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The Art of Listening 

Bereishit 

  رشیتب: شنیدن هنر

 یبد معرفت چنان این آیا ؟بود چه بد و نیک به معرفت درخت ؟بود چه راستی به اول گناه

 میان تشخیص آیا  ؟آورد دست به گناه راه از آنرا بتوان فقط و شود ماعال ممنوع باید که است

 ؟نیست شناخت های شکل واالترین از یکی این آیا ؟نیست ضروری بودن انسان برای بد و نیک

 می تولید آنرا که ای میوه خدا چرا پس .ببرد بهره آن از انسان که خواست می خدا تردید بی

 ؟ساخت ممنوع ،کرد

 با شدن آفریده دلیل به میوه آن خوردن از پیش هم زمان همان حوا و آدم آیا ،حالت هر در

 خدا دستور این در امر این بیشک  ؟نبودند برخوردار معرفت گونه آن از خدا صورت و شباهت

  .نخورید درخت این ۀمیو از  .گردید مسلط زمین بر .شوید تکثیر و باشید بارور :بود نهفته

 بد آن از سرپیچی و خوب آن از پیروی که بداند باید فهمدب را دستور یک کسی که این برای

 را میوه وقتی پس  .تندشدا را بد و نیک نه معرفت بالقوه صورت به دستکم آنها این بنابر .است
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 به را روایت کل حتی که شوند می عمیق چنان ها پرسش این ؟کرد تغییر چیزی چه ،خوردند

  .کنند می تهدید بودن فهم قبل غیر

 راهنمای کتاب اول فصل آغاز همان در دلیل این به .شد متوجه را تهنک این مایمون بن موسی

 که گوید می او .است دقیقتری فهم نیازمند او پاسخ اما .پرداخت آن به دوم بخش ،سرگشتگان

 خوردن با آنها آنچه .دانستند می را غلط و درست میان تفاوت میوه خوردن از پیش ها انسان

 اصلی متن در :فارسی مترجم توضیح] همگان برای بدیهی امور به معرفت ،آوردند دست به میوه

 می همگان  ؟بود چه همگان برای بدیهی امور از هارامبام منظور اما . [تامشهور ۀکلم با هارامبام

 اخالق که بگوید خواهد می هارامبام آیا  .نیکو صداقت و است شرارت یک ،قتل که پذیرند

 از میوه خوردن زا پس زن و مرد که است این او منظور .نه تردید بی ؟است قرارداد یک فقط

 عریانی از کس همه و است اجتماعی قرارداد یک فقط این و شدند ناراحت خود عریانی

 ؟دانست همتراز بد و نیک به معرفت با را بودن عریان توان می چگونه اما .شود نمی ناراحت

 با تا دارند کار و سر زیبایی با بیشتر پوشش قراردادهای .باشد چنین اصال که رسد نمی نظر به

   .اخالق

 تاریخ در چشمگیر بسیار ای لحظه شرح به من که وقتی تا دستکم ،بود ناروشن بسیار چیز همه

  .برخوردم جهانی دوم جنگ

 یک علیه جنگی وارد دارند که دانستند ها آمریکایی ۱۹۴۱ دسامبر در هاربر پرل به حمله از پس

 بزرگترین از یکی با آنها رو این از .کردند نمی درک را آن فرهنگ که شوند می ،ژاپن ،ملت

 تشریح آنها برای را ها ژاپنی تا کردند مشورت ،بندیکت روت ،بیستم قرن های شناس انسان

 The نام به کتابی در را هایش ایده او ،جنگ از پس .کرد چنین نیز او و کند
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Chrysanthemum and the Sword  یکی 1 .کرد منتشر شمشیر و قرمز داوودی گل یا 

 محور-تقصیر های فرهنگ و محور-شرم های فرهنگ میان تفاوت او مرکزی های دیدگاه از

 محور-تقصیر های فرهنگ در   .است افتخار ،ارزش باالترین محور-شرم های فرهنگ در  .بود

 بر یستنز در ما شکست از ناشی است بدی احساس شرم .است بودن درستکار ارزش باالترین

 تقصیر احساس .شود می هدایت دیگران طتوس شرم .دارند توقع ما از دیگران چه آن اساس

  .شود می هدایت فرد خود توسط

 دیداری اغلب محور-شرم های فرهنگ که اند داده نشان ویلیامز برنارد جمله از فیلسوفان

 می دیده کنی می فکر یا) شوی می دیده دیگر های آدم دید از که نوعی آن به شرم .هستند

 می جا هر را شما وجدان .است تر درونی بسیار تقصیر احساس ،برعکس .دارد بستگی (شوی

-تقصیر های فرهنگ .نه یا بینند می ار شما دیگران که این از گذشته ،دکن می همراهی روید

 .دیداری نه و هستند شنیداری های فرهنگ محور

 و ظاهر به تماما داستان این .کنیم درک را اول گناه داستان توانیم می ،تقابل این گرفتن درنظر با

 که روزی که داند می خدا" :گوید می آدم به مار .گردد برمی چشم و ،دیدن ،شرم ،پوشش

 خواهید پیدا بد و نیک به معرفت خدا دنمان و شد خواهد باز هایتان چشم ،بخورید آن از شما

 عریان که دریافتند و بازشد آنها دوی هر چشمان" :افتاد نیز اتفاق همین  (۵:۳ پیدایش) .کرد

 درخت که دید زن" :کند می تاکید آن روی تورات که بود درخت ظاهر این  (۷ ۀآی) ".بودند

 (۶ ۀآی) ".است جالب هوشمندی کسب نظر از درخت و است نواز چشم و خوب خوردن برای

 احساس اما بودند عریان میوه خوردن از پیش زوج این .است شرم ،داستان این در کلیدی ۀعاطف

 شدن پنهان دنبال به و کردند شرم احساس آنها که بود خوردن از پس  (۲۵:۲) .کردند نمی شرم

                                                 
1
 Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1946). 
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 فرهنگ خاص دیداری عنصر همگی ،شرم و عریانی ،درخت ،میوه از داستان صراعن ۀهم .رفتند

  .رادارند محور-شرم های

 ها انسان اولین .شود نمی دیده و شود می شنیده خدا که هستیم باور این بر ما ،یهودیت در اما

 :گوید می خدا به پاسخ در مرد (۸:۳ پیدایش) ."شنیدند روز نسیم همراه باغ در را خدا صدای"

 عمل به (۱۰ ۀآی) ".شدم پنهان پس ،بودم عریان زیرا ،شدم هراسان و شنیدم باغ در را تو صدای"

 البالی در و شنیدند باغ در را خدا صدای آنها .کنید توجه زوج آور خنده حتی و اختیاری

 صدا یک از را خود توانید مین شما اما  (۸ ۀآی) ."کردند پنهان خدا دید از را خود باغ درختان

 اما .مشر احساس به درونی و فوری است پاسخی .نشدن دیده یعنی کردن پنهان  .کنید پنهان

 پنهان با توانید نمی شما و است محور-شرم نه و محور-تقصیر فرهنگ یک واالی ۀنمون تورات

 و وجدان به یکسره و ندارد ظاهر به ربطی هیچ تقصیر احساس  .بگریزید تقصیر احساس از شدن

   .دارد آدمی قلب در خدا صدای

  .خود گوش نه و رفتند دخو چشم دنبال به آنها که بود این عدن باغ در ها انسان اولین گناه

 کالم یعنی ،شنیدند آنچه نه و شدند تعیین ،درخت زیبایی یعنی ،دیدند آنچه اساس بر آنها اعمال

 به معرفت درواقع آنها که بود این نتیجه .نخورند آن ۀمیو از تا بود داده دستور آنها به که خدا

 نه و ظواهر اخالق ؛آوردند دست به شرم اخالق آنها .آن غلط نوع از اما ،پیداکردند بد و نیک

 تمایز دادن نشان با خواست می مایمون بن موسی که است چیزی همان این من باور به  .وجدان

 درونی صدای به محور-تقصیر اخالق  .کند بیان "شده پذیرفته عموما امور" و طغل/ درست

 ،گوییم می که گونه همان ،"غلط آن و است درست این" :گوید می شما به که است مربوط

 یا برآوردن به و اجتماعی قرارداد به محور-شرم اخالق اما . "کذب آن و است حقیقت این

   .است مربوط شما از دیگران های توقع وردنآبرنی
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 دارند تعلق هایی گروه به و هستند اجتماعی هنجارهای به تسلیم قوانین اساسا شرم های فرهنگ

 اگر که ای گونه به ،گیرد می گروه های ارزش کردن درونی شکل دیگران با روابط داشتن که

 تو اعمال از مردم که دانی می زیرا ،بدهد دست تو به شرم احساس شدیدترین شوی جدا آنها از

  .دهی می دست از را خود آبروی و افتخار تو و شوند می باخبر

 دید از .شوند نمی دیگران کارهای روی دنباله یهودیان زیرا ،نیست شرم اخالق دقیقا یهودیت

 (محور-شرم) طرف آن دنیا باقی که حالی در ،باشد طرف این خواست می ابراهیم ،حکیمان

 استر) "است متفاوت دیگر ملل رسوم از آنها رسوم":گوید می یهودیان مورد در هامان  .بودند

 به را  زمانه روح و خود روزگار دانش ،زمانه های بت و هستند شکن بت اغلب یهودیان .(۸:۳

  .دانند نمی روز سیاست با سازگاری به مجبور را خود و گیرند می چالش

 .بودند شده محو زمین ۀپهن از که بود دیرزمانی ،کردند می روی دنباله اکثریت از یهودیان اگر

 زا پس دوران بیشتر .بودند پرست بت سراسر دنیایی در یکتاپرستان تنها آنها ،توراتی دوران در

 یهودیت  .بودند کوچک اقلیت یک ایمانشان و آنها که زیستند جوامعی در یهودیان تورات

 در چالشگر صدای ما صدای  .است ای گله زیست دوران های غریزه علیه زنده یاعتراض

 .ندارد کاری شرم و غرور ،ظواهر به یهودی اخالق دلیل این به  .است بشریت گفتگوی

   .کاردارد آن از پیروی و خود روح اعماق در خدا صدای به سپردن گوش با یهودیت

 آمیزش یا سیب درمورد حوا و آدم داستان ،کنند می تفسیر غرب در غیریهودیان آنچه برخالف

 دهد می ارایه اخالق ای گونه یهودیت .است ژرفتر بسیار  .نیست سقوط یا اولیه گناه یا جنسی

 که چنان ،هستیم ،گویند می دیگران آنچه ۀسلط زیر ما آیا  .دهد می زندگی فراخوان ما به که

 که شرم با یا است افتخار با ما عاطفی افق آیا  ؟است اکثریت ۀاراد سیاست مانند اخالق گویی

 دیگری چیز یکسره یا ؟است ظواهر ما کلیدی ارزش آیا ؟است اجتماعی عمیق احساس دو
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 گزینش ۀانگار کهن با عدن باغ در حوا و آدم ؟خدا خواست و کالم شنیدن خواست مانند است

 شنود می هایشان گوش آنچه و (آن های میوه و درخت) بیند می آنها چشمان آنچه میان انسانی

 نه ،کردند احساس شرم ،دندبرگزی را اولی آنها که آنجا از .بودند روبرو (خدا دستورهای)

 شکل این ،یهودی اندازی چشم از اما ،است "بد و نیک به معرفت" شکل یک این .تقصیر

 .است نادرستی

 یهودیت در دیداری عناصر هیچ نیست معنا این به .دیدن نه ،است سپردن گوش دین یهودیت

 در دستور مشهورترین .است مقدسی ۀوظیف شنیدن .ندارد تقدم اما ،هست .ندارد اهمیت

 پیامبران و موسی ،ابراهیم که چیزی  .است لسرائیا ای بشنو یا لسرائیا شمع دعای یهودیت

 قابل دیگران برای که شنیدند را صدایی که بود این ،کند می متمایز خود معاصران از را مختلف

 صدای که آموزد می نبی الیاهوی به خدا تورات دراماتیک های صحنه از یکی در .نبود شنیدن

 اول کتاب) .است "خفیف و آرام ،صدایی" در بلکه ،نیست شآت یا زلزله ،گردباد در خدا

 (۱۲:۱۹ پادشاهان

 وندر سکوت ایجاد یتوانای و تمرکز تمرین به نیاز همنوع یک یا خدا صدای شیندن آموختن

 دیگری روح با را ما شنیدن اما ،دهد می نشان را آفرینش دنیای زیبایی ما به دیدن  .دارد روح

 و خواند فرامی را ما ،گوید می سخن ما با که خدا یا اعال دیگری روح با گاه و دهد می پیوند

 .سپرد می ای وظیفه ما به دنیا در

 به  .یدبیاموز را شنیدن :گویم می ،یافت را خدا توان می چگونه که شود پرسیده من از اگر

 دریا امواج فروریختن صدای و درختان برگ خش خش ،پرندگان صدای در جهان سرود

 و دارید دوستشان که کسانی به .بسپارید گوش مزامیر موسیقی و نیایش شعر به  .دهید گوش

 آنرا پیام و بدهید گوش تورات در خدا کالم به  .بدهید گوش ،دارید دوست را آنها شما
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 متون درونی مفاهیم کوشیدند که ها قرن طول در تلمودی کیمانح های جدل به  .کنید دریافت

 ،ظواهر دنیای .نگرند می شما به چگونه دیگران که نباشید نگران  .بدهید گوش ،دنده نشان را

 من .نیست آسانی کار سپردن گوش .است سازی پنهان و مبدل اسلب ،ها نقاب دروغین دنیای

 با روح میان شکاف تنهایی به سپردن گوش اما    .ام یافته دشوار بسیار آنرا که کنم می اقرار

 2 .سپردن گوش هنر یعنی یهودی معنویت .کند می پر را خدا با من و ،دیگری و خود ،روح

  شالوم شبات

توسط شیریندخت  آمریکایی-فدراسیون یهودیان ایرانیترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به 

  دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 
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 We will discuss the theme of listening in Judaism further in upcoming weeks, particularly when we 

reach parshat Bamidbar, “The Sound of Silence,” and Parashat Eikev, “The Spirituality of Listening.” 


