
            

1 

 

 

 

 ملتی از رهبران: ییترو

A Nation of Leaders: Yitro 5781 

 ،است.  ییترو ۱۸هستند.  اولی در فصل یکدیگر مقابل  ۀنقطدو رویداد دارد که  پاراشای این هفته

 ،اولین درس رهبری را به موسی می دهد.  در رویداد دوم، محرک اول ،پدرزن موسی و کاهن میدیان

لحظات وحی بیسابقه و تکرارنشدنی عهدی می بندد.  طی خدا است که در کوه سینا با بنی اسرائیل 

خدا خود را به کل یک ملت آشکار می کند و با آنها عهدی بسته، به  ،ولین و تنها بار در تاریخبرای ا

 را اعطا می کند.  ،قانون فشرده در دنیا ۀآنها ده فرمان، مشهورترین مجموع

یک کاهن میدیانی و کالم ابدی وحی وجود داشته  ۀعمل گرایان ۀچه شباهتی می تواند میان توصی

یک تقابل عمدی میان این دو رویداد گذاشته شده و بسیار مهم است.  شکل ها و باشد؟  اینجا 

ساختارهای حکومت کردن مشخصا یهودی نیستند و به قلمرو خخما یا حکمت جهانی بشریت تعلق 

دارند.  یهودیان شکل های رهبری بسیاری تجربه کرده اند: توسط انبیاء، پیران قوم، قضات و 

ده به روسای بیت دین در دوران زاوضیح مترجم فارسی: ناسی به معنای شاه]تپادشاهان، ناسی ها 
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در دوران فرمانروانی رومیان، و رش گالوتا در بابل  اشغال ایسرائل توسط رومیان گفته می شد.[

توضیح مترجم فارسی: رش گالوتا به معنای ریاست جماعت در گالوت یا تبعید از میان هخامیم ]

شکل های مختلف  در  shiva tuvei ha-irتوسط شوراهای شهر  تلمودی برگزیده می شد[،

 خاندان ساالری و حتی ساختارهایی مانند کنست انتخابی دمکراتیک.

سخن  ملکوتی ۀ.  در واقع، توراه دربارحقایق ابدی یا منحصر به یهودیان نیستند ،شکل های حکومتی

بیاییم مانند دیگر ملت های پیرامون ما شاهی "می گوید که زمان برقرار می شود که مردم بگویند: 

در تمام توراه است که به بنی اسرائیل دستور یا اجازه داده می شود  و این تنها مورد "بر خود بگماریم.

که از ملت های دیگر تقلید کنند. ساختارهای سیاسی هیچ عنصر یهودی خاصی ندارند. ولی عنصر 

ست که ایسرائل قوم برگزیده است، تنها ملتی که شاه و این اصل عهد کوه سینا ا ،خاص یهودی

او کالم خود را به یعقوب و قوانینش و احکامش را به ایسرائل "قانونگزار نهایی آنها فقط خدا است.  

  اولیلهل آشکار کرد.  خدا این کار را برای هیچ ملت دیگری انجام نداده و آنها قانونش را نمی شناسند. 

 (۱۴۷: ۱۹-۲۰]مترجم فارسی: مدح گویید ازلی را[. )

دید  از  1 ، محدوده های اخالقی قدرت بود.برقرار ساختبرای نخستین بار آنچه عهد کوه سینا 

در زیر آسمان  ه.امبانی اخالقی تور زیر نظارتاختیارات انسانی، تفویض شده هستند و  ۀیهودیت هم

همواره یهودیت را از امپراتوری های دنیای باستان  ،همین ویژگی قدرت مطلقی وجود ندارد. ها هیچ

می تواند سیاست  لسرائیاست.  به این ترتیب، اکرده  متمایزو نظام های سکوالر ملی گرای غربی 

 خدا بیاموزد.های آموزه یاموزد، اما باید محدوده های سیاست را از های عملی را از یک میدیانی ب

ییترو و وحی  ،مشترک میان این دو رویداد ۀمای یک بناین پاراشا،  ۀمیان دو بن مایتضاد اما با وجود 

و توزیع و دمکراتیک کردن نقش های رهبری که همانا موضوع واگذاری مسئولیت  هست ،کوه سینا

 فقط خدا می تواند حکومت کند.. است

                                                 
1
 For the original illustration of this idea, please see Rabbi Sacks’ 

comments on Shifrah and Puah in “Women as Leaders (Shemot 
5781)”. 
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متوجه می شود که او در نقش ید و آمی  شیدار دامادبه د ترو به میان می آورد. اویاین بن مایه را ی

این یکی از دو   (۱۸:۱۷)خروج "این کاری که می کنی خوب نیست."رهبری تنها است.  می گوید: 

دیگر در  ۀبه کار می رود.  نمون "خوب نیست"یا  lo tov ۀت که در آن واژنمونه در سراسر توراه اس

.  "که تنها باشد  [lo tov]برای مرد خوب نیست "( آنجا که خدا می گوید: ۲:۸سفر پیدایش است )

 ب نیست.زندگی کنیم. تنها بودن خو تنهانمی توانیم ما نمی توانیم به تنهایی رهبری کنیم.  

 ییترو پیشنهاد توزیع نقش های رهبری را می دهد:

د او مطرح کنید.  به زآنها را نو دعوی های خدا باشید  گاهشما باید نمایندگان قوم در پیش

راه زیستن و رفتار درست را نشان بده. اما مردانی احکام و دستورهای خدا را یاد بده و آنها 

قوم برگزین که مردانی خداترس و معتمدی باشند که از سود نامشروع بیزار  ۀمتوانا از ه

را به عنوان رییس بر گروه های هزارنفری، صدنفری، پنجاه نفری و ده نفری باشند و آنها 

ه که هر مردم موظف کن، اما از آنها بخوا وقت ها بر ۀر همآنها را به عنوان قاضی د بگمار.

 (۱۸: ۲۰-۱۹زیرا با تو در میان می گذارند. )خروج د تو بیاورند، زمورد دشواری را ن

نقش های رهبری است.  یعنی در میان هر هزار نفر از بنی اسرائیل  توزیعبرجسته از  ۀنموناین یک 

و صد گروه ده  یپنجاه نفرگروه ، بیست یصد نفر گروههزار نفر، ده  یک گروهبر هست )ره ۱۳۱

  ایفا کند.نفر مذکر بنی اسرائیل، یک نفر می توانست نقش رهبری ان هر هشت از می  .(نفری

ی را به بنی اسرائیل پیشنهاد کند.  عهددستور داد که  یخدا به موسسینا رویداد پیش از  ،در فصل بعد

 یهودیان است: ۀآنچه که در اصل مرامنام در این میان، خدا

قاب نجات دادم بال های ع شما خود دیده اید که من در مصر چه کردم و چگونه شما را بر

نگه دارید، آنگاه از میان  مو عهداعت کنید اطکامال و به سوی خود آوردم.  اینک اگر مرا 

تمام زمین از آن من است، اما متعلق به من خواهید بود.  هرچند  ۀملت ها شما گنجین ۀهم

 (۱۹: ۶-۴)خروج  اهید بود.وخاز کاهنان و ملتی مقدس )مملکتی(  ملکوتیشما برای من 
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معاصر  دقصدر سفر پیدایش با ملکی شت. امهم است.  هر ملتی کاهنان خود را د ۀاین یک بیانی

داستان یوسف از  در ( ۱۴:۱۸معرفی می شود. )پیدایش هن خدای اعظم اه کک را می بینیمابراهیم 

هنی ا(  ییترو ک۴۷:۲۲ که سرزمین آنها مستقل بود. )پیدایش برده می شودکاهنان مصری نام 

را  خودو مردان مقدس هر ملتی کاهنان . رسم بودهمه جا  نتاکه ،دنیای باستان ود.  درمیدیانی ب

آنچه در مورد بنی اسرائیل متمایز بود این بود که می بایست تبدیل به ملتی شوند که تک   شت.اد

 هن بودند؛ هر یک از شهروندان می بایست مقدس باشند.اتک اعضای آن یک ک

سازمان ملل در آگوست سال  در مجمع عمومیبودم ربای ادین استاینسلتز در کنار که  یادم هست

.  آنجا دریافتم که ی از دوهزار نفر رهبران دینی ادیان بزرگ دنیادر گردهمایی منحصر به فرد ۲۰۰۰

که کت و شلوار .  ما تقریبا تنها رهبران دینی بودیم متفاوت بودیمن جمع برجسته ما آحتی در 

لباس های رسمی دینی خود را به تن داشتند.  این پدیده ای  ،رهبران ادیان دیگر ۀوشیده بودیم. بقیپ

که نشان می س هایی متمایز می پوشند جهانی است که کاهنان و مقامات دینی در سراسر دنیا لبا

یهودیت پس از دوران در است(.  "مقدس"کادوش یا  ۀدهد آنها جدا هستند )که معنای مرکزی کلم

 ز، ا)تیوفراستوس 2یچ لباس رسمی روحانیت وجود نداشت، زیرا همه قرار بود مقدس باشند توراتی ه

 (.3شتایهودیان را ملتی از فیلسوفان نامید همین ایده را د که شاگردان ارسطو

و لوی  ۀلو اعضای قبینخبگان ملت  ،ده اند؟  کوهنیمنان بوبه چه معنایی ملکوتی از کاهیهودیان  اما

به تمامی دمکراتیزه  نتاکهتاج یا  keter kehunah بودند.  هرگزهن اعظم ا، کرونهفرزندان ا

 .استنشده 

می تواند ا، یا کوهن ه Kohanim ۀ.  واژتفسیر دارندمفسران توراه دو  ،در برابر این مسئله

به معنای خدمتگران )بنا به معنای کاهنان، شاهزادگان یا رهبران است )بنابه نظر راشی و رامبام(.  یا 

                                                 
2
 This idea reappeared in Protestant Christianity in the phrase “the 

priesthood of all believers,” during the age of the Puritans, the 
Christians who took most seriously the principles of what they called the 
Old Testament. 
3 See Josephus, Against Apion 1:22. 
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ده شده بودند تا ملتی اصلی همین جا است.  بنی اسرائیل فراخوان ۀبه نظر ابن عذرا و رامبام(.  اما نکت

مسئولیت نه فقط خود و خانواده د ،می بودند که به فضیلت عهان/رهبران.  آنها مردباشند از خدمتگزار

وضعیت اخالقی کل یک ملت را پذیرفتند.  این اصل بود که بعدها به مسئولیت ای خود، بلکه ه

مسئول  یهودیان ۀهم" مشهور شد، یعنی kol Yisrael arevin zeh ba-zeh ۀعنوان اید

، هر قدر مردمی بودند که رهبری را به یک فردالف(.  یهودیان  ۳۹وت ع)شاوو "یکدیگر هستند

برعکس، هر یک از آنها مقرر بود که هم شاهزاده و هم خدمتگزار  .ندادند ،یا نخبه مقدس و محترم

 نها رهبر نامیده می شدند.  هیچ زمانی رهبری تا این حد دمکراتیزه نشده بود.باشند؛  یعنی تک تک آ

این چیزی است که یهودیان را به طور تاریخی به ملتی تبدیل کرد که به سختی می توان آنها را 

مشهوری دارد:  ۀگفت لسرائیا کشور چنان که خییم وایزمن، نخستین رییس جمهور  رهبری کرد.

 "بری می کنم که یک میلیون رییس جمهور دارند.من ملتی را ره"

درست است که خداوند شبان ما است، ولی هیچ یهودی هرگز یک گوسفند نبوده است.  همزمان، 

تاثیر بزرگی بر دنیا داشته  ،با وجود جمعیت اندکیهودیان موجب شده این همان چیزی است که 

تشکیل می حدود یک پنجم از یک درصد جمعیت دنیا را در یان تنها بخش کوچکی ودباشند.  یه

به خود  قلمروهای تالش انسانی را ۀدهند، اما آنها درصد بزرگ و خارق العاده ای از رهبران در هم

 .اختصاص داده اند

 4 ی.رهبراجرای نقش به  یهودی بودن یعنی فراخوان

 موشبات شال

 

 

                                                 
4
 In the upcoming chapter for parshat Kedoshim, we will delve further 

into the role of the follower in Judaism. 
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