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 لوتخاا بها ؟نفوذ یا قدرت

Power or Influence? Beha'alotcha 

 یک همچون را موسی سخاوتمندی اوج که هست داشتنی دوست ای لحظه هفته این یشاپارا در

 بنا ،مردم .دهد می رخ ناامیدی های لحظه عمیقترین از یکی از پس لحظه این .دهد می نشان  رهبر

 گوشت مان جای به آنها .ندبود خسته مان از آنها  .غذا ۀدربار بار این ،ندبود شکایت حال در ،عادت به

 به موسی  .بمیرد که دعاکرد ،بودند نپذیرفته را سختی هنوز آنها که این از عاجز موسی .ندستخوا می

 اگر .بکش مرا حاال همین که کنم می خواهش ،رفتارکنی من با خواهی می گونه این اگر":گفت خدا

   (۱۵:۱۱ اعداد) ".ببینم چشم به را خود شکست که نگذار ،دارم ارجی نظرت در

 او  .بخواند کمک به رهبری دشوار کارهای برای را قوم سفید ریش هفتاد که گوید می او به خدا

 ساکن نیز دیگر نفر دو بر الهی روح همچنین اما  .شود می ساکن آنها بر الهی روح و کند می چنین

 دوازده از یک هر از سیمو که است پیدا  .نبودند برگزیده نفر هفتاد آن جزو که مداد و : الدادشود می
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 .کرد خارج آنها میان از کشی قرعه با را مداد و الداد سپس و نفر ۷۲ شدند که برگزید مرد شش ،قبیله

 1 .شدند شریک الهی روح شدن ساکن ۀلحظ در نیز آنها ،همه این با

 سخاوتمندی با یسمو اما ،است بالقوه خطری این که داد هشدار ،موسی ۀنمایند ،عیهوشو

 نبی خدا قوم افراد ۀهم که دارم آرزو من  ؟ورزی می غیرت من خاطر به آیا" :داد پاسخ شکوهمندی

 (۲۹:۱۱ اعداد) "!دنک ساکن آنها تک تک بر را خود روح خدا و دنباش

 او پیروان و حقور سوی از او رهبری که وقتی سیمو بعدی رفتار با است شدید تضاد در مورد این

 . نداد نشان خود از سخاوتمندی یا نرمخویی هیچ ،وضعیت آن در موسی .گرفت قرار چالش مورد

 مرگ دیار در زنده زنده" تا فروبکشد درخود را آنها و یدبگشا دهان زمین که دعاکرد ،برعکس

 با او رفتار با حقور به او پاسخ چرا .است بخشش بدون و قاطع ،تند او (۳۰:۱۶-۲۸ اعداد) ".فروبروند

 ؟است وتامتف مداد و الداد

 ما  .فهمید ،شوند می گرفته اشتباه هم با اغلب که را مفهوم دو میان تفاوت باید ،نکته این فهم برای

 صاحب افراد .دارند فرق هم با که هرچند ،بنگریم مورد دو این به زاویه یک از که داریم گرایش

 منطقی با و نددار فرق هم با بسیار دو این اما  .دارند قدرت ،نفوذ صاحب راداف .دارند نفوذ ،قدرت

  .دهد می نشان را تفاوت این ساده فکری آزمایش یک  .کنند می کار متفاوت

 گیری می تصمیم روز یک گاه آن  .شود می انجام بگویی چه هر .داری مطلق قدرت که کنید تصور

 را خود سابق قدرت دهم یک ،حال بهترین در اینک .کنی تقسیم دیگر نفر ۹ با را خود قدرت که

 دیگر نفر نه با را خود نفوذ که گیری می تصمیم  .هستی نفوذ دارای که کن تصور اینک  .داری

 اینکه جای به اینک زیرا ،داری نفوذ سابق برابر ده اینک  .بسازی خود شریک را آنها و کنی تقسیم

  .رسانند می مردم به نفر ده را پیامت ،باشی اشتهد حضور خودت فقط

                                                 
1
 See Sanhedrin 17a 



            

3 

 

: است فرص ،جمعسر بازی یک ،ترقد ،دیگر بیان به . تکثیر با نفوذ ولی ،کند می کار تفکیک با قدرت

 برعکس بازی یک ،نفوذ اما  .شود می کمتر خودت سهم ،سازی شریک دیگران با آنرا بیشتر چه هر

  .شود می بیشتر خودت سهم ،بگذاری کتاشر به آنرا بیشتر چه هر :است

 که بود پیامبر یک او  .اجراکرد متفاوت رهبری نقش دو قوم رهبری ۀسال چهل دوران در موسی

 که بود پادشاه یک عملی مدل همچنین او  .آموخت می اسرائیل بنی به را ندواخد به اتصال و تورات

 می برطرف را آنها نیازهای  ،هنمود راهنمایی مقصد سوی به را آنها و رهبری سفرشان در را ملت

 دوگانگی این .شد داده رونها به نقش این و نداشت را اعظم کوهن عنوان به رهبری نقش او .ساخت

 پسر عیهوشو" :دهد می دستور او به خدا  .بینیم می عیهوشو گماشتن جانشینی به روایت در بعدا را

 به را خود [هود] شکوه از .. بخشی.بگذار او سر بر را تدست و بگیر است روح دارای مردی که را نون

 (۲۰:۲۷-۱۸ اعداد) ".کنند اطاعت او از لسرائیا جماعت تا بسپار او

 واژه این از که "[vesamachta] بگذار او سر بر را دست" ،یکی . کنید جهتو عمل دو به اینجا در

s'michah مستقل حکم ۀاجاز او به ،کرده تحلیف را خود شاگرد ،ربای یک وقتی برای شده درست 

 و کرد دریافت سینا کوه در را تورات موسی) دانستند می انبیاء همانند را خود نقش ها ربای  .دهد می

 ءانبیا به سفیدان ریش ؛کرد منتقل قوم سفیدان ریش به آنرا  عیهوشو ؛کرد واگذار عیهوشو به آنرا

 خود نقش سیمو ،سمیخا عمل این با  .(۱:۱ ووتآ میشنا " .بزرگ کنست مردان به ءانبیا و ؛دادند

   .سپرد عیهوشو به را پیامبر همچون

  .گماشت پادشاهی مقام به را او ،"بسپار را خود شکوه از بخشی او به" یعنی ،دیگر عمل با موسی

 بینیم می "پادشاهی شکوه" توراتی عبارت در چنانکه ،است مربوط پادشاهی با هود عبری ۀواژ

  (۲۵:۲۹ امای تواریخ اول کتاب ؛۲۱:۱۱ نبی دانیال)

 ءانبیا  .(۱۸:۱ عیهوشو به کنید نگاه) دیگران مرگ و زندگی قدرت جمله از – داشتند قدرت پادشاهان

 تا ردامو بسیاری در بلکه ،خود زندگی زمان در فقط نه ،بودند نفوذ دارای اما ،نداشتند قدرت هیچ
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 پایان او قدرت ،میرد می پادشاه یک : وقتی[هلندی فیلسوف] کیرکگار از معنی نقل نه  .امروز همین

   .شود می آغاز او نفوذ ،میرد می پیامبر یک وقتی  .یابد می

 او پیروان و حقور با متفاوت پس یرارفت و مداد و الداد با را رفتار آن موسی چرا بینیم می دقیقا اینک

 یعنی ،باشند داشته را نفوذ همان خواستند می فقط آنها  .نبودند قدرت خواستار مداد و الداد  .اشتد

 آرزو من" :گفت موسی که بود رو این . ازرسیدند نبوت به آنها  .یافت جریان موسی از که خدا روح

 یک نبوت  "!کند ساکن آنها تک تک بر را خود روح خدا و نداشب نبی خدا قوم افراد ۀهم که دارم

 ،سازیم شریک دیگران با آنرا بیشتر چه هر ،نفوذ همچون رهبری مورددر  .نیست صفر سرجمع بازی

  .شود می بیشتر ما خود سهم

 به وقتی  .است صفر سرجمع بازی ،قدرت و بودند قدرت خواهان ،پیروانش از برخی دستکم یا حقور

 دو نه و هست نسل هر برای رهبر یک" :است چنین قاعده ،رسیم می قدرت رهبری یا ملخوت

 ،وگرنه  .ایستاد آن دربرابر زور با باید و کودتا یعنی ،قدرت تسخیر قصد ،پادشاهی درمورد .2 "رهبر

 نمی یسمو .افتاد اتفاق سلیمان سلطنت در که گونه همان ،بود خواهد ملت شدن دوپاره ،نتیجه

 .برود بین از خودش اقتدار و بگذرد مقاومت بدون حقور ایماجر بگذارد توانست

 درمورد  .گذارد می تفکیک ،قدرت همچون رهبری و نفوذ همچون رهبری میان گونه این یهودیت

 قدرت مورد در پیوسته جدل یک تنخ  .مبهم بسیار ،دومی مورد در و کند می حمایت احتیاط با اولی

 از استفاده به نیاز ما ناکامل دنیای در تورات  .دارند تعلق خدا به ها قدرت ۀهم ،تورات به بنا  .است

 خواستار مردم وقتی رو این از  .شناسد می رسمیت به ها محدوده از دفاع و قانون حفظ برای را زور

 صورت در پادشاهی ،این بنابر  3 .کند می حمایت پادشاه یک نشاندن تخت به از تورات ،شوند

 4 .نیست آل ایده یک و شود می داده ،درخواست

                                                 
2
 Sanhedrin 8a. 

3
 Deuteronomy 17:15-20; I Samuel 8. 

4 So, at any rate, is the view of Ibn Ezra, Rabbeinu Bachya and 
Abarbanel. 
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 ،آن های نمونه باالترین که است نفوذ دارای رهبری نوع از تلمود و تنخ حمایت مورد حقیقی رهبری

 به نسبت است تلمودی متون ارجگذاری اوج این ،ایم گفته بارها چنانکه .هستند معلمان و پیامبران

 ای سلسله از نخستین موسی  .ما معلم موسی یعنی ،شناسیم می ربنو مشه نام به را او ما  .موسی

 ،یواقع ربی ،کایز بن انانحیو ربان ،لهیل ،عزرا جمله از ،است یهود تاریخ در ها چهره از طوالنی

 می نمایندگی را یهودیت های ایده ترین انقالبی از یکی که ،وسطی قرون استادان و تلمود امیمهخ

 .است ما قهرمان ما معلم :کنند

 و ،مدرسه :گذاشت پرورش و آموزش روی را خود بقای که بود تمدنی بزرگترین و نخستین ،یهودیت

 هستند افرادی رهبران  :است چنین آن دلیل  5 .نیایش از فراتر بس دینی ای تجربه همچون آموختن

 دلیل به فقط کار این در آنها اگر  .وادارند حرکت به معین هایی جهت به را دیگران توانند می که

 و هدف نه و وسیله همچون مردم به آموختن معنای به ،شوند موفق مردم روی قدرت داشتن

 همچون رهبری مورد در یسندهنو بزرگترین که نیست اتفاقی  .است ها انسان نه و اشیاء همچون

 رموز که رنسانس ۀدور ایتالیایی فیلسوف ماکیاولی نیکولو :فارسی مترجم] است ماکیاولی ،قدرت

 هدف :است این او معروف جمالت از و کرد جمعبندی شهریار کتاب در را کاریفریب و زور با حکومت

 .[کند می توجیه را وسیله

 آنها به رسیدن چگونگی دادن یاد و است مردم های خواسته و نیازها با گفتن سخن ،دیگر رویکرد

 در ها ایده بیان توانایی ،شخصیتی قدرت ،دورنما یک قدرت راه از را کار این  .گروه یک همچون

 آینده در را او کار که "کارآموز چندین تربیت" ظرفیت نیز و کنند درک آنرا بتوانند مردم که زبانی

 و تربیت و نفوذ اما  .کند می کوچک ،شود می اعمال رویشان که را کسانی ،قدرت  .کنند دنبال

  .دهد می رشد ،باالبرده را آنها آموزش

 و دایمی میل" و "بشریت ۀهم عمومی گرایش" هابس آنچه دربرابر است مداوم اعتراضی ،یهودیت

 مشخص ای واژه تک و نامید "یابد می خاتمه مرگ با تنها که قدرت از پس قدرت برای پیوسته

                                                 
5 See Shabbat 10a. 
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 های مدت برای را قدرت ندرت به یهودیان که باشد دلیل همین به شاید 6 .است نشده خلق آن برای

 آنها جمعیتی تناسب از خارج یکسره که اند داشته جهان روی بر نفوذی اما ،ندا کرده اعمال طوالنی

  .است

 .باشیم رهبر یک توانیم می ما از یک هر که است رو این از  .داریم نفوذ اما ،نیستیم قدرت در ما ۀهم

 بلکه ،آیند نمی قدرت و احترام با یا رسمی های جامه یا عنوان ،مقام با رهبری های شکل مهمترین

 با ؛است همراه یدآ نمی دست به تنهایی به آنچه به دستیابی برای دیگران با کردن کار خواست با

 حتی ،دیگر مردم عقاید با آمیز احترام رفتار و ،آموختن ،دادن درس ،دادن گوش ،گفتن سخن خواست

 و ها دیدگاه برای دالیلی چه که روشن و صبورانه دادن حتوضی خواست با ؛کنند می مخالفت ما با اگر

 هم باز برای آنها با چالش و آنها های شتال ستودن ،دیگران تشویق خواست ؛داریم خود یکارها

 مردمی به را عادی مردم ،.  نفوذدهید ترجیح قدرت بر را نفوذ همواره   .شدن بهتر

 .دهند تغییر را دنیا توانند می که کند می تبدیل

  شالوم شبات

 

 

                                                 
6 Hobbes, The Leviathan, part 1, ch. 11. 


