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

  ۵۷۸۰نوح  پاراشای هفته:

  کشتینور در 

Rabbi Lord Jonathan Sacks  

 Noach 5780  

The Light in the Ark 

ح ساختن کشتی توسط نو ا بر رویمتوجه وفان و نابودی تقریبا کل مخلوقات، درام ت ۀصحندر 

    می شنویم:جزییات و همراه  دقیق یدستور عملو  کز استرمتم

مسدود بساز.  درپوشییک آنرا با  سر برای کشتی بساز ونور[  ۀدریچ -پنجره  ] tzoharیک 

 (۶:۱۶پیدایش )

ه هیچ جای دیگر در واژد، زیرا این وجود دار tzohar یک مشکل جدی برای فهمیدن معنای

اشاره  پنج کتاب تورات، کتب انبیاء و کاتبان[ نیامده است.  همه توافق دارند که ۀتنخ ]مجموع

دقیقا چه بود؟  tzoharور را به داخل کشتی می تابد.  اما دارد به منبع روشنایی.  جایی که ن
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راشی میدراشی را نقل می کند که در آن دو ربی تلمودی در مورد معنای این واژه با هم جدل 

 می کنند:

تی می دانند که ک سنگ قیمبرخی می گویند که یک پنجره بود؛ دیگرانی آنرا ی

 1نورافشانی می کرد. 

برتنورا بر آن بود که   شت.ای را دتوانایی معجزه آسای تولید نور در تاریک ،این سنگ قیمتی

 tzahorayim ۀیکی آنرا به واژ است.  tzoharواژگانی  ۀ، ریشتفسیر دو مشترک این ۀنقط

فتاب، آسمان و خارج از قرار بود از آ به معنای ظهر.  در آن صورت، روشنایی ،نسبت می دهد

دیدگاه دیگر بر آن است   بود.آسمان سوی  به معنای دریچه ای به tzoharبیاید، پس  کشتی

خود را درون ارتباط دارد، به این معنا که چیزی نور  درخشندگی یعنی Zoharبا  tzoharکه 

   را یک سنگ قیمتی معجزه آسا دانست.شعشع می کند، پس می توان آنت

به بیرون از آن بعدا کالغ را  : دریچه ای کهشتانند که نوح هر دو را دآران برو دیگ نیشیزک

رشید یکسره طول سفر و مدتی که خوانی برای ء نوزبرخی اشیا نیز ( و۶:۸)پیدایش  فرستاد

  پشت ابرها بود و دنیا در تاریکی به سرمی برد. 

و راشی وقت خود را صرف میدراش این در همچنان حیرت انگیز است که چرا دو ربی 

دیگر چنین دهد که  کرده اند. خدا در پاراشای این هفته قول می در آیندهکاربرد پرسشی بی 

را به عهده نخواهد گرفت.  در هر موردی در  نوح ۀوظیفهیچ کس دوباره توفانی نخواهد بود. 

برای نجات بشریت کافی  یهیچ کشتی شناور ،را تهدید کندزمین  ۀآینده که موجودیت کر

 روزهای توفاندر کشتی در  حمنبع روشنایی نو بدانیمبه چه درد می خورد نخواهد بود.  پس 

  چه بوده است؟  چه درسی برای نسل های آینده دارد؟

                                                 
1
 Genesis Rabbah 31:11. 
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خ به نظر من در تاریخ زبان عبری سبیندیشم.  پااین موضوع  بهبه سبک میدراش می خواهم 

 ،، کشتیکشتی بود: در مورد نوح و توفان به معنای tevah ۀنهفته است. در دوران توراتی واژ

موسی را در آن به  شده ای که یوخوت وناز نی و قیرگ د ساخته شدهو درمورد سب بوده عظیم

.  به طور کلی به معنای جعبه بوده است.  ، کوچک(۳:۲)خروج  سپردهای خروشان نیل آب 

   بود. "کلمه"به معنای  همچنین tevahاما در دوران میدراش 

شتی نبودند و بیشتر به پرسشی اساسی نوح و کبه نظرم ربی های میدراشی چندان در پی تفسیر 

 tevahبرای منبع نور  و چیست و کجاست؟ روشنایی tzohar در تورات می اندیشند.
آیا تورات با  ؟ یا همچنین از بیرون یدآآیا فقط از درون می   ست؟ا کدام]کشتی/کلمه[ 

  یا سنگ قیمتی؟ یدآنور می  ۀدریچ

تند.  اگر در تورات به دشواری برمی بی تردید کسانی بوده اند که تورات را خودبسنده می دانس

دیگر غنی  ۀز یک جنبه کاستی دارند و از جنبخوریم به این خاطر است که کلمات تورات ا

  2هستند. 

یافت.  برای به بیان دیگر، پاسخ به هر پرسشی در تورات را در جای دیگری از تورات می توان 

  3 می توان جستجو کردرا همه چیز آن

برای یادگیری از تورات نظر رایج در طول تاریخ بوده است.  هیچ چیز در خارج  ن احتماالای

این نکته  روشن می شود.  ،نور تولید می کند ،تورات با سنگی قیمتی که از خود  وجودندارد.

 .ذکر شده است رین اثر عرفان یهود به نام زوهرر عنوان بزرگتحتی د

                                                 
2
 Yerushalmi Rosh Hashanah 3:5. 

3
 Mishnah Avot 5:22. 
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ن مایمون بر آن بود که شناخت اما دیدگاه های دیگر وجود داشتند.  مشهورتر از همه موسی ب

فهم کالم خداوند ضروری است.  او  برای –دریچه ای به دنیای خارج  همچون –علم و فلسفه 

که دقیقا همین  یک پیشنهاد انقالبی کرد( ۲:۲ هافصل هیلخوت یسوده ی تور) میشنه توراهدر 

گفت  که سخن وا"از  شناخت –ت نسبت به خدا است.  از راه علم بیمنابع مطالعه راه عشق و ه

جزئیات  ۀبیکرانگی و همدربرابر  دچار حس زیبایی و ابهت می شویم  - "هستی یافتو جهان 

درک اینکه چه .  سپس، آفرینش و کار آفریدگار.  از همین جا به عشق به خداوند می رسیم

است به منبع هیبت ما نسبت به  کوتاهبه نسبت موجودیت جهان ناچیز هستیم و چه عمرهایمان 

  .خداوند تبدیل می شود

هزاران بار با  ،دیدگاه ربی مشه بن مایمون در قرن دوازدهم خیلی پیش از اوجگیری علم

ر کشف جدیدی پیرامون عظمت است.  ه تصدیق شدهجهان طبیعت ما از  ۀبندتاشناخت ش

را باال چشمانت " می کند.  حس هیبت سرشار ازانسان را  ذهنکیهان و شگفتی های ریزجهان، 

  (۲۶:۴۰) تشعیا  "ن همه را خلق کرد؟بدوز و به آسمان ها بنگر: چه کسی ای

ا شکل های او آنها رنمی دانست.  جدا از دینروهایی معلم و فلسفه را قل ربی مشه بن مایمون

باستانی حکمت یهودی می دانست که یونانیان از یهودیان گرفتند و در دوران هایی که 

یهودیان در اثر تبعید و پراکندگی آنها را فراموش کرده بودند به حفظ آنها پرداختند. بنابر این 

بازشناسی خواستار  ربی مشه بن مایمونعلم و فلسفه را یهودیان از دیگران وام نگرفته اند. 

شن بود که در میان یهودیان شکل گرفته بود.  علم و فلسفه منبع یک رواعتبار برای سنتی 

می توانست به ما در خدا  مخلوقجهان دند که نور شدگی مستقل نبودند.  آنها دریچه ای بو

  دهد. فهم کارهای خدا به ما امکان فهم کالم او را میرمزگشایی از تورات کمک کند.  

برای تفسیر حقیقت تورات  ربی مشه بن مایمون چشمگیری در توانایی نقش ،دیدگاهاین 

ند بر اساس منابع کمتر معتبر شت.  برای نمونه، شناخت او از آیین های باستانی هرچاد
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( نسبت به احکام، راهنمای سرگشتگاندر کتاب )در یافتن شناختی عمیق قرارداشت، به او 

برای هدف آنها ولی ، اند به نظر می رسند هیچ دلیلی نداشتهکه  یاری کرد یدستورها و قوانین

ارسطو به او امکان جمعبندی  ۀشناخت او از فلسف  .استپرستی بوده  با آیین های بت چالش

، ولی پیش از او به روشنی تشریح شتاایده ای را داد که در تنخ و ادبیات تلمودی وجود د

با این که ما چه نه فضیلت مدار دارد.  این دیدگاه  تم اخالق: این که یهودیت سیسنشده بودند

 ۀنه مردمی شده ایم کار دارد. این اساس نوشت، بلکه با این که ما که هستیم و چگومی کنیم

خت از دنیا شناهر چه بیشتر   است. "فردی خصوصیات قواعد"کار او هیلخوت دئوت یا شاه

راه ما به سوی واقعیت  ۀنقش، علمی شناخت.  فهمیممحتوای تورات را می پیداکنیم، بیشتر 

 راه. تورات،هستند و ویی شناخت های سکوالر و علمی نقشه است.  چنان که گ

ای گوناگون بازتولید شد.  پیروان در دوران مدرن به شکل ه ربی مشه بن مایموناین دیدگاه 

تورات همراه با فرهنگ "یا  Torah im derech eretzربی سامسون رفایل هیرش آنرا 

تورات و "می نامند، یعنی  Torah u-Madda یشیوا یونیورسیتی آنرا در   نامیدند. "عمومی

یا  Torah ve-Chochmahزنده یاد آرون لیختنستاین عبارت  من در همراهی با  ."علم

  خاستگاه توراتی است. با ای مقولهترجیح می دهم، زیرا حکمت را  "تورات و حکمت"

های علمی، دیوید اپستین کتاب ستایش برانگیزی منتشر کرد به نام کتاب  ۀ، نویسندبه تازگی

Range محدوده( با عنوان فرعی( How Generalists Triumph in a Specialised 

Worldاو نشان   4 پیروز می شوند؟( خاص اموربه  معطوف گرایان در دنیایی یت)چگونه کل

صی منفرد برای بازدهی باالتر خوب می دهد که تمرکز بیش از حد روی یک موضوع تخص

الق اصیل مانند برندگان جوایز نوبل، اغلب قیت خوب نیست.  افراد خاست، ولی برای خال

یا شیفتگی ها و سرگرمی هایی در خارج از قلمرو تخصصی خود  عالیقیآنهایی هستند که 

                                                 
4
 David Epstein, Range, Macmillan, 2019. 
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ه اند.  حتی در رشته هایی چون ورزش در ازای هر تایگر داشتبیرون از موضوع تحقیق خود 

توانایی ابتدا به گلف داشته، یک راجر فدرر هست که  عالقهگفتن وود که حتی پیش از سخن 

سپس در سال های جوانی بر روی تنیس تمرکز  آموخت وورزشی  ۀخود را در چندین رشت

 کرد. 

م، فلسفه، منطق و ، پزشکی، روانشناسی، نجوعلمش مشه بن مایمون در دان دقیقا خالصه آنکه

 های خود خالق باشد، از نامهنوشته  ۀبه او امکان داد در همکه بسیاری رشته های دیگر بود 

با هر تفسیر دیگری که تا آن زمان بر  شکه ساختار میشنه توراهتا ، تفسیر بر میشناهایش تا 

چیزهایی گفت که  مشه بن مایمون  .انراهنمای سرگشتگ، تا تورات نوشته بود متفاوت بود

انسجام بیان  ن نیرومندی وآخیلی ها قبال متوجه شده بودند، اما هیچ یک نتوانسته بودند به 

شت و انکرده بود.  او نشان داد که می توان نهایت وفاداری به یهودیت و قانون تورات را د

پیش از آن ندیده بودند. ای به مردم نشان داد که فکری و  معنویی هاهمچنان خالق بود و ژرفا

یا کالم خدا   tevahو پنجره ای برای  نور[ ۀ]دریچ tzoharیک  بود کهاو این روش 

    .درست کندبه معنای کشتی[ در تورات ]همچنین 

 ی می داند که از خود نور می دهد و به نورتاز سوی دیگر، کتاب زوهر، تورات را سنگی قیم

در جستجوی در حرکت،  ،ژرفبس  است، خودبسندهنیازندارد.  دنیای آن نظامی از بیرون 

 .ساکن استو درون روح آدمی پیوسته برای نزدیکی با خدا که در جهان 

به یاد بیاورید [.  فلسفه /دین و علم میانخاب کنیم ]دو را انتآن  یکی از  نیستیمپس ما مجبور 

و دریچه ای به سوی بیرون  شت برای روزهای تاریکانگی قیمتی د شیزکنی گفت که نوحکه 

برای وقتی دوباره آفتاب تابیدن گرفت.  در مورد تورات نیز زمان هایی چنین بود.  در روزهای 

شد.  در روزهای  تاریک کشتار و آزار، عرفان یهودی شکوفا شد و تورات از درون روشن

ن آروی یهودیان گشوده تر شد،  آنهادریچه ای به بیرون داشتند که با کمک  خوش که دنیا به
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سامسون رافیل هیرش در قرن نوزدهم در قرون وستی و  مشه بن مایمونچون شخصیت هایی 

    ظهور کردند.

بتواند فهم ما از بیرون ت تا جهان اس ما گشودن دریچه هایی ۀانکه چالش زمن دارم ایممن ا

 د در جهان راهنمایی کند.را نورانی سازد و تورات بتواند ما را در یافتن راه خوتورات 

   شبات شالوم 

 

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