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Bereishit 5781: Taking Responsibility 

پذیرش مسئولیت :برشیت  

از این متن تورات در این مورد   ؟جستجو کنیمهبری ادر ررا باید اگر راه حل  کدام است مشکل

 دقیقتر نمی شد.  مشکل در شکست مسئولیت پذیری است. 

بیل اد:  نخست، آدم و حوا؛ دوم، قنتمرکز می کنبر دو روایت  فصل های اولیهء سفر پیدایش ]برشیت[

 . استشکست هر دو موضوع   و هابیل.

در عذاب وجدان و شرمزده ند.  وشمی نخست، آدم و حوا.  همان گونه که می دانیم آنها مرتکب خطا 

 ز دید خداوند نمی توان پنهان شد:ما درمی یابند که اا ،می گردندپنهان 
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ریان و چون عصدایت را در باغ شنیدم "پاسخ داد:  مرد  "کجایی؟"را صدازد:  مردخداوند 

 چه کسی به تو گفت که"و خداوند گفت:   "بودم هراسان شدم؛ از این رو پنهان شدم.

 مرد  "ن نخوری؟آامر کرده بودم از عریان هستی؟  آیا از میوهء درختی خورده ای که به تو 

  "ی از درخت به من داد و من خوردم.، او میوه ازنی که اینجا با من همراه کردی"گفت: 

مار مرا فریب داد و "ت: زن گف  "که کرده ای؟ بود این چه کار"خداوند به زن گفت:  سپس

 (۹:۳-۱۲)پیدایش  "من خوردم.

از  ،، مار را.  نتیجهده است.  آدم زن را سرزنش می کند، زنرار دارند که تقصیر آنها نبوصر دو اه

ند.  چرا؟ زیرا آدم و حوا وشمی بهشت است:  آنها هر دو تنبیه و از باغ عدن اخراج  دست دادن

 ."من نبود تقصیر"آنها گفتند: در واقع   د.را انکار کردن مسئولیت فردی

  به قتل می انجامد: در توراتیک تراژدی است.  نخستین نمونهء دشمنی میان فرزندان  ،روایت دوم

قابیل گفت: وقتی در صحرا بودند، قابیل به برادرش هابیل حمله کرد و او را کشت.  سپس خداوند به 

خداوند گفت:   "نمی دانم.  مگر من نگهبان برادرم هستم؟"خ داد: اساو پ  "برادرت هابیل کجاست؟"

 "می زند. به درگاه من فریاداز روی زمین خون برادرت کرده ای؟  گوش بده!  است که چه کاراین "

 (.۱۰:۴-۸)پیدایش 

.  او "تقصیر من نبوده"یا  "کار من نبوده"ئولیت فردی را انکار نمی کند. او نمی گوید: مس ،قابیل

باید دلنگران راحتی کسی جز خودش اصال در واقع می پرسد چرا   می شود. مسئولیت اخالقیمنکر 

به نام در کتاب افالطون   انجام دهیم اگر توانایی آنرا داریم؟چرا نباید هر کار می خواهیم  ؟باشد

جهت همگلوکون استدالل می کند که عدالت هر آن چیزی است که  [پیرامون امر عمومی] جمهوری

اگر زندگی یک جدال داروینی برای بقای قویتر باشد، طرف قویتر است.  قدرت، حق می آورد. منافع 

از آنها قویتر هستیم؟  اگر در طبیعت هیچ  وقتیاطر دیگران محدود کنیم چرا باید ما خود را به خ

  این صدای قابیل بوده است در طول دوران ها.  دارم. اخالقی نیست، پس من فقط مسئولیت خودم را
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دو روایت ، در ابتدای روایت داستان بشریت در توراتاین دو روایت فقط دو داستان نیستند.  آنها 

دلیل، همین  به؛ و ؛ ابتدا شکست فردی و سپس اخالقیپذیرش مسئولیتدر  تاز شکس هستند

می جمله ای حیرت انگیز  موسیزندگی سال های اولیهء در داستان   است. این مشکل پاسخ ،راهبری

ذاب و کار عکه آنها در  می بیند ه،رفتبیرون  ، بنی اسرائیل،نزد قوم خودو  دوشمی او بزرگ  . یدآ

یکی از بنی اسرائیل را کتک می زند.  متن  را می بیند کهکارفرمای مصری یک او   .ندهستبردگی 

 – vayar ki ein ish) "را ندید یکسهیچ او به این سو و آن سو نگاه کرد و "سپس می گوید: 

  .("دید که هیچ مردی آنجا نبود او" :یا به بیان سرراست (۱۲:۲خروج )

جایی بسته نیست.  باید افراد  ،محل ساختمان سازی خواندن تحت اللفظی این جمله دشوار است.

جمله پس از آن درمی یابیم که افرادی از بنی اسرائیل دو در بسیاری در آنجا حاضر باشند.  فقط 

او این سو و ا است: پس آن جمله بی تردید به این معن  داشتند. دقیقا از آنچه اتفاق افتاده بود، آگاهی

 ه داشته باشد، وجود نداشت.  لمداخ قصدآن سو را نگاه کرد و دید که هیچ فرد دیگری که 

 براع وضعیتیا  "سندروم جنویز"اینجا اولین نمونهء آن چیزی را داریم که پس  اگر چنین است،

در حضور تعداد زیادی از مردم که همه می زنی به  ،در نیویورک پس از آنکه :گرفت نام 1 تماشاگر

   به کمک او نشتافتند.هیچ یک ولی  ،شد حمله ،او مورد تجاوز قرار گرفته دانستند

آزمایش های بسیاری انجام داده اند تا نشان دهند در چنین شرایطی چه  ،جتماعیدانشمندان علوم ا

آنچه دارد اتفاق می  تفسیر فرد از ،اتفاقی می افتد.  برخی می گویند که حضور دیگر عابران تماشاگر

قرار می دهد.  چون هیچ کس به کمک نمی شتابد، آنها نتیجه می گیرند که آنچه افتد را تحت تاثیر 

  .نیست فورینیازمند واکنش دارد اتفاق می افتد، 

 آدم ها نتیجه می گیرند  است. مسئولیتحس  شدن لغوکردند که عامل کلیدی،  دیگر استداللبرخی 

 ،هستند، پس یک نفر دیگر پیش رفته، عمل خواهد کرد.  این به نظر حاضر که چون بسیاری افراد

                                                 
1
 For a discussion, see http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Kitty_Genovese. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Kitty_Genovese
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آماده نبود که به نجات  ی.  هیچ کس دیگرمی افتداتفاقی است که برای موسی از درست  یتفسیر

؟  مصریان، اربابان بردگان بودند.  بشتابد.  در این مورد، چه کسی احتمال می رود که وارد عمل شود

اسرائیل نیز خودشان برده بودند.   یچرا به خود زحمت نجات یک فرد بنی اسرائیل را بدهند؟  بن

 چگونه ممکن بود به کمک یکی از برادران خود شتافته، با این کار زندگی خود را به خطر بیندازند؟

را می سازد؟  راهبر کسی هبر اباشد تا وارد عمل شود. اما چه چیزی یک ر "موسی"کسی می بایست 

وقتی ما  ید که ما فعال باشیم و نه منفعل،آمی راهبری وقتی پدید . مسئولیت می پذیرداست که 

اینجا و نه دستکم نه  -منتظر کس دیگری نمی مانیم تا عمل کنیم، زیرا شاید کس دیگری نباشد

ظر .  وقتی اتفاق های بد می افتند، برخی افراد روی خود را برمی گردانند.  برخی از مردم منتحاال

خیلی  ،دیگران را برای بی عملی سرزنش می کنند. برخی ،دیگران می مانند که عمل کنند. برخی

کار بگذار من  ،است خطا یاگر چیز"هستند که می گویند: ساده فقط شکایت می کنند.  اما برخی 

انی هستند که در دوران زندگی خود راهبران هستند.  آنها کس ،این گونه افراد  ".درست را انجام دهم

   تبدیل می کنند. جای بهتری به تغییری به وجود می آورند.  آنها کسانی هستند که دنیای ما را 

بسیاری از ادیان و تمدن های بزرگ بر پایهء گردن نهادن به وضعیت موجود پی ریزی شده اند.  آنها 

خواست خدا یا  این رسم دنیا است ،خیلی ساده ،می گویند اگر قساوت، رنج، فقر و درد در دنیا هست

  شانه های خود را باال می اندازند، زیرا در آن دنیا همه چیز خوب خواهد بود.یا طبیعت دنیا.  آنها 

گردن د جوبه وضعیت موو هست.  قهرمانان ایمان  هبود جهان ضبزرگترین دین اعترا ،یهودیت

آیا ممکن "کردند.  آنها می خواستند با خود خدا مجادله کنند.  ابراهیم گفت:  ضاعترا، آنها نهادندن

چرا به این "(.  موسی گفت: ۱۸-۲۵)پیدایش  "؟جاری نسازدعدالت را  ،معالاست که قاضی تمام 

(.  ۱۲:۱یا )یرم "ان در آسایش هستند؟چرا شرور"گفت: (.  یرمیا ۲۲:۵)خروج  "مردم بال نازل کردی؟

 است.پذیرش مسئولیت برای یهودیت، فراخوان خدا از ما انتظار دارد. است که خدا  پاسخیاین همان 

  این است که شریک خداوند در آفرینش بشویم. ،باالترین دستاورد
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، دیاالمان لیزآن گونه که ربی شنور   "کجایی؟"ا زد: وقتی آدم و حوا خطا کردند، خدا آنها را صد

بلکه در هر نسلی پژواک    2نخستین ربهء لوبویچر گفت، این فراخوان فقط برای دو انسان اول نبود.

که باید انجام را کاری به ما خدا   ید.آ.  خدا به ما آزادی داده، اما با آزادی، مسئولیت نیز می دارد

در تاریخ مداخله نمی کند.   ء،چند استثنا جزب، اما آنرا به جای ما انجام نمی دهد.  خدا می آموزددهیم 

به چنانکه خدا به قابیل گفت، صدای او صدایی است که   .به جای ماو نه  عمل می کند از راه مااو 

  مقاومت کنیم. ،می توانیم دربرابر شر درون خود و نیز شر پیرامون خودکه ما می گوید 

 معادلدگی ای است که در آن پاسخگو هستیم.  کلمهء عبری زندگی همراه با مسئولیت، زن

خدا   خودبزرگ ما  " یدیگر". یدآمی  "دیگری"به معنای  acher از واژهء ،achrayut، مسئولیت

نچه باید استفاده کنیم و دنیا را شبیه تر به آبه ما اعطا شده  از آزادی تامی خواند که ما را فرا است

گوید این است:  ما به چه  یم.  پرسش بزرگی که زندگی هر یک از ما به آن پاسخ میسازب ،باشد

مانند ؟  آیا به صدای امیال خود گوش می دهیممانند آدم و حوا صدایی باید گوش فرادهیم؟  آیا 

گوش می سپاریم که ما را فرامی خواند صدای خدا به گوش می دهیم؟  یا به صدای عصبانیت قابیل 

 ی عادالنه تر و بهتر تبدیل کنیم؟یاین دنیا را به دنیا تا

 شالوم  شبات

 

 

 

                                                 
2 Noted in Nissan Mindel, Rabbi Schneur Zalman of Liadi, A Biography (New York: Kehot Publication 

Society, 1969). 

 


