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 ۵٧٨٠ لاس رد سکاس ناتاناج درل یابر زا تاروت یاھریسفت -"مراد رواب نم"
   ۵٧٨٠ شگییو  :ھتفھ یاشاراپ

 ھتشذگ ۀدنیآ

Vayigash 5780  
The Future of the Past 

 شناردارب ھب ار دوخ تیوھ و دھد یم ماجنا فرگش یراک فسوی ،ھتفھ نیا یاشاراپ رد
 ناشردارب ِندروآردرس ِیگنوگچ ِیروآدای اب اھنآ دناد یم یبوخ ھب ھک وا  .دنک یم راکشآ
   :دزادرپ یم ھتشذگ ریسفتزاب ھب ،دش دنھاوخ هانگ ساسحا و تھب راچد ،رصم زا

 ،نونکا !دیتخورف رصم یگدرب ھب ھک نامھ ،متسھ فسوی امش ردارب نم
 اریز ،دیتخورف اجنیا ھب ارم ھک دیشابن نیگمشخ و دونشخان دوخ زا

 ود  .داتسرف اجنیا ھب یگمھ ناج تاجن یارب امش ِشیپاشیپ ارم دنوادخ
 هدنیآ لاس جنپ رد و تسا رارقرب یلاسکشخ ،نیمزرس رد ھک تسا لاس
 داتسرف امش شیپاشیپ ارم ادخ اما  .دوب دھاوخن یتشادرب و تشاک چیھ
 .مشخبب میظع یتاجن ار امش ناج و منک ظفح نیمز یور رب ار ناتلسن ات
 وا  .درک نینچ دنوادخ ھکلب ،دیداتسرف اجنیا ھب ارم ھک دیدوبن امش سپ
 رصم رسارس یاورنامرف و رابرد لک ِتسایر ،نوعرف ِرورس ارم
  )۴:۴۵-٨ شیادیپ( .تخاس
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 رد نازپشآ سیئر اب تبحص ماگنھ فسوی ھچنآ اب تسا توافتم هرسکی ،تیاور نیا
 و مدش هدنار نایناربع نیمزرس زا روز ھب نم" :دوب نینچ نآ نتم و درک نایب نادنز
 .)١۵:۴۵ شیادیپ( ".مشاب لاچھایس رد نداتفا راوازس ھک ما هدرکن یراک چیھ اجنیا یتح
 .تسا هدش لیدبت تاجن و یھلا تیشم زا یناتساد ھب کنیا ،یتلادعیب و ندش هدوبر ِناتساد
 ھب رتگرزب حرط کی زا یشخب امش و دوبن امش راک نیا ھک دیوگ یم شناردارب ھب وا

 ار دوخ سپ  .تشاد ریخ یماجنارس اما ،دش زاغآ یدب اب ھک دنچرھ .دیتفر یم رامش
 زا یتساوخ چیھ  .دیشابن نم یوس زا یماقتنا سح ھنوگ چیھ نارگن و دینادن راکھانگ
 و دوخ زا رتگرزب سب ییورین یوس زا یگمھ ام ھک ما ھتفایرد نم  .مرادن تسد نیا

  .میا هدش تیادھ ،دجنگب ام روصت رد ھچنآ زا رتمیظع

 زا سپ ناردارب یتقو دریگ یم شیپ رد ار راتفر نیمھ زین یدعب یاشاراپ رد فسوی
 :دنسارھ یم وا یریگ ماقتنا زا ردپ ِتشذگرد

 ار نم ھب ندز بیسآ ِلایخ امش ؟متسھ ادخ هاگیاج رد نم رگم  .دیسرتن
 و دنھدب خر اھدادیور نآ ات درک نانچ ریخ ِتین ھب دنوادخ اما ،دیتشاد
 )١٩:۵٠-٢٠ شیادیپ(  .دنبای تاجن یرایسب یاھ ناج

 ،راتفر نیا اب وا .دنک داجیا یرگنزاب ،ھتشذگ زا شناردارب ۀظفاح رد دشوک یم فسوی
 یم شلاچ ھب ،ار نامز ندوب نراقتمان ینعی ،نامز زا اھ تشادرب نیرت یساسا زا یکی
 نیا ایآ اما  .مینک نوگرگد میناوت یمن ار ھتشذگ .میھد رییغت ار هدنیآ میناوت یم ام :دریگ
 نامھ اقیقد ،دھد یم ماجنا شناردارب یارب فسوی ھچنآ  ؟تسا تسرد هرسکی ،روصت
 هداد رییغت ار ھتشذگ زا شناردارب و وا مھف اھدادیور :هداد ماجنا دوخ دروم رد ھک تسا
  .دنا

 ھک ینامز ات ،دھد یم خر ام رب ھچ میتسین ھجوتم ینونک ۀظحل رد ام :ھک انعم نیا ھب
 ھب ار ام ھتشذگ ینعی  .میرگنب ھمھ نآ ِلصاح ھب و مینک هاگن رس تشپ و ھتشذگ ھب
 ھب دیاش ھن دنچرھ ،دنھد یور ام یارب دنناوت یم ییاھ قافتا  .تسا ھتفرگن تراسا
 ار ھتشذگ ھب ام هاگن دنناوت یم هرسکی ھک یتبثم یاھدمایپ اب اما ،فسوی ِتشذگرس ِتبیھ
   .میناھرب تراسا زا ار ھتشذگ میناوت یم هدنیآ رد دوخ یاھ شنک اب ام  .دنزاس نوگرگد
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 هاگشناد رد ٢٠٠۵ لاس رد باج ویتسا ۀیحاتتفا ینارنخس رد ار هدیدپ نیا کیسالک ۀنومن
 اشامت ارنآ بویتوی ۀکبش رد رفن نویلیم ۴٠ زا شیب زورما ات ھک میبای یم دروفناتسا
 کرت :دنک یم وگزاب ار دوخ یگدنز ۀدنبوک تسکش ھس ینارنخس نیا رد وا  .دنا هدرک
 یرامیب صیخشت و ،دوب ھتشاذگ ھیاپ شدوخ ھک لپا تکرش زا جارخا ،جلاک زا لیصحت

 .دش تبثم و مھم یزیچ ھب رجنم وا ۀتفگ ھب اھدادیور نیا زا کی رھ  .ناطرس

 ھنادازآ ،تشاد تسود ھک یسرد سالک رھ ِرس تسناوت جلاک لیصحت کرت رثا رد باج
 ار ییاھرتویپماک نیلوا نتخاس اجنآ زا و دنارذگ ار یسیونشوخ سالک وا  .دوش رضاح
 یاھرتویپماک ھب و دندوب رھاظ شوخ فورح ِراد ھلصاف ِپیات ھب رداق ھک تفرگ ماھلا

 یاھرتویپماک راصحنا رد رتشیپ ھک دنداد یم ار یسیون شوخ ِتیفیک نامھ ،یداع
 ھب یدیدج رتویپماک تکرش سیسات ھب راداو ار وا لپا زا جارخا  .دوب یا ھفرح نارشان
 تکرش ھب هرابود ماجنارس ارنآ یاھرتویپماک دیدج یاھ ییاناوت ،باج ھک درک NeXT مان
 یویدوتسا نیرت قالخ ھک تشاذگ داینب ار Pixar Animation نینچمھ اجنآ  .دنادرگزاب لپا
 دیدپ وا یگدنز رد یدیدج زکرمت ،ناطرس یرامیب صیخشت  .دوب یرتویپماک نشیمینا
 سپ ،تسا کدنا ،هدنام یقاب تیارب ھک ینامز" :ھک دناسر ھجیتن نیا ھب ار وا و دروآ
 ."نکن یتسین ھچنآ ھب رھاظت ِفلت ارنآ

 ھطقن ندرک لصو اب ھشقن میسرت" شدوخ ھک – اھ ناتساد نیا ندرکانب رد باج ییاناوت
 ِسپ زا ندروآ ماود رد وا ییاناوت اب دوبن طابترا یب امتح – دمان یم "رگیدکی ھب اھ نیچ
   1 .دوخ یگدنز یاھ تسکش

 هرابود ،دوب ھتخادنا هار ھب شدوخ ھک یتکرش زا جارخا زا سپ تسناوت یم یسک رتمک
 ،هدروآدیدپ ار اھ ینوگرگد نآ دناوتب لپا ھب تشگزاب زا سپ وا دننام ای و دتسیاب اپ یور
 دنچرھ  .تشادن رواب موتحم یاھ ھعجاف ھب وا .دنک عارتخا ار داپ یآ و ،نوف یآ ،داپ یآ
 زا ار ھتشذگ ،هدنیآ رد دوخ یاھراک اب ام ھک تسناد یم یلو ،درک یمن نایب ھنوگ نیا
    .میناھر یم تراسا

                                                
 .تخادنا بقع ھب دوش تفای ینیزگیاج نامرد ھک نیا دیما اب ار ناطرس یحارج لمع و درک هابتشا کی وا اما  1
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 کینکت عون نیا ھک هدرک لالدتسا Hebrew University زا گربنتار یاخدرم روسفورپ
 ینارامیب ھب یشخب ناوت یارب ینامرد شور کی نوچمھ ناوت یم ار ھتشذگ ریسفتزاب رد
   2 .دنرب یم جنر یا هدننک جلف ریصقت سح زا ھک درب راک ھب

 رب ھنزو و ریجنز کی دننام اجنآ ھشیمھ هاگ نآ ،میزاس نوگرگد ار ھتشذگ میناوتن رگا
 یریسفت نآ زا میناوت یم اما ،میھد رییغت ار ھتشذگ میناوت یمن .دنام یم یقاب نامیاھاپ

 وا .تشاد ار یراک نینچ ماجنا دصق فسوی  .میھدب رت هدرتسگ یتیاور بلاق رد دیدج
 ،هدروآ ماود ار دوخ بیشن و زارف رپ یصخش یگدنز ،کینکت نیمھ زا هدافتسا اب ھک
 ناما یب ِریصقت ساسحا زا ییاھر رد شناردارب ھب کمک یارب کینکت نیا زا کنیا
 .دنک یم هدافتسا

 ھب ،دوخ راگزور یارب دوھی یایبنا  .مینیب یم تیدوھی خیرات لوط رد ار کینکت نیا ام
 ،رت لاکیدار یاھریسفت اب دندش باب اھ شاردیم سپس  .دنتخادرپ یم تاروت ریسفتزاب
 دوھی نافوسلیف و نافراع ،نارگریسفت سپس .دوب هدش رت لاکیدار نایدوھی طیارش اریز
 یوترپ رد ھک تفای دوھی خیرات رسارس رد ار یلسن ناوت یم یتخس ھب .دندمآ نادیم ھب
 و وگ ناتساد میتسھ یمدرم ام .دشاب ھتخادرپن نوتم ریسفتزاب ھب ،لاح نامز ۀبرجت
 توافتم یموھفم یور دیکات اب راب رھ ،مییوگ یمزاب هرابود و هرابود ار دوخ یاھ ناتساد
 وترپ رد ھتشذگ یناوخزاب اب ،هاگ نآ  .نکمم لکش نیرتھب ھب لاح و ھتشذگ نداد دنویپ و
 یگدنز رد تبثم ییورین نوچمھ ارنآ و مییآ یم نوریب خیرات ِتراسا زا ،لاح نامز
  .میزاس یم یراج دوخ

 دابخ ۀدنیامن رازھ جنپ زا گرزب ییامھدرگ ھک دابخ میخولش سونیک رد تبحص ماگنھ
 ١٩٧٨ لاس رد روطچ ھک متفگ اھنآ ھب  .مدرک نایب ار یا ھنومن ،تسا ایند رسارس زا
 نم  .مریگب تروشم ما هدنیآ صصخت دروم رد وا زا ات متفر رچیوبول ھبر رادید ھب
 ار مادک ھک دنک ییامنھار وا ات A, B or C یاھ ھنیزگ اب متشون یا ھمان ،لومعم قباطم
 کیمداکآ فوسلیف ای نادداصتقا ،قوقح یسرک سردم :دندوب نینچ اھ ھنیزگ .منیزگرب
  .رگید یاج رد ھفسلف روسفورپ ای جیربمک رد

                                                
2 Mordechai Rotenberg, Re-biographing and Deviance, Praeger, 1987.  



            

5 
 

 رد اھ یابر تیبرت نم تلاسر ھک تفگ وا .تفگ ھن اھنآ ۀمھ ھب و دناوخ ار تسرھف ھبر
 یابر کی ھب لیدبت و )London School of Jewish studies مان ھب زورما( نایدوھی جلاک
 میلعت شیارب ھچنآ و اھوزرآ ۀمھ اب ھک مدید ار مدوخ ھبش کی ،ھنوگ نیا  .تسا ییاسینک
  .مدوب یظفاحادخ لاح رد ،مدوب هدید

 نآ ۀمھ ریسم فالخ مدرب یم نامگ ھک ینامز تسرد ھک دوب نیا فرگش ۀتکن یلو
 Inner Temple رد یراختفا یسرک بحاص .مدیسر زین اھنآ ۀمھ ھب ،مور یم اھوزرآ

 ماجنا تلادع یلاع ناوید تسایر و نادقوقح دصشش یارب یقوقح ینارنخس کی و مدش
 و Hayek Lecture :مدرک ینارنخس ایناتیرب لوا زارت داصتقا سنارفنک ود رد  .مداد

Mais Lecture  نامتراپد رد  Economic Affairs .  ھفسلف روسفورپ و جیرمک جلاک داتسا 
 بلغا اریز ،مدید یناسمھ تاروت رد فسوی و مدوخ نایم نم  .مدش هاگشناد نیدنچ رد
 اھنت  .تفای ققحت ،مدوب هدیرب دیما نآ زا ھک ینامز تسرد ،مدوب هدید ار شیایور ھچنآ
 یاھ ھشقن زا تفگ یمن نم ھب ھبر ھک متفایرد ،ھتشذگ ھب هاگن و نامز تشذگ زا سپ

 رتدنمدوس ھک دنایامن یم ار یتوافتم هار طقف وا  .مشکب تسد هدنیآ یارب دوخ یا ھفرح
  .دوب

 لصف ۀمھ ،دوخ یگدنز ِیدعب ِلصف ِنتشون ھنوگچ ھب ھتسب میناوت یم ھک مراد رواب نم
 یرایسب میناوت یم ،هدنیآ رد دوخ شنک اب ام  .میھدرارق ریثات تحت ار نآ زا شیپ یاھ
  .میشخبب یراگتسر ار ھتشذگ ِیاھ جنر زا

  مولاش تابش
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