
            

1 

 
 

 

 

  توراتتفسیر 

  ۵۷۷۹ میدبارب پاراشای هفته: 

   افراد از شده تشکیل ملتی ِراهبری

  ربای لرد جاناتان ساکس

Leading a Nation of Individuals 

Bamidbar 5779 

 

 -می اعداد رفِسِ نام اب را بکتا این رو این از  .شود می آغاز اسرائیل بنی سرشماری با 1میدباربَ

 افزون  ؟است آمده کتاب ابتدای در اینجا چرا و ؟چیست در سرشماری کار اهمیت  .شناسیم

 در بار سومین این و شدند سرشماری مردم هم دیگر مورد دو در پیشتر ،سرشماری موردِ این بر

 با ربطی هیچ سرشماری آیا همچنین  .بود می کافی بار یک تردید بی  .است سال یک طول

 ؟دارد رهبری

                                                 
1
 .اعداد سفر ،تورات چهارم کتاب عبری نام و "بیابان در" معنای به اژهو در  
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 که گوید می راشی سو یک از  .کنیم می آغاز ،یدآ می نظر به تناقض یک آنچه به اشاره با

 :هستند خداوندی مهرِ سرِ از هایی کنش ،تورات در سرشماری موارد

 -می را آنها زود به زود ،دارد می عزیز را (اسرائیل بنی) که آنجا از خداوند زیرا  

 ۀلاگوس رویداد از پس  .کرد سرشماری مصر از خروج ۀآستان در را آنها او  .دراشم

 افتتاح با خواست می که اینک و  .نمود شمارش ،بازماندگان تعداد عیینت برای طالیی

 )  .کرد سرشماری را آنها دوباره ،دهد سکونت آنها سر بر را خود جالل ،عبادتگاه

  (۱:۱ بمیدبار از راشی تفسیر

 آنها به او مهر دادن نشان برای اسرائیل بنی یمارسرش به خداوند اقدام که یابیم درمی پس

   .است

 هفتادهزار و شد برانگیخته خدا خشم ،کرد سرشماری را مردم پادشاه داوود ،بعد قرن چند وقتی

. دنمرد نفر
2
  

  ؟شد چنین چرا ،است مهر از بیانی سرشماری اگر

 :گوید می ،است همراه خطر با مردم کردن سرشماری که امر این بیان در تورات

 سرشماری آنها تعداد تعیین جهت را اسرائیل بنی وقتی :گفت موسی به خداوند سپس

 خود زندگی بازخرید برای ییخونبها سرشماری هنگام در باید نفر هر ،کنی می

 ) .آمد نخواهد فرود آنها بر مصیبتی هیچ سرشماری هنگام گاه نآ  .کند خدا پیشکش

   .(۱۱:۳۰-۱۲ خروج

                                                 

2 2 Samuel 24; 1 Chronicles 21. 

 

https://www.sefaria.org/II_Samuel.24?lang=he-en&utm_source=sef_linker
https://www.sefaria.org/I_Chronicles.21?lang=he-en&utm_source=sef_linker
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 -می سرشماری کار توصیف برای تورات که است نهفته عبارتی در آشکار تناقض این پاسخ

 زبان  .است مبهم و عجیب اصطالح یک این  ."بگیر باال را سر" معنای به ، se’u et rosh :آورد

  .لخشوو ،لیسپور ،دلیفکو ،لیموت :است "شمردن" معنای با فعل چندین دارای توراتی عبری

 سر" چون طویل اصطالح یک از وضع در و برد نمی کار به را ساده های واژه این تورات چرا

  ؟کند می استفاده مردم "گرفتن باال

 تعداد روی بر تمرکز به گرایش ،خانواری یا نفری سرشماریِ هر : دراست چنین هکوتا پاسخ

 یک یا ،میلیونی تصش کشور یک گوییم می مثال برای  .ها هتود ،مردم ،جمعیت  :است کل

 ارزش ،کل رقم هر  .تماشاگر هزار شصت با ورزشی ۀمسابق یک یا ،کارمند صدهزار با شرکت

 ،ارتش یک ،باشد بزرگتر نهایی رقم هرچه  .کند می ارزیابی را کل یک عنوان به ملت یا گروه

 .است تر موفق شرکت یک و تر محبوب ورزشی تیم یک ،قویتر

 سرباز یک اگر  .دهد نشان جایگزینی بلاق را او کوشد می ،ساخته ارزش بی را فرد ،سرشماری

 ترک را یتشکیالت نفر یک اگر  .گیرد می را او جای گریدی سرباز ،شود کشته گجن در

 .شود می استخدام او کار انجام برای دیگر نفر یک ،کند

 کارهای تا گیرند می او زا را فرد مستقل داوری که دارند زمینه این در بدی شهرت ها جمعیت

 های جنون به گاه که نامیم می "ای گله رفتار" را پدیده این ما  .دکن تقلید را دیگران

 های توهم نام با خود معتبر پژوهش مکی چارلز ۱۸۴۱ سال در  .شود می تبدیل دستجمعی
 تجاری حباب :رویداد دو درمورد ساخت منتشر را ها جمعیت جنون و ها توده ۀالعاد خارق

 در الله گل جنونِ و انجامید ۱۷۲۰ ۀده در نفر هزاران پول رفتن دست از به که جنوب دریای

 بزرگ های سقوط  .شد صرف هالل شاخه یک خرید برای کالنی های ثروت ،نآ طی که هلند

   .ندوش می ها توده روانشناسی همین مشمول ۲۰۰۸ و ۱۹۲۹  های سال در اقتصادی
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 که داد نشان (۱۸۹۵) مردم ذهن پیرامون پژوهشی :جمع نام به بنلو گوستاو اثر دیگر مهم کار

 -می دگرگون "جمعی فکر" قالب در را افراد رفتار و دارند مغناطیسی تاثیری ها جمع چگونه

 جا هر به آنرا باد که ها ذره دیگر میان در است شنی ۀذر ،جمع در فرد یک" او ۀگفت به  .دنساز

  .گردد می خاموش آنها وجدانِ  .شوند می نشان و نام بی ،جمع در مردم  ".برد می دبخواه

 رفتار رضعم در ویژه به جمعیت هایِ توده.  دهند می دست از را فردی مسئولیتِ حسِ آنها

 یفریب عوام های چهره رو دنباله آسانی به ها توده  .هستند غریزی رفتار و ها واکنش و واپسگرا

 به لوبن نظر به رهبرانی چنین  .کنند می بازی مردم بودنِ قربانی حس و ها ترس با که شوند می

 حاشیه به افرادی و تحریک بلاق شدت به عصبی نظر از که خیزند برمی کسانی میان از ویژه

3هستند جنون مرز در و شده رانده
 شمار به هیتلر ظهور آگهی پیش که هایی یژگیو مجموعه ؛ 

 و ستیزی یهودی مدآبر با دش همزمان فرانسه در لوبن تابک انتشار کهنبود اتفاقی  .روند می

  .دریفوس ۀاکمحم

 و کرامت بر اصولی رارصا  :است جا همین در یهودیت چشمگیر های ویژگی از یکی اهمیت

 انسانی فرد هر که باوریم این بر ما  .خود از قبل های تمدن ۀهم برخالف –انسانی فرد حرمت

 جان مانند فرد هر جان که گفتند تلمودی حکیمان  .است شده آفریده خدا شباهت و صورت به

4  .است ناتئکا کل
   

 ما بعدی عمل گویی که ببینیم چنان را خود باید ما از یک هر که گوید می مایمون بن موسی

5.سازد رگونگد را دنیا تواند می
  

 کیمانح  .باشد دیگر ای گونه به قانون اگر حتی ،شده ثبت میشنا در دقت با مخالفی دیدگاه هر

 هیچ و صدا هیچ  .باشد داشته تواند می تفسیر هفتاد تورات ۀآی هر که گویند می تلمودی

                                                 
3
 Gustav Le Bon, The Crowd, London, Fisher Unwin 1896, 134. 

4
 Mishnah Sanhedrin 4:4. 

5
 Maimonides, Hilchot Teshuvah 3:4. 

https://www.sefaria.org/Mishnah_Sanhedrin.4.4?lang=he-en&utm_source=sef_linker
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 توده به را خود فردیت که دهد نمی اجازه ما به هرگز یهودیت  .شود خاموش نباید دیدگاهی

  .ببازیم ها

 یک در اسرائیل بنی تن هزار ششصد که ای صحنه برای هست زیبا برکت دعای یک تلمود در

 رازها ۀدانند که ما ایخد خداوند ای تو هستی متبارک" :قرار این از ،اند آمده گرد مکان

6 ".هستی
   

  .داریم متفاوت صفات یک هر ما  .است متفاوت دیگری با فرد هر که دهد می حتوضی تلمود

 و باشد باخبر ما از یک هر ذهن از تواند می خداوند تنها  .داریم را خود خاص افکار یک هر ما

 به  .دارد اشاره نآ به یادشده تبرک دعای که است چیزی همان این و اندیشیم می چه به بداند

 خداوند ،یدآ می محو ۀتود یک انسان چشم به که گسترده جمعیت یک در حتی ،دیگر بیان

  .جمعیت از ای توده اعضای همچون نه و است اتصال در انسانی فرد مانند ما با همچنان

 به خداوند  .است همین ،آمده سرشماری به مربوط متن در که "بگیر باال را سر" عبارت معنای

 -بی را خود فرد هر که است میان در خطر این ملت سرشماری هنگام که گوید می موسی

 یک از یکی فقط من   ؟داشت تواند می تاثیری چه من وجود ؟باشم که من"  .بپندارد اهمیت

 " .ابدیت سطح بر گردی ،دریا ساحل در شن ای دانه ،اقیانوس  یک از موجی  ،هستم میلیون

 نفر یک هر که دهد نشان تا دبگیر باال را مردم سرهای که گوید می موسی به خدا ،همچنین

 ،یهودیت در ،واقع در  .آیند می حساب به ،فرد مقام در آنها ؛ددار اهمیت فرد یک همچون

davar she-be-minyan، اساس بر نه و رود می فروش دانه دانه که چه هر و نیشمرد امر یا 

7  .شود نمی گرفته نادیده ،دیگر چیز میلیون یک یا هزاران از ای مجموعه در حتی هرگز ،وزن
  

                                                 
6
 Brachot 58a. 

7
 Beitsah 3b. 
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 هر ما  .داریم ارزش فرد همچون ما که شود انجام پیام این با باید همیشه سرشماری یهودیت در

  .یمآ برمی آن انجام از من فقط که هست مشارکتی  .داریم فرد به منحصر استعدادهای ،یک

 .مهر از برخاسته حرکت یک  .او شناختن رسمیت به و کردن توجه یعنی  ،کسی سر گرفتن االب

 و فرد به منحصر عضو من یعنی فردیت  .فردگرایی و فردیت میان هست بسیار تفاوت اما

  .نیستم تیم یک در ارهمک و بازیگر رو هیچ به من یعنی فردگرایی  .هستم تیم یک ارزشمند

 نام ،پوتنم رابرت ،هاروارد شناسِ جامعه  .گروه به نه و دهم می اهمیت خودم به فقط من

 ده بولینگ همیشه از بیش آمریکا متحده ایالت در مردم که نوشت وقتی داد نآ به مشهوری

 بولینگ تنهایی" را پدیده این او .پیوندند می تیم یک به همیشه از کمتر اما ،کنند می بازی تایی

 دوران  ،ورکلت شری ،تی آی ماِ دانشگاهِ پروفسورِ  .Bowling alone”  8“ :نامید "کردن بازی

 در بودن تنها" را (بودن رو در رو جای به) ما های دوستی بودنِ آنالین و یبوکفیس ،یتوییتر

9.نامید "یکدیگر کنار
  

 برای فقط من اگر" :گفت للهی که چنان .فردگرایی نه ،دهد می اهمیت فردیت به یهودیت

  10 "؟هستم موجودی چه ،باشم خودم

 همواره یهودی مردمان  .نیست اعداد شمردن ما کار  .نددار معنا یهودی انبرراه برای همه اینها

 رهبران به عمیقی اعتماد عدم یهودیت . اند داشته بزرگ دستاوردهای اما ،اند بوده شمار کم

 از فروزان ۀبوت دربرابر موسی  .کنند یم استفاده سوء ها توده فعواط از که داشته فریبی عوام

 یک این که کرد می گمان او  ".نیستم کالم مردِ من"  .گفت ورزی سخن در خود ناتوانی

                                                 
8
 Robert Putnam, Bowling Alone, New York, Simon & Schuster, 2000. 

9
 Sherry Turkle, Alone Together: why we expect more from technology and less from each other, New 

York, Basic Books, 2011. 
10

 Mishnah Avot 1:14. 
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 کالم قدرت با را مردم موسی  .بود صادق آن برعکس درست ،واقع در  .است رهبر برای نقص

   .دبر باال خود های آموزه با را آنها بلکه  .درنیاورد حرکت به خود

 قدر هر اما  ."بگیرد باال را آنها سرهای" باید او  .بگذارد احترام افراد به باید یهودی هبرِار یک

 نشان ،اریزگ می فرد هر بر که را ارزشی باید  ،باشد بزرگتر کنی می هبریار که گروهی هم

 حرکت به نفرت یا ترس ابتداییِ غرایزِ به توسل با را مردم از جمعیتی نیاید هرگز .دهی

  .کنی برخورد دیگران های دیدگاه با تکبر و تحکم با نباید هرگز  .درآوری

 ۀشیو این اما ،است دشواری کار شود می گذاشته ارزش نآ افراد تک تک به که ملتی هبریِار

 .است روش ترین بخش الهام و ترینتوانمندساز ،ترین خالق ،هبریار

   شالوم شبات

 
----------------- 
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