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A Nation of Storytellers: Ki Tavo 5781 

 کی تاوو

 ملتی از داستان گویان

هاوارد گاردنر، پروفسور علوم تربیتی و روانشناسی، یکی از بزرگترین مغزهای زمان ما به شمار می 

یک عامل نیست  است:  فقط "هوش های چندگانه"رود. بیشترین شهرت او برای نظریه اش به نام 

که  بتوان آنرا اندازه گیری کرد و هوش نامید، بلکه چندین نوع هوش وجود دارد. این جنبه ای از 

دیگربودگی است. او همچنین چندین کتاب در مورد رهبری و خالقیت نوشته است، از جمله  ِ حرمت

Leading Minds  [که در فهم پاراشای این هفته به ما کمک می ذهن های رهبری کننده ]

  [1]کند. 

 –است  توانایی گفتن یک داستان خاصاستدالل گاردنر این است که آنچه یک رهبر را می سازد، 

شریح کند و یک دورنمای جمعی را قدرت بخشیده، پذیرفتنی داستانی که بتواند ما را برای خودمان ت

سازد.  به این ترتیب، چرچیل داستان شهامت شکست ناپذیر در نبرد برای آزادی را گفت.  داستان 

 ِ گاندی دربارۀ حرمت هند و اعتراض خشونت پرهیز بود.  مارگارت تاچر از اهمیت فرد دربرابر دولت
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مارتین لوترکینگ گفت که چگونه ملتی بزرگ دچار کوررنگی است.  همیشه کنترل کننده گفت.  

 داستان ها به گروه، هویت مشترک و هدفمندی می دهند.

نویسد:   -فیلسوف، السدایر مکینتایر نیز بر اهمیت روایت در زندگی اخالقی تاکید کرده است.  او می

خود، یک حیوان داستان سرا  انسان اساسا در کنش ها و رفتارها، همچنین در آفرینندگی های"

است.  از راه روایت ها است که می فهمیم که هستیم و چگونه باید رفتار کنیم.  کودکان را از 

داستان محروم کنید، آن گاه در کنش ها و سخنان خود بی سر و زبان و مضطرب و لکنت زبان دار 

باید بدانیم بخشی از کدام داستان یا داستان ها   برای آنکه بدانیم که هستیم،  [2]. "بر جامی مانند

  می باشیم. 

پرسش های بزرگی چون: ما که هستیم؟  چرا اینجا هستیم؟  کار ما چیست؟،  به بهترین شکل با 

بینیم،  -ما در روایت گویی، رویا می"بارا هاردی:  گفتن داستان پاسخ داده می شوند.  به قول بار

شویم، باور  -آرزوپردازی می کنیم، به یاد می آوریم، پیشدستی می کنیم، امید می بندیم، نومید می

می کنیم، شک می ورزیم، برنامه ریزی می کنیم، بازبینی می نماییم، نقد می کنیم، می سازیم، 

این نکته در فهم این که چرا تورات   "و عشق می ورزیم. شایعه می پردازیم، می آموزیم، نفرت

کتابی است با سبک کنونی، اهمیت اساسی دارد: تورات  نه یک رسالۀ الهیات است و نه یک سیستم 

متافیزیک؛ بلکه مجموعه ای است از داستان های مربوط به یکدیگر که طی زمان، از سفر ابراهیم و 

سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان گسترش می یابند.  برای یهودیت، سارا از بین النهرین تا موسی و 

.  و ما بخشی از داستان هستیم.  یهودی بودن یعنی سیستماست تا یک  داستانحقیقت، بیشتر یک 

 همین.

بخش بزرگی از کار موسی در سفر دواریم ]تثنیه[ بازگویی این داستان است به نسل بعدی و 

دران آنها انجام داد، نیز برخی خطاهای پدران آنها.  موسی درحالی که یادآوری آنچه خدا برای پ

رهایی بخش بزرگی است، داستان سرایی برتر است.  او به مردم می گوید که وقتی وارد سرزمین 

شده، آنرا فتح می کنند و در آن ساکن می شوند، باید میوه های نوبر و رسیدۀ خود را به محراب 

صحنه ای  [3]، بخوریمد تا از خدا  سپاسگزاری کنند.  یک تفسیر در رسالۀ مرکزی در معبد بیاورن
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شادمانه را توصیف می کند که مردم از سراسر نقاط کشور در اورشلیم گرد می آیند و میوه های نوبر 

تا در جشن و پایکوبی شرکت کنند.  اما فقط آوردن میوه ها کافی نبود.  هر کسی  خود را می آورند

می بایست یک بیانیه را بخواند.  این بیانیه یکی از مشهورترین بخش های تورات می شود، زیرا 

هرچند ابتدا برای شاووعوت یا جشنوارۀ میوه ها، گفته شده بود، در دوران پساتوراتی به عنصری 

 هگادای سفرۀ پسح تبدیل شد:مرکزی در 

صحراگرد بود و به مصر پایین رفت و آنجا زندگی کرد و آنها  از شمار اندک تبدیل  ِ پدرم یک آرامی

به ملتی بزرگ، نیرومند و پرشمار شدند.  اما مصریان با ما بدرفتاری کرده، به ما آزار رسانده، ما را به 

د، خدای اجدادمان، زاری کردیم و خداوند صدای ما را ل گماشتند.  آن گاه به درگاه خداونگِ ِ کار

شنید و ستم و مصیبت و زحمت ما را دید.  پس خداوند با دست قدرتمند و ید افراشته با ایجاد 

 (   ۵:۲۶-۸وحشت عظیم و نشانه ها و اعجازها ما را از مصر نجات داد. )تثنیه 

.  شود -یفه برای هر شهروند ملت تبدیل میبازگویی داستان قوم به یک وظاینجا برای نخستین بار، 

نامیده شد، به یهودیان  "اعتراف باالی میوه های نوبر"یا  vidui bikkurimدر این کار که 

 دستور داده شد که به ملتی از داستان گویان تبدیل شوند. 

این یک توسعۀ چشمگیر است.  یوسف حییم یروشلمی می گوید که فقط در ایسرائل و نه هیچ جای 

در سفر   [4]دیگر دستور به یادآوردن همچون یک امر دینی برای کل یک ملت واجب است. 

؛ "به یاد بیاور که بردگان بودید در مصر"به یاد آوردن تکرار می شود:  ِ ه[ بارها دستوردواریم ]تثنی

  ( ۹:۲۴ تثنیه) "به یاد بیاور خداوند با میریام چه کرد."؛ "به یاد بیاور که عمالق با شما چه کردند"

از پدرت بپرس و او به تو خواهد "  "به یاد بیاور روزگار قدیم را؛  از نسل های گذشته یاد کن."

 "ت و از پیران قوم خود تا برایت شرح دهند.گف

vidui bikkurim  ،از این فراتر است.  در آن بیانیه کل داستان یک ملت در کوتاه ترین شکل

خالصه شده است.  در چند جملۀ کوتاه این اطالعات گنجیده اند: خاستگاه پدران در بین النهرین، 
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پیشاتاریخ، بردگی در مصر و نجات از آنجا، تصرف  برآمد ملت یهود در پهنۀ تاریخ و نه اسطوره های

 [5]سرزمین ایسرائل و در این میانه، به رسمیت شناختن خدای دخالتگر در تاریخ. 

در اینجا باید به یک نکته توجه کنیم.  یهودیان نخستین مردمی بودند که خدا را در تاریخ یافتند.  

اولین ملتی بودند که با مولفه های تاریخی اندیشیدند.  آنها زمان را همچون میدانی از تغییر دیدند و 

یرند و هیچ چیزی به نه زمان چرخه ای که در آن فصل ها تغییر کرده، آدم ها به دنیا آمده، می م

قرن ها  –راستی تغییرنمی کند. یهودیان نخستین مردمانی بودند که تاریخ را به نگارش درآوردند 

پیش از هرودوتوس  و توسیدیدس که اغلب آنان را به غلط، نخستین تاریخ نگاران می نامند.  با این 

 divreiدیکترین معادل ندارد )نز "تاریخ"توراتی هیچ کلمه ای برای  ِ عبری ِ همه زبان

hayamim  ریشۀ  "تاریخ"(.  به جای "گفتار ایام"است به معنایzakhor  به معنای ذکر

 ]یاد/خاطره[ به کار می رود. 

روایتی از رویدادها که ، [6]است  "داستان او"تفاوتی اساسی میان تاریخ و خاطره وجوددارد.  تاریخ 

است. گذشته ای  است که  "داستان من"زمانی دیگر برای فرد دیگری اتفاق افتاده است.  خاطره 

همین است، پساخیم الۀ درونی شده و به بخشی از هویت من بدل گشته است.  منظور میشنا در رس

هر کس باید خود را به گونه ای ببیند که گویی خودش از مصر خارج شده است. "وقتی می گوید 

[7] 

.  اگر گذشته را فراموش نداز یاد نبر در سفر دواریم، موسی چهارده بار به مردم هشدار می دهد که

کنند، هویت و جهت یابی خود را گم کرده، مصیبت بر آنها فرود خواهد آمد.  افزون بر این، نه تنها 

به مردم دستور داده شده که به یاد بیاورند، بلکه همچنین به آنها فرمان داده شده که این حافظه را 

 به فرزندان خود نیز انتقال دهند.

موعه ای از ایده های چشمگیر را در خود دارد:  دربارۀ هویت همچون موضوع ِ کل این پدیده مج

هر یک از ما محافظ آن حافظۀ جمعی؛ دربارۀ مراسم ِ بازگویی ِ داستان ِ ملت؛ فراتر از همه این که 

.  فقط فرد راهبر یا برخی نخبگان برای یادآوری گذشته آموزش نمی بینند، داستان و حافظه است

وظیفۀ هر یک از ما است.  این نیز یک جنبه از انتقال قدرت به مردم و دمکراتیزه کردن  بلکه این
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رهبری است که در تاریخ یهود همچون یک روش زندگی به چشم می خورد.  رهبران ِ بزرگ، 

داستان ِ گروه را می گویند، اما بزرگترین ِ رهبران، موسی، به گروه آموخت که چگونه به ملتی از 

 گویان تبدیل شوند. داستان 

 The Home Weهنوز امروز می توان قدرت این فکر را دید.  همان گونه که در کتابم به نام 

Build Together  [نوشتم، اگر به دیدن مجسمه های خانه ای که با یکدیگر می سازیم ]

یادبود ریاست جمهورهای آمریکا در واشنگتن بروید، می بینید که زیر هر یک، سخنان خود آنها 

تنها چیزی "...؛ از روزولت: "ما این حقیقت را خودبسنده می دانیم"حک شده است:  از جفرسون: 

بد ِ "سبرگ و دومین مراسم تحلیف او: ؛ از لینکلن در گتی"که باید از آن بترسیم، خود ِ ترس است

هر یک از این مجسمه های یادبود،   "هیچ کس را نخواهیم و خیر ِ همگان را خواستار باشیم...

 داستانی را بازگو می کنند.  

لندن هیچ جایی از این دست ندارد.  در این شهر یادبودها و مجسمه های بسیاری هست که هر یک 

ه بودند، اما هیچ سخن یا گفتاوردی از آنان نوشته نشده است.  از داستان زیرنوشتی دارد که آنها ک

هیچ خبری نیست.  حتی در پای ِ بنای ِ یادبود چرچیل که سخنرانی هایش به لندن شوک ِ قدرت 

 بخشید، تنها یک کلمه دیده می شود: چرچیل.

روایت در قلب ِ سیاست ِ   آمریکا یک داستان ملی دارد، زیرا جامعه ای است استوار بر ایدۀ عهد.

مبتنی بر عهد قراردارد، زیرا هویت ِ ملی را در مجموعه ای از رویدادهای تاریخی جای می دهد.  یاد 

آن رویدادها یادآور ِ ارزش هایی است که پیشینیان ما برای آنها نبرد کردند و ما محافظان آنها 

 هستیم. 

رد و در مالکیت ِ همۀ شهروندان، از تازه واردان تا یک روایت استوار بر عهد همیشه همه را دربردا

ما که "زاده های سرزمین، است.  روایت برای همه، صرفنظر از طبقه یا اعتقاد، می گوید که 

.  روایت، هویت مشترکی پدید می آورد که دیگر هویت ها را تعالی می بخشد.  از این رو "هستیم

نست روایت را با آن تاثیرگذاری عظیم در برخی از است که برای نمونه، مارتین لوترکینگ توا
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آمریکایی خود می گفت که خود را -مهمترین سخنرانی هایش به کار ببرد.  او به  هموندان آفریقایی

گفت که وفادار باشند به  -بخشی مساوی از ملت ببینند.  همزمان، او به سفیدپوستان آمریکایی می

 . "همۀ انسان ها با هم مساوی هستند"و این جمله در آن که تعهد خود نسبت به اعالمیۀ استقالل 

انگلستان یک چنین روایت ملی ندارد، زیرا نه بر عهد، بلکه بر سلسله مراتب و سنت استوار است.  

انگلستان یک ملت یا اعتقاد یا زبان یا کشور نبود، بلکه یک خانه بود.  "روژه سکروتون می نویسد:  

انگلستان به   [8] "توضیح داده نمی شود.  آن جا هستند، زیرا آن جا هستند.برای امور درون خانه 

طور تاریخی، جامعه ای طبقاتی بوده که در آن نخبگانی از طرف کل ملت، حکومت می کردند.  

اسرائیل نوین می دیدند که با  -ا بنیانگذاری شد که خود را یک قوم بنیآمریکا توسط پیوریتن ه

عهدی به یکدیگر پیوند خورده اند.  آمریکا جامعه ای از حکومت کننده ها و حکومت شوندگان نبود، 

بلکه جامعه ای بود استوار بر مسئولیت جمعی.   جمله ای که در مرکز سیاست ورزی آمریکا قراردارد، 

 ”.We, the people“ر سیاست انگلستان بیان نمی شود، از همین امر برمی خیزد: اما هرگز د

 .  "ما مردم" -

موسی با تبدیل یهودیان به ملتی از داستان گویان از آنها ملتی ساخت که با مسئولیت جمعی به 

که نسل یکدیگر، به گذشته و آینده و به خداوند پیوند خورده اند.  موسی با شکل دادن به روایتی 

های پی در پی آنرا از آن خود ساخته و به کودکانشان انتقال می دهند،  یهودیان را به ملتی از 

 رهبران تبدیل کرد.
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