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 ارتباط گیری اهمیت اساسی دارد

 تولدوت 

Communication Matters 

Toldot 5781 

 هوشمندانهبرداشت ، ریاست یشیوای وولوزین( این ۱۸۹۳-۱۸۱۶زوی یهودا برلین  نتزیو )نفتالی

اسحق و ریوکا گویا دچار اختالل در ارتباط گیری بودند.  او متوجه شد که را مطرح کرد که 

ب نبود.  آنها وقتی مشکلی با اسحق شبیه رابطهء سارا و ابراهیم یا راخل و یعقوریوکا رابطهء "

 "آن هراسی نداشتند.  اما ریوکا این گونه نبودداشتند از صحبت دربارهء 



            

2 

 

(Ha’amek Davar to Gen. 24:65) 

 "در حال مراقبه در صحرا"که ریوکا اسحق را  ینزوی فاصله را از همان لحظهء نخستی

صورت خود را در "اد و ؛ لحظه ای که از شتر افتمی بیند حس می کند( ۲۴:۶۳پیدایش )

او خود را به دلیل احساس " :.  زوی این گونه تفسیر می کند(۲۴:۶۵)پیدایش  "نداروسری پوش

 ق همسری او ندید و از آن پس اینی خود را الیترس و ناکافی بودن پوشاند، چنان که گوی

  "دلهره در ذهن او حک شد.

ا ارتباط گیری نبود.  ه صمیمانه و روراست و همراه برابطه هیچ گانتزیو معتقد است که این 

که در زمان  پیشگویانه ایبرای نمونه، به نظر می رسد که ریوکا هیچ گاه درمورد خواب 

در آن خواب خدا به او گفته بود : دیده بود سخنی نگفت، عقوبعساو و ی، حاملگی دوقلوها

این آشکارا دلیلی است  (. و۲۵:۲۳)پیدایش  "پسر بزرگتر به کوچکتر خدمت خواهدکرد"که 

آیندهء دوست داشت.  اگر اسحق این پیشگویی در مورد  عساو برای آنکه او یعقوب را بیشتر از

او احتماال خبر نداشت، زیرا  د؟ را ترجیح می دا عساو، آیا همچنان پسرانش را می دانست

ریوکا به او چیزی نگفته بود.  از این رو است که سال ها بعد وقتی ریوکا شنید که اسحق 

یعقوب می گوید که خود  متوسل شد: به ای فریبکارانه ه، به نقشبود عساو ندرفکر برکت کرد

به سادگی به یعقوب نمی گوید که چه کسی باید برکت شود؟  جابزند.  چرا  عساورا به عنوان 

در طول تمام سال هایی که بچه هایش بزرگ می شدند، باید بپذیرد که  زیرا اگر چنین کند

اگر با اسحق حرف زده بود ممکن   گذاشته است. انهشوهرش را در بیخبری از خواب پیشگوی

 چنین اسحق در آن صورت،که کل زندگی آنها و فرزندانش را تغییر دهد.   بود چیزی بگوید

نم دارم، برکت در ذه .  اما دوعساوعهد خدا را پی خواهد گرفت و نه البته یعقوب "می گفت: 
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خداوند به تو شبنم آسمان ها و چربی زمین را بدهد... باشد "هر یک برای یکی از فرزندانم... 

( به ۲۷: ۲۹-۲۸ )پیدایش  "نمایند. تعظیمکه ملت ها به تو خدمت کنند و مردمان دربرابر تو 

 .موعودبرکت فرزندان و سرزمین : یعقوب برکتی را خواهم داد که خدا به ابراهیم و من داد

خداوند متعال تو را برکت دهد و بارور سازد و شمارت را افزون گرداند تا تبدیل به یک "

ی را که اینک تا سرزمین رزندانت برکت ابراهیم را بدهدو و فباشد که خداوند به ت  ملت شوید.

  (.۴:۲۸-۳)پیدایش  "ند به ابراهیم دادوا؛ سرزمینی که خدتصرف کنیدر آن ساکن هستی 

 ،ندرزکه به هر فشت ابدهد.  او قصد د عساواسحق هیچ گاه قصد نداشت که برکت عهد را به 

اصال از  وکا که توسط یعقوب اجرا شدبرکت متناسب با او را بدهد.  قصد فریب از سوی ری

ابتدا ضرورت نداشت.  چرا ریوکا این را نفهمید؟ زیرا او و همسرش با یکدیگر ارتباط نمی 

 گرفتند.

رد که یعقوب او را فریب داده است.  او احساس ک ،پیر و نابینااسحق  :اینک به پیامدها بنگریم

برادرت با حیله گری "گفت:  عساوفاقی افتاده و به وقتی فهمید چه ات "به شدت دچار لرز شد"

نیز احساس کرد که به او خیانت شده و چنان نفرت خشونت آمیزی در  عساو.  "نزد من آمد

کشد.  ریوکا ناچار یعقوب می او را  سوگند خورد کهکه خود نسبت به یعقوب احساس کرد 

 ،شتادوست دبیشتر طی بیست سال را به تبعید فرستاد و خود را از همنشینی فرزندی که 

دنبالش بود و میان او و  یک عمر فریبکاری اشکه  شدبرای یعقوب این  .  اما پیامدختمحروم سا

ندگی من زهای زرو"به فرعون گفت:  کهنسالییعقوب در همسران و فرزندانش شکاف انداخت.  

با یک عمل، زندگی های بسیاری آسیب دید که در  . (۴۷:۹)پیدایش  "کوتاه و پر از بدی بوده اند
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 بدون این که فریب خوده باشد و با علم به اینکه او یعقوب بوداصل نباید چنین می شد.  اسحق درواقع 

   .داداو به  برکت ابراهیم را ،عساوو نه 

رات به گونه ای استثنایی در زیم.  تومی پرداارتباط گیری  شکست درانسانی است که برای  یاین بهای

: و همین امر آنرا به راهنمایی نیرومند برای زندگی تبدیل می کند است روراستاین گونه مورد 

ابتدا خدا  زندگی واقعی در میان مردم واقعی با مشکالت واقعی.  ارتباط گیری اهمیت اساسی دارد. در

لمات می ما دنیای اجتماع را با ک ."باشد" و خدا گفت: .دنیای طبیعت را با کلمات خود آفرید

( را چنین برگردان می ۲:۷)پیدایش  "انسان جانی زنده شدو "ء جمله]ترجمهء توراه[ آفرینیم.  ترگوم 

 برای ما سخن گفتن یعنی زندگی. زندگی یک رابطه است.  و  "شدو انسان جانی گویا "ند: ک

، ترس ها، احساس ها و ی از راه ارتباط گیری شکل می گیرند.  می توانیم از امیدهاانسان مناسبات

 .  با دیگران سخن بگوییم افکار خود

باید ارتباط گیری قوی، صادقانه و  –والدین تا مدیران کل از –این دلیل است که هر راهبری  به

همین عامل است که خانواده ها، تیم ها و شرکت ها را   هء کار خود قراردهند.حروراست را سرلو

، ارزش ها و و مسئولیت ها، نقش های دقیق دف های تیم خودهموفق می کند.  هر کسی باید 

انجام می باید آنهایی که کار خود را درست  . بداندرا  ه آنها را سرمشق دیگران می سازندرفتارهایی ک

قرار گیرند.  انتقاد تشویق شوند و کسانی که کار خود را بد انجام می دهند، مورد انتقاد سازنده  ،دهند

 باشد. چه هراو های شکست بت به عمل و رفتار باشد و نه فرد؛ فرد باید احساس احترام کند، باید نس

که یهودیت نمونهء بارز  "پذیریتقصیرپذیرش اخالق "این اصل یکی از اساسی ترین تفاوت ها میان 

 ،عمل و فرد بین ،تقصیرمفهوم مانند یونان باستان.  به بیان دیگر،  "خجالت دهیاخالق "آن است و 

 تمایزی روشن می گذارد، ولی خجالت دهی چنین نیست.
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بیراه نیست اگر بگوییم  ف بستگی دارند. زمان هایی هست که بسیاری چیزها به ارتباط گیری شفا

چنین موردی در جریان بحران   به ارتباط گیری بسته است. دنیا کلکه سرنوشت  ندلحظه هایی هست

ایاالت متحده و شوروی در آستانهء جنگ هسته ای  رخ داد که ۱۹۶۲موشک های هسته ای در سال 

جان اف کندی  ،مه جنگقرار گرفتند.  در اوج بحران به روایت رابرت مکنامارا در فیلم خود به نام 

و دیگری جنگ یکی گرایش به آشتی داشت  شوروی نیکیتا خروشچف دریافت کرد. دو پیام از رهبر

تاب از.  بیشتر مشاوران کندی معتقد بودند که پیام دومی دیدگاه های واقعی خروشچف را بانه بودبطل

نیور سفیر داد. لولین تامپسون جو ود.  اما یک نفر نظری متفاوتمی داد و می بایست جدی گرفته ش

او  شت.ادور روسیه هجمرئیس شناخت دقیقی از بود و  ۱۹۶۲تا  ۱۹۵۷وی از آمریکا در اتحاد شور

حتی مدتی با خروشچف و همسرش زندگی کرده بود.  او به کندی گفت که پیام آشتی جویانه به 

پیام ستیزه جویانه ای که شبیه به شخصیت او نبود شت تا ابیشتر نزدیکی د خروشچفشخصیت واقعی 

نرال های روسی را آرام کند.  کندی به تامپسون گوش داد و به ژحتماال نوشته شده بود تا و ا

جنگی که از و نتیجه این بود که کوتاه بیاید خواری و خفت احساس بدون تی داد که صخروشچف فر

اگر چه اتفاقی می افتاد تصور اینکه وحشتناک است   لوگیری شد.ج می توانست ویرانگر باشد،

  .و از کدامیک باید پرهیز می شدباید انجام ری ارتباط گینوع تامپسون آنجا نبود تا نشان دهد چه 

آسیب می بینند و یا در اثر ارتباط گیری درست غلط  اطالعات ازبسیاری از جنبه های زندگی ما 

مستقر سازند و رهبران باید فرهنگی همکاران والدین، کنند.  از این رو است که دوستان،  پیشرفت می

که در آن ارتباط گیری صادقانه، شفاف و محترمانه انجام شود و این فقط شامل سخن گفتن نیست، 

 بلکه گوش دادن را نیز دربر می گیرد.  بدون آن تراژدی در کمین خواهد بود.

 شبات شالوم
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