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مقدمه
با نمایان شدن افقهاي قرن هجدهم ،نهضتی
عقلگرایانه به نام روشنگري بوجود آمد كه خواهان آزادي

كردند تا بدانجا كه یهودیان اجازه مییافتند از محلّههاي
مخصوص(گتو) بیرون آیند و با جهان خارج آزادانهتر از
قبل ارتباط برقرار كنند.

و برابري براي همهي انسانها و مخالفت با نابرابري،
خودكامگی و استبداد بود .تالش براي آزادي ،جدا انگاري

یهودیان نیز ،خود به این نتیجه رسیده بودند كه بهجاي

دین از دنیا و پیشرفت آدمی از جمله آرمانهایی بود كه

آنكه خویشتن را قوم برتر بدانند و از بقیه ملّتها جدا

اندیشمندان آنها در سر میپروراندند .ایشان بر این باور

شوند ،همرنگ هموطنانشان در كشورهایی كه آنجا

بودند كه با تكیه بر عقل ،علم و طبیعت ،بهشت آرمانی

زندگی میكردند ،شوند و دست از برخی عقاید خود

خود را در همین دنیا بنا كنند .اندیشه عقلگرایانهاي كه در

بردارند .اندیشمندان نوگراي آنها ،اصالح در برخی

آن عصر اروپا را فراگرفته بود ،ریشه در آراي اندیشمندانی

آموزههاي سنّتی را ضروري دانستند تا شاید اینگونه

همچون دكارت ،الیب نیتس و اسپینوزا در قرن هفدهم

بتوانند در كنار دیگر اقشار مسیحی زندگی مسالمتآمیزي

داشت .آرا آنان را ،فیلسوفانی همچون مونتسكیو ،ولتر و

داشته باشند .آنها به برخی اعتقادات یهودي نقد وارد

ولف نشر دادند(گلدمن )41 :4931 ،و اعالم كردند كه

كردند و آنها را از علل اصلی مشكالت خود در آن دوره

همهي نسلها از هر نژاد و ملیّتی ،تمدن واحدي را

دانستند و با تأثیرپذیري از اندیشمندان عصر روشنگري،

پایهگذاري خواهند كرد و در آن سهم یكسانی از پیشرفت

اصول دینی یهودیت را عقالنی اعالم كردند و از پذیرش

خواهند برد .این اندیشمندان به استقالل عقل معتقد بودند

هرآنچه كه از راهی غیر از راه عقلی اثبات شود ،سرباز

و چنین استدالل میكردند كه عقل بشري میتواند بدون

زدند .همزمان با این تعالیم اصالحگرایانه ،مخالفت قابل

توسل به مكاشفه ،دانستن همهي آنچه را كه درباره دین

توجهی در درون اردوگاه یهودیان شكل گرفت؛ بسیاري از

الزم است ،اثبات كند .با گسترش عقلگرایی عصر

سنّت گرایان از نتایج تأثیر ناگهانی فرهنگهاي بیگانه بر

روشنگري در اروپا ،رفته رفته راه براي نفوذ این اندیشه بر

پايبندي و وفاداري دینی یهودیان بیمناک شدند .براي این

دیگر ملّتها فراهم گردید .اندیشمندان روشنگري كه

دسته ،بسیار سخت بود كه از آنها خواسته شود میراث با

شعار آزادي و برابري همهي ملّتها را نیز سر میدادند،

ارزش و افتخارآمیز دین خود را رها كنند و به جاي آن

اعالم كردند كه همهي اقوام میبایست سهم یكسانی از

فرهنگ ،رسوم و سنّتهاي دیگر اقوام را جایگزین سازند؛

پیشرفت و آزادي داشته باشند .اینگونه اندیشههاي

لذا به مخالفت با این اقدامات انجام شده پرداختند و

آزاديخواهانه بیش از هر گروهی ،براي یهودیان شاديآور

دیدگاههاي خود را ابراز كردند تا شاید اینگونه بتوانند

بود ،چراكه با توسل به آن میتوانستند پایانیک دوره

یهودیت را از خطر فرهنگ بیگانه نجات دهند .اما یهودیان

مشكالت و سختیهاي قوم یهود را رقم بزنند؛ لذا

اصالحطلب كه خویشتن را نیز متعلق به یهودیت

اندیشمندان نوگراي یهودي در قرن هجدهم ،بیشترین بهره

میدانستند ،بهطور كلی خواهان تغییراتی در اعمال و

را از روشنگري مسیحی بردند .رهبران كشورهاي اروپایی

عقاید یهودي بودند ،تا شاید اینگونه بتوانند هویّت دینی

نیز با الهام از اندیشه روشنگري و با تصویب قوانینی،

و قومی یهود را با ادبیّاتی جدید معرفی كنند.

بهتدریج موقعیّت تازهاي را براي آزادي یهودیان فراهم
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 .1جنبش اصالح طلبي يهود
جنبش اصالحطلبی یهود ،جنبشی تجددخواه است كه

در این كتاب ،كه یكی از مهمترین كتب اصالحطلبان

در اواخر قرن هجدهم و پس از شكلگیري عصر

یهودي است كوشید تا تصویري عقالنی از یهودیت نشان

روشنگري پا به عرصهي وجود گذاشت .پیشگام نهضت

دهد .اینگونه آرا و افكار اصالحی و عقلگرایانه

روشنگري یهودي در آلمان ،شخصی به نام «موسی

«مندلسون» در نهایت سبب شكلگیري جنبشی

مندلسون»( )Moses Mendelssohnبود كه در ششم

اصالحطلب در میان یهودیان پس از او شد و عدهاي از

سپتامبر سال  4323در دسائو ،شهري در شمال آلمان و در

اندیشمندان یهودي با تأثیر از اینگونه افكار و اندیشهها،

متولد

خواهان ایجاد اصالحاتی دینی در یهودیت شدند .این

شد( )Aviram/Levi,1996,p.1328وي با توجّه به

جنبش در میان یهودیان به «هسكاال»(( )Haskalahجریان

اندیشههاي خاصش خارج از گتو زندگی میكرد و معتقد

روشنفكري یهودي) معروف گشت و همكاران «مندلسون»

بود كه سایر یهودیان نیز میتوانند از اندیشههاي كهنه و

با تبدیل اصطالح «هسكاال» به شعار رسمی خود ،خویشتن

قدیمی دست بشویند و مناسب با زمان زندگی

را «مسكلیم»(( )Maskilimروشنفكران) نامیدند .آنها

كنند(اپستاین« .)913 :4941 ،مندلسون» از نظر اندیشههاي

اینگونه تصور میكردند كه اگر فرهنگ و تمدن ملتهاي

فلسفی ،تحت تأثیر اندیشمندانی همچون الیبنیتس و

دیگر را بپذیرند ،طبیعتاً از نعمت آزادي بیشتر بهرهمند

ولف قرار داشت و با تأثیرپذیري از آنها ،نسبت عقل با

خواهند شد ،لذا تحصیل در فلسفه و ادبیات ملل دیگر و

ایمان را روشن گرداندید و از پذیرش هر ركن ایمانی

به عبارتی علوم جدید را بسیار مهم دانستند .رهبري

درصورتی كه عقل نمیتوانست آن را كشف كند،

فكري این جنبش پس از «مندلسون» ،ابتدا «تفتالیهرتس

خودداري كرد(.همان )910 :او پس از مطالعهي آثار

وسلی» ( )4401-4321بود ،اما كسی كه مقدمات اصول

الهیدانان پیرو مكتب ولف ،یهودیت را بر پایه فلسفه

این جنبش را بنیان نهاد كسی جز «دیوید فریدلندر»

عقلگرا استوار كرد(« .)Sorkin,1996,pp.8,9مندلسون»

( )4491-4313نبود؛ او از مشهورترین شاگردان

كتاب مقدس(تورات) را نیز در سال  4340به آلمانی

«مندلسون» و مهمترین رهبر این جنبش پس از او بود.

ترجمه كرد( .)Seltzer,1987,p.370این ترجمه از

پیروان این جنبش تصمیم داشتند تا به جاي جداییطلبی

مفیدترین اقدامات وي براي كمک به یهودیان آلمان بود،

قرون وسطایی كه ریشه در برخی عقاید سنتیشان داشت،

چون باعث شد سایر مردم آلمان با حقایق كتاب تورات

نوعی تعلیم و تربیت مدرن را ایجاد كنند تا در سایه آن

آشنا شوند و از بدبینی نسبت به یهودیان بپرهیزند و به

بتوانند قوم یهود را به جایگاهی ویژه ارتقا دهند و حقوق

نوعی در آلمان زمینه را براي خروج و رهایی یهودیان از

پایمال شدهشان را به ایشان بازگردانند .آنها با الهام از

گتوها فراهم كرد .سایر نویسندگان جدید یهودي نیز با

اندیشههاي مدرن ،اقدام به تفسیري جدید از برخی

استفاده از این ترجمه تصمیم گرفتند وضع زندگی

آموزههاي سنتی و دینی خود نمودند كه به نظر ایشان تا

یهودیان را تغییر داده و آنها را با جهان نوین آشنا سازند.

آنزمان سبب عقب افتادگی یهودیان از دیگر ملّتها شده

ازجمله مهمترین تألیفات «مندلسون» نیز میتوان به كتاب

بود .آنها خواستار دایر شدن علوم جدید و آموزشهاي

یهودیت»( Jerusalem

حرفهاي در كنار علوم دینی و مذهبی براي نسل جوانتر

محله

یهوديها

«اورشلیم یا درباره قدرت دینی و

(گتو)
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بودند تا عالوه بر مطالعات سنتی بنیان علمی آنها در

روزهاي شنبه كار نكنند ،به فعالیت اقتصادي و كوشش در

موضوعاتی همچون ریاضیات ،ادبیات ،فلسفه و علوم فنی

آن روز میپرداختند .در واقع اینگونه تغییرات «مسكیلیم»

نیز قوت گیرد .بدینترتیب اصالحگران تصمیم گرفتند تا

در خوراک ،پوشاک ،عبادات و عقاید براي آن بود كه،

در برنامههاي تعلیمی و تربیتی قبلی تجدیدنظر كرده و به

سبک زندگی یهودي سنتی به سبک فردي مدرن تبدیل

درک بهتري از زبان عبري ،كتاب مقدس دستیابند و

شود و اینگونه اصالحات همه ابعاد زندگی افراد را در

ارزشهاي اخالقی را به یهودیان ارائه دهند .براي تحقق

برگیرد.

این امر اقدام به ساختن مدارس مدرن یهودي كردند و در
سال  4334اولین مدرسه مدرن یهودي در «برلین» تأسیس

 .2مهمترين چالشهاي اصالحطلبي

شد كه در آن دروس مختلف به زبانهاي عبري تدریس
میشد)« .)Shavit,2005,p.528مسكیلیم» ،هدف خود از

 .1-2نقش ديني و اجتماعي زنان

ساختن این مدارس را آموزش مطالعات سكوالر در كنار

اهمیّت نقش دینی و اجتماعی زنان یكی از مهمترین

مطالعات دینی و همچنین استفاده كودكان فقیر و یتیم از

مسائلی بود كه یهودیت اصالحطلب از همان آغاز به آن

آن

دانستند).)Gartner,2001,p.101

پرداخت .از یک طرف زنان آزاديخواه تحت شعارهاي

«مسكیلیم» به منظور معقول نشاندادن یهودیت در

روشنگري و اصالحگرایانه ،خواستار توجّه به جایگاه خود

دنیاي مدرن ،با عقالنی دانستن هر موضوعی ،از پذیرش

در جامعه آن روز یهود بودند و از طرف دیگر نیز وجود

هر ركن ایمانی در صورتی كه عقل نمیتوانست آن را

برخی احكام دینی و همچنین مخالفت راستكیشها با

اثبات كند ،پرهیز میكردند و تحتتأثیر همین دیدگاه ،از

این امر ،یهودیان مدرن را با چالش مواجه كرده بود .امّا با

برخی عقاید سنتی یهودیت همچون مسیحباوري ،قومیت

اینوجود ،اصالحگران با حمایت خود از فعالیّتهاي دینی

یهود ،و نظایر آن روي برگرداندند و از آنها تفسیرهاي

و اجتماعی زنان سعی داشتند تا از این قشر نیز در جهت

جدیدي ارائه نمودند .برخی از آنها وحیانی و ماورائی

گسترش دیدگاههاي اصالحی خود استفاده كنند .تا قبل از

بودن كتب مقدس ،همچون تورات و تلمود را انكار كردند

آن ،زنان جایگاه مؤثري در انجام فعالیتهاي مختلف

و بخشی از فرامینی كه این كتب داده بودند را

سیاسی و اجتماعی نداشتند .حقوق تلمودي ،به شیوههاي

نمیپذیرفتند و رعایت نمیكردند ،به طور مثال قوانین

مختلف زنان را از چندین حوزه مهم زندگی استثنا میكرد

كتاب مقدس درباره خوراک را رعایت نمیكردند ،كتاب

و به كارگیري زنان را در كارهاي پرتحرک جامعه و امور

مقدس میگفت :گوشت خوک نخورید ،اما آنها

قضایی و اجرایی مجاز نمیدانست و یا آنها را از انجام

میخوردند(نیوزنر .)13 :4943 ،آنها در توجیه این عمل

آن معاف میكرد(اشتاین سالتز .)201 :4941 ،هر چند زنان

خود میگفتند :ما نمیتوانیم پاسخ قانعكنندهاي براي این

تا آن زمان عمالً در برخی از امور زندگی نقش فعالی

سوأل داشته باشیم كه چرا باید قوانین مربوط به رژیم

داشتند ،اما با اینوجود آیین یهود بهطور كلی از زنان

غذایی «كاشر»(( )Kasherغذاهاي مجاز در یهودیت؛ حالل

میخواست تا براي انجام امور عبادي و نظایر آن در

شرعی) را نگاه داریم) .)Jacobs,1973,p.218آنها حتی

محیطهاي مردانه شركت نكنند و به معبد نروند .اما در

برخالف دستور تورات كه از یهودیان خواسته بود

قرن نوزدهم ،با روي كار آمدن اندیشههاي نوگرا و
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اصالحی ،زن یهودي توانست در فعالیتهاي اقتصادي و

ادامه داشت تا اینكه جنبش آزاديبخش زنان تأثیر خود را

بازرگانی شركت كند و در نتیجه فرصتهاي شغلی

بر نهادهاي دینی یهود نیز گذاشت و درهاي این نهاد بر

جدیدي براي زنان افزایش یابد( )Gartner,2001,p.327با

روي زنان گشوده شد .در سال  ،4332اندیشمندان جنبش

شكلگیري جوامع اصالحی ،جایگاه مشخّصی نیز براي

اصالحطلبی یهود در آمریكا تصمیم گرفتند تا برخالف

زنان در امور مذهبی تعیین شد؛ به این معنی كه زنان

سنّت ارتدوكسی به زنان اجازه حاخام شدن بدهند و

میتوانستند مراسم مذهبی را اداره كنند ،ربّی شوند و

جایگاه حاخامی به آنها اعطا كنند« .سالی

پریزند»( Sally

آداب سنتیاي را بهجا بیاورند كه قبالً در انحصار مردها

 ) -Jane Priesand) (1946اولین زن حاخام جامعه

بود(رایت« .) 434 :4941،اسحاقمایر وایز» و «كافمن

اصالحطلبی یهود در آمریكاست ،كه در دوم ژوئن سال

كوهلر» از جمله اصالحگران آمریكایی بودند كه خواهان

 4332از سوي دانشكده اتّحاد عبري ،به عنوان حاخام

زنان

انتخاب

حمایت

ویژه،

از

حقوق

شدند).)Goldman,2001,p.172

كنیسه

«سنسیناتی»

آمریكا

شد) .)Baskin,2004,p.397از آن پس ،زنان عالوه بر

زنان یهودي ،نسبت به جنبشهاي آزاديخواهانه

شركت در محافل و انجمنهاي عمومی و انجام فعالیت

عمومی زنان یهود بیاعتنا نبودند .این انجمنها مراكزي

مؤثر ،توانستند خود را به عنوان یک ربّی نیز به جامعه

بودند كه توسط دختران ثروتمند یهودي در آغاز قرن

یهود بشناسانند .این امر سبب شد تا جامعه یهود ،بجز

نوزدهم در شهرهایی همچون برلین و وین شكل گرفتند و

چند مورد ،زنان را به عنوان یک عضو كامل گروه بپذیرند،

در آلمان محلی براي مالقات ،بازدید و گردهمآیی افراد

به گونهاي كه زنان در صورت تمایل میتوانستند برخی

سرشناس شدند .تشكیل اینگونه انجمنها كه در واقع

لباسهاي مخصوص عبادت را كه تا قبل از آن مردها در

پس از كنار گذاشته شدن زبان یدیشی و روي آوردن به

مراسم

و

زبان آلمانی در جنبش «هسكاال» همراه بود ،سبب شد تا

«تفیلین»( )Tefillinببندند و یا در مراسم صبحگاهی

زنان آلمانی بیشتر از مردان به ادبیات آلمانی توجّه كنند.

«طَلّیت» بر تن بیاندازند ،به همراه مردها نماز بخوانند و در

تشكیل محافل ادبی زنان ،در واقع نتیجه توجّه آنها به این

گروههاي مختلط ،مراسم عبادي را رهبري كنند و حتّی به

ادبیّات بود .برگزاري اینگونه محافل و انجمنهاي ادبی

عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهند ،در حالیكه این امر،

زنانه و عالقه نشاندادن این قشر به امور غیر دینی از یک

در هالخاهاي سنتی ممنوع شده بود(رایت )266 :4941 ،و

طرف ،و همچنین نبود سابقه قوي تعالیم دینی در میان

گروههاي سنتی یهودي نیز به مخالفت با آن میپرداختند.

زنان از طرف دیگر ،سبب شد در سالهاي بعد دیدگاههاي

در سالهاي اخیر جنبشهاي مدرن ،نظیر پدیده فمنیسم به

سكوالر میان این قشر بیش از مردان افزایش یابد .این امر

چالشی دیگر براي یهودیان مدرن تبدیل شده ،چراكه

باعث شد كه اصالحگران از سوي مخالفان تحت فشار

فمنیسم فراتر از اندیشه جنبشهاي آزاديبخش زنان كه

قرار گیرند و به عنوان نخستین حامیان انجمنهاي آزادي

بیشتر به رعایت حقوق زنان تأكید داشتند ،خواهان

زنان انگشت اتهام به سوي آنها دراز شود

زنمحوري و تغییر در همه چیز حتّی امور معرفتی شده

(.)Grossman,2005,p.92

بود ،همین امر باعث شد تا بار دیگر اصالحطلبان ،به

این روند نقشآفرینی جدید زنان یهودي در جامعه،

عبادي

استفاده

میكردند،

بپوشند

خاطر حمایتهاي اوّلیه خود از فمنیسم نیز مورد هجمه
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بیشتري قرار گیرند.

شود) )ibed,p.185پس از آن در سال  ،4330كنفرانس
مركزي ربّیهاي

 .2-2همجنسگرايان

آمریكایی( Central Conference Of

) )American Rabbis(CCARنیز با ردّ همهي مخالفتها،

یكی از مهمترین مسائلی كه اصالحطلبان یهودي در

از ربّی شدن همجنسبازان حمایت كرد .اینگونه

دوران معاصر مطرح كردند ،بحث به رسمیت شناختن

همایشها همچنان ادامه داشت تا اینكه در سال  2000نیز

حقوق دینی و اجتماعی همجنسبازان زن و مرد در جامعه

با تصویب قطعنامههایی دراینباره ،از رسمیّت ازداوج

دینی یهود بود .اصالحگران ،با توجه به شعارهاي

مدنی این قشر نیز حمایت

شد).)Grossman,2005,p.92

اصالحی و چهرهي روشنفكرانه خود به دنبال تحقق شعار

بهطور كلی ،اصالحگران به خاطر حمایتهایشان از

برابري و رعایت حقوق همهي اقشار جامعه حتّی

همجنسبازان ،تا به امروز نیز از سوي سنّتگراها،

همجنسگرایان بودند .طبق آموزههاي دینی ،عهد عتیق

همچنان مورد انتقاد قرار میگیرند.

رابطهي جنسی بین مردان را ممنوع كرده بود و مجازات
آن را اعدام دانسته است(الویان44:22 ،؛  .)20:49تلمود

 .3-2ازدواج با بيگانگان

نیز این رابطه را عالوه بر مردان براي زنان هم ممنوع

با رهایییافتن یهودیان در قرن هجدهم و پیدا شدن

دانسته است(سلیمانی .)211 :4941 ،اما در دوران معاصر

جریانهاي اصالحگرا در درون یهودیت ،مجموعه كامل و

با وجود آنكه همجنسبازي در یهود و دیگر ادیان امري

جدیدي از نگرشها در رابطه با بیگانگان به میان آمد.

زشت و نابهنجار محسوب میشد ،اصالحگران با نادیده

یهودیان تجددخواه و مترقی كه ارتباطی مدام با فرهنگ

گرفتن این احكام ،همچون بسیاري از پیروان كیش

بیگانه داشتند ،در ابتدا از برخی جنبههاي افراطیتر در

مسیحی كه قبل از آن ،این رابطه را پذیرفته و كلیساهایی

سنّت یهودي صرفنظر میكردند كه از جمله آنها

را نیز براي این قشر تأسیس كرده بودند ،این رابطه را

میتوان بحث ارتباط و ازداوج با بیگانگان را مثال زد.

ممنوع ندانستند و با مجاز دانستن این عمل ،براي نخستین

امروزه یكی از مشاجرات خاصّی كه در ایاالت متحده،

بار در آیینیهود ،شعار رعایت حقوق همجنسبازان را نیز

حاخامهاي اصالحگرا را تحتتأثیر خود قرار داده،

سر دادند ( )Eger,2001, p.182تا آنجا كه حتّی همچون

موضوع شركت آنها در مراسم ازدواجهایی است كه بین

مسیحیان ،و بهرغم مخالفت ارتدوكسها ،اقدام به تأسیس

یهودیان و بیگانگان صورت میگیرد .این امر عالوه بر

كنیسه یهودیان همجنسباز و انتخاب حاخام از میان این

اختالفنظر با سایر گروهها ،میان خود اصالحطلبان نیز با

قشر نیز نمودند .و سالها بعد از آن ،حتّی كنفرانسهایی

واكنشهاي متفاوتی روبرو شد .در حالیكه همایش

براي همجنسبازان نیز برگزار كردند ،به گونهاي كه در

مركزي حاخامهاي آمریكا كه مجمع حاخامهاي اصالحگرا

سال  4331در كنگره دوساالنه اتحادیهي جماعتهاي

میباشد ،اصوالً با چنین مشاركتهایی مخالف است ،در

عبرانی آمریكا ،بر رعایت تمام حقوق مدنی همجنسبازان

طرف دیگر به حاخامهاي منفرد اجازه داده است كه در

تأكید شد .همچنین در سال  4343نیز در این اتحادیه

این زمینه ،به نظر خاص خود عمل كنند .همچنین شوراي

تصویب شد تا حقوق دینی و اجتماعی این قشر همچون

خاخامهاي نیویورک(،)New York Board of Rabbis

داشتن كنیسه و حاخام شدن آنها به طور رسمی پذیرفته

متشكل از حاخامهاي راستكیشی ،محافظهكار و

جنبش اصالحطلبی یهود و چالشهاي آن در دوران مدرن411 /

اصالحگرا ،در سال  4339قطعنامهاي تعیین كردند كه از

شیوه طالق اصالحگران به لحاظ هالخایی ناپذیرفتنی بود،

عضویت كسانی كه در چنین ازدواجهاي مختلطی شركت

این امر به چالشی براي اصالحگران تبدیل شد ،بهگونهاي

كرده باشند ،جلوگیري میكرد .این امر باعث شد تا

كه راستكیشها اعالم كردند كه طبق تعالیم دینی هر

اصالحگران با چالشی دیگر دراینباره روبرو شوند و براي

بچهاي كه از ازدواجهاي پس از اینگونه طالقها به وجود

رهایی از آن چارهجویی كنند ،لذا عدهاي از حاخامهاي

آید «مَمزر»(( )Mamzarحرامزاده) به شمار میرود و

اصالحگرا ،از آن شورا استعفا دادند و به دور از تصمیمات

امكان ازدواج آزادانه با همكیشان خود را نخواهد یافت.

این شورا ،همچنان به نظر شخصی خود عمل

طبق این عقاید سنّتی ،شمار زیادي از این كودكان متولد

میكنند(آنترمن. )999 :4941 ،

شده در جوامع اصالحگرا ،ممزر هستند و این لكه ننگ را
نسلبه نسل به بچههاي خویش نیز منتقل خواهند
كرد(آنترمن.)991 :4941 ،

 .4-2طالق
یكی از جدّيترین و دیرپاترین مشكالتی كه میان
شكلهاي سنتی و اصالحی یهودیت وجود دارد،

 .5-2مراسم پذيرش (تأييد)

تشریفات طالق نزد اصالحگران و سنّتیها است .طبق

در نگاه جوامع سنتی یهود ،با شروع دوره بلوغ در

دیدگاه هالخایی ،زنی كه طالق سنتی را از سر نگذرانده

دختران و پسران ،دوره جدیدي براي آنها آغاز میشود.

است ،هنوز در عقد ازدواج دائم به سر میبرد .در این نگاه

دخترها پس از دوازده سالگی و پسرها بعد از سیزده

هالخایی ،تشریفات طالق احتیاج به تخصّص دارد و

سالگی بالغ به شمار میآیند؛ از اینرو مسئول اعمال

تلمود هشدار میدهد كه هر كس از آداب و قوانین طالق

خویش در زمینههاي دینی خواهند بود و به محض اینكه

اطالعی ندارد ،نباید آنرا انجام دهد و با آن سر و كار

سن پسر از سیزده سالگی میگذرد ،بلوغش را با مراسمی

داشته باشد(اشتاین سالتز .)200 :4941 ،در این نگاه،

معروف به «برمیصوا»( )Bar Mitzvahبه معناي «پسر

طالق در انحصار شوهر است و به صورت سندي كه

مكلّف» جشن میگیرند تا آنها درک بهتري از تعهد و

معروف به «گط»( )Getاست باید توسط مرد به زن داده

مسئولیتپذیري در زندگی داشته

باشند( & Morrison

شود(آنترمن .)219 :4941 ،درواقع ،طالق زمانی اتفاق

 .)Brown,2009,p.106اما در اوایل قرن نوزدهم در برخی

میافتد كه شوهر «گط» را به همسرش تسلیم كند .اما در

جوامع اصالحگراي آلمانی ،به جاي جشن برمیصوا به

دوران جدید ،اصالحگران با ردّ قوانین تلمودي در باب

تقلید از سنّت مسیحی ،آیین

پذیرش( Confirmation

طالق ،آنرا ناعادالنه خواندند و خواهان برابري حقوق زن

)Ceremonyبوجود آمد كه در آن به پسر و دختر به یک

و مرد در این امر شدند و خواستار طالق مدنی براي زنان،

چشم نگاه میشد و براي هر دوي آنها یكسان مراسم

شدند(Cohn-

گرفته میشد .البتّه این مراسم جدید براي دخترها با عنوان

 )Sherbok,2005,p.547بدینترتیب ،آنها دیگر تشریفات

«بتمیصوا»(( )Bat Mitzvahدختر مكلّف) معروف بود و

و مراسم سنتی و هالخایی طالق را انجام نمیدادند و زن

براي همه پسران و دختران به صورت گروهی و معموالً

و مرد بدون از سرگذراندن این مراسم سنتی و بر طبق

در آستانه عید «شاواعوت»( )Shavuotو گرامیداشت ده

ضوابط مدنی از یكدیگر جدا میشدند .از آنجایی كه این

فرمان ،برگزار میشد .یهودیان اصالحگرا ،سن برگزاري

در مقابل طالق سنتی و هالخایی
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این مراسم را تغییر داده و آنرا در شانزده سالگی جشن

.)244 :4941

میگیرند .گروههاي سنتی و راستكیش به این عمل

نوآیینی «گیور»( ،)Giyyurنیز فرآیندي است كه در

اصالحطلبان اعتراض كردند و آنرا بدعت شمردند()ibed؛

یهودیت براي ورود بیگانگان به این آیین همراه با

اما با وجود مخالفت رهبري راستكیش ،این عمل بین

مراسماتی انجام شود .این فرآیند نزد یهودیان سنتی ،همراه

جوامع اصالحطلب در اروپاي غربی و ایاالت متحده

با اعمالی همچون غسل ارتماسی و خَتنه صورت میگیرد.

همچنان وجود دارد.

نوآیینیان مذكر «گِر»( ،)Gerپیش از غسل ارتماسی ،آیین
ختنه را نیز باید انجام دهند .اما از آنجا كه یهودیت

 .6-2ختنه

اصالحگرا ،آیین غسل ارتماسی را به كناري نهاده است و

«بریت میال»()BeritMilahیا ختنه پسر بچه در روز

ختنه را به عنوان الزام دینی انجام نمیدهد ،فرآیند نوآیینی

هشتم تولد او از دستورهاي هالخاییاي میباشد ،كه بر

آن از جانب یهودیت راستكیش و یا حتی یهودیت

عهده پدر آن بچه است .این عمل مراسمی دارد كه به

محافظهكار به رسمیت شناخته نشده است و اعضاي این

همراه آداب خاصی صورت میگیرد و یهودیان آن را به

دو گروه معموالً با نوآیینهاي اصالحطلب ازدواج

عنوان نماد عهد میدانند و انجامش را به هر فرد یهودي،

نمیكنند(آنترمن :4941 ،ص.)99

حتی افراد نوآیین واجب میدانند .با ورود یهودیان به
فرهنگ متجدد اروپایی و پیدایش یهودیت اصالحطلب در

نتيجه

قرن نوزدهم ،گرایشی پیدا شد كه ختنه را در حد اعمال

ظهور جنبش اصالحطلبی یهود ،در ابتدا متأثر از

بربرها و عملی غیرانسانی و دور از شأن یهودیان

عقلگرایی عصر روشنگري مسیحی بود بهگونهاي كه

میدانست .جناح تندرو نهضت اصالحطلبی ،به رهبري

اندیشمندان اصالحگر یهودي ،با تأثیرپذیري از اندیشههاي

«سموئل هولدهایم» ( )4460-4404مدعی بودند كه

عصر روشنگري اقدام به ایجاد اصالحاتی در یهودیت

یهودي ختنه نشده از همه جهت یهودي است و باید از

نمودند .بخشی از این اصالحات صورت گرفته شده در

انجام آن عمل منع شود .در واقع برخی از اندیشمندان

یهودیت در جاي خود مفید و كارساز بوده است،

«مسكیلیم» ،ختنه را خارج از شریعت موسوي و متوجه

بهگونهاي كه بسیاري از این اصالحات سبب شد تا

حضرت ابراهیم میدانستند و به دنبال تفسیري مجدد از

یهودیت ،دیوارهاي بلند «گتو» را كنار بزند و به زندگی

این پیمان ابراهیم بودند تا ختنه را به زبانی صرفاً معنوي

همراه با سختی پایان دهد و با محیط بیرون آزادانهتر از

بیان كنند .اگرچه امروزه اكثر یهودیان اصالحطلب پسران

قبل ارتباط برقرار كند و درعوض فرصت بیابد تا چهرهاي

خویش را ختنه میكنند ،اما این كار آنها بیشتر به خاطر

مفید و سازنده را از خود به نمایش بگذارد و همچنین

رعایت مسائل پزشكی است و آن قدر كه عملی بهداشتی

جایگاه یهودیت را به عنوان بخش قابلتوجهی در جامعه

به شمار میآید ،آیینی دینی دانسته نمیشود؛ بدین ترتیب

بیگانه مطرح سازند .اصالحگران نیز هدف خود را ،ارتقاي

در ایاالت متحده كه یهودیت اصالحطلب بیشترین پیرو را

فرهنگی و مدرن كردن اندیشه سنتی یهودیان میدانستند،

دارد ،ختنه عملی تقریباً رایج و مرسوم است و آنها خواه

اما با همه این ایدهآلیسمی كه الهامبخش رهبران اصالحات

دینی یا غیردینی به انجام این كار تن دادهاند(آنترمن،

بود ،مسكیلیم با انجام اینگونه تغییرات و اصالحات ،در

جنبش اصالحطلبی یهود و چالشهاي آن در دوران مدرن413 /

دور ساختن خود از هویت قوم یهود ،كه دین یهود بر پایه

بهزاد سالكی ،تهران ،انجمن حكمت و فلسفه ایران ،چاپ

آن استوار بود ،یهودیت را به دین مسیح نزدیک ساخت.

اول.

هر چند كه پیشگامان اولیه این جنبش همچون

 اشتاین سالتز ،آدین( ،)4941سیري در تلمود ،ترجمه باقر

«مندلسون» ،هرگز از آداب و مراسم یهودیت دست

طالبی دارابی ،قم ،مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و

برنداشتند و خود را متعلق به قومیت یهود میدانستند ،اما

مذاهب ،چاپ دوم.

بسیاري از پیروان ایشان و نسلهاي بعدي در این امر با

 رایت ،الكساندرا(« ،)4941یهودیت» :تدوین جین هولم و

آنها همراهی نكردند و به اصول و آداب مسیحیت روي

جان بوكر ،زن در ادیان بزرگ جهان ،ترجمه علی غفاري،

آوردند .با نگاهی گذرا به برخی اصالحات انجام شده،

تهران ،امیركبیر ،و شركت چاپ و نشر بینالملل ،چاپ

اینگونه به نظر میرسد كه گویا ایندسته از یهودیان ،در

اول.

انجام بخشی از اصالحات و همچنین پذیرش مدرنیته

 سلیمانی ،حسین(« ،)4941جرایم در حقوق یهودي»،

تحت تأثیر جوامع مسیحیاي بودهاند كه در آنجا

عدالت كیفري در آیین یهود(مجموعه مقاالت) ،قم ،مركز

میزیستند ،بهطوري كه در مسائلی همچون مراسم

مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،چاپ دوم.

پذیرش(تأیید) ،حقوق همجنس گرایان ،جایگاه دینی و

 گلدمن ،لوسین( ،)4931فلسفه روشنگري ،ترجمه شیوا
(منصوره) كاویانی ،تهران ،فكر روز ،چاپ.

اجتماعی زنان و  ...تأثر جوامع مسیحی بر این جریان
اصالحطلب ،در روزگار مدرن مشهود است .شاید دلیل

 نیوزنر ،جیكوب ( ،)4943یهودیت ،مجموعه ادیان ما،
ترجمه مسعود ادیب ،قم ،نشر ادیان ،چاپ اول.

این همگونسازي را بتوان به خاطر باال رفتن سطح تماس

 Aviram,

و ارتباط بین یهودیان و مسیحیان دانست كه یهودیان را
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Joseph.
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 Cohn Sherbok, Dan,(2005), Judaism:History,

اصالحات انجام شده سبب شد تا یهودیت مدرن ،حتی در

Belief and Practice, London and New York,

دورههاي بعدي بهتدریج چهرهاي سكوالر به خود گیرد و

Routledge.

تفسیرهایی غیر دینی از مسائل دینی داشته باشند و در

in

نتیجه یهودیت را با چالشهایی همراه سازد كه البته این

Contemporary Judaism", Jacob Neusner and

امر واكنش سنت گرایان را نیز در پی داشت.

Alan J. Avery- Peck (eds), The Blackwell

منابع
 كتاب مقدس.
 آنترمن ،اَلن( ،)4941باورها و آیینهاي یهودي ،ترجمه

"Women

Massachusetts,

R.,(2004),

Judaism,

Baskin,Judith

to

Companion
Blackwell.

 Eger, Denise L.,(2001), "Embarching Lesbians

رضا فرزین ،قم ،مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و

and Gaymen: A Reform Jewish Innovation",

مذاهب ،چاپ اول.

Dand Evan Kaplan (ed), Contemporary Debates

 اپستاین ،ایزیدور( ،)4941یهودیت :بررسی تاریخی ،ترجمه



in American Reform Judaism: Conflicting

4931  پاییز و زمستان، شماره چهاردهم، (علمی پژوهشی) سال ششم، الهیات تطبیقی/414
NewYork, Behrman House, INC, Publisher.

Visions, New York and London, Routledge.

 Morrison, Martha A., & Brown, Stephen

 Gartner, Lioyd P.,(2001),History of the Jews in

F.,(2009),Judaism, Joanne Obrien and Martin

Modern Times, NewYork, Oxford University

Palmer (eds), World Religions, NewYork,

Press.
 Goldman, Karla,(2001), "A Worthier Place:

Chelsea House Publishers, Fourth Edition.
 Seltzer,

Robert

M.,(1987),

"Mendelsshon,

Woman, Reform Judaism And The President Of

Moses", MirceaEliade (ed), The Encyclopedia

Hebrew

of Religion, V 9, NewYork, Macmillan.

Kaplan(ed.),

 Sorkin,

David,(1996),MOSES

Mendelssohn

And The Religious Enlightenment, London,

 Shavit, Uzi,(2005), "Haskalah [Enlightment]",
Abramson

(ed),

Encyclopedia

of

Modern Jewish Culture, Vol 1, London and
NewYork, Routledge.

College",

Contemporary

Dana
Debates

Evan
In

American Reform Judaism: Conflicting Visions,
New York, Routledge.
 Grossman, Lawrence,(2005), "Jewish religious

Peter Halban.

Glenda

Union

denominations", Dana Evan Caplan(ed.), The
CambridjeCompanian To American Judaism,
New York, Cambridge University Press.
 Jacobs,

Louis,(1973),A

Jewish

Theology,

