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 کوا: نسپرد گوش یعنی کردن رهبری

To Lead is to Listen 

Eikev 5781 

 آنها با ما شایپارا که کلمات این میان در . (۱۲:۷ تثنیه) "...دهید گوش قوانین این به اگر فقط"

-sh فعل این  .رود می شمار به ریمادو کتاب در مهمی کالم تکیه که هست فعلی ،شود می شروع

m-a یهودیت سراسر عبارت مشهورترین در نیز شپی ۀهفت شایپارا در که است Shema 

Yisrael بود خواهد" :یدآ می شمع دعای پاراگراف دومین در هفته این شایپارا در بعدا .بود آمده 

 ۹۲ از بیش فعل این ،واقع در  .(۱۳:۱۱ تثنیه) shamoa tishme’u]] بدهید گوش فقط  شما اگر

 .رود می کار به [تثنیه] ریمادو کتاب کل در بار

: مانیم می غافل کلمه این اهمیت از ،منام می ترجمه از ناشی ۀسفسط من آنچه دلیل به اغلب ما

 ای کلمه که شنویم می ما .است دیگر زبان به انتقال بلاق کامال ،زبان یک که کنیم می فرض یعنی

 اغلب اما .دارد معنا یک زبان دو هر در که گیریم می نتیجه و شده  ترجمه دیگر زبان به زبانی از
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 ،تمدن یک کلیدی های واژه 1 .هستند برگردان قابل یکدیگر به ها زبان از بخشی تنها. نیست چنین

 که megalopsychos یونانی ۀواژ ،نمونه برای .نیستند انتقال بلاق کامال دیگر تمدن برای اغلب

 بزرگ که داند می و است بزرگ که مردی یعنی برد می کار به "بزرگ روح با مرد" برای آنرا ارسطو

 فضیلت یک خاکساری آن در که یهودیت مانند اخالقی نظام یک در ،دارد اشرافیت غرور و است

 و .ندارد عبری زبان در دقیقی معادل هیچ [مهارت] ”tact“ انگلیسی ۀواژ  .نیست ترجمه بلاق ،است

 های ترجمه به ،نمونه برای .است گونه همین نیز sh-m-a عبری فعل برای .دیگر های مثال

  :کنید توجه هفته این شایپارا انگلیسی گوناگون

If you hearken to these precepts … 

If you completely obey these laws … 

If you pay attention to these laws … 

If you heed these ordinances … 

Because ye hear these judgments … 

 کردن اطاعت و نمودن توجه ،دادن گوش ،شنیدن معنای ،همزمان که بینید نمی انگلیسی ۀکلم هیچ

 می خداوند بابل برج داستان در که چنان ،است "فهمیدن" معنای به همچنین  Sh-m-a .بدهد

 "[yishme’u] نفهمند را یکدیگر دیگر تا کنیم پریشان را آنها زبان و برویم پایین که باشد" :گوید

 .(۷:۱۱ پیدایش)

 که است این تورات مورد در نکات انگیزترین حیرت از کیی ،ام کرده تدللسا دیگر جایی در که چنان

 .بدهد "کردن اطاعت" معنای که نیست آن در ای کلمه هیچ ،آمده آن در فرمان ۶۱۳ آنکه وجود با

 زبان از را  le-tzayet فعل ،شد احساس نیاز ای کلمه چنین وجود به مدرن عبری زبان در وقتی

 این .است sh-m-a ،رفته کار به کردن اطاعت جای به تورات در که ای کلمه ،گرفتند قرض آرامی

                                                 
1
 Robert Frost said: “Poetry is what gets lost in translation.” Cervantes 

compared translation to the other side of a tapestry. At best we see a rough 
outline of the pattern we know exists on the other side, but it lacks definition 
and is full of loose threads. 
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 فضیلت یک یهودیت در کورکورانه اطاعت که است معنا این به .است برخوردار اهمیت باالترین از

 چنین قانون چرا که بیندیشیم خواهد می ما از او .فهمیمب را او های فرمان که خواهد می خدا  .نیست

 را خود فهم ،باشیم درک خواستار ،کنیم فکر ،بدهیم گوش خواهد می ما از  .نیست چنان و است

 .باشیم شنوا ملتی ما که خواهد می او  .دهیم عملی پاسخ آن به و کنیم درونی

 که گونه آن ،یهودیت  .نمایش و تئاتر ،معماری ،هنر فرهنگ ،بود دیداری فرهنگ یک باستان یونان

 را نادیدنی خدایی ما .است یغیردیدار فرهنگ یک ،گوید می 2 یکتاپرستی و موسی کتاب در فروید

 در  .هستند ممنوع یکسره مقدس های نشانه و تصاویر ،ها تمثال ساختن و کنیم می پرستش

 است جالب .است سپردن گوش ای گونه ،فهمیدن .ویمنش می را خدا ما ؛بینیم نمی را خدا ما یهودیت

 گوش راه از معالجه روش ،روانکاوی علم در ،یهودیت با لویشپهدو برخورد ۀهم با فروید خود که

 3 .درمان همچون دادن : گوشکرد ابداع را دادن

 گشوده یعنی خدا به دادن گوش  .است روحانی عمیقا عمل یک دادن گوش ،یهودیت در ،نتیجه در

 مورد در . "...بدید گوش اگر فقط" :گوید می را همین دواریم کتاب در موسی .او کالم به بودن

 به توانیم می که موهبتی بزرگترین اغلب  .است گونه همین نیز افراد بین روابط ۀهم و رهبری

 .است آنها به پردنس گوش ،بدهیم هدیه دیگری

 براساس را روانکاوی زا جدیدی ۀشیو و یافت نجات تسیآشوی مرگ اردوگاه از که فرانکل ویکتور

 شب نیمه که گوید بازمی را بیمارانش زا یکی از داستانی ،گذاشت پایه "انسان طتوس معنا جستجوی"

 تلفن پای ساعت دو را بیمار زن او .کرد خواهد خودکشی که گفت او به آرامی به و کرد تلفن او به

 که گفت او سرانجام  .برشمرد او برای را بودن زنده برای متقاعدکننده دالیل گونه همه و داشت نگه

 پرسید او از دید را زن آن بعدا که وقتی .داد نخواهد پایان خود زندگی به دیگر و داده تغییر را نظرش

                                                 
2 Vintage, 1955 
3
 Anna O. (Bertha Pappenheim) famously described Freudian psychoanalysis 

as “the talking cure,” but it is in fact a listening cure. Only through the active 
listening of the analyst can there be the therapeutic or cathartic talking of the 
patient. 
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 ساعت دو بود آماده نفر یک که این :داد پاسخ زن  ؟کرد ماندن زنده به متقاعد را او دالیل از کدامیک

 4 .دارد زیستن ارزش او زندگی ،همه این با که کرد متقاعد را او ،بدهد گوش او به شب نیمه در

 زنان :فارسی مترجم]  agunah ۀپیچید بسیار مورد چند فصل و حل در ،اعظم ربای عنوان به من

 شوهر که مواردی ،داشتم مشارکت [دهند نمی شرعی طالق را آنها مردان که انینز – شده زنجیر

 با فقط بلکه ،حقوقی راهکارهای با نه را موارد این ۀهم ما  .بدهد را شرعی طالق سند خواست نمی

 دل درد به که کنیم قانع را طرف دو توانیم یم آن طی که عمیق دادن گوش :کردیم حل دادن گوش

 حکم و ندادن جهت و کامل تمرکز به ها ساعت کار این .ایم داده گوش آنها بیعدالتی تحمل حس و

 دو و فروکشید خود در را آنها خشم و تلخی ما سپردن گوش سرانجام  .شتاد الزم نکردن دراص

 .گراستندرما باالیی درجات به سپردن گوش .کنند حل را خود های اختالف توانستند طرف

 ۀده در .داشتم عهده به را یهودیان کالج در ربینیک سمینار ریاست ،بشوم اعظم ربای آنکه از پیش

 ساله سه ای برنامه شامل که داشتیم را ربینیک عملی های برنامه ترین پیشرفته از یکی آنجا در ۸۰

 پیش هیچ که گفتند ما به کردیم استخدام برنامه اجرای برای که ای حرفه افرد  .بود مشاوره ۀزمین در

 در بسته محلی به روز دو برای را کنندگان شرکت ۀهم که کردیم می توافق باید اما .نداشتند شرطی

 نام ثبت برنامه این در توانستند می ،بودند کار این انجام به حاضر که کسانی تنها . ببریم دور جایی

 .شدیم متوجه زودی به اما ،داشتند سر در ای برنامه چه مشاوران که دانستیم نمی پیشاپیش .کنند

 را "فرد بر متمرکز" یا "راهنمایی بی" درمان نام به راجرز کارل ابداعی روش ما به خواستند می آنها

 روان سوی از راهنمایی نه و بود شده فکر پرسشگری و سپردن گوش شامل روش این .بیاموزند

  .درمانگر

 درس یعنی بودن ربای :کردند اعتراض به شروع ها ربای ،شد روشن روش نای ماهیت که وقتی

 نقطه به تقریبا ها ربای و مشاوران میان تنش  .دادن عمل راهنمای مردم به و ،کردن رهنمایی ،دادن

 و مشاوران روش میان تا کنیم متوقف را برنامه ساعت یک بایست می که جایی تا ،رسید بحرانی ای

                                                 
4
 Anna Redsand, Viktor Frankl: A Life Worth Living, Houghton Mifflin 

Harcourt, 2006, 113-14. 
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 ،گروه یک عنوان به بار نخستین برای که بود اینجا .کنیم ایجاد سازگاری ،دانستیم می تورات از آنچه

  .کردیم Shema Yisrael در سپردن گوش روحانی ابعاد مورد در تفکر به شروع

 کلیدی فضیلت ،سپردن گوش که است این فرد روی متمرکز نگریادرم روش مورد در عمیق حقیقت

 می اگر .گوید می ما به دواریم کتاب در موسی که است چیزی همان این  .است دینی زندگی

 گوش او به که بگیریم یاد اگر و .باشیم او به دادن گوش ۀآماد باید ،بدهد گوش ما به خدا که خواهیم

 ،تنها فرد خاموش فریاد:  بدهیم گوش خود همنوعان به چگونه که آموزیم می سرانجام ،بدهیم

 .اند شده گرفتار وجودی دردی در که فرادیا و پذیر آسیب ،ضعیف ،تنگدست

 ،بدهد او به خدا که خواهد می چیز چه پرسید او از و شد ظاهر سلیمان شاه به خواب در خدا که وقتی

 اول بکتا) مردم درمورد قضاوت برای "شنوا قلب" یعنی lev shome’a :داد پاسخ سلیمان

 توانایی در سلیمان حکمت از بخشی  .دارد اهمیت عبارت این در ها واژه گزینش . (۹:۳ پادشاهان

 می راحتی به .ها گفته و ها ناگفته کردن احساس و کلمات پشت های عاطفه به است او دادن گوش

 گوش اما .بسپارند گوش که رهبرانی هستند کمیاب اما ،بگویند سخن که کرد پیدا رهبرانی توان

 .است ساز دگرگون اغلب سپردن

 .یابد می اهمیت سپردن گوش ،دارد تاکید انسان کرامت یرو که یهودیت مانند اخالقی فضایی در

 .کنم تعریف داستانی خواهم می باره این در  .است گذاشتن حرمت ای گونه دادن گوش عمل خود

 نمی فراموش هرگز .رسند می وقت سر و کنند می حرکت سروقت همیشه بریتانیا در سلطنتی خاندان

 کهمل های ندیمه خود - اندم جایی در حرکتش مقرر زمان از بیشتر ساعت دو ملکه که را موردی کنم

 آزادی سالگرد شصتمین مراسم ۲۰۰۵ ژانویه ۲۷ .است  نداشته سابقه که داشتند اذعان نیز انگلستان

 یک هر .بود کرده دعوت جیمز سنت کاخ به را مرگ اردوگاه بازماندگان ،ملکه  .بود تسیآشوی

 دیگری از پس یکی  .گذاشت وقت آنها تک تک شنیدن برای ملکه و داشتند گفتن برای داستانی

 ملکه با دارم حاال و .نه یا بود خواهم زنده فردا آیا دانستم نمی پیش سال تصش" گفتند و آمدند

 تا که بود سلطنتی های مرحمت بزرگترین از یکی کهمل دادن گوش عمل همان  ".کنم می صحبت

   .است مقابل فرد بودن انسان بر عمیق تاییدی ،سپردن گوش  .ام بوده شاهد کنون
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 سخنگویی مرد من" :داد پاسخ ،باشد رهبر که خواست او از خدا وقتی ،فروزان ۀبوت برابر در موسی

 کند من .گفتی سخن خود خدمتگزار با که باری اولین از نه و ،آن از شپی روز نه ،دیروز نه ،نیستم

 سخن ندک که برگزید یهودیان رهبری به را فردی خدا چرا  (۱۰:۴ خروج) ".هستم زبان کند و بیان

 کسی رهبر .بسپارد گوش که آموزد می ،گوید نمی سخن خوبی به که کسی چون شاید  ؟بود

 صدای به و دیگران ۀنیامد زبان به فریاد به بسپارد گوش چگونه داند می هک است

 .خداوند آرام و خفیف

  شالوم شبات
  

 

 


