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 اسون: حسادت یاستس

The Politics of Envy 

Naso 5781 

 .است انقالبی ،رهبری مفهوم از بیشتر تورات در ردیمو کمتر

 توسط آنها  .بودند بیماری و گرسنگی دستخوش و فقیر ها توده  .بودند مراتبی سلسله ،باستان جوامع

– فردی حقوق دارای مردمی مانند آنها با و دندش می استثمار ثروت و قدرت برقراری برای حاکمان

 شدند می بیگاری به مجبود مردم ،روزگار آن در  .شد نمی رفتار- میالدی هفدهم قرن ۀزاد مفهومی

 جالل کشیدن رخ به برای عظیم بناهای ساختن برای اغلب و بود وسیع مقیاس در اجباری کار که

 کشورگشایی تا شدند می فرستاده لشکر به نیز مردم بزرگ های گروه .رفت می کار به پادشاهان

 .برود پیش حاکمان های

 ها فرعون و پادشاهان تنها نه  .داشتند را خود های رعیت زندگی و مرگ مطلق قدرت اغلب ،حاکمان

 به خدا نیمه یا خدایان رزندانف زیرا ،داشتند هم را دینی مقامات باالترین بلکه ،بودند حکومت راس در

  .بود شده حک آفرینش نقش در گویی  .نداشت ارعای توافق به ربطی هیچ آنها قدرت   .رفتند می ارش
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 مردم بر نیز شاهان ،کنند می فرمانروایی وشحو قلمرو بر شیر و آسمان بر خورشید که گونه همان

   .شد می شمرده مقدس نیز طبیعت و بود برقرار قانونی چنین ،طبیعت در  .کردند می حکومت خود

 ما ۀهم بلکه ،شاهان فقط نه  .است امور دیدن مرسوم های شیوه علیه محکم جدل یک تورات

 خدا ،تورات در  .ایم شده آفریده خدا شباهت و صورت به باور و طبقه ،فرهنگ ،رنگ از گذشته

 در که بردارند را وضعیتی سوی به ها گام نخستین تا خواند فرامی را ،لسرائیا ،خود خاص مردمان

 ،دقیقتر بیان به یا ،انجامد یم  egalitarian society،مساوات بر استوار ۀجامع یک به نهایت

 یک در آمدن دنیا به یاتفاق یا ثروت یا قدرت به بستگی kavod یا کرامت انآ در که ای جامعه

  .ندارد هخانواد

 همچون رهبری" عنوان زیر [روناق] حقور شایپارا در کاملتر که یدآ برمی مفهومی اینجا از

 eved ،شود می داده یسمو به تورات در که عنوانی باالترین  .کرد خواهیم بررسی "خدمتگزاری

Hashem است خاطر این به شده او از که تجلیلی باالترین (۵:۳۴ تثنیه) .است خداوند خدمتگزار یا 

 تخدم یعنی رهبری . (۳:۱۲ اعداد) ".بود خاکسار ،زمین روی بر کسی هر از بیش و بسیار" که

 را او مرد تکبر" ،آمده سلیمان امثال کتاب در که چنان  .است فروتنی و خاکساری در عظمت  .کردن

 (۲۳:۲۹ امثال) .نماید می سرافراز را او روحش خاکساری و کند می خوار

 حتی یا و رسیده آل ایده به ما که کند نمی گمان اما ،برد می آل ایده نیاید مسیر به را ما تورات

 هنوز ،امروز ما از بسیاری مانند ،کرد می رهبری را آنان موسی که مردمی  .ایم شده نزدیک

 انسانی میل مه آنها  .بودند خودپرستی و خوشگذارنی ،سوداها ،طلبی هاج در شدن گرفتار دستخوش

 ها ماه در جدال بزرگ منشاء همین  .فتپذیر می را واقعیت این باید نیز موسی .داشتند مقام و هاج به

 .است [اعداد] بمیدبار کتاب اول ۀمای بن و شد آینده های سال و

 این از .باشند موسی جای به تندسخوا نمی آنها بیشتر  ؟کردند می حسادت کسی چه به اسرائیل بنی

 ،کرد اجرا را ها معجزه او  .گفت سخن او با خداو  گفت سخن خدا با که بود کسی موسی ،گذشته

 از مان و صخره از آب مردم رایب و تفشکا را سرخ دریای ،ساخت وارد مصریان به را ها ضربت
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 را کارها این توانستند می خودشان که باشند داشته را توهم این بود ممکن اندکی افراد .تفرگ آسمان

 .دهند انجام

 و ها لوی هم آن ،قبیله یک به قطف دینی رهبری که داشتند را ورزیدن نفرت برای دلیل این آنها اما

 بود قرار که اینک  .بود شده سپرده ،رونها رزندانف یا کوهنیم هم آن ،قبیله آن از خاندان یک

 ،بود رسیده موعود سرزمین تا سینا کوه از یعنی خود ۀنیم دومین به آنها سفر و شود تقدیس محراب

   .بود کمین در دشمنی و حسادت سربرآوردن جدی خطر

 فرد ۀشتاد یا استعداد به ما" :گوید می شکسپیر  .است آمده پیش همیشه وضعیت این ،تاریخ طول در

 که را دوستی که هست اندکی افراد شخصیت در" :گوید می اخیلوس ".خوریم می غبطه دیگری

 ،حسادت و است فعال نفرت هرچند" که داد هشدار گوته 1 ".کنند ستایش حسادت بی ،کرده پیشرفت

 پوست با باید یهودیان  ".هست فاصله قدم یک تنها نفرت تا حسادت از اما ،است منفعل مدنآبد یک

 به حسادت آن موارد بسیاری و شده حسادت ما به اغلب  .باشند دریافته را حقیقت این خود گوشت و

 .است آورده بار به فاجعه و شده بدل نفرت

  .باشند آگاه ،کنند می رهبری را آنها که مردمی میان در ویژه به ،حسادت خطرهای از باید رهبران

 لوی ۀلقبی میان در مورد نخستین  .است ناسو ۀقطع قطعه و بلند شایپارا ترکمش ۀمای بن ،نکته این

 ،رونها به یعنی بازماندگانش و مرد یک به قطف نتاکه این به که داشتند دلیل ،آن اعضای  .داد رخ

 .ورزند حسادت ،بود رسیده موسی برادر

 که کردند می احساس اما ،رونها خاندان از نه و بودند لوی ۀلقبی از نه که بود افرادی میان ،دوم مورد

 به دوم مورد .باشند داشته کوهنیم همانند خدا با قوی ای رابطه که باشند مقدس نقدرآ داشتند حق

 موسی که بینیم می .بودند مانده باقی محراب به خدمتگزاری از خارج که بود مربوط قبایلی رهبری

 .کند می پیدا کار سرو قوهلبا خطرهای این با پی در پی

                                                 
1 Aeschylus, Agamemnon l.832. 
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 محراب چیدن و کردن فرش ،ظروف آوردن در خاص نقشی ها لوی از [عشیره] خانواده هر به ابتدا او

 توسط باید می ءاشیا ترین مقدس  .دهد می ،رفت می دیگر مکنا به مکانی از قوم که دورانی در

 چارچوب ۀسازند یها داربست و ها تخته ،ها میله ،ها لباس ها گرشونی  .شود حمل کوهت ۀخانواد

 فرایند در خاصی جایگاه و نقش بایست می ،دیگر بیان به ،خانواده هر  .کردند می حمل را محراب

  .کند اجرا بیابان در خدا ۀخان حمل شکوهمند

 همان این  .برسند یباالتر مقدس های مقام به خواهند می که دپرداز می افرادی به سپس موسی

 اعداد) خوردند می قسم و کردند می خدا نذر را خود که بودند افرادی که استه نذیره وجود منطق

 کوتاه را خود موی بایست نمی ؛بنوشند را انگور دیگر محصول هر یا شراب بایست نمی آنها  .(۲:۶

 ای گونه ،نذیره یک به شدن تبدیل .سازند آلوده را خود مرده با تماس با بایست نمی و ؛کنند

 2 .باالتر تقدس ۀدرج با و داوطلبانه اما ،بود کوهنیم  همانند خود جداکردن

 مراسم مناسبت به ما تکرار از پر شایپارا هفتم خشب .پردازد می یلاقب رهبری به موسی ،سرانجام

 می تورات و بود سانیک آنها های پیشکش  .پردازد می قبایل از یک هر های پیشکش به محراب

 باید را ها پیشکش همین نیز دیگران بگوید ،برداخته قبیله یک های پیشکش ذکر به فقط توانست

 احترام ۀلحظ ،قبیله هر که است امر این بر تاکید دلیل به ها پیشکش این پی در پی تکرار اما .بدهند

    .کرد می دریافت را خود افتخار سهم خدا ۀخان به خود های پیشکش تقدیم با قبیله هر  .دارد را خود

 هر که کنند تاکید یاصل روی بر تا یابند میادامه کافی حد به اما ،نیستند ناسو تمام رویدادها این

 ،بپذیرند را افراد ۀهم مساوی کرامت ،حرف در مردم وقتی حتی .اجراکنند آنرا باید یگروه هر و رهبر

 دوام سختی جان با ،دیرین ۀرانابدک هایاسود ،دانند می خدمتگزاری نوعی را رهبری وقتی حتی و

 افتخاری که کنند می فکر همچنان آنها .یدآ می بدشان دیگران موفقیت از همچنان مردم  .یابند می

 هاج و شهوت ،حسادت" :گفت می هکپر رازاالع ربی  .رسید می آنها به باید ،سیدهر یگراند به که

 3 ".اندازد می بیرون دنیا از را فرد ،طلبی

                                                 
2 See Maimonides, Hilchot Shemittah ve-Yovel 13:13. 
3 Mishnah Avot 4:21. 
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 .دارد بازنمی آنها به شدن دچار از را مردم شتربی شاید و برخی ،هستند ویرانگر فعواط این که این

 رهبر یک که است دالیلی از یکی این .زند نمی هم بر را گروه یک هماهنگی ،آن مانند چیزی هیچ

 که باشد آگاه باید رهبر یک اما .باشند داشته نباید را ها احساس این از یک هیچ . باشد خاکسار باید

 دانکنی هر و کاسیو یک سزاری جولیوس هر ،دارد حقور یک موسایی هر  .نیست خاکسار کس هیچ

 نفس حرمت که هست اخاللگر یک ها گروه از بسیاری در  .دارد یاگو یک اوتللویی هر و مکبث یک

 بسیاری های آسیب توانند می و هستند رهبر یک دشمنان مرگبارترین اغلب اینها  .دارد دیده آسیب

 .کنند وارد گروه به

 چگونه که گوید می ما به شاپارا این در موسی اما ،شود برطرف کال خطر این که نیست راهی هیچ

 بالقوه که یهای گروه به بکن خاص توجه  .کن احترام یکسان را همه  .کنیم رفتار

 حتی ،بده خاص توجه ای لحظه یک هر به .بده ارزش یک هر به  .هستند ناراضی

 کن روشن همه رایب  .خاکساری از باش ای نمونه خودت .مراسم یک شکل به اگر

 که آنهایی که کن پیدا هایی راه  .مقام و هاج نه و خدمتگزاری یعنی رهبری که

 امکان فردی هر که پیداکن انناطمی و کنند بیان آنرا ،دارند خاص ای عالقه

 .دارد مشارکت

  .آنها کاهش برای هست هایی راه اما ،ندارد وجود حسادت از جلوگیری برای مشخصی راه هیچ

 .است حسادت از کاستن چگونگی برای عملی درسی ما ۀهفت این شایپارا

  شالوم شبات
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