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 بشالخ: نگریستن به باال

Looking Up: Beshallach 5781 

.  قدرتمندترین ارتش دنیای باستان یعنی از دریای سرخ عبور کردند.  ناممکن اتفاق افتاد بنی اسرائیل

شکست خورده بود.  بنی اسرائیل اینک آزاد بودند.  اما خود خوش ساخت  دارمصریان با ارابه های اسب

اما این  ،عمالق روبه رو و ناچار به جنگیدن شدند ۀآسایش آنها کوتاه مدت بود.  تقریبا بیدرنگ با حمل

پیروز شدند.  این لحظه ای تعیین بار بدون هیچ کمک آشکاری از سوی خداوند. آنها جنگیدند و 

 کننده در تاریخ بود، نه فقط برای بنی اسرائیل، بلکه برای موسی و رهبری قوم توسط او.

با سپاه وقتی دریای سرخ قبل از   ر نمی شد.دریای سرخ از این شدیدت زمیان قبل و بعد ا تضاد

چه نجاتی برای شما خدا امروز تا ببینید که  کنید رصب"به مردم گفت:  ، موسیشدندمصریان روبه رو 

(، به بیان ۱۴:۱۳)خروج  "ید... خدا برای شما خواهد جنگید؛ شما فقط باید ساکت باشمی فرستد.

   چنین کرد.دیگر: هیچ کاری نکنید.  خدا برای شما خواهد جنگید.  و 
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ه عمالق را تدارک رگزین و جنگ علیبرای ما مردانی ب"گفت:  عاما در مورد عمالق موسی به یهوشو

: بنی رگ بودزچنین کرد و قوم به جنگ رفت.  این چرخشی ب عیهوشو(.  ۱۷:۹)خروج  "ببین.

کارها را برای قوم کرد، به شرایطی رفتند که  ۀکمک خدا( همی که رهبر آنها )به شرایطاسرائیل از 

  ه جنگ بروند.ب شانقوم را توانمندی بخشید تا خود ،رهبر

باالی یک بلندی جلب می کند.  موسی ه کاری زتوجه ما را به یک رینبرد، روایت در طول  توراه

 رفته، با عصایی در دست نبرد را تماشا می کند:

اما  ،پیروز می شدند بنی اسرائیل شت،اتا زمانی که موسی دست هایش را باال نگه می د

وسی د.  وقتی دست های مپایین می آورد، عمالق پیروز می شدن وقتی دست هایش را

هر و خور  هروناتا بتواند روی آن بنشیند.   او گذاشتندخسته شدند، سنگی برداشتند و زیر 

و دست های او تا غروب آفتاب باال  دست های او را باال نگه داشتند،یک از یک طرف 

 (۱۷: ۱۲-۱۱بودند. )خروج 

 ۀن به دو صورت خواند:  عصایی که در دست های افراشتاینجا چه خبر است؟  این پاراشا را می توا

نشانه ای  می تواند –عصایی که معجزه های نیرومند مصر و دریا را انجام داد  همان –موسی بود 

به سادگی یک یک پیروزی معجزه آسا بود.  همچنین می تواند  بنی اسرائیلی زپیروبر این که باشد 

 که خدا با آنها است و به آنها قدرت می دهد.باشد وری به بنی اسرائیل یادا

از آنجا که میشنا در مجموع بیشتر یک کتاب قانون است تا ] معمولبه گونه ای بسیار غیریک میشنا 

 حل می کند:چنین ، این مسئله را [تفسیر توراه

اما پیروزی یا شکست هدایت می کنند؟  سوی آیا دست های موسی جریان جنگ را به 

می  آسمانخود در زمان که بنی اسرائیل به باال و به سوی پدر  متن اشاره دارد که هر

   1، برنده می شدند و در غیر این صورت شکست می خوردند. نگریستند

                                                 
1 Mishnah Rosh Hashanah 3:8. 
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معجزه نکردند.  آنها فقط نشانی موسی  ۀدست های افراشتو نه  اصعتن میشنا روشن است.  نه م

ن اه خدا با آنها است.  ایموردند کبنی اسرائیل به سوی آسمان نگریستند و به یاد آکه هستند بر این 

   داد.پیروز شدن را به آنها اعتماد به نفس و شهامت 

در اینجا یک درس اساسی پیرامون رهبری داده می شود.  یک رهبر باید گروه خود را توانمند سازد.  

باید کارهای خود را انجام افرد گروه انجام دهند؛  کارها را ،همیشه نمی توانند به جای گروه رهبران

د و موفق می شوند.  ناما رهبر باید همزمان به آنها اعتماد به نفس کامل بدهد که می توان  دهند.

مانده نباید کوچکترین نشانه ای از ضعف، هنگام جنگ یک فر  .استآنها  ۀحال و روحی رهبر مسئول

دست تردید و ترس بروز بدهد.  این همیشه آسان نیست، چنانکه در پاراشای این هفته می بینیم. 

رهبران لحظه های فرسودگی خود را دارند و در چنین  ۀ.  هم"خسته شدند"موسی  ۀهای افراشت

که به او کمک شت او خور نیاز د هروناری لحظاتی رهبر به حمایت نیاز دارد؛ حتی موسی به یا

او نشانه ای بودند بر این که بنی  ۀدر پایان اما دست های افراشت  کنند. حفظکردند موقعیت خود را 

ی، یک رهبر زواژگان امرو به.  موفق شدندو  بدهداسرائیل نیاز داشتند که خدا به آنها قدرت پیروزی 

، استدالل ر این زمینه شناخته شدههایش دپژوهش دانیل گلمن که برای   به هوش عاطفی نیاز دارد.

 گروه خود است: ۀشکل دادن و تقویت روحی ،وظایف یک رهبریکی از مهمترین می کند که 

بهترین  شوق ما را برمی انگیزند و بهو  ت وامی دارند.  آنها شوررا به حرکرهبران بزرگ ما 

ان تاثیرگزار وقتی می کوشیم توضیح دهیم که چرا رهبر  وند.الهام بخش ما می ش ،شکل

یا افکار نیرومند سخن می گوییم.  اما واقعیت بسیار ابتدایی تر هستند، از استراتژی، دورنما 

   2 کار می کند. طفوافق از راه عاست:  رهبری مو

، رد می توانند غمگین یا شادآنها به عنوان ف ی عاطفی خاص خود را دارند.هاها خلق و خو هروگ

می آیند، فرایند تی به عنوان یک گروه گرد هم .  اما وقباشندپرتحرک یا آرام، ترسان یا دلیر 

ه می کنند.  شروع به احساس های مشابو آنها  همخوانی یا همسانی عاطفی بین آنها برقرار می شود

                                                 
2 Daniel Goleman, Primal Leadership, (Boston: Harvard Business Review 
Press), 2002, 3. 
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 ،پس از آغاز یک گفتگوظرف پانزده دقیقه دو نفر ندان با آزمایش نشان داده اند که چگونه دانشم

یک یا دو وقتی سه غریبه "عالیم روحی مشابه مانند ضربان قلب هماهنگ از خود نشان می دهند.  

بدون گفتن هیچ فعالتر است، عاطفی  نظرز ، آن یکی که اروبه روی هم می نشیننددقیقه با سکوت 

"حالت خود را به دو نفر دیگر انتقال می دهد.کالمی، 
 3 

و در سال های اخیر بسیار مورد پژوهش  نام دارد، "واررفتار آیینه "اساس فیزیولوژیک این فرایند که 

ه کاست  حسیهمه اساس است.  این پدیدقرار گرفته میمون سانان  ۀمشاهده حتی در میان خانواد

 به عواطف دیگران وارد و در آنها شریک می شویم. ما طی آن 

 ۀروحی ،ن نقش های یک رهبر است.  این او است که بیشتر از دیگراناس یکی از مهمتریاین اس

نقشی کلیدی  ،می دهد چگونه رهبران چندین بررسی علمی نشانگروه را تعیین می کند.  گلمن در 

 ر تعیین عواطف مشترک گروه دارند:د

.. اما د.ودقیقتر شنیده می شند ویند و آنچه می گنرهبران ذاتا بیش از دیگران حرف می ز

.  در این بررسی ها حتی که می گویند است فراتر از سخنانیدیگران روی عواطف آنها تاثیر 

وقتی رهبران سخن نمی گفتند، توجه بیشتری به آنها می شد تا به هر کس دیگر در گروه.  

به عنوان م به واکنش عاطفی رهبر خود از کل گروه پرسشی پرسیدند آنها چشوقتی مردم 

دوختند و خود را با آنها هماهنگ کردند، به ویژه در موقعیت های مبهم  ،معتبرترین واکنش

را استاندارد عاطفی  ،به یک معنا، رهبر که اعضای گوناگون واکنش های متفاوت داشتند.

   4تعیین می کند. 

رهبران دستکم در حضور   گفتاری اهمیت دارند.وقتی به رهبری می پردازیم، حتی نشانه های غیر

همگان باید اعتماد به نفس نشان دهند، حتی وقتی درون آنها پر از تردید و شک است.  اگر آنها 

 گروه را از بین ببرند. ۀبرمال کنند، می توانند روحیت خود احرکرا در کالم یا ترس های شخصی خود 

                                                 
3 Ibid., 7. 
4 Ibid., 8. 
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آن پسر داوود پادشاه به نام ابشالوم علیه پدر خود  طیهیچ مثالی نیرومندتر از رویدادی نیست که 

فرو می نشانند و در  داوود شورش را سپاهیان.  و خود را به جای او پادشاه اعالم می کند نمودهکودتا 

داوود، او را تا حد مرگ چاقو  فرمانده ارشدو یعقوب، این میان، موهای ابشالوم به درخت گیر می کند 

 .ندزمی 

و از  علیه او شوریده بود، اما او همچنان پسرش بود شهم می شکند.  پسردر داوود با شنیدن این خبر

 هآم! پسرم ابشالو هآ" د می زند:او فری را می پوشاند صورت خود اوفرومی ریزد.  داوود این رو 

و آنها نیز به منتشر شد در میان سپاهیان .  خبر سوگواری داوود به سرعت "ابشالوم، پسرم، پسرم!

ک مصیبت می مچون یدیل همسان شدن عاطفی در سوگواری فرو رفتند.  یعقوب این رویداد را ه

به جان خریده بودند.  آنها دیگر داوود علیه پسرش  زبرای طرفداری ایان خطر بزرگی را هبیند.  سپا

 خود را ببازند: ۀنمی توانستند به پیروزی خود ببالند بی آنکه ابهام پدید آورند و روحی

و جان تو که سپاهیان خود را  ۀامروز تو هم"رفت و گفت: د شاه زسپس یعقوب به دربار ن

.  تو آنهایی که از تو تحقیر کرده ای ،را نجات دادندهمسران و کنیزانت و  پسران و دختران

نفرت داری.  امروز نشان دادی که  دارند، تکه دوستآنهایی از متنفرند را دوست داری و 

امروز که دلت می خواست  فرماندهان و سپاهیان آنها برای تو هیچ اهمیتی ندارند.  می بینم

ما مرده بودیم.  اینک بیرون برو و به مردان خود روحیه بده.  به  ۀو همابشالوم زنده بود 

این رسوایی   مردی با تو نخواهد ماند.هیچ  غروبتا د که اگر بیرون نروی خداوند سوگن

 (۱۹: ۶۰۸)کتاب شمویل  "بدتر از هر چیزی دیگری که از جوانی بر سرت آمده، خواهد بود.

 سوگواری زمان و مکان خاصی دارد کهیعقوب را اجرا می کند.  او می پذیرد که  ۀتوصیداوود پادشاه 

.  اینک زمان آن رسیده که از مناسب نیستاین زمان و مکان و از همه مهمتر در حضور همگان  در

  سپاهیان برای شهامت در دفاع از شاه تشکر کند.

در رویداد  موسی  حفظ کند. اپیروان خود ر ۀیک رهبر باید گاه عواطف خود را خاموش سازد تا روحی

نقشی خودشان می جنگیدند،  می بایست جنگ با عمالق که نخستین جنگ بنی اسرائیل بود که
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اعتماد به نفس می از این راه که  آنها را به نگریستن به باال وادارد، به مردم .  او باید داشتحیاتی 

 داد.

یک باستان شناس تازه کار به نام مارچلینو ساتوال شروع به حفاری در غار التامیر در  ۱۸۷۵در سال 

، اما کنجکاوی او با جالب توجهی پیدا نکردچندان ابتدا چیزهای   ا کرد.شمالی اسپانی ساحلدیک زن

دوران رهای زاجان گرفت، زیرا آنجا کلکسیونی از اب دوباره ۱۸۷۸ریس در سال پا ۀبازدید از موز

به نمایش گذاشته شده بودند.  او که مصمم به یافتن اشیاء باستانی  اشیاء هنریبرپا بود و ندان یخب

 به غار بازگشت. ۱۹۷۹در سال بود، 

یک روز دختر نه ساله اش، ماریا را با خود برد.  وقتی او در غار جستجو می کرد، دخترش درون غار 

.  "گاونگاه کن پاپا! " :د کشیدافریو  ی دیدزود چیپیش رفت و با کمال حیرت روح دیوار باالی سر خ

دست یکی از بزرگترین کشف های دوران ماقبل تاریخ تا آن زمان به در واقع آنها گاومیش بودند.  او 

نقدر آسال داشتند،  ۳۵۰۰۰تا  ۲۵۰۰۰ قدمتی حدوده کمیرا االتغار باشکوه نقاشی های یافته بود.  

چهار سال ساتوال در  بیست و پنج سال طول کشید تا اصالت آنها تایید شود. منتظره بودند که غیر

عظیم بود اما به یک دلیل از آن غافل مانده بود: او فراموش کرده بود که به  ۀچند قدمی آن گنجین

  باال بنگرد.

اهمیت نگریستن به باال. است:  [توراه، کتب انبیاء و کاتبانتنخ ] ۀداین یکی از بن مایه های تکرارشون

 یاعیش) "فریده است.ا آر زهاچشمانت را به بلندی بدوز و ببین چه کسی این چی"یا می گوید: عیش

می دوزم.  از آنجا برای من  چشمانم را به بلندی ها" گفت: ۱۲۱ه در مزمور ا(. داوود پادش۴۰:۲۶

دلتای نیل مین موعود مانند ز.  موسی در سفر تثنیه به بنی اسرائیل می گوید که سر"کمک می رسد

از تپه ها پر  نخواهد بود که در آن وفور آب و محصول باشد.  آنجا سرزمینی خواهد بوددشتی مسطح 

(.  آنجا سرزمینی ۱۱: ۱۱-۱۰)تثنیه سراسر وابسته به باران های غیرقابل پیش بینی و و دره ها 

وامی دارد که به باال بنگرند.  این همان کاری است که موسی هنگام را  خواهد بود که ساکنانش

 نخستین جنگ برای قوم انجام داد.  به آنها آموخت که به باال بنگرند.
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که  ندمنافعی هستید. آهیچ پیروزی سیاسی، اجتماعی یا اخالقی بدون موانع وحشتناک به دست نمی 

 کنند و مقاومت هایی باید برداشته شوند.تغییر باید هستند که  رفتارهایی باید با آنها مقابله کرد،

هر تالش جمعی مانند می باشند. دسترس دور از هدف نهایی اغلب اما ت فوری هستند، المشک

که همیشه دورتر از آن است که با نگاه به نقشه  در بیابان به سوی مقصدی استیک قوم  یتهدا

 می بینیم.

تسلیم ناامیدی می شوی. تنها راه حفظ انرژی فردی و جمعی  ،اگر به پایین و به مشکالت بنگری

فیلسوف، لودویگ ویتگنشتاین یک بار گفت که   امید است. دستنگریستن به باال و به سوی افق دور

.  پشه "ودبطری پر از پشه بیرون بردر پشه چگونه از  نشان دهد"ین بود که سفه اهدف او در فل

از آنکه یرون رفتن است.  او بارها سر خود را به شیشه می کوبد تا درون بطری گیر کرده.  دنبال راه ب

یزی که پشه فراموش می باز بوده است.  تنها چبطری تمام وقت در حال می رود و می میرد.  اما 

 گاهی ما نیز این چنین هستیم.کند این است که به باال بنگرد.  

آنها است که الهام بخش  ۀتوانمند سازد، اما این نیز وظیفدیگران را یک رهبر است که  ۀاین وظیف

ی صاعو  دست ها ،جلوی چشمان مردم ،بلندی یوقتی باالکرد  این کاری است که موسی  باشند.

همان گونه "رو به آسمان گرفت.  مردم با دیدن این صحنه دانستند که نجات خواهند یافت.  خود را 

(.  تاریخ یهود مجموعه ای ۴:۶)زخریا  "نه با زور یا قدرت، بلکه با روحیه"یای نبی گفت: که زخر

 ی به این اصل.است متک

بزرگترین پیروزی ها  ،دنباال می نگردشواری همچنان به  با رویاروکه قومی کوچک 

 دستاوردها را به دست می آورند. عظیم ترینو 

 شبات شالوم 
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