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The Circumcision of Desire: Tazria 

تزریا :میل کردن ختنه  

 ظهور انسانی قلمرو در بار اولین برای جدید ای ایده که ای لحظه  دقیق یافتن است دشوار

 نزد را تقابل یک  .1 دارد تاریخی عشق اما  .عشق مانند شکل بی ای ایده ویژه به ،کند می

 عشق و سیجن میل :یابیم می agape  و  eros مفهوم دو در مسیحیان سپس و یونانیان

 .بشر نوع به تجریدی

 رفتار قوانین با شد پدیدار دالوری و گری شوالیه مفهوم ،صلیبی های جنگ دوران در

 عشق ."بانو یک قلب ربودن برای" دالوری دادن نشان و بانوان با آمیز احترامو گرستایش

 درآمد که جوانی چندان نه مرد آن در که شد پدیدار آستین جین های رمان در رمانتیک

 باشد جهانشمول ای نمونه تا رسید می داستان زن قهرمان به شتاد روستایی امالک و خوب

                                                 
1 See, e.g., C. S. Lewis, The Four Loves, New York: Harcourt, Brace, 1960. 

Also Simon May’s, Love: A History, New Haven: Yale UP, 2011. 
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 به :فارسی مترجم توضیح] 2 باشد گرفتن زن دنبال به باید ثروتمند و مجرد مرد که این برای

  .[است نویسنده این از تعصب و غرور رمان ،ساکس ربای یاد زنده منظور رسد می نظر

 او اب دخترانش تازگی به که توویا :هست بام روی زن ویولن داستان از ای لحظه همچنین

 می گلده همسرش به رو ،اند گذاشته میان در را روسیه انقالب زا پیش جدید های دیدگاه

 :گیرد درمی آنها یانم گفتگو این و کند

 ؟داری دوست مرا :توویا 

 !هستم تو همسر من :گلده

 ؟داری دوست مرا آیا ولی !دانم می :توویا

 با ،ام کرده زندگی او با متما سال پنج و بیست  ؟دارم دوست را او من آیا :گلده

 او بستر من بستر سال پنج و . بیستام کشیده گرسنگی او با ،ام کرده دعوا او

 ...بوده

 !هیش :توویا

 ؟است عشق چیزی چه پس ،نیست عشق این اگر :گلده

 !داری دوست مرا پس :توویا

 !است طور همین کنم می فکر :گلده

 ،اسرائیل بنی یتورات دوران در لحظاتی در و .است عشق مفهوم تاریخ ،بشر تاریخ از بخشی

 بزرگ انبیاء از یکی کتاب از بخشی در آنرا توانیم می .ودش می پدیدار جدیدی ۀاید

 .بیابیم هوشع ،تورات

                                                 
2 The famous first line of Jane Austen’s Pride and Prejudice. 
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 انسلیم درگذشت زمان از یهود سلطنت .زیست می میالد از پیش هشتم قرن در هوشع

 از دورانی از پس ،بود هوشع سکونت محل که شمال نشین سلطان ویژه به .بود شده دوپاره

 از پیش ۷۳۲ و ۷۴۷ بین  .بود شده آشوب و پرستی بت ،قانونی بی گرفتار ،صلح و فراوانی

 مردم  .کردند حکمرانی پادشاه پنج ،قدرت خونین جنگ و دسیسه چندین ۀنتیج در میالد

 :بودند شده فاسد نیز

 ،دروغ ،بدگویی  .شود نمی یافت سرزمین در خداشناسی و احسان و ایمان هیچ

 می پا زیر را ها محدوده ۀهم آنها .است هفراگرفت را جا همه زناکاری و یزدد ،قتل

 (۲:۴-۱ هوشع) .افتد می اتفاق قتل پی از قتل و گذارند

 شانرسالت از آنها درک به بستگی اسرائیل سرنوشت که دانست می انبیاء دیگر مانند هوشع

 برابر در :بودند زانگی شگفت کارهای انجام به قادر خدا به وفاداری صورت آنها در  .شتاد

 همگان آن در که بسازند باستان دنیای در بینظیر ای جامعه و بیاورند دوام ها امپراتوری

 انسانی کرامت دارای ،زمین و ها مانآس خلق خداوند سروری زیر در شهروند همچون

 نزدیک وراخ در فرودست مردمی فقط ،نداشتند خدا به ایمان آنها اگر  .باشند مساوی

 .رسید می حداقل به قویتر کشورگشایان دربرابر آنها بقای بخت که بودند باستان

 می خود نبی به خداوند  .است آن آغازین رویداد ،سازد می ستهجبر را هوشع کتاب آنچه

  .دارد احساسی چه عشق در خیانت دیدن که ببیند و کند ازدواج روسپی یک با که گوید

 به اسرائیل بنی دربرابر خدا احساس از مستقیم ای تجربه توانست صورت آن در تنها هوشع

 که دید ،بود رسانده خودشان رزمینس به ،داده نجات بردگی از را آنها که خدا .آورد دست

 با  .کنند می پرستش را هبیگان خدایان ،برده یاد از را خدا با عهد و کرده فراموش را گذشته

 کرده ترک را او آنها آنکه با حتی کند رها شانخود حال به را آنها ستتوان نمی حال این
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 از بیشتر خیلی را اسرائیل بنی خدا که است مهم پیام این ۀدربردارند ،نیرومند بخشی این .اند

 میان عشق داستان یک اسرائیل بنی تاریخ .دارند دوست را خدا آنها که دارد دوست آن

 ،است خشمگین گاه خدا آنکه با  .است ناایم بی و بیوفا اغلب مردم و وفادار خدای

 عسل ماه به دوباره آنکه مانند ،بخشد می دوباره را آنها او .گیرد نمی بخشیدن جز تصمیمی

 : کنند بازسازی را همسری سوگند مفاد و بروند

 ؛بفریبم را زن آن روم می اینک من پس

  برم می صحرا به را او

 ...گویم می سخن نرمی به او با و

 ؛کنم می عقد همیشه برای را تو من

 ،کنم می عقد عدالت و راستواری در را تو

 .همدردی و عشق با

 ،کنم می عقد ایمان با را تو

 (۲۲:۲-۱۶ هوشع) شناخت خواهی را خدا تو و

 هنگام یهودی مرد – دربردارد را ازدواج و خدا عهد میان آشکار ۀمقایس که – جمله این با

 .پیچد می خود گشتان دور ازدواج ۀحلق مانند آنرا ۀرشت ،دست بر تفیلین بستن

 که دارد پیچیده ۀرااستع دو آیه این .است دقیق توجه نیازمند آیه یک ،نبوت متن این در

 :دنشو بررسی جزء به جزء باید

  کن اعالم را خدا" ،روز آن در
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  بخوان [ishi] "همسرم" مرا تو

  (۱۸:۲ هوشع) .خواند نخواهی [baali] "سرورم" مرا دیگر

 با اما ،داد می معنا "شوهر یک" عبری زبان در [baal] .است میان در دوگانه معنایی اینجا

 قانونی ،فیزیکی ۀسلط ۀنشان  .دار اختیار و مالک ،صاحب ،ارباب مانند – خاص یارسب معنایی

 نبی الیاهوی که همان ؛بود کنعانی خدای یک نام همچنین ،لعب ،واژه این  .بود اقتصادی و

 خدای (گاو دنما با) لعب .کرد چالش آن با ،کرمل کوه در خود مشهور ییورویار داستان در

 درون به که بود بارانی لعب .داد می شکست را مرگ و سترونی خدای یا موت که بود توفان

 نماد همچون خدایان پرستش ،لعب مذهب  .اختس می بارور آنرا و کرد می نفوذ زمین

  .بود قدرت

 او . اینجادهد می قرار ish شوهر برای دیگر عبری ۀواژ با تقابل در را رابطه گونه این هوشع

 :شود می یادآور را زن تینسنخ به مرد نخستین کلمات

  من های استخوان از استخوانی این اینک

 ؛است من تن تشگو از گوشتی و

  بود خواهد [ishah] "زن" او نام

 (۲۳:۲ پیدایش) .شد گرفته [ish] مرد از زیرا

 شده بینی پیش کنترل و مالکیت ،سلطه با متفاوت بس چیزی اساس بر زن و مرد ۀرابط اینجا

 یک هر  .شوند می رویاروی خود های انیسهم و ها وتفات با یکدیگر با زن و مرد .است

 که ای رابطه تنها .است متفاوت و متمایز دیگری از یک هر اما ،است دیگری از تصویری
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 بر متقابل : پیونداست ازدواج عقد ،دهد پیوند هم به زور از استفاده بدون را آنها تواند می

   .کند خدمت او به تا دهد می قول دیگری به یک هر آن در که عشق و وفاداری اساس

 به بنا بلکه ،است زن و مرد میان رابطه از جدید سازی مفهوم برای انقالبی راهی تنها نه این

 قدرت یک همچون خدا .کرد تصور را خدا و ها انسان میان رابطه توان می آن راه از هوشع

 نه هم آن ؛عشق همچون بلکه -باران و برق و رعد ،توفان مانند – نشد رو به رو انسان با

 و ها نودیشناخ ۀهم گذر در که پیونددهنده و عمیق عشقی بلکه ،فلسفی و تجریدی عشقی

 خدا با عشق با همیشه است ممکن لسرائیا که گوید می هوشع .یابد می دوام ها خیانت

    .کشد نمی دست عشق این از هرگز و دارد دوست را لسرائیا همیشه خدا اما ،نکند رفتار

 و است هوشع پیام این .هاست آدم با ما رفتار ۀکنند تعیین ،کنیم می رفتار خدا با ما که نوعی

 تحت را خدا به نسبت ما تفکر طرز ،دیگر های آدم با ما رفتار :است صادق نیز آن برعکس

 ارتباط میالد از پیش هشتم قرن در لسرائیا میان در سیاسی آشوب  .دهد می قرار تاثیر

 ممکن ،کند می کار استثمار و فساد اساس بر که ای جامعه .دین زدن پس با شتاد نزدیک

 .است پرستی بعل و پرستی بت بلکه ،یهودیت نه دیگر این اما .پیداکند دوام است

 ،هفته این شایپارا در که ی: دستوراست ختنه خدا با عهد نشان چرا که یابیم درمی اینک

 نزدیک باید ،باشد قدرت پرستش ورای چیزی ایمان که این برای .شود می داده ،تزریا

 ۀرابط خدا با عهد بر استوار ای جامعه در  .دهد قرار تاثیر تحت را زن و مرد میان رابطه ترین

 خواست و جنسی میل ،مردانه قدرت و تسلط از غیر لطیفتری و دیگر چیز بر زن و مرد میان

 باید جو سلطه مرد .شود تبدیل ish به باید Baal .است استوار تصاحب و کنترل ،مالکیت

 دنبال به دیگر تا شود ختنه و یابد تقدس باید جنسی میل  .بشود مهربان همسر به تبدیل

  .شود خشنود عشق با آن جای به و نباشد تصاحب



            

7 

 

 قوانین هرچند .ندارد وجود اتفاقی ای رابطه فقط همسری تک و یکتاپرستی میان پس

 به انسان مورد در خود آغازین داستان با آنرا اما ،نداده دستور را همسری تک ،توراتی

 از یکی پیدایش سفر در گاه هر  .بودند زن یک و مرد یک حوا و آدم :کشد می تصویر

 یک به تعهد .گیرد می باال دشمنی و تنش ،کند می ازدواج زن یک از بیش با قوم پدران

 .یابد می بازتاب همسر یک به تعهد در خدا

 و عهدمندی ،وفاداری معنای به ،واقع در ،شود می ترجمه ایمان اغلب که امونا عبری ۀواژ

 بت میان انبیاء دید از هم طرف آن از .پذیرد می ازدواج در فرد که است یتعهد دقیقا

 :کند می توصیف گونه این هوشع برای را لسرائیا خدا .سته ارتباط زناکاری و پرستی

 کردند رفتار هرزه زنی مانند ها بت پرستش با آنها اما ،بست ازدواج عقد اسرائیل بنی با خدا

 .(۲:۱ هوشع)

 صمیمانه اندازه همان – مسئوالنه و پرشور ،اخالقی و شخصی عشقی – همسر و شوهر  عشق

 می هوشع وقتی .فهمیم می را خدا به خود ۀیافت کمال عشق و خود به خدا عشق ما که است

 او منظور .نیست انتزاعی معنایی به شناخت منظورش ،"شناخت خواهی را خدا": گوید

 با متافیزیکی بعد در انسان آنکه معنای به ،است خدا به اتصال و نزدیک و صمیمی شناخت

 عمیق عرفانی توصیف هب که است سلیمان های زلغ زلغ ۀدرونمای این  .کند دیدار خدا

 یهودیت در مهم جمالت زا یکی معنای همچنین این .پردازد می خدا و بشر نوع میان عشق

  :است

 دوست خود توانمندی متما و روح تمام و قلب تمام با را خود دایخ ،خداوند"

      .(۵:۶ تثنیه) "بدار



            

8 

 

 اجتماعی نظم و ازدواج در وفاداری و سویی از خشونت و جنسی میل میان ابتدا از یهودیت

 .است نگرفته نام ،تقدیس ،کیدوشین اتفاقی طور به ازدواج  .بیند می یارتباط دیگر سوی از

 دنبین می را یکدیگر صداقت که است زوج میان وفاداری قول یک خدا با عهد مانند ازدواج

   .گذارند می ارج جدید زندگی یک آوردن دنیا به برای را خود های تفاوت و

 میمیصت ازدواج .دینی ایمان برای خدا با عهد که دارد را حکمی همان جامعه برای ازدواج

 نیاز یا ثروت ،قدرت برای نه  و زندگی ۀزایند اصل همچون ورزیدن عشق برای است

 .فوری

 جنسی ۀرابط ،است خدا و ما میان رابطه ترین صمیمی ،معنویت و روحانیت که گونه همان

 ،است یهودی ایمان کلی ۀنشان ،ختنه  .است دیگر فرد و ما میان مناسبت ترین صمیمی نیز

 با باید دو هر که شود می ورآیاد ما به و دهد می پیوند جسم اشتیاق با را روح زندگی زیرا

   .باشند همراه عشق و ،خودداری ،فروتنی

 مهربان همسر به جو سلطه زوج از و ایش به لعب از مذکر فرد که کند می کمک کردن ختنه

 قوم با دخو مناسبات در را همین که گوید می هوشع به خدا که گونه همان ،شود تبدیل

 یمذکر  .کند می تبدیل معنوی شرایط به را شناختی زیست شرایط ختنه .خواهد می عهد

 .شود می متقابل تایید و کتاشر عهد یک وارد ،دارد مثل تولید به میل غریزی طور به که

 دو هر  .بود بشر تمدن در کننده تعیین چرخشی ،ابراهیم یکتاپرستی دنمان نیز ازدواج عهد

 دانته آنچه با را خود آن جای به و گذارند می کنار تامناسب زیربنای همچون را قدرت

 .3 ندکن می همگام ،"دهد می تکان را ستارگان و آفتاب که عشقی"

 .ماند زنده عشق با که است وفاداری و ایمان فیزیکی بیان ختنه

                                                 
3 The Divine Comedy, 33:143-45. 



            

9 

 

  شالوم شبات

  توسط شیریندخت دقیقیان آمریکایی-ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانیترجمه فارسی با مشارکت بنیاد 

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 


