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

  گفتگو و عهد جدید دور پیشگفتار

Rabbi Lord Jonathan Sacks  

 Covenant and Conversation 5780  

Introduction 

جمله با دو  خوبی با دیگر رهبران دینی داشتم، از که ربای اعظم بودم، دوستی در طول مدتی

حیان در دوران یهودیان و مسی بیناین بخشی از بهبود عمیقی بود که   اسقف اعظم کانتربوری.

ا تفاوت های میان .  مبرقرار می شد  و پس از قرن ها بیگانگی و حتی بدتر آن الکاستوپساه

، از تغییر آب و هوای زمین تا هر دو طرف ایمهم بر خود را پس زدیم، اما با هم روی امور

   .  کار کردیم تعدیل فقر،

که بعدا اسقف اعظم کانتربوری شد، درخواست جالبی در یکی از موقعیت ها جورج کاری 

ه خواندن تورات مشغول خواهیم بود.  آیا فکر می کنید شما ما برای یک سال ب": کرد مطرح

ما هر البته که بله. "من پاسخ دادم:   "یهودی انجام دهید؟ ۀبتوانید نظیر این کار را برای جامعنیز 

  "چه کلمه ای؟" او پرسید:   "یک کلمه اینجا مسئله ساز است. سال چنین می کنیم.  فقط
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و می کنیم تفسیر و  .  ما آنرا مطالعهخواندن.  ما تورات را فقط نمی خوانیم ۀواژ"گفتم: 

 ۀ.  کلممی آوریم، پرسش و جدل به میان ، استداللنمودهتفسیرهای دیگر آنرا بررسی 

معموال از این   ادانمی کند.ارتباط ما با تورات در مورد روش چندان حق مطلب را  "خواندن"

 "فعالتر است.

تورات که اغلب به معنای خواندن  keriat ha-Torahحتی عبارت می توانستم بیفزایم که 

این   کنشی اجرایی است. keriat ha-Torah معنای دقیق .نیستمعنا گرفته می شود، به این 

ست که از آن د عهد برای تقویتِوحی کوه سینا است.  مراسمی است  هفتگیِ یک بازسازیِ

و  ردم خواندکوه سینا اجراکرد: پس او کتاب عهد را گرفت و با صدای بلند برای مموسی در 

مراسم  مانند ،(۷:۲۴)خروج  "!گفتند هر آنچه خداوند گفته، با وفاداری اجرا خواهیم کردآنها 

آمده  ۹-۸ میاحو در کتاب ن رکردابرگزاز بابل پس از بازگشت احیای عهد که عزرای نبی 

روی  هنشستدر حال  یک کتاب خواندنبه معنای مدرن در این معنا نه یعنی  Keriah  است.

در هنگام  مانند آنچه در پارلمان بریتانیابلکه یعنی اعالم، بررسی و شناخت قانون.  ،نیمکت

 افتد. اتفاق می ،خواندن نهایی یک الیحه، یعنی جمعبندی آن

آنچه این بررسی  . می پردازیمآن  هبلکه به صورت سراسری بنمی خوانیم.   طفق توراه راپس 

میدراش به آن معنا که من می فهمم   میدراش است.تلمودی  مفهوم ساخته، ممکن سراسری را

انبیاء  وقتینبوت.  تا ای دیگر هم هست( پاسخ حکیمان تلمودی بود به پایان دوران )البته فهم ه

 اد.  آنرا را برای نسل خود آوردنکالم خدآنها  -خیزمان هگایی، زخریا و مال تا –بودند 

 ند.اها و امواج تاریخ زنده م سیالنالهی در میان اعالم کردند و کالم  ،هشنید

شکاف میان کالم آن می بایست  ،.  پس چگونه یهودیاننبودنداما زمانی رسید که دیگر انبیایی 

ی بود و گروه های مختلف یهودیان را پرکنند؟  بحران عظیمزمان و موقعیت تاریخی این زمان 
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به آن پاسخ های متفاوت دادند.  صدوقیان تا آنجا که می دانیم خود را به معنای تحت اللفظی 

  و کافی بود.  هیک بار داده شد .احیا نمی شدآنها تورات در هر نسل  یداز دمحدود می کردند. 

نوعی تفسیر  ،آنها که از روی طومارهای بحر المیت می شناسیم از جمله ،گروه های دیگر

، داریممعنای متن ظاهری یک سطح  بر اساس این روش،. Pesherردند به نام تورات ابداع ک

یا پایان روزها که آنرا به رویدادها و مردم زمان حال  مربوط استاغلب سطح پنهان معنا اما 

  .گذاشتند به نام میدراشاما ربی ها فن تفسیر جدیدی را پایه   .نزدیک تصور می کردند

( یا ریزه کاری های روایت تورات که میدراش هالخایا در قوانین یهود عمیق می شد ) میدراش

تنها و (.  این نوع از بررسی تورات چنان نیرومند بود که میدراش هگادادر متن بیان نشده اند )

 میدراش. ۀخانیت میدراش، یعنی ب  گذاری شده:ن نامآبا  نهاد یهودیت تلمودیبزرگترین 

 تا چهارده قرنمتن اصلی در سیزده میان  زمانی در اساس، میدراش پلی است بر روی شکاف

متن آن زمان چه معنایی "میدراش نمی پرسد   حاضر.و مکان پیش و دنیای ما در زمان 

سه  رمیدراش ب  "ر زمان و مکان کنونی چه معنایی دارد؟این متن د"بلکه می پرسد   "شت؟اد

 استوار است.بنیادی ایمان اصل 

تورات کالم خدا است و درست همان گونه که خداوند زمان را پیش می برد، کالم نخست، 

فر سه هزار سال پیش ظهور پیش می برد.  بیمعنا است اگر بگویم برای نمونه، یک نخود را نیز 

، شبکه های اجتماعی، و بیست و چهار ساعت در هفت روز هفته دسترسی های هوشمندتلفن 

ی یک هفته اه با این پدیده ها و نیاز ما ب.  با این همه شبات را پیش بینی کرده بودبه اینترنت 

کلماتی که  درونیسخن می گوید.  خداوند امروز با معناهای دیجیتال از خود  سم زداییِروز 

  د. یردر سی و سه قرن پیش با آنها سخن گفت با ما ارتباط می گ
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تبعید ز ااین عهد پس .  برقرار استن امروز دوم، عهد میان خدا و نیاکان ما در کوه سینا همچنا

هنوز پابرجا است. تورات متن عهد بابل، شکست دربرابر روم، قرن هاپراکندگی و هوالکاست 

 دهد. می به یکدیگر پیوند راا هنوز ماست و 

البته که ما دیگر معبد   ییرکرده اند.غت اندکی ،این قرون ۀسوم، اصول زیربنایی تورات در فاصل

ات اعدام را اجرا نمی کنیم.  اما ارزش هایی که تورات زمجا گردی نداریم.  ماقربانی مراسم یا 

مدرن و زندگی فردی ما در قرن  ۀرا پابرجا نگه می دارند، به طرز حیرت آوری با جامع

 همخوانی دارند.بیست و یکم سکوالر 

، توانایی دقیق زندگی های خود ،ما آنرا به زمان خود  نیم.واخپس ما فقط تورات را نمی 

ر گفتگوی پیوسته با باورهای خود من د  .می آوریموجودی خود تعهدهای ترین ژرفشنیدن و 

از این رو برای گرفته اند. شکل  ،استیهودی  گیهفت ۀبرنامو متن تورات که بخشی از ذهنیت 

من ایمان "تصمیم گرفته ام تفسیرهای تورات سال جدید را  ،فردی تعهدتاکید بر روی این 

هایش به من در زمان  تورات و پیام با گوش سپردن دقیق بهتا نشان دهم که چگونه  ممبنا "دارم

  .به نگاه امروز خود به دنیا رسیده ام و مکان حاضر،

باورها نیست، بلکه راهی منحصر به فرد است برای دیدن دنیا  ۀتورات رساله ای نظام مند دربار

پیام تورات همچنان می درخشد.  پس به هر  ،تن به آن.  و در دوران تاریکی اخالقو پاسخ گف

 ما. ۀتقدیر، من ایمان دارم.  امیدوارم که امسال سالی باشد برای آموختن و رشد برای هم

 

آمریکایی توسط -هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی*ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی 
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 شیریندخت دقیقیان
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