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

  ۵۷۸۰ تتزاوه  پاراشای هفته:

  هیبت حس برای هایی جامه

 Rabbi Lord Jonathan Sacks  

Tetzaveh 5780 

Dressing to Impress 

 جهت اعظم هناک و کاهنان که "مقدس های جامه" از آن یقدق توصیف و تتزاوه شایپارا

  .رسد می نظر به یهودیت اساسی های شارز با تضاد در ،کردند می تن به "جالل و شکوه"

 یهودیت اما  .بود ها نگاه ساختن خیره آنها قصد  .بودند شده دوخته نظر جلب برای ها جامه

 نآ ۀکلیدواژ .دیدن تا دهد می اهمیت پردنس گوش به بیشتر . چشم نه است گوش دین بیشتر

Shema فعل ۀریش  .کن رعایت و بفهم ،بسپار گوش ،بشنو معنای به است sh-m-a  مایه بن 

 روحانی سلوک  .شود می تکرار بار ۹۲ دستکم آنجا در که است ریمادو سفر در البغ ای

 خواندن هنگام ما چرا که امر این عمیق دلیل ،دیدن تا کاردارد شنیدن با بیشتر یهودیت
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Shema Yisrael بر دیدن دنیای ساختن خاموش با زیرا  .یمپوشان می را خود های چشم 

   .معنا و گیری ارتباط ،واژگان دنیای :کنیم می تمرکز صدا دنیای روی

 یم خدا را خورشید دیگر ملل .گردد برمی پرستی بت با تاتور دنبر به رویکرد این علت

 های بازنمایی آنها .را زمین یا وحش قلمرو ،توفان ،باران ،دریا ،رودخانه ،ستارگان یا ،پنداشتند

 در نه خدا .ساخت اعتبار بی را ذهنیت این کل یهودیت .ندفریدآ می ها پدیده این از دیداری

 . است آن ورای بلکه ،طبیعت

 و تو افالک به من که وقتی " :گوید می ۷ مزامیر  .بخشد می تعالی آنرا و آفرید را طبیعت خدا

 می خود اب ،ای گذاشته آن در تو که ستارگانی و هام به و اندیشم می تو نگشتاناسر کار به

 شمراقب تو که باشد که انسان فرزند ؟باشد داشته اهمیتی تو برای که کیست انسان :گویم

 کار ،طبیعت .تو نگشتاناسر کار جز نیست چیزی مزامیر ۀسرایند دید از فضا بیکرانگی  "؟باشی

 ۀدرج در را خود خدا اما  .شود نمی دیده خدا  .نیست خدا خود ،طبیعت ولی ،است خدا

 آتش میان از شما با خدا "  :گفت سینا کوه در موسی  .سازد می نمایان شکارهای در نخست

 تثنیه) "بود صدا یک تنها ؛ندیدید صورتی هیچ ولی ،شنیدند را او کلمات صدای .گفت سخن

 زلزله یا باد در نه خدا که دریافت کوهسار در خود عظیم تصالا ۀتجرب در نبی هویاالی .(۱۲:۴

  .بود "آرام بس صدایی" یا kol demamah dakah در بلکه ،آتش یا

 آنها در تاکید .بودند مستثنی قاعده این از (معبد) میقداش بعدها و (محراب) میشکان ،روشنی به

 کوهنیم bigdei kodesh مقدس های جامه ،آن مهم ۀنمون و بود دیداری امور یرو بر

   .بود  [اعظم هناک] گادول کوهن و [کاهنان]
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 ،دهد می "خیانت" معنای همچنین b-g-d "جامه" عبری معادل  .است نامنتظره بسیار این

 مقصر ما" Ashamnu bagadnu :گوییم می توبه هایروز در اعتراف هنگام در که چنان

 یک به یداستان در "جامه" که گاه هر پیدایش سفر سراسر در  ."ایم ورزیده خیانت و هستیم

   .است کار در خیانتی یا فریب ،شود می تبدیل کلیدی عنصر

  .ساختند پوشش انجیر درخت برگ از خود برای ممنوع ۀمیو از خوردن از پس واحو آدم

 روسپیان های جامه مارات  .بگیرد را اولزادی حق ،فریبکاری با تا پوشید را واسع لباس ،یعقوب

 را یوسف خونین ۀجام ،برادران .بخواند خود به و دهد فریب را یهودا ،دروغ با تا پوشید را

 ،پوتیفار همسر  .اند دریده را یوسف وحش جانوران که کند باور او تا بردند پدر فریب برای

  .ساخت او به تجاوز قصد تهمت و دخو دروغ ادعای سند بود گذاشته جا یوسف که را شنلی

 مصر به آذوقه خرید برای که برادران از هویتش ساختن پنهان برای معاونش لباس زا یوسف

 هب مثبت دیدی با یکباره حاال تورات که است غیرمعمول بسیار پس .جست سود ،بودند رفته

    .کند می برخورد ها شپوش و ها لباس ،ها جامه

 عجیبتر .حقیقت نه و ظاهر با ؛درون نه و بیرون با ؛دارند کارسرو عمق نه و سطح با ها جامه

 و نگرند می را ظاهر مردم " :که آمده زیرا ،باشد کاهنان مراسم کلیدی عنصر نباید جامه آنکه

  .(۷:۱۶ ئلشمو کتاب) "را طناب خداوند

 می رو هروب یالشکل متحد لباس مفهوم با بار نخستین برای ما اینجا که است ریبغ اندازه همان

 خود مقام دلیل به بلکه ،معمولی پوشیدن برای نه فرد که است جامه از استانداردی که شویم



            

4 

 

 نه و دارد تمرکز فرد روی بر ،کل در یهودیت  .کند می تن به گادول کوهن یا کوهن همچون

 .نداشتند الشکل متحد لباسی همچون چیزی هیچ انبیاء ویژه به  .رسمی مقام

 وریمخ برمی "جالل و شکوه برای" عبارت هب که است جایی نخستین همچنین تتزاوه شایپارا

 برای تنها "جالل" یا kavod ۀواژ لحظه این تا  .دهد می شرح را ها جامه این معنای و تاثیر و

  .باشند برخوردار اللیج چنین از است قرار ها انسان اینک  .است کاررفته به خداوند

 واژه این  .رود می کار به tiferet ۀواژ که است باری نخستین همچنین ما ۀهفت این شایپارا

 می معرفی را بعدی واژه این .دهد می معنا نیز زیبایی همچنین ولی ،دارد عظمت و شکوه معنای

 برخورده خالقیا زیبایی به  .شناسی : زیباییایم نشده رو به رو آن با تورات در ترپیش که کند

 ،ایم داشته فیزیکی زیبایی  .آب چاه سر بر ابراهیم خدمتکار با ریبکا مهربانی نمونه برای ،ایم

 نخستین برای اینجا در نیایش و محراب اما  .اند شده توصیف زیبا هک راحل و ریبکا ،سارا مانند

 .سازند می دیداری و ساز دست آثار شناسی زیبایی متوجه را ما بار

 بستن داستان در حتی آنرا  .است معبد بعدها و محراب با رابطه در راد ادامه ای مایه بن این

 نآ ابراهیم": یابیم می ،شود می معبد ساختن محل بعدها که هموریا کوه در قربانگاه به حقاس

 خدا ،خداوند کوه در " :گوییم می امروز رو این از  .نامید [یاهمور] "ددی خواهد خدا" را مکان

 می معبد  .است ناپذیر انکار ،دیداری تاثیر بر تاکید اینجا در .(۱۴:۲۲ پیدایش) "دید خواهد

   .شود دیده و ببیند که رود

 "گادول کوهن ظاهر" یا Mareih Cohen از کیپور یوم در مشهوری ادبی دعای ،همچنین

  :گوید می هاروز ترین مقدس مراسم گشایش هنگام
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 ...شود می پدیدار ابرها میان از که کمانی رنگین نقش مانند

  ...زیبا یغبا ۀمیان در گلی چون

 ...زند می سو سو پنجره دو بین که فانوسی مانند

 ...پادشاهی بنفش و آسمانی بیآ با شده زینت اتاقی مانند

 ...خلنگزار در نیلوفری غبا چون

   ...شوند می دیده جنوب در که ورث برج و شکارچی فلکی صورت همچون

 مورد در چرا  ."دید را همه این که چشمی بود سعادتمند چه " :هستند معنا این نشانگر گیهم 

 ؟شد حفظ دیداری عامل ،معبد و محراب

 توانند نمی مردم که داد نشان گناه نآ .دارد طالیی ۀلاگوس رویداد با عمیقی ارتباط ،پاسخ

 داد نمی را خود حضور از دیدنی یا همیشگی ای نشانه آنها به که بگیرند ارتباط خدایی با کامال

 داده معمولی های انسان به تورات  .باشند داشته ارتباط او با ندستتوان می انبیاء بزرگترین تنها و

 و حاضر جا همه خدایی به داشتن باور  .موسی مانند ای یگانه افراد یا فرشتگان به نه و شد

 رویدادهای و ها معجزه در تنها که خدایی با مناسبت داشتن  .است دشوار جا هیچ در یافتنیان

 ارتباط خدایی با توان نمی  .است سخت ،سازد می آشکار را خود روزمره زندگی نه و یگانه

 .است درآورنده یاپ از او قدرت ،سازد آشکار را خود اگر که گرفت
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 های آیین که کسانی  .شد قوم میان در خدا مداوم حضور دیداری ۀنشان محراب ،ترتیب این به

 وابستگی دلیل به بلکه ،موسی مانند بزرگ شخصیتی داشتن دلیل به نه آوردند می جا به را آن

 امر این بازشناسی نشانگر ،محراب  .داشتند آن از نشان ها جامه که بود آنها ترسمی و خاندانی

 زیبایی پس . ذهن فقط نه و قلب با ؛عقل با نه و دارد کار فعواط با معنوی روحانیت که است

 راهنمای در مایمون بن شهم  .هستند هیبت حس الانتق برای راهی دیداری ۀپدید و شناسی

 :نویسد می باره این در سرگشتگان

 ،کردند می اجرا آنرا های آیین که کسانی به ،معبد حرمت افزایش جهت

 از متمایز ظاهری ها لوی و ها کوهن رو این از و شد می گذاشته بسیار احترام

 از یمخصوص پوشش ها کوهن که بود شده داده دستور .داشتند دیگران

 جهت مقدسی های لباس ": باشند داشته تن به زیبا و مرغوب های جامه

 راهنمای) .گیرد قرار همگان احترام مورد بایست می معبد ... "شکوه و جالل

 (۴۴ فصل ،سوم کتاب ،گشتگانسر

 هیبت تا باشند داشته جالل و شکوه بایست می معبد و محراب  خود و کاهنان های جامه

 نیست چیزی زیبایی زیرا " :شتنو Duino Elegies در ریلکه ماریا رینه که چنان ،برانگیزند

 دیداری صراعن بر تاکید دلیل  ."داریم آنرا تحمل یارای هنوز اکنون ما که هیبتی آغاز جز

 این زیرا ،بود احترام از فضایی خلق ،آن های آیین اجراکنندگان شکوهبا های جامه و محراب

  .ندبود ،خداوند یعنی ،خود از فراتر یشکوه و زیبایی نشانگر ،صراعن
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 ۀرسال بر خود تفسیر پیشگفتار در او  .بود یافتهدر را دیداری امر عاطفی قدرت مایمون بن مشه

 ،بدهند استراحت حواس به که دارد نیاز کارهایی به و استراحت به روح " :گوید می تووآ

 توانند می معماری و هنر  ."بزدایند را خود خستگی تا زیبا اشیاء و ها تزیین به نگاه مانند

  ."کنند تقویت را حواس ،برده بین از را افسردگی

 این غیر در که دهد می را قانونی درک امکان او به دیداری امر بر مایمون بن مشه تمرکز

 معبد در تواند نمی ،جسمانی نقص دارای کوهن که قانون این :ندام یم باقی نفهمیده صورت

 می که است  Rachmana liba ba’i کلی اصل خالف این .بپردازد ها یینآ اجرای به

 که گوید می مایمون بن مشه .درون روح یعنی "نظردارد [طناب] قلب به خدا " :گوید

 .است عوام رفتار متوجه بلکه ،ندارد یکتا خدای نیایش یا دعا کیفیت به ربطی مزبور ممنوعیت

 ظاهرش روی از بلکه ،گذارند نمی حرمت او درون حقیقت روی از را انسان یک عوام "

 جالل بایست می که معبد برای بود یواقعیت اما ،است نادرستی برخورد این  ."کنند می داوری

 معمولی های انسان طتوس و عادی هنجارهای با فیزیکی ساختاری در و زمین در را خداوندی

  .بود دیداری های پدیده در نادیدنی الهی حضور احساس به افراد واداشتن آن هدف .دهد نشان

 دوباره سرزمین در یهودی زیبای هنرهای احیای پی در کوک راو ویژه به ،مدرن دوران در

 و شتاد دوست را رامبراند های نقاشی ،نوشته جایی در چه چنان خود او .بود اسرائیل ۀشدبنیاد

 Bezalel Academy of همچنین او .نامید می آفرینش روز نخستین نور بازنمایی را آنها

Art قرارداد حمایت مورد آن بازسازی لحظات اولین از را. 
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Hiddur mitzvah برمی موسی محراب یا نامیشک به میصوا یک اجرای به زیبایی افزودن یا 

 زیبایی تقدس به نیاننایو که است این باستان یونان و باستان اسرائیل میان بزرگ تفاوت .گردد

 .گفتند می تقدس زیبایی یا hadrat kodesh از ودیانیه که حالی در ،داشتند باور

 هدفی همواره زیبایی ،یهودیت در و دارد قدرت زیبایی که دارم باور من

 تصدیق و هنری اثر یک همچون ،جهان از ما ساختن آگاه :است هشتاد معنوی

 .خداوند ،نآ لقاخ هنرمند

  شالوم شبات
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