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

  ۵۷۸۰ لخ لخا  پاراشای هفته:

 آتش شعله ور درکاخی 

Rabbi Lord Jonathan Sacks  

A Palace in Flames 

Lech Lecha 5780 

ین پرسش در همی این هفته، اپاراشن نخستین سطرهای هنگام خواند ؟ یده شدزبرگ چرا ابراهیم

 قهرمان یکتاپرستی و ت کلیدی در ایمان ما، پدر ملت ماذهن ما بیدار می شود.  ابراهیم شخصی

توصیفی که  اودیان، بلکه مسیحیان و مسلمانان نیز او را تقدیس می کنند.  امیهاست که نه تنها 

سرنخی به دست نمی دهد که چرا او  ید، آدر تورات از زندگی سال های نخست او می 

مردمان  ۀاز تو ملتی عظیم می سازم... و هم"برگزیده شد تا کسی باشد که خدا به او بگوید:  

 "هند شد.زمین از جانب تو تبرک خوا

گذارد که چرا خدا او  متن تورات هیچ تردیدی برای ما نمی ،در مورد نوح  بس عجیب است.

  "؛ نوح با خدا راه می رفت.در نسل خود بی نقصو  ستوارار ی بودنوح مرد"را برگزید: 

را مردی جوان  موسیت گزینش موسی توسط خداوند، دلیل می آورد.  همچنین در مورد عل
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عامل  فرق نمی کرد چه کسیم در میدیان با دیدن هر بیعدالتی، مصر و ه در ینیم که هممی ب

که تو پیش از آن"ی کرد. خدا به یرمیای نبی گفت: بود، مداخله ممورد بیعدالتی  یکس چهو آن 

؛ پیش از آنکه متولد شوی، تو را نشان کردم؛ تو تمی شناختمرا در زهدان مادر شکل بخشم، 

اما این چنین   اینها بی تردید، انسان هایی خارق العاده بودند.  ".زیدمبرگ ملت ها را به نبوت

یرگران و نشان کردنی درمورد ابراهیم رخ نمی دهد.  از این رو در طول قرن ها حکیمان و تفس

ویژگی مورد روایت پرسازند و در  این شکاف را درژرف شدند تا ن ناچار به تفکر سوفافیل

  های متفاوت ابراهیم دیدگاه های خود را بیان کنند. 

.  این را از و بت شکن سنت شکن ِابراهیم : بر اساس اولی  .ح اولیه وجود داردسه توضی

.  این بخشی است که درمی یابیم عدر اواخر کتاب یهوشوو عسخنرانی جانشین موسی، یهوشوو

ابراهیم و  ح،ترشما  نیاکان ،در روزگار دور در هگادای شب پسح دارای برجستگی است: 

 عیهوشوورود فرات می زیستند و خدایان بیگانه را پرستش می کردند. ) ن سوی آناحور 

او بت می ساخت و می فروخت.   دراشبت پرست بود.  بر اساس میپدر ابراهیم ح، تر(.  ۲:۲۴

وقتی پدرش  چوب را در دست بت بزرگتر قرارداد.بت ها را شکست و  ۀهمیک روز ابراهیم 

بزرگتر را متهم ساخت. پدرش ابراهیم بت  او را شکسته، خدایانکسی  برگشت و پرسید چه

ید: پرسابراهیم جوان   "پرسید: آیا با من شوخی می کنی؟ بت ها نمی توانند هیچ کاری بکنند.

 پس چرا آنها را پرستش می کنی؟ 

م نخستین کسی بود که بت های زمان خود را به چالش کشید.  این در این دیدگاه ابراهی

غیر آن، سنت شکن بوده خواه و  خداباورخواه دیدگاه دارای نکته ای ژرف است.  یهودیان، 

ه آنها شهامت ب  اند.  برخی از انقالبی ترین متفکران، به ویژه در دوران مدرن، یهودی بوده اند.

اندیشه های نوین و دیدن جهان از راه  طرح، شتگانذدریافت شده ازگ ِ فهم ِ چالش کشیدن

در فیزیک تا فروید در روانشناسی، شوئنبرگ در  ینشتاینآ، از را داشته اندهای بیسابقه 

 نی.  چنااقتصادرفتارشناسی کانمن در نیل اارکس در اقتصاد و آموس تورسکی و دموسیقی، م
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درمورد  حکیمان تلمودیچیزی ثبت شده که آنان همان که گویی در دی ان ای فرهنگی 

دنیا در سوی  یقاکسی که یک سو بود و ب، به معنای ن سو رفته[آ]به  ha-Ivri : ابراهیم گفته اند

  1 .مقابل

در میشنه توراه بیان شده است: ]ابن مایمون/میمانیدس[ ن مایمون م از سوی مشه بدیدگاه دو

به خدای یکتا به سراشیب  ها انسان ِ . در روزگاری که مردم از ایمان نخستینفیلسوف ِ ابراهیم

هم ابراهیم در ن آایستاد و  تفکر رایج ۀبت پرستی سقوط کرده بودند، یک نفر دربرابر شیو

 بود: جوانیسنین 

این مرد بزرگ چون رشد کرد ذهنش به کار افتاد و از خود پرسید: چگونه ممکن 

و هیچ حرکت دهنده ای نداشته باشد؟ ... زمین پیوسته در حرکت باشد است که این 

 یو دانست خدا.  ..ی و آموزگاری نداشت... تا آنکه به راه حقیقت رسیداو هیچ معلم

2 ... وقتی ابراهیم چهل ساله شد، خداوند را شناخت.یی هستیکتا
   

نخستین فیلسوف همسو با ارسطو، نخستین متفکر متافیزیک و اولین کسی ین اساس، ابراهیم ر اب

این  ارگان را به حرکت وامی دارد، اندیشید.خدا همچون نیرویی که خروشید و ست بود که به

پنج کتاب تورات، کتب  ۀدر تنخ ]مجموعین که ا دیدگاه کمی عجیب می نماید با توجه به

 سلیمان و کتاب ایوب، ۀ، جامعبه استثنای کتب حکمت مانند امثال سلیمانبیاء و کاتبان[ ان

بن  موسیبن مایمون از ابراهیم بیشتر شبیه خود  موسی.  روایت اندکی فلسفه یافت می شود

خوشش نمی آمد،  یهودیتاز دریک نیچه که چندان مایمون است تا ابراهیم.  با این حال فر

  چنین نوشت:

اروپا تشکر بزرگی به یهودیان بدهکار است که موجب تفکر منطقی تر شده، عادت 

ساختند.... هرجا یهودیان نفوذ یافتند به افراد آموختند که  قرارمنظم تری برهای فکری 

کرده، روشنگرانه تر و دقیقتر برقرار های محکمتر  ارجاع، یزهای دقیقچگونه تما

                                                 
1
 Bereishit Rabbah (Vilna), 42:8.  

2
 Mishneh Torah, Laws of Idolatry, chapter 1. 
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 "ندای عقلگوش سپردن به "بیندیشند.  کار آنها همواره این بوده که مردم را به 

  3فرابخوانند.

گوی ، ورزیفقط در میدان خرد یهودیاناو گفت که   ، چشمگیر است.دادشرحی که نیچه 

  ند با تبعیض نژادی و طبقاتی.ه ایهودیان رویاروی بود ،سبقت را ربودند.  در زمینه های دیگر

منطقی دان شدند  از این رو یهودیان "ت.سهیچ چیزی دمکراتیک تر از منطق نی"نیچه نوشت: 

 از ابراهیم آغاز شد.به قول موسی بن مایمون این سابقه و 

 ما آمده است: ۀهفتی ایه های نخستین پاراشآبه  مربوطاما دیدگاه سومی هست که در میدراش 

  "...را ترک کن اتپدری  ۀ، زادگاهت و خانسرزمین خود"داوند به ابراهیم گفت: خ

در حال سفر از جایی به جای دیگر بود و کاخی دید به مردی که   ند؟ااین به چه می م

که این کاخ صاحبی نداشته  آیا ممکن است".  از خود پرسید شعله ور در آتش

ابراهیم    "من صاحب کاخ هستم." صاحب کاخ به بیرون نگاه کرد و گفت:   "باشد؟

گفت: آیا ممکن است که این جهان حکمرانی نداشته باشد؟  خداوند نیز پدر ما 

  . جهان هستمو سرور تعالی به بیرون نظر کرد و گفت: من حکمران مرک و امتب

 Aن بسیار ناروشن است. من در کتاب خود به نام آمنظور  بوده،ز این یک میدراش رازآمی

Letter in the Scroll  ،منتشر شده در بریتانیا با نام، طومار درونمه ای نا Radical Then, 

Radical Now استدالل کردم که ابراهیم میان تناقض نظم جهان  (رادیکال در گذشته و حال– 

گیر کرده بود.  چگونه در دنیایی  -های آتش علههمان ش –و بی نظمی بشریت   -کاخهمان 

اگر کسی زحمت  ند وجود داشته باشد؟اخلق شده توسط خدایی خوب این همه شرارت می تو

جهان را خلق می  داخاگر ساختن کاخی را به خود می دهد آیا آنرا در شعله ها رها می کند؟ 

من آنچه ابراهیم را به  ِ ، آیا می گذارد که مخلوقات خودش آنرا ویران کنند؟  در خوانشکند

ی بود.  از دید ابراهیم، ایمان با آشوب اخالقنبود، بلکه  فلسفیهماهنگی واداشت،  تفکر

                                                 
3
 Friedrich Nietzsche, The Gay Science, translated with commentary by Walter Kaufmann, 

New York, Vintage, 1974, 291. 
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: اعتراض به تنها یک راه برای حل این دشواره وجود داردشناختی آغازشد.   ه ایدشوار

   شرارت و مبارزه با آن. 

میدراش وقتی می گوید که صاحب کاخ سرش را بیرون آورد و گفت  ۀگزندمعنای است این 

من به تو نیاز دارم تا شعله ها به ابراهیم گفت: خدا چنان که گویی   "من صاحب کاخ هستم."
   را خاموش سازی.

کن مچگونه متوانند.  اانسان ها بس ن توانا است. همه چنین کاری ممکن است؟  خدا چگونه 

  ؟خاموش کردن شعله ها به من کمک کنی در تادارم زبه تو نیابراهیم بگوید ا است خدا به

بدون  دارد زیرا خداوند به انسان ها موهبت آزادی داده است.شر وجود پاسخ این است که 

هایی در آن صورت، چیزی بیش از روبوت آزادی ما از قوانین خدا سرپیچی نمی کردیم.  اما 

هرچه خدا می خواهد انجام دهیم.  آزادی و سوء استفاده  تاکه برنامه ریزی شده اند نمی بودیم 

  آدم و حوا، هابیل و قابیل و نسل توفان نوح هستند.از آن بن مایه های داستان 

یا جلوی  ممنوع بازنداشت ۀل را از خوردن میوچرا خدا مداخله نکرد؟  چرا او انسان های او

 شعله های آتش را خاموش نمی کرد. ،چرا صاحب کاخ ؟ نگرفتبیل را هنگام کشتن هابیل اق

اگر او هر بار کنارکشید.  انسانیخالت در شرایط زیرا خداوند با دادن آزادی به ما خود را از د

ما آزادی نداشتیم.  هرگز به پختگی نمی رسیدیم واز بازمی داشت،  کار نادرستاز انجام ما را 

خطاهای خود درس نمی گرفتیم و هرگز به صورت و شباهت خدا نمی رسیدیم.  ما همچون 

.  از این رو دودسازی نیروی الهیحیا خودم tzimtzum به دلیلفاعل های آزاد وجود داریم 

 حذف شدنی ،انسانی ِ شرارت ِ ، شعله هایآفریدهانسان را خدا که  مختصاتیاست که در 

     نیستند.

به ن فردی بود که اهیم نخستیابرخداوند به کمک ما نیاز دارد.  از این رو ابراهیم را برگزید.  
اعتراض کرد، نه این که به نام خدا بیعدالتی را در تاریخ ثبت شده به بیعدالتی در دنیا نام خدا 

در جایی   "به عدالت رفتار کند؟ نور تمامی جهااآیا د"ابراهیم مردی بود که گفت:  بپذیرد.
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پذیرا بود، ابراهیم نپذیرفت.  ابراهیم مردی است که خداوند گفت: من او را برگزیده  نوح که

کند تا راه خدا در انجام درست و غلط را محافظت  ییام تا فرزندان و خاندان خود را راهنما

آلبرت  به قولکنند. ابراهیم پدر یک ملت، یک ایمان و یک تمدن بود که در طول تاریخ 

 .را نمایندگی کرده است "عشق سرسختانه به عدالت" ینشتاینآ

همچون ایمان بودن، بلکه اپذیر به معناینه بود، اما ایمان هیم پدر ایمان من ایمان دارم که ابرا

به شرارتی که دنیای زیبای خدا اعتراض و  می سوزاندکه کاخ را به شعله های آتشی  اعتراض

مبارزه می  یعدالت و شفقت ۀکنندش های برقرارکن از راه ن شعله هاآما با   .تهدید می کند را

 نزدیک می سازند.جلوی پیروزی شر را می گیرند و دنیا را اندکی به آنچه باید کنیم که 

 شالوم شبات
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