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 ۵۷۸۰از ربای لرد جاناتان ساکس در سال  تورات هایتفسیر -"من ایمان دارم"

  ۵۷۸۰ کتز می  ی هفته:پاراشا

 قدرت های مخاطره و یوسف

 Rabbi Lord Jonathan Sacks 

 Mikketz 5780 

 Joseph and the Risks of Power 

 از ،روز یک در ،پوسف  .است اتورت در تغییر شدیدترین و ترین ناگهانی ۀدربردارند تزک می

 و کشور شخص نیرومندترین که مصر وزیر به شده فراموش و اسیر ِ زندانی از و قهرمان به صفر

   .شود می تبدیل ،بود ملت اقتصاد بر حاکم

 تا بوده تاثیر زیر بیشتر او  .است بوده رویدادها ۀکنند تعیین ندرت به یوسف ،لحظه این تا

 و ها میدیانی ،بعد ،برادرانش سپس و پدر ابتدا را او زندگی  .فعال تا منفعل بیشتر ؛تاثیرگزار

 او زندگی در .بودند کرده هدایت ،زندان نگهبان و همسرش و پوتیفار سپس ،ها ایشمایلیت

 گزینش را آنها کسی و افتند می اتفاق انسان برای رویاها اما اند بوده رویاها چیزها مهمترین

  .کند -نمی
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 تعبیر با که برد می گمان یوسف  .است پیشۀهفت شایپارا ِ پایان ِ چگونگی ،کننده تعیین ۀنکت

 به وا ،گردد میباز خود کار سر به دوباره که بینی پیش این و دربار ِ سرآشپز خواب مثبت

 اما . کند آزاد را او و بازبینی  یوسف حکم در بتواند که رسید خواهد مقامی به زودی

 تغییر برای یوسف تالش ترین قاطعانه  ."کرد فراموش را او و نیاورد یاد به را یوسف ،سرآشپز"

 اما ،بود توجه مرکز در مواقع بیشتر در آنکه با یوسف  .رسد نمی جایی هیچ به سرنوشت مسیر

 .نداشت امور بر کنترلی

 های خواب که شود می خواسته یوسف از .دهند می رخ قطعی و بزرگ تغییرهای ناگهان

. کند می تعبیر را ها خواب ابتدا او .دهد می انجام بزرگتر بس کاری او اما .کند تعبیر را فرعون

 به  .نبودند معمولی هایی خواب آنها  .کند می ریزی برنامه ،واقعیت در را ها خواب آن ،سپس

 تحقق حال در ها خواب آن اینک و  .شدند می مربوط سال چهارده مدت در مصریان اقتصاد

  .بودند

 کسالیشخ سال هفت از مردم  .دهد می تشخیص را مشکل ،بینی پیش دنبال به یوسف گاه آن

 پنجم یک کردن ذخیره :کند می حل را مشکل نبوغ از ای بارقه با سپس او  .برد خواهند رنج

 .حاصل بی های سال در قحطی از جلوگیری برای آن از استفاده و فراوانی دوران در محصول

 چنین یانگ دیوید لرد نام به دیگری یهودی مشاور درمورد تاچر مارگارت که شود می گفته

   1 ."آورد می حل راه برایم دیوید ،آورند می مشکل من برای دیگران" :گفت

                                                 
1
 های بازگویی اما .دستاوردهایش با . دیویدآیند می من نزد مشکالتشان با دیگران :است چنین دقیق قول نقل ،واقع در  

  :به کنید نگاه .است داده تغییر چنین را گفته این ،زمینه پیش اقتضای به ورنالیستیژ

Financial Times, 24 November 2010. 
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  :فهمیم می را مصر ِ دربار ِ پاسخ مشکلی هیچ بی ما و بود صادق درستی به یوسف مورد در ینا

 ما آیا  :پرسید آنها از فرعون پس .آمد مطلوب مصر مقامات ۀهم و فرعون نظر به طرح این

 .(۳۷:۴۱-۳۸ پیدایش) ؟است جاری وا در خدا روح که بیابیم او چون دیگری مرد است ممکن

 اطراف در او .تواناترین دستگاهش و بود منطقه مرد قدرتمندترین ،سالگی سی سن در یوسف

 قدری به محصول  .پرداخت آنها درست کردن انبار و غالت آوریگرد به و کرد سفر کشور

 -می دست انبارداری ِ ثبت از ،شود می القا تورات زبان به که گونه آن یوسف که بود فراوان

 به غذا برای همه .شود می استوارتر او موقعیت ،رسند می پایان به فراوانی های سال وقتی  .کشد

 می چه هر و بروید یوسف نزد" : دهد می دستور مردم به فرعون شخص  .آورند می روی او

   ."دهید انجام گوید

 متوجه ،آن اقتصاد مسئول و مصر عزیز ،یوسف از روایت ،لحظه این در و  .است عالی اینجا تا

 فروخته بردگی به را او پیش سال دو و بیست که برادرانش با او روابط و یعقوب پسر ِ یوسف

 در یهودا سخنان با و سازد می را بعدی بخش چند که است داستان از جنبه این اما  .بودند

  .شود می آغاز بعدی یاشپارا ابتدای

 آنرا اگر اما  .راند می صحنه پشت به را یوسف ،اداری و سیاسی فعالیت که است این تاثیر یک

 آزاردهنده بس یموضوع به  -را آن ۀادام روال بلکه ،آغاز چگونگی تنها نه  -بخوانیم دقت به

 سلسله شامل بخش این .شود می گرفته پی ۴۸ باب آینده ۀهفت شایپارا در داستان .بریم می پی

 پول ۀهم مصریان که شود می آغاز گونه این روایت  .است انگیز شگفت بس رویدادهایی

 گویند می او به ،آمده یوسف نزد غذا برای آنها  .اند کرده صرف غالت خرید برای را خود
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 خواهد چنین آنها های گله مالکیت ازای در که گوید می یوسف و مرد خواهند غذا بدون که

 های گله و گوسفندها ،ها االغ ،خران ،ها اسب: کنند می را کار این خود میل به آنها .کرد

 به ،فروشد می آنها های زمین ازای در را غالت یوسف ،بعد سال  .دهند می تحویل را خود

  .دهد می را هایشان زمین داشتن نگه ۀاجاز آنها به که کاهنان های زمین استثنای

 دیگر شهر به شهری از را جمعیت ،یوسف که گوید می ما به تورات ،همچنین  .نیست این فقط

 اسکان سیاست همان – (۲۱:۴۷ پیدایش) .داد انتقال آن ِ دور مرزهای تا مصر ِ سر یک از

  .شد اجرا اسرائیل مردم علیه آشوریان توسط آینده در که اجباری

 انجام آگاهانه را کار این که رسد می نظر به ؟کرد درستی کار یوسف آیا :است این پرسش

 و ثروت که بود این ها سیاست این ۀهم ۀنتیج اما .کند چنین که بود نخواسته او از فرعون  .داد

  .شد استفاده اسرائیل بنی علیه سرانجام که قدرتی – شد متمرکز فرعون دست در بیسابقه یقدرت

 که – خوریم برمی فرعون های برده" یا  avadim le-Faro عبارت به بار دو که این تر جدی

 شگرپرس کودک به حپس ۀسفر سر ِ های پاسخ و خروج روایت کلیدی های عبارت از یکی

 مصریان زبان از بلکه اسرائیل بنی زبان از نه اینجا که تفاوت یک با  .(۲۵،۱۹:۴۷ پیدایش) است

  .شود می گفته

 ما و بخر غذا ازای در را نماهای زمین و ما" گویند می یوسف به مصریان ،خشکسالی ۀدور رد

 قراردادی قبول با آنها بعدا  .(۱۹:۴۷ پیدایش) ."بود خواهیم فرعون های برده هایمان زمین با

 به را خود محصول ۀهم پنجم یک و بود خواهند فرعون های برده آن اساس بر که میئدا
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 خود ارباب عنایت مورد که باشد  .دادی نجات را ما زندگی تو" :گویند می ،دنده می فرعون

   ."بود خواهیم فرعون های برده ما ؛بگیریم قرار

 ،یابد می ادامه آینده ۀهفت شایپارا در و شود میآغاز هفته این شایپارا با که بخش این کل

 اسرائیل بنی رفتن بردگی به که کنیم تصور داریم تمایل ما .انگیزد میبر را جدی بس پرسشی

 مصریان ،یوسف ِ خود اما  .یوسف طتوس برادران ِ فروختن برای بود مجازاتی و نتیجه ،مصر در

 در که آورد پدید متمرکز بسیار قدرتی یوسف ،این بر افزون .کرد تبدیل برده ملتی به را

  .رفت کار به شخود قوم علیه ،نهایت

 گوید می ،جدایی رابردرب اسیمیالسیون نام به یوسف درمورد خود کتاب در ویلدافسکی آرون

 در ساک لیون  2 .کاست کماح ِ نظام ِ انسانیت از ،فرعون کردن قدرتمند هرچه با یوسف که

 های سال در غذا برای پرداخت به مردم واداشتن برای یوسف تصمیم رامونپی خرد آغاز کتاب

 یوسف": گوید می (بودند داده تحویل فراوانی های سال در آنها خود که غذایی) کسالیشخ

 که حالی در ما  .دهد می نجات را مردم جان ،فرعون ساختن قدرتمند ،سرعت به و ثروتمند با

 بر خود ۀخداگون قدرت از که مرد این رفتار از حق به ،ستاییم می را یوسف نگری پیش

  3  ."کنیم می ناراحتی احساس ،برد می سود ها انسان مرگ و زندگی

 به نسبت وفاداری با او  .کند نمی یوسف متوجه را انتقادی هیچ تورات که گفت توان می

 او شخصیت به انتقاد تورات متن که گفت توان می یا  .کرد می عمل مصر نظام کلیت و فرعون

 به را قدرت این بزرگسال یک عنوان به ؛بود قدرت آرزوی در کودکی در او .کند -می القا را

                                                 
2
 Aaron Wildavsky, Assimilation versus Separation, Transaction, 2002, 143. 

3
 Leon Kass, The Beginning of Wisdom, Free Press, 2003, 571. 



            

6 

 

 منتقد ،قدرت گاندنگیرکار به و قدرت به نسبت یهودیت که است حالی در این ؛بست کار

 .است

 سیاست ِ تاریک های سویه و ها مخاطره درمورد ما به دارد تورات :هست هم دیگر امکان یک

 نسل در تواند می ،رسد می نظر به خردمندانه نسل یک در که سیاستی .دهد می هشدار ما به

 فنی ،یوسف ِ ورزی سیاست" :گوید می که دارد حق ساک لیون شاید یا .بشود خطرناک بعدی

 اما ،دارد طوالیی ید ،ریزی برنامه و نگری پیش در او  .سیاسی و اخالقی نه و است مدیریتی و

 نخستین ،دهد می نشان بخش این کل نچهآ 4 ."آورد می کم ها انسان روح فهمیدن برای

 سفر انتهای تا خروج روایت ابتدای از  .است عهد ِ خاندان ِ زندگی درون به سیاست هجوم

 به یوسف که است هنگامی آن با ما آشنایی نخستین اما .دارد غلبه داستان بر سیاست ،تثنیه

 سو یک از  .است قدرت شدید ِ دوگانگی آن پیام  .یابد می دست مصر دربار در کلیدی مقامی

 دستخوش قدرت ،دیگر سوی از. کرد اداره و آورد پدید قدرت بدون را ای جامعه توان نمی

 ها انسان بهترین طتوس ها نیت بهترین با وقتی حتی ،است خطرناک قدرت  .است استفاده سوء

 ِ کل به بسیار احتمال و او به که کوشید یفرعون به بخشیدن قدرت در یوسف  .شود استفاده

 دستان در تواند می قدرت همان که کند بینی پیش توانست نمی او .بود وفادار خاندانش

 .بگیرد قرار ،"نشناختند را یوسف که یجدید های فرعون"

                                                 
4
 Ibid., 633-34. 
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 پیش او که گوید می تلمود ،همزمان  .نامد می صدیق ای ha-tzaddik را یوسف ،تلمودی سنت

 وارد وقتی ،صدیق یک حتی  5."گرفتقرار قدرت فضای در زیرا" ،رفت دنیا از برادرانش از

  .بشود خطاهایی مرتکب ها نیت بهترین وجود با تواند می ،شود می قدرت فضای و سیاست

 و است سیاست ِ داشتن نگه انسانی ،سیاست ِ بزرگ ِ چالش که دارم ایمان من

 خطرآفرین بس همواره که قدرت تا بمانند باقی خاکسار ،سیاستمداران که این

 ها انسان بهترین حتی و است مداوم ِ چالش یک این .نشود رسان آسیب ،است

 .دهد می قرار آزمون برابر در را

 شالوم شبات

 

آمریکایی توسط -یهودیان ایرانی*ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون 

  Persian Translation by Shirin D. Daghighian شیریندخت دقیقیان

                                                 
5
 Brachot 55a. 


