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   : متوتسوگندها و ها قسم

Oaths and Vows: Matot 

 .آنها سازی باطل و سوگندها و ها قسم ۀدربار شود می آغاز بخشی با متوت شایپارا

 عصر در سوگندها و ها قسم سازی باطل برای نیدره کل دعای در بعدها بخش این واژگان

 .نماید می عجیب ،اعداد سفر پایان در اینجا ،واژگان نآ وجود اما  .رفت کار به کیپور روز

 دهدا دستور  .کند می توصیف را مقدس سرزمین به اسرائیل بنی سفر مراحل آخرین تورات

 آماده خود مرگ برای که گفته موسی به خدا .شود تقسیم ها قبیله میان ،سرزمین که شده

 عیهوشو به نقش این .کند می چنین خدا و برگزیند جانشینی که خواهد می خدا از او  .شود

 رایب را راه تا شود می قطع یتارو سپس .بود موسی کارآموز ها سال که شود می سپرده
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 باز ،شوند داده پیشکش سال گوناگون روزهای در بود الزم که هایی قربانی مفصل روایت

 می آغاز سوگندها و ها قسم ۀدربار متوت شایپارا آن با که یدآ می یشبخ آن از پس .کند

 .شود

 ۀآی با کالمی ارتباط یک .دارد وجود ظاهری پاسخ یک ؟است آمده آنجا روایت این چرا

 و خود سوگندهای بر افزون باید را اینها" :دارد وجود قبلی شایپارا آخر به مانده یکی

 (۳۹:۲۹ اعداد) ".کنید پیشکش خداوند به خود های جشنواره در دلبخواه های پیشکش

  .است تفسیر یک این .آنها درمورد گوید می را قانونی اینک ها قسم به ارهاش با تورات

 اسرائیل بنی آن طی که شوند می بیان رویدادی لباق در آنها :هست نیز دیگری پاسخ اما

 ۀمسئل شاید یا مسئله یک  .برسند موعود سرزمین به ،کرده عبور اردن رود از خواستند می

 و آزاد ،همزمان ای جامعه است ممکن آیا :است این دهد می پاسخ آن به تورات که اصلی

 از پر دنیا ،نوح توفان از پیش .دهد می نشان را دیگر حالت ما به تورات  ؟باشد عادالنه

 ،شود برقرار تواند می آزادی بدون نظم و  .باشد آزادی بدون تواند می دنیا .بود خشونت

 است چنین اگر ؟هست سومی جایگزین آیا .یافتند نجات آن از اسرائیل بنی که مصر مانند

 ؟ساخت آنرا باید چگونه

 سخن] زبان با خدا که یدبیاور یاد به .دارد کار سرو زبان با دهد می تورات که پاسخی

 هایی موهبت نخستین از . یکی"....بود و ... باشد گفت خداوند و" :آفرید را جهان [گفتن
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 و آفرید زمین خاک از را انسان اخد" گوید می تورات  .بود زبان ،داد انسان به خدا که

 ترگوم .(۷:۲ پیدایش) "شد زنده موجودی انسان و دمید اش بینی های حفره در حیات نفس

 ".شد سخنگو موجودی انسان و" :کند می ترجمه صورت این به را عبارت آخرین

  .است حیات خود گفتن سخن ،یهودیت دید از

 ال جی ،آکسفورد فیلسوف  .دارد خاص توجه زبان خاص نوع یک به ویژه به یهودیت اما

 توصیف برای نه زبان از ما که است زمانی این .نامد می 1 "دهنده انجام بیان" آنرا آستین

 در عروسش به داماد یک وقتی ،نمونه برای .کنیم می استفاده کاری انجام برای بلکه چیزی

 نمی توصیف را ازدواج او "ای خورده پیوند من به تو اینک" :گوید می [حجله] خوپا زیر

 اعالم را نو ماه دین بیت باستان دوران در که وقتی .دهد می انجام را ازدواج بلکه ،کند

 ماه به را روز یک زیرا ،ریدندفآ را واقعیتی آنها  .نبود واقعیت یک به اشاره منظورشان ،کرد

   .کردند می تبدیل نو

 انجام را کاری که دهم می قول تو به وقتی .است دادن قول ،دهنده انجام بیان کلیدی ۀنمون

 چند هر امر همین .تعهد یک یعنی ،نداشت وجود پیشتر که آفرینم می چیزی ،دهم می

   .است یهودیت ۀپای اما ،رسد می نظر به کوچک

                                                 
1 J. L. Austin, How to Do Things with Words (Oxford: Clarendon Press, 1975). 
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 شود می متعهد ب و دهد انجام ب برای کارهایی که دهد می قول الف – متقابل قول یک

 ،است استوار عهد بر یهودیت .عهد گویند می این به -بدهد انجام الف برای کارهایی که

 تا و داده پیوند هم به را آنها و شد بسته سینا کوه در که اسرائیل بنی و خدا میان عهد یعنی

 انجام بیان یک برتر ۀنمون ،رشب تاریخ در عهد این  .دهد می پیوند هم با را ما امروز همین

 .است دهنده

 چنین . اوبود نیچه یکی  .کردند درک را اخالقی زندگی در دادن قول اهمیت ،فیلسوف دو

  :گفت

 که نیست ناسازی ۀوظیف همان دقیقا – دادن قول امتیاز با حیوان یک پرورش آیا

 انسان... ؟نیست بشریت واقعی مشکل این آیا ؟کند می اجرا آدمی مورد در طبیعت

 از که تصویری در حتی ،بشود دردبخور به و منظم ،اعتماد قابل واقعا باید خودش

 !باشد پاسخگو خود ۀآیند به ،دهد می قول که کسی عنوان به که این نه ،دارد خود

 .سازد می را مسئولیت های خاستگاه طوالنی تاریخ که است چیزی همان دقیقا این

2 

                                                 
2
 Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morality, trans. Carol Diethe and ed. 

Keith Ansell-Pearson (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007), pp. 
35–36. 
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 پر انسانی امور .داد شرح را نیچه رونظم همان اساس در که است آرنت هانا ،دیگر وفسفیل

 رفتار چگونه ها آدم دیگر دانیم نمی ما .هستیم آزاد ما زیرا  .است ها نشدنی بینی پیش از

 از توانیم نمی هرگز پس .گفت خواهند پاسخ ما سوی از عملی به چگونه یا کرد خواهند

 می .دزدد می انسان دنیای از را نظم آزادی گویی .باشیم مطمین خود های تصمیم پیامد

 می نیز را جانوران رفتار .کنند می رفتار مختلف شرایط در بیجان اشیاء چگونه گفت توان

 عمل چگونه ها انسان کهگفت نتوا نمی پیشاپیش اما .کنیم بینی پیش معقولی حد تا توانیم

 ؟بسازیم مردم از آزادی سلب بدون را منظم ای جامعه توانیم می چگونه پس .کرد خواهند

 را خود آزادانه ،دهم انجام را کاری که دهم می قول وقتی .است دادن قول کنش ،پاسخ

 همه که باشم افراد دسته آن از اگر .دهم می قرار آینده در کاری انجام برای تعهد یک زیر

 انسانی دنیای از را نشدنی بینی پیش عنصر یک من ،ایستند می خود حرف سر دانند می

 داوطلبانه ،دادن قول با  .ام داده قول زیرا ،کنی اعتماد من به توانی می  .ام کرده حذف

 از خودداری یا انجام تعهد داوطلبانه که است ها انسان توانایی این .کنم می موظف را خودم

 درمی نظم به را ها انسان مناسبات ،زور قدرت اجرای بدون که بدهند را یاعمال انجام

 3 .آورند

                                                 
3 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 
1958), pp. 243–44. 
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 نباید ،خورد می یتعهد انجام روی قسم یا دهد می خدا به قولی فردی که وقتی

 (۳:۳۰ اعداد) .کند اجرا باید بگوید را چه هر او :بشکند را خود قول

 به اسرائیل بنی شدن نزدیک از شپی کمی متوت شایپارا از آیه دومین این نیست اتفاقی این

 در ها مسق و سوگندها ،آن واالی های نمونه که دادن قول نهاد  .است آمده موعود سرزمین

 آزادی  .دارند سیساا اهمیت آزاد ۀجامع یک موجودیت برای ،هستند خداوند پیشگاه

 .کنند عمل خود های قول به مردم که این به دارد بستگی

 .یدآ می شاپارا همین در بعدا ،کند می عمل چگونه واقعی زندگی در امر این که نمونه یک

 برای زمین که کنند زندگی اردن رود شرق در که گیرند می میمصت گاد و نووئر قبیله دو

 خالی شانه به را آنها که موسی با تالطمی پر گفتگوی از پس .است مناسبتر آنها های گله

 تسخیر تا که پذیرند می ،کند می متهم قوم باقی دربرابر هایشان مسئولیت بار زیر از کردن

 خود قول سر که دارد بستگی آنها به چیز همه  .بمانند نبرد اول خط در ،سرزمین کامل

 .بمانند

 قول سر بر یعنی اعتماد و هستند اعتماد ۀپای بر آزاد ۀجامع یک در اجتماعی نهادهای ۀهم

 به آزادی ۀآیند ،دنشو شکسته هاقرار و قول اگر .ساختن عملی را خود حرف و ماندن خود

 را خود ۀزمان ۀجامع ،نبی ،یرمیا کتاب در :هست تنخ در کالسیک ای نمونه .افتد می خطر

 :کنند حفظ را خود قول تا نیست اعتمادی مردم به دیگر که کند می توصیف
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  ؛کشند می کمان مانند را خود زبان آنها

 ؛صداقت برای نه و است خیانت زمین در آنها شهامت

 .روند می پیش دیگر شر سوی به شری از

 .کنند نمی پیروی او از آنها که کرد اعالم ندخداو

 ؛باشید خود دوستان مراقب

 ،نکنید دااعتم برادر یک به حتی

 .زن دروغ تهمت یک ،دوست هر و ؛است ریبکارف یک آنها از یک هر زیرا

 .آورد نمی زبان به راست سخن کس هیچ و زنند می گول را یکدیگر دوستان

 فرسوده کردن گناه فرط از را خود ؛اند آموخته دروغگویی خود های زبان به آنها

 .اند

 در آنها ؛کنید می زندگی فریب یک ۀمیان در شما :کند می اعالم خداوند

 (۵:۹-۲ یرمیا) .اند زدهباز سر من از پیروی از خود فریبکاری
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 طور به هرگز آزادی آن .ببازد بابل به را خود آزادی رفت می که بود ای جامعه شرایط این

    .شدن یسازباز کامل

 به متکی جامعه گاه آن .شکنند می هم در اجتماعی مناسبات ،برود بین از اعتماد اگر

 استفاده زور از گستردگی به وقتی  .شود می فشار و زور اجرای یا قانون اعمال نهادهای

 تامناسب توانند می زور به توسل بدون ها انسان که راهی تنها .نیست آزاد دیگر جامعه ،شود

   .ستا خود شرف های قول به آن اعضای کردن وفا ،باشند داشته همکاری و مشارکتی

 این و بمانند خود حرف سر بر مردم که است آن مندزنیا . اعتماددارد نیاز اعتماد به آزادی

 شرایط در فقط شما  .تقدس دارای را سوگندها و ها قسم و بدانند مقدس را کلمات یعنی

 را خود قول و سوگند توانید می ،مشخص های قاعده با یهای وضعیت در و خاص بسیار

 ای جامعه آن در بود قرار که مقدس مینزسر به اسرائیل بنی وقتی دلیل این به .سازید باطل

 سوگند و ها قسم مقدس ویژگی مورد در آنها به بایست می ،شدند نزدیک ،ازندبس آزاد

 .دشو وریآیاد

 .شود می قدرتمند خود حرف گذاشتن پا زیر ۀوسوس ،کند می حکم شما منافع وقتی گاهی

 می آنچه هر بر ظران خدایی –است اساسی اندازه این تا خدا به اعتقاد که است رو این از

 هرچند. کند می هایمانتعهد حفظ به موظف را ما و دهیم می انجام و گوییم می ،شیمدیان

 حق که بود معتقد ،لیبرالیسم و رواداری پدر ،الک جان اما ،آید می عجیب ما نظر به امروز
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 قول توانند نمی و ندارند اعتقاد خدا به آنها زیرا ،شود داده داناباورانخ به نباید شهروندی

 4 .دارند نگه را خود شرف

 در سوگندها و ها قسم به مربوط قوانین پیدایش شارز توانیم می اینک نکته این فهم با

 بفهمیم ،شوند می نزدیک اسرائیل سرزمین به اسرائیل بنی که زمانی در را اعداد سفر انتهای

  .دنکن می صدق نیز امروز برای و ندنیامد پدید زمان این در اتفاقی قوانین این که بدانیم و

 تعهد ،کلمات  .دارد قول حفظ به بستگی . اعتماددارد تکیه اعتماد به آزاد ۀجامع یک

 امکان ،شوند اجرا وفاداری و مسئولیت با که اخالقی تعهدهای و کنند می ایجاد اخالقی

 .کنند می فراهم را آزاد ۀجامع یک ساختن

 بر اگر  .یدبده انجام را دای آورده زبان به آنچه همیشه .نشکنید را خود قول هرگز رو این از

 .دهیم می دست از را خود آزادی سرانجام ،نمانیم خود حرف سر

  شالوم شبات

توسط شیریندخت  آمریکایی-یون یهودیان ایرانیترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراس

  دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 

                                                 
4 John Locke, A Letter Concerning Toleration (1689). 


