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ویخی ؟است مجاز دروغ یک گفتن زمانی چه  

When is it permitted to tell a lie? 

Vayechi 

 

 هویت یوسف پیش ها سال  .بودند هراسناک یوسف برادران ،یعقوب درگذشت از پس

 بردگی به خاطر به را آنها که رسید می نظر به و بود کرده آشکار آنها بر را خود واقعی

 .بود پیش ۀهفت تفسیر موضوع این  .است بخشیده او فروختن

 هنوز شاید .بود نگفته را دلش حرف یوسف شاید .نبود راحت کامال هنوز برادران خیال اما

 .بود یعقوب به احترام ،زمان این تا او نگرفتن انتقام دلیل تنها شاید .شتاد دل به کینه آنها از

 اینرا .نگیرند انتقام یکدیگر از پدر بودن زنده زمان در برادران که بود رسمی روزگار آن در

 او به ساوع ،دزدید را خود برادر برکت یعقوب آنکه از پس .دانیم می قبلی رویداد یک از

 خواهم را یعقوب برادرم آن از پس ؛نزدیکند پدرم برای سوگواری روزهای" :گفت

  :گفتند و رفتند یوسف نزد برادران ،ترتیب این به . (۴۱:۲۷ پیدایش) ".کشت
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 چنین یوسف به :است گذاشته جا به مرگش از پیش را ها سفارش این پدرت

 بد تو با که را برادرانت خطاهای و گناهان که خواهم می تو از :گفت خواهید

 وقتی  ".بخشب را پدرت و خدا خدمتگزاران گناهان لطفا اینک .بخشی ،کردند

 .(۱۷:۵۰-۱۶ پیدایش) تگریس او ،رسید یوسف به مپیا

 اگر .بود اختگیس ،بازگفتند برادران که یداستان که دهد می نشان آشکاری به تورات متن

 وقت  .برادران به نه و گفت می یوسف خود به ،بود گفته را کلمات آن راستی به یعقوب

 یک برادران اختگیس داستان  .خواندیم پیش بخش در که بود مرگ بستر در آن گفتن

 شاید .بود سخت بحران یک فرونشاندن بلکه ،دادن فریب نه آن هدف .بود "سفید دروغ"

 انتقام به قادر او کنند می فکر هنوز برادرانش دریافت که گریست خاطر این به یوسف

  .ستا گیری

 Mutar le-shanot mipnei :اند کشیده بیرون را اصلی متن این زا تلمودی حکیمان

ha-shalom برای  [گفتهدر تغییری معنای به لغت در ] واقعی غیر حرف یک گفتن" یعنی 
  .است مجاز سفید دروغ گفتن ،یهود قانون در 1 ".است مجاز صلح حفظ

 خدا به را اصل این حتی آنها  .اند کرده بیان را اصل این حکیمان که نیست جایی تنها این 

 فرزندی صاحب که بگویند سارا و او به تا رفتند ابراهیم نزد فرشتگان وقتی 2 .اند داده نسبت

 اینک ،ام شده پیر همسرم و فرسوده من وقتی :گفت و خندید خود به سارا" ،شد خواهند

 آیا :گفت و خندید سارا چرا " :پرسید ابراهیم  از خدا سپس "؟داشت خواهم بختی چنین

 .(۱۳:۱۸-۱۲ پیدایش) "؟ام شده پیر که اینک داشت خواهم فرزندی راستی به

 شدن راد بچه برای است پیر خیلی نیز ابراهیم که گفته سارا که این به نکرد ای اشاره خدا

 نیز دیگر فرزند شش صاحب سارا درگذشت از پس ابراهیم زیرا ،بود نادرست حرفی که

 حس خواست نمی یراز ،نکرد ای اشاره سارا ۀگفت به خدا که بود این حکیمان منظور  .شد

                                                 
1
 Yevamot 65b. 

2
 Midrash Sechel Tov, Toldot, 27:19. 
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 حفظ جهت که است زمجا :گویند می حکیمان نیز اینجا .شود ایجاد شوهر و زن میان بدی

 .دهیم تغییر را سخنی ،صلح

 فقط .بکشند بیرون آن از را اصل این تا داشتند نیاز رویداد دو به حکیمان که تسا روشن

 مورد در خدا  .دهیم حکم سفید دروغ بودن مجاز به توانستیم نمی ،داشتیم را سارا مورد اگر

 برادران مورد فقط ما اگر .نگفت ابراهیم به را حقیقت تمام فقط او .نگفت سفید دروغ سارا

 و بود می ممنوع شاید .بود مجاز آنها کار که بگیریم نتیجه توانستیم نمی ،داشتیم را یوسف

 حکیمان به ،بود داده انجام را آن نظیر خودش خدا که این .گریست دلیل این به یوسف

 .بود موجه برادران کار که بگویند داد اجازه

 ما آنکه با ،است اخالقی زندگی در مهم ای نکته ،یتواقع یعنی ،است مطرح اینجا آنچه

 می برلین آیزایا سر یاد زنده  .کنیم می صحبت واقعیت اجتماعی ادب مورد در فقط اینجا

 توضیح] برند نمی سر به افالطونی کامل هماهنگی یک در هم با ها شارز ۀهم که گفت

 آزادی از مفهوم دو ۀرسال .بود ساکس جاناتان یاد زنده ۀفلسف استاد برلین آیزایا : سرمترجم

 شده ترجمه فارسی به دقیقیان شیریندخت طتوس ،شده نقل آن از جمله این که فیلسوف این

 یک توان می .بود مساوات و آزادی او ۀعالق مورد مثال  .[شود می یافت اینترنت در و

 مانند و داشت اقتصادی برابری توان می .باشد نابرابری آن حاصل اما ،شتاد آزاد ادصاقت

 گرفته شکل که صورتی به ما دنیای در .باشد آزادی دادن دست از آن حاصل کمونیسم

 .3است ناگزیر اخالقی تقابل

 ،نمونه برای  .نداشت شکی آن مورد در هرگز یهودیت که هرچند ،است مهم واقعیتی این

 می اجرا پدر علیه کودتایی ابشالوم ،پادشاه داوود پسر که هست تنخ در قدرتمند ای لحظه

 در داوود سپاهیان و ابشالوم سپاهیان میان نبردی رانجامس .شود می فرار به ناچار داوود .کند

                                                 
3
 Isaiah Berlin, ‘Two concepts of liberty,’ in Isaiah Berlin, Henry Hardy and 

Ian Harris, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford 
UP, 2002. See also the important work by Stuart Hampshire, Morality and 
Conflict. Cambridge, MA: Harvard UP, 1983. 
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 های شاخه به موهایش از ،داشت زیبایی موهای و بود سیما خوش که ابشالوم .گیرد می

   .کشت را او ،بایو ،داوود سپاه سردار .کرد گیر درختی

 و رفت دروازه باالی اتاق به .لرزید می شاه" :شد اندوه دچار شنید را خبر این داوود وقتی

 هآ. بودم مرده تو جای به من که ایکاش !ابشالوم پسرم هآ !ابشالوم پسرم هآ :گفت و گریست

  .(۳۳:۱۸ لئشمو دوم کتاب) "!پسرم ،پسرم ،ابشالوم

 که را خود سپاهیان ۀهم تو امروز" :گوید می و است بیرحم هشا با گفتن سخن در یواب

 دوست ،ورزیدند نفرت تو به که را آنهایی .. تو.کردی شرمنده ،بودند داده نجات را جانت

 سوگواری . (۸:۱۹-۶ لئوشم دوم کتاب) "بده روحیه مردانت به و برو بیرون ... اینکداری

 و کشور رئیس عنوان به هایش مسئولیت با تضاد در خود پسر دادن دست از برای داوود

 ؟شتاد تقدم یک کدام  .شتاد قرار ،دادند نجات را جانش که یسپاهیان به او وفاداری

 ؟یپادشاه یا یپدر ۀوظیف

 که اجتماعی با ایم گرفته پیش در که قیالاخ نوع آن تضاد یعنی متضاد های ارزش وجود

 آنها به دادن تقدم چگونگی به بلکه ،ما های ارزش به است وابسته تنها نه ،ایم کرده درست

 مانند ،داریم جامعه نوع یک ،بدهیم تقدم آزادی بر را مساوات اگر  .دارد بستگی نیز

 می محور -بازار اقتصاد به ،بدهیم تقدم مساوات بر را آزادی اگر  .کمونیستی شوروی

 الویت اما ،باشند داشته همسانی های ارزش است ممکن جامعه نوع دو هر در مردم  .رسیم

 .دارد متفاوتی انتخاب ها ارزش میان تضاد هنگام یک هر و کند می فرق آنها

 ارزش دو هر حقیقت و صلح  .است گونه همین نیز یوسف برادران و سارا های داستان در

 این در تلمودی حکیمان  ؟گزینیم می بر را کدامیک ،بیفتند تضاد در هم با اگر اما ،هستند

 .ندارند جمعی توافق مورد

 عروس مورد در که این سر بر شمای و هیلل های مکتب میان مشهور جدال ،نمونه برای

 ولی . "است جذاب و زیبا عروس" :گفت باید ،رسم به بنا  4 .گفت سخن باید چگونه
                                                 
4
 Ketubot 16b. 
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 جمله این بیان به حاضر ،نبود جذاب و زیبا آنها چشم به عروس اگر شمای مکتب اعضای

 "کن دوری دروغ از" :بود حقیقت روی بر تورات تاکید ،مقدم ارزش آنها برای  .نبودند

 .(۷:۲۳ خروج)

 جذابیت و زیبایی ۀدربار قضاوت حق کسی چه .نداشت قبول را حکم این هیلل مکتب

 یک بیان معنای به ،عروس از ستایش پس .داماد و عروس خود قطعا  ؟دارد را عروس

 بود راهی  .گذاشت می صحه داماد توسط عروس انتخاب بر فقط بلکه ،نبود تجربی واقعیت

 .داماد و عروس شادی در شرکت برای

 تانشخو او ۀهدی از چقدر بگویید کسی به که این مثل  .است گونه این اغلب مودبانه رفتار

 که حالی در ،"بینمت می خوشحالم چقدر" :بگویید کسی به یا .نباشد گونه این ولی ،آمده

 برای تالش تا مانند می ادب حفظ به بیشتر اینها  .بگیرید نادیده را او خواست می دلتان

 که گوییم می دروغی که وقتی برخالف رو این از و دانیم می را این همه ما  .دادن فریب

 .شود نمی ایجاد آسیبی هیچ ،دانداز می خطر به را مهمی منافع

 و خدا میان گفتگویی مورد : دراست اساسی فلسفی نظر از که هست مهم میدارش یک

 :نه یا بوده درست ها انسان قتلخ اصال آیا که فرشتگان

 گروه دو به فرشتگان ،بیافریند را آدم خواست می خدا وقتی :گفت شیمون ربی

 می دیگر گروه و "شود آفریده" گفتند می گروه یک  .شدند تقسیم مخالف

 و افتادند جدال به حقیقت و رحم" :است آمده دلیل ینا . به"نشود آفریده" :گفتند

 که باشد :گفت رحم .(۱۱:۵۸ مزامیر) "افتادند تضاد در هم با صلح و راستواری

 ،نشود آفریده :گفت حقیقت  .کرد خواهد نیک کارهای زیرا ،شود آفریده آدم

 رفتار صدق به زیرا ،شود آفریده :گفت راستواری   .است ناراستی از پر چون

 برنخواهد جنگیدن از دست هرگز زیرا ،نشود آفریده :گفت . صلحکرد خواهد

 .زد زمین به و برداشت را حقیقت ؟کرد چه تعالی و متبارک خداوند  .شتاد
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  ؟کردی رفتار چنین ،حقیقت ،خود نشان با چرا جهان سرور ای :گفتند فرشتگان

 .کن بلند زمین روی از را حقیقت

  5 .(۱۲:۸۵ مزامیر) ".بجوشد زمین از چشمه مانند حقیقت که باشد" :آمده رو این از

 را حقیقت خدا" که دارد معنای چه ؟بود چه فرشتگان منظور  .است انگیز جدل متنی این

 از دست هرگز ها آنان گفت که شد چه صلح ۀفرشت ادعای و "؟زد زمین به و برداشت

  ؟داشت برنخواهند جنگیدن

 می ادعا یک هر مصمخا های گروه که وقتی تا که کنم می یرستف گونه این را گفته این من

 که راهی تنها .است جنگیدن ها انسان تقدیر ،است آنها انحصار در فقط حقیقت که کنند

 به هرگز فانی انسان که است فهم این با ،کنند ندگیز صلح در که آموزند می ها انسان

 همیشه حقیقت ،ما برای .یابد نمی دست ،است آشکار ها آسمان بر که گونه آن ،حقیقت

 :گویند می فیلسوفان برخی که گونه آن نه و است خاص ۀزاوی یک از و ای قطعه و جزیی

 .6 فراگیر دید یک از

 ؛باشد چندگانه اندازهای چشم دارای تورات که شده موجب من نظر به عمیق درک این

 بر درشمی و ؛باشد گرفته شکل جدل محور بر رااگم و میشنا ؛باشد صدا چندین بازتاب تنخ

 که شناسم نمی را دیگری تمدن هیچ. "دارد سطح هفتاد تورات" که باشد استوار فرض این

 .باشد داشته حقیقت طبیعت از ای پیچیده و ظریف فهم چنین

 را جنگ گاهی ملی دفاع .است نداده ارزش صلح به ،یهودیت همچون دیگری تمدن هیچ

 تجسم را دنیایی که بودند دوراندیشی متفکران نخستین خامی و یاعیش اما .سازد می ضروری

                                                 
5
 Bereishit Rabbah 8:5. 

6
 Thomas Nagel, The View From Nowhere, New York, Oxford University 

Press, 1986. The only person to have achieved a non-anthropocentric, 
God’s-eye-view of creation, was Job in chs. 38-41 of the book that bears 
his name. 



            

7 

 

 صلح ادبیات برتر شاعر یاعیش  ."نکشد شمشیر دیگر ملت بر ملتی هیچ" ،آن در که کردند

  .است

 می ترجیح را صلح ،فردی روابط ۀزمین در تلمودی حکیمان ،انتخاب حق این اساس بر

 ،پس .است جنگ تلفات اولین ،حقیقت و شود می شکوفا صلح در حقیقت زیرا ،دادند

 حفظ خانواده در را صلح تا گفتند سفید دروغی یوسف به که نکردند اشتباه یوسف برادران

 ،همچنین بلکه ،رفته دنیا از اینک آنها جسمانی پدر تنها نه که عمیقتر حقیقتی یادآور :کنند

 زیرا .ببرند سر به صلح در او با عهد مردمان که خواهد می آنها ءجادوانه و آسمانی پدر

 ؟نباشند صلح در یکدیگر با اگر باشند صلح در دنیا با توانند می چگونه یهودیان

   شالوم شبات

  آمریکایی-ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی

  توسط شیریندخت دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 


