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چکیده
دین یهود از قدیم ترین ادیان کالمی و تأسیسی است که در میان ادیان ابراهیمی جایگاهی ویژه دارد .یهود
نام قومی از فرزندان یعقوب است .نژاد این قوم و نیز زبان آنها عبرانی استت کته ی تی از زبتانهتاي ستامی
شمرده می شود .اسحاق ،فرزند ابراهیم(ع) ،بنیان گذار قوم بنی اسرائیل است .اح ام دین یهود در قالت

التوا

ده گانه از سوي خداوند و با مساعدت هارون به موسی(ع) نازل شتده استت .فترامین دهگانته و نیتز همراهتی
هارون با موسی(ع) در اجراي فرامین الهی از مطال

اساسی دین یهود است .کتابهاي دین یهود عبتارتانتد

از :عهد عتیق (تورات)؛ اسفار خمسه؛ تلمود؛ قباال؛ و تنخ .همچنین کتاب قوانین یهودي و کتاب اپوکریفتا کته
حاوي مطال

عقالنی و منتخ

است ،در میان پیروان این دین معروفاند .در این نوشتار از کتتابهتا و نیتز

اعتقادات ،اعیاد دهگانه و فِرَق یهودیان و دوران اسارت بابلی (که در ش لگیري عقاید و اعیاد و فِرق این دین
نقش به س زایی داشته است) سخن خواهیم گفت .یهود دینی آسمانی است و آیینهتاي ختاص ختود را دارد.
پیروان سخت کوشِ یهود در اجراي فرامین و اح ام این دین زبانزد همگانانتد .پتذیرش پلورالیستم مستیحی
درواقع محصول سخت گیري اندیشه هاي یهود در عبور از دوران زیستن در گتوها (محلههاي ختاص یهتودي
در حاشیۀ شهرها) است .گتذر زمتان یهودیتان را از کلبتههتاي تاریت

و دورافتتاده بته فیتاي شتهر هتاي

یهودينشین کشاند و سرانجام یهود با پلورالیسم مسیحی (همزیستی رفتاري) کنار آمد.
واژههای کلیدی :پلورالیسم مسیحی ،عهد عتیق ،قباال ،گتوهاي یهودي
 نویسنده مسئول
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به مرور ،جوانانِ نسل جدید یهودي را از ایتنگونته

مقدمه
قوم یهود همواره در تاریخ ادیان با کثترت انبیتا

مراکز ،راهیِ آپارتمان هاي متدرن کترد .بتا گتذر از

شناخته می شود .دانشمندان مؤلفه هاي تش یلدهندۀ

پستتتمتتدرن ،ایتتن تحتتوالت محیطتتی بتته اندیشتتۀ

اندیشۀ این قوم را سه مؤلفۀ قومیت ،اح ام و کالم

دانشمندان یهودي نیز رسوخ کترد؛ تتا آنجتا کته از

یهودي می دانند .علت روی رد یهودیان بته اندیشتۀ

بسیاري رسوم قدیمی سرباز زدند یا دستتکتم بتا

پلورال در مناطق مسیحی ،گرایش به نوعی تعادل و

نوعی تردید با آن مواجه شدند .درنتیجته ،در میتان

بته

نستتل جدیتتد جوانتتان یهتتودي ،نتتوعی پلورالیستتم

دسترسی به دینی آسان بود .از ستویی تعصت

سنت هاي یهودي مانع بتروز ایتن اف تار متی شتد.

مسیحی (همزیستی مسالمتآمیز) ش ل گرفت.

آیین هایی که یادآور روزهاي ستخت سترگردانی و
زندگی در گتوهاي یهودي است ،همواره در قالت

یهود در ادبیات توحیدی

مراسم متعدد زنده نگه داشته می شوند .یهودیان بتا

قبایلی از اعراب ،متدین به دین یهتود بتودهانتد

آیین هاي خاص خود در منتاطق جررافیتایی معتین

(زریاب .)70 :1370 ،یهتود نتام قتومی از فرزنتدان

حیور داشتهاند .جنگهاي درازمتدت و متعتدد بتا

یعقوب است .واحد آن یهودي و مؤنث آن یهودیه

مستتیحیان آنتتان را در منتتاطق مستتیحینشتتین بتتا

است (قرشی .)280 :1352 ،یهودیان از نژاد عبرانی

محدودیت هاي فراوان مواجه ساخت؛ تا آنجتا کته

عبرانی را کنعانیتان

حاکمان مسیحیِ غال

هستند (هینلز)65 :1385 ،؛ لق

براي آنان ح مِ جالي وطن

پس از ورود ابراهیم(ع) به آنان دادهاند .عبر از ماده

صتتادر متتیکردنتتد و اگتتر در منتتاطق پرجمعیتتت

«ع ب ر» به معناي گذرکردن از نهتر فترات استت

غیریهودي اس ان داده می شدند ،آنان را بته حومتۀ

(یوسفیان .)115 :1387 ،منبع اولیۀ دین یهود کتاب

شهرها می راندند و در شهر هایی انحصاري به نام

مقدس عهد عتیق است.

گتتتو (کتته هتتی گونتته ام انتتات رفتتاهی نداشتتتند)

یهود از نظتر قترآن یت

دیتن استت نته نتژاد

محاصره میکردند و همتواره فعالیتت آنتان را زیتر

(قرشی .)280 :1352 ،تتورات از استفار پتن گانته،

نظر داشتند .این شهر هاي محقر کمتترین فیتاي

شامل  24کتاب ،و از سه فصل مجزا تشت یل شتده

مم ن را در اختیار آنها متی گذاشتت .ستق هتاي

است (هنیلتز .)65 :1385 ،دربتارۀ پیشتینۀ تتاریخی

کتتمارتفتتاع و گتتاه دربهتتاي کوتتتاه در وروديِ

قتتوم عبرانتتی اطتتالع دقیقتتی در دستتت نیستتت

زیترزمینهتا ،آنتان را از ستویی مقتاوم و از ستتوي

(یوستتتفیان .)115 :1387 ،دانشتتتمندان معتقدنتتتد

دیگر ،در درازمدت متنفر از جوامتع پیرامتونی بتار

یهودیان با نژاد سامی در ادبیات و زبانهاي عربتی،

متتیآورد .بتتا فرارستتیدن دوران جدیتتد و هتتور

سریانی و حبشی مشتر اند (توفیقی.)75 :1384 ،

مدرنیتتته ،ایجتتاد کتتالنشتتهرها و گستتترش آنهتتا

واژۀ هود ،از لحاظ معنی ،با یهود ی سان است.

محلتتتههتتتاي یهتتتودي را در فراینتتتد توستتتعه و

طبرسی سه قول دربارۀ لفظ «هُودًا» در آیۀ ﴿االَّ مَتن

ساخت وسازهاي عمرانی متورد تهدیتد قترار داد و

کَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ (بقره )111 :آورده است؛ اوّل
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جمع هائتد بته معنتی تائت ؛ دوم مصتدر استت و

در تورات نشانۀ آن دوران است .ده فرمان حیرت

صالحیت جمع و مفرد آمدن را دارد؛ سوم اصل آن

موسی(ع) دین یهود را شت ل متی دهتد .التوا در

یهود است که یاء آن حذف شتده استت .صتاح

قرآن به صورت جمع آمتده استت (اعتراف.)145 :

کتاب اقربالموارد بعد از بیان معنی تائ

یهتود را

ده فرمان در دو لو بر موسی(ع) نازل شد .به گفتۀ

کلمه اي عربی می داند .قول دیگري هتود را لفظتی

عالمان یهود لتو نخستتین حتاوي ده دستتور بته

عجمی در نظتر متی گیترد ،مثتل نتو  .بته نقتل از

تعتتداد انگشتتتان بتتود کتته یهتتود آن را نگاشتتت و

یهتود

موستتی(ع) آن التتوا را ش ستتت (نتتاس:1386 ،

صاح

اقرب بعید نیست کته هتود مخفت

باشد و یاء از زیادي و کثرت استعمال حذف شتده

 .)493این اح ام عبارتاند از:

باشد (قرشتی .)168 :1352 ،کلمتۀ یهتود در قترآن

 -1براي خود خدایی جز من مگیرید.

بسیار به کار رفته استت و هتود نتامی از نتامهتاي

 -2به بت سجده م نید.

انبیاي الهی است که هفتت بتار در قترآن استتعمال

 -3نام خدا را بهباطل مبرید.

شده است .ذیل کلمۀ هود (من کان هوداً) ،الیهود و

 -4شنبه را گرامی بدارید.

الهود (هدنا) را به معنی توبه و بازگشتت آوردهانتد

 -5پدر و مادر را احترام کنید.
قتل نشوید.

(خرمشاهی .)827 :1386 ،هود بر قومی به نام عتاد

 -6مرت

مبعوث شد که در اثر نپذیرفتن دعوت الهی با بادي

 -7زنا ن نید.

ستترد و ستتوزان ختتون در بدنشتتان منجمتتد شتتد و

 -8دزدي م نید.

همگی تار و مار شدند﴿ :وَأَمَّتا عَتاد فَتأههْلِ هوا بِترِی

 -9بر همسایه شهادت دروغ ندهید.

صَرْصَتتر﴾ (حاقتته .)6 :هتتود(ع) در م تتانی بتته نتتام

 - 10به اموال و ناموس همسایه طمع نورزید.

احقاف مبعتوث شتد و قتوم او انستانهتاي ماقبتل

نژاد عبرانی که یهودیان از آن اند به آشتوریان و

تاریخ اند که نام آنها در تورات فعلی نیامتده استت.

اقوام دیگري در خاورمیانه نزدیت انتد (یوستفیان،

قرآن حاالت آنها را نقل کرده است .1جفري ،لرويِ

 .)115 :1387براساس نوشتتۀ تتورات خداونتد بتا

معروف ،هود را نه فارسی و نه آرامی بل ته عبتري

ابراهیم عهد بست که از نیل تا فرات را به فرزنتدان

میداند (خرمشاهی.)21 :1386 ،

او ،که از اسحاق پدیتد متیآینتد ،عطتا کنتد (ستفر
پیدایش .)13 :در تورات آمده است که خداوند بته

الواح و ده فرمان موسی(ع)

موسی(ع) دستور داد دو لو سنگی بهجتاي آن دو

عبور از دریا (رود نیل) که محقتق شتد (شتعرا:

لو قبلی بتراشتد .وقتتی بنتیاسترائیل دیدنتد کته

 ،)52بنتتیاستترائیل بتته حتتوالی شتتبهجزیتترۀ ستتینا

موسی(ع) در بازگشت از طور سینا تأخیر کرد ،نزد

راهنمایی شدند .مَنّ و سلوي دو غذاي آسمانی آنها

هارون رفتند و از او درخواست کردند تا براي آنان
خدایی بسازد .وقتی موسی(ع) مطلع شد ،بترادرش

1

براي آشنایی بیشتر ← سورۀ اعراف آیۀ  ،65سورۀ هود آیات

 58 ،53 ،50و 60سورۀ شعرا آیۀ 124

را مؤاخذه و گوساله را خرد کرد و در آب ریختت
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و به بنی اسرائیل نوشاند؛ سپس امر کرد که به مدت

ستموئیل ،دو پستتر داشتتت کته هتتی یت

نیم روز ی دیگر را ب شند .قترآن هتارون را از کتار

پادشاهی نبودند .بنی اسرائیل از سموئیل درخواست

ناروا پا می داند؛ وقتی موسی(ع) محاسن هتارون

پادشاه کردند و او جوانی به نام جالوت (شائول) را

را گرفت و او را مؤاختذه کترد (طته ،)94 :هتارون

براي ایشان برگزید .شائول ،به معنی احستانکننتده،

گفت﴿ :قَالَ یَا ابْنَ أهمَّ لَا تَأْخهذْ بِلِحْیَتِی وَلَا بِرَأْسِی إِنِّی

در حدود  1030سال قبل از میالد ،بهعنوان پادشتاه

خَشِیتُ أَن تَقهولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقه ْ

بنتتیاستترائیل انتختتاب شتتد .نتتام او در کتتتاب اولِ

قَوْلِی﴾ ترسیدم که بگویی میان بنتی استرائیل تفرقته

سموئیل آمتده استت (ستموئیل :بتاب .)9نتام ایتن

انداختی و به سخنم وقعی ننهتادي (اعتراف.)151 :

پادشاه در قرآن ،جالوت استت؛ جتالوت (جلیتات)

قرآن سازندۀ گوساله را سامري می داند (طاها)87 :؛

قهرمان پیروز بنی اسرائیل بود کته بته دستت داوود

اهل کتاب به این مطل

اعتراض دارند و معتقدنتد

مناست

کشته شد.

که چنین کسی وجود ندارد .عالمه بالغی در پاسخ

کتتار بتتزرو داوود فتتت اورشتتلیم بتتود کتته بتتا

میگوید که در بنیاسرائیل فردي به نام «شهرون بن

استقامت او به انجام رسید؛ اورشلیم را شتهر داوود

یساکار بن یعقوب» بوده استت کته همتان ستامري

و قبلۀ یهود قرار دادند .سلیمان نبی بهجاي پتدرش

است .قترآن داستتان التوا را همتان گونته کته در

داوود قرار گرفت و باش وهترین دوران بنیاسرائیل

تورات آمده است نقل میکند (اعراف.)154 :

را پدید آورد .اورشلیم را شهر ستالمت نامیتدهانتد.
بیت المقدس در زبان عبري به معناي خانه یا معبتد

وفات موسی(ع)

است و مسلمانان آن را ایلیا میدانند .م تان هی تل

م ان دفتن موستی(ع) در بیتت معمتور معلتوم

سلیمان به زبان عبري به معنتاي ستاختمان بلنتد و

نیستتت (نتتاس .)485 :1386 ،در کتتتاب تتتورات

معبد رفیع است .معبد سلیمان بهوسیلۀ بختتنصتر

گزارشتی از وفتتات ایتن پیتتامبر الهتی آمتتده استتت

ویران شد  .این حادثه  587سال قبل از میالد مسی

(یوستتفیان .)117:1387 ،موستتی(ع) ،ختتدمتگتتزار

رخ داد که با زمان فت بابتل بته دستت کتورش و

خداونتد ،در ستترزمین متوآب درگذشتتت ،او را در

بازگرداندن یهودیان به اورشلیم (در سال  538قبتل

دره اي دفن کردند؛ درحالیکه چشمانش تتار نشتده

از میالد) فاصلۀ چندانی ندارد (ناس.)560 :1386 ،

و قوّتش کم نشده بود .بعد از موسی(ع) «یوشع بن
نون» که مملو از ح مت بود ،جانشین او شد (سفر

مبانی فکری یهود

تثنیه .)34 :وي از رود اردن (که از شمال فلستطین

مهم ترین منبع دین یهود کتاب مقتدس عبرانتی

تا جنوب آن امتداد دارد) گذشتت؛ بتالد کنعتان را

یا همان عهد عتیق است که از  24بخش یتا کتتاب

فت کرد و آن را به بنیاسرائیل اختصاص داد .بعتد

تش یل شده است .اسفار پتن گانتۀ تتورات شتامل

از یوشتتع کستتانی را کتته بتته رهبتتري بنتتیاستترائیل

نویم (پیامبران) و کتوویم (صحیفهها) است .پس از

رسیدند «داوران» نامیدند؛ آخرین داور بنیاسترائیل،

تورات ،مهمترین کتاب یهود تلمود بابلی است کته

گتوهاي یهودي علت پذیرش پلورالیسم مسیحی 5 /

مجموعۀ سنت هاي علماي ربانی (خاخام ها) استت

استتتر ،ح متتت ستتلیمان ،ح متتت یشتتوع ،رستتالۀ

و در حدود قرن پنجم یتا ششتم متیالدي در زمتان

ارمیاي دانیال نبی و کتابهتاي اول و دوم م ابیتان

شده است (هینلتز.)65 :1385 ،

است .نسخه هاي پروتستانی عهد عتیق با تنخ برابتر

هور اسالم تألی

پرنفوذترین آثار کالمی یهود ،کته در قترون وستطا

است؛ آنها معتقدند که تنخ یا اسفار خمسته تتألی

تنظیم شده است ،میشنه تورات نام دارد که به شر

موسی(ع) است .اما اسفار خمسه نمیتوانتد تتألی

راشی معروف است؛ هر دو تألی

کتاب تورات به

سالهاي  1040تتا  1150متیالدي مربتوا استت و

او باشد .از جمله دالیل این امر میتوان بته متوارد
زیر اشاره کرد:
 -1زمان زندگی موسی(ع) دست کم نزدی

این اثر از ابن میمون (1204-1135م) است .کتتاب

بته

داللتتهالحتتائرین تفستتیر تتتازهاي از الهیتتات و کتتالم

 3500سال قبل است و هی سند تاریخیِ مح متی

یهودي است که موسی لئون (1305-1240م) آن را

دال بتتر وجتتود نوشتتتار در آن دوره بتته چشتتم

بر پایۀ اصطالحات ارسطوئی معتروف بته «زوهتر»

نمیخورد.

نوشته یا ویرایش کرده است .در آخرین سالهتاي

 -2در ابنیۀ بازسازي شدۀ اهرام مصر بتا قتدمت

خاختتام (1575-1488م)

تاریخی چهارهزارساله ،نوشتۀ مطمئنی یافت نشتده

قتترون وستتطا ،یوستت

صورت استاندارد شریعت و آداب یهودي (کاالخه)

است.
 -3چندمؤلفهاي بودن وت رار مطال .

را به رشتۀ تحریر درآورد و موسی ایسرلز (-1525
1572م) بر آن مطالبی افزود؛ در ایتن کتتاب پاستخِ
نامه هاي علماي یهود و مطالت

شتناختهشتدۀ فقته

یهودي آمده است.

 -4سب

واژهها و نتوع تف تر حتاکم در متتون

ی سان نیست؛ این امر خوش بینترین افتراد را بتر
آن داشته که بگوینتد بخشتی از مطالت

استفار در

یهودیان کتاب آسمانی خود را تنخ مینامند کته

عصر تبعید بابلی یعنی  800سال پس از موستی(ع)

همان عهد عتیق مسیحیان است .بیشتر این کتاب به

به رشتۀ تحریر درآمده است (باربور.)130 :1362 ،

زبان عبري و اندکی از آن به زبتان کلتدانی استت.

ویلیام هوردن تأکید میکند که نویسندۀ پتن کتتاب

این دو زبان مانند عربی از زبان هاي سامی به شمار

اول موسی(ع) نبوده است و مطالت

آن بته چهتار

میروند .نسخه اي از عهتد عتیتق بته زبتان یونتانی

نویستتندۀ دیگتتر تعلتتق دارد (هتتورون)38 :1386 ،؛

وجود دارد که از نسخۀ عبري ترجمه شده است و

به عنوان نمونه ،پیشگوییهتا بعتد از زمتان رختداد

آن را ترجمتتتۀ ستتتبعینیه متتتینامنتتتد .مستتتیحیان

آنها ثبت شده است (یوسفیان.)118 :1387 ،

غیرپروتستان اپوکریفتا (بته معنتاي پوشتیده) را بتر

دانشمندان اح ام تورات و قانون و شریعت آن

کتتتاب مقتتدس افتتزودهانتتد .در اپوکریفتتا مطالتت

را به چهار منبع فرضتی نستبت دادهانتد  -1 :منبتع

غیرعقالنی کتاب یهود را از کتاب نخستتین حتذف

الوهیم؛  -2مفاهیمی از یهوه؛  -3کاهنتان؛  -4ستفر

کرده اند .ترجمتۀ فارستی اپوکریفتا مشتتمل بتر ده

تثنیه .هرکدام از منابع فوق ستب ی معتین دارد و از

نسخۀ قتدیمی از جملته کتت

طوبیتت ،یهودیتت،

1

اح ام تورات در اسفار پن گانه  692عدد است.
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نویسندهاي خاص است .فیلسوف هلندي استپینوزا

است .اح ام دین یهود تأسیستی و اح تام استالم

(1632-1677م) در کتاب رسالۀ الهیات و سیاست،

امیائی است .اسالم به فرامین انبیتاي دیگتر عمتل

یأس خود را از شناخت پیشینیان ابراز می کند و در

کرده است و قرآن به این موضتوع اشتاره دارد کته

مباحث مربوا به عقالنیت ،سهم و جایگاهی براي

﴿النَفرق بین اَحَد مِن رُسُله﴾ (بقره )285 :و این آیته

این گونه مسائل قائل نیست .وي می گوید فریسیان،

نماد اصلی دین اسالم است .یهود خود را فرزندان

موستتی(ع)

و دوستان خدا می دانند﴿ :نَحْنه أَبْنَاء اللّتهِ وَأَحِبَّتاُههُ﴾

نیست ،مرتد میشمرند .افراد آزاداندیشی مانند ابتن

(مائده )18 :و ایتن مطلت

از شتعایر یهتود استت.

عزرا با وجود این جریان هرگز فرصت ابتراز نظتر

تلمود دائره المعارف دین یهود است و منبع قتوانین

نمی یابند .اسپینوزا می افزاید که نویسندۀ این استفار

فقته یهتود بتته شتمار متیرود .مستتیحیان بتهعلتتت

نمی تواند موسی(ع) باشد و از جملۀ اختالف نظرها

بتتدگوئیهتتاي ایتتن کتتتاب از حیتترت عیستتی(ع)

میتوان به این مورد اشاره کرد که م ان منسوب به

همواره با آن مختال

بتوده انتد .ترجمتۀ انگلیستی

موسی(ع) را به نتام «دان» ،در جتاي دیگتر «لشتم»

تلمود هیجده جلد است که خالصۀ آن به فارسی با

نامیدهاند (هوردون.)39:1386 ،

نام گنجینهاي از تلمود انتشار یافته است.

کستتانی را کتته معتقدنتتد استتفار تتتألی

اونترومن نویسندۀ یهودي متی گویتد در کتتاب
مقدس الهام از سوي خداونتد را نمتیتتوان صترفاً

تلمود
تلمود به معناي آموزش از فعل ثالثی لَمَد و بته

بشتتري و انستتانی دانستتت .موافقتتت کلتتی بتتین

معناي یاددادن است (تلمیذ عربی بته معنتی دانتش

حرکت هاي نوگرایانه درون یهود وجود ندارد .وي

آموز از همین ریشه است) .متف ران یهود ارتدکس،

در فصلهاي ده و یتازدهِ کتتاب ختود دربتارۀ ایتن

این نظریه را که سنت هاي موجتود در عهتد عتیتق

نظریته مستتنداتی را ارائته متیکنتد (هینلتز:1385 ،

منسوخ شده اند و بایتد جتاي ختود را بته مطالت

 .) 290همچنین او ترییرات دین یهود را در اواختر

جدید بدهند ،بدعت و الحاد تلقی می کنند (هینلتز،

قرن هجدهم در آلمتان و فرانسته ،حرکتتی جدیتد

 .)85 :1385تلمود کتاب پرحجمی است که اح ام

می داند که به تتدری از حصتار گتوهتاي فرهنگتی

و احادیث یهود را در بردارد .درواقع ،تلمود تفسیر

ختتویش بیتترون آمتتد و در حیتتات عقالنتتی اروپتتا

و تأویتتل آیتتات استتت و تتتورات شتتفاهی نامیتتده

شرکت کرد .فیلسوف آلمانیتبتار ست والر ،موستی

استالمی

مندلستون )1786-1729م( کتته از شتهرت فراوانتتی

پراکنتتده شتتدند و مستتلمانان برختتی از آنهتتا را

برختتوردار استتت ،اصتترار داشتتت کتته یهودیتتان از

پذیرفتند .اندیشمندان مسلمان اینگونته روایتات را

محتتاورۀ زبتتان جهتتودي یتتدیش دستتت بردارنتتد؛

داده اند

درنتیجه ،نسل هاي بعدي یهود پذیرفتند که به غسل

(یوسفیان .)129 :1387 ،البته مطال

صحی کتتاب

تعمید تن دهند (هینلز .)255 :1385 ،ایتن کتار بته

تلمود ،بین اسالم و یهتود مشتتر

و قابتل احتترام

در عمتل

می شود .بسیاري از مطال

تلمود در کت

مستند نمی دانند و آنها را «اسرائیلیات» لق

نوعی از س والریزم در اندیشه و تعص

گتوهاي یهودي علت پذیرش پلورالیسم مسیحی 7 /

به واهر دینی منجر شتد .جتوان ستاکن تتلآویتو

 .)166در سال  70میالدي شهر قدس براي دومتین

معترض به وضع موجتود استت .بتیش از نیمتی از

بار به دست رومیان ویران شد .این رخداد یهودیان

افراد به ویژه جوانان از صهیونیست و قوانین سخت

را در جهان پراکنده ساخت .یهودیان معابد ختود را

آن ابراز تنفر میکنند ،اما به اهر به آن پایبندند.

به سب ی خاص ساختند کته «کنیستا» نامیتده شتد.
تیتتتوس ،شتتاهزادۀ رومتتی ،در ستتال  70متتیالدي
اورشلیم را محاصره کرد و بسیاري را کشتت .ایتن

قومیتمحوری در اندیشه یهود
دربارۀ آیندۀ قوم یهود پیش بینی هاي گونتاگونی

وضعیت به عبري «گالوت» یعنی جالي وطن و بته

صورت گرفتته استت .سترانجام پیشتگویی انبیتاي

یونانی « »Diasporaیعنی پراکنتدگی خوانتده شتد.

بنتتیاستترائیل تحقتتق یافتتت (تتتوفیقی.)90 :1384 ،

قومیتتتمحتتوري ،انحصتتارطلبی و تحقیتتر دیگتتران

براساس دیدگاه کالمی ،زمان قطعتی پیشتگوییهتا

محصول رفتار زشت مقابله و جنگ است .یهودیان

معلوم نیست .از جملۀ این پیشتگوییهتا حاکمیتت

تقسیم قوم به یهودي و گتوئیم را بتاور نداشتتند و

آشوري ها در شمال عراق و ستوریۀ کنتونی استت.

خود را در مقابلِ آنتان مستئول نمتیدانستتند .لفتظ

پایتخت آشوري ها نینوا بود .آنها در سال  722قبتل

«آمتین» در قترآن همتان واژۀ «گتتوئیم» ()Gentiles

از میالد بته استرائیل تاختنتد و عتدۀ کثیتري را بته

یونانی است (توفیقی.)92 :1384 ،

قترن در ستال

یهودیتتان وطتتن ختتود را از دستتت دادنتتد؛ امتتا

 587قبل از میالد ،بختتنصتر بته اورشتلیم حملته

قومیتتتتتمحتتتتتوري را فرامتتتتتوش ن ردنتتتتتد.

کرد ،مردم یهود را کشت و عدهاي را به اسارت بته

موضع گیري هاي ی جانبه مثل زندانی کردن ارمیاي

پراکنتدگی قتوم

پیتتامبر ،مقابلتته بتتا هتتور عیستتی و نیتتز جنتتگ بتتا

یهود در خاورمیانه شد؛ این موضتوع در تتاریخ بته

مسلمانان باعث شد که یهودیان در تتاریخ همتواره

جالي بابل مشهور است .کورش ،بنیان گذار سلسلۀ

سرکوب شتوند .آنهتا در اروپتا اغلت

بته حاشتیه

هخامنشتتی ،پتتس از فتتت بابتتل ،یهودیتتان را آزاد

شهرها رانده می شدند و بهناچار و بهذلت به امتاکن

گذاشت که بته سترزمین ختود بازگردنتد .اعالمیتۀ

خاصی به نام گتو پناه متیبردنتد .مستیحیان کته در

آزادي کورش سال  538قبل از متیالد صتادر شتد.

جنگ  1492میالدي در آندلس بر مسلمانان پیتروز

کورش با این کار بته محبوبیتت فراوانتی در میتان

شده بودند ،یهودیتان را از آن سترزمین بته شتمال

یهو دیان دست یافت .یهودیانِ بازگشته به فلستطین

آفریقتتا تبعیتتد کردن تد (ایتتن حادثتته ختتود موج ت

موفق به تش یل ح ومت یهتودي نشتدند .از میتان

سربلندي مسلمانان است؛ زیرا بتا ورود استالم بته

ستاکن ایتران ماننتد زرتشتتیان،

سرزمین هاي گوناگون ،ادیتان ،اقتوام و ملیتتهتاي

زروانیان و کیومرثیان ،یهودیان نخستین قومی بودند

آنها محترم شمرده می شد) .یهودیتان ،ماننتد ستایر

که در زمان هخامنشیان ،با تصرف بابتل بته دستت

اقوام ،با آشنایی با اخالقیات مردم منتاطق مختلت

کورش از اسارت رهایی یافتهانتد (مطهتري:1359 ،

خوي و خصلت آن مردم و محتی را پذیرفتتهانتد؛

اسیري بردند .پس از گذشتت یت

بابل فرستاد .این جنگهتا موجت

فرقه هتاي مختلت
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اما تالش آنها بیشتر بر آن بوده است که دیگر اقوام

رو از قدیم میان یهودیان رایت بتوده استت ،امتا

را بته رنتگ و ختوي ختود درآورنتد .یهودیتان بتا

اعتقاد به رستاخیز ،تحتتأثیر ایرانیان بته اعتقتادات

انحصتار دیتن و نیتز پایبنتدي بته ازدواد یهتودي،

یهودیان راه یافته است .اح ام یهود بسیار پیچیده و

(امتتا متتؤثر) در جهتتان

طاقت فرساستت؛ بته طتور مثتال ،ختوردن گوشتت

درآمده اند .آنان سخت به مقتررات دینتی پایبندنتد،

(لبنیات) و شیر با هم حرام استت ،یهودیتان روزي

اکثراً اصول گرا و متصل اند و هویت یهودي براي

سه بار ،صب و عصر و مرترب ،نمتاز متیخواننتد.

اصل کلی است و حتی اگتر اندیشتههتاي

قبلۀ یهود شهر اورشلیم استت و ستامریانِ جترزیم

لیبرالی داشته باشند ،بتاز بتر هویتت یهتودي ختود

م تتانی را در نزدی تتی نتتابلس بتتهعنتتوان قبلتته

تأکید می کنند .دین یهود تبلیغ ندارد؛ زیرا یهودیتان

می شناسند .ختنه در یهود فرییه اي مؤکد است که

خود را منحصر و ختاص خداونتد و نعمتتی الهتی

روحانیون یهودي آن را در روز هشتم تولد کتود

قلمداد می کنند؛ این تف ر از جملتۀ اصتول آنتان و

و طی مراسمی خاص انجام میدهند.

بتهصتتورت قتتومی کوچت

آنان ی

مخصوص نژاد بنی اسرائیل است .یهودیت نیز مانند
اس الم و مسیحیت بر توحید بنتا شتده استت؛ همتۀ
انبیاي پرشمار یهود با شر مبارزه کرده انتد و نتام
خداوند را که در ایتن دیتن «یهتوه» یعنتی باشتنده
(موجود) است ،زنده نگه داشتهانتد .بیتان ایتن نتام

قباال
ادیان در پتی کشت

ح متت مرمتوز و دانتش

مستتتور در پتتردۀ اعتتداد و حتتروف کت ت
(تورات) برآمدنتد و از ترکیت

مقتتدس

حتروف و اعتداد،

به طور معمول جائز نبوده است؛ حتی باالترین مقام

رازهایی نهانی را کش

مذهبی یهود تنها ی بار در سال حق داشتته استت

اعداد عشرۀ عبري ،حروف ابجد ،تالعت

این نام را در قدس و در حین دعا و هنگامِ شور و

اعتداد و کلمتتات ،معتتانی و حقتتایقی را بتته دستتت

هیجان و آه عبادتکنندگان بر زبان جتاري کنتد تتا

آوردند« .قباال» عنوانی براي عرفان یهودي استت و

آن اسم اعظم به گوش کسی نرستد .انبیتا در دیتن

زوهر معروف ترین اثر این اندیشۀ فراگیتر یهتودي

پیشگو هستند ،مثل اشعیا ،ارمیا ،حزقیال

است .استم اعظتم الهتی ،علتم بته حتروف و نیتز

و یوشع .از پیامبران دیگري هم در تورات نام بترده

حوادث پایان جهان از موضوعاتی است که در این

شده است ،مثل عاموس .به نظر آنان وحی از چهار

نوع تف ر به آن پرداخته می شتود .لفتظ «قبتاال» بته

قرن قبل از میالد مسی قطع شده استت و پتس از

معنی مقبول است .فرقۀ عرفانی «حستیدیم» کته در

هور موعود دوباره برقرار خواهتد شتد .از اعتقتاد

سال  1740میالدي به دست اسرائیل تأستیس شتد،

به معاد در تورات و در عهد عتیق سخنی بته میتان

در شرق اروپا رواد یافت .ستماع ی تی از اعمتال

نیامده است .آخرت در کتاب یهود عاقبتت دنیتوي

آنها در این نوع ازعرفان است.

یهود اغل

است .بنا به گفتۀ الویان ،دینداري در جل
و بیدینی در سل

نعمت

آن است .اعتقاد بته جتاودانگی

کردند .ربانیون و احبتار از
(بتازي)
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 - 2عید اول مااه :روز آغتاز متاه را بته عبتري

اعتقادات یهود
با بروز انقالب فرانسه در 1789میالدي ،ناپلئون

«روش خودش» میگویند.

محله هاي گتویی و دیوارهاي بلند آن را خراب کرد

 - 3سال هفتم (سال انف ا ) :طبق تتورات هتر

و یهودیان را آزاد ساخت؛ امتا متدتی بعتد ،آنهتا را

هفت سال ی بار باید کلیه وامها بخشتیده شتود و

مجبتور بته پتذیرش دیتن مستی یتا بازگشتت بتته

بردگان آزاد شوند .نام عبري این جشن «شمیطا» به

گتوهتاي مخروبتته کتترد .در 1848متتیالدي ،در پتتی

معنی رهاشدن است.

انقالب اجتماعی درهاي دانشگاه به روي یهودیتان
گشوده شد و در پی آن ،اطباء و دانشتمندان بستیار

 - 4سال بوئیل :هر  50سال ی بتار استت کته
براي این عید اعمال اخالقی بسیار دارند.

در میان آنان به هور رسیدند .دانشمند و فیلستوف

 - 5عید فصح (پس ) :لفظ «فصت » بته معنتاي

دیتن دار،

چشتمپوشتتی استتت .مناستتبتِ عیتتد فصت نجتتات

با اضافه کردن دوازده اصل به آیین یهود جامهاي نو

بنی اسرائیل از ستم مصریان است .این عیتد کته در

بر آن پوشاند و ش ل آیین یهود را سامان داد.

اواخر مارس یا آپریل برگزار می شود ،معموالً یت

معروف یهودي موسی بن میمون ،پزش

هفته طول می کشد و عید اصلی یهودیان محستوب
اعیاد یهودی
تقویم عبرانی ،شمسی ت قمري استت؛ هتر سته
سال ی

می شود .از خوردنی هاي این عید نان فطیر و سبزي
تلخ اس ت که به یاد مصائ

اقامت در مصر خورده

بار سال ستیزده متاه متیشتود کته بته آن

می شود .در طول تاریخ ،مراسم دینی یهود همتواره

«عِبّور» (آبستن) می گوینتد .اگتر عتدد  4382را بته

برگزار شده است .رسم روز اول این عیتد «ستور»

سال  1392اضافه کنیم 5774 ،عبرانتی ،یعنتی مبتدأ

است و تا چهتل ونته روز بعتد از عیتد ستور هتی

خلقت جهان ،به دست میآید.

جشنی (حتی عروسی) نباید برگزار شود.

 - 1روز شنبه :مراسم روز سبت ی ی از رستوم
باستانی یهودیان و مربوا به زمتان قبتل از خترود

 - 6عید هفته ها :که  50روز بعد از عیتد فصت
است روز «محصول» (شاووت) نام دارد.

آنهتا از مصتر استت؛ آنهتا روز هفتتم هتر هفتتته را

 - 7عید اول سال (رأسالستنه) :یهودیتان ایتن

مقدس می دانستند و آن را مخصوص استتراحت و

عید را «کیبور» می نامند .در این روز کته روز دهتم

عبادت خداوند قرار میدادند( .نتاس.)498 :1386 ،

ماه تشري است ،بوق می نوازند ،براي کفارۀ گناهان

روز شنبه تعطیل رسمی است و خانوادهها بتهطتور

روزه می گیرند و لباس ژنده متیپوشتند؛ همچنتین،

دسته جمعی عبادت می کننتد و شتراب بته دستت

کارکردن در این روز حترام استت .عیتد اول ستال

می گیرند و می نوشند .اگتر کستی در اثتر نوشتیدن

یهودي روز نزول تورات در کوه طور است؛ تلمود

شراب مست شود ،کاري حرام و ناپسند انجام داده

این روز را روز «داوري» نامیده است .روز بعتد آن

است .کارکردن در این روز حرام است و گناه کبیره

عید کیبور است که با روزه توأم استت و پتن روز

به شمار میآید.

بعد آن عید سایبانهاست.
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 - 8عید سایبان هاا :نتام آن «ستوکوت» استت.

 - 3سامریان :اندیشۀ این فرقه مربوا به بعتد از

یهودیان در این عید به یاد روزهتاي استارت ،یت

سلیمان نبی و اسارت بابل است .یهودیان معتقدنتد

هفته زیتر ستایبان زنتدگی متیکننتد .در ایتن عیتد

داوود قبلۀ موسی(ع) را ترییر داد.

کنیسهها تزئین می شود .اقومی از بنیاسترائیل آن را

 - 4اسنیان (شفادهنده) :به طتور جمعتی کتار و

در بیابان برگزار می کردند .امروزه ،در جلو خانههتا

عبادت متی کننتد .در ایتن فرقته ،زمینتۀ اعتقتاد بته

خیمتهاي برپتتا متتیکننتتد و شت

را در آن بتته ستتر

مسیحیت ازطریق یحیی زکریا پدید آمده است.

می برند .روز آخر این عید «سمخات» است؛ در این

 - 5قارئون :به راهنمایی ابوحنیفه تش یل شتده

روز براي تورات جشن می گیرند و صتندوقهتا را

است .این فرقه در اسرائیل و اوکراین ساکن شدند

دور کنیسه طواف میدهند.

و قويترین عقاید را در الهیات یهودي دارند.

 - 9عید گشاای

(حنوکتا) :روز پیتروزي بتر

 - 6دونمه :این فرقه به محمتد افنتدي نزدیت

یونانیان در سال  168قبل از میالد است و یهودیان

است کته در ستال 1666متیالدي ،وعتدۀ هتور و

آن را گرامی می دارند .این عید در ماه دسامبر است

انتظار مسیحیا را در ازمیر مطر کرده است.

و در مراسم آن شمع روشن میکنند.
 - 10عید قرعه هاا (بتوریم) :روزي استت کته
خطر قتتل عتام یهودیتان بته دستت هامتان ،وزیتر

روابط یهود با دیگران
منبع مطال

اصلی یهود عهد عتیق است (هینلز،

خشایارشاه ،به وسیلۀ قرعه رفع شد .این عید در ماه

 .)69 :1385در یهودیتتت اندیشتتههتتاي گونتتاگونی

فوریه است .در ایران ،این عید با یاد فداکاري استر

وجتتود دارد و یهودیتتان مم تتن استتت ارتتتدکس،

با رقص و جشن و سرور به پایان میرسد.

محافظه کار ،ساختارگرا یا اصال گر (لیبرال) باشند.

آداب دیگري هم نزد یهودیان متداول استت ،ماننتد

قدمت آنان به چهتارهزار ستال قبتل متیرستد .در

عید ماه نو ،عید پشمچینی گوسفندان و رسم ختتان کته

قرون وسطا جامعۀ یهتود بتا چتالشهتاي فراوانتی

دیتن

روبرو شد .آنها به ناچار براي حفظ جتان ختود بته

بیانگر آن است که یهود از دینی بتدوي بته یت
اخالقی بدل شده است (ناس.)499 :1386 ،

گتوها پناه متی بردنتد؛ گتوهتا درواقتع محلتههتایی
یهودي با دروازه و دیوارهاي بلنتد و بترد و بتارو

فرقههای یهودی
براساس اعتقاد به جبر و اختیار فِترَق متعتددي
در دین یهود ش ل گرفت:
 - 1فریسیان :قرن دوم قبل از میالد پدیتد آمتد؛
اصل آن حسیدیم است که با صدوقیان تیاد دارد.
 -2صدوقیان :به داوود پیامبر مربوا میشود .ایتن
فرقه به قربانی اهمیت میدهند و با مسی مخال اند.

بودند (همان) .امروزه ،جمعیت یهودیتان جهتان در
حدود  14/5میلیون نفر است که  6میلیتون از آنهتا
در آمری ا 3/5 ،در اسرائیل 2/2 ،در شوروي ستابق
و بقیه در سراسر جهان پراکندهاند (همان.)70:
اکثر یهودیان جهان از تیرۀ اش نازي هستند کته
به زبان یدیش ( )yiddishسخن می گویند .عتده اي
از آنان یهودیان شرقی هستند که از تیرۀ سفردیم به
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شمار می آیند .اینان جتزو پناهنتدگان استپانیایی و

افزود؛ و به این ترتی  ،افق دیتد یهتود را گستترد.

پرترالی اند که در قرن پانزدهم در شبهجزیرۀ ایبتري

وي تحت تأثیر اندیشۀ شرقی و زندگی در اسپانیا و

زندگی متی کردنتد 1.قتتل عتام یهودیتان در جنتگ

مصترِ مستلمان بتتود .شت وفایی عرفتان یهتتودي از

جهتتانی بستتیاري از آنهتتا را پراکنتتده کتترد (هینلتتز،

اسپانیا به سرحدات فرانسه و آلمان رسید و قباله بر

 .)532 :1385یهودیان اش نازي بیشتترین ضتربه را

کالم یهودي تأثیر گذاشت .موسی لئون اشاعهدهندۀ

این جنگ ختورده انتد .اختتالف میتان مستیحیان و

اندیشۀ بازگشت به شیوۀ تلمودي شد.

یهودیان از آن جهت است کته در اندیشتۀ عالمتان
مسی  ،یهودیان قاتالن مسی و مستئولِ بته صتلی

قباله به عنوان حرکتی زنده در یهتود بته حیتات
ختتویش ادامتته داد .استتحاق لوریتتا خواستتتار ورود
بتته شت لِ تحقتتقیافتتتۀ

کشیده شتدن او و بنتابراین متحتدِ شتیطان هستتند.

اندیشتتههتتاي ایتتدئولوژی

روابت یهودیتان شترقی (ستفردي) بستیار بهتتر از

خارجیِ قباال شتد و سترانجام ترکیبتی از یهودیتت

اش نازي ها (غربی ها) است؛ علت این امر آن است

ربانی (خاخامی) و یهودیت قبالهاي به وجود آمد و

که در شرق ،مسلمانان تحمل یهود را و یفتۀ ختود

در اندیشه هاي لوریانی مجموعه اي از کتاب مقدس

می دانند و برع سِ مسیحیان ،کینه و عداوتی نسبت

تلمود و زوهر ش ل گرفت.

به یهو دیان ندارند .همتواره جمعیتت اشت نازيهتا

اندیشۀ اش نازي گسترش یافت؛ این اندیشه که

نسبت به یهودیان شرقی فقیرتر بوده است .آنهتا در

سنت هاي خاص پارسایی و تصوف خود را داشت،

محتتدودۀ جمعیتتت مستتیحی و متمرکتتز بتتر اف تتار

در طی

خاخام ها و ربتانیون هستتند؛ درحتالیکته یهودیتان

حرکت اعتراضی و مردمی علیه نخبه گرایی عالمانه

شرقی از فرهنگ مناس تري برخوردارند .یهودیان

در اوکتتراین و لهستتتان ،نهیتتت «حستتیدیم» را بتته

سرزمین هاي اسالمی نخستینبار از راه ترجمۀ متون

وجتتود آورد .ایتتن نهیتتت ،یتت

فتترد یهتتوديِ

فلسفی با جریان عرفتانی قبالته ( )Kabbalahآشتنا

درسنخوانتتدۀ معتقتتد را بتتاارزشتتتر از مقامتتاتِ

شدند .تسام حاکمان و عالمتان استالمی بته آنتان

بامطالعتۀ تلمتتودي متیدانستت .در قتترن نتتوزدهم،

فرصت اندیشیدن داد .ابن میمون در قرن دوازدهتم

نهیت اصالحی یهود درمقابلِ خرافات و جتادوي

میالدي ،در اسپانیا ،مرکتز استالمی جهتان آن روز،

قرون وسطا ش ل گرفت .از نظر آنان تف ر قبالهاي،

بته

تحت تأثیر زندگی یهودیان در گتوهتا ،بته صتورت

مصر گریختت .وي در کتتاب داللته الحتائرین بته

تف ري محدود و دانشستیز درآمده بود .دانشمندان

تفستتیر تعتتالیم عهتتد عتیتتق پرداختتت ،توصتتیفات

یهودي پیش داوري ها را کنتار زدنتد و نگتاه منفتی

خداونتتتد را یتتت جتتتا جمتتتع کتتترد ،نظریتتتۀ

کتاب عهد جدید (انجیل) را به فریستیهتا (پتدران

«آنتروپومورفیسم» (انسان انگاري خداوند) را مطر

معنوي یهودي گري خاخامی) ،از ختود دور کردنتد

کرد و سیزده اصل اساستی را بتر اعتقتادات یهتود

و مسیحیت سرشار از عشتق و محبتت را در کنتار

بزرو شد و در اثر ش نجۀ ی

 1نام قدیم شبهجزیرۀ اسپانیا و پرترال

فرقۀ متعصت

مقابل تحلیتل عقالنتی بتود .شتروع یت

یهودیت قانونمدار و شریعتمحور قرار دادند.
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به دلیل احترام به معنویتات و بتاور بته حیتات

پلورالیسم در رفتار
یهودیتتان بتتا بیتتانی ستتخت و مح تتم ،مفتتاهیم
انتزاعی را در قال

داستان ،محور آداب و مناست

روحانی ،مراسم کفن و دفن میت با جتدیت انجتام
می شود .یهودیان قبرستان هاي خاص خود را دارند

شرعی خود در زنتدگی قترار داده انتد« .توجته بته

و ستتوزاندن جستتد در میتتان آنهتتا متتتداول نیستتت.

خداوند» فاصلۀ بسیاري بتین یهتوديِ ستنت گترا و

همچنین درصورت ام ان جسد را براي خاکسپاري

تجتتددخواه بتته وجتتود متتیآورد .شتتیوۀ ف تتري و

به بیت المقدس میفرستند یا دستکتم مقتداري از

استت ،هرچنتد از نظتر شت ل

خا

بیت المقدس را بر روي تابوت میریزند .بنابر

ی

اعتقاد قدیمی افترادي کته در نقتاا دور دفتن

زندگی آنها مختل

اهري رفتاري ی سان دارند و در هویتت یهتودي
ختتود بستتیار متعص ت انتتد .تفتتاوتهتتا معمتتوالً در

می شوند ،در زیر زمین آنقدر به دور خود میغلتند

قوانین و مقررات ،شیوۀ دعا و جشن و نیتز ازدواد

تتتا بتته استترائیل برستتند .در مراستتم عتتزاداري بتتر

و طالق است .ایتن شتیوههتا در اروپتاي جدیتد و

چهارپایههایی کوتاه می نشینند؛ لباس کهنته بته تتن

آسیا و آفریقا تحتتتأثیر جررافیتاي محتی شت ل

متتیکننتتد و کفتتش چرمتتی نمتتیپوشتتند .شتت ل

می پتذیرد و ایتن ترییتر و ت ثتر درمجمتوع ماننتد

کنیستتههتتاي یهتتودي را از روي الگتتوي ختتاص

امواد به نقطته مرکتزي منتقتل متیشتود؛ ازایتنرو

نخستین معبد بنا می کنند که در قرن ششتم قبتل از

بیشترین تأثیر در مرکز این پرگار اتفاق متی افتتد و

میالد ساخته شده بود .معماري ختاص یهتودي در

بیشترین ضربه را مرکز تجمع یهود ،یعنی استرائیل،

نقوش داخلی کنیسه به وضو به چشم متیختورد.

پذیرا می شود .جسارت و جرئتتی کته از مخالفتت

یهودیان با دور شدن از عصتر خترود از گتوهتاي

با اصولِ به اهر ترییرناپتذیر یهتودي ستنتی پدیتد

یهودي نیم نگاهی نیز به سب

معماري کلیسا دارند.

آمد ،باعث نوعی اباحی گري و پلورالیستم رفتتاري

در وقت نماز و نیایش رو بته بیتت المقتدس قترار

در میان جوانان یهودي شد.

می گیرند .سه نماز اصلی ،صب و عصتر و مرترب
خوانده می شود و مناست

ساعت طول میکشد .در کنتایس ستنتی زن و مترد

مناسک و آداب
فرزندي که از ی

روزهتاي شتنبه تتا سته

مادر یهتودي زاده متیشتود،

به تف ی

بر روي بال ن یا ی

محوطۀ جداشده بتا

یهودي محسوب می شود .طبق سنت یهود ،یهودي

تیرۀ کوتاه مینشینند .مردان شرکتکننده در نیتایش

بودن یا نبودن پدر بچه اهمیتی ندارد .اصتل ازدواد

کالهی مخصوص به سر دارند .البتته در ستالهتاي

یهودي امري بسیار مهم استت .هرچنتد ازدواد بتا

اخیر ،خصوصاً در آمری ا ،زنتان و متردان در یت

همسر غیریهودي مجاز استت ،کنیسته هتا بته طتور

محوطه قرار متی گیرنتد و پوشتش کامتل ستر نیتز

معمول این اجازه را نمتی دهنتد .در آیتین یهتودي

اجبتتاري نیستتت .در منتتازل یهتتودي ،در کنتتار هتتر

احترام به بزروتر جایگاه ویژه اي دارد و نگهداري

چهارچوب (پایه) ،به جز دستشویی ،جعبه اي نص

از والدین ی ی از ده فرمان الهی است.

می کنند و در آن ی

طومار دعا میگذارند« .مزوزا»
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نام این طومار است و به فرد متی فهمانتد کته ایتن

موسی مندلسون ،فیلسوف آلمانی ،بهتدری تماس با

او را

مسیحیان رونق متیگیترد؛ احساستات یهودگرایانته

تذکر می دهد .در خوردن غذا مقرراتی خاص حاکم

کمرنگ می شود؛ س ونت در گتوهتا بته کتمتترین

است؛ در ذب یهودي عالوهبر قطع روهاي اصتلی

میزان خود متیرستد؛ نهیتت اصتال طلبتی آغتاز

حیوان ،بر خارد شدن کاملِ خون از بدن و روهاي

می شود و کنیسه ها به سب

جدیتد بنتا متیشتوند.

حیوان ذب شده تأکیتد متیکننتد .ختوردن گوشتت

همچنین ،خاخام ها تحت حمایتت دولتتهتا قترار

حیوانی که سُم ش افدار ندارد و نشخوار متیکنتد

میگیرند؛ تساهل و تسام دینی جایی براي خود باز

و نیز ماهی بدون فلس حرام است .خوردن گوشت

می کند و هاینریش آلمانی نهیت نوارتدکسی را در

با لبنیات بههی وجه مجاز نیستت .شتنبههتا بعتد از

فران فورت پایه گذاري می کند .در ستالهتاي دهتۀ

قرائتت دعتا و در کنتار ستفرههتاي ختانوادگی بتته

 1920میالدي ،مرد ختاي کتاپالن ،دانشتمند علتوم

خوردن غذا مشرول متیشتوند .در متوارد بستیاري

طبیعی ،الهیات طبیعتگراي جدیدي را بنیان نهاد که

باید دعا خوانده شود ،مثتل بوییتدن عطتر ،شتنیدن

پاسخ مناستبی بته نهیتت رفرمیستتی استت .ایتن

خبر خوب یا بد و شنیدن صداي رعدوبرق .متردان

نهیت درون دینی به مرور خود را به بیرون از دایرۀ

یهودي هنگام نیایش صب  ،باید لبتاس چهتارگوش

اندیشۀ یهود رسانده و عمل ردي متفتاوت را رقتم

جلیقته ماننتدي بتر تتن کننتد کته از هتر گوشتۀ آن

و

خانه جایگاه خداوند است و همچنین و ای

زده است و نهایتاً یهودیان را از گتوهاي تاریت

ریسمانی آویزان استت .اعمتال دینتی بته صتورتی

کثی

سختگیرانه در میان یهودیان متداول است .آنهتا در

سخت گیرانه به ی

عمل بسیار سنتی و متعص

و انعطافناپتذیر و در

اح ام نیز ترییرناپذیرند.

در قرون گذشته و زندگی بسیار مقتصدانه و
زنتدگی جدیتد و متفتاوت در

آپارتمان هاي تجملی کشانده استت .ایتن ترییترات
بنیادي در طول سال هاي بعد از انقالب اسالمی در

در سالهاي اخیر ،تحتتأثیر محی  ،جررافیتا و

ایران بهصورت چشمگیري قابلمشاهده است.

پلورالیسم ،ترییراتتی در رفتارهتاي دینتی یهودیتان
مشاهده می شود؛ اعتقاد و عمل به ستحر و خرافته

نتیجهگیری

بهتدری از میان متیرود؛ دورۀ جتادوگران بته ستر

یهود قوم و دینی قدیمی است که امروزه بدون

و

تبلیغ آش ار و بهدور از کثرتگرایی و کمیتگرایی،

پیچیده کمرنگ میشتود .در سترزمینهتاي شترقی

مدعی جهانی شدن است .در میان ادیان ابراهیمتی،

زیارت قبور و روشن کتردن شتمع بتر روي قبرهتا

دین یهود از نظر قدمت بعد از دین حنی

ابتراهیم

متداول است .در نسل جدید و س والر ،روشهاي

استتتت و ستتتابقۀ تتتتاریخیِ چهارهزارستتتاله دارد.

آسان می دهد،

ش ل گیري اندیشۀ یهود که مربوا به دورۀ اسارت

و عبتادات و هویتت

بابلی و تحمل دربته دري هتاي فتراوان و تحقیتر و

باید دست نخورده باقی بماند .تحتتتتأثیر اندیشتۀ

توهینهاي اجتماعی است ،این دین را در هالهاي از

می آید و امور خارق العاده و نیز معالجات عجی

سنتی کم کم جاي خود را به مناس
اما تحت هر شرایطی مناس
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رمزآلودگی قترار داده استت .زنتدگی در گتوهتاي
محقر به مثابۀ کمون هاي اولیه ،هستۀ ف ري یهود را
تش یل میدهد .تأکید بر اقتصاد و عدمتبلیغ عمومی
و ت یه بر صن هاي منحصر و ویژه مانند ارز ،طال،
منسوجات و عتیقه موج

شده است کته یهودیتان

(کتته در مقایستته بتتا ستتایر اقتتوام و ادیتتان ،بستتیار
کم جمعیت هستند) در جامعۀ جهانی در جایگتاهی
مؤثر قرار گیرند .امروزه قستمتی از دنیتاي ستینما،
اقتصتتاد و تبلیرتتات جهتتانی از آن یهتتود استتت و
صهیونیست بخشی از این حرکت استت کته ملتت
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