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 تورات تفسیر 

  ۵۷۷۹ قورَح پاراشای هفته:

  آسمان سود به لدَجَ

 ربای لرد جاناتان ساکس

  Korach 5779 

Argument for the Sake of Heaven 

 

 نوع از بلکه ،بیابان در سرگردانی های سال در گری یاغی بدترین تنها نه (روناق) قورَح شورش

 قورَح  .رفت می شمار به (روناه) هرونا و (موسی) مشه به مستقیم هجوم زیرا ،بود زنی متفاوتی

 متهم تقلب این همه از باالتر و شکست ،یپرورخویشاوند به را موسی او شورشی همدستان و

  .بود داده نسبت خدا به را شخصی های هدف به معطوف قوانین و ها تصمیم گویا کهکردند
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 نظر اختالف و جدل نوع بدترین ۀنمون به تلمودی حکیمان دید از که بود شدید چنان هجوم

  :شد تبدیل

 به جدل کدام  .شَمای و للهی میان جدل  ؟است کدام آسمان ودس به جدل ۀنمون یک

 (۱۷:۵ اوت میشنا) .شرکایش و قورَح جدل ؟نیست آسمان دسو

  :دهد می شرح زیر عناصر با را تلمودی ۀموزآ نای (۱۳۰۶-۱۲۴۹ کاتالونیا) یریئم منحم

  گفت می را خود گیری نتیجه یک هر ،دو نآ میان جدل در :شَمای و هیلل میان جدل

 با ،حریف بر پیروزی یا جویی بهانه سرِ از نه و حقیقت کشف به میل سرِ از دیگری و

 ،بود شرکایش و حقورَ جدل ،نبود آسمان سود به که جدلی  .ورزید می مخالفت او

 که- را ما معلم موسی ،قدرت طلبی هاج و حسد و رشک سرِ از تا آمدند آنها زیرا

1 .دنبگیر او از را مقامش ،درساخته به میدان از - باشد روحش ارزانی صلح
   

 جدل و آسمان سود به جدل  :گذاشتند می بنیادی تمایز ،جدل نوع دو میان تلمودی حکیمان
 .پیروزی برای

 از باید ،خواستند می آنچه و گفتند می شیانشور آنچه میان تجانس عدم دلیل به قورَح یاشپارا

 همگی مردم  .نیازنداشتند رهبری به مردم که بود این آنها حرف  .شود خوانده دریچه ینهم

 هیچ و مرتبه تفاوت هیچ لسرائیا میان در نباید  .بودند شنیده را خدا کالم همگی  .بودند مقدس

 قرار خداپرستان مجمع راس در را خود شما چرا پس"  .شتاد می وجود تقدس مراتب سلسله

 یکسره خنیس آنها کلمات پشتِ که استپید موسی پاسخ از اما  .(۳:۶ اعداد) "؟ددهی می

 :بود شنیده متفاوت

                                                 

1
 Meiri, Beit HaBechira ad loc.  
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 این  !بدهید گوش ها ویلِ ای شما اینک" :گفت [قارون] قورَح به همچنین موسی

 اسرائیل بنی جماعتِ باقیِ از را شما لسرائیا خدای که نیست کافی شما برای

 رویِپیشا و دهید سامان را کارها خداوند محراب در تا آورده خود نزدیک ،کردهجدا

 نزدیک را شما ویِلِ هموندانِ ۀهم و شما او  ؟کنید راهبری را آنها ،ایستاده جماعت

 ".کنید اشغال نیز را [کوهنیم] نتاکه جایگاه خواهید می شما اما ،دادهقرار خود

  (۸:۱۶-۱۰ اعداد)

 نآ رهبران ،خود خواستند می آنها بلکه  .رهبران بدون خواستند می اجتماعی آنها که نبود این

 مقام جستجوی به کامال بلکه ،نداشت حقیقت جستجویِ به ربطی هیچ شورشیان روایتِ  .باشند

 شدن برنده خیال بلکه ،وختنآم قصد نه آنها  .ودب مربوط (آنها نظر مورد) اقتدار و موقعیت و

 .بودند شدن برنده  پی در که استیر دنبال به نه .داشتند

 موسی ابتدا  .کنیم دنبال نآ از پس رویدادهای سلسله در را ماجرا این تاثیر ردپای توانیم می

 خدا تا بیاورند سوختنی عود ۀفدی بعد روز شورشیان که این  .کرد پیشنهاد ساده آزمون یک

 زیرا  .بود خردورزانه پاسخی این  .پذیرفت خواهد یا کردهرد را آنها پیشکش آیا که دهد نشان

 یک این  .بگیرد تصمیم خدا که باشد پس ،چیست خدا خواست که بود این جدل موضوع

 مردم به سربسته ای شیوه به خدا ،صورت این در  .بود تجربی آزمونی و  شده یشاپ آزمایشِ

 .کرد می اثبات را حقیقت همیشه برای بار یک کار این  .کیست با حق که گفت می

 به بایست می ،بود میان در حقیقت پای فقط اگر که حالی در ،نکرد اکتفا همین به موسی اما

 را قورَح نظر اختالف که شیدوک موسی ،بینیم می فوق قول نقل در که چنان  .کند بسنده همین

 دلیل نآ پشت که نفرتی دادن نشان راه از بلکه ،او استدالل به پاسخ راه از نه اما ،کند حل

 یک او چند هر  .بود شده داده او به یمهم مقام چه که شد یادآور او به موسی  .بود آوری

 ها قبیله رگدی که داشتند خاصی مقدس موقعیت ها ویلِ و بود ویلِ کی اما ،نبود هنوک
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 هاج این که نگذارد و باشد شادمان ،بود شده نصیبش که افتخاری برای که گفت او به  .نداشتند

   .بگیرد اوج طلبی

 ،گفت آنها با متفاوتی سخن ،موقعیت به بنا  .رفت نبوئر ۀلقبی از اویرام و نادات سراغ به سپس او

 نشانی – کردند خودداری او با دیدار از آنها اما  .داشت فرق قورَح با آنها نارضایتی منشاء زیرا

 افراد ولی ،بود یعقوب اولزاد ،وبنئر ۀلقبی  چون  .نبودند حقیقت جستجوی در که این از دیگر

 .کردند می تحقیر احساس شدت به ،ندبود ماندهکنار موقعیت تقسیم از یکسره آن

 خود رهبری ،اش زندگی در راب تنها و نخستین برای موسی  .گرفت باال اختالف ،لحظه این در

 :کرد موکول معجزه یک دادن رخ به را

 این ۀهم برای مرا که بود خداوند این فهمید خواهید راه این از" :گفت سیوم سپس

 طبیعی مرگ به مردان این :  اگرام نداده انجام خودم خاطر به را آنها و فرستاد کارها

 اما  .است نفرستاده مرا خداوند گاه نآ ،شوند دچار بشر افراد سرنوشت به و بمیرند

 شان دارایی کل و آنها و بازکند دهان زمین و دهد انجام نو یکسره کاری خداوند اگر

 خدا با دشمنی به افراد این که دانست خواهید گاه نآ ،بشوند گور به زنده و ببلعد را

 .(۲۸:۱۶-۳۰) ".دبودن برخاسته

 را آنها ،گشوده دهان خاک و شکافت آنها یاپ زیر زمین" ،راند زبان بر که را سخنان این

  .(۳۳:۱۶ اعداد) فرورفتند خود قبرهای درون زنده زنده ،شورشیان  .(۳۲:۱۶ اعداد) "بلعید

 داد نشان شکی هیچ نگذاشت جای به بدون خدا  .گنجد نمی تجسم در این از تر فجیع نابودیِ

 ۀنکت  .نبخشید پایان اختالف به رویداد این اما  .بودند خطا در شورشیان و داشت حق او که

 فردا حصب ،باشند  پشیمان و بخواهند پوزش آنکه بی مردم  .است جا همین العاده خارق

 رهبری را کسی چه باید کسی چه که این درمورد نه بار این – بازگشتند کنان شکایت همچنان
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 علیه لسرائیا جماعت کل ،بعد روز":  اختالف ختم برای موسی روش مورد در بلکه ،کند

 .(۶:۱۷) "کشتید را خدا قوم شما  :دنگفت ،هکرد اعتراض هارون و موسی

 راهِ این آیا اما . برخطا قورَح و باشید بوده برحق است ممکن شما که بود این آنها ۀنهفت ظورمن

  ؟شوند گور در زنده زنده تانناحریف که کنید می کاری  ؟است اختالف یک در پیروزشدن

 گفت موسی به خدا  .کرد پیشنهاد اختالف حل برای متفاوت کلی به روش یک خدا بار این

 عهد چادر در ،نوشته نآ بر را خود نام و بردارند چوبدست یک دبخواه ها قبیله ۀهم از که

 ها چوبدست نآ زا یکی  .بنویسد را هارون نام ویلِ ۀلقبی چوبدستِ روی بر شد قرار  .بگذارند

 صبح  .کردند چنین ها قبیله  .دگزی برمی را قبیله کدام خدا که نشانه این به زد می جوانه باید

 این  .بود آورده بار به بادام و هداد شکوفه ،زده جوانه هارون چوبدستِ که دیدند ،بازگشته فردا

  .(۱۶:۱۷-۲۴ اعداد) داد خاتمه اختالف به سرانجام ماجرا

 توانیم نمی  .بود متفاوت یکسره امری بلکه  ،قدرت مایشن یک نه داد خاتمه را دعوا آنچه

 ،داد بادام ۀشکوف هارون چوبدست که این اما ،کند نمی روشن آنرا ،متن زیرا ،باشیم نئمطم

 ،دهد می شکوفه که درختی اولین ،نزدیک وراخ در  .دارددربر پرمعنا بسیار نمادی گویی

  .دهند می نوید را نوینی زندگی آغاز و زمستان پایان آن سفید های شکوفه و است بادام درخت

 گفته او به خدا سوی از و دید (دکِاش) بادامی درخت ۀشاخ خود نبوت رویای نخستین در یرمیا

2.(۱۱:۱-۱۲ یرمیا) او مکال تحقق بر دارد (دشوکِ) خداوند نظارت از نشان این که شد
    

 ؛۱۷:۳۷ اعداد) [شاخه هفت شمعدان] امنور روی طالیی های گل یادآور ،بادام های شکوفه

 اینجا که زتزیت عبری ۀواژ  .شد می روشن محراب در هارون طتوس روزانه که هستند (۳۱:۲۵

 از بخشی که است یصخال طالی "پیشبند" معنای به زتزیت یادآور ،رفتهکار به شکوفه برای

                                                 
2
 See L. Yarden, The Tree of Light (London: East and West Library, 1971), 40–42.  
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 خروج) بود بسته نقش "خدا برای مقدس" های واژه نآ روی بر و بود هارون بیرونی ۀجام

۳۶:۲۸).  3
   

 ،نور ،یاتح از چندجانبه نمادی  .بود نشانه یک از بیش داده شکوفه بادامِ ۀخاش ،اینبنابر

    .بود خداوند گر نظاره حضور و ،تقدس

 4  .بود شورشیان دربرابر کوهنیم سوی از زندگی خواست نمادِ ،بادام ۀشاخ که گفت توان می

 وساطت به که است هادی یک او  .نماید می برکت را آنها ؛کند نمی حکومت مردم بر کوهن

5.یابد می جریان بخش یاتح الهیِ نیروی او
 موسی  .سازد می متصل الهی حضور به را ملت او  

 نشان با و متفاوت بس ای گونه به خدا  .داد زور کاربرد و قورَح زبان همان با را قورَح پاسخ

  .است گذشتگیخوداز برای بلکه ،خودنمایی برای نه رهبری که داد پاسخ امر این دادن

 برنده برای بلکه ،ها آسمان سود به نه که است یاختالف ویرانگرِ طبیعتِ نشانگرِ ماجرا این کل

 هر آن ۀنتیج در و حقیقت نه ،است قدرت ،باشد می مطرح آنچه جدلی چنین در  .است شدن

 زیرا ،بازم می انهمچن ،ببرم من اگر ولی.  بازم می من ،ببری تو اگر   .بینند می آسیب طرف دو
 خفیف باشد هم موسی کسی اگر حتی   .کنم می ضعیف را خودم تو ساختن ضعیف  راه  زا

 سر بر جدال  ".ای کشته را خدا مردم تو" که دهد می قرار اتهام این برابر در را خود و شود می

  .است ختاب-ختاب سناریوی همچنین قدرت

                                                 
 به میدراش به بنا که باشد آن رنگ آبی های رشته و بندها ،یصیتص با ارتباط از حاکی تواند می همچنین  3

 .شتاد ارتباط حقور شورش
 
4 On the contemporary relevance of this, see Jonathan Sacks, Not in God’s Name 

(New York: Schocken, 2015), 252–268. 
 "دارد جریان ها گل رگ در سبز سیالن راه از که نیرویی": توماس یلوناد از رسد می ذهن به ای جمله  5 

 نیروی ،کند تولید میوه و گل تا یابد می جریان درخت در زندگی که گونه همان  .(نام همین به شعری از)
    .یابد می جریان جماعت به دادن برکت برای کوهن ۀواسط به نیز یاتح الهی
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 شده برنده ،ببرم من اگر  .یابد می جریان حقیقت سودِ به جدل که است وقتی ،برعکس مورد

 شکست شکل تنها ،حقیقت از خوردن شکست زیرا -ام دهش برنده همچنان ،بازمب اگر اما  .ام
  .رود می شمار به نیز پیروزی که است

 للهی مکتب کردن دنبال به گرایش یهود قانون چرا که دهد می شرح مشهور متنی در تلمود

 :شَمای مکتب در او حریفان نه و دارد

  نگه  را فروتنی و حمتر جانب  آنها زیرا [کند می پیروی لهیل مکتب از قانون]

 مطالعه را شَمای مکتب های قانونگذاری بلکه ،خود های قانونگذاری تنها نه ،داشته

 را شَمای مکتب های تفسیر ،خود قانونی تفسیرهای تدریس از پیش و کردند می

    (ب ۱۳ ینوروع) .دادند می درس

 گوش حریفان های دیدگاه به  که بود لیلد این به   .شدن برنده نه و بودند حقیقت دنبال به آنها

 یک شیوای بیان به  .دادند می درس را آنها های سنت ،خود سنت تدریس از پیش و دادند می

 :فریس تیموتی نام به معاصر دانشمند

 ،مومن خواه و وراخداناب خواه ،هستند یادگیری پی در راستی به که آنهایی ۀهم

 ناایم بلکه ،خاص ناایم یک نه که هستند متحد هم با نظر این زا ،عارف یا دانشمند

 زبانِ به احترام ،آن عادت و است حرمت ،آن فرض پیش  .نددار آنرا عام معنای در

 کمک برای مهر سر از که باشد انسانی دست همان تواند می خدا دست زیرا  .سکوت

6 .بگویید را حقیقت اگر باشد شما صدای تواند می خدا صدای و شود می دراز
   

                                                 
6 Timothy Ferris, The Whole Shebang (London: Weidenfeld & Nicolson, 1997), 312. 
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7.نامند می "جدل فرهنگ" را هودیتی گاهی
 و شناسم می که است دینی تاادبی نهات یهودیت  

 ،میشنا ،میدراش ،[کتوبیم و انبیاء کتب ،تورات کتاب پنج] تورات ۀمجموع – آن ونمت تمام

 از هستند هایی گلچین – توراتی نومت های تاویل ۀمجموع و ،یهود قوانین تفسیرهای ،تلمود
  .است یهودیت افتخار ۀمای این  .گوناگون های جدل

  8 .شود می یافت گفتگو کلیتِ در بلکه ،دیگر صدایِ برعلیه صدا یک در نه الهی حضور

 به دادن گوش به یلام یک هر زیرا ،شوند می برنده طرف دو هر حقیقت سود به جدل یک در

 برای همکاری که جدلی در  .کنند می رشد دو هر رو این از و است ودخ انحریف های دیدگاه

 برای متقابل احترام و مشترک متون ،منطق ،خرد از کنندگان شرکت ،است حقیقت جستجویِ

 نابجا ۀاستفاد و نفرت ،اذیت ،مقابل فرد به شخصی ۀحمل به آنها . جویند می سود یکدیگر متون

 اشتباه در من" بگویند شکست صورت در رندحاض یک هر آنها  .یازند نمی دست فعواط از

 غضب  و خشم ،شکست صورت در و زنند نمی پیروزی الف ،ردبُ صورت در آنان  ".بودم

 .دهند نمی  نشان

 به تواند می دح چه تا جدل که این از ندام خواهد باقی کالسیک ۀنمون یک قورَح داستان

  .هست دیگری راه که شوند می ورآیاد ما به شَمای و هیلل های مکتب  .شود کشانده پستی

 راه از اختالف حل :است یهودیت های لآ ایده ترین شریف از یکی "آسمان سود به جدل"

 .حقیقت جستجوی در فروتنی کاربرد و طرف دو هر به احترام

 

                                                 
7 David Dishon, The Culture of Argument in Judaism [Hebrew] (Jerusalem: Schocken, 

1984). 
8 I have written more extensively on this in Jonathan Sacks, Future Tense (London: 

Hodder and Stoughton, 2009), 181–206. 
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