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Radical Uncertainty  

 اصلی خاستگاه هفته این شایپارا که دربردارد گرفش ای نکته [ها سایبان] سوکوت ۀجشنوار

 در که جشنواره همین تنها .است همراه بزرگی شادمانی با جشنواره این سو یک از  .است آن

 به خود خدای ،خداوند پیشگاه در و" :دارد اختصاص شادمانی به ،آمده هفته این یشاپارا

 رش با ارتباط در رو هیچ به ،تورات کل در . (۴۰:۲۳ الویان) "کن شادمانی روز هفت مدت

 سه و وتعوواش با ارتباط در بار یک اما ،نشده برده شادمانی از میان حپس یا کیپور یوم ،هشانا

 zeman همچون سوکوت نام  .شود می اشاره شادمانی به سوکوت مورد در مرتبه

simchatenu خیزد برمی جا همین از ما شادمانی ۀجشنوار یا.  
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 می یادآور را بیابان در سرگردانی دوران عوامل ترین منفی از یکی شاپارا این ،دیگر سوی از

 واهندخ ها سایبان در لسرائیا افراد ۀهم ؛کرد خواهی زندگی ها سایبان در روز هفت" :شود

 اسکان ها سایبان در مصر از خروج از پس را اسرائیل بنی که بدانند آینده های نسل تا زیست

 (۴۲:۲۳-۴۳ الویان) ".تو خدای ،خداوند هستم من ،دادم

  .زیستند پی در پی های کوچ با و ثابت های نهخا داشتن بدون اسرائیل بنی سال چهل مدت به

 کرده کمین هایرخط از توان می سختی به آن در که بودند ینامسکون فضای و بیابان در آنها

 نمی پیشاپیش گاه هیچ آنها اما  .بودند الهی حفاظت زیر مردم ،یقین به  .شتاد خبر  مسیر در

 از والنیط دورانی اآنه .بود خواهد چگونه که بدانند و باشند مطمین حفاظت این از ندتوانست

 .گذراندند را ناامنی

  ؟است شده نامیده شادمانی جشنوارء سوکوت ،ها جشنواره ۀهم میان از چرا بفهمیم چگونه پس

 داد می معنا  .نامیدند می شادمانی ۀجشنوار ،بود آزادی تولد جشن که را حپس اگر  داد می معنا

 باید چرا اما  .نامیدند می شادمانی ۀجشنوار ،بود سینا کوه در وحی روز که را وتعوواش اگر

 و باد ،سرما ،ناسوز آفتاب زیر زیستن سال چهل یادآور که بدهند ای جشنواره به را عنوان این

  ؟است رانبا
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 ؟کنیم شادمانی احساس باید چرا پس ،همه این وریآیاد با

 با تنها بیابان در سفر اما  .هستند ها معجزه یادآور وتعوواش و حپس  ؟بود آن در ای معجزه چه

 می انجام صحرانشینان که است کاری این  .شگرف امری نه و بود معجزه نه موقت های خانه

 این از  .باشند داشته موقت سرپناهی توانند می تنها  .هستند سفر در  .کنند چنین باید آنها  .دهند

  .نداشت خاصی ۀنکت هیچ اسرائیل بنی ۀتجرب ،نظر

1زرعالی ربی ،امر همین به توجه با
 یا الهی جالل ابرهای نماد [سایبان] سوکا که بود آن بر  

ananei kavod گرما گزند از را آنها و همراهی ها سال این طول در را اسرائیل بنی که بود 

 برای آمیز تخیل و خوب یپاسخ این  .نمود می هدایت راه در و محافظت دشمنان و سرما و

 را ای ارهجشنو باید چرا که دهد یم حتوضی ،نموده مشخص را ای معجزه :است مسئله لح

 تفسیر چنین را آیه معنای رامبام و راشی که است رو این از .داد اختصاص آن وریآیاد برای

 .کنند می

  .ندارد الهی جالل هایابر به شباهتی هیچ [سایبان] سوکا  .رود نمی میان از هدشوار ،همه این با

 جالل ابرهای و سوکا ارتباط  .کرد تجسم الهی جالل ابرهای جای به را یدیگر چیز توان نمی

                                                 
1
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 به بلکه ،گذشته به نه نآ ۀاشار و شده برداشت نبی یایعیش کتاب از هبلک ،تورات از نه الهی

 :است آینده

 در دود از ابری ،یندآ می گرد آنجا که آنانی ۀهم و صیون کوه فراز بر خداوند سپس

 سایه چیز همه فراز بر الهی جالل ؛آفرید خواهد بش در آتش ۀشعل درخشش و روز

 و آشیانه و روز در گرما از بودن امان در برای گستر سایه سایبانی  .گسترد خواهد

 (۵:۴-۶ یاعیش) .بود خواهد باران و توفان گزند از اهگاهیپن

: شود می گفته که است همان سوکا که گوید می ،کرده مخالفت زرعالی ربی نظر با قیواع ربی

 .موقت سکونتگاه و سایبان ،سرپناه یک
2
 هیچ  ؟بود کار در ای معجزه چه قیواع ربی نظر از 

  .بزنیم حدس توانیم می ولی .ندارد وجود پاسخ یافتن برای هیار

 ۀمعجز یک گرامیداشت پس ،است الهی جالل ابرهای نماد سوکا ،زرعالی ربی دیدگاه به بنا اگر

 پس ،نباشد خودش جز یزچی هیچ نماد سوکا قیواع ربی دیدگاه به بنا اگر .است الهی

  :گفت چنین ونداخد پس" :گفت سخن آن از یرمیا که است انسانی ای معجزه گرامیداشت

                                                 
2
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 مرا محبوب یک مانند چگونه اینکه و آورد خواهم یاد به را تو جوانی دوران سرسپردگی

   .(۲:۲ یرمیا) "کردید پیروی من از نامسکون زمینی از گذر در و بیابان در و داشتی دوست

 سفر سارا و ابراهیم مانند آنها  .نمودند پیروی خدا از اما ،ندکرد شورش و شکایت اسرائیل بنی

  .گرفتند پیش در را ناشناخته هانج در

 ایمان .برسیم ایمان مورد در ژرف حقیقتی به توانیم می کنیم دنبال را قیواع ربی دیدگاه اگر

 با مصر از خروج مراحل تمام  .است قطعیت عدم با زیستن شهامت ایمان. نیست یقین همان

  .سازد می نیرومند بسیار را تورات های پیام امر این .بود همراه خیالی و واقعی های دشواری

 طوالنی مسیر و نیست سرراست جاده .دهد نمی جلوه آسانتر ،هست آنچه از را زندگی تورات

 دارد اهمیت  .آورند می سربر ناگهان ها بحران  .افتند می اتفاق غیرمنتظره رویدادهای  .است

  .باشد داشته وجود ها ناشناخته با کردن نرم پنجه و دست از یشناخت ها انسان ۀفظاح در که

 .دهد می را الزم شهامت ما به و است ما با خدا

 احساس برای که نبر گمان  :شود می یادآور چنین ما به خدا که است معنا این به سوکایی هر

 سفر هرگز تا دادم عبور بیابان از را شما نیاکان من  .داری نیاز مستحکم دیوارهای به امنیت

 فراموش ،ندگذراند می سر پشت باید سرزمین این به رسیدن برای که را یراه موانع و ناگزیر
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 در زندگی به را آنها ،کردم خارج مصر زمین از را اسرائیل بنی وقتی من" :گفت او  .نکنند

 دربرابر پناه بی و شکننده که اسرائیل بنی ها سایبان نآ در .(۴۳:۲۳ الویان) "اشتمواد ها سایبان

   .آموختند را قطعیت عدم در زندگی شهامت ،بودند طبیعی عوامل

 و ها کاخ آنها  .بگذارند نمایش به را خود قدرت تا اند گفته هایی داستان دیگر های ملت

 ،خود با آنها  .بودند متفاوت ودیانهی  .ساختند خود ناپذیری شکست بیان برای را قصرها

 ،بیابان در خود نیاکان سفر از آنها  .کردند حمل تاریخ طرهایخ و ها قطعیت عدم از داستانی

 قدرت زا است داستانی این  .گفتند سخن طبیعت عوامل دربرابر حفاظ و سرپناه ،خانه بدون

   .نظامی نه و روحانی

 بیابان در و بدهد دست از را خود سرزمین اگر حتی  .یهود ملت بقای بر است گواهی سوکوت

 ،دور یانسال که آورد خواهد یاد به  .داد نخواهد دست از را خود امید نه و ایمان نه ،یدآ گرفتار

  .است زیسته می طبیعی عوامل به گشوده و موقت های سرپناه ،ها سایبان در که بوده ملتی

 تا کرد دنخواه سفر نقدرآ  .نیست همیشگی ،اردوگاهی هیچ بیابان در که دانست دنخواه

  .خود ۀخان ،لسرائیا به :دنبرس موعود سرزمین به دوباره
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 دوام پراکندگی و تبعید سال دوهزار طول رد که هستند ملتی تنها یهودیان که نیست اتفاقی

 با آلونکی در توانند می که هستند ملتی تنها آنها  .داشتند نگه را خود انرژی و هویت ،هآورد

 تنها آنها .کنند احساس الهی جالل ابرهای درپناه را خود همچنان و کنند زندگی برگها سقف

  .کنند شادمانی همچنان و باشند موقت های سکونتگاه در توانند می که هستند مردمی

 منتشر کتابی تازگی به کینگ مروین ،انگلیسی بانک سابق فرماندار و ،یک جان اقتصاددان

3.انقالبی قطعیت عدم نام به اند کرده
 که ریسک میان دنگذار می تمایزی کتاب این در  

 از بیش مردم که کنند می استدالل  .نیست محاسبه بلاق که قطعیت عدم و است شدنی محاسبه

 ریسک که اند مانده غافل واقعیت این از ولی ،اند کرده تکیه احتماالت محاسبات به اندازه

 روزهای همان در کرونا ویروس ناگهانی شیوع  .برخیزد ای ناشناخته کامال منبع از است ممکن

 جهانگیر بیماری یک امکان که دستندان می ها انسان  .بود دیدگاه این بر اثباتی ابکت این انتشار

 سرعتی چه با ،استخ برخواهد ازکجا ،بود خواهد چگونه دانست نمی کس هیچ اما .هست

 ۀمحاسب از مهمتر که گویند می آنها  .گرفت خواهد قربانی تعداد چه و یافت خواهد شیوع

 آنها  4  ؟"است شده حاکم شرایطی چه" :است پرسش این به پاسخ و شرایط درک ،احتماالت

                                                 
3
 John Kay and Mervyn King, Radical Uncertainty, Bridge Street Press, 2020. 

4
 The authors derive this idea from Richard Rumelt, Good Strategy/Bad Strategy, Crown, 

2011. 
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 توان می داستان یک گفتن و روایت با بلکه ،احتماالت و آمار با نه هرگز را این گویند می

  .داد پاسخ

 گوید می ما به  .قطعیت عدم شرایط ۀدربار است داستانی  .دارد را ویژگی همین دقیقا سوکوت

 در سفری ،زمان  .شد دهخوا چه فردا دانیم نمی همچنان اما ،بدانیم را چیزی هر توانیم می که

   .است بیابان

 سوکوت در  .شود نوشته زندگی دفتر در ما نام که کنیم می دعا کیپور یوم و هشانا رش در

 اما  .کنیم دریافت خود دعاهای برای مثبت پاسخی توانیم می ما باور به ازیر ،کنیم می شادمانی

 شکننده ،گوناگون های شکل به زندگی که پذیریم می ابتدا همان از ،جدید سال آغاز دربرابر

 جامعه برای یا بود خواهد چگونه ما معاش و شغل ،سالمتی که دانیم نمی  .است پذیر یبآس و

 همین زندگی .بگریزیم خطر با رویارویی از متوانی نمی  .داد خواهد رخ هایی اتفاق چه دنیا و

  .است

  .است بنیادی قطعیت عدم ۀجشنوار سوکا .است ناپذیر بینی پیش شرایط در زندگی نماد سوکا

 یک چارچوب در آنرا کنند می پیشنهاد ،کینگ و کی ،نویسنده دو که گونه همان درست ،اما

 ملت یک همچون اما ،کنیم می سفر بیابان در که هرچند گوید می ما به  .دهد می قرار روایت
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 در که دانست خواهیم ،کنیم نگاه ایمان چشم ۀدریچ از را زندگی اگر  .رسید خواهیم مقصد به

 می شادمانی به قادر را خود قطعیت عدم ۀمیان در ،گاه آن  .قرارداریم الهی جالل ابرهای پناه

 نیاز  قصری هیچ به خود شکوه دادن نشان برای و ای قلعه هیچ به خود از حفاظت برای .یابیم

 هستیم فضایی در ،نشینیم می آن درون وقتی زیرا ،بود خواهد بس محقر یاسوک یک  .نداریم

  .نامد می "ایمان سایبان" آنرا زوهر کتاب که

 در بی یاسوک  به ورود و نهخا محفوظ محیط از خروج ۀتجرب که دارم باور من

 :گوید می ما به  .ها ناشناخته از ما ترس بر شدن چیره برای است راهی ،پیکر و

  .هستیم سفر یک مسافران همه ما  .ایم زیسته شرایطی چنین در این از پیش ما

 برای است ای سرچشمه این  .بترسیم نباید  .است همراه ما با الهی جالل

 آن به امروز نامطمین شدت به  و پرخطر ،پیوسته هم به دنیای در که مقاومتی

 .داریم نیاز

    شالوم شبات
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