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کدوشیم :مردم تا کوهن از  

From Priest to People: Kedoshim 

 مشارکت مهمترین از یکی آن داستان که افتد می اتفاق شاپارا این ابتدای در مهم اتفاقی

  .باشد شده ادا آن حق ندرت به هرچند ،است جهان ۀاندیش به یهودیت های

 ،است انتکه مسند و محراب ،طهارت ،ها قربانی ۀدربار بیشتر (الویان سفر) راقویی ،امروز تا

 اهرون مانند مقدس و برگزیده افراد و مقدس های پیشکش ،مقدس مکان به مربوط خالصه

 کلیت و مردم کل به متن ۱۹ باب در ناگهان  .کردند می اداره را آنجا که فرزندانش و

 :پردازد می زندگی

 مقدس" بگو نهاآ به و کن صحبت لسرائیا جماعت تمامی با" :گفت موسی به خدا

 (۲:۱۹-۱ الویان) ".هستم مقدس تو خدای وندخدا من زیرا ،یدباش
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 .است شده داده گیدگستر این به دستوری که است الویان سفر در بار تنها و اولین این

 یک در موسی توسط بخش این محتوی که گرفتند معنا این به را این تلمودی حکیمان

 عنوان به مردم به اینجا  .است شده اعالم (hak’hel) جماعت کل شرکت با گردهمایی

 باید زندگی خود  ."دیباش مقدس" :شد گفته کوهنیم از یدهبرگز گروهی نه و کل یک

 ملت که روشی در یابد نمود باید بودن مقدس .کند می تاکید آنرا بخش این و شود تقدیس

 پرداخت ،عدالت برقراری روش در ،رداک می را هایش مزرعه و سازد می را هایش لباس

 و نابینایان ،ناشنوایان مانند پذیر آسیب مردم به باید  .کار و کسب روح و کارگر دزم

 .شود اداره انتقام و نفرت بدون و مهر با باید جامعه کل .شود داده خاص حمایت ،غریبان

 جوامع ۀمه  .است بودن مقدس انقالبی کردن دمکراتیزه بینیم می اینجا آنچه ،دیگر بیان به

 بنی غیر کاهنان از خوریم برمی مورد چهار به تورات در .  مااند داشته کاهنانی باستانی

 پدرزن که ،پوتیفرا ؛شده نامیده اعظم کاهن و بود ابراهیم معاصر که دقص: ملکیاسرائیل

 کاهنی ییترو و ؛ندانست مصر جزو را آنها زمین یوسف که مصری کاهنان کل ؛بود یوسف

 افرادی جا همه آنها و نبود اسرائیل بنی به منحصر انتکه مسند .موسی پدرزن و میدیانی

 ۀهم بودن مقدس مورد در قانون یک بار نخستین برای اینجا .رفتند می رشما به برگزیده

  .باشیم مقدس که ایم شده فراخوانده همگی ما  .یابیم می مردم

 پیشتر ،جزئیات با نه چند هر ایده این  .ندارد تازگی اصال ،تورات در آموزه این همه این با

 کوه پای در عهد بستن بزرگ مراسم ابتدای در مورد آشکارترین .است شده بیان تورات در

 من از شما اگر اینک": که کند اعالم مردم به گوید می موسی به خدا وقتی ،یدآ می سینا

 خواهید من ۀگنجین ،ملل ۀهم میان از شما گاه آن ،دارید نگه مرا عهد و بکنید کامل اطاعت
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 مقدس ملتی و کاهنان از مملکتی من برای شما ،است من آن از زمین سراسر هرچند  .بود

   .(۶:۱۹-۵ خروج) "خواهیدبود

 بیایید" :افتد می اتفاق باشکوه ۀگفت این با پیدایش اول باب در جلوتر خیلی مورد اولین اما

 .آفرید خود صورت با را بشر نوع خدا ... پس"بیافرینیم خود شباهت و صورت با را بشر نوع

  .(۲۷:۱-۲۶ پیدایش) "آفرید خدا صورت به زن و مرد را آنها او

 به . باشد داشته را خدا صورت تواند می انسان که نیست این اعالم این در انقالبی ۀنکت

 نمایندگان را آنها .شد می نگاه گونه همین مصر ۀفراعن و النهرین بین دولتشهرهای پادشاهان

  .آوردند می دست به را خود اقتدار ،راه این از  .دانستند می ایانخد ۀزند های صورت و

 موهبت این از آنها از معدودی نه و ها انسان ۀهم که است اعالم این در تورات انقالب

 و صورت به همگی باور و فرهنگ ،پوست رنگ ،اجتماعی ۀطبق از صرفنظر ما .برخوردارند

 "خدا صورت" رامبامها نظر به بنا :فارسی مترجم توضیح] ایم شده خلق خداوند شباهت

 .[شده اعطا انسان به که است آزاد اختیار و عقل همان

 اما ،کشید طول ها هزاره هاآن شناختن هرچند که یافتند تولد ها ایده از ای سلسله گونه این

 و بشر حقوق ۀاید ،چرا و چون بی انسانی : کرامتشدند غرب متمایز فرهنگ به منجر

 آزاد بازار و سو یک از دمکراسی لیبرال ییعن ها ایده این اقتصادی و سیاسی بیان ،نجاماسر

  .دیگر سوی از

 شکل توراتی تاریخ دوران در ها انسان ذهن در تمامی به ها ایده این که نیست این نکته

  .است هفدهم قرن از محصولی بشر حقوق مفهوم  .نیست چنین این آشکارا .اند گرفته

 سفر در ابتدا همان از آن رذب اما .بود نگرفته شکل کامل صورت به بیستم قرن تا دمکراسی

 زندگی ما به که خدا" :نوشت که دانست می را همین جفرسون .بود شده شتهاک پیدایش
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 وقتی دانست شده تضمین توان می را ملت یک های آزادی آیا و  .کرد اعطا آزادی ،داد

 حذف را هستند الهی موهبت ها آزادی که این به مردم باور یعنی آن استوار ۀپای تنها

  1 "؟کنیم

 با همگی – الویان ۱۹ باب و ؛۶:۱۹ خروج ؛پیدایش اول باب – متن سه این که این جالب

  .اند شده بیان کوهنیم به مربوط تورات های بخش یا انتکه صدای

 و ها لوی یعنی واحد ۀلقبی یک از همگی آنها  .نبودند طلب مساوات ،زمینه این در کوهنیم

 این که گوید می ما به اطمینان با تورات  .آمدند می اهرون خاندان یعنی واحد خانواده یک

 مصر در ضربت مینده از که کسانی یعنی اولزادها بود قرار ابتدا در .نبود خدا ۀاولی خواست

 پس تنها  .بگیرند قرار مقام این در ،بودند شده همراه خدا فرشتگان خاص تقدس با و جسته

 تصمیم این ،نکرد شرکت آن در لوی ۀقبیل فقط آن طی که طالیی ۀگوسال ساختن گناه از

 به منحصر ،شد می حفظ اولزاد ذکور برای که انتکه مسند ،وجود این با حتی .کرد تغییر

 از که است عمیق آنقدر شده ثبت یکتاپرستی در که مساوات مفهوم .دبو برگزیده گروهی

   .شود می شنیده تورات در انتکه مسند دایص یعنی ،انتظارداریم همه از کمتر که جایی

 .است بوده مراتب سلسله فظاح اساسا بلکه ،اتفاقی طور به نه باستان دنیای در دین :آن دلیل

 شدت به که آمدند پدید جوامعی شهرها برپاشدن سپس و کشاورزی گسترش اب ابتدا

 آنها از پایینتر و شتاد قرار او پیرامون درباری و آنها راس در فرمانروا یک و بودند طبقاتی

 یا بیگاه و گاه که بیسواد ای توده ،رمه سطح ترین پایین در و برگزیده دیوانساالر ۀطبق یک

 ساختار این آنچه  .شد می احضار عظیم بناهای ساختن برای اجباری کار یا و سپاه عنوان به

 ترینآشنا ،شده بیان ها اسطوره در که بود آسمانی مراتب سلسله یک ۀاید ،کرد یم حفظ را

                                                 
1 Notes on the State of Virginia, Query XVIII. 
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 ها زیگورات یا اهرام قالب در معماری هنر زبان به و بود خورشید آن نماد ترین طبیعی و

  .باریک بسیار هرم کنو و وسیع بسیار پایینی سطح با بودند عظیم بناهایی که شد می بیان

 علیه شورش  .بودند کرده برقرار اطاعت و سلطه برای نظمی و جنگیده خدایان آنها باور به

 دنیای سراسر در باور این .بود واقعیت با جنگ اعالم معنای به ،زمینی مراتب سلسله این

 و اند آمده دنیا به حکمروایی برای برخی که کرد می فکر ارسطو .شتاد وجود  باستان

 ای اسطوره جمهوری کتاب در افالطون  .آنها بر دیگران کردن حکومت برای دیگر برخی

 ،طال از ها آدم از برخی که  دانست می دلیل این به را طبقاتی های تقسیم که کرد بیان

 تا ندگفت می را "فااشر دروغ" این .اند شده ساخته مس از دیگر برخی و نقره از برخی

     .نشود متالشی درون از جامعه

 هیچ ،یکتاپرستی به بنا  .دارد برمی میان از را مراتب سلسله های اسطوره کل ،یکتاپرستی

 همه آفریدگار ،خدا یک تنها و ندارند وجود اصال خدایان چون ،نیست خدایان میان نظمی

 اما .دارند نیاز رهبر به ارکسترها و کارگردان به ها فیلم ،فرمانده به هالشکر .دارد وجود چیز

 پس .نیستند مادرزادی امور این  .شناختی هستی نه و هستند کاربردی اموری نهاای

 خود مسند که شنویم می  کوهنیم دنیای زبان از را مساوات ۀاید وقتی شود می گزارترتاثیر

  .است مادرزادی آنها

: نیست ثروت در مساوات معنای به ،یهودیت کل در ویژه به و تورات در مساوات مفهوم

 با یهودیت زیرا ،نیست قدرت در مساوات خواستار همچنین .نیست کمونیزم ،یهودیت

 ،اساس در ،یهودیت .است مخالف [دولت برچیدن :فارسی مترجم توضیح] آنارشیسم

 هستیم ملت یک مساوی شهروندان همگی ما  .دارد نظر در را انسانی کرامت در مساوات

 می مطرح الویان سفر در که اقتصادی و سیاسی مفصل ساختار .تاس خداوند آن سرور که
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 روز ،روز هفت هر .است تقدس نشان که گیرد می شکل هفت عدد محور بر ،شود

 آزاد باید بردگان ،دارد تعلق مردم به کشاورزی محصول ،سال هفت هر .است استراحت

 آن ۀاولی صاحبان به اجدادی زمین ،بار یک سال پنجاه هر .شوند می ملغی ها قرض و شوند

 می تعدیل ،هستند ها انسان آزادی ناگزیر حاصل که هایی مساوات عدم پس .گردد برمی

 و آفریدگار ،خداوند که است کوهنیم دیدگاه این ها نگری پیش این ۀهم منطق .شوند

 من آن از زمین زیرا ،شود فروخته همیشه برای نباید زمین": است چیز همه نهایی صاحب

 الویان سفر) "کنید می زندگی موقت اهالی و غریبان همچون من زمین در شما و است

۲۳:۲۵).     

 کس هیچ  .کند محدود را مساوات عدم که ددار حق کهبل ،قدرت فقط نه خدا ،این بنابر

 و بدهی بردگی زیر و بدهد دست زا را خود آنانی کرامت ،کامل فقر خاطر به نباید

  .برود پایان بی بدهکاری

 یهودیت .است برجسته راستی به ،افتاد اتفاق دوم معبد رابیخ و توراتی دوران از پس آنچه

 کل ،ها قربانی آیین و آن کاهنان ،معبد یعنی ،مقدس ۀخان کامل ویرانی با رویارویی در

 .داد جای معمولی یهودیان ۀروزمر زندگی در را خدا درگاه به نیایش یا avodah سیستم

 هر توبه هنگام .کرد می پیشکش قربانی که شد تبدیل کوهن یک به نیایش در ،یهودی هر

 .کرد می بخشش طلب دیگران و خود گناهان برای که دش می تبدیل گادول کوهن به یک

 یک یمیز هر .شد اورشلیم معبد از ای قطعه به تبدیل دیگر جای هر یا لسرائیا در کنیسا هر

   .است قربانی ای گونه ،نوازی مهمان رفتار یا خیریه کار هر و محراب

 .همگان تکلیف و حق به شد تبدیل ،بود ها کوهن انحصار در زمانی که تورات آموختن

 به را تورات تاج توانست می کسی هر اما ،بگذارد سر به نتاکه تاج توانست نمی کس هیچ
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 یک یا A mamzer talmid chacham یک ،تلمودی حکیمان ۀگفت به .بگذارد سر

 am ha’aretz Kohen از است تر محترم ،آمده دنیا به نامشروع که تورات دانشجوی

Gadol نظم یک ،معبد ویرانی تراژدی دل از حکیمان  .نادان گادول کوهن یک یعنی 

 مردم لآ ایده به باشد نزدیکتر دیگری زمان هر از بیش که کردند برقرار اجتماعی و دینی

 باب در بود شده شتهاک پیشتر خیلی بذر این  ."مقدس ملتی و کاهنان از مملکتی" همچون

 ،خداوند ،من زیرا ،باش مقدس :بگو و کن صحبت لسرائیا جماعت کل با": الویان سفر ۱۹

 ".هستم مقدس ،تو خدای

 به را جامعه و خدا به خدمت و نیایش به را خود زندگی وقتی دارد تعلق ما ۀهم به تقدس

 این کاهنان از مملکتی اخالقی زندگی  .کنیم می تبدیل الهی جالل حضور برای ای خانه

 همنوعان به شدن نزدیک راه از خدا به شدن نزدیک مشتاق آن در که دنیایی :است گونه

 .یمباش عشق و عدالت با خود

  شالوم شبات

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