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 متمیشپا: دورنما و ریزه کاری ها

Vision and Details: Mishpatim 5781 

سفر خروج ]شموت[  لحظهتا این انتقالی پرسش برانگیز را نشان می دهد.  ما به  این هفته پاراشای

، امید آنها به بنی اسرائیلبردگی : ور داده استعبو پرنشیب و فراز ما را از میان روایتی پرهیجان 

دریای سرخ،  سفر به سوی کوه سینا و  زدر بیابان، عبور ا آزادی، ضربت ها، سرسختی فرعون، گریز

ره متفاوت روبه رو می شویم:  مجموعه قوانینی که ی یکسو اینک با ادبیات  عهد بزرگ با خداوند.

انواع مختلفی از امور را پوشش می دهند، از مسئولیت آسیب به دارایی دیگران تا قوانین عدالت، تا 

 ۀشبات و اعیاد.  چرا اینجا؟  چرا داستان دنبال نشد تا به ماجرای پرهیجان بعدی یعنی ساختن گوسال

 یت قطع شد؟  و این چه ربطی با رهبری دارد؟طالیی برسد؟  چرا جریان روا

ین است:  رهبران بزرگ، خواه مدیران کل یا والدین ساده، این توانایی را دارند که با چنپاسخ 

مشخص ارتباط بگیرند.  ریزه کاری ها بدون دورنما همراه با ریزه کاری های  و دورنمای گسترده تر

خره های صشکستن به ی که کارگرسه  ۀست دربارفقط خسته کننده هستند.  داستان مشهوری ه
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، "سنگ می شکنم"گماشته شده بودند.  وقتی از آنها پرسیدند چه می کنند؟  یکی پاسخ داد: سنگی 

. کسانی که "یک قصر می سازم"ومی پاسخ داد: . س"ش می کنماتامین مع"می پاسخ داد: ود

تصویری فراگیرتر دارند، به کار خود بیشتر افتخار می کنند و سختتر و بهتر کار می کنند.  رهبران 

 بزرگ، دورنمایی را انتقال می دهند.  

.  توماس ادیسون نیز هستندو حتی کمال گرا دقیق در برخورد با ریزه کاری ها اما آنها همچنین 

بوغ .  ن"الهام است و نود و نه درصد آن، عرق ریختن است ،نبوغیک درصد "مشهوری دارد:  ۀگفت

آهنگسازان، فیلمسازان، سیاستمداران هنرمندان، شاعران،  اول ترازکه  ییه کاری هابه ریزیعنی توجه 

استیو  ۀزندگینامهر کس   در این رشته ها متمایز می کند. معمولیاز افراد  را روسای شرکت هاو 

س که با وسواشت ادتوجه نقدر به ریزه کاری ها آاو والتر ایکسون را خوانده، می داند که جاب به قلم 

فروشگاه های اپل باید راه پله های شیشه ای داشته باشند. وقتی به او  ۀهمپهلو می زد.  برای نمونه، 

ه ساخته شود و همین اتفاق افتاد )حق رار کرد کصا شیشه ای به این استجکام وجود ندارد،گفتند که 

 اختراع آنرا ثبت کرد(.

این بود که این اصل را به کل یک جامعه بسط داد.  بنی اسرائیل از چندین رویداد  نبوغ توراه در

تا کنون وجود نداشته است.   یدگرگون ساز عبور کرده بودند. موسی می دانست که چنین چیز

 هیچ یک اتفاقی یا بی دلیل نبودند.  بنی اسرائیل بردگی رابود که شده آگاه از سوی خدا همچنین 

آنها رنج کشیده بودند تا بفهمند چقدر ستمکار بودن بد   ه بودند تا آزادی را ستایش کنند.تجربه کرد

ن و ملتی ملکوتی از کاهنا"به امه ای داده بود: که مرامنسینا خدا از راه موسی به آنها است.  در کوه 

که جامعه ای بر اساس اصول  .  آنها می رفتندتبدیل شونددر زیر فرمانروایی فقط خداوند  "مقدس

  عدالت، کرامت انسانی و احترام تشکیل دهند.

تا در کافی نیستند  -حتی نه اصول ده فرمان و –انتزاعی ل های آاما رویدادهای تاریخی و نه ایده 

 ۀربجتوراه از همین جا برمی خیزد: برگردان ت ۀجامعه ای را حفظ کنند. هدف برجست ،بلندمدت
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به قوانین دقیق و تنیدن آن در بافت زندگی اجتماعی خود.  در پاراشای میشپاتیم، دورنما تاریخی 

 قانون.تبدیل می شود به ریزه کاری ها و جزئیات و روایت بدل می گردد به 

، کندمی به تو خدمت برده ای از بنی اسرائیل می خری، او فقط برای شش سال اگر "برای نمونه، 

انون (.  بردگی در این ق۲۱: ۳-۲)خروج  "آزاد شودبدون پرداخت هیچ چیزی اما در سال هفتم باید 

کسی که هستی به کسی که از  وبه شرایطی موقتی از شرایطی مادرزاد تبدیل شد  جهشیک  با

نمی یک شبه ملغی ، بود تلخ بنی اسرائیل در مصر ۀتجرب کهبرای مدتی معین کاری بکنی. بردگی، 

ممکن ویرانگر ملغی نشد و حتی آن زمان بدون یک جنگ داخلی  ۱۸۶۰ ۀشد.  حتی در آمریکا تا ده

  .طوالنی است مسیریاما این قانون که در ابتدای پاراشای این هفته آمده، ابتدای  نبود.

آن  ۀر نتیجهر کس برده یا کنیز خود را با چوب بزند، اگر برده د"همچنین، قانونی که می گوید 

برده یک شیء قابل مالکیت نیست.  هر یک از آنها دارای (.  ۲۱:۲۰)خروج  "شود. مجازاتبمیرد باید 

 .هستندحق حیات 

ت غکار کن اما در روز هفتم کار نکن تا گاو و االشش روز "همچنین قانون شبات که می گوید: 

)خروج  ".دبا تو زندگی می کند، استراحت کنتو متولد شده و  ۀو برده ای که در خاناستراحت کنند 

راه را  ها قانون  این ۀهر سرا تنفس کنند.   آزادییک روز در هفته بردگان می بایست هوای  (۲۳:۱۲

 سه هر سال طول کشید. زای بردگی بازکردند، حتی اگر بیش اغبرای ال

یک با ": باشند میستم  اسرائیل به عنوان یک اقلیت زیر بنی ۀقانون هست که مربوط به تجربدو 

به غریبه ستم نکن؛ "( و ۲۲:۲۱)خروج  "، زیرا بردگان بودید در مصر.یدستم نکنبدرفتاری یا غریبه 

 (۲۳:۹. )خروج "ریب بودن، زیرا غریب بودید در مصرغنید که چه احساسی دارد می دا شما خود

به بیوه زن یا "قوم در مصر را یادآور می شوند، از جمله:  ۀر جنبه های تجربگو قوانینی هست که دی

 "شنید خواهماد برآورند، حتما فریاد آنها را اگر چنین کنی و آنها به درگاه من فری. گویی نکنورزیتیم 

ه و فغان سردادند آبنی اسرائیل در بردگی "(.  این یادآور رویداد آغاز خروج است، ۲۲: ۲۲-۲۱)خروج 
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، آنها را شنید و او عهد خود با ابراهیم هآبه درگاه خدا رسید.  خدا  آنهافریاد کمک  ،به دلیل بردگیو 

)خروج  "پس خدا به بنی اسرائیل نظر افکند و به آنها توجه نمود.  به یاد آورد.را  یعقوب و اسحق

۲۳-۲۵ :۲ ) 

 "قانون و روایت" ۀدربار ۱۹۸۰ ۀی مشهور در دهدر مقاله ا، رابرت کاور، انشگاه ییلپروفسور حقوق د

از نظم اجتماعی هر جامعه ای یک دورنما  درمنظور او این بود که در زیر سطح قانون   1نوشت. 

و پشت هر دورنمایی یک روایت هست که   وجود دارد. است قانون آنرا برقرار سازد، قرارآرمانی که 

دورنمای گروه به  ن آن جامعه یاارازدر این باره که چرا دوراندیشان و برنامه گ باشد میداستانی 

  رسیدند. خود لآ نظم ایدهخاص 

این تجزیه تحلیل کمتر شبیه یک  ،حقیقت دراز تورات گرفته شده اند و مثال های کاور بسیاری از 

بل ترجمه نیست، زیرا اتوراه ق ۀنام دارد. واژ هیگانه ای که تورا ۀو بیشتر شبیه پدیدقانون تشریح 

 شده اند.  جمعدارد که تنها همراه یکدیگر در کتابی که این نام را بر خود دارد،  چندین معنای متفاوت

به معنای کلی تر یعنی ، یا "آموزه، دستورعمل، راهنما"همچنین یعنی   ."قانون"توراه یعنی 

است که شامل هم  ،از سفر پیدایش تا سفر تثنیه ،کتابهمچنین نام کلی پنج توراه .  "هدایت"

 .باشند میقانون  روایت و هم

ادبی هستند که همپوشانی بسیار اندکی با یکدیگر دارند.  بیشتر  ۀدر مجموع، قانون و روایت دو گون

ندارند و بیشتر روایت ها قانونی را ارایه نمی دهند. افزون بر این، کتاب های قانون هیچ روایتی دربر

روایت پشت یک قانون را امروز  امردم در بریتانیا یا آمریکاگر نیز می گوید، حتی که کاور  نچنا

در  ،بدانند، هیچ متن قانونی وجود ندارد که هر دو روایت و قانون را یک جا ارایه دهد.  در هر حالت

                                                 
1
 Robert Cover, “Nomos and Narrative,” Foreword to the Supreme 

Court 1982 Term, Yale Faculty Scholarship Series, Paper 2705, 1983. 
The paper can be found at 
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2705.  
 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2705
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ت برای گفتن یک داستان.  افزون بر این، بیشتر قوانین راه های مختلف بسیاری هس ،بیشتر جوامع

  .آنها اعالم می شوندتدوین آنها منجر به تاریخی  ۀمورد نظر و تجربو هدف بدون بیان دلیل 

شکل گیری یک ملت و روش  ۀبره ترکیبی یگانه از قانون و روایت، تاریخ و قانون، تجبنابر این، تورا

است تا هرگز درس هایی را که طی مسیر آموخته فراموش نکند.  توراه  ی جمعی مورد نظر آنهازندگ

 نداشته است.به گونه ای گردآورده که تا کنون نظیری خود دورنما و جزئیات را در

 رفتار چنین این باید ،باشند داشته را خود ۀچهر بهترین و شوند همراه ما با مردم که بخواهیم اگر

 را شده خواسته ما از آنچه باید چرا بگوید ما به و ببخشد الهام ما به که باشد دورنمایی باید  .کنیم

 این به و بوده این ما هویت ،افتادند ها اتفاق این :بگوید که باشد میان در روایتی باید .بدهیم انجام

 داشته وجود جزئیات به موشکافانه دقت با یقانون باید سپس  .است مهم قدر این ما دورنمای یلدال

 تبدیل آینده های برکت به را گذشته درد و واقعیت به را خود دورنمای که دبده امکان ما به تا باشد

 همان ،شود نمی یافت تورات جز دیگری قانونی متن هیچ در که العاده خارق ترکیب این  .کنیم

 که کسانی ۀهم برای است سرمشقی این .دهد می دوام و پایداری قدرت تورات به که است عاملی

 .سازند رهنمون بزرگی به را مردم خواهند می

 شالوم شبات

 

 


