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 رویاهاویکرد به رسه 

 ۵۷۸۱ص میکت

Three Approaches to Dreams 

Mikketz 5781 

در سراسر ادبیات جهان، یوسف در مسیر رویدادها  ناگهانی تغییر های نمونهبزرگترین  در یکی از

مردی مگر   مگر یوسف که بود؟  زندانی تبدیل می شود به صدر اعظم.یک  چشم به هم زدنی از

اتهام دروغین تجاوز در زندان به سر کامال بیگانه با فرهنگ مصر، یک عبرانی و مردی که به دلیل 

 ؟شد تبدیلهبر یکی از بزرگترین امپراتوری های دنیای باستان اشت که به راچه ویژگی د ،می برد
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کنار هم وجود دارند.  کسی کمتر در  داشت که هرچند پنهان بودند، اما به ندرتیوسف سه استعداد 

های  خوشه –نوجوانی او دوران که او خواب می دید.  در ابتدا نمی دانیم که آیا دو خواب اولی این 

و سجده می ابه ازده ستاره یگندم او تعظیم می کنند و خورشیدی که ماه و  ۀگندم برادران به خوش

او هستند و یا فقط تخیل فوق فعال یک کودک نازپروده و دارای  ۀآیند عظمتی ازنمایب -برند

 ؟ خودبزرگ بینی

ما پنهان نظر که تا این لحظه از درمی یابیم اطالع مهمی را ، میکتص ،پاراشای این هفتهتنها در 

در دو نوبت دلیل این که این رویاها ": می گویدکه او نیز دو رویا دیده است.  یوسف به فرعون  مانده

 "زودی اجرا می کندگرفته و خدا آنرا به  این است که خدا تصمیم قاطع فرعون نازل شده اندبه 

قصد نشانی بودند از  یوسف ۀنارویاهای دوگ(.  ما تنها با نگاه به عقب درمی یابیم که ۴۱:۳۲)پیدایش 

ری راهبیوسف مقدر بود  ،به واقع  .خیال پردازی بیهوده نداشته استو او اجرای قطعی خدا برای 

 دانش به او تعظیم کنند. انبشود که خ

دارای استعداد تفسیر رویاهای دیگران بود.   مانند زیگموند فروید در چندین قرن بعد،یوسف دوم، 

می خوانیم.   پاراشای این هفتهدر که انجام داد خدمتکار و آشپز در زندان ا برای سرر یوسف این کار

ر مورد سرخدمتکار و آشپز به یاد آورد که سه روز او د تفسیرهای او نه جادویی بودند و نه معجزه آسا. 

.  رسم فرمانروایان این بود که در سالروز تولد (۴۰:۲۰تولد فرعون خواهد بود )پیدایش سالروز دیگر 

این  کهبرخی افراد تصمیم می گرفتند )در بریتانیا در سالروز تولد ملسرنوشت  ۀدربار گرفته،خود جشن 

ربط به این  پس منطقی است که نتیجه بگیریم رویاهای سرخدمتکار و آشپز  سنت اجرا می شود(.

  1ب بیم و امیدهای ناخودآگاه آنها است. بازتا رویداد دارد و

رد هفت سال خشکسالی آگاه بود.  رویاهای فرعون شاید از رسوم مصریان درمو برخورد با یوسف در

)حدود بیست و نقل می کند چنین از دوران فرمانروایی شاه جوسر ناحوم سرنا از یک متن مصری 

  هشت قرن پیش از میالد(:

                                                 
1
 Ibn Ezra 40:12 and Bechor Shor 40:12 both make this suggestion. 
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به دلیل شری بزرگ در اندوه قصر  ساکنانبر تخت بزرگ پادشاهی در رنج بودم و من 

و بودند، زیرا نیل در دوران سلطنت من به مدت هفت سال باال نیامده بود.  غالت نایاب 

2 .بودشده  کمیاب ،و هر چه خوردنیشده  شکخمیوه ها 

   

تفسیر رویاها و حل مشکلی که رویاها نشانه استعداد سومش بود:  توانایی  ،اما جالبترین دستاورد یوسف

فت، بی درنگ سالی گ.  به محض آنکه درمورد هفت سال خشکبودندهشدار  جهتی های پیشاپیش

  لی پیشنهاد کرد:حراه 

بیابد و او را مسئول سرزمین مصر بکند.   خردمندو بصیرتمند باید مردی اینک فرعون 

خوراکی  ۀآنها باید هم . بگماردسرزمین  فرماندارانی بر ،برای هفت سال فراوانیفرعون باید 

وری کند و زیر نظر فرعون غالت را در شهرها برای غذا آهای این سال های فراوانی را گرد

این غذاها باید برای کشور نگهداری شوند تا در هفت سال خشکسالی در مصر   ذخیره کنند.

 ( ۴۱: ۳۳-۳۶شود. )پیدایش کشور در اثر خشکسالی نابود ن وند برسمصرف به 

ما پیشتر یوسف را همچون مدیری الیق هم در کاخ پوتیفار و هم در زندان دیده بودیم.  این استعداد 

  .جامیدناخود را نشان داد و به رسیدن او به مقام صدر اعظمی مصر  ،خاص او بود که در وقت درست

هراسان نباش.  تخیل خود از اوج گیری می آموزیم: رویا ببین.  هرگز  یوسف ما سه اصل را ازپس 

 ،شانم که به خودوقتی مردم برای توصیه های مربوط به راهبری نزد من می آیند، به آنها می گوی

را کشف می کنیم و  خود ۀزمان و مکان و تخیل جهت دیدن رویا بدهند.  ما در خواب هایمان عالق

3 یک زندگی پربار است. دستیابی بهما بهترین راه  ۀدنبال کردن عالق

   

نیست:  خواب ها یکی از کاربردی ترین اغلب تصور می شود که خواب ها کاربرد عملی ندارند.  این چنین 

سیم.  افرادی هستند که ماه ها برای یک جشن برنامه ریزی می کنند، اما پدیده هایی هستند که می شنا

                                                 
2 Nahum Sarna, Understanding Genesis, New York, Schocken, 1966, 219. 
3
 One of the classic texts on this subject is Ken Robinson, The Element: How 

Finding Your Passion Changes Everything (New York: Penguin Books, 2009). 
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دهای اتفاق و شرایط می امی کنند.  آنها خود را به دست برا صرف برنامه ریزی زندگی ن زحتی یک رو

می آید،  "چنان رفت که" یا vayehi ۀهر گاه ]در تورات[ واژ"است. حکیمان می گفتند: رند.  این اشتباه اسپ

4است. همیشه پیشدرآمد تراژدی 

با گونه ای زندگی است که ما  "چنان رفت که" ۀبا مقدمیک زندگی   

)باشد که( گونه ای زندگی است که ما  yehi ۀیک زندگی با مقدم اتفاق بیفتند. ثداوحتا ال می گذاریم انفع

 ی ما به ما مسیر را نشان می دهند.رویدادها را می آفرینیم و رویاها

آنرا  اگر"را به او مدیون هستیم، می گفت:  لسرائیابیش از هر کس دیگری وجود کشور تیودور هرتصل که 

زمانی " : او گفتی ویزل داستانی شگفت انگیز شنیدم.  .  یک بار از زبان ال"بخواهی، دیگر یک رویا نیست

رگز خوشبختانه هشهر وین زندگی می کردند.   بود که زیگموند فروید و تیودور هرتصل در یک منطقه در

تیودور ی کردند؟ چه اتفاقی می افتاد اگر آنها با هم دیدار مفکرش را بکنید  مالقات نکردند.  می توانید

هر هرتصل ]آقای .  فروید حتما می گفت: من رویایی دارم در مورد یک کشور یهودیگفت: می  هرتصل

[ چه مدت است که این رویا را می بینید؟  روی این کاناپه دراز بکش تا تو را روانکاوی به آلمانی هرتصل

  نداشت.وجود  لسرائیاو امروز کشوری به  نام می شدند درمان هرتصل رویاهای  در آن صورت، . "کنم

 درمان نشدند.  یهودی هرگز مانمردرویاهای خوشبختانه 

رویاهای افراد دیگر را تفسیر می کنند.  آنها به زبان نیامده ها را بیان می  ،این است که راهبراناصل دوم، 

با مارتین لوترکینگ جونیور سخنرانی راهی می یابند که امیدها و ترس های یک نسل را بازگوکنند.   کنند. 

به بیان امیدهای سیاهان آمریکا پرداخت و به آنها بال و پر داد.  این خواب های  "من یک رویا دارم"عنوان 

او انجامیدند.   راهبریبه عون ی رساندند؛ بلکه خواب های فرراهبربه مقام خود یوسف نبودند که او را 

  رویاهای ما به ما مسیر می دهند؛ اما رویاهای آدم های دیگر به ما امکانات می بخشند. 

اصل سوم چنین است:  راهی پیدا کن که رویاها را به کار بگیری.  ابتدا ببین مشکل چیست.  سپس راهی 

راشی جلب کرد.  راشی )تفسیر  ۀه یک اشکال در نوشتتوجه همه را بکوتزکر  ۀپیداکن که آنرا حل کنی. رب

او بخشی به تورات افزود داده بودند، زیرا  ("او افزود"معنای  نام یتر )به ییتروبه ( می گوید که ۱۸:۱خروج 

موسی ییترو تفاق افتاد که مانی ازاین  ( آغاز می شود. ۱۸:۲۱)خروج  "از میان مردم برگزین..."که با کلمات 

                                                 
4
 Megillah 10b. 
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خوب نیست:  او خود را فرسوده و مردم را خسته  شه به تنهایی رهبری می کرد و به او گفت که کاررا دید ک

کوتزکر  ۀرب  باید افراد نیکی را برگزیند و بیشتر زحمت رهبری را به آنها واگذار کند.می کند.  بنابر این، 

یه آآغاز نشده، بلکه چندین  "از میان مردم برگزین..."نشان داد که بابی که ییترو به تورات افزود با عبارت 

وتزکر (.  پاسخ ک۱۸:۱۷)خروج  "کاری که می کنی خوب نیست"ا که گفته می شود: جنآ ،شد پیشتر شروع

افزوده ای به تورات نیست، بلکه فقط مشکل را  "کاری که می کنی خوب نیست"ساده بود.  گفتن عبارت 

راهبران خوب یا  ندگی نهفته است.یعنی برقراری سیستم نمایراه حل بخش ه در دبیان می کند.  افزو

تشخیص این آسان است  مشگل گشایانی الیق هستند و یا چنین افرادی را در پیرامون خود دارند.خودشان 

این توانایی است که راهی برای ر می سازد، یک راهب ،.  آنچه از یک فردامور درست اجرا نمی شوندکه 

پس هفت سال پیدا کند.  نبوغ یوسف در این نبود که پیش بینی هفت سال فراوانی و س مشکالت اصالح آن

غذایی  ۀطراحی کرد که داشتن ذخیرخشکسالی را انجام داد، بلکه در این بود که سیستمی برای انبار آذوقه 

  . می کردبرای سال های قحطی و گرسنگی را تضمین 

کنی.  رویا ببین؛ رویاهای دیگران را درک و تفسیر کن؛ و راه هایی پیداکن که یک رویا را به حقیقت بدل 

  د.ناین سه توانایی، راهبری به روش یوسف را ممکن می ساز

 شالومشبات 

 

 


