

شـود، و آن پیمـانی    نیز ترجمه می» میثاق«است که » بریت«عبري 
، 1383دد (مسیري، گر است که با آزادي کامل میان طرفین منعقد می

بست و  )؛ همچون عهدي که خداوند با حضرت ابراهیم74، ص5ج
 ).625، ص1377این پیمانی بین خدا و یک انسان بود (هاکس، 

 تابوت عهدج) 
 ةاي اشاره دارد که در بردارنـد  به صندوقچه »تابوت عهد«صندوق یا 

). این دو لـوح از  236، ص5، ج1383(مسیري،  دو لوح شریعت است
حضــرت نگ سـاخته شـده و بـر روي آن ده فرمـان خداونـد بـه       سـ 

). بـه روایـت   15،16: 32؛ 18: 31(خروج،  نقش بسته است موسی
دو  موسـی حضـرت  )،  1-3: 10؛ تثنیه، 16-20: 32تورات (خروج، 

لوح را به عنوان عهد میان خداوند و قوم اسرائیل تحویل گرفـت کـه   
نقش بسته بود. اما پس از آنکه  گانه با انگشت الهی بر آنها فرامین ده
پرستی قـومش آگـاه شـد، آن دو     از ارتداد و گوساله موسیحضرت 

 موسـی حضرت لوح را شکست. خداوند قوم برگزیده را بخشید و از 
 154در آیۀ  ،. به این موضوعسازدخواست دو لوح دیگر جایگزین آنها 

لوح را هم این دو  موسیحضرت عراف نیز اشاره شده است. اسورة 
داند که بر سر این دو لـوح   اي گذاشت و هیچ کس نمی در صندوقچه

 ).236، ص5، ج1383(مسیري،  چه آمد
هاي دیگري هم دارد که در عهد عتیـق بـه آن اشـاره     این تابوت نام

کـه بـه روایـت تـورات،     » تابوت سکینه یـا تـابوت شـهادت   «شده است: 
از فـراز آن بـا    آن را به فرمـان خداونـد سـاخت و خـدا     حضرت موسی

 تـابوت  که فقط آن ). از8-22: 25کرد (خروج،  تکلم می حضرت موسی
 کلمـۀ  احتمـاالً  و شـده  گفته »اهللا شهادت« آن به بوده، حق نشان معهود

مات « شریف دعاي در که ،»شهادت تابوت« ـین  آمـده،  »سـ  تـابوت  هم
 داده شـهادت  خداوند سوي از طالوت بعث راستی بر که است بحث محل
). ایــن تــابوت را حضــرت 659، ص11، ج1387ت (جــوادي آملــی، اســ

ـایی از   ساخت و بـر روي آن، تـاج  » شطیم«یا مرحق از چوب  موسی ه
طال بود و عصاي حضرت موسی و الواح تورات در آن قرار داشت کـه تـا   

 ). 558، ص1374موجود بود (عمادزاده،  زمان حکومت سلیمان

 تابوت عهد در قرآن
یک بار در داستان به دنیـا   :کار رفته است ه ر این واژه بدر قرآن، دو با

و قرار دادن او توسـط مـادرش در صـندوق و     موسیحضرت آمدن 
ن ایـن صـندوق را از   سپردن آن به آب دریا که طی آن، همسر فرعو

یعنـی   ،در خانۀ دشـمن خـود   موسیسان حضرت  آب گرفت. بدین
 39 و 38آیـۀ   در اجرامـ فرعون، رشد کرد و به سن جوانی رسید. این 

 سورة طه آمده است.
بار دیگر در جریـان برگزیـده شـدن طـالوت (شـائول) از سـوي       

اسرائیل و اعطاي تابوت عهد  روایی در میان قوم بنی خداوند به فرمان
نشانۀ پادشاهی طـالوت و منصـوب بـودن او از سـوي     به این قوم به 

م   «نـد:  ک خداوند، که قرآن این واقعه را اینچنین بیـان مـی   قـالَ لَهـ و
نْ ربکُـم و    سکینَۀٌملْکه أَنْ یأْتیکُم التَّابوت فیه  آیۀَنَبِیهم إِنَّ  ۀٌ مـ یـقب 

ک    إِنَّ فیتَحملُه الْمالئکَۀُ و آلُ هارونَ   مما تَرَك آلُ موسى ۀً ذلـ لَآیـ 
 ).248(بقره: » لَکُم إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ

با مراجعه به برخی از تفاسیر و بررسی آراء و نظرات مفسران، 
شود که این تابوت، همان صندوقی اسـت کـه خداونـد     معلوم می

فرستاد تا فرزندش را در آن بگـذارد.   براي مادر حضرت موسی
اسـرائیل   سپس آن صندوق را به دریا افکند و این تابوت نزد بنـی 

جسـتند (طوسـی،    ه آن تبرك میبسیار گرامی و با ارزش بود و ب
، 1تـا، ج  ؛ عروسـی، بـی  77تـا، ص  ؛ شـبر، بـی  292، ص2تا، ج بی
). برخی از روایات نیز 174، ص2تا، ج ؛ مکارم شیرازي، بی246ص

و کـان  «فرمودنـد:   که امام بـاقر  کند؛ چنان این معنا را تأیید می
التابوت الذي أنزل اهللا علی موسی فوضعته فیه أمه و ألقتـه فـی   

 ).81، ص1ق، ج1404(قمی، » یمال
ــدایش و    ــان پی ــابع تفســیري در بی ــن من بخــش دیگــري از ای
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اند. برخی  سرگذشت تابوت یا صندوق عهد بسیار مختلف سخن گفته
دانند کـه  می آن را فرود آمده از بهشت در زمان هبوط حضرت آدم

صورت پیامبران در آن نقش بسته بود و هریک از پیامبران تـا زمـان   
آن را بـه   ـ  اسـرائیل  پـس از آن در میـان بنـی    و ـ  عقوبحضرت ی

نصـاري،  ا؛ 130ق، ص1388(بیضاوي،  رسانده است پیامبر بعدي می
). برخی دیگر تـابوت را  295، ص2تا، ج ؛ رازي، بی248ق، ص1376

(سـیوطی،   داننـد  و به فرمـان خـدا مـی    موسیحضرت ساختۀ خود 
 ). 314ص، 2-1ج ق، 1404

 بوت عهدها و اوصاف تا ویژگی
 الف) اندازه و جنس

از دیدگاه بیشتر کتب تفسیر قرآن و آراء مفسـران، انـدازة طـول ایـن     
، 2تـا، ج  (طوسـی، بـی   اسـت بـوده  ذراع  2ذراع و عرض آن  3تابوت 
ــی،292ص ــی ؛ عروس ــا، ج ب ــاري، 250، ص1ت ، 3ق، ج1376؛ انص
). برخی از محققان طول و ارتفاع 298، ص2تا، ج ؛ رازي، بی248ص

ــرض آن را  5/1آن را  ــته 5/2و ع ــد ذراع دانس ــادزاده،  ان ، 1374(عم
). این تابوت از چوب شمشاد ساخته و با طال زینت داده شده 557ص
؛ 130، ص 1ق، ج1388؛ بیضـاوي،  298، ص 2تـا، ج  (رازي، بی بود

وقتی از میقات و شـفاعت   ). حضرت موسی19، ص1365مهدوي، 
کـه سـایر   را ت صـندوقی  تصمیم گرف ،اسرائیل فراغت یافت قوم بنی

از طـال   ،بـود  »تـابوت عهـد  «ساختند و به نـام   یپیامبران از چوب م
دسـتور   ،که زرگري توانا بـود  ،بصلیلبه مردي به نام  ،رو بسازد. ازاین

هاي طـال   داد تا صندوقی از چوب شمشاد بسازد و داخل آن را با ورق
» مرحمـت  تخت«تختی از طالي ناب به نام  ،بپوشاند. عالوه بر این

روي هم بودند نیز نصب کردنـد   هکه روبرا ساختند و دو فرشتۀ زرین 
، 1374(عمـادزاده،   که بال و پـر آنهـا تمـام تخـت را فراگرفتـه بـود      

 ).119تا، ص  بی مهرین شوشتري،؛ 557ص

 ب) محتویات و اجزا
بها و مقدس وجـود داشـت کـه در     ی گرانیدر داخل این تابوت، اشیا

 :شود میشاره این بخش به آنها ا
در واپسـین روزهـاي    موسـی حضرت اي بر این باورند که  عده

که احکام خداونـد بـر آن نوشـته    را، عمر خویش، الواح مقدس تورات 
همچـون زره، عصـا و    ،هـا  به ضـمیمۀ برخـی از یادگـاري    ،شده بود

 (مکـارم  سپرد بن نون یوشعدر آن نهاد و به وصی خود،  ،هایش لباس
 ).438، ص13ق، ج1423مجلسی، ؛ 174، ص2تا، ج ، بیشیرازي

موسی و هارون در این  مانده از آل برخی معتقدند: آثار برجاي
هـاي   ، پـاره تابوت قرار داشت که شامل عصاي حضرت موسـی 

و نیــز  هـاي حضــرت موســی  الـواح تــورات، قســمتی از لبــاس 
؛ 292، ص2تـا، ج  هایی از انبیاي پیشین بـود (طوسـی، بـی    نشانه

). ناگفتـه نمانـد کـه آل هـر کـس،      247، ص1، جتـا  عروسی، بی
موسـی و   شود. پس آل بیت اوست که خود او را هم شامل می اهل

بیـت   هارون عبارت است از: خود حضرت موسی و هارون و اهـل 
 ).441، ص2، ج1374آن دو (طباطبائی، 

برخی عالوه بر نکات مزبور، لباس و عصاي هارون و امر به جهاد 
اند  اسرائیل را نیز از محتویات تابوت عهد برشمرده و کشتن دشمنان بنی

). گروه دیگري از مفسران، نعلـین و  250، ص3ق، ج1376(انصاري، 
و عمامۀ هارون و مقداري از غذایی را که  هاي حضرت موسی کفش

اسرائیل بر آنان فرو  خداوند در صحراي سینا و در جریان سرگردانی بنی
انـد (طبرسـی،    ات این تابوت ذکر کردهفرستاده بود (من) نیز از محتوی

 ).130، ص1ق، ج1388؛ بیضاوي، 614، ص2-1، ج 1365
برخی نیز بر این باورند کـه داخـل ایـن تـابوت، عصـا و لبـاس       

فـرج   ۀهمچنین کلم ،»من«موسی و هارون، دو لوح تورات، حضرت 
ال إله إال اهللا الحلیم الکریم و سبحان اهللا رب السموات السبع و رب «
 ،و قبـاي او  ،، عمامۀ هـارون »رش العظیم و الحمد هللا رب العالمینالع

 رفـت، قـرار داشـت    شمار مـی  اسرائیل به اي براي اسباط بنی که نشانه
 .)441، ص2ق، ج1404(سیوطی، 

 و معناي آن» سکینه«ج) 
ترین ویژگی تابوت عهد، ایجاد روحیـه و آرامـش    مهم :توان گفت می

 تعبیـر شـده  » سکینه«اسرائیل بوده که در قرآن از آن به  در میان بنی
است. ایـن کلمـه بـه معنـاي سـکون و خـالف حرکـت اسـت و در         

شـود و معنـایش قـرار     سکون و آرامش قلب اسـتعمال مـی   خصوص
ــاطنی در تصــمیم و اراده اســت   ــرفتن دل و نداشــتن اضــطراب ب  گ

ــا ــد  438، ص2، ج1374ی، ئ(طباطب ). ممکــن اســت از کــالم خداون
، روحی است الهی و امري اسـت از  »سکینه«ستفاده شود که مراد از ا

شـود و   آرامش و استقرار نفس و محکمی دل می موجبسوي او که 
 اش خارج شـود  گردد که کالم از معناي ظاهري نمیاین توجیه باعث 
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که مبدأ فاعلی باألصاله اسـت، سـکینه را    ،). خداوند440(همان، ص
که مبدأ قابلی پذیرش سـکینه اسـت، آن    ،فرستد و قلب مؤمن فرومی

کند. فرشـتگان و نیروهـاي الهـی نیـز مبـادي قریـب        را دریافت می
و « دهنـد:  اند و آن را در قلب مؤمنان جاي می سکینه ذي  هـ  أنـزَلَ  الـَّ
زدادوا  المؤمنینَ قُلوبِ فی السکینَۀَ یـایمانـاً  ل  ع هِم  مـإیمـان  لّـهول  نـودج 
ماواتلیماً اهللاُ وکانَ واألرضِ السکیما عمحـل ). در آیـۀ  4: (فـتح » ح 
که در بعضـی   اشاره به مبدأ فاعلی آن دارد؛ چنان »سکینه«بحث نیز 
از اصـل انـزال سـکینه و جاسـازي آن در قلـب رسـول        ،آیات دیگر

لَ  إذ«است: و مؤمنان سخن به میان آمده  اکرم عـذینَ  ج  کَفَـروا  الـَّ
ۀِ  حمیۀَ الحمیۀَ قُلوبِهِم فی لیـاهللاُ فَـأنزَلَ  الجاه  کینَتَه لـی  سـع  هسـولر 

ــی المــؤمنین ــد«)؛ 26(فــتح: » وعلَ ــی لَقَ ضــنِ اهللاُ ر نینَ عــؤم ذ الما 
بایِعونَکی رَةِ تَحتالشَّج ملکینَۀَ  فَـاَنزَلَ  قُلـوبِهِم  فی ما فَع لَـیهِم  السـع 
 ).655، ص11، ج1387دي آملی، ) (جوا18(فتح: » قریباًفَتحا  وأَثابهم
 »آرامـش « معنـاي ، اسم مصدر و به »سکون«از مادة  »سکینه«

است؛ مانند بقیه، قضیه و عزیمه. منظور از آن در این آیه، آرامش دل 
، 2جتـا،   شیرازي، بی ؛ مکارم292، ص2تا، ج (طوسی، بی و جان است

چیزي است که موجب سکون نفـس،   ،یعنی در این تابوت ؛)175ص
شـود؛ ماننـد قـرآن،     وت قلب، ثبات قدم و غلبه بر دشمنان دین میق

 ).507، ص2، ج1374(طیب،  دعاها و حرزهاي مأثور
قلب تـابوت عهـد اسـت و مـراد از آن     » سکینه«برخی معتقدند: 

، 1ق، ج1388(بیضــاوي، » علــم، اخــالص، وقــار و آرامــش اســت«
ی است همان طمأنینه، احساس امنیت و قوت قلب» سکینه). «130ص

اسرائیل  که خداوند آن را در این تابوت، قرار داد تا به وسیلۀ آن، قوم بنی
منزلۀ پرچم بزرگی  احساس آرامش و امنیت کنند. در واقع، این تابوت به

؛ 614، ص2-1، ج 1365ها بود (طبرسی،  براي ایجاد روحیه در جنگ
»  نهسکی«). گروهی نیز بر این باورند که 410، ص1ق، ج1431بالغی، 

صورتی از یاقوت زرد است که دو بال و سر و دمی مانند سر و دم گربه 
اي بهشـتی اسـت و    روایت شده کـه در آن رایحـه   دارد. از معصوم

؛ 135، ص1ق، ج1415صورتی مانند صورت انسـان دارد (طبرسـی،   
؛ 293، ص1تـا، ج  ؛ زمخشري، بی317، ص2-1ق، ج 1404سیوطی، 
و بـه معنـاي   » فعیلـه «ا بـر وزن  ). برخـی آن ر 77تـا، ص   شبر، بـی 

اسرائیل هم بـه   گویند: هرجا تابوت بود، بنی دانند و می می» طمأنینه«
یعنی: رحمتی از جانب » سکینه«یافت.  واسطۀ آن، تسلی و آرامش می

 ).298، ص2تا، ج خداوند (رازي، بی

آمده که  در برخی منابع تفسیري و روایی و به نقل از امام رضا
اسـرائیل   گفت؛ هرگاه بنـی  خداوند است که سخن می ، روح»سکینه«

کرد و با  کردند، خداوند آنان را هدایت می اختالف میاي  ئلهدربارة مس
 کـرد  ، حقیقت را برایشـان بیـان مـی   سان گفت و بدین آنها سخن می
). همچنین 250، ص1تا، ج ؛ عروسی، بی292، ص2تا، ج (طوسی، بی

 ياین تـابوت را در جلـو   ،شمنانشاناین قوم هنگام مبارزه و جهاد با د
کشتند و  کردند؛ یا می دادند و هرگز عقب نشینی نمی سپاه حرکت می

نقـل   ). از امام رضـا 247، ص1تا، ج (عروسی، بی شدند یا کشته می
شـود و   و از بهشت خارج مـی  ،، بادي است خوش»سکینه«شده که 
ان است و هم ،چون صورت انسان دارد و با پیامبران استهمصورتی 

در هنگام سـاخت کعبـه نـازل شـد و بـه او       ابراهیمحضرت که بر 
(صـدوق،   ، کعبه را به آن پایه، بنا نمودابراهیمحضرت کمک کرد و 

 ).471، ص1389

 ها د) سایر ویژگی
هاي دیگري نیز  این تابوت ویژگی ،افزون بر خصوصیاتی که ذکر شد

 شت؛ از جمله:دا
بــراي  ،شــد. بنــابراین ، گنــاه محســوب مــیآندســت زدن بــه 

هایش عبور داده بودنـد   جایی و حرکت دادن آن، چوبی را از حلقه هجاب
 دادنـد  ، آن را حرکـت مـی  کنندگان دو طرف چـوب را گرفتـه   و حمل

 اسـرائیل  بنـی  میـان  تابوت این ). همواره293، ص2تا، ج (آبادانی، بی
 کـان کود دست ۀبازیچ و کردند حرمتی بی آن به اینکه تا بود، گرامی
 و عـزت  از بـود،  نزدشـان  تـابوت  که وقتی تا اسرائیل بنی. گرفت قرار

 تـابوت  به و شدند آلوده گناه به که هنگامی اما بودند؛ برخوردار شرف
 بـه  را طالوت که زمانی تا ،گرفت آنان از را آن خدا کردند، اعتنایی بی

 آن و داد قرار تابوت همین را او ملک ۀنشان و برگزید آنها دهی فرمان
 ).662، ص11، ج1387(جوادي آملی،  بازگرداند آنها به را

یکی دیگر از خصوصیات مهم این تـابوت، حمـل و حفاظـت آن    
بحث نیز به خوبی بـدان   محلتوسط فرشتگان الهی است که در آیۀ 

 ).411، ص1ق، ج1431(بالغی،  اشاره شده است

 ) تاریخچه و سرنوشت تابوت عهد ه
ـ   اسـرائیل  ییابیم که بن درمی ،مانده از تاریخجا با تورق در صفحات به
، همـراه بـا   متعـدد هاي  فراز و نشیب ـ  ور تأملخاین قوم پیچیده و در
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آن غـارت   حاصـل سوز را پشت سـر گذاشـته کـه     هاي خانمان جنگ
شـمار و نیـز مفقـود     هاي بـی  اموال، نابودي معابد، کشته شدن انسان

باارزشـی کـه نسـخۀ    همان صندوقچۀ  ؛گشتن تابوت عهد بوده است
در  ویـژه  بـه شد. در منابع اسالمی و  داري می اصلی تورات در آن نگه

پیـدایش و سرنوشـت ایـن تـابوت،      چگـونگی  دربارةکتب تفسیري، 
که در این بخش به آن است مشابهی صورت گرفته  هاي تقریباً بحث

 کنیم: اشاره می
 گونه که ذکر شد، از دیدگاه برخی مفسران و بخشـی از  همان

احادیث اسالمی، تابوت عهـد همـان صـندوقی اسـت کـه مـادر       
او را در آن گذاشت و بـه دریـا افکنـد (جـوادي      حضرت موسی

وسـیلۀ کـارگزاران    ) و هنگامی که به653، ص11، ج1387آملی، 
داري  فرعون از دریا گرفته شد، همچنان در دستگاه فرعـون نگـه  

ایـن صـندوق   اسرائیل افتـاد و آنهـا    شد و سپس به دست بنی می
جسـتند   شـمردند و بـه آن تبـرك مـی     انگیز را محترم مـی  خاطره

). ایـن صـندوق پـیش از    174، ص2تـا، ج  (مکارم شـیرازي، بـی  
نیز قداست داشته؛ زیرا در خطـاب بـه مـادر آن     حضرت موسی
أن اقذفیـه  «تعریف آمده اسـت:  » ال«با » تابوت«حضرت، کلمۀ 

وت خاصـی نیـز مطـرح    در هنگام این محاوره، تـاب ». فی التابوت
اشاره به آن موجود عینی باشد، پـس مقصـود   » التابوت«نبوده تا 

 ).653، ص11، ج1387همانا معهود قدسی است (جوادي آملی، 
اسرائیل بود  شمار خداوند به بنی هاي بی تابوت عهد نعمتی از نعمت

بخشید  و همیشه همراه این قوم بود و به آنها قوت قلب و ثبات قدم می
خواستند با دشمنان خود بجنگند،  ار عجیبی داشت. هرگاه آنها میو آث

دادنـد و در   این صندوق را پیشاپیش لشکر و در صفوف مقدم قرار می
شـد و در عـوض،    این حال، قلب آنان از دلهره و اضطراب آسوده مـی 

، 1379کرد (جـادالمولی،   میان دشمنانشان ترس و اضطراب ایجاد می
اسـرائیل بـود، از عـزت و     ین تابوت نـزد بنـی  ). تا زمانی که ا227ص

اعتنایی نسـبت بـه آن و نیـز     عظمت برخوردار بودند؛ ولی به علت بی
شان، دشمنان بر آنها تسلط یافتند و تابوت را از  تضعیف مبانی اعتقادي

 ).253، ص2تا، ج ایشان ربودند و به غارت بردند (آلوسی، بی
بوت مقدسـی را کـه   ها به حـدي رسـید کـه تـا     بندوباري این بی

و به آن دست بزند، ابـزار   کندآن را لمس حتی کس حق نداشت  هیچ
کار به جـایی رسـید کـه تفرقـه و      در نتیجه،دست کودکان شده بود. 

ی از دشـمنان شکسـت   پدر اختالف در میان آنان گسترش یافت و پی

تـا،   (عروسی، بـی ند شد خوردند و فرزندانشان به اسارت گرفته می می
اي  نام داشتند که فرقه »عمالقه«اسرائیل  ی). دشمنان بن246، ص1ج

که بخشی از بیابان تیـه بـود،    ،»أریحا«از قوم عاد بودند و در منطقۀ 
تا،  طوسی، بی؛ 314ص، 2-1ج  ق،1404(سیوطی،  کردند زندگی می

 ).292، ص2ج
اسـرائیل را چنـین نقـل     مورخان موضوع برگشتن تابوت به بنـی 

خانـۀ   آن را بـه بـت   ،شمنان، تابوت را غارت کردنداند که وقتی د کرده
تـا جـایی    ،خود آوردند و در محلی گذاشتند و بدان استخفاف نمودنـد 

دادند و به همین خاطر، همـۀ آنهـا بـه     دانی قرار که آن را در سرگین
). پـس از مـدتی   19ص ،1365(مهـدوي،   مرض بواسیر دچار شـدند 

د کـه اثـر ایـن تـابوت     دردي در گردن خود احساس کردند و دانسـتن 
بردنـد   اما هرجا تـابوت را مـی   ،جاي آن را تغییر دادند ،است. به ناچار

درصدد برآمدنـد تـا آن را    ،رو کرد. ازاین بال، وبا و مرگ شیوع پیدا می
آن را  .شـان خـارج کننـد    اسرائیل بازگردانند و از محل زنـدگی  یبه بن

ها را رهـا کردنـد.   روي تختی گذاشتند و بر پشت دو گاو بستند و گاو
اسـرائیل سـوق دادنـد.     سوي بنـی ه فرشتگان الهی آمدند و گاوها را ب

، 1386(رسـولی،   ، تـابوت عهـد بـه میـان قـوم بازگشـت      سان بدین
، 2تـا، ج  رازي، بی، 174و175، ص2جتا،  ؛ مکارم شیرازي، بی499ص
، 2-1ج ، 1365طبرسـی،  ؛ 293، ص1تـا، ج  زمخشري، بی؛ 295ص
 صحیح روایات سوي از و ندارد قرآنی قطعی دسن قصه ). این615ص
ـ  ظـاهر  خالفحتی  بلکه نشده، تأیید نیز  »المالئکَـۀ  تَحملُـه « ۀجمل

 ،رو ازاین .است داده نسبت فرشتگان به را حمل که است) 248(بقره: 
 معنـاي  بـه  ،فرشـتگان  وسـاطت  بـه  تـابوت  حمل اما .است اعتبار بی

 ماننـد  اسـت؛  مقبول و عقولم هم آن مانند و سوق یا قیادت هدایت،
 تـابوت  حمـل  بنـابراین  .دیگـر  جاي به جایی از زا باران ابرهاي حمل
، 11، ج1387(جـوادي آملـی،    بـود  خواهـد  ممکـن  ابـر  حمـل  نظیـر 
 ).657و656ص

اسرائیل از یکـی   یاي از بن این جریان مقارن بود با درخواست عده
آنـان از   مبنـی بـر نجـات و رهـایی     سـموئیل از پیامبرانشان به نـام  

باشـند. آنـان از    تري داشـته  ، تا زندگی آسودهها ها و گرفتاري بدبختی
خواستند که پادشاهی برایشان انتخاب کند تا اوضـاع آنهـا را    سموئیل

از خـدا   سـموئیل سروسامان بخشد و بـر دشمنانشـان پیـروز شـوند.     
تا فردي شایسته را براي رهبري قـوم برگزینـد و او را    کرددرخواست 

 سـوره بقـره بـه همـین جریـان اشـاره دارد       248نمایـد. آیـۀ    معرفی
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کـه منصـوب    ،هم طـالوت را  سموئیل). 228، ص1379(جادالمولی، 
اسرائیل گماشت؛ اما باز هم ایـن قـوم    یدهی بن به فرمان ،خداوند بود

گیر، نافرمانی کردند و پادشاهی طالوت را نپذیرفتند. آنهـا دلیـل    بهانه
نشانۀ پادشاهی او و دلیل منصوب بودن او  :پیامبرشان گفت خواستند.

از سوي خداوند، بازگشت تابوت عهد به میان ایشان اسـت. از جملـۀ   
اسـرائیل   شود که تابوت در آن زمـان نـزد بنـی    استفاده می» یأتیکم«

 محـل ). از سـیاق آیـۀ   506و507، ص2، ج1374نبوده است (طیب، 
فـاق افتـاده و ایـن    ات آید که این جریان، واقعـاً  بحث هم به دست می

 اسرائیل بازگشته و آنان به پادشاهی طالوت یقـین پیـدا   تابوت به بنی
 ).392، ص1ق، ج1386قطب، سید( کرده بودند

طالوت از میان جوانان قومش، هفتاد هزار تن را براي مبارزه 
ق، 1388با دشمنان آماده کرد و به جنگ عمالقه رفت (بیضاوي، 

این جنگ، به پیروزي رسیدند. این اسرائیل در  ). بنی130، ص1ج
بـه   ها و افتخارات ادامـه داشـت. پـس از طـالوت، داود     پیروزي
دهی رسید. او تـابوت عهـد را بـه اورشـلیم بـرد و آنجـا را        فرمان

رهبـري   پایتخت خود اعالم نمود. پس از او فرزنـدش سـلیمان  
این قوم را برعهده گرفت. او معبد بزرگی (هیکل) بنـا نهـاد کـه    

). تابوت عهد تا 50و49، ص 1390گاه یهودیان شد (طاهري،  هقبل
ق.م باقی بود، امـا  586در سال » بختنصر«ویرانی معبد به دست 

پس از آن دیگر اثري از آن بر جاي نبود و به غارت رفت. برخـی  
 از مفسران عقیده دارند که تابوت عهد و عصاي حضرت موسی

شـود   ت از آنجا خارج میدر دریاي طبریه است و قبل از روز قیام
). در روایات آمده اسـت کـه   314، ص2-1ق، ج 1404(سیوطی، 

اسـت (ر.ك: مفیـد،    بیـت  نزد اهل تابوت عهد حضرت موسی
). ما مسلمانان معتقدیم که ایـن تـابوت   181و182، ص2تا، ج بی

است و برهان ایشـان بـراي قـوم یهـود، آوردن      نزد امام زمان
گونه کـه ایـن تـابوت، برهـانی بـر       نتابوت عهد خواهد بود؛ هما

 منصوب بودن طالوت از سوي خداوند بوده است.

 تابوت عهد در تورات
آن، مطالبی دربارة این تابوت » تثنیۀ«و » خروج«در تورات و در سفر 

ذکر شده است. تابوت یا صندوقچۀ پیمان و میثاق الهی جعبۀ مقدسی 
به عنوان سلطنت  است که تعدادي اشیاي مقدس در آن قرار داشت و

 ).589، ص2، ج1374گردید (ویر،  دنیوي خداوند تلقی می

 ها و خصوصیات تابوت عهد ویژگی
جزئیات ساخت این تابوت به خوبی از سوي خداونـد بیـان    ،در تورات

شده که این نشانگر اهمیت این موضوع است. اینـک برخـی از ایـن    
 مشخصات:

 و معناي آن »سکینه«الف) 
نیـز گفتـه   » صـندوق سـکینه  «یـا  » تابوت شهادت«به تابوت عهد، 

اي دخیل در عربـی   هرا واژ »سکینه«). برخی 26: 30(خروج،  شود می
اننـد کـه در ترجمـۀ    د در زبان عبري مـی » شکینه«و برگرفته از واژة 

در فلسـفۀ   »شـکینه «گوینـد.   مـی » ترگوم« ،آرامی عهد عتیق به آن
و جهـان اسـت کـه     مثابـۀ میـانجی الهـی در میـان خـدا      به ،یهودي
دهندة حضور و تجلی خدا در میان مـردم اسـت کـه خداونـد از      نشان

و » روشـنایی مقـدس  «کند.  میان فرشتگان، مشیت خود را اعالم می
 (موســوي اســت »ســکینه«نیــز از دیگــر مفــاهیم » فــروغ الهــی«

 .)108، ص3م، ج2008الیاس، ؛ 180، ص14، ج1385، بجنوردي

 ب) اندازه و جنس
از داخل و خارج به طال آغشـته   وصندوقی از چوب اقاقیا  تابوت عهد،

). طول این تـابوت  11: 25خروج، ؛ 108، ص3م، ج2008الیاس، بود (
 سیسـن،  بـن ؛ 10: 25(خروج، بود ذراع  5/1و عرض و ارتفاع آن  5/2

ساخت ایـن   ).209، ص1995عبدالملک و دیگران، ؛ 460، ص1996
(تثنیه،  ت داده شده استنسب» بصلئیل«و  موسیحضرت تابوت به 

 ).2،3: 37خروج، ؛ 4: 10

 ج) محتویات و اجزا
اسرائیل منقوش  که بر روي آن میثاق الهی با قوم بنی ،دو لوح سنگی

» تـابوت عهـد خداونـد   «) و به آن  497، ص1390(ناس،  بوده است
زیرا ده فرمان اسـاس و  در این تابوت قرار داشته است؛ شود  یگفته م

، 3، ج2008(الیـاس،   اسـت بـوده  اسـرائیل   یخدا و بنـ  پایۀ عهد میان
را نیـز از  » مـن «). عالوه بر این دو لوح، عصـاي هـارون و   108ص

 ).209، ص1995(عبدالملک و دیگران،  اند محتویات تابوت برشمرده

 ها د) سایر ویژگی
نوشت و به او داد. این وصـایا   موسیحضرت خداوند وصایا را براي 
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اسرائیل آن عهـد را در   یاش بود. بن قوم برگزیده همان عهد خداوند با
 کردنـد  هـاي خـود حمـل مـی     اي قرار دادند و آن را بـا محمـل   خزانه

بجز طبقۀ کاهنان و ربانیـان   ،کس هیچ ).244، ص2005(تورکمانی، 
(خروج،  تقدیس شده حق نداشت حتی به چوب این تابوت دست بزند

ت درون آن. اگـر کسـی   تا چه رسد به رؤیت یا لمس تـورا  ،) 29: 30
کـه در درون آن   ،شـد روحـی قـادر و توانـا     مرتکب چنین گناهی می

 ).497، ص1390(ناس،  کرد او را هالك می ،نهفته بود
هـاي مصـري کـه تـابع الهـۀ       طرح تابوت عهد بر اساس هیکل

اوزیرس بودند، ساخته شد. این تابوت چهار گوشۀ طالیی بـه شـکل   
انات نمادینی بود که حزقیال نبی بـه  داشت که شبیه حیو» ابوالهول«

یکی از آنها سري به شکل شیر، دومی سر گاو،  .آن اشاره کرده است
م، 1995(عیـد،   سومی سر کـرکس و چهـارمی سـر انسـان داشـت     

اي بود که کاهنـان تـوراتی همـان راه و     ). این طراحی به گونه16ص
 حتـی در پوشـیدن لبـاس و    ،رسم کاهنان مصري را در پیش گرفتند

 بودنـد  آنهـا  رشـان نیـز تحـت تـأثیر    ئهاي برگزاري مراسم و شعا راه
 ).244، ص2005 (تورکمانی،

 وجه تسمیۀ تابوت عهد
 ؛نامیده شـده اسـت   »تابوت عهد«این صندوق براساس متن تورات، 

الواح سنگی حاوي ده فرمـان   موسیحضرت زیرا مشهور است که 
فرمان خداونـد در ایـن    به ،که در کوه سینا دریافت کرده بود ،الهی را

به  موسیحضرت صندوق نهاد. این در حالی است که بنا بر تورات، 
گوید: تورات، و نه الواح  می ،کردند الویانی که تابوت عهد را حمل می

امـا خـودش در    .)27ــ 26: 31را در کنار تابوت عهد بگذارید (تثنیـه،  
خـودش  کـه   ،گذشته، الواح عهد را در صندوقی با مشخصـاتی دیگـر  

رسـد کـه جـز     ). به نظر می5-1: 10قرار داده بود (تثنیه،  ،ساخته بود
، مراد از تمـام اشـارات عهـد عتیـق،     »تثنیه«سفر  10باب  5ـ1آیات 

خسـتین بـار در سـفر    ناسـت کـه    بصـلئیل  ۀساخته همان تابوت اولی
اسـرائیل   از آن یاد شده است و همواره در میان بنی 25باب  ،»خروج«

 آن را در هیکل قرار داد. ا آنکه سلیمانحضور داشته ت

 پیشینه و سرگذشت تابوت عهد
شـود. خداونـد اورا بـه     آغـاز مـی   ابراهیمحضرت تاریخ قوم یهود با 
که فرزندانش ملتی بـزرگ   داد خواند و به او وعده سرزمین کنعان فرا

). نکتۀ اصلی این عهد، اعطاي تمام ایـن  2: 17خواهند شد (پیدایش، 
و نسـل   ابـراهیم حضـرت  ه صورت ابدي و همیشگی به سرزمین ب

). ایـن در حـالی اسـت کـه عهـد خداونـد بـا        7،9: 17اوست (همان، 
حضـرت  ، ظهور شـریعت الهـی بـود کـه بـا بعثـت       موسیحضرت 
). 8-3: 19و دریافت الواح در طور سینا عملی شـد (خـروج،    موسی

ــورات، نشــان» عهــد«چگــونگی اســتعمال واژة  ــز در ت ــدة الت ام دهن
که  اي گونه اسرائیل از سوي خداوند به عبودیت و شریعت است؛ به یبن

حتی اعطاي سرزمین به آنان، مشروط به اطاعت از اوامر الهی اسـت  
 شود،هرگاه این اطاعت به عصیان تبدیل  ،). بنابراین8-7: 20(تثنیه، 

دیگر سرزمینی هم در کار نخواهد بود و برگزیده بودن این قـوم نیـز   
، 5، ج1383به انجام کارهـاي نیـک بـوده اسـت (مسـیري،      مشروط 

 ).74ص
اسرائیل از مـاجراي کـوه    و بنی پس از آنکه حضرت موسی

سینا و دریافت الواح فارغ شدند، به راه خود ادامه دادند؛ اما چـون  
معتقد بودند که خداي یهوه همواره همراه ایشان است، الزم بـود  

اط برقـرار سـازند. آنهـا ماننـد     اي بین خود و او ارتبـ  که به وسیله
گذشتگان خود عمل کرده، محلی خاص بـراي مالقـات قـوم بـا     
یهوه تعیین نمودند و معبدي بنا نهادند تا همۀ افـراد بتواننـد او را   

اي مخصـوص بـراي ایـن کـار      عبادت کنند. بدین منظور، خیمـه 
). این 497، ص1390نامیدند (ناس،» خیمۀ عهد«ساختند و آن را 

اش  یاد آن واقعه، یعنی تجدید عهد خدا با قـوم برگزیـده   خیمه به
تعبیه شده بود که با مراسم و تشریفات خاصی آن را همراه خـود  

). عبرانیان در هنگـام  164ـ163، ص1369کوب،  بردند (زرین می
فرود آمدن در هر مکانی، این خیمه را با رعایـت آداب و احتـرام،   

به درون آن  حضرت موسی کردند. در پیشاپیش اردوگاه برپا می
کرد  رفت و به سکوت و انقطاع تمام، کالم یهوه را استماع می می

). بـه همـین    591، ص2تا، ج ؛ آبادانی، بی497، ص1390(ناس، 
انـد. در   داده» کلـیم اهللا «لقب  علت است که به حضرت موسی

توان گفت: ایجاد این مکان، پایـه و اسـاس اجتماعـاتی     واقع، می
 ).14م، ص1998آینده شکل گرفت (عید،  است که در

تـابوتی کـه بعـدها     ؛تابوت عهد در داخل همین خیمه قرار داشت
اسرائیل، نقش مهم و آثار بزرگ و حیـاتی داشـت. ایـن     در تاریخ بنی

اي نهـاده و پیشـاپیش آنـان حرکـت      هصندوق با احترام فراوان در اراب
دند و از آن فیض و بر ها آن را با خود می شد و حتی در جنگ یداده م
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 ).591، ص2تا، ج ؛ آبادانی، بی497، ص1390جستند (ناس، یامداد م
رهبـري   بـن نـون   یوشع، وصی او موسیحضرت پس از وفات 

اسرائیل آغـاز شـد.    دورة داوران بنیسان،  قوم را بر عهده گرفت. بدین
او توانست آرزوي دیرینۀ قوم را تحقق بخشـد و سـرزمین کنعـان را    

 ،»داوران«). اما به تصریح سـفر  44، ص1390(طاهري، کند تصرف 
اسرائیل و ساکنان کنعـان را بـه دسـت     خداوند تمام اقوام مخالف بنی

اسـرائیل را   یداشت تا نسل جدید بنـ  یوشع نابود نکرد و برخی را نگه
رض موعود بجنگنـد و بـا آنـان    ابا ساکنان  :بیازماید و به آنان فرمود

پرسـت   نافرمانی کردند و حتی بت ،پس از یوشعازدواج نکنند. اما آنها 
شد خداوند آنان را مبتال به اسـارت و   بار چنین می هر ،رو شدند. ازاین
کردند، خداوند شخصی را به عنوان  و وقتی توبه می ،کرد یبیچارگی م

فرستاد. این روش بارهـا تکـرار شـد و ایـن      شان می داور براي رهایی
 .)47چرخه ادامه داشت (همان، ص

در این سرزمین و براي ساکنان آن، اشـکال دیگـري نیـز بـراي     
آنهـا   ،). سـرانجام 95ص ،1ج ،1384روایی مطرح شد (پیتـرز،   فرمان

پس از شکست در نبرد با فلسطینیان و غارت تابوت عهد، نیاز به یک 
از رهبران قـوم، شخصـی را بـراي     ،رو پادشاه را احساس کردند. ازاین

). 38، ص2003کردنـد (کـوهن شـربوك،    مقام پادشاهی درخواسـت  
خداوند نیز این درخواست را با کراهـت پـذیرفت و انتخـاب آنـان بـه      

تعلق گرفت و خدا اینچنین ارادة خود را بـا آخـرین داور یعنـی     شائول
) کـه پـس از   95، ص1ج ،1384در میـان گذاشـت (پیتـرز،     سموئیل

). در 463، ص1996سیسن،  به داوري برگزیده شده بود (بن» عیلی«
اسـرائیل رخ داد کـه در    ، جنگی میان فلسطینیان و بنیسموئیلزمان 

آن شکست خوردند. بزرگان قوم دریافتند که نبـودن تـابوت عهـد در    
بـه شـیلوه    خـاطر،  . بـدین میان لشکر، موجب این شکست شده است

گرفتن آن در جایگـاه   تابوت را آوردند. با ورود این تابوت و قرار ،رفته
بـه حـدي کـه     ،دادنـد  اسرائیل فریاد بلندي سـر  م بنیمخصوص، تما

زمین را تکان داد. این فریاد به گوش فلسطینیان رسید و آنها دانستند 
اسرائیل رسیده است. پس ترسـیدند و در نبـرد    که تابوت عهد به بنی

الیـاس،  ؛ 463، ص1996سیسـن،   دیگري آن را به غنیمت بردند (بن
در گذشـته و در زمـان داوري    کـه  گونه همان ؛)216، ص3، ج2008

نیز صـندوق عهـد را غصـب کـرده بودنـد (ولیپـی        »عیلییا  لی عه«
). امـا حضـور تـابوت در میـان آنهـا،      112، ص1، ج1374کالپرمن، 

) و آنهـا  216، ص3، ج2008وجود آورد (الیـاس،   همشکالت فراوانی ب

شـان خـارج کردنـد. ایـن      آن را از محل زندگی ،به هر شکلی که بود
وت توسط فرشتگان به ملتی که ازهم گسیخته شده بود و شریعت تاب

اي براي پادشـاهی   رنگ گشته بود، بازگشت و نشانه در میان آنان کم
 ).217طالوت (شائول) شد (همان، ص

به پادشاهی منصوب شد. او شهر اورشـلیم را از   پس از او، داود
خود منتقـل  یبوسیان گرفت و تابوت عهد را به فرمان خدا به پایتخت 

). پـیش از آن، تـابوت در خانـۀ    99ــ 98، ص1، ج1384 کرد (پیتـرز، 
شـد   داري مـی  نگـه » بعلـه یهـودا  «در دهکدة  أبینادابکاهنی به نام 

ــرمن،  ــی کالپ ــت از   ). داود112، ص1، ج1374(ولیپ ــراي حفاظ ب
شد، سی هـزار مـرد گماشـته بـود و      که به اورشلیم آورده می ،تابوت

 اي برپـا کـرده بـود (همـان،     مرکز شـهر، خیمـه   براي استقرار آن، در
اي با  نخستین تالش براي حرکت دادن آن به خاطر حادثه ).114ص

شکست مواجه شد و ورود تابوت، سه مـاه بـه تـأخیر افتـاد. در ایـن      
فلسـطین بـود (پیتـرز،     از اهالی عوبید أدم جتی ۀمدت، تابوت در خان

ــن99-98، ص1ج ،1384  ،ســرانجام). 464، ص1996سیســن،  ؛ ب
 ،تابوت عهد بـا تشـریفات و شـکوه خاصـی بـه اورشـلیم آورده شـد       

اسرائیل خوشحال بودند و بـا انـواع آالت    و قوم بنی که داود درحالی
چوب سرو و بـربط و دف و دهـل و سـنج، بـه شـادمانی در حضـور       

 .)459، ص1996سیسن،  خداوند پرداختند (بن
و  ناتـان نبـی  ي هـا  با حمایت فرزندش سلیمان ،پس از داود
). او بعـد از  50، ص1390جانشـین او شـد (طـاهري،     صادوق کاهن

بناي هیکل یا همان معبد، تـابوت عهـد را در آن قـرار داد کـه رمـز      
 ۀمقدسی براي عبرانیان قدیم بـود و قبـل از بنـاي هیکـل، در خیمـ     

شـد (فتـاح،    بزرگی قرار داشت و از جایی به جـایی دیگـر بـرده مـی    
 ).38م، ص1997
ــاهی داوددو ــلیمان ران پادشـ ــدار   و سـ ــدرت و اقتـ اوج قـ
شان بود. این رویداد تاریخی لطف خدا بـود   یاسرائیل در تاریخ دین بنی

که تفسیر دینی آن، تحقق عهد مکتوبی است که خداوند در گذشـته  
و آن وعدة سرزمین مقدس است. حکومت ایـن دو   ،با این قوم، بسته

 د به این قوم بوده است.دلیلی بر توجه و عنایت خداون تن
عهـدي کـه از سـوي خـدا بـه       :نظران معتقدنـد  برخی از صاحب

محقق شد. ایـن   و سلیمان داده شده بود، در زمان داود ابراهیم
وجود آمده براي برقراري شریعت و احکـام دینـی   ه از شرایط ب تندو 
برخـی اعمـال    ،رو ازایـن  .برداري کردند نجات قوم خویش، بهره براي



 ۱۳۹۶، بهمن ۲۴۲معرفت، سال بيست و ششم، شماره  يازدهم، پياپي   ۵۸

 
 

دند که در این میان، انتقـال تـابوت عهـد بـه     کرد شریعت را برپا مؤک
اي برخـوردار بـود    اورشلیم و محکم نمـودن هیکـل از اهمیـت ویـژه    

 ).204، ص1998(احمد، 
بندوباري نسبت به شریعت و عمل نکردن بـه   با رواج فساد و بی

بـه اورشـلیم   (بختنصـر)   نبوکدنصـر ق.م  586نبیـا، در سـال   انصایح 
(اپسـتاین،   و شهر و معبد را نابود و با خاك یکسـان کـرد  یورش برد 

تابوت عهد نیز مفقود شد و دیگـر اثـري از    در نتیجه). 57، ص1385
که بـالطبع از میـان رفـتن     ،آن باقی نماند. پس از مفقود شدن تابوت

کاهنـان و   ،هـاي بعـد   نسخۀ اصلی تورات را به همراه داشت، در قرن
. تـالش  کوشیدندمبانی دینی یهودیت  اسرائیل براي حفظ مشایخ بنی

صورت گرفته است. او در سـال   زمینهدر همین  عزراچون همافرادي 
هاي معبد پیدا کرد و ادعا نمـود کـه ایـن     ق.م کتابی را در خرابه 392

یرفتند ذاسرائیل هم آن را پ است و بنی موسیحضرت همان تورات 
 ).148، ص2009و به عنوان متن دینی خود برگزیدند (اسماعیل، 

قصی نیز هاي اخیر رژیم صهیونیستی در اطراف مسجداال حفاري
نسخۀ اصلی تورات است. آنهـا   ،براي یافتن تابوت عهد و به طبع آن

کـه   درحـالی  قـرار دارد، اي از معبد سلیمان  معتقدند که تابوت در نقطه
اسـت و بـا    بنابر روایات اسالمی، این صندوق در اختیار امام زمـان 

، 1، ج1369(کلینـی،   اسرائیل باز خواهـد گشـت   یبه بن ،ایشانظهور 
). 176، ص1ق، ج1404ار، صـفّ ؛ 336ق، ص1418نعمانی، ؛ 338ص

اي از سوي حضرت براي پیروي و اطاعـت   این تابوت برهان و نشانه
اي بـراي   هگونـه کـه نشـان    همـان  ؟یهودیان نسبت به ایشـان اسـت  

 اي گذشته بوده است.ه روایی طالوت در دوران پادشاهی و فرمان
امروزه تابوت عبارت است از: صندوقی چوبی که در آن اسفار 

شـود.   داري می قرار دارد و در معبد نگه گانۀ حضرت موسی پنج
شود. پـس از   هاي عمومی باز می این صندوقچه فقط در مناسبت

شـمار   ترین چیز در کنیسـه بـه   گانه، تابوت عهد مقدس اسفار پنج
ســیار احتــرام اســت. تــابوت در جــایی رو بــه  رود و مــورد ب مــی
 شود. المقدس جاسازي می بیت

ها آداب و رسوم مربـوط بـه تـابوت     رسد اسرائیلی به نظر می
عهد را، که عبرانیان باستان در آن دو لوح شریعت و عهد را نگـه  

اند. البته آنها به این آداب، مفهومی نظـامی   داشتند، زنده کرده می
گانـه در مراسـم    هاي حاوي اسفار پنج ین طوماراند؛ زیرا ا بخشیده

نظامی ارتش اسرائیل از میان دو صف از افراد اسـلحه بـه دسـت    

شود. هنوز هم بعضی از سربازان اسرائیلی طومارهـا   عبور داده می
اي  برند. صـندوقچه  اي با خود به میدان جنگ می را در صندوقچه

دشمنان خود را  خدایا، برخیز و«که بر روي آن نوشته شده است: 
(مسـیري،  » پراکنده کن و بگذار دشمنانت از برابـر تـو بگریزنـد   

 ).237-236، ص5، ج1383

 مقایسۀ تابوت عهد در قرآن و تورات
 ها الف) شباهت

فرمـان   هریک از این دو منبع دینی، دو لوح سنگی مشتمل بـر ده . 1
بـه سـبب    موسـی حضرت داند که  الهی را جایگزین الواح اولیه می

آنها را از شدت عصبانیت، شکست. به این مطلـب   ،اسرائیل رتداد بنیا
، »خـروج «و سـفر   10، بـاب  »تثنیه«عراف، سفر اسورة  154 ۀدر آی
اشاره شده است. تنها این تفاوت وجود دارد کـه قـرآن لفـظ     34باب 

امـا تـورات از دو لـوح سـخن      ،کار بردهه ب ،که جمع استرا » الواح«
 گفته است.

نظـر مشـابهی    این تابوت نیـز تقریبـاً   ظ اندازه و جنسِاز لحا. 2
از مفسـران مسـلمان طـول و     تعداديمیان قرآن و تورات وجود دارد. 

ذراع و جنس آن را هم از چـوب   5/2و عرض آن را  5/1ارتفاع آن را 
ذراع  2و عرضـش را   3انـد. برخـی نیـز طـول آن را      شمشاد دانسـته 

و طول آن  5/1ارتفاع این تابوت  اند. در تورات آمده که عرض و گفته
 است.بوده ذراع و جنس آن از چوب اقاقیا  5/2

یکی دیگر از نقاط اشتراك این دو کتاب مقـدس دینـی ایـن     .3
بـه حسـاب   است که هر دو منبع، دست زدن به تابوت عهـد را گنـاه   

. همچنین در ارتباط با حمـل و حفاظـت ایـن تـابوت توسـط      آورد می
ن آن در مقابل لشکر در هنگـام جنـگ بـراي    فرشتگان و حرکت داد

 قوت قلب و پیروزي، نظر یکسانی دارند.
این دو متن دینی نزدیک نیز دیدگاه » سکینه«در باب مفهوم . 4

رسد. تورات، آن را تجلی و حضور خداوند در میان مـردم و   به نظر می
؛دانـد  ت او از میان فرشتگان نصب شده بر روي تابوت میاعالم مشی 

کند که چیـزي   رآن آن را نوعی آرامش و استقرار نفس معرفی میو ق
شبیه دعاها و حرزهاي مأثور است. ناگفته نماند کـه برخـی مفسـران    

اند. برخی نیـز آن را   دانسته »علم، وقار و اخالص«مراد از این واژه را 
 سـان  گویـد و بـدین   داننـد کـه سـخن مـی     می »روح و رحمت خدا«

 .کند میاختالف این قوم را رفع 
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 ها ب) تفاوت
ل بـه  یـ سرنوشت تابوت عهد از منظر تـورات، معلـوم نیسـت و قا   . 1

ق.م  586مفقود شدن آن پـس از تخریـب معبـد سـلیمان در سـال      
است؛ اما با وجود سکوت قرآن نسبت به این موضوع، براساس برخی 

اي بـراي   اسـت و نشـانه   روایات اسالمی، این تابوت نزد امام زمان
که بـا ظهـور ایشـان     بودهآن حضرت از جانب خداوند  منصوب بودن

 ).36، ص53ق، ج1403(مجلسی،  نمایان خواهد شد
از دیدگاه بیشتر مفسران قرآن، تابوت عهـد همـان صـندوقی     .2

او را در آن نهاد و به دریا افکند؛ اما تورات این  است که مادر موسی
 وق است.پذیرد و قائل به تفکیک میان این دو صند نظر را نمی

برخی از کتب تفسیر قرآن، تابوت عهد را فرود آمده از بهشت  .3
دانند که صورت پیامبران در آن نقش بسـته   می در زمان هبوط آدم

 ۀرسـید. برخـی نیـز آن را سـاخت     بود و از پیامبري به پیامبر بعدي می
حضـرت  امـا تـورات    .دانند و به فرمان خدا می موسیحضرت خود 
داند کـه بـه دسـتور وي، صـنعتگر      ة این تابوت میرا سازند موسی

 آن را ساخت. بصلئیلماهر و توانایی به نام 
هاي الواح، زره،  این تابوت شامل پاره ،از دیدگاه مفسران قرآن .4

هـاي پیـامبران پیشـین،     ، نشـانه موسـی حضرت هاي  عصا و لباس
هاي موسی، عمامه و قباي هارون، مقـداري از غـذاي    نعلین و کفش

این در حـالی   .است» الفرج کلمۀ«اسرائیل در بیابان سینا (من) و  بنی
است که تورات فقط دو لـوح سـنگی مشـتمل بـر ده فرمـان الهـی،       

 داند. را از محتویات این تابوت می» من«عصاي هارون و 
قـرار  » خیمۀ عهـد «اي به نام  از نظر تورات، این تابوت در خیمه

ـ   بـوده و   موسـی حضـرت  د بـا  داشته که مکانی براي تکلـم خداون
قصد سخن گفتن با خدا را داشـته، وارد   موسیحضرت که   هنگامی

 شده است. این خیمه می
گانـه در آن قـرار    سفار پنجاامروزه تابوت عهد صندوقی است که 

هـا آداب و   یشـود. اسـرائیل   داري مـی  ها نگـه  دارد و در معابد و کنیسه
؛ به این اند هومی نظامی بخشیدهاند و به آن مف رسوم آن را زنده کرده
دهنـد و بـه    ا آن را از میان سربازان عبـور مـی  ه صورت که در جنگ

 کنند. یطلب پیروزي م ،سبب آن

 گیري نتیجه
قـرآن و تـورات در ارتبـاط بـا      :توان گفت می ،گونه که ذکر شد همان

 جزئیات بـا  برخیتابوت عهد دیدگاهی نزدیک به هم دارند و تنها در 
نظر دارند؛ اما در کلیـات ایـن موضـوع دیـدگاه یکسـانی       فهم اختال

از جمله اینکه هریـک از ایـن دو منبـع دینـی، تـابوت عهـد را        ؛دارند
) از سـوي خـدا   شائولاي براي منصوب بودن حکومت طالوت ( نشانه
اسـرائیل   داند و آن را سبب ایجاد وحـدت، آرامـش و امنیـت بنـی     می

هاي این قوم بـا دشمنانشـان    کند که این ویژگی در جنگ معرفی می
 شود. یبیش از همه، نمایان م

قرآن تنها در جریان به حکومت رسیدن طالوت و به دنیـا آمـدن   
از این تابوت سخن به میـان آورده اسـت و همـین      موسیحضرت 

موجب شده که بسیاري از مفسران قرآن، ایـن دو تـابوت را یکسـان    
ل اسـت و آن دو  یق تفاوت قاتلقی کنند. اما تورات میان این دو صندو

 داند. را از یکدیگر متمایز می
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