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 مقدمه

و  هابینشها، فراز و بوده، مواجهه با تنش روروبههود با آن یکه همواره قوم  یاز مسائل جد یکی

ن یاست. ا یو خواه به صورت واقع یم، خواه به صورت توهّیو اجتماع یخیگسترده تار یهارنج

را در حضور دشمن ش یاو دست حق خو»: است ن قوم، با آن همراه بودهیخ ایتار یاز ابتدا مسئله

که بنا به  یو در حال (15 :91 ،)مزمور «اور استییپناه و بیل، بیا اسرائیییده است. گوواپس کش

ی )رنجن پارادوکس ظاهریوجود ا .(2 :14 ،هی)تثن ستا ده خدایهود، قوم برگزیق، یاذعان عهد عت

( باشد، یسه )عدل الهینه تئودیدر زم یجد یهاتواند موجد پرسشیده خدا( میبردن قوم برگز

 . یابدآن ب یدرخور برا ییهاپاسخکوشیده است ق یکه البته عهد عت

نکه یا هانه، ضمن اذعان بیگراواقع یدگاهی، بلکه با اتخاذ دکندیانکار نم راکتاب مقدس رنج 

اص خ ی...( شده است، نگاهو  ید، کشتار، تبعی، حرمان، بردگیده خدا، دچار رنج )آوارگیقوم برگز

ی و اجتماع یفرد یهاژهیتواند کارویدن قوم خدا میکشدگاه، رنجین دی. از ااندازدیمن مفهوم یبه ا

 یالهیوس؛ (11-10 ،ایاشع؛ 3 :12 ،ای)اشع یش از گناهانپاال یبرا ی: به مثابه عاملجمله از ؛داشته باشد

 ؛11-1: 17 ،ینب یایارم ؛7-2: 27 ،یال نبیحزق؛ 20-1: 33 ،خیتوار ؛2)دوم پادشاهان: ه و مجازات یتنب یبرا

 ی؛ عامل(10 :42 ،وبیا ؛11 :3 ،امثال ؛3-2 :42وب: ی)ا یمانآزمون ا یبرا ی؛ محک(13-11: 9 ،یعاموس نب

ی ش همبستگیافزا یبرا یعامل طورنیهم؛ و (13-11: 9 ،یعاموس نب ؛10 :42 ،وبی)ا یمانش ایافزا یبرا

 یینکه استنباط نهایله مهم ائمس ر شود.یتفس( 11: 53 ،همان ؛8-4: 53، اءی)اشع و اتحاد قوم خدا

ن یخدا و تالش خودشان از ا یارین قوم، با یت، این است که در نهایهود ایت از رنج قوم اتور

هوه ینکه اراده یو ا ییاز نجات و رهاارها ن، تورات بیبنابرا .ابندییو نجات م ییرها ،یخیتار یهارنج

 یو نجات دارا یین رهای. ا(3: 12 :)مزمورد یگویسخن م یهود تعلق گرفته استقوم  یبر تحقق آن برا

و  یتماعاج ییگراعمل یاست، که با نوع ناپذیرگر و انفکاکیکدیوابسته به  یو جمع یعد فرددو ب  

 خورد.یوند میپ یاسیس یحت

در  «ییرها»مفهوم  یگرفتن مبانو به پرسش ین مقاله، در وهله نخست، ضمن بررسیدر ا

اال ، عرفان کابیهودین مفهوم، در فلسفه یا یی، به کنکاش معنایهودیق و متون مقدس یعهد عت

با  شآن و نحوه ارتباط یو اجتماع یسپس وجوه فردزیم و پردامیت مدرن یهودیشه یز اندیو ن

را شه، یانده و یدر حوزه نظر ژهیوبهسم، یونیصه یدئولوژیهود و ای یو اجتماع یاسیس ییگراعمل
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 (یقاد)انت گفتمان لیتحل یشناسروشو  یچارچوب نظر از منظوربدین .کنیممی یاجمال یبررس

 . است شده گرفته بهره فرکالف نورمن خوانش ژهیوبه

 یناسشزبان فلسفه یادعااین  ز قائل به آن است،یگفتمان، که فرکالف ن یانتقاد کردیرو

 نقطه است، زبان و گفتمان راه از تیواقع به ما یابیدست کهرا  انیپساساختارگرا و انیساختارگرا

 تثبا به کامالً تواندینم گاهچیه تمانگف، ین منطق نظریه ایپا بر د؛دهیم قرار خود کار آغاز

 یانتقاد لیتحل در تواندیم یگفتمان انتقاد لیتحل .(Jorgensen and Phillips, 2002: 9-29) برسد

 باشد؛ داشته ژهیو و مهم ینقش ی،پژوهو انسان یشناسدر حوزه انسان ژهیوبه ی،اجتماعیاسیس

 یاطارتب و یگفتمان یدادهایرو ،یزبان کاربست زبان، نقش که ابدییم امکان یصورت در مسئله نیا

 ،یانتقاد گفتمان لیتحل .(Van Dijk, 1993: 279) مشخص شود یرگیچ و ینابرابر دیبازتول در

 یجتماعا یهاکنش یهالفهؤم گرید و( زبان جمله از) نشانه و عالمت انیم کیالکتید روابط لیتحل

یسایس یزندگ و شهیاند در که است یراتییتغ ،آن یمشغولدل نیتریکانون. است ینیو خاصه د

 یتیاهم که یسبب راتیثأت از یکی .((Wodak and Meyer, 2001: 123-125 دهدیم یرو یاجتماع

 در بافت ریثتأ مراد از آن، که است کیدئولوژیا ریثأت دارد یانتقاد گفتمان لیتحل در اصلی

 .(Fairclough, 2003: 10) است یدئولوژیا رییتغ ای یداریپا و یریدربرگ

 :گویدمی یل گفتمان انتقادیف تحلیفرکالف در تعر

ابط رو سامانمنداست که هدف آن کشف  یل گفتمانیتحل یل گفتمان انتقادیمنظور من از تحل

. ساختارها، روابط و 2، و یگفتمان یهابافتدادها و ی، روهاکنش. 1ان ین مییت و تعیمبهم عل

، هانشکن یاست که چگونه چنمسئله ن یا یواکاو یبرا یاسیو س یفرهنگ ترگسترده یفراگردها

 ک کشفیژدئولویسر قدرت از نظر ا ز بریو با روابط قدرت و ست زندیخیبرم ییهابافتدادها و یرو

 خودیخودان گفتمان و جامعه بهین ابهام چگونه در روابط میاکه ه نکت نیافتن ای. درشوندیم

 یل گفتمان انتقادیگر نقاط تمرکز تحلیز دا است یبه قدرت و هژمون یبخشنانیدر اطم یعامل

 .(Fairclough, 1995b: 132-133) است

 ،(متن لیتحل) فیتوص سطح سه و کالن و خرد رده دو در شناسانه،روش ساختار نیا در

 شودیم ختهپردا متون حیتشر و یکاوداده به( یاجتماع لیتحل) نییتب و( یپردازش لیتحل) ریتفس

(Fairclough, 1996: 109-140).  

 کار دارد؛  و بافت سر یرسم یهامشخصهاست که با  یامرحله توصیف:



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

48 

و  دیتول یندهاکار دارد و بافت را فرآورده فرآی و نه سریان متن و زمیبا روابط م تفسیر:

 . کندیم یر تلقیدر فراگرد تفس یاسرچشمه

د و یفراگرد تول ین اجتماعییکار دارد و تع و ان کناکنش و بافت سریبا روابط م تبیین:و 

  آنها. یرات اجتماعیثأر و تیتفس

 :Fairclough, 1995a) دشونیم دهید هیدوسو تعامل و کناکنش در نهیزم و متن بستر نیا در

57; Fairclough, 2000: 311)دیتول یاجتماع طیشرا نخست، ؛دشویم یمعرف یگفتمان سطح و سه ؛ 

 یاثرگذار زمانهم صورت به و انجامندیم متن کی أسرمنش به که یاجتماع یهالفهؤم ف؛یتوص و

 چگونه و شده دیتول چگونه متن نکهیا و ریتفس و دیتول ندآیفر دوم،. دهدمی نشان را ریتفس بر آنها

 گفتمان یوجهسه لیتحل. است نخست مرحله دو وردهفرآ که یمتن سوم،. گذاردیم اثر ریتفس بر

. 2 متن؛ فیتوص( خرد) تیمتن ای متن لیتحل. 1: ردیگیم بر در را لیتحل سطح سه فرکالف

. 3 ؛متن دیلتو ندفرآی و گفتمان انیم ارتباط ریتفس ،(انهیم) یگفتمان کنش ای گفتمان لیتحل

 یهاکنش انیم روابط فیتوص ،(کالن) یاجتماعیفرهنگ کنش ای یاجتماعیفرهنگ لیتحل

 .(Fairclough, 1992: 73; 1995a: 59; Aman, 2006: 75)ی اجتماع یندهافرآی با گفتمان

 هودیات یدر اله «ییرها»مفهوم 

 ق(یدر تورات )عهد عت ییرها .1. 1

ز یو ن «کردنرها»یم مرتبط با آن مانند ز مفاهیو ن «بخشییرها»ا ی «آزادکننده»در تورات، واژه 

اند ت گرفتهئهود نشی ین دو از قانون تجاریدارند. ا g’lو  pdh یشه در دو واژه عبری، ر«ییرها»

 یگرین مناسب دیگزیا جای یپول ییشوند که در عوض بهایارجاع داده م یوانیا حیو به شخص 

است  یلیدگاه اسرائین دیبر ا یرد و مبتنیگیاز قانون خانواده سرچشمه م G’lد. آزاد شده باش

 یعضااز ا یکی مثاًل اگرد حفظ شود. یا خانواده )گسترده( بایفه ی( انسجام طاوضعیتیکه )در هر 

د از زن یاب نکه فردیا ایبخشد.  ییرها وضعیتن ید او را از ایبا یگرید شد، دیفه دچار فقر شدیطا

 . (Coward, 2003: 12) کندت یش حمایشاوند خویوه خویب

ز ین یو معنو یروحان یهاتین دو واژه در فعالیروزمره، ا یدر زندگ هااستفادهن یافزون بر ا

رود یبه کار م یعام منج یدر معنا Pdhاند. که دارند، کاربرد داشته یاتدر تأکید یاندکر ییبا تغ
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خالق جهان است که  ین خدایچراکه ا ؛یست( نییرها یبرابر )برا ییرنده بهایگر دربرگیاما د

ها انسان یت را برایست که حق مالکین نیز در عالم است. هدف خداوند ایخالق و صاحب همه چ

، ظلم و مرگ یها( از اسارت و بردگکردن مردم )هم افراد و هم گروههدف او آزادابقا کند، بلکه 

 یو حقوق یشود، معنا و مفهوم فقهیکه به خدا ارجاع داده م یزمان G’l. (26 :9ج ،هی)سفر تثناست 

 ,Kreamer) ردیگینظر قرار م مد بخشییرهاو  یمنج یدر معنا و کامالً هددمیخود را از دست 

1995: 13). 

عد کالن آن در تحقق است که به ب  یزمان ،قیدر عهد عت «ییرها»مفهوم مهم از ابعاد  یکی

 پردازد:یل در ارض موعود و مقدس میاسرائ یح و استقرار ابدیل، ظهور ماشیاسرائ یینها ییرها

 یاشاخهشه آن، ینده آن جوانه خواهد زد. از رک روز ک  یده شده است اما یدرخت خاندان داوود بر

دفاع ... او از حق فقرا و مظلومان  د. روح خداوند بر آن شاخه قرار خواهد گرفتییتازه خواهد رو

... در آن روز، آن پادشاه  کنند انتقام خواهد گرفتیشان ظلم میکه بر ا یخواهد کرد و از بدکاران

او خواهند  یسو بهخواهد بود و مردم  هاقومنجات تمام  یبرا ینوظهور خاندان داوود، پرچم نجات

 (.13-1: 11ج ،اءی)اشع آمد

د. یآیل، فرود میجمله بر اسرائ از ،نیسرانجام، عدالت و قضاوت خداوند بر مردم زم ،نیبنابرا

که قانون و منش  ییحایمس ؛شودیمطرح م ییحا و موعودگرایده مسین نگرش است که ایزمان با اهم

 یجهان ییاست که رها یزمان نیا .ن به اجرا خواهد گذاشتیرا در سراسر زم یو درستکار یزگاریپره

 .(Coward, 2003: 24)، محقق خواهد شد افراد ییرها یک ملت و حتی مثابه به لیاسرائ ییو رها

 هودیانه یدر سده م «ییرها»مفهوم . 2. 1

 تیواقع نیا از برآمده دارد قرار یهودی ییوسطا قرون فلسفه درک راه سر بر که یمانع نیترمهم

 دگاهید از یواکاو خطر معرض در یمستمر و داریپا صورت به فلسفه نیا مدرن مطالعه که است

 و فاوتمت یاجتماع تیموقع تفاوت بر تأکید نهیزم نیا در. است یحیمس ییوسطا قرون فلسفه

 خواهد یهودی انهیم قرون و یحیمس انهیم عصر ،یکنون دوران در فلسفه متفاوت یاجتماع ژهیکارو

 جنبه نیچن. است شده مطالعه اشیکیزیمتاف بخش ژهیوبه و نظری حیث از تاکنون فلسفه نیا. بود

 فلسفه ارتباط درک وهیش و آن یاجتماع فلسفه که گونهآن ،یهودی ییوسطا قرون فلسفه از یمهم

برخالف  .(Strauss, 1997: 468; Husik, 2015: 5) اندشده یبررس اندک اریبس دهد،یم نشان جامعه و

وجود ندارد.  یهودیه در تفکر یبر اذعان به گناه اول یمبتن یادهیت، ایحیمس یینگرش قرون وسطا
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ازمند یاز آن انسان ن یر ناشیه و تقصیل گناه اولین اصل است که به دلیقائل به ا یحیتفکر مس

 ،، آدمتیهودیگانه است. در ی، باقرون وسط یهودیدگاه متفکران ین نگرش با دیاست. اما ا ییرها

اش در نهاد مردم و قوم یروحان ید که تعالشویم یتلق ینید یزکاریاز پره یامثال و نمونه

 عه نهاده شده است.یراث و ودیهود( به میقوم  یعنیده خداوند )یبرگز

کرد یرو یکی ؛یی وجود داردرهاباره در یهود، دو خط فکر کلی یدر فلسفه قرون وسطا

ونان قرار یشه یاندد یر شدیثأت که تحت یفلسف یگراتیواقع یعتطب یگریو د ینگر سنتءماورا

ن یرو تفکرات تلمود متقدم بود. از ادنباله یو سنت اییرماو یهابر نگرش یکرد مبتنیداشت. رو

ها د. انسانیخلقت آفر ییمثابه هدف نها و انسان را به یواسطه خوب دگاه، خداوند جهان را بهید

ق یر داده شد که بتوانند از طرت در آنها قراین قابلیو محدود خلق شدند و ا یمتناه صورت بهز ین

د ی فساابند و هم )بنا به انتخاب خودشان( به سویدست  ییهم به رها ،و محدود یط متناهیشرا

نا یدر طور س یق موسیخود را از طر یالههای مانخداوند، فر ،نیشوند. بنابراو اضمحالل روانه 

 ابد. یدست ییتواند به رهایست که ما ت از آنهایو تبع یرویآشکار کرد و انسان با پ

عصر  یکی ؛نددارآسا معجزه یست که هر دو وجها ش رویپ ییند رهایآدو مرحله در فر

ل ین اسرائیبه سرزم یهودی، مردم ییحایان جهان. در عصر مسیپا یگریاست و د ییحایمس

به  ییحایکه عصر مس یز رخ خواهد داد. زمانیاز دو رستاخ یکیبازخواهند گشت و پس از آن، 

 ییشوند و عدالت و قضاوت نهایها زنده مده و تمام مردهیخود رس یرسد، جهان به انتهایان میپا

 هاانسانت شامل تمام یهود بلکه در نهایفقط مختص قوم  نه ییرها ،نیبرقرار خواهد شد. بنابرا

ر کتاب یمون دم ابن یاست که موس یانه و فلسفیگراواقع یکردیکرد دوم، رویخواهد شد. رو

ان یم ارسطو و نوافالطونیاز مفاه یقیرات عمیثأین نگرش، ت. در اکردان یب راهنمای سرگشتگان

ست و خدا، انسان و ا از وجود خدا گرفتهتئنشمون، خلقت جهان یموجود داشت. در نگرش ابن

 ین حال دارایآنچه از ماده خلق شده باشد، خوب است اما در ع . هرجهان را از ماده خلق کرد

 ییآوردن رها دست ی بههستند و برا یها فانن، انسانیاست. بنابرا یو نابودشدن یفان یعتیطب

 یکیزیو متاف یق مطالعات علمیاز طر هدفن یند. انیرشان غلبه کفناپذ یت مادید بر ماهیبا

کند تا ین علم به فرد کمک میکند. ایعطا م ید که به فرد، درک و علم اکتسابشویمحقق م

در هنگام مرگ از او  یش برود ولی، در بدنش پیدر طول زندگ اشیمادال یفراتر از آرزوها و ام
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 .(Bowker, 1970: 16-17)رد یگیبودن انسان قرار نمیفانت یر خاصیثأت شود و تحتیجدا م

 در کاباال )قباال( ییرها. 3. 1

ت یهودیانه یسنت رمز و رازگرا . کاباال،است شده رفتهیپذ تیهودی در گسترده یصورت به کاباال

، هاتسیکابالهود، ی د یرشد کرد. از د ادر قرون وسط یهودیاست که به موازات فلسفه 

، به نگرش ییتفکرات مربوط به رها یخینه جنبه تاریدر زم یدیکرد تازه و جدیشه و رویاند

صورت  ز هستند که بهیو رمزآم یدرون یعدوجود ب  قائل به ییرهاباره ت اضافه نکردند. اما دریهودی

د خلقت خوب خداون یگانگی ن است که گناهان انسانیآنها ا یده اصلیان شده است. ایبن ینماد

ت، ین وضعیو ا کرده یان شده( دچار چندپارگیمقدس ب یهاروتیدر سفنمادین صورت  )که بهرا 

در  یتیکننده وضعیید، بازنمایتبعشده است.  ییبازنما یخوبیهود به وطن ید و جالیدر تبع

باعث به وجود آمدن شکاف در رمز و راز  اساس آن شرارت انسان نش و خلقت است که بریآفر

 تسین یکیگانه و یگر ید ،آن است یکه درک انسان بر مبنا ،که نام اوشده، چنان یمقدس اله

(Poorthuis and Bosman, 2009: 391). 

کننده یو تداع دهنده، نشانییشان در زمان رهاموعود نیسرزمل به یبازگشت مردم اسرائ

سمت  به (Shekhinah) نایا بازگشت شخیهود یمجدد  یبازگشت و اعاده گردآور یند درونیآفر

ان پادشاه و یموقت م ییمثابه جدا هود را بهیوطن  ید و جالی، تبعیین نمادگرایشوهرش است. ا

بودن یکیاعاده دگرباره  مثابه به یی، رهاین تلقیکند. در ایم نمادیننا( یان خدا و شخی)م اشملکه

باغ عدن در  یهاها، از استعارهستین، کابالیمتحد و واحد است. افزون بر ا یآنها در قالب خدا

ظلم و  در معرضل که یاسرائ فقط ، نهیکیزین مفهوم متافیاند. در از بهره بردهیش نیدایکتاب پ

 یهارسد، بلکه تمام ملتیم یید و رهایاز تبع یجهان قرار گرفته به درک درست یهار ملتیسا یتعد

 .(Neusner, 1997: 65)درک خواهند کرد  یی را در ساختار خلقتایوتوپی یق و حتیر عمییجهان، تغ

در هم شکسته شد  ینور اله یدستکیو  یهارمون بر آن است که (Epstein) نیخام اپستاخ

که  ییسو پراکنده شد و هر جا سو و آن نیبه ا ید رفت. در همان زمان، نور الهینا به تبعیو شخ

ه خته شدند کیر چنان در هم آمین شد که شر و خیجه ایز تصادم کرد. نتیبود با آن ن یکیتار

ز ا یعار کامالً  یریچ خیش نداشته باشد و نه هیر در درون خویاز خ ینبود که عنصر یچ شریه

 را هاستیکابال ین توسعه نگرشیترد بتوان گفت مهمیشاحال،  نیبا ا. (Patai, 2007: 54)شر بود 
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 . کردجاد یا ایسحاق لورا

رفته در نظر گ یندیآی از فرخ تمام خلقت، بخشیز تاریل و نیخ مردم اسرائیا، تارید لوریاز د

ت یفیح کیپس از توضا یخواهد گشت. لور ا شده و بازی، احیجهان یاساس آن، هارمون اند که برشده

 یذهبم -انه ینمادگرا یبازخوان نوعیاساس  بر آدم یماجرابه  نش نظام خلقت،یتعامل خداوند با آفر

 فراوانیر یثأا تیلور یهاآموزه .(Patai, 2007: 88-89) پردازدیم «یهارمون»اساس مفهوم  بر خیاز تار

ز ا ،ر و شر داشت. در هر حالیبا تجربه خ هت در مواجهیهودیانه یبر تفکر و عملکرد رمز و رازگرا

ر هستند و یخ شدهیمنفندارند، چراکه وجه  یت مستقلیچ واقعیطان هیدگاه، شر و شین دیا

م انجام یتوانیکه ما م یکار ،نید. بنابراغلبه کربر آن کنند میافراد که  یریتوان با انتخاب خیم

 ر( است. یر و اعمال خیق انتخاب خیدر جهان )از طر ییند رهایآم، جلو انداختن فریده

 یتوجهدر خور دگاه با تمام وجوه مثبت، ضعف ین دیکند که ایح میا تصریلور دگاهید بارههود دری

گر یدارد، د ییمنظور تحقق رها افراد به یکه بر عملکرد فرد تأکیدینکه با همه یدارد و آن ا

د. مانینم یجهان، باق ییند رهایآدر فر یا لطف و رحمت الهیحا ی)ضرورت( ظهور مس یبرا یگاهیجا

ل( یرائ)مردم اس یاصل یین رهایز بیکه قائل به تما کرد حل یدیان حسیهودیجنبش  راله ئن مسیا

 بودند. یفرد ییو رها

 ت مدرنیهودیدر  ییرها .4. 1

 متمرکز قیعت عهد اتیاله بر آنها شتریب اما اند،پرداخته موعود نیسرزم و اتیاله به یاریبس آثار گرچها

 شیپ موعود نیسرزم موضوع در چندان دیجد عهد که کنندیم اظهار یبرخ ن،یا بر افزون. اندبوده

 عهد در نیسرزم اتیاله ن،یبنابرا. شودینم یبررس نیسرزم زشیخ یچگونگ و موضوع نیا و رودینم

 ینظام ی،هودی اتیاله و فلسفه. (Martin, 2015: 22) ماندیم یباق ب غرنج یموضوعصورت  به دیجد

 ،یرسمد و یدانشگاه ینظام به یهودی اتیاله و فلسفه لیتبد از شیپ. است کیآکادم و یمکتب

 از یاشاخه یهودی اتیاله. نداشت ینیع وجود سوژه نیا چراکه ؛نکرد فکر آن تیماه به کسچیه

 ریتفس یهاوهیش گرید کنار در یاوهیش بلکه،. ستین گرید ایرشاخهیز ای عام یمعنا به شهیاند و فلسفه

 و آمد وجود هب مقدس کتاب از یسنت ریتفاس به پاسخ در یهودی فلسفه. است یفلسف یسبک به سنت

 سنت یسازخیتار همه از ترمهم دیشا و یوح و عقل یمانیپهم اجتماع، و استقالل درباره آن شیدایپ

 . (Frank and Leaman, 2005: 2-5; Joskowicz and Katz, 2015: 79-98) افتی ادامه
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 یعرفان سنت یمبنا بر یهودی عرفان یبرقرار بر تأکید با (Alexander Horne) هورن الکساندر

 باشد؛ یهودی یعرفان شد،یم عرضه انیهودی به که یعرفان دیده اجازه: »سدینویم هود،ی و مرموز

 یهودی نمادگرایی یبو و رنگ با ،یهودی معرفت یمبنا بر هود،ی گذشته اثتر نیترناب یمبنا بر

 شمندانیاند از یاریبس که یعقالن فلسفه. (Hus and et.al, 2010: 189) «یهودی شهیاند به مصطلح و

 شهیاند از یانیجر لیدل به نیا .استرو بوده روبه یجیتدر یانهدام با کنندیم یرویپ آن از یهودی

 خود یرگیچ تحت را یفلسف یاساس یزندگ و یسنت یاخالق اقتدار از یاعرصه هر که است

 که شد دهیکش پرسش به ییازهاین با( مدرن یگراعقل فلسفه) یهودی مدرن شهیاند .آوردیدرم

 ,Strauss) گرفت قرار آن یرو شیپ جدید، شهیاند مقوالت یمبنا بر ،خود به دادنپاسخ و هیتوج یبرا

 یبرا یابزار را ییرها است ممکن یروشنگر عصر در هایهودی از یاریبس که یحال در ،(9 :1997

 یمالقات محل عنوان به گرید ییاروپا جامعه ،ییرها خود   هنگام در ،فهم کرده باشند ندهیآ ساختن

 شودیم شناخته خاص یمل یهافرهنگ و جوامع قلمرو عنوان به بلکه د،شوینم درک افراد انیم

(Poorthuis and et.al, 2009: 425; Mittleman, 2015: 12-13). 

 یروزی: پدشویملحاظ و  یگوناگون بررس یهاوهیبه ش ییله رهائهود، مسیمتفکران مدرن  یبرا

به  یابیدست یبرا یراهکار ؛یافتن به تکامل فردیی دستبرا یتالش فرد ؛بر شر یر و خوبیخ یینها

مثالً هود. یس مجدد حکومت و دولت یسأتر است( تد از همه مهمی)که شات یو در نها ؛یاجتماع اصالح

کند که یم یتلق یمثابه کسان هبشوند یکه مرتکب گناه مرا  یافراد (Hermann Cohen) هرمن کوهن

 یخداوند برا یتا برنامه اخالق یابند ییرها ،تیانساند به سمت یو با اندجدا شده یاز طرح خداوند

 . (Cohen, 1995: 43)د شوحقق مبشر 

 ن بوبریبه مارت توانیمکنند، یم یر بر شر تلقیخ یروزیرا پ ییکه رها یگر متفکرانیاز د

(Martin Buber) و هشل (A. J. Heschel) م قرار ستیدر سده ب یحیر تفکر مسیثأت اشاره کرد. بوبر تحت

س یله تقدیوس خ بهیگناه در تار یعامل انسانشه درآوردن یاز ر مثابه بهرا  یین مبنا، رهایدارد و بر هم

 بسیاری، ارتباط ییله رهائداند. درک بوبر از مسیطان با خداوند میش ییارویق روی، از طریروزانه زندگ

دگاه ین دیه همیشب باً یز تقریدگاه هشل نید .(Ibid.: 44)دارد  یدیت حسیهودیاو از  یریرپذیثأبا ت

 ییمند رهاازید او، جهان، نیدارد. از د یبر کنش و عملکرد انسان یشتریب تأکیدن تفاوت که یبا ا ،است

کردن و یامه یها برامحقق نخواهد شد. انسان رحمت و لطف خدااز طریق  صرفاً یین رهایاما ا ،است
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ر از شر یخ یفه آنها، تالش در جداسازین وظیتریدارند و اصل بسیارفه یوظ ییند رهایآفر یسازآماده

 .(Coward, 2003: 22)است 

است که از مفهوم  (Mordecai Kaplan) کاپالن یهود، مردخایشمندان مدرن یان اندیدر م

د یمردم مدرن با ین مفهوم برایاست امعتقد کند و یاستفاده م «ییرها» یجا به «یرستگار»

افراد و  یرا هم برا یدر جهان است که رستگار یذات یده شود. خداوند قدرتید یجهان یدر وجه

 یدرون یهاطانیششدن از ی جدامعنا به یافراد، رستگار ید. براکنیر میپذجامعه امکان یهم برا

ابد. یدست  ی( کامل و واقعیت )روحانیشوند که فرد به شخصین مآاست که مانع  یرونیو ب

اطراف ما  یایگران و دنید است که ضرورتاً یجه عمل انسانیست، بلکه نتی، پاداش رنج نیرستگار

است که  یدر وجه یب و تداوم اهداف اجتماعیز تعقین یاجتماع یرد. رستگاریگیم بر ز دریرا ن

 .(Waxman, 1958: 33)د کنرشد افراد را فراهم  یت الزم براینه ظرفیشیبتواند ب

 میتقس مواضعی یمبنا بر کنندیم یمعرف یمذهب را خود که ییهایهودی ی،خیتار نظر از

 تیموجود خود بعدها و سمیونیصه سم،یسکوالر و یهودی یروشنگر ته،یمدرن به راجع اند کهشده

 یستیونیصه جنبش در یمذهبو  کوچک یانیجر آغاز، همان از. کردند اتخاذ سکوالر یهودی دولت

 یگروه بازگشت خواستار که بودند ییهاخاخام سم،یونیصه یدئولوژیا شیدایپ از شیپ و گرفت پا

 1920 دهه اواخر در یواقع یاتیاله انقالب ،یرو هر به. شدند موعود ارض و ونیصه به یاتوده و

 یافتیره ؛رفت شیپ (Abraham Isaac Kook) کوک ساکیا آبراهام خاخام یرهبر به و هگرفت شکل

 ،یسنت صورت به .کرد دگرگون را ییرها با مرتبط معمول ارتباط و یهودییخاخام میپارادا که

 یسو به انیهودی همه بازگشت ح،یماش آمدن طیشرا مشتمل بر مقدس کتب 613 فرمان یاجرا

و تفسیر شد  گرفت قرار توجه حلم انهیگراعمل یاگونه به عصر نیا در ،کامل ییرها و ونیصه

(Kimmerling, 2005: 122) . 

معطوف  بودندهیبرگز از یتریفرد و تریجابیا تر،مثبت ریتفس شیدایپ شاهد ریاخ یهاسال

 رفتهگ شکل بودندهیبرگز و تیهودی از ناب درک نیا در یپسامدرن آشکار شیگرا. استبه بقا 

 انتخاب و یشخص حافظه ت،یهودی روح شامل جدید یهودی یفیخودتعر اساس، نیا بر. است

 به کامل میتسل شامل فقط نیا. است یهودی ینشیگز و یانتخاب نسبت به کنش ینوع و ی،فرد

 یهودی یبودگخاص یبها به یشمولجهان ینوع دأییت ای( شامدرنیپ) خدا با متعارف یارتباط



 گرای يهوددر الهیات عمل« موعودگرايي»و « رهايي»تحلیل مباني و کارکردهای مفهوم 

 

 

55 

 یهودی یبقا و یهودی تیجامع به یوفادار باب در محصور یامر صرفاً ،نیهمچن. شودینم( مدرن)

 بودنیهودی تحقق به معطوف نسبت به بلکه ست؛ین( پساهولوکاست) ترمسلم یزیچ شنهادیپ بدون

دهیزبرگ دهیا ن،یبنابرا. است نیپس وهله در اجتماع و نخست وهله در خود یازهاین به پاسخ فرد،

 عرضه را بودنخاص یبرا تیهودی حق و فرد تیهو نشیگز یبرا تیهودی حق تا شد انجام بودن

 یمفهوم به شدندگرگون با امروزه است، یمذهب یتیماه نظر از که دهیبرگز قوم آموزه پس. کند

 لیدل بودندهیبرگز. است افتهی تیمشروع ده،ش یفرهنگ یخاص صورت به که دهیبرگز قوم از

 ,Gurkan) است ی،معنو و یروحانهم  و یکیزیف و یماد سطوح در هم ی،هودی یبقا یبرا یکارآمد

 یدئولوژیا کمدست ای یساالرنخبه ،ییگرا، قومینژادپرست طعم بودندهیبرگز آموزه. (188 :2009

 .(Frank, 1993: 1) دارد ییضدبرابرگرا

 هودی یگراعمل الهیاتدر  ییابعاد دوگانه رها. 2

 ییرها یعد فردب   .1. 2

ع ین اصل است که خداوند، خودش را در حوادث و وقایبر ا یهود، مبتنی های اصلیشهیندااز  یکی

 ؛دهدیگوناگون نشان م یهاوهیدگاه، خداوند خود را به شین دیاز ا ،دهد. در واقعینشان م یخیتار

 بخشالهامافراد ستوده و نمونه، در گفتار و کردار  یا در زندگیعت، یا در نظم طبی چه در نظام خلقت

ا در ی شوندیمکه افراد با آن مواجه هایی ها و مجالبختدر  یا حتیمختلف  یهانییافراد، در آ

 عنوان بهدرک است: لهود، خدا در سه معنا قابی یبرا .دهدیرخ م یکه در زندگ یخاص یهاتصادف

  .(Neusner, 1997: 65)بخش ییخالق، آشکارکننده و رها

 شود. جوشوایمحقق م ییرد و سپس رهایگیمدگاه در ابتدا، توبه و اصالح انجام ین دیاز ا

(Jishua) ر یح خواهد آمد و آنها را به مسیکه( مس)چرا ؛و اصالح شوندنند توبه ک دیل بایاسرائ گویدمی

ر یناپذهود اجتنابی ییل )در صورت توبه و اصالح( نجات و رهایدل نیهم بهدرست باز خواهد گرداند. 

 یهابا رنج ییارویفرد در هنگام رو»شود یده میکه از او پرس یزمان .(Kreamer, 1995: 53)است 

 دادنتورات و انجامد او روحش را با مطالعه یدهد که اجازه دهیپاسخ م «د بکند؟یچه با یآخرالزمان

با )شاگرد یاست. آک ییجاد رهایتوبه و اصالح باعث ا ، چراکهیراب کندرخواهانه سیاعمال خ

زکار یل مردم پرهیله فضایوس تواند بهینسل م هربود معتقد دگاه استادش یجوشوا( مطابق با د
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در ادامه و  (Saunders) ساندرز .من نگه داشته شودی، حفظ و ایافاجعهزمان خود از هر آفت و 

همه  ؛کندیل فراهم میزکار اسرائیتمام مردم پره یرا برا ییخداوند، رها دیگویان مین بید ایأیت

ادن و توبه از داو و کفاره هایمانق اطاعت از فریثاق با خدا از طریگاه خود را در میکه جا یکسان

 .(Bowker, 1970: 15)اند فراهم کرده خطاها و گناهانشان

 نشان یآشکارساز و خلقت با اسیق از فراتر را آن که دارد خود تیمالک در را یزیچ ییرها

نه او چراکه ؛است بخشییرها بودن،آشکارکننده و خالق از فراتر ییمعنا در او. خدا خود: دهدیم

 ییرها از خداوند ،ییرها در. کندیم افتیدر را خود ییرها که است یکس بلکه بخشییرها تنها

 محو ییرها در جهان و انسان. بخشدیم جهان، راه از انسان به و انسان راه از جهان به شیخو

فقط در چارچوب مفهوم رهایی است که خدا از رهگذر روح . کندیم کامل را خود خدا و شودمی

تواند به ایستاری بدل گردد که به صورتی پایدار همه جا را در بر بگیرد بدون آنکه ضمیمه انسانی می

 . (Rosenzweig and Galli, 2005: 256)و مندرج در مکانی خاص شده و قابل لمس باشد 

 را ییرها از یالحظه ،دنیکشرنج از لحظه هر در و زندیم چنگ رنج از یالحظه هر به ییرها

 دوگانه یهافیتوص نیا از یگرید ارتباط همچنان اصطالح دو نیا انیم ایپو رابطه نیا. سازدیم

 است؛ آزاد اکنون و نجایا ،یواقع من .دارد وجود لحظه هر در ییرها که آنجا تا ؛است نید در میمفاه

 و نرسانده سرانجام به را خود فهیوظ هنوز( فرد) من باشد، همراه رنج و درد با همواره که ییجا تا

 دو نیا انیم کیالکتید. است ینامتناه ندهیآ در یواقع امکان یگناهیب که داده نشان را نیا فقط

 رنج، ازآزادشدن  در لذت احساس کس،وارتد انیهودی باور به .شودینم حل و ثابت وقتچیه قطب

 در حیمس. است نیچننیا زین ییرها از لحظه ک. یدارد لحظه کی عنوان به فقط را خود اعتبار

 که میپرستیم را یزیچ ما د،یشناسینم که دیپرستیم را یزیچ هایسامر شما» که گفته نیا

. است هودی از یرستگار دیگویم یسامر زنان به« ستا هایهودی از یرستگار چراکه م،یشناسیم

 اختهس که« یحیمس تیهودی» نه دارد اشاره ارتدوکس تیهودی به گفته نیا در حیمس آنان، دید از

 .(Alexander, 2015: 65-66; Shahar and Malka, 2015: ii) است ییکایآمر بازار صنعت

 و نجات ییرها یعد جمعب   .2. 2

 یصورت به که است «ییرها» از یمفهوم به متعهد دارد که یینمودها و هاصورت تمام با تیهودی

 دشویم انینما اجتماع درون و خیتار عرصه در یهودی ییرها. دهدیم رخ یعموم و یهمگان
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(Saperstein, 1992: 552). نجات»از واژه  اً میمستق ،دیگویسخن م یجمع ییهود از رهایکه  یزمان» 

و رشد  یریگشکلالبته  .ن قوم استیا یخیتار یهایدادن به تراژدیانبر پا یکه مبتن کندیماستفاده 

ع یار رفی( عاقبت تو بسیبود، )ولیر میصغت یگرچه ابتدا. »ار کهن داردیبس ییهاشهیرن نگرش، یا

 .(8 :7ج ،وبی)ا «گرددیم

ها حمد خواهم گفت و به نام تو سرود خواهم خواند که نجات ان امتیخداوند، تو را در م یا

ت او یبه داوود و به ذر یعنی ؛ش رجعت نموده استیح خویبه پادشاه خود داده و به مس یمیعظ

 (.50-49: 18ر: ی)مزامتا ابداآلباد 

حا یافت که سرانجام مسیش یان افزایهودیان یدر م یهمگان ی، باوریت رومیدر دوران حاکم

ه افت کین انتظار توسعه یا یالدیبخشد. تا سده نخست م یید تا مردم را از رنج، رهایآیح( می)ماش

، بلکه رهاندیمتنها آنها را از ظلم و ستم آورد و نهیده را گرد میح، مردم برگزیق ماشیخداوند از طر

 .(Garza and Shlomo, 2015: 10)سازد یل برقرار مین اسرائیهود را دوباره در سرزمی یاسیت سیحاکم

از را  یمنصوب اله ید به آمدن رهبر و منجیهوه، هرگز امین زمان، پرستندگان با اخالص یاز ا

 گاهی هم .(5 :23 ،ای)ارمشود یاشاره م مثابه پادشاه موعود ن رهبر منتظر بهیبه ا گاهدست ندادند. 

 ؛15-13: 52 ،اءی)اشعمخلص  ایعنوان بنده ز بهین یو گاه (5-2: 5 ،ینب کاهی)مخوب  یمنزله چوپان به

 (.24: 34 ،یال نبیحزق

وند خورده و در پرتو آنها یهود پی یقوم یهابا آرمان قاًیدر کتاب مقدس عم «نجات»مفهوم 

ال، عاموس و یال، دانی، حزقینب ییا، اشعینب ییاهمچون ارم ییهاکتاب .شودیر میتفسیر و تعب

ن یند. اکنیک به هم منعکس مینزد یانیهود را با بیشه نجات قوم یطور خاص اند نها بهیمانند ا

 یهاییگوشیپدر چارچوب  ح(، عمدتاً یحا )ماشیو انتظار مس یی، موعودگراییگرا، آرمانییگرایمنج

از میان این انبیا، نخستین کسی که به کتابت این  اسرائیل، عرضه شده و ظاهراًبنی یانبیا

 یاندهیان به آیهودین جهت، ی. از ا(15-13: 9، )عاموسعاموس بوده است  اقدام کرد هاییگوشیپ

همان  یعنی ،ییحایآنان را در قالب ظهور دوره مس یهاها و آرمانزوآر یدوار بودند که تمامیام

 یبر دوره پادشاه تأکیدگذشته با  ییت دوره طالی. اهمکردیمحقق م ،دوره جالل و شکوه گذشته

هود به یت یآن دوره و حاکم یایهود همواره درصدد احیخ یاست که تار یقدر مان بهیداوود و سل

روزگار خوش  ییعصر طال»عنوان  که از آن تحت یدوران ؛ی حرکت کرده استاشکل اسطوره

 .(Levinas, 1990: 32)شود یاد می «باستان
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ست، اما اذعان به ین (Tanakh) در تنخ ییموعودگرا یبرا یچ ارجاع واضح و روشنیهرچند ه

مان از ز خصوصاً ،یهودید یاز عقا یوسته و مهمیل، بخش پیفرزندان اسرائ یینها ییح و رهایماش

من »د: یگویح میظهور ماشباره در ،هودیشمندان یاز اند ،مونیماست. ابن ،یآغاز دوران تلمود

یز . و ن(Waxman:1958: 176) «دانمیو چه وقت؟ نم یمان دارم. اما کیح ایشدت به آمدن ماشبه

ی ها را داورم صادر خواهند شد. و او امتیون و کالم خداوند از اورشلیعت از صهیشر»آمده است: 

 .(4-2: 2 ،اءی)اشع «خواهد نمود

رام نشان آیسرزمشان را در ید و ایگر برخواهد گزیل را بار دیعقوب ترحم فرموده، اسرائیخداوند بر 

را برداشته شانیها اد و قومیعقوب ملحق خواهند گردیشان ملحق شده با خاندان یخواهد داد و غربا با ا

 یزیکن و یبندگ یبران خداوند یشان را در زمیل ایبه مکان خودشان خواهند آورد و خاندان اسرائ

 (.4-1 :14، اءی)اشعمملوک خود خواهند ساخت 

 هودیدر نگرش  گرایانهعمل ییو موعودگرا ییرها

 ند. یکی از رویکردهای جدیداررهایی و موعودگرایی در اندیشه یهود رابطه تنگاتنگی با یکدیگر 

از اندیشمندان یهودی  (،Kalischer) موعودگرایی در نگرش یهود این است که بنا به تعبیر کالیشر

 یندی با دخالت عوامل و اقدامات انسانی محقق خواهد شد:آسده نوزدهم، ماشیح موعود از طریق فر

چ یکباره و بدون هیح موعود ما بهیداشته باشد که ماش یاشهین اندید چنیکس از قوم ما نباچیه

باره و کییهوه بهتوان انتظار داشت که ید و نمیو نبا ؛دکنو ظهور  دون نازل شیبر زم یامقدمه

آغاز .. . فرستد ل، فرویان قوم پراکنده اسرائیح را از بهشت به میدن در شوفار، ماشیناگاه، با دمبه

 یها و مردم برابر اراده و خواست حکومت یز مبتنیو ن یعیق عوامل و حوادث طبی، از طرییرها

 .(Waxman, 1958: 177) مقدس استن یهود در سرزمیهم آوردن قوم پراکنده  گرد

ا آنچه یاست )یانه گراو عمل یستبر باور صرف ن یکرد مبتنین رویدر ا ییاذعان به موعودگرا

در مقدمه  (Alkalai) یکه آلکاالچنان ،نامند(یم یعیند طبیآشر، فریچون کال یهودیشمندان یاند

 سد:ینویکتابش م

، استقرار مجدد قوم و ظهور موعود ما، ی، رستگارییکه رها یال باشین تصور و خید بر ایتو نبا

کدام  شوند. هریک روز بر ما وارد میدر  باره و دفعتاًکیی از هم هستند و تمام آنها بهجدا یامور

هود با ظهور و یقوم  یید آغاز زمان رهایکه بگو ی... و هر کس از آنها زمان خاص خودش را دارد

م ددهیش از سپید پید خورشیاست که بگو یشود، همانند کسیمحقق محا )پسر داوود( یآمدن مس

 .(Leaman, 1995: 179)است ناپذیرفتنی منطق و بدون ین سخنید و ایخواهد تاب
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 حال در چراکه ندارد، یحیماش چیه لئیاسرا ،(Rabbi Hillel) للیه خاخام گفته یمبنا بر

 دیشا. است کرده تجربه را آن( انیهودی پادشاه (Hezekiah) اهیهزک حکومت دوران در زین و) حاضر

 تضاد در و ،(حیماش به دست) انهیموعودگرا ییرها بلکه ،ییرها به دیام یبرا نه باشد یانکار نیا

 یبرا ن مقدمات الزمیاز ا یکی. (Saperstein, 1992: 4) شودیم تیهدا خدا یسو از که ییرها با

ان یهودیم و آغاز بازگشت یمجدد اورشل یتحقق بازسازکند( یح میتصر یکه آلکاال)چنان ییرها

ازمند یتنها ن، نهییکند که تحقق رهایح مین تصریچن ل است. او بعداًین موعود اسرائیبه سرزم

دگاه، بر زبان ین دیا یز هست. درهود نیازمند حضور مردم یل، که نیمقدس اسرائ نیوجود سرزم

ل ین زبان به دلیاست که ا ین در حالیا ،شودیم تأکیدهود یعنوان زبان واحد و مقدس  به یعبر

رو که زبان مقدس است از آن یزبان ؛شدن استرنگها در حال کمتیگر ملیهود با دی یختگیدرآم

درن م یو بشرساخته عبر یزبان مصنوع عرضهل و با ئیالبته در اسرا د.یگویکه خدا با آن سخن م

 د.شوت یا و تقوین زبان احیکوشش شده است ا

ح، وجود موانع یظهور ماش ین مانع برایترو مهم یکیزیف یی، تحقق رهایین مرحله رهایآغاز

کردن ی رهارو است که برانیان بروند. از ایا از میح شده ید تصحین جهان است که بایدر ا یماد

 یخال دیمقدس نبان یاست که سرزم دلیلن یو به همکوشید د یل بایارض موعود و ساختن اسرائ

رساندن و تالش یاریوجود دارد که جز با  ین تلقی. ا(Koslowsky, 2002: 181)بماند  یران باقیو و

 یو ماد یکیزیف یندیآفراز  یی، نقطه نهاییچراکه رها ؛آنان محقق نخواهد شد ییهود، رهایخود 

ز ین (Moses Hess) هس یر است. موسیپذان امکانیهودی یو همبستگ یاریاست که تحقق آن با هم

 یهار ملتیمانند سا یهودی یمل یاست که قائل به آزادساز یهودی یشمند موعودگرایگر اندید

شدت قائل به آمدن هس به .(Patai, 2007: 109)هود( است ین ییبر منطق آ تحت ظلم و رنج )بنا

 حایمس استمعتقد ز ینکه او نی. ضمن انامدیم «تیهودیروح » را که او آن یزیح است، چیماش

 طفق تیهودی روح در( خواهد آمد. یکیزیو متاف یی)و نه ماورا یعیطب یندیآفرق تحقق یاز طر

 آمده، مزمور در آنچه یمبنا بر. است یروحان و یماد زمانهم صورت به که دارد وجود جهان کی

 .(Kushner, 2008: 10) است خداوند از آکنده جهان کل

ست، بلکه ین ینید یاعتقاد و اذعان صرفاً  ییموعودگراکال، یان رادیدگاه موعودگرایاز د

برای  یند تحقق ظهور ماشیح و نیز اقدامات عملیآدربردارنده لزوم مشارکت یهودیان در فر
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معتقدند  یمذهب یهاستیونیرو، صهیناز ا .یز هستآمدن زمان موعود نشیظهور و پ سازیزمینه

در  یهودیت یس و تداوم حاکمیسأتحقق، ت یموجود برا یهاها و امکاناز فرصت یهودیاگر هر 

و مانع از تحقق کامل  دچار مسئله کردههود را یت یموجود یرد، به نوعیارض مقدس بهره نگ

  .(Waxman, 1958: 185)شده است  ییند موعودگرایآفر

ل، یارض مقدس اسرائ یبر تمام یهودیت یس حاکمیسأدگاه، تین دیا طبقن، یافزون بر ا

د، نیآن فریست، بلکه این ییل موعودگرایتکم یبرا یالزم و ضرور ایاز و مقدمهینشیپ صرفاً

از  یکردن از هر بخشنظرصرف ،نیهود است. بنابرای ییل موعودگرایاز تحقق و تکم یامدیپ

یل بر سر تحقق و تکم یجد یز مانعیو ن ینید یهال، تخلف و نقض آموزهین مقدس اسرائیسرزم

 دادند در انجامیز بایاست که دولت ن یجد یتیمورأن میا .یح استو ظهور ماش ییموعودگراند یآفر

 .(Koslowsky, 2002: 185)افتد یبه مخاطره م یجد ینحو ت آن بهیآن کوشا باشد وگرنه مشروع

 حمله در معرض که است یموضوع سم،یونیصه پروژه ابژه اسرائیل، دولت تیمشروع

معتقدند  کهاست  بوده یافراد محل توجه ژهیو یصورت بهموضوع  نیا. است گرفته قرار نظرییفلسف

 به تا شدندیم ختهیبرانگ ستیبایم هاستیونیصه ن،یبنابرا. است تیهودی با تضاد در سمیونیصه

 دارد یهودی سنت در شهیر سمیونیصه که دادندیم نشان ستیبایم. آنها دهند پاسخ هاحمله نیا

 . (Novak, 2015: xiii-xiv) است مشروع یاخالق الزام نوعی اسرائیل دولت یبرقرار نکهیا و

 یاریبس نجات لزوم یحت و امکان ،1930 دهه توسعه حال در بحران در بود یمدع ونیگوربن

 نیچن در. داشت وجود نیفلسط نیسرزم از یکوچک بخش در هانآ مستقرکردن و هودی مردم از

 شدنرد از پس. شدیم محققداشتند  انتظار که یدولت و افتندییم نجات اروپا انیهودی وضعیتی

 به را یتوافقات تا شد آن بر یو ،1933 سال در مسلمان و عرب رهبران یسو از شنهادیپ نیا

 صورت به یجزئ یحلراه او شنهادیپ. دکن جادیا دهیا نیا تحقق راه در یضمن و حیصر صورت

. هاعرب با نیرید یدشمن و اروپا در هودی مردم( اندوهناک) تیوضع بود؛ لهئمس دو یبرا زمانهم

 ییموعودگرا سمت به یکیدئولوژیا ییموعودگرا ینوع از ستیونیصه (prometheus) پرومتئوس

 . (Ohana, 2010: 43) افتی جهش گراعمل

 یهادهه در که گونهآن ل،یاسرائ تیوضع و هولوکاست کس،وارتد یهاستیونیصه باور به

 یخواهانفصال ینوع کس،رعب بلکه ،شودینم درک ییرها و دنیکشرنج حسب بر بود، 1980 و 1970
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 تناییاعیب مجازات بلکه نبود ییرها یمناد هولوکاست. بود یلئیاسرا و ییاروپا انیهودی انیم

 یبرا یاهندیآ چیه که است مسیونیصه یادعا ینا بر یدأییت و سمیونیصه به ییاروپا تیهودی

 حسب بر یلاسرائ دولت جادیا ،این حال با. ندارد وجود موعود ارض از رونیب و اروپا در انیهودی

 در یتیاولو به ،یهودی ییرها سکوالر یالگوکهن کی عنوان به دولت،. شد عرضه و درک ییرها

 قدرت تمرکز ،یمدن نید در ییغا یوفادار و پرسش سوژه و افت؛ی دست هودی مردم خصوص

 یخواهیبرتر رسالت و ییموعودگرا ی،سنت میمفاه واقع، در. شد یمرکز دولت در یاقتصاد

 در یهودی دولت بودن لزوم زین و دارند عهده بر آن مردم که یبخشییرها نقش و جهان تیهودی

 شودیم عرضه ینور مثابه به یهودی دولت صورت، نیا به. دهدیم نشان را عرب یکشورها انیم

 قدرت تمرکز ن،یبنابرا. درخشدیم مقدس کتاب یهاگفته یمبنا بر مقدس، نیسرزم از که

 را بودندهیبرگز یحت و رسالت ،ییرها ی،هودی یسنت میمفاه عنوان به یمرکز دولت در یاقتصاد

 به ییغا یوفادار و تقدس کاربست با رکا نیا. کندیم ترجمه سکوالر مدرن دولت -ملت زبان به

 دنمان هود،ی مردم بهانه به گاه که ،ردیگیم صورت یهودی یبودگملت طورنیهم و سمیونیصه دولت

  .(Gurkan, 2009: 172; Selengut, 2015: 29-59) شودیم انجام ،یهودیریغ یهاتوده

نشان  یدادنیش را با قربانیخو یت الهیآمده و ماه یهودیاز منابع  یاریح در بسیت ماشیشخص

ش از هر یح را پیها ماشیهودیاز  یاریامروزه بس .(Shlomo, 2015: 93)د انجام شود یدهد که بایم

را از جنگ و وحشت نجات خواهد داد. او هر  اسرائیلد که نکنیم یتلق یاسیس یتیشخص ،زیچ

ا خواهد یاحد از دست داده باشند یان تبعیو سال هادههو مردمانش در طول  اسرائیلکه  یزیچ

 دهکر انتقاد آن از ،ترشیپ هاسال که است یزیچ همان دیشا نکته نیا. (Osterman, 2015: 5)کرد 

در خوانش  یهودی یهاارزش بودمعتقد  ،تیهودیهود و یاز منتقدان  یکیعنوان  به ،چهین ند.بود

 .(Holub, 2016: xix)ند در جامعه معاصر یشانیلفه انحطاط و پرؤن میترآن مهم یگراعمل -یافراط

را با  یهودیم یز مفاهیو ن یسم آلمانیلئادیهود، که ای یشمندان نئوکانتیاز اند ،هرمن کوهن

 یجهان ییگراانساناش، در انهیدر وجه موعودگرا ت، خصوصاًیهودیاست معتقد خته، یگر درآمیکدی

ن یادیشه بنیز ریت و نیهودی یمثابه ستون اصل د بهیامبرانه را بایپ یینکه موعودگرایان است و اینما

 یمبان ،در اساس ،هود(ی) ییگراچون خاص یهودیم ی. مفاه(Cohen, 1995: 180)کرد  یآن تلق

 کند که:یح میهستند. کوهن تصر یجهان ییگراانسان یمذهب
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ل، یشود و انتخاب اسرائیاست که به بشر داده م یتین( در واقع ظرفیا بهتریانتخاب امر خوب )

 ن رفتن( نوعیسمت بهترشدن )بهمنجر به انتخاب، ییق توسعه موعودگرایاست که از طر یمفهوم

 .(Ibid.: 182) دشویبشر م

ش یگرا یمعنا ، بهییز موعودگرایبودن و ن، اذعان به منتخبیهودی ییگراد کوهن، خاصیاز د

ر به ت منجی، بلکه در نهایستن یرعقالنیغ یکردهایا اتخاذ روی یگرانه دیسمت خشونت عل به

 ییاست موعودگرامعتقد ز یهس ن ی. موس(Ratzman, 2011: 18)شود یم یجهان یاجتماع یرستگار

ه یتک یهودیسم یونالیکه بر ناس یاست. و کل بشر یسمت آزاد بخش بهدر واقع روح الهام یهودی

ن یا .یدگوین سخن میبازگشت به ارض موعود در فلسط یهود براید یاق شدیکند، از اشتیم

بخش که الهام یاجامعه ؛دشویو اشتراک منافع م یبر برابر یمبتن ایجامعهجاد یبازگشت باعث ا

ت یهودید او، یشود. از دیهود می ئالدیا یل به هارمونین یتالش در راستا یها برار ملتیسا

و  یجاد هارمونیا یبرا یله مادیاز ابزار و وس اییرماو ایدهیا این ید یریگن نمونه از بهرهیبهتر

 زد.یهم آم ی دراسیرا با اقدامات س یات جهانیدر تالش است اخالق یواست.  یاجتماع یسازوارگ

 یهااستیاست سمعتقد ز یراتزمن ن .سم اشاره داردیونیدر عمل به صه یانینحو نما ب بهین ترکیا

فا یعنوان بال راست آن( ا به ی)حت یستیونیدر تداوم تفکر صه ینقش مهم یهودیانه یموعودگرا

 .(Ibid.: 20-23)کند یم

 جهینت

و  ی، کشتار، بردگید، آوارگی( همچون تبعینیا عی ی)ذهن یخیق تاریعم یهاهود با رنجیخ یتار

ان یرو است که برخالف ادنیها و اقوام مختلف همراه بوده است. از احکومتبه دست ن قوم یاسارت ا

هود، از مفهوم ی الهیاتق و یعهد عت اند،داشته تأکید «یرستگار»بر مفهوم  که عمدتاً  ،یمیابراه

رهایی به عنوان یکی از مفاهیم و نشانگان مرکزی و مهم در د. نیگویسخن م «نجات»و  «ییرها»

ه فردی و اجتماعی است. در حالی که در بعد فردی آن بر لزوم بعهد عتیق، مبتنی بر دو جن

ویژه در راستای توبه و اصالح به عمل صالح،دادن هایی همچون انجام پیشگیری و خودداری از کنش

شود، بعد جمعی رهایی رویکردی ایجابی و قدرتمند در راستای این کید میأاندیشه موعودگرایی ت

ن قوم یو نجات ا یهود است که رستگاری یجمع ییبر رها تأکیدبا  ،در واقع کند.امر را پیگیری می

حاصل خواهد  گرید یکردن و تحقق در جهانبا صبر ه لزوماً هدف نن یا شدنمحقق شود ویمحقق م
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از  یهودیکه متون مقدس  یزمان ،یعبارت است. بهپذیر تحققن جهان یر همد که الزاماً بل، شد

 نیهود است، در کنار آن بر ایقوم  یینها ییکه ظهور او همراه با تحقق رها دیگویمسخن  یموعود

و اقدام  یاست که همبستگ یجود مقدماتن موعود، مستلزم ویدارد که ظهور ا تأکیدمهم نکته 

 طلبد.یان را میهودی یجمع

نهایی در هم تنیده شده،  «نجات»و  «یرهای»رو که با مفهوم موعودگرایی یهود، از آن

 یملو ع ینیست، بلکه مستلزم اقدامات عیتنها موجد انفعال و انتظار صرف ناست و نه یانهگراعمل

ان به ارض یهودیبر تأکید بر بازگشت  یدر درجه نخست، مبتن ییگران عملیاست. نمود بارز ا

که با نگرش  یکرد هنگامین رویدر آن است. ا یهودی یل دولت ملیمقدس، و سپس لزوم تشک

 یریگشکلهمراه شد، موجد  یاسیسم سیکالین قوم( و رادیده بودن ایبرگز ی)ادعا هودی ییگراخاص

ان ینما یاسیسم سیونیصه یدئولوژیآن در قالب ا ینیکال شد که نمود عیراد ییموعودگرا ینوع

برد. ان بهره بیهودیه یش علاییادعا یخیده ستم تاریده است از ایسم همواره کوشیونیصه د.یگرد

 یبرا جدید ییمبنا ،دهین ایثر بوده است. اؤار میبس یاجتماعیاسیس ساحتن موضوع در یا

ی خیتار یداده است. بازخوانبه دست  اسرائیل،ژه در یوبه ،انیهودی یو جمع یت فردیهو یبازخوان

ت یخاص از هو یاگونه یابیساز ساختنهیک، زمیدئولوژیای ن تراث فکریا یگرفته بر مبناصورت

 که عموماً ایمسئله ی شده است؛اشغال یهانیژه در سرزمیوان، بهیهودیان یو فرهنگ در م

 یکر. نظم فدارندتوجه اسرائیل، به آن سم و مخالفان یونیشمندان پساصهیخصوص اندبه ،نتقدانم

و  یت خودیهوبه  یند، ضمن معنادهین فرآیاز ا یریگبهرهیده است با کوش اسرائیلمستقر در 

 ز گسترش دهد.یاش را نسازانهدگرسازانه و خصومت ی، مرزهاآن یبندصورت

، که با «ییموعودگرا»و  «نجات»، «ییرها»، «رنج»م یانسان و جامعه برساخته از دل مفاه

فرد دارد. در  به خاص و منحصر یت و صورتیفیشده، ک یبندگر مفصلگرا و کنشی عملکردیرو

 شکوهمند یخیگذشته تار یایاح یمبان یابیدنبال رد ن افراد بهیا ی،و مل ی، اجتماعیساحت فرد

و درد  ه رنجیپا بر کهد نآن ینان در پیش هستند. ایقوم خو یست برتر برایبه ز یابیز دستیو ن

ها همبسته و همگرا شوند. در متیو نامال ینابهنجارن یمشترک و لذت برآمده از رفع و زدودن ا

یک دئولوژیاز منابع و مصادر ا یان نوشتار گونهیشده در ای مطرحم و روندهایمفاه ،قتیحق

، دید هین زاویاند. اافتهیخ معنا یهستند که از خاستگاه مذهب برخاسته و در بستر تار یاسیس
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ها ج افراد و گروهیکند که به دنبال بسیجو موگرا را جستو عمل کنشگرانه ییاز موعودگرا یاگونه

ن منطق، که برآمده از یو نجات است. در ا یبر آزادساز یمبتن یهااستیاز س ینوع یدر راستا

گرا و معطوف ی عملشناسو جامعه یشناس، فرجامیشناس، انسانیشناسی، هستیشناسشناخت

 ت.انت اسیعت و دین شرین به اامنؤگر میوند با نجات جامعه و دیده است، نجات فرد در پیبه عق
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