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سیر تحول در تأمالت مربوط به آموزۀ برگزیدگی قوم اسرائیل
اسداله آژیر
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(تاریخ دریافت مقاله 19/20/11 :ـ تاریخ پذیرش مقاله)12/20/02 :

چکیده
در سنت یهودی باور به برگزیدگی قوم اسرائیل ،یك باور اساسـی اسـت ـه در
دورههای مختلف فکری-دینی با تأمالت متفـاوتی مواهـه شـده اسـت در دورۀ
انبیا تا دورۀ تب بینالعهدین ،بیشتر با توصیۀ اخالقی به توبه از خودبرتربینی و
گناهان ناشی از این ویژگی قوم اسرائیل و نیز با شکلگیری مفهوم «بقیۀ قـوم»
و «درستکاران» مواههیم از دوران ظهور مسیحیت تـا قـرون وسـ ی ،مبا ـ
الهیــاتی مربــو بــه ماــدا واقعــی «قــوم برگزیــده» و دالیــل ردروندینــی
برگزیدگی ،برهستگی مییابند دیدگاه قباالیی ناظر به رسالت یهـانی قـوم در
تبعید اسرائیل برای نجات ههان و انسان ،نق ۀ ع فی در چـرخ رویکـرد بـه
مسألۀ برگزیدگی این قوم به شمار میآید در دوران مدرن ،پرس ها و تـأمالت
عقالنیتر ،و لذا بروندینیتر ،راهع به اصل این آموزه بروز می ند ه پاسخها از
انکار برگزیدگی تا توهیهات بهظاهر عقلپسندتر را شامل میشـود روشـنفکران
سکوالر در پی نفی این آموزه و دینداران تکثرگرا درصدد توهیه عقالنی آنانـد
نتیجۀ این تالشها هم ایمانی بسیار متفاوت از مفهوم عهد عتیقی آن اسـت بـا
تحول در تأمالت مربو به قوم برگزیده ،معنای برگزیدگی و قـوم برگزیـده نیـز
دچار تغییر میشود
کلیدواژهها ادیان ابراهیمی ،برگزیدگی دینی ،سنت یهودی ،عهد عتیق ،قوم برگزیده
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مقدمه
برگزیدگی قوم اسرائیل یك آموزۀ محـوری در تـاریخ سـنت یهـودی اسـت بـهدرسـتی
میتوان گفت ه «آموزۀ عهد عتیق در باب قوم برگزیده ،یعنی قـوم منتخـب خـدا ـه
بهخاطر داشتههای برتر از همۀ مردم روی زمین قرار میگیرد رتثنیه  ، 6 7لید اصلی
فهم معنا و اهمیت بنیاسرائیل است»[ ]15, p.47مفـاهیم دیگـر همـواره تحـتالشـعا
مفهوم اسرائیل قرار داشـته و بـهصـورت «سـرزمین اسـرائیل»« ،مسـیحای اسـرائیل» و
«خدای اسرائیل» بیان شدهاند مسیحیان اولیه تی خود را بهمثابه «اسرائیل هدید» یا
«قوم برگزیده هدید» فهم می ردند
این باور ،در مرا ل نخستین شکلگیریاش در تورات راسفار خمسه  ،غیر مشرو و
برای نویسندگان آن غیر پرس برانگیز بوده است در تـب انبیـا ،بـا توهـه بـه محقـق
نشدن وعدههای ناظر به ابدی بودن پادشاهی داوود ،عهد الهی مشرو به توبه و تبعیـت
قوم میشود و مفهـوم «بقیـۀ قـوم» پدیـد مـیآیـد در متـون بـینالعهـدین بـا مفهـوم
«برگزیدگان» و «درستکاران» مواهـه مـیشـویم ـه نـوعی برگـزین یـانوی از میـان
برگزیدگان نخستین را به ذهن متبادر میسازد مسـیحیان نخسـتین نـمن اذعـان بـه
برگزیدگی قوم اسرائیل ،عهد خدا با آبـای بنـیاسـرائیل را بـه موهـب ایمـان ابـراهیم و
فرزندان فهم می ردند و ادامۀ آن را در ایمان به انجیل مسیح مـیدانسـتند آنهـا نیـز
خود را برگزیدگان هدید و اسرائیل نو میپنداشتند
با ظهور مسیحیت ،اختالف میان پیروان آن و عالمان یهودی بر سر اسرائیل واقعـی و
عامل نجات بروز رد ه در پی آن ،یکی از مسائل برای تأمالت المی ،پرس از دلیـل
برگزیدگی قوم اسرائیل و ماادیق واقعی آن در هر دوره بود در این مبا بر سر اصـل
برگزیدگی اختالفی وهود نداشت ،بلکه اخـتالف در مـورد دلیـل و ماـدا آن بـود بـه
عبارت دیگر ،مبا رنگ دروندینی و المی دارند ،نه فلسفی در دوران قرون وسـ ی
نیز به پاسخهای متنو به پرس مذ ور ،پاسخ عرفانی نیز افزوده میشـود ـه شـروعی
برای تغییر رویکرد یهودیان به مسـللۀ برگزیـدگی و نجـات اسـت در دوران معاصـر ،بـا
سی رۀ ارزشهـایی هماننـد انسـانگرایـی ،ههـانگرایـی و ثـرتگرایـی ،اصـل آمـوزۀ
شیده شد و متفکران یهـودی مختلفـی
برگزیدگی مورد پرس قرار گرفت و به چال
تالش ردند تا پاسخهایی عقلپسند و بروندینی را عرنه نند ،لیکن به نظر مـیرسـد
ه محاول آن ،ایمانی تغییر شکلیافته باشد تاریخ تأمالت ناظر به قوم برگزیده ،نشـان
میدهد ه این تأمالت ،ویژگی نجاتشناسانهاش را م و بی در همۀ دورههای تاریخی
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فظ رده است ،اما در دوران باستان ،قرون میانه و عار هدیـد ،بـه ترتیـب ،تفـو بـا
بح های اخالقی ،المی و فلسفی بوده است
عهد آبا و سینا :برگزیدگی همیشگی قوم
در عهد عتیق به مفهوم عهد خداوند با آبـای بنـیاسـرائیل رابـراهیم ،اسـحا  ،یعقـوب
برمیخوریم ه هوهر آن «گزین قوم اسرائیل بهوسیلۀ خداوند» است در سفر پیدای
به ابرام یا ابراهیم وعدۀ یك قوم بزرگ یا یك سرزمین وسیع و اصلخیز داده مـیشـود
از ابراهیم خواسته میشود تا سرزمین پدری خود را رها ند و به سرزمینی ه خدا او را
به آنجا هدایت می ند ،برود5رپیدای  1 51بـه او گفتـه مـیشـود ـه «ا نـون تـو
چشمان خود را برافراز و از مکانی ه در آن هستی ،بسوی شمال و هنـوب ،و مشـر و
مغرب بنگر زیرا تمام این زمین را ه میبینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید»
رپیدای  56-51 59خداوند با ابراهیم عهد می ند ه نسلی بسیار و سرزمین نعـان
را به او و فرزندان ع ا ند
و چون ابرام نود و نه ساله بود ،خداوند بر ابرام ظاهر شده ،گفت «من هستم خدای
قادر م لق و عهد خوی را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار ثیر
خواهم گردانید» آنگاه ابرام به روی درافتاد و خدا به وی خ اب رده ،گفـت «امـا مـن
اینك عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تـو بعـد از ایـن ابـرام
خوانده نشود ،بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود؛ زیرا ه تو را پدر امتهای بسیار گردانیـدم
و تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وهود آیند و عهـد
خوی را در میان خود و تو ،و ذریتت بعد از تو ،استوار گردانم ه نسالً بعد نسـل عهـد
هاودانی باشد ،تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم و زمین غربـت تـو ،یعنـی تمـام
زمین نعان را ،به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم
بود رپیدای 8-5 57
این وعدهها به اسحا و یعقوب هم داده میشود در تمـام ایـن وعـدههـا ،دو عناـر
افزای همعیت قوم و فرزندان و تملك سرزمین نعان و پیرامون آن همواره هزء موارد
اصلی است رپیدای  1-9 18و 51-59
در عهــد ســینا نیــز ســخن از تجدیــد عهــد آباســترخرو  5 99در هریــان
 5همچنین نك پیدای 56-51 59؛ 1 51؛ 58 51
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گوسالهپرستی بنی اسرائیل و خشم خدا ،موسی برای طلب بخش  ،عهد گذشتۀ خدا بـا
آبا را یاد می ند و میگوید
بندگان خود ابراهیم و اسحا و اسرائیل را را بیاد آور ه برای ایشـان بـه ذات خـود
قسم خورده ،بدیشان گفتی ه ذریت شـما را مثـل سـتارگان آسـمان ثیـر گـردانم ،و
تمامی این زمین را ه دربارۀ آن سخن گفتهام به ذریت شما بخشـم ،تـا آن را متاـرف
شوند تا ابداآلباد 5رخرو 59 91
بنی اسرائیل بهواس ۀ مفهوم «قوم برگزیدۀ خداوند» یا «قوم خداوند» ،خود را برتر از
هر قوم و ملتی میدیدند گرچه خداوند در عهد عتیق آفرینندۀ زمـین ،آسـمان و همـۀ
آفریدگان دانسته شده است ،اما همواره با «خدای اسـرائیل» معرفـی مـیشـود از قـول
خداوند در عهد عتیق گفته میشود ه « من یهوه خدای شـما هسـتم ـه شـما را از
امتها امتیاز ردهام» رالویان  11 12یا از قول موسی ه « و مال ظه بفرما ـه ایـن
طایفه ،قوم تو میباشند»رخرو  59 99تی به موسی فرمـان داده مـیشـود ـه بـه
فرعون از هانب خداوند بگوید ه «اسرائیل ،پسر من و نخستزادۀ مـن اسـت ،و بـه تـو
میگویم پسرم را رها ن تا مرا عبادت نماید ،و اگر از رها ردن ابا نمایی ،همانـا پسـر
تو ،یعنی نخستزادۀ تو را می شم»رخـرو  19-11 1تنهـا قـوم اسـرائیل اسـت ـه
توانست صدای خدا را از میان آت بشنود و زنـده بمانـد و هرگـز خـدا قـومی را چـون
اسرائیل با معجزات نجات ندادرتثنیه 91-99 1
بنی اسرائیل قوم مقدس خدا و همچون اهنان او خواهند بود رخرو  6 53ایـن
برگزیدگی ،بنی اسرائیل را بر آن داشت تا انتظار داشته باشند ه اوالً از یك قوم وچك
به ملتی بزرگ تبدیل شوند و یانیاً سرزمین نعان را صا ب گردند؛ البته در عهد سـینا،
در قیاس با عهد آبا ،یاری خداوند به بنی اسرائیل مشرو بـه تبعیـت قـوم از دسـتورات
الهی است رخرو 6-1 53
بر این تقدس و برگزیدگی ،یك سلسله ا کام عملی هم مترتـب اسـت؛ آنـان چـون
مقدساند نباید گوشت یوانی را ه هانور و شـی آن را دریـده ،بخورنـد1رخـرو 11
 95از بنیاسرائیل نمیتوان برده خرید و تی اگر سی از آنها خودش را بفروشد ،فقط
 5همچنین نك تثنیه 8 7؛ مزامیر 11-19 521؛ خرو 5 6؛ الویان 11-12 16
 1همچنین نك تثنیه « 15 51هیچ میته نخورید ،زیرا ه تو برای یهوه ،خدایت ،قوم مقدس
هستی»
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ارگر محسوب میشود ،امـا مـیتـوان از اقـوام پیرامـون بنـیاسـرائیل بـرده خریـداری
ردرالویان 93 11ـ 11اگر یك بنیاسرائیلی خود را به غریبه بفروشد ،باید مثل ارگر
با او رفتار شود نه برده و در سال یوبیل 5نیز آزاد میشـود ،زیـرا بنـی اسـرائیل بنـدگان
خداوندی هستند ه ایشان را از زمین مار بیرون آورد رالویان 19 11ـ« 11در تاب
مقدس ،فقط برای قوم اسرائیل است ه خدا هر چند به معنای مجازی پدرخوانده شـده
است رارمیا  8 95و اسرائیل نیز فرزندان او محسوب میشوند رتثنیه [10, p. » 5 51
]244

نبوت انبیا :انذار اخالقی و مفهوم «بقیۀ قوم»
در دورۀ نخست نبوت انبیا ،یعنی دورۀ سموئیل و ناتان نبی ،تحت تأییر پیروزیهای بنی
اسرائیل با پادشاهی داوود ،سخن از آیندۀ نیـك قـوم در میـان اسـت ناتـان ،داوود را از
همیشگی بودن سل نت م مـلن مـیسـازد ردوم سـموئیل51 7ــ 59و خـود داوود
معتقد است ه خدا خاندان او را برگزیده و با او پیمانی همیشگی بسـته اسـت ،پیمـانی
استوار ه هرگز تغییر نمییابد ردوم سموئیل  1 1 19از ایـن رو تاـور مـیشـد آینـدۀ
اسرائیل پس از این ،آیندهای تضمینشده و همواره همچون دورۀ داوود خواهد بود
لیکن رفتهرفته با بروز مشکالت سیاسی ،دینی و اخالقی ،آن امید پیشین بـا یـأس و
بدبینی به آینده به هم آمیخت انبیا براساس همان عهد مشرو خداوند ،به قوم اسرائیل
اخ ار می ردند ه خدا چنین مـیگویـد «مـن شـما را فقـط از تمـامی قبایـل زمـین
شناختم ،پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید» رعاموس  1 9تنبیـه
قوم اسرائیل نیز از سر توهه خدا بـه آنـان اسـت روز خداونـد در نظـر عـاموس ،نتیجـۀ
نروری همین گناهان است ه روز غضب الهی علیه قوم اسرائیل خواهد بودرعاموس 7
 57و  52 8اشعیا نیز نخست از یأس خدا از قوم سخن میگوید ،اما سپس پیروزی
پادشاهی خداوند را نبوت می ند راشعیا  6-1 5و  1-1 1ایـن نـو مواههـه بـا قـوم
اسرائیل را در تابهای تمام انبیای «پیشاتبعید» مییابیم9
 5رعبری יובל یوول سال پایانی از هفت دورۀ هفت ساله در قانون یهودی است ه ا کام خاصی
راهع به مالکیت زمین و برده را به همراه دارد
 1همچنین نك دوم سموئیل 15 11
 9همچنین نك میکاه  6-1 5و 7-6 1؛ صفنیا  8-7 5و  56-51و 51 9؛ ارمیا  1 53و 6-1 19؛
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در نبوتهای این انبیا به مفهوم هدیدی با عنوان «بقیۀ قوم» برمیخوریم ه پیشـتر
م رح نبود این مفهوم عبارت است از تضاد موهود میان آن معنای م لـوب از اسـرائیل
ه در ذهن قوم اسرائیل بود و براساس عهد و وعدۀ الهی بـه آبـا مـیبایسـت همیشـگی
باشد ،این واقعیت تاریخی ،باع شـد تـا ایـن اندیشـۀ م ـرح شـود درواقـع ازآنجا ـه
«برگزین و عهد دو امر به هم پیوستهاند ،بهگونهای ه وفاداری بـه عهـد بـرای تـداوم
برگزیدگی نروری است» ] [11, p. 68و ازآنجا ه انبیـا ا سـاس مـی ردنـد ایـن عهـد
توسط بنی اسرائیل وفا نشده است ،بنابراین نوعی گزین دوباره ،اما ایـن بـار اخالقـی و
دینی ،از میان قوم برگزیده م رح میشود اندیشۀ «بقیـۀ قـوم» در قیقـت بازنماینـدۀ
همین گزین یانوی اخالقی و دینـی اسـت عـاموس ایـن عـده از بنـی اسـرائیل را بـه
هیزمهای نیمسوختۀ بههامانده از آت رعاموس  55 1یا گوسفندهای هانبهدربـرده از
شیر درندهرعاموس 51 9تشبیه می ند و در امان ماندن این بقیه را نه تاادفی بلکه به
خاطر توبۀ قوم میداندرعاموس  51 1سایر انبیای پی از تبعید و همزمان بـا آن نیـز
این اندیشه را پیگرفتند 5بااین ال ،اصل برگزیدگی قوم اسرائیل همچنـان در ذهـنهـا
پابرها ماند و تی توهه به «بقیۀ قوم» نیز به نوعی محاـول آن برگـزین عـام اولیـه
محسوب شد
انبیای پس از دورۀ تبعید بابلی ،تاورشان بر این بود ه خداوند دوباره به قـوم خـود
ر مت آورده است ،دورۀ صلح و فراوانی برای بنی اسرائیل فرارسیده است و خـدا دیگـر
قوم را مجازات نخواهد ردر جی 3-6 3؛ ز ریـا  55 8بنـابراین ،در نگـاه انبیـای
بنیاسرائیل نیز تاآنجا ه از عهد عتیق برمیآید ،قوم بنیاسرائیل همچنان در محور توهه
قرار دارند خدا همچنان خدای قوم اسرائیل است و نجات این قوم از همله اهداف مهـم
تاریخی اوست به اقوام دیگر اگر هم توههی شود ،بـهنحـو یـانوی اسـت ظهـور و افـول
پادشاهیها و تمدنها همه برای امتحان ،تنبیه ،تشویق یا نجـات بنـی اسـرائیل ازطـرف
خدا طرا ی شده است آنچه باع میشود تا انبیای بنیاسـرائیل قـوم خـود را شـماتت
نند و مستحق تنبیه و مجازات الهی ببیننـد ،در درهـۀ نخسـت بـرای زیـر پـا نهـادن
ا کامی است ه میتوان آنها را قو الهی نامید و در درهۀ بعد بـهدلیـل بـیتـوههی
زقیال  7-1 7و 57 55؛ هوشع  9 3و 1 5
 5همچنین نك اول پادشاهان 58 53؛ اشعیا 9 1؛ 12 52ـ15؛ 3 17؛ زقیال 56 91ـ55؛ 97
5ـ51؛ میکاه 51 1؛ 7 1ـ6
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آنان به هامعۀ خود بهمثابه قوم مقدس و برگزیدۀ خدا و نیز به افراد این هامعه بـهمثابـه
اعضای قوم خداوند است بنابراین ،برخالف نظر بولتمان ه گمان می ند طـرح ـاربرد
قدرت خداوند علیه قوم در بیان انبیا به معنی پایان دین قومی است] ،[3, p. 40در نگـاه
انبیا ،همواره این قوم ،قوم خداوند ،خدای خدای اسرائیل و دین دین اسرائیلی بـاقی
ماند ازهمینرو در مکتوبات یهودی بینالعهدین ،در طومارهـای بحـر میـت 5و در عهـد
هدید به مفهوم «برگزیدگان» و به تعبیری اسرائیل نو برمیخوریم
متون بینالعهدین :برگزیدگی «درستکاران»
مفاهیم و باورهای عهد عتیق ،بهخاوص بخـ هـای متـأخرش ،همچنـان در مکتوبـات
بینالعهدین نیز وهود دارند توهه خداوند به اسرائیلیان بهمثابه قوم خـودش و غـرو و
قاد او برای نجات آن ،همچنان از نکات برهستۀ این مکتوبات است «در سراسر تـاب
سیراخ 1رنوشتهشده در دود  532تا  572م محبت به اسـرائیل نمایـان اسـت ،در
نگاه نویسندگان این ایر ،اسـرائیل در میـان سـایر اقـوام برهسـته اسـت»] [4, p. 22در
بخشی از این تاب آمده است
«گرچه از قبیلۀ افرایم سل نت گناهکاری بیرون آمد ،اما با این ـال خداونـد ل ـف
خودش را دریغ نمیدارد و نمیگذارد هیچ یك از لمات بر زمین افتد او ریشـۀ قـوم
برگزیدۀ خود را ق ع نخواهد رد و فرزندان ایشان را ه به او محبـت مـیورزنـد ،نـابود
نخواهد سـاخت و او بـه یعقـوب بقیـهای [یعنـی خلللفـی] و بـه داوود هوانـهای خواهـد
بخشید]5; Sirach 47: 22[9
نکتۀ قابل توهه در اینجا آن است ه تی وعدۀ آمدن پادشاه ـ مسـیحای داوودی
نیز فر بر توهه خدا به قوم اسرائیل و بقیۀ یعقوب است توهه خـاص خداونـد بـه قـوم
اسرائیل باع میشود تا برای آنان یك منجی از بیت داوود بفرستد سایر تابهای این
دوره همچون تاب «باروک»« ،مزامیر سلیمان»« ،یوبیلها» و «اول اخنوخ» ـموبـی
همین فضا را دارند1
 5به علت جیم شدن مقاله ،متأسفانه بخ
بخ های دیگر ذف شد

مربو

به دیدگاه اسنی -قمرانی و قسمتهایی از
2. Sirach

 9همچنین نك سیراخ 11 91ـ 11و 51 96ـ51
 1نك باروک 11 1ـ 11و 11-53 1؛ مزامیر سلیمان 3-8 55و 92-18 57؛ یوبیلها 12-53 1؛ اول
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با بررسی نوشتههای «آپو ریفایی» و «سوداپیگرافایی» روشن میشـود ـه بـهرغـم
طرح مفاهیمی چون گنـاه ،تنبیـه ،درسـتی ،درسـتکاران و برگزیـدگان ،همچنـان قـوم
اسرائیل در محور توهه قرار دارد در مجمو  ،مکتوبات بینالعهدین ،نسبت به عهد عتیق
ههانگراتر بوده و در توصیف «برگزیـدگان» و «درسـتکاران» بـه خاوصـیات ا تسـابی،
ایمان و شریعتگرایی آنان بیشتر توهه شده است ،اما هیچگاه محوریت قوم یهود مغفول
نمیماند اساساً ایمان یهودی با برگزیدگان قوم اسرائیل پیوند خورده است و انکـار ایـن
برگزیدگی و محوریت ،انکار ایمان یهودی خواهـد بـود آنجـا ـه سـخن از تنبیـه بنـی
اسرائیل بهمیان میآید ،هدف از آن با آنچه ه دربارۀ مجازات غیر یهود گفته مـیشـود،
متفاوت است غرو از تنبیه بنیاسرائیل بازگشت آنـان بـه خـدا و عمـل بـه دسـتورات
اوست ،اما مجازات افران برای از بین بردن آنهاست
کلیسا :اسرائیلی نو
در نظر نویسندگان عهد هدید ،لیسا وارث بسیاری از وعدهها و امتیـازات بنـیاسـرائیل
است در نظر پولس ،یهودیزاده بودن و ختنه ردن برای نجات افی نیسـتررومیان 1
 ، 13او مبنای برگزیدگی فرزندان ابراهیم را ایمان میداند نه انجـام شـریعتررومیان 1
 ، 59وعدۀ خدا به «ابراهیم و فرزندان » به معنی برگزیدگی هر سی است ـه ایمـان
بیاوردررومیان 56-57 1و منظور از «فرزند ابراهیم» عیسـی مسـیح اسـترغالطیان 9
 51و  ، 56 9ولی بااین ال ،او معتقد است ه خدا بـرای یهودیـان امتیـازات بسـیاری
قائل شده است یکی از مهمترین آنها این است ه خدا ا کام و الم خود را بـه ایشـان
سپرد تا آنان خواست و ارادۀ او را بدانند و آن را اهرا نند ررومیان 1 9
در نگاه پولس ،گرچه بسیاری از یهودیان دشمن انجیل مسیح بودند ،امـا ایـن باعـ
نمیشود ه خدا خالف وعدههای عهد قدیم عمل ند ،بـههر ـال ،یهودیـان بـهخـاطر
وعدههایی ه خدا به ابراهیم ،اسحا  ،یعقوب داد ،مورد توهه او هستند ،زیرا وقتی خـدا
سی را برگزید و نعمتی به او بخشـید دیگـر تاـمیم را تغییـر نمـیدهـد او هرگـز
وعدههای خود را پس نمیگیرد ررومیان 18-13 55پولس اطمینان میدهد ـه خـدا
«قوم خود ،اسرائیل» را رها نکرده است و میگوید فراموش نکنید ه من خود ،یهودی و
از نسل ابراهیم و از طایفۀ بنیامین هستم ررومیـان 5-9 55همچنـان عـدهای از قـوم
اخنوخ  5 5و 8-5 7
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یهود اهل نجاتاندررومیان  1 55اما سایر یهودیان قوۀ تشخیص خود را از دست دادهاند
ررومیان  7 55و لذا مشمول ر مت و نجات الهی نیستند لیکن این بدان معنا نیسـت
ه خدا قوم خود را برای همیشه رد رده است « ،اشا! بلکه از لغزش ایشان نجـات بـه
امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورَد»ررومیان 55 55
5
لیکن در مجمو  ،پولس و نیز سایر نویسندگان عهد هدید  ،مالک درآمـدن در قـوم
خدا یا برگزیدگان یا فرزندان خدا را ایمان به پیام عیسـی مسـیح مـیداننـد امـا دایـرۀ
برگزیدگان در اینجا شامل یهودیان و غیر یهودیـانی اسـت ـه بـه مسـیح ایمـان آورده
باشند به عبارت دیگر ،در نظر مسیحیان اولیه ،این لیسای مسیح بود ه عنـوان «قـوم
خدا» را مل می رد] « [3, p. 178اگر لیسـا ،قـومی اسـت ـه پادشـاهی متعلـق بـه
اسرائیل را به ارث میبرد ،بنابراین لیسا میبایست برگزیدگی متعلق به اسـرائیل را نیـز
به ارث برد همانگونه ه اسرائیل ،هماعت برگزیـده بـود ،لیسـا نیـز ا نـون هماعـت
برگزیده است»][7, p. 22
دیدگاههای ربانی :دالیل برگزیدگی
ظهور مسیحیت ،عالمان و ربیهای یهودی را با یك مدعی و رقیب هدیـد بـرای عنـوان
برگزیدگی خداوند مواهه ساخت مسیحیان اولیه ا نون ادعا می ردند ه بنـیاسـرائیل
بهسبب نبود ایمان ،موقعیت ویژۀ خود را از دست دادند و لیسا «اسرائیلی نو» است اما
در مقابل ربیهای یهودی اعالن میداشتند ه گرچه بنـیاسـرائیل گـاهی دچـار تنبیـه
خداوند شده است ،اما همچنان قوم برگزیدۀ خداوند باقی میماند وقتی برای برگزیدگی
رقیب پیدا شد ،تأمالت دینی ـ عقلی بر دالیل شایستگی برای برگزیدگی تمر ز یافـت و
دالیل متنوعی نیز ارائه شد
برخی از ربی ها بر این باور بودند ه برگزیـدگی اسـرائیل از پـی مقـدر بـود ،زیـرا
خداوند از پی بر پیروی و تبعیت آنان علم داشت در نظر برخی ربیها ،اعالن پادشاهی
خدا بهوسیلۀ بنی اسرائیل در نار دریای سرخ ه گفتند «خداوند سل نت خواهد ـرد
تا ابداآلباد» رخرو  58 51موهب شایستگی آنها گشت برخی از ربیـان دیگـر معتقـد
بودند ه شایستگی اسرائیل برای آنکه «قوم خدا» نام گیرد و برگزیدۀ او گـردد ،از آنجـا
ناشی میشود ه شریعت خدا را در سینا پذیرفت ،در الی ه سایر اقوام آن را نپذیرفتند
 5همچنین نك متی 11 11؛ 95 91؛ لوقا 58 7
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) [9, Vol. 4, p. 670] (Num. Rabba, 14:10عدهای دیگر از ربیها مـیپنداشـتند ـه
فروتنی و سربهراهی قوم اسرائیل و آمادگی آن برای رنج و مرارت باع شد ه برگزیـدۀ
الهی گردد و خالصه اینکه اعمال نیك میتوانست اساس این برگزیدگی شناخته شود
از میان همۀ مواردی ه ربیها بهعنوان علت شایستگی بنیاسرائیل برای برگزیـدگی
و قوم خدا شدن ذ ر می نند ،اینکه انتخاب تورات بهوسیلۀ آنان است ،از همـه مهـمتـر
بهنظر میرسد این م لب را از دعایی ه پی از قرائت تورات خوانده میشود ،میتـوان
دریافت ه در آن خدا را به خاطر آن ه ایشان را از میان سایر اقوام برگزید و تـورات را
به ایشان ع ا رد سپاس و ستای میگویند
بههر ال میتوان گفت ه ربیهـا قـوم بنـیاسـرائیل را قـوم خداونـد و برگزیـدۀ او
میدانستند و تورات و قانون را مالک این تمایزبخشی میدیدند تنها قوم اسرائیل بود ه
میتوانست تورات را بپذیرد و به آن عمل ـن (Deut 33:3, Bezah 25b). [9, Vol. 4,
] p. 670گرچه گفته میشود ه «ا ثریت عمدۀ ربیها دربـارۀ شایسـتگی سـا تانـد و
برگزیدگی را به صرف عمل ل ف ریا محبت خـدا نسـبت مـیدهنـد»] ،[12, p. 61امـا
بهنظر میرسد ه این نو اظهار نظرها یك نو وا ن در مقابل انتقادات عاـر هدیـد
باشد و اقوال و بیانات ربی هـا در مـورد شایسـتگی قـوم اسـرائیل قابـل تمـان نیسـت
نویسندۀ مقالۀ «قوم برگزیده» در «دائرهالمعارف هودائیکا» ه تـالش دارد تـا از نظریـۀ
سکوت ربیها دربارۀ شایستگی دفا ند ،ازطرف دیگر و در نفـی خودبـهخـودی بـودن
برگزیدگی قوم اسرائیل مینویسد
مکتوبات ربانی تمایل دارند تا این برگزیدگی و راب ۀ خـاص را بـهمثابـه امـری غیـر
خودبهخودی و غیر دلبهخواهی نشان دهنـد و در خاـلت و رفتـار اسـرائیل ریـا آبـای
اسرائیل برخی علل را برای گزین الهی بیابند ،عواملی مثل تقدس استثنایی ،فروتنی،
وفاداری یا تبعیت ].[9, Vol. 4, p. 670
دیدگاههای قرون میانهای :برگزیدگی وراثتی
در میان فیلسوفان یهودی قرون وس ی ،خاصترین بیان دربارۀ برگزیدگی قوم اسـرائیل
را یهودا اللّاوی رهالوی  5در تاب « الرد و الدلیل فیالـدین الـذلیل» رالخـزری  1آورده
است در نظر او ،فقط قوم اسرائیل میتوانـد بـا خداونـد راب ـۀ ویـژهای داشـته باشـد و
1. Judah Halevi
2. Kuzari/khazari
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گزین او بهوسیلۀ خداوند تابع یك خواست الهی فراطبیعی اسـت ،درصـورتی ـه بـاقی
اقوام تابع قوانین طبیعت هستند] [6, p. 174الالوی مقام ویژۀ قوم یهود را بر پایـۀ یـك
خالت ورایتی ه فقط یهودیان واهد آن هسـتند و یـك نسـل از نسـل دیگـر بـه ارث
میبرد ،توهیه می ند امر الهی عامل مؤیر در توانایی و استعداد یهودیان بـرای دریافـت
نبوت و تجربۀ معجزات است این تواناییها گرچه در اساس ورایتی است ،اما خودبهخـود
ظهور نمی یابند؛ امر الهی میبایست بهوسیلۀ اهـرای شایسـتۀ اوامـر الهـی و بـهواسـ ۀ
زندگی در سرزمین اسرائیل پرورش یابد [ ]6, p. 174تی اسارت قوم نیز بهعلت همین
امر الهی بوده است؛ چرا ه اسارت ،آنها را برای نبوت و تجربۀ معجزات مهیا ساخت
نحمانید رموشه بن نحمان  5از دیگر نویسندگان قرون وسـ ی اسـت ـه موفـق بـه
مهاهرت به سرزمین فلس ین نیز شد او ه مفسّر ،فیلسوف و قبالیست بـود ،در تفسـیر
این بند از عهد عتیق ه «و زمین [ نعان] را به تاـرف درآورده ،در آن سـا ن شـوید،
زیرا ه آن زمین را به شما دادم تا مالك آن باشید» راعداد  ، 19 99میگوید ـه ایـن
یك فرمان واهب و الزماالهرا برای همۀ یهودیـان اسـت ] [2, Vol. 15, p. 572بنـا بـر
کم او ،زنی ه شوهرش را در بازگشت به اسرائیل همراهی نمی ند ،ناشزه 1است
بنگرشم 9متفکر دیگری است ه از طرفی متأیر از ابن رشد و ابن میمون و از طـرف
دیگر تحت تأییر اللّاوی است او نه از آدم و امر الهی ،بلکه از ابـراهیم و عهـد الهـی بـا او
ـل
آغاز می ند «در آن روز ه خداوند عهدی را با ابـراهیم بسـت ـه بـه فرزنـدان
سرزمین نعان را ع ا ند ،این بدان معناست ه خداوند به ابراهیم خبر داد ه یقیناً او
بهواس ۀ همراهیاش ،اخالف را شایستۀ مایت الهی قرار خواهد داد»][6, p. 47
در نظر بنگرشم ،ابراهیم بهدلیل برخورداری از مال عقالنی ،از موهبـت یـا مشـیت
الهی 1برخوردار میشود و این موهبت به نسل او نیز منتقـل مـیشـود همـین مشـیت
ودیعۀ نهادهشده در ابراهیم بود ه همواره قوم اسرائیل را فـظ ـرده اسـت و آنـان را
شایستۀ معجزات ،تورات و ورایت سرزمین نعان رد][6, p. 48-49
مشیت الهی در ابراهیم ل روند تاریخ یهودی را تا عار مسیحا هدایت می ند ایـن
مشیت یك سلسله شرایط را برای شایستگی قوم اسرائیل مهیا میسازد
مهمترین این شرایط فتح سرزمین اسرائیل است ه یك زمینۀ م لوب بـرای سـب
1. Mosheh ben Nahman
2. rebellious
3. Ben Gersham
4. Divine Providence
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مال اخالقی و عقالنی فراهم میآورد این مکان پذیرایی ویژهای نسبت به تجلیات الهی
دارد بهعالوه ،سکنای قوم یهود در یك من قۀ هغرافیایی چارچوب اهتماعی مناسبی را
برای سب مال عقالنی فراهم میآورد][6, p. 170
این سرزمین به عقیدۀ بنگرشم ،هرگز امالً فتح نشده است ،اما در عار مسیحا ه
همین مشیت الهی آمدن او را تضمین می ند ،ل سرزمین نعان بـه دسـت یهودیـان
خواهد افتاد؛ اما قبل از آن دوره نیز مشیت الهی مورویی ،دارای ار ردی یـانوی اسـت؛
یعنی فراهم آوردن شرای ی ه آمادگی یهـود را بـرای فـتح سـرزمین نعـان تضـمین
مینماید ،یکی از مهمترین شرایط یانوی تورات است ه بهمثابه راهنمای فلسـفی بـرای
مال اخالقی و عقالنی یهود عمـل مـی نـد بقـای فیزیکـی قـوم یهـود یکـی دیگـر از
ار ردهای مشیت الهی مورویی است بدون وهود قوم اسرائیل در عاـر مسـیحا ،فـتح
سرزمین نعان ممکن نیست][6, p. 170
نظریۀ امر الهی اللّاوی و مشیت الهی بنگرشم را میتوان از ههـاتی مشـابه یکـدیگر
دانست؛ در هر دو نظریه ،قابلیت برگزیدگی در انحاار قوم یهود است هر دو نظریـه در
صدد توهیه راب ۀ خاص خدا با قوم اسرائیل و برگزیدگی آن هستند و خالصه اینکه هر
دو تأ ید دارند ه انجام اوامر الهی توسط قوم و سکنای آنان در نعان برای عمل نهایی
نجات بواس ه امر الهی یا مشیت الهی نروری است
دیدگاه قباالیی :برگزیدگی برای نجات کیهانی
بیان دیگری از برگزیدگی قوم اسرائیل و نق ویژۀ آنان در ارتباطشان با خدا را میتوان
در نظام عرفانی قبالیستی قـرون وسـ ی و بـهویـژه در آمـوزههـای ربـی اسـحا لوریـا
اشکنازی 5یافت آوارگی قوم یهود در نظـر قبـاالی لوریـانی هرچنـد تلـخ ،امـا بیـانی از
ونعیت ل عالم و تی عالم الوهی بود تبعیـد یهـود سـمبلی از تبعیـد الوهیـت بـود
قبالیستهای لوریانی برای بیان این نظریۀ عرفانی از سه مفهوم «تحدید»« ،شکسـت» و
«تعمیر» استفاده می نند شرح امل این مفاهیم در اینجا غیر ممکـن و غیـر نـروری
ماست ،بیان میشود1
مینماید ،اما مختاری از آن ،ه مربو به م لب مورد بح
عمل آفرین الهی با تجلی صورت میپذیرد خـدا از خزانـۀ وهـودش «صـفیروت»
 1برای م العۀ بیشتر نگاه نید به فال دوم از این ایر
Judaism, chap. 2.

1. Rabbi Isaac Luria Ashkenazi
Scholem Gershom, The Messianic Idea in

سیر تحول در تأمالت مربوط به آموزۀ برگزیدگی...

121

رلمعههای الهی را افانه می ند «از طریق نزول انـوار از منبـع الیتنـاهی تمـام عـوالم
متجلی و آفریده شدند؛ عالم ما آخرین پوسته از الیههـای هـالل الهـی اسـت بنـابراین
فرایند ،آفرین چیزی شبیه به انکشاف پی رونده است» ] [13, p. 44خدا در قدرت و
صفات انکشاف یافت و ظروفی از این نیروها شکل داد تا در هریـان آفـرین پـذیرای
خود وهودش باشند نور الهی وارد این ظروف شد تا متناسب با ار ردشـان در خلقـت
شکل خاصی بگیرند؛ اما ظروف مذ ور نتوانستند نور الهی را در خود هـای دهنـد و لـذا
شکستند این مر لهای است ه قبالیستها آن را «شکست ظروف» مـینامنـد در ایـر
این شکست ،نورها پرا نده میشوند و بخ اعظم آنها به منبع بازمیگردند و بخشی نیز
به پایین میافتند لمعاتی از نور الهی در میان نیروهای شر و تاریکی گرفتار میشوند
بنابراین یك گالوت 5ر= آوارگی ،اسارت از خود الوهیـت ،از لمعـههـایی از شـخینه1
وهود دارد «این لمعههای قدسیت در غل و زنجیرهایی از فـوالد در اعمـا الیـههـا در
بندند و مشتاقانه آرزومندند تا به منبع خود باال روند؛ اما نمیتوانند بـه ایـن آرزو دسـت
یابند مگر اینکه به آنها مك شود» ،چنین میگوید ربی یم ویتال 9یکـی از شـاگردان
لوریا[]13, p. 45
این تاویری از گالوت یهانی ـ الهی است گالوت یهود سمبلی از آن گالوت اسـت و
به عبارت دیگر خدا نیز همراه با قوم یهود به اسارت رفته اسـت در ایـن مر لـه مفهـوم
تعمیر یا اصالح م رح میشود رنجهای اسرائیل یك رخداد صرفاً تاریخی نیسـت ،بلکـه
در ذات عالم نهفته است؛ اما اسرائیل میتواند این نقاان عالم را اصالح نمایـد آنـان بـا
اصالح خود میتوانند عالم را اصالح نند و با نجات خود میتواننـد عـالم و لمعـات نـور
الهی را نجات دهند این ار را آنان میتوانند از طریق تورات و فرمانهای الهی به انجام
رسانند بر این اساس نجات همگان به دست یهود اسـت و نجـات یهـود نیـز بـا اصـالح
خودش انجام میپذیرد و در نتیجه نجات با اصالح و تعمیر متـرادف مـیشـود بـه قـول
شولم «مسیحا در اینجا تمام قوم اسرائیل است و نه یك فرد منجی قوم اسرائیل بهمثابه
یك ل ،خودش را آماده میسازد تا آن نقاان آغازین را تعمیر ند»[ ]13, p. 48قومی
ه قرار بود منتظر نجاتبخشی از طرف خدا بماند ،خود با عمل نه تنها منجی خود ه
نجاتبخ همۀ عالم و تی لمعات نور الهی اسیر در عالم تاریکی میگردد قبالیستها
1. Galut

1

ضور الهی Shekhinah
3. Rabbi Hayyim Vital
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ظهور مسیحا را انکار نمی نند؛ اما او صرفاً سمبل ظهور نجات اسـت و نـه نجـاتبخـ
واقعی و آمدن او فقط نماد امل شدن فرایند است قبـاالی هدیـد نقـ مهمـی را در
بازگرداندن مسلولیت و اهمیت به بنیاسرائیل ایفا رد ،امـا تفسـیری عجیـب و نـادر از
رسالت و دخالت قوم یهود در تاریخ و در یهان بود ه پی از آن در سنت یهودی بیان
نشده بود این بیان افراطی فقط بـا تلفیـق سـنت یهـودی بـا سـنن عرفـانی و اشـراقی
میتوانست پدید آید تاور اینکه عالم الـوهی عـالم نـور اسـت و در مقابـل عـالم شـر و
تاریکی وهود دارد ه لمعات الهی در آنجا سقو رده و گرفتار میشوند ،یادآور سـنت
گنوسی و نظامهای دینی ـ عرفانی مشابه آن است
دیدگاههای مدرن :از انکار تا توجیه برگزیدگی
با شرو عار هدید ،تفو عقلگرایی بر هوامع غربی و ظهور فلسفه و «دئیسم» د ارت،
بر نحوۀ تفکر و خودآگاهی یهود نیز تأییر نهاد در نظر اسپینوزا ههـان هـوهری هـدا از
خدا نیست ،بنابراین طبق آن نو دخالت تاریخی ه یهود بدان باور داشـت ،خداونـد در
قالب و ی و معجزه به نفع آنان انجام داد و آن نو برگزیدگی ه محاـول ایجـاد عهـد
بین خدا و قوم اسرائیل بود ،پذیرفتنی نیست خدا با سی عهد و قرارداد نمیبندد ،بلکه
این انسانها هستند ه میان خود عهد و قرارداد ونع می ننـد قـانون الهـی از زمـانی
شرو شد ه آدمیان با عهد وانح و روشن قول دادند ه خدا را در همـه چیـز تبعیـت
نند ،بدینوسیله از آزادی طبیعی خود صرف نظـر مـی ننـد و ـق خـود را بـه خـدا
وامیگذارند ] [10, p. 31برگزیدگی آنان بـه پادشـاهی آنهـا بـازمیگـردد و بـا زوال آن
پادشاهی برگزیدگی آنان نیز پایان یافت
هرمن وهن 5یکی از فالسفۀ یهودی «با اسپینوزا در این نکتۀ الهیاتی موافق بود ه
در اصل این اسرائیل است ه خدا را برگزید نه خـدا اسـرائیل را» [ ]10, p. 53در نظـر
وهن تورات اهمیت بیشتری از قوم اسرائیل دارد و برگزیدگی قوم اسـرائیل تـابع و ـی
است؛ لیکن «هوهر تورات برای وهن ،قانون اخالقـی اولیـۀ یهـان اسـت؛ یـك قـانون
عقالنی ه ا نون م لوب است ،اما خداوند آن را در عار مسیحا بهطور امـل بـه اهـرا
درمیآورد» [ ]10, p. 64او مینویسد «این قوم رقوم یهود بی از آنکه بهخاطر و برای
خوی باشد ،سمبلی برای بشریت است یك سمبل یگانه برای یك آرمان یگانـه؛ افـراد
1. Hermann Cohen
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باید برای و دت بیمثال نو بشر تالش نند» []10, p. 68؛ بنابراین وظیفۀ سایر ملـل
آن است ه به اسرائیل بنگرد و وظیفۀ اسرائیل هم آن اسـت ـه بـه خـودش بـهمثابـه
تاویر سمبلیکی از دورۀ مسیحا نظر ند
بــا پدیــدار شــدن نهضــتهــای روشــنگری و انســانگرایــی در ش ـورهای اروپــایی،
قومیتگرایی یهودیان نیز تحت تأییر این آرمانهـا قـرار گرفـت صـرف نظـر از صـورت
افراطی ند سامی آن ،تی متفکرانی مثل آرنولد توینبی نیز برگزیدگی اسرائیل را نقـد
رد در نظر او «انگشتنماترین نمونۀ تاریخی بتسازی از «خود» فانی ،خ ای یهودیان
است… آنان خودشان را متقاعد میسازند ه شف تنهـا خـدای راسـتین توسـط بنـی
اسرائیل ،برگزیدگی این قوم توسط خدا را مکشوف میسـازد» ] [14, Vol. 4, p. 262و
نتیجه آن شد ه برخی از یهودیان لیبرال و نهضتهای تجددطلب یهودی این عقیده را
نار نهادند؛ مثالً برنر 5مینویسد «… من از تاب دعای یهود روزگار خودمان هملۀ تو
ذف می نم» ][9, Vol. 5, p. 502
ما را برگزیدی را در هر شکل و صورت
لیکن خـوشبینـی لیبـرالهـا بـا هنـگ ههـانی اول رو بـه افـول گراییـد و نظریـۀ
صهیونیستی قوت یافت بخ عمدۀ هریان صهیونیست در قبال نظریۀ برگزیـدگی قـوم
اسرائیل ،آن نگاه سنتی دینی را نداشت و میتوان گفت ه به اص الح دیـنزدایـیشـده
بود ما س نوردآو 1یکی از رهبران چهرههای ادبی صهیونیزم ،میگوید
سوسیالیزم همان نومیدی را خواهد آورد ه اصال گری ،روشنگری و نهضـت آزادی
سیاسی آوردند اگر بناست زنده بمانیم تا نظریۀ سوسیالیسـتی عملـی شـود ،دوبـاره بـا
دیدن همان سامیستیزی گذشته در هیلتی هدید شگفتزده خواهیم شد ][8, p. 388
صهیونیستها استدالل می ردند ه مرزهای هغرافیایی دنیای امروز تا د زیادی با
مرزهای قومی و ملی ت ابق دارد یهودیان گرچه از گتوهای هوامع غربی رها شدند ،امـا
مجذوب هامعۀ غربی نشدند و نخواهند شد؛ بنابراین یهودیت نیز باید بهصورت یك قـوم
دارای مرزهای فرهنگی و هغرافیایی خاص باشد
صهیونیزم ،تنها هریان فکری عار انر نبود و در میان صهیونیستها نیز برخـی از
افراد معتقد و دینی وهود داشتند سخت بودن و بلکه غیر ممکـن بـودن توهیـه نظریـۀ
برگزیدگی اسرائیل در دنیایی ه روح ا م بر آن انسانگرایی و ههانگرایی است ،باع
شد ه متفکران یهودی همچنان قائل به لزوم تفسیری نو و امروزین از آن باشند
1. J. H. Brenner
2. Max Nordeau
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میشائیل ویشگرد 5در تاب
مینویسد
«هر پاسخی ه استدالل می ند ه آنچه را خدا انجام داد تنهـا چیـزی بـود ـه او
می توانست انجام دهد یا اینکه امر درستی برای انجام دادن بود ،یك پاسـخ بـیهاسـت
خدا نبایستی مونو ایجاب یا هبری ه منشأش بیرونی اسـت ،قـرار گیـرد و نبایسـتی
بهواس ۀ معیارهایی خار از او مورد داوری واقع شود» ][16, p. 58
وی از مدل ارتبا من-تو از بوبر بهره میبرد ،این راب ه هیچ پیشینه و معیـاری ـه
بخواهد موهبیت خداوند را به دنبال داشته باشد ،ندارد و یك راب ۀ امالً آزادانـه اسـت
برگزیدگی اسرائیل بهوسیلۀ خداوند هدیهای است ه میتوانـد بـه امـور دیگـری منجـر
شود ،اما مندر در یك ل بزرگتر نمیشود قانون فقط به اسرائیل داده شد این ،یـك
قانون عامی ه تبعیت از آن از همۀ اقوام انتظار بـرود ،نیسـت بـر خـالف ا کـام نـوح،
مخاطب تورات فقط قوم اسرائیل است … اسرائیل امل اتفاقی تورات نیست تـورات از
برگزیدگی اسرائیل برآمد… تورات م البهای نیست ـه هـدا از اسـرائیل وهـود داشـته
باشد []16, p. 211
بنابراین گزین اسرائیل بهمثابه قوم خدا ،یك رخـداد اولیـه و اع ـای تـورات ،یـك
رخداد یانویه است راب ۀ خدا با اسرائیل بهمثابـه برگزیننـده و بـا سـایر اقـوام بـهمثابـه
آفریننده است خدا ا کامی لی را در عهد با نوح برای همۀ انسانها بیان ـرد ،امـا در
عهد ابراهیمی فقط قوم اسرائیلی بودند ه برگزیده شدند خدا از طریق قوم اسـرائیل بـا
همۀ اقوام ارتبا دارد اگر سایر اقوام به راب ۀ پدر-فرزندی خدا و اسرائیل اذعان نمایند،
آنگاه آنان نیز میفهمند ه فرزندان خدایند
دیوید نواک نیز در تاب «برگزین اسرائیل» ،معتقد اسـت ـه نظریـۀ برگزیـدگی
با و ی یکی نیست و بـه یکـدیگر نیـز نبایـد فرو اهیـده شـود زیـرا «تـورات» مربـو
به عدالت بود و ازاینرو لـی اسـت ،ولـی مسـألۀ برگزیـدگی امـری هزئـی اسـت هـم
نظریهای ه و ی را به برگزیدگی فرو می اهـد رههـان بـه اسـرائیل و هـم نظریـهای
ه برگزیدگی را به و ی تحویل نماید راسرائیل به ههان مـورد نقـد هسـتند بـه نظـر
او ــوهن بــهخــاطر و ــی بــه برگزیــدگی و ویشــگرد بــهخــاطر برگزیــدگی بــه و ــی
ــمتــوههی نمودنــد ] [10, p. 248نــواک بــرای تونــیح نظریـۀ خــود بــه عبــارتی از

به نام «پیکر ایمان یهودیت بهمثابه برگزیدگی عینی»،

1. Michael Wyschogrod

سیر تحول در تأمالت مربوط به آموزۀ برگزیدگی...

111

تاب مقدس استناد میهوید ه در آن موسی پس از ابالغ فرمانهای الهی خ ـاب بـه
قوم خود میگوید
در سالهای آینده ،زمانی ه پسرت از تو بپرسد «منظور از این شـهادتهـا )،(edot
ا کام ) (huqqimو هنجارهـا ) (mishpatimـه خداونـد خـدایمان فرمـان داده اسـت،
چیست؟» ،به پسرت بگو «ما بردگان فرعون مار بودیم و خداوند با قـدرت عظـیم …
ما را از سرزمین مار بیرون آورد» رتثنیه 11-12 6
در عبارات مذ ور سه نو دستور الهی ذ ر شده است
شهادتها ریا گواهیها  ،قوانینیاند ه وقایع عهـدی را بـا مراسـم سـمبلیك نشـان
میدهند و برگزیدگی قوم اسرائیل مستقیماً در همین نو دستورها تجربه میشود
هنجارها ،قوانینی مدنی و هزاییاند ه به عقیدۀ ربیها اگر و ی هم نمیشدند ،عقل
آدمی به آنها دست مییافت هنجارها بهمثابـه پـی درآمـد و مقدمـۀ گـواهیهـا عمـل
می نند و نشان می دهند ه اسرائیل هزئی از نظام لی طبیعت اسـت و لـذا نـاظر بـه
روابط برونعهدی اسرائیل با سایر اقوام و ملل است ،در الی ه گواهیها ناظر بـه روابـط
درونعهدی اسرائیل با خداوند و بین خودشان است
ا کام ) ،(huqqimدستورهایی است ه نه دالیل طبیعی دارند و نه تاریخی و فقـط
بهدلیل مرهع جیت خداوند ،قابل پذیرشاند و لذا هیچ مشابهی در قوانین سـایر اقـوام
ندارند ا کام ،دود برگزیدگی اسرائیلاند ،به این معنا ه مـانع از فهـم عهـد بـهمثابـه
همزیستی خدا و اسرائیل یا با هم عمل ردن آن دو میشوند ،زیرا منبع ایـن فرمـانهـا
مشیت سرّی خداست ،نه طبیعت و تاریخ ،در الی ه هنجارها بهمثابه پی شـر قابـل
فهم گواهیها عمل می نند ،ا کام بهمثابه دود غیر قابل فهم یا اسرار الهـی نـاظر بـه
گواهیهایند این ا کام برتری مرهع جیت خداوند را هم نسبت به بشریت در مجمو
و هم نسبت به تاریخ عهد اسرائیل بهطور خاص نشان میدهند
برگزیدگی اسرائیل ناظر به نجات پایانی است این نجات نتیجۀ خود ار و من قی آن
چیزی نیست ه ا نون رخ میدهد «همۀ آنچه ه میتوان از نجات پایانی فهم رد ،آن
است ه هدایی میان خدا و اسرائیل و خدا و ههان نهایتاً از میان برداشته خواهد شـد و
نجات اسرائیل توسط خدا در این نجات یهانی محوری و اساسی خواهد بـود» [ 10, p.
 ]253به این نجات میتوان امید بست اما نمیتوان پی بینی رد فقط میتوان ایمـان
داشت ه میآید اما نمیتوان به چیستی آن علم داشت براساس آموزۀ برگزیدگی ،یـك
یهودی در ارتباط با خدا و سـایر یهودیـان ،خـود را همـراه بـا قـوم برگزیـدۀ خـدا
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بهواس ۀ محبت فهم می ند؛ لذا در مقابل نیز باید هم به خدا و هم به سـایر یهودیـان
محبت ورزد؛ اما فرد یهودی در ارتبا با غیر یهودی خود را انسانتر از او نمیداند آموزۀ
برگزیدگی ،قوم اسرائیل را برتر از سایر اقوام قرار نمیدهـد «ایـن آمـوزه مـیگویـد ـه
برگزیدگی اسرائیل یك مونو خاوصی میان او و خداست» []10, p. 253
قاد نواک این است ه مسللۀ برگزیدگی قوم اسرائیل را در دو س ح بررسـی نـد
در س ح اول آن را در پاسخ به سؤال «یهودی یست؟» م رح می ند در ایـن مر لـه
برگزیدگی اسرائیل به مثابه آغـاز نجـات یهـان مـورد مال ظـه قـرار مـیگیـرد و علـت
برگزیدگی نیز محبت خداست و نه عوامل دیگری مثل تـورات یـا شایسـتگی؛ در سـ ح
دوم مسلله این است ه راب ۀ یهودی با غیر یهودی باید چگونه باشد پاسخ نـواک ایـن
است ه برگزیدگی «امتیازات ویژهای را برای یهودیـان در عـالم قائـل نیسـت»[ 10, p.
]253
نظر نواک را در مسللۀ برگزیدگی قوم اسرائیل میتوان با برگزیدگی فردی انبیا بهتـر
فهم رد یك نبی از آن ههت ه برگزیدۀ خداوند است ،خـود را مرهـون محبـت الهـی
میبیند و در مقابل برای خود مسلولیتهایی را نیز بازمیشناسد ،اما در مواههه با سـایر
مردمان خود را برخوردار از امتیازات ویژه یا انسانتر از سایر انسانها نمیدانـد و ـی و
نبوت او برخاسته از مشیت سرّی الهی است ،نه شایستگی شخای و فردی او
نتیجه
با مال ظۀ سیر تاریخی مکتوبات یهـودی از دورۀ عهـد عتیـق تـا عاـر انـر ،آشـکار
میشود ه نظریۀ برگزیدگی قوم اسرائیل همواره مورد توهه و بلکه در انون توهه قرار
داشته است تأمالت اولیه راهع به این باور ،بیشتر اخالقی و مربو به انذارهای انبیا بـه
قوم دربارۀ خودبرتربینی برآمده از برگزیدگی و گناهان ناشی از آن است مفهـوم «بقیـۀ
قوم» میوۀ همین تأمالت است در متـون بـینالعهـدین و در ادامـۀ همـان چـال هـای
اخالقی ،مفهوم «درستکاران» و «برگزیدگان» ظهور مییابد ،اما برگزیدگی قوم اسـرائیل
همچنان در پسزمینه قرار دارد در عهد هدید و نیـز در مکتوبـات ربـانی ،اصـل آمـوزۀ
مذ ور مورد چون و چرا نیست ،بلکه در ادامۀ آن تأمالت اخالقی و در پی رقابت بر سـر
مادا واقعی «قوم برگزیده» و «برگزیدگان» ،تأمالتی المی راهع بـه علـل یـا دالیـل
برگزیدگی شرو میشود در قرون وس ی ،برخی از متفکران یهود سعی در ایبـات ایـن
آموزه از طریق ورایتی بودن برگزیدگی آبا در بنیاسـرائیل داشـتند در محافـل عرفـانی
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قباالیی نیز نگاهی غایتانگارانه به برگزیدگی وهود داشت و سخن از آن میرفت ه قوم
اسرائیل برگزیده شده است و به اسارت رفته است تا با نجات خودش ،ههان و لمعات نور
به اسارت رفتۀ الهی را نیز نجات دهد در دوران مدرن و با پیدای اندیشههایی همچون
عقلگرایی و انسانگرایی ،سه هریان عمده به مـوازات هـم شـکل مـیگیرنـد نخسـت،
متفکرانی ه منکر برگزیدگی یهود شدند و خواسـتار هـذب یهودیـان در هامعـۀ محـل
سکونتشان بودند؛ دوم ،متفکرانی ه تالش داشتند تا این آموزه را موهّه و معقول نشـان
دهند و در عین ال آن را موهب برتری یهودیان نمیدیدند و سـوم ،هریـانی همچـون
صهیونیسم غیر دینی ه خواستار تشکیل یك شور یهودی ،نه بر پایۀ نظریۀ برگزیدگی
بلکه م ابق با ملیگرایی رایج در ههان شدند
آشکار است ه با نزدیك شدن به عار انر ،لحن و آهنگ یهودیان مدافع نظریـۀ
برگزیدگی تلویحیتر و تکلّفآمیزتر میشود و به موازات تغییر و تحول در تـأمالت نـاظر
به برگزیدگی ،معنای قوم برگزیده نیز دچار تغییر و تحول میگردد در دورههای هنتر
ه برتریهویی اقوام نسبت به یکدیگر امری رایج و بدیهی مینمود ،تبیـین ایـن نظریـه
نیز از صرا ت و شفافیت و نیز م ابقت بیشتری با عهد عتیق برخوردار بود ،اما با پشـت
سر نهادن دوران ناسیونالیسم افراطی و گرای به ههانگرایی و انسانگرایـی در هامعـۀ
بشری ،متفکران یهودی نیز توهیهاتی متناسب با این گردش فکـری و فرهنگـی هامعـۀ
بشری برای نظریۀ برگزیدگی قوم اسرائیل ارائه مینمایند قومی ه در روزگـاری انتظـار
می شید تا همۀ اقوام خدمتگزار او ،خدا و مسـیحای شـوند ،ا نـون خـود را در قالـب
نظریۀ برگزیدگی بهمثابه خدمتگزار خدا و سایر اقوام معرفی می رد
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