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 ۵۷۸۱خ لخا ل

 پیروی نکردنشهامت 

Lech Lecha 5781: The Courage not to Conform 

اما آنچه آنها پیروی می  نیست که آنها پیروی نمی کنند.  بدان معنا  ی می کنند.  اینبر، راهراهبران

 آنهابه صرف پیروی، پیروی نمی کنند. ت با آنچه بیشتر مردم دنبال می کنند.  آنها کنند متفاوت اس

یک . دهند مینانجام مرتکب می شوند،  آدم های دیگربه پیروی از فقط کاری را که دیگران 

یک دورنما دارند از آنچه باید باشد و نه آنچه در حال   درونی را دنبال می کنند. ندایفراخوان و 

  با آهنگی متفاوت حرکت می کنند.خارج از بسته بندی های موجود فکر می کنند.  حاضر هست.  
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کلماتی که  ؛خدا به ابراهیم تجسم نیافته است کلماتنخستین این رفتار در هیچ جایی به عظمت 

مینی زو به سرت را ترک کن دری او خانهء پ ت، زادگاهتمینزسر"تاریخ یهود را به حرکت درآوردند: 

 (.۱۲:۱برو که به تو نشان خواهم داد. )پیدایش  

و مکانی که  یش می گیرند و فرهنگ زماناستانداردها را در پ مردم.  زیرا مردم پیروی می کنندچرا؟  

زیر تاثیر  ،در سطحی عمیقتر مردم  ."منیتزسر" – در آن زندگی می کنند را دنبال می نمایند

و خانواده ای خود  والدین.  از این عمیقتر، آنها زیر تاثیر "زادگاهت"–دوستان و همسایگان هستند 

 ."پدری ات خانهء –هستند که در آن پرورش یافته اند، 

وت بودن، بلکه به خاطر متفا صرفخدا به ابراهیم می گوید که می خواهم متفاوت باشی.  نه فقط به 

رت و نمادهای قدرت را پرستش نکند، زیرا بت ها در اصل چنین که قد آیینی: شروع چیزی نوین

که راه  یدهیاد ببه فرزندانت و اهل خانه ات پس از آن "نمادهایی بودند.  خدا گفت که می خواهم 

  (.۱۸:۱۹)پیدایش  ".پیروی کننداز راه انجام آنچه درست و عادالنه است، خداوند را 

 همان گونه که اغلب رخ می که ست به چالش کشیدن توافق های جارییهودی بودن یعنی خوا

در اروپا دهم و بیستم زریشه در پرستش خدایان قدیمی دارند.  یهودیان در طول قرن های نودهد، 

 دولت که-ملت زیر لوایست قدرت : خوای بودایچنین کردند.  آن زمان، دوران ناسیونالیسم و ملی گر

به دو جنگ جهانی و ده ها میلیون کشته انجامید.  ما در همین دوران به سر می بریم که کرهء 

های ی زشمالی سالح های هسته ای دارد و ایران به دنبال دستیابی به آن است تا بتوانند بلندپروا

و آفریقا و ملت هایی  پیش ببرند.  همین وضعیت امروز در خاورمیانهقهریه ی اخود را با توسل به قو

جنگ همه علیه "رده و واردشرایطی شده اند که هابس آنرا سقوط کخشونت  درکه دیده می شود 

 1 ."همه نامید

                                                 
1
 Thomas Hobbes, The Leviathan, ed. Richard Tuck (Cambridge, England: Cambridge University Press, 

1991), part 1, ch. 13. 
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یک اشتباه  ریم، دچادانمی  شمایلتصویر یا مجسمه،  چون یکیزشکل های فی رات ها ما وقتی به ب

بت  هم ما ازفتیم.  می شویم.  در آن معنا بت ها به دوران باستان تعلق دارند که از آن بسی دور هس

ندهء قدرت هستند.  بت نمایآنها  ؟کنند باشد که آنها چه چیزی را نمایندگی میاین امر توجه مها باید 

برای یونانی ها  "زیوس"و  بی ها،ای کنعانیان و شموش برای موبرا "لعب"برای مصریان و  "عرا"

 برای قلمروها و کشورها دارند. موشک ها و بمب ها حکم راین هم ز،امروچنین کارکردی داشتند و 

یم.  بی آنکه توافق آنها را گرفته باش ،بر دیگران حکومت کنیمدهد که  به ما امکان میسیاسی قدرت 

رنج  ،و ضعیفاندهند  قویترها هر کار می خواهند انجام می"تهء تاریخ نگار یونانی، تاسیدیدس: به گف

یهودیت، نقد محکم قدرت است.  این نتیجه ای است که من پس از عمری  2 "کشند.مقرر را می 

شکل گیری یک ملت بر اساس تعهد متقابل و مطالعه در متون مقدس ما گرفته ام.  یهودیت 

چون چگونه اجتماعی پدید آوریم که به انسان هممسئولیت جمعی است.  به این می پردازد که 

بر اساس عدالت و شفقت دنیایی ه صورت و شباهت خدا احترام بگذارد. دورنمایی است از آفریده ای ب

مین پر خواهد شد از شناخت آسیب و ویرانی به بار نمی آورند، زیرا ز در کوه مقدس من"که در آن 

تحقق  ،ه کمالکه هرگز ب(؛ دنیایی ۱۱:۹یا ع)یش "ا را می پوشانندخداوند، همان گونه که آب ها دری

  .هرگز رها نشده استخواست آن هم نیافته، ولی 

را راهبر  امروزه اوزیسته است.  در دنیا ابراهیم بدون شک برجسته ترین انسانی است که تا کنون

بیش از نیمی از مردم  میلیون یهودی، یعنی ۱۴بیلیون مسلمان و  ۱.۸بیلیون مسیحی،  ۲.۳ معنوی

نکرد، بر هیچ لشکری فرمان نراند، هیچ معجزه ای  امپراتوری حکومتهیچ بر دنیا می دانند.  اما او 

  است. بدون داشتن قدرت گزاریتاثیراجرا نکرد و هیچ نبوتی انجام نداد.  او نمونهء برتر 

                                                 
2
 Thucydides, 5.89. 
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می یا عبرانی  ha-ivriحکیمان می گویند او را  هچرا؟ زیر او آماده شده بود که متفاوت باشد.  چنانک

   3 "دیگر طرفو او در   (be-ever echad)دنیا یک طرف بود  همهء"، زیرا نامیدند

می ادامه  ،ی که باید. اما او به کاربماندممکن است تک و تنها  چنان که هر راهبری می داند، ،راهبر

و عقل قراردادی همیشه بخردانه نیست.  ماهی  نیستاکثریت با حق همیشه ، زیرا می داند که دهد

وجدان و  در موردند.  شنا می کنده خالف جریان آب زمرده همراه جریان آب می رود.  ماهی 

آنها آمادگی پیدا کرده اند که بت های  هستند.  چنین  است.  فرزندان ابراهیم نیزنیز چنین شهامت 

  را به چالش بکشند. زمانهء خود

ه مردم، خواه با پس از هوالکاست برخی دانشمندان با این پرسش درگیر شده بودند که چرا این هم

بزرگترین جنایت یکی از شت ادمشارکت فعال و خواه با توافق خاموش با رژیمی همراهی کردند که 

آش انجام شد.  او سولومان  طتعیین کننده توسمایش زمی شد؟  یک آها علیه بشریت را مرتکب 

ند.  به آنها دو جمع کرد و از آنها خواست که چند تمرین شناختی ساده انجام بده گروهی از مردم را

سه خط با اندازه مجموعه ای با دارای یک خط بود و دیگری ای مجموعه کارت نشان دادند، یکی 

 زدور از چشم یکی ا ک هستند؟ت پرسید کدامیک از سه خط هم اندازه با خط.  او از آنها های متفاوت

چند کارت اول را درست پاسخ بدهند و باقی را جواب غلط شرکت کنندگان، آش از بقیه خواسته بود 

ی داد که به وضوح می دید غلط فرد آزمایش شونده پاسخ بل توجهی از موارد،ابدهند.  در بخش ق

نیز همین پیروی ایجاد برای  فشارقدرت وارد کردن کرد.  می پیروی  دیگراناز پاسخ غلط ، اما است

    به غلط بودنش باور داریم.وادارد که گونه عمل می کند: می تواند ما را به گفتن آنچه 

انجام توسط فیلیپ زیمباردو کتر، آزمایش استانفورد بود که در اوایل دههء هفتاد قرن بیستم اشتنحو

گهبانان زندان در یک زندان ند که به عنوان نموظف شد اتفاقی به طور یشرکت کنندگان  .شد

                                                 

3
 Genesis Rabbah 42:8 
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ندان زچندین رو دانشجویانی که به آنها نقش نگهبان  زساختگی به اجرای نقش هایی بپردازند.  پس ا

ء روانی نجهرگری از خود بروز دادند و برخی زندانیان فرضی را مورد شکزارفتارهای آ ،بود شده دهسپر

این رفتارها برخورد منفعل داشتند و حتی دربرابر دانشجویانی که نقش زندانی داشتند با   قرار دادند.

آنهایی که مقاومت می کردند، طرف نگهبانان را می گرفتند.  آزمایش پس از شش روز تمام شد 

 درگیر شده بود.  فشار اطاعت از نقش هایه اش ساختخود درحالی که خود زیمباردو در واقعیت 

 .که می دانند نادرست است واداردمحول شده به حد کافی قوی است که آدم ها را به انجام کاری 

سرزمینت، زادگاهت و خانهء پدری ات را "ش گفته شد که ابراهیم در آغاز رسالتبه از این رو است که 

تسلیم نشوند.  یکی از  نظر همگانی در صورت لزوم به باید آماده باشند که .  راهبران"ترک کن

در زمانی که ما به "مهمترین نویسندگان کتاب های مربوط به راهبری به نام وارن بنیس می نویسد: 

ستان و یش از آنچه تصورش را بکنیم دنیا ما را شکل داده است. خانواده، دوبسن بلوغ می رسیم، 

زمانی آغاز به  ،افراداما  گفته اند که چگونه باشیم.  به ما از راه کالم و سرمشق جامعهء ما در کل 

  4 "تبدیل شدن به راهبر می کنند که برای خود تصمیم می گیرند که چه گونه انسانی باشند.

به نقش های انسانی  تالشهای ضافدر همهء  خودیک دلیل آنکه یهودیان نامتناسب با شمار 

یهودیان  ،راهبری دست یافته اند، دقیقا همین خواست آنها برای متفاوت بودن است.  در طول قرون

فرهنگ مسلط یا تغییر دین به دین غالب برجسته ترین نمونهء گروهی بوده اند که از تحلیل رفتن در 

   بوده اند.

یافته های سولومان آش شایان گفتن است.  او تشخیص داد که وقتی فقط یک فرد یکی دیگر از 

قدرت  زدیگران جواب اشتباه می دهند، آنگاه او نی می فهمیددیگر خواهان حمایت از فردی بود که 

د، اما از این رو است که یهودیان هرچند شمار اندکی دارنایستادن دربرابر رفتار جمع را پیدا می کرد. 

                                                 
4
 Walter Bennis, On Becoming a Leader (New York: Basic Books, 1989), 49. 
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ند.  راهبری در تنهایی دشوار است، بسیار آسانتر می شود وقتی ه اخود را پدید آورد انجمن های

 همراهانی داشته باشی حتی اگر در اقلیت باشید.

یهودیت صدای استدالل گر مخالف در گفتگوی بشریت است.  ما به عنوان یهودیان از اکثریت تنها 

یهودیان  ،رنان، قرن از پی قپی دور زبه این دلیل که آنها اکثریت هستند، پیروی نمی کنیم.  دوران ا

 :رابرت فراست در قالبی جاودانه بیان کردکه بودند آنچه آمادهء انجام 

 دو راه در جنگل امتداد می یابند و من، 

 آن راهی را در پیش می گیرم که کمتر پیموده شده 

  5و یکسره متفاوت است. 

 از راهبران را پرورش می دهد. است که ملتی یاررفت چنین

 شبات شالوم

 

 

                                                 

5
 Robert Frost, The Road Not Taken, Birches, and Other Poems (New York: H. Holt and Co., 1916), 10. 


