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 این و انگیز دهشت های لعنت ۀدربردارند که خوانیم می را خوکوتایب شایپارا هفته این

  .دنکن خیانت خود الهی رسالت به اگر رفت خواهد چه لسرائیا ملت سر بر که است هشدار

 ملت اگر گویند می ها لعنت  .برود خطا راه به که یتاریخ برای میزآ نبوت پیشگویی یک

 نیز سیاسی و اقتصادی ،فیزیکی نظر از ،دبگذار کنار را خود روحانی و معنوی راه لسرائیا

 غربت در تبعید به مردم  .کردخواهد تجربه را مصیبت و شکست ،ملت  .خورد دخواه شکست

 بنا که است انگیز هراس بخش این قدر نآ  .برد خواهند رنج زارآ و پیگرد از و رفت خواهند

 ملتی توان می دشواری به  .یمخوان می خفه صدای و پچه پچ حالت با آنرا کنیساها در ،رسم به
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  .گویدباز آنرا حکایت تا باشد مانده زنده ،گذرانده سر از را ای فاجعه چنین که کرد تصور را

 دلگرم از یکی و کند یم تغییر کلیدی ۀدرونمای ،بعد اندکی.  شود نمی ختم اینجا شاپارا این اما

   :خوانیم می را تورات های وعده ترین کننده

 نخواهم تنها را آنها ،هستند خود دشمنان سرزمین در که زمانی ،این وجود با اما

 از پرستان بت چشم برابر در که را نشانیاکان با خود عهد نانآ خاطر به  ...گذاشت

 خداوند من :هستم آنها خدای زیرا ،آورد یادخواهم به کردم خارج مصر سرزمین

 (۴۴:۲۶-۴۵ الویان) .مهست

 یک همچون امید نه :است امید ِ زایش این  .است انسانی ِ روح ِ تاریخ در چرخشگاه یک این

 ،لوترکینگ مارتین قول به و تاریخ خود صورتبندی همچون امید  ،بلکه ،میل یا ،آرزو ،رویا

 .کند تنبیه است ممکن او .است عادل خداوند .انسان ِ روحی ِ جهان برای ربستیاد همچون

 خواهد وفا خود عهد به و شکند نمی را خود کالم اما .سازد نهان را خود ۀچهر است ممکن

 .گرداند بازخواهد خانه به را آنها او  .داد خواهد نجات را شفرزندان او  .کرد

 یهودیت من که حد نآ تا ،است غرب تمدن به یهودیت های مشارکت بزرگترین از یکی میدا

1 .نامم یم "بشریت گفتگوی در امید صدای" را
  

 در که خدایانی به باورمند مردمانی با داشتند وجود باری فاجعه های فرهنگ ،باستان دنیای در

 بهترین  .بودند ها انسان بدخواه فعاالنه ،حالت بدترین در و تفاوتبی ما وجود به ،حالت ینبهتر

 اما نهایت در  .بود آنها خشم فرونشاندن یا و توجه ختنبرانگی از پرهیز ها آدم برای ممکن کار

 یمانآرزوها کشتی که کند می حکم ما سرنوشت آنها دید از  .بود بیهوده هم ها تالش این ۀهم

 هیچ .  یهودیتبودند یونانی ،بزرگ نویسان تراژدی  .بشکند درهم ها خرهص با برخورد در

                                                 
1
 Jonathan Sacks, Future Tense: A Vision for Jews and Judaism in the Global Culture 

(London: Hodder & Stoughton, 2011), 231–252. 



            

3 

 
 

 آنتیگونه یا ادیپوس ،[آشیل] اخیلوس با برابر تراژدی هیچ و سوفکل چون یسینو نمایشنامه

  .نداشتدربر نآ یونانی معنای در تراژدی ِ معادل ای واژه حتی تورات ۀمجموع  .نکرد تولید

   .بگیرد وام را تراژدیا ۀکلم باید می مدرن عبری زبان

 ،جهان وجود ،نآ در که غرب معاصر فرهنگ مانند ،آمدند سکوالر های فرهنگ سپس

 کس هیچ قصد که است معنا بی رویدادهای از ای مجموعه ۀنتیج ،خودآگاهی و انسان زندگی

 به که است این  دانیم می اطمینان با چه نآ تمام  .است نداشته بخشی نجات هدف هیچ ،نبوده

 این برای  .ایم نداشته وجود هرگز گویی سپس و مرد اهیمخو ،کنیم می زندگی ،آییم می دنیا

 آرزویی ،دانستند می "بیداری در رویایی" آنرا ارسطو مانند اما ،نبود ناشناخته امید ها فرهنگ

 علم یا باستان یونانیان دیدگاه در که چنان .باشند دیگر ای گونه به امور ایکاش که خصوصی

 که کند نمی تایید چیزی هیچ تاریخ جهتگیری در یا واقعیت بافت در ،شود می دیده امروزی

  .دباش این از بهتر یا دیگر ای گونه به توانست می انسان شرایط

 -می سلیمان ۀجامع کتاب آغاز در آنرا نظیر  .نبود دیدگاهی چنین از خالی یکسره ،یهودیت

 بعدها ،داشته وجود این از پیش چه هر .است بسته ِ دور یک ،زمان ،آن ۀنویسند دید از  .یابیم

 چیزی هیچ  .است یکسان ِ یرویدادها ِ پایان بی ِ تکرار از ای مجموعه تاریخ  .بود خواهد هم

 :شود نمی گرگوند راستی به

 ،بود خواهد باز ،بوده چه نآ

 :شد خواهد انجام هم باز ،شده انجام چه نآ

 (۹:۱ سلیمان ۀجامع) .ندارد وجود آفتاب یرز در ینوی چیز هیچ
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 کتب و انبیاء کتب ،تورات ۀگان پنج اسفار] تنخ ۀمجموع در استثنایی ییصدا لیمانس ۀجامع اما

 دهد می هئارا متفاوت بسیار دیدگاهی ،خود اعظم بخش در تورات ۀمجموع  .است [کاتبان

 انتهای که ایم شده فراخوانده طوالنی مسیری به ما  .ندپذیرتغییر بشریت ِ امور که این بر مبنی

  .پردازد می تراژدی ِ یولصا ِ رد به امید نام به یهودیت  .است ماشیح دوران و رستگاری نآ

ِ  درون به ماورایی امری که ای نقطه ؛داند می استعال ۀنشان را امید ،برگر پیتر نام به یشناس جامعه

 را امید توان .  نمیندارد عقالنی حتی یا یرناگز عنصر هیچ امید  .کند می رسوخ یانسان ِ شرایط

 به نسبت تراژیک حس که کسانی . حال زمان یا گذشته از ای داده هیچ به دانست مربوط

 به پختگی با همراه پاسخ ،بوده کودکانه خیالپردازی و توهم یک امید که ندآنبر ،دارند زندگی

 ِ رواقی ِ فضیلت ِ پرورش به که این و است جهان ِ ذاتی ِ بیمعنایی ِ پذیرش ،جهان در ما جایگاه

 جهان بر حاکم ِ واقعیت که این :دارد متفاوت دیدگاهی بر رارصا ،یهودیت .بپردازیم بودناپذیر

 ما   .نیست بیتفاوت ما وجود دربرابر و نابینا ما آرزوهای پیشاروی  ،ناشنوا ما دعاهای به نسبت

 ِ جبر یک همچون بیعدالتی و رنج پذیرش از و هستیم جهان یلتکم ِ پی در که نیستیم اشتباه در

  .زنیم میباز سر محتوم

 -برمی آن به  پیدایش سفر پایان در راب دو  .است کلیدی مفهوم یک دیدگاه این  تورات در

 دهند می اطمینان عهد خاندان اعضای دیگر به یوسف سپس و یعقوب ابتدا که زمانی :خوریم

 سرزمین به را آنها ،نموده وفا خود عهد به خداوند  .بودنخواهد ابد برای مصر در آنها اقامت که

 جایی در تر تمام هرچه شکوه به را کلیدی مفهوم این ،ومد بار   .ددا خواهد گشتباز موعود

 است ممکن که هایی رنج بدترین از پس حتی لسرائیا گوید می مردم به موسی که شنویم می

 :بود خواهد خداوند عنایت مورد همچنان و یافت نخواهد زوال ،بیایند ملتی سر بر

 دیگر بار و نموده مرحمت شما بر ،ساخته بلند را ناتبخت شما خدای ،ندواخد سپس

 گردهم ،ساخت نات پراکنده آنها میان در خداوند که هایی ملت ۀهم میان از را شما
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 رفته اسارت به ها آسمان زیر یها سرزمین دورترین در اگر حتی  .آورد خواهد

 (۳:۳۰-۴ تثنیه) .گرداند بازخواهد ،کرده جمع را شما خداوند ،باشید

 قول  خداوند اینجا  در   .یدآ می الویان سفر های لعنت پایان در مورد این در کلیدی متن اما

 ِ نومیدی برای دلیلی هرگز و شود نمی نابود هرگز ،ورزد گناه لسرائیا اگر حتی که دهد می

  .گشت بازخواهد نهایت در اما ،برود تبعید به است ممکن لسرائیا .شتاد نخواهد مطلق

 -نمی پا زیر را خود عهد گاه هیچ خدا اما ،بگذارد زیرپا را خدا با عهد است ممکن لسرائیا

 نآ سرنوشتی هیچ که گوید می ما به  .است تورات های گفته ترین مومنانه از یکی این  .گذارد

 و ابدی تبعیدی هیچ ،نیست نهایی شکستی هیچ  .دخشکب نآ در امید که نیست برهوت اندازه

  .نیست داستان ِ آخر ِ کالم ،تراژیکی ِ رویداد هیچ

 که گفت مردم به هوشع  .رساندند را پیام این ،خود روش به یک هر ،انبیاء ۀهم موسی از پس

 .ندام خواهد باقی وفادار همسری خداوند اما ،اند کردهرفتار خیانتکار همسری مانند آنها هرچند

 یرمیا  .کرد خواهد بازسازی را ها ویرانه ترین متروک حتی خدا که داد اطمینان آنها به عاموس

 با ایشعی .گشت بازخواهند بابل از که بدهد اطمینان مردم به تا خرید ناتوتآ در کشتزاری

 .شد امید شاعر به تبدیل ،زوال بی و آمیز صلح دنیایی پیرامون خود نبوت رویاهای

 است رویایی ،انگیزترین هیبت ،الویان سفر ۲۶ باب از گرفته الهام ِ امید ِ های نبوت تمامی از

 اما ،دید خشک یها استخوان از پوشیده دشتی شکل به را عهد مردمان  ،نبی حزقیال آن در که

 (۱۱:۳۷-۱۴ حزقیال ) ".گرداند بازخواهد اسرائیل سرزمین به را ما" که شنید را خداوند قول

 پیش و  الکاستاه از پس یهود ملت ِ سرگذشت ِ یادآور اندازه این تا ادبیاتی هیچ در متنی هیچ

 در آمیز نبوت ای گونه به ایمبر هرتز نفتالی  .نیست  سال۱۹۴۸ در اسرائیل کشور ۀدوبار تولد از

 او  .کرد اشاره حزقیال متن به ،شد اسرائیل کشور ملی سرود سرانجام که یشعر های واژه
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 ملی سرود که نیست اتفاقی اصال ."نرفته برباد هنوز ما امید" ،تیکواتنو اودا لو اود :نوشت

  ."امید" معنای به ،دارد نام هتیکوا ،اسرائیل

 :نویسد می و داند می بشریت ۀسازند عوامل از یکی آنرا برگر  ؟یدآ می کجا از امید

 به خود هستی ِ دادن طبس راه از انسان  .است آینده به متمایل همیشه بشر موجودیت

 عدبُ امید ...کند می تضمین را خود وجود ،عمل و خودآگاهی ِ قلمرو دو هر در آینده

 های تیسخ بر انسان که است امید راه از  .است انسان "مداری آینده" این اساسی

 های سختی وندر انانس که است امید طریق از و  .شود می چیره حاضر ِ مکان و زمان

 2  .یابد می معنا ،جانکاه

 شدنراد بچه ،ازدواج ،بلندمدت های پروژه به پرداختن ،کردن ریسکِ توانمندی ما به امید نهات

 :دهد می را نومیدی به تسلیم از خودداری و

 که هست امیدی [humanitas] انسانی طبیعت ِ درونی ۀهست در که رسد می نظر به

 اما ،است توهم یک امید این که گوید می تجربی عقل هرچند  .زند می پس را مرگ

 و گویدب "!نه" تواند می پیروزمند ِ حسابگر ِ عقل ِ دوران در که هست چیزی ما در

 در سو همه از انسان که دنیایی در. گوید می "!نه" تجربی ِ عقل های تحلیل به حتی

 از و – گوید می "!نه" مرگ به که است موجودی همچنان او ،است مرگ ۀمحاصر

 دنیای بودن واقعی به باور .است رسیده دیگری دنیای وجود به انایم به "!نه" این راه

                               -می ارزش ،آورده بیرون توهم یک صورت از را "امید" ،دیگر

  3 .بخشد

                                                 
2 Berger, op. cit., 68–69. 
3
 Ibid., 72. 
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 از بخشی همچون امید  .یافت توان می جهانیان ۀهم میان در را امید که آنم بر برگر از کمتر من

 خدا که این  :سربرآورد باورها از دسته چند دل از غرب تمدن معنوی -روحانی ِ انداز چشم

 را آنها که دارد مردمی با دیگری عهد و بسته بشریت کل با عهدی ،دارد مرحمت ما به ،هست

 ۀوعد خداوند .ختسا متحول را تاریخ از ما درک ،عهد نآ  .باشند ایمان ۀزند نماد تا برگزیده

 پا زیر را عهد خود طرف از ما اگر حتی ،گذارد نمی پا زیر آنرا هرگز و هداشت بیان را خود

   .داشتیم مین ورزیامید برای دلیلی هیچ باورها این بدون  .بگذاریم

 ما چشم ،ایمان  .نیست  یآرمانشهر ۀاید یک ،شود می فهمیده شاپارا این از که گونه نآ تاریخ

 نمی ها انسان سرنوشت در بیعدالتی یا ،بخت ِ بیرحمی ،شرایط ِ آشکار ِ بودن تفاقیا روی به را

 کسی هیچ اما  .باشد خیال خوش تواند نمی ،بخواند را الویان سفر ۲۶ باب که کسی هیچ  .بندد

 باقی یهودیت و یهودیان ،میدا بدون .بکشد دست امید از تواند نمی ،باشد حساس نآ پیام به که

 از نشانی هیچ ،دوم یا اول معبد ویرانی از پس که بود هم ممکن ،این وجود با ولی .ماندند نمی

 و داشتند نگه زنده را امید ،یهودیان که بگوییم اگر ایم نکرده اغراق  .نماند باقی یهودی مردمان

  .شتاد نگه زنده را یهودی ِ مردمان ،امید

  شالوم شبات
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