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  توراتتفسیر 

   ۵۷۷۹ زینوآها پاراشای هفته:

  رندابب باران ِ قطرات مانند من های آموزه که باشد

Let My Teaching Drop as Rain 

Ha’azinu 5779 

 ۀدربار اندیشیدن به را مردم ،ندخوا می جماعت به خطاب که باشکوهی  ۀسرود در موسی

 تا رداب می زمین به که است بارانی توراه گویی ،خواند فرامی – خدا با عهد همان - توراه

 :آورد بار به را محصوالت

 ،رندابب باران قطرات چون من های آموزه که باشد

 ،شبنم مانند من کلمات

 ،نورسته های چمن بر رگبار همچون

 (۲:۳۲ تثنیه) .باطراوت گیاهان بر فراوان باران همچون
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 سبب را موجودات . رشدآورد می زندگی خود با .خشک زمین بر است باران مانند خدا کالم

 بذرها و بزنیم شخم را زمین توانیم : میبکنیم بسیار کارهای خود ۀاراد با توانیم می ما  .شود می

 هیچ اگر  .دارد ما [کنترل] شیِاپ از خارج چیزی به بستگی ما موفقیت ،آخرسر ولی  .بکاریم را

  .هستند گونه این نیز یهودیان  .بود نخواهد کار در محصولی ،ببینیم هم تدارکی هر ،ردانب بارانی

 ".اند آورده فراهم من برای را ثروت این هایم دست ِ توان و من قدرت" :بگوییم نباید هرگز

  (۱۷:۸ تثنیه)

 های کتاب تفسیرهای مجموعه نام) سیفره .اند یافته فراتر یایمعن ،قیاس این در اما حکیمان

 :گوید می چنین (میشنا ۀدور به متعلق تثنیه و اعداد

 اما ،بوده سانیک باران که گونه همان رست: درندابب باران قطرات چون من های آموزه که باشد

 ِ کات – دارد وامی درخت نآ خاص ۀزخوشم ۀمیو تولید به را یک هر ،بارد می که درختان بر

 نیز توراه – خود روش به خرما درخت و ،خود روش به زیتون درخت ،خود روش به انگور

 مانند  .انجامد می شفاهی تورات و قوانین ،میشنا ،انبیاء کتب تولید به آن کالم اما ،است یکی

 ،دهد -می رشد را آنها و بارد می گیاهان بر رگبار که گونه همان :نورسته های چمن بر رگبار

  1   .دهد -می پرورش را پرهیزکاران و صدیقان ،حکیمان ،ارزشبا افراد ،معلمان نیز توراه کالم

 های گونه و ها آموزه متفاوت انواع به  .دارد چندگانه تاثیرهای اما ،است یکی فقط هاتور

 -می که دانند می تجویز یک آنرا ،توراه ِ منتقدان برخی  .دهد می میدان ها فضیلت ِ مختلف

 دلیل این به دقیقا توراه  .گوید می آنرا خالف میدراش  .بسازد همدیگر شبیه را همگان خواهد

 است کسی آن به ما تبدیل و رشد به کمک نآ تاثیر مهمترین کند تاکید که شده تشبیه باران به

  .نیست ما سازی همسان دنبال به توراه و نیستیم شبیه هم به همه ما  .باشیم توانیم می که

 ها سکه ۀهم ،سازد می سکه چندین زفل خمیر یک از آدم وقتی"  :گوید می مشهور میدراشی

                                                 
1
 Sifrei, Ha’azinu 306. 
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 اما – است خدا با شباهت همان که – آفریند می صورت یک به را همه خدا ولی  .هستند مشابه

 .(۵:۴ سنهدرین میشنا) "یدآ درنمی دیگری شبیه یک هیچ

 موسی وقتی ،نمونه برای  .است یهودیت در شونده تکرار ای مایه بن ِ تفاوت بر تاکید یک این

 ،خداوند که باشد"  :کند می بیان غیرعادی عبارتی ،کند تعیین را او جانشین خواهد می خدا از

 را آیه این راشی  .(۱۶:۲۷ اعداد) "بگمارد جماعت بر را مردی ،بشریت ۀهم های روح خدای

  :کند می تفسیر چنین

 خداوند به موسی  ؟بشریت ۀهم های روح خدای  :است رفته کار به عبارتی نینچ چرا

 شبیه هم به نفری دو هیچ و آگاهی فرد هر شخصیت بر تو ،جهان خدای ای  :گفت

  .دبساز او شرایط اساس بر فرد هر با که بگمار آنها بر رهبری پس  .نیستند

 بتواند ،زن خواه و مرد خواه ،فرد که است این یهودیت در رهبری اساسی شرایط از یکی

 راهنمای در مایمون بن موسی که است ای نکته این  .بشمارد محترم را افراد میان ها تفاوت
 :کند می تاکید سرگشتگان

د، ین موجودی بود که خلق شواالتربه دلیل چند بُعدی بودن نوع بشر که می دانی 

به گونه ای که به سختی دو نفر را  . تفاوت های بسیاری میان افراد این نوع وجود دارد

می یابی که از هر نظر به هم شبیه باشند و عادت های اخالقی یکسان داشته باشند؛ 

همان گونه که هیچ دو نفری از نظر شکل ظاهری عینأ شبیه نیستند.  علت این عدم 

 ر تفاوت انواع مواد و در نتیجه، تفاوت رخداد های آن هاشباهت و تفاوت طبع ها دراث

 مادههای های خاص خود است که با رخداد، دارای رخدادهرصورت زندهست.  زیرا ا

]بیجان[ تفاوت دارند.  درمیان جانوران، هیچ چیزی شبیه این تفاوت های فردی انسان 

یاراندک است.  بس ،جانوری با یکدیگر ِ یک نوع ِ افراد ِ ها یافت نمی شود و تفاوت
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 انسان دراین زمینه یک استثناء به شمار می رود.  زیرا درمیان انسان ها می توان دو نفر

.  ..گویی به دو نوع ِیکسره متفاوت تعلق دارند ،عادت های اخالقی را یافت که ازنظر

همین تفاوت در مورد کارهای ]رخدادهای[ دیگر انسان ها دیده می شود.  حال که 

طبیعت انسان اقتضا می کند تا میان افراد نوع بشر تفاوت باشد و ازسوی دیگر، زندگی 

اجتماع  پس به هیچ رو ممکن نیست کهیعت انسان یک ضرورت است، مدنی برای طب

مگر آن که اداره کننده ای، اعمال افراد را نظارت و آن چه نقص دارد  ،به کمال برسد

کارها و  کردن مند قاعدهبا  دهد. زیاده روی ها را کاهش  بایدرا اصالح کند.  او 

ی دراثر توافق های برای همۀ مردم، تفاوت های فرد یکسان ِ عادت های رفتاری

  2 .  می گرددجامعه با نظم اداره  ،شده مهارقراردادی 

 به انسانی امور چگونه که است این سیاسی ۀمسئل ،بیند می مایمون بن موسی که گونه همان

 راه به اجتماعی آشوب هم و شود شمرده محترم ها انسان فردیت هم که شوند اداره ای گونه

  :کردند تدریس ما حکیمان  :شود می بیان جالب تلمودی ۀموزآ یک در مشابه ای نکته  .نیفتد

 خداوند باشد رکامتب" :باشد چنین باید ما برکت دعای ،ینیمب می را یهودیان از جمعیتی وقتی

 که گونه همان ،است دیگری از متفاوت یک هر ذهن زیرا -دهد می تشخیص را رازها که

 که باشیم داشته انتظار بایست می  .(الف ۵۸ براخوت) "دارد فرق دیگری با یک هر ۀچهر

   3 .ها انسان ِ :  جمعیتآن ِ انبوهی و بزرگی بر باشد تاکیدی جمعیت یک ِ دیدن ِ برکت دعای

 این اما  .کند گم خود در را ها چهره فردیت بتواند که است بزرگ کافی ۀانداز به جمعیت

 یک همچنان ،جمعیت یک ِ عضو هر که این – دارد آن خالف ای نکته بر تاکید ,برکت دعای

  .متمایز  آرزوهای و ها ترس ،امیدها ،افکار با است فرد

                                                 
2
 Maimonides, Guide for the Perplexed, II:40. 

3
 See Elias Canetti, Crowds and Power (Harmondsworth: Penguin, 1973). 
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 باره این در ییمیشنا تفسیر یک  .است بوده صادق حکیمان میان مناسبات مورد در امر همین

 :گوید می

 زایآ بن وقتی  .شد تمام ها حکایت نویسندگان نسل ،درگذشت یرئم ربی وقتی

 ِ شکوه ،درگذشت  کیواا ربی وقتی  .شدند متوقف دشوار ِ متون ِ مفسران  ،درگذشت

 یوسی ربی وقتی  .واماندند عمل ِ مردان ،درگذشت حنینا ربی وقتی  .شد نهان ابهت

 ترس و خاکساری ،درگذشت ربی .. وقتی.درماند پرهیزکاران ِ نسل ،درگذشت کتانتا

   (۱۵:۹ هاسوت میشنا) .بازایستاد گناه از

 شایستگی آنها زا یک هر  .ندارد وجود [خامیمح] حکیمان برای یکسانی ِ یشخصیت ۀراانگ هیچ

 ،رابطه این در  .ودزاف جمعی میراث به خود ِ فرد به منحصر طرز به و داشت را خود ۀنایگ های

 مرد ِ قهرمان برای ای یگانه سرمشق هیچ تنخ در  .کردند می پیروی را توراه سنت فقط حکیمان

  .داشتند را خود فرد به منحصر شخصیت یک هر قوم ِ مادران و پدران  .ندارد وجود زن یا

 انبیاء و کاهنان ،پادشاهان .هستند یکدیگر با متفاوت های تیپ میریام و [هارون] هرونا ،موسی

 ،حکیمان ۀگفت به انبیاء میان در حتی  .کردند می ایفا لسرائیا ۀجامع در متفاوت های نقش

 ،بود غیرتمند نبی الیاهوی . (الف ۸۹ سنهدرین) "ندنیست یکسان سیاق دارای نبوتی دو هیچ"

 و تر ساده یاعیش ِ نبوت رویاهای .عدالت از عاموس ،گفت می عشق از عهوش .نرمخو عالیش

 سینا کوه در نبوت مورد در حتی امر همین  .نبی حزقیال نبوت رویاهای از دنهست رت شفاف

    :شنید یمتفاوت ِ بازتاب ،یکسان ِ کلمات بقال در ،آنجا در حاضر فرد هر  .است صادق

 و پیر ،جوان از ،فرد هر توان بر بنا یعنی ،(۴:۲۹ مزامیر) است قدرت با خداوند صدای

 بسیاری صداهای چون گفت لسرائیا به خدا  .خود فهم تقدر به بنا یک هر ،خردسال
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 تنهایی به من که بدانید  .هستند ها آسمان در زیادی خدایان که نکنید گمان ،شنیدید

  4 ."هستم شما خدای ،خداوند

 داشتن به قادر بالقوه فردی هر  .دارد وجود توراه تفسیر زاره ششصد هارشاام دیدگاه به بنا

 :نوشت چنین لویناس ئلمانوا ،یهودی فیلسوف .است هاتور معنای ۀدربار نظری

 ِ موجودیت ِ قراردادن مخاطب بر متکی که دارد معنا تولید برای خاصی روش ،وحی

 تکثر برای الزم شرطها انسان ِ بسیار ِ شمار گویی که چنان  .است من درون ۀنایگ

 آشکار ِ تضمین به دراق خودش بودن یگانه ِ فضیلت به نفر یک هر و بود مطلق حقیقت

 برخی ،باشد یباغ بشریت میان از یفرد اگر تا بود حقیقت از سویه یک ساختن

  5  .دننشو آشکار هرگز آن وحطس

 ِ تن یک ،سیارب ِ شمار ِ میان از") maxim E pluribus unum پند یهودیت آنکه خالصه

 تشکیل ِ پدران راشع ،این :فارسی مترجم شرح] .بیند می اول به آخر از را ("خیزد برمی واحد

 یک تشکیل و یکدیگر به ها کولونی پیوستن به دارد اشاره و بود آمریکا متحده ایاالت ۀدهند

 از" :گوید می یهودیت . [واحد تن به جمع تبدیل یعنی ،آمریکا استقالل جریان در واحد کشور

 ."شود می تشکیل جمع ،واحد های تن

 ،توراه .آفریند می را زمین روی بر کثرت ،ها انآسم ِ وحدانیت که است این آفرینش ۀمعجز

 آن که دهد می اجازه ما از یک هر به و کند می سیراب را گونی گونه این که است بارانی

 .توانیم می که ویمبش یکس

 شالوم شبات

                                                 
4
 Exodus Rabbah 29:1. 

5
 Emmanuel Levinas, “Revelation in the Jewish Tradition,” in The Levinas Reader, ed. Sean Hand 

(Oxford: Wiley-Blackwell, 2001), 190–210. 
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