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ک���رده و از آن  چال���ش ب���ا یهود به مقابله های سیاس���ی و یا نظامی بس���نده 
خوش���نود باش���ند؛ در حالی که از ابعاد فرهنگ���ی و هجمه های تمدنی آن 
غافل هستند. در حقیقت، اسرائیل امروز نه نماینده یک جریان سیاسی 
در یهودیت اس���ت، بلکه از ی���ک جریان تمدن گرای یه���ودی، نمایندگی 
ک���ه تحقق آن ن���ه برای ای���ران و لبنان و س���وریه، بلکه ب���رای دیگر  می کن���د 
که به ظاهر مش���کلی با اس���رائیل ندارند-،  نق���اط دنیای اس���ام - آنهایی 

کند.  می تواند چالش برانگیز بوده و معضات هویتی تازه ای را خلق 

اشاره
س���بک فک���ری یهودی���ان در براب���ر مس���ائل معض���ات هویت���ی  و زیس���ت 
تمدنی ش���ان، از آن جهت برای ما درس آموز اس���ت که اواًل بدانیم مواجهۀ 
دنیای اس���ام با یهودیت و همین طور صهیونیس���ت ها )در اس���رائیل(، نه 
که  یک مواجهۀ صرفا سیاس���ی اس���ت بلکه ی���ک مواجهۀ تمدنی اس���ت 
گر مس���لمانان آن را در محاس���بات خود درنظر نگیرند، ممکن اس���ت در  ا

رؤیای متدین یهود؛
گزاریش از رویکرد متدین به یهودیت در 

کتاب »یهودیت به مثابه یک متدن«

چکیده: مرادخ��ای کاپالن در 
کت��اب "یهودیت به مثاب��ه یک متدن" 

دریپ شناخت نگراین های هوییت و زیسیت در آینده یهودیت است تا رایه برای جنات جهاین یهودیان فراهم آورد. بدین منظور، باید 
متدن یهودی از نو کش��ف، تفس��ر و برساخته شود. وی در این کتاب یم کوشد دین یهودیت را نه به عنوان یک دین بلکه به عنوان 
یک متدن تعریف نماید. نویس��نده در نوش��تار حاضر س��ی در ارائه گزاریش از چارچوب و حمتوای اصلی کتاب "یهودیت به مثابه 
یک متدن" دارد تا از این طریق مفاد آن را برای حمققان مسملان که دغدغه متدین دارند و با رویکرد متدین درصدد حفظ هویت اسالیم 
در وضعیت س��کوالر امروز هس��تند، معلوم سازد. از این رو نویسنده این گونه بیان یم دارد که کاپالن در کتاب خود ابتدا، چالش 
هایی که فراروی یهودیت و یهودیان درساحات خمتلف زندیگ از مجله سیاست و اقتصاد وجود دارد را برمشرده و سپس، قابلیت های 
یهودیت و منابع کارکردی آن را رصد یم نماید تا از حبران های موجود باکهد. نویسنده اظهار یم دارد که کاپالن در خبش اول کتاب، 
علل حبران را در دو مقوله عوامل فروپایش ش��امل نظم س��یایس مدرن، نظم اقتصادی مدرن و ایدئولوژی مدرن و نزی مؤلفه های 
حفاظت از زندیگ یهودی شامل عوامل دروین و حمیطی، برریس یم نماید. وی در برریس خبش دوم و سوم کتاب کاپالن بیان یم دارد که 
کاپالن در این خبش، با ارائه و توضیح مدل اصالیح، مدل نئوارتدوکیس و مدل حمافظه کار، نقدها و آس��یب های هر یک را نش��ان 
داده و زمینه را برای ارائه مدل پیش��هادی خود که "یهودیت به مثابه یک متدن" اس��ت را هموار یم س��ازد. از این رو، نویسنده بر 
این مدل و ابعاد خمتلف آن از نظر کاپالن اشاره یم نماید. در ادامه وی اظهار یم دارد که خبش چهارم کتاب کاپالن به سازمان جامعه 
یهودیان در ارتباط با بقیه دنیا در مقابله با چالش ها اشاره دارد و رشد دین یهودی در خبش پنجم برریس یم شود. در نهایت در 

خبش ششم کتاب، تورات و یهودیت به مثابه روش زندیگ یهودیان آمریاک مطرح شده است.

کلیدواژه: کتاب یهودیت به مثابه یک متدن، مرادخای کاپالن، رویکرد متدین به یهودیت.
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ک���ه زبان،  در نظ���ر کاپ���ان، یهودی���ت س���نتی دی���ن جامع���ی بوده اس���ت 
یخ و ساختار اجتماعی و سیاسِی تمام عیار خود را داشت؛  ادبیات، تار
ول���ی با هم���ۀ اینه���ا، یهودیت س���نتی عما نتوانس���ته اس���ت در مواجهه 
کوش���ش  ب���ا نیازهای م���درن دوام بی���اورد. برای ح���ل این معضل، برخی 
یس���ت یهودی را تنها به مثابه یک س���بک زندگی  کرده اند که یهودیت و ز
که هیچ برخوردی با مدرنیته نداش���ته باش���د.  گون���ه ای  در نظ���ر آورند؛ به 
کاپان می کوش���د با طرح قواعد جدید زندگی، تناس���بی میان  در مقابل، 
کنار تغیی���ر در یهودیت، دنیا و  مدرنیت���ه و یهودی���ت به وج���ود آورده و در 

جامعۀ مدرن پیرامونی اش را هم متحول سازد. 

کاپان بیان ش���ده  کتاب توس���ط  که در این  یک���ی دیگر از ن���کات مهمی 
اس���ت، پاسخ به این پرسش اس���ت که آیا در کشوری مانند آمریکا که در 
آن یهودی���ان در اقلی���ت به س���ر می برن���د، می توان تمدنی یهودی داش���ت 
ی���ا اینکه عم���ا امکان ب���روز تم���دن یه���ودی در جامعه بزرگ تر مس���یحی 
کامًا یهودی  کش���وری  وجود ندارد و برای س���اخت تمدن یهودی باید به 

 .)xvi( .کرد مهاجرت 

کاپ���ان در ای���ن بی���ن، تنه���ا طراح���ی و پیش���نهاد ی���ک تم���دن در  قص���د 
کش���وری مانن���د اس���رائیل نیس���ت، بلک���ه او می خواه���د این تم���دن را در 
م���ورد اقلی���ت یه���ودی در آمری���کا نیز پی���اده و ام���کان تأثی���ر اقلیت ها در 
که ایجاد ش���کل  کند. این بدان معناس���ت  کثریت آمریکایی را بررس���ی  ا
اجتماعی ب���رای یهودیان درجامع���ه ای مانند آمریکا، ب���ا وجود وضعیت 
م���درن و متفاوت آن از س���نت یهودی، ممکن و عملی اس���ت و می توان 
که هم س���نت  کام���ًا متفاوت از یهودی ب���ودن را در جایی  ی���ک معنایی 
کم اس���ت، پیش���نهاد و  یه���ودی و هم فرهنگ مدرِن غیر یهودی بر آن حا
که یهودیان در عین رش���د و توس���عه، در هویت  گون���ه ای  کرد به  طراح���ی 
کنند.   خود هم صادق بوده و به لحاظ دینی هم سعادت و نجات پیدا 

کن���د، منابع  یس���ت یهودی را فهرس���ت  کاپ���ان می کوش���د چالش های ز
کند، آم���وزش عملِی )نه  در دس���ترس ب���رای حل این معض���ات را بی���ان 
کتابخوان���ی( یهودی ب���ودن را در باالتری���ن اهمیت برای  ص���رف نظ���ری و 
جامع���ه یهودی قرار دهد و در این میان برای اس���رائیل نیز نقش اساس���ی 
در ایج���اد و س���اخت تمدن یه���ودی در نظر بگیرد تا در پرت���و آن، یهودیان 

یست و هویت یهودی بودن شان را حفظ نمایند.  آمریکا نیز بتوانند ز

از ای���ن منظر، نگاه ب���ه یهودیت به صورت ی���ک کل بزرگ تر از دین، ذهن 
کلی نگر برخوردار ش���وند  که از یک تفکر ارگانیک و  افراد را قادر می س���ازد 
که  کنن���د. هنگامی  و ام���ور را به ص���ورت درهم تنی���ده و جامع مش���اهده 
م���ا »تم���دن« را بررس���ی می کنی���م، باید به هم���ۀ جهات و ابع���اد آن تمدن 
که این جهِت خاص چه کمکی می تواند  یابیم  توجه داش���ته باشیم تا در
کل، چه  کل تمدن داش���ته باش���د و در مقاب���ل تمدن نیز به مثاب���ه یک  به 
تأثی���ری در ای���ن عنص���ر ج���زء خواهد داش���ت و چگونه تمام���ی جهات و 

یک���رد تمدن���ی ب���ه یهودی���ت آموخت  ک���ه می ت���وان از رو دومی���ن نکت���ه ای 
ک���ه اساس���ًا نگ���رش تمدن���ی و ت���اش ب���رای حض���ور دین در  ای���ن اس���ت 
عرص���ۀ زندگی، منحصر به ما مس���لمانان نیس���ت، بلکه هم���ۀ دینداران 
به وی���ژه یهودی���ان و مس���یحیان در مواجه���ه با دنیای س���کوالِر م���درن، با  
ک���ه راه –برون رفت از  چالش ه���ای فراوان���ی دس���ت و پنجه ن���رم می کنند 
یس���ت تمدن���ی ب���ر پایۀ آموزه ه���ای دین���ی می دانند ت���ا از آن رهگذر  آن را ز
یس���ت  بتوانن���د، ب���ر آن چالش های ض���ّد دین غلبه کرده و زمینه را برای ز
دین���ی با هویت دینی، آس���ان نمایند. مطالعۀ تجربی���ات نظری در ادیان 
مختل���ف به ویژه ادیان ابراهیمی در مواجهه با تم���دن، از آن رو برای یک 
ک���ه از آن طریق می  توان مس���ائل،  مس���لمان تمدن اندیش ض���رورت دارد 
چالش ها، آس���یب ها، ظرفیت ه���ا و همین طور پیش���نهادات مختلف را 
کرده و ب���ا نگاهی نو و چش���م اندازی جدید، راه خ���ود را قوام  جم���ع آوری 
بخش���ید؛ در عین آنکه نقاط تمایز میان تمدن اس���امی و تمدن یهودی 
و تمدن مس���یحی را برجس���ته ساخت. آنچه در این نوش���ته آمده است، 
کتاب »یهودیت به مثابه یک تمدن«  کوتاه از قسمت های مهم  گزارش���ی 
که دغدغۀ تمدنی دارند و با  اس���ت تا مفاد آن را برای محققان مس���لمان 
یک���رد تمدنی در پی حفظ هویت اس���امی در وضعیت س���کوالر امروز  رو
هس���تند، معلوم س���اخته و زمینه را برای جستجوی بیشتر در خود کتاب 
ک���رد.  بنابراین، این نوش���ته ن���ه ترجمۀ کتاب اس���ت و نه خاصۀ  هم���وار 
کتاب  گزارش���ی اس���ت از چارچوب و محتوای اصلِی  کتاب، بلکه  تمام 
که در پی بازس���ازی اندیشۀ تمدنی  برای اندیش���مندان و محققان ایرانی 

یست تمدنی بر پایۀ دین مقدس اسام هستند.  و ز

کتاب دربارۀ 
کاپ���ان در  نکات���ی از آرنول���د الس���ن )Arnold Elsen( و مرادخ���ای 

کتاب سرآغاز 
کاپان در این کتاب، در صدد ش���ناخت نگرانی های هویتی  مرادخ���ای 
یس���تی در آینده یهودیت اس���ت تا راهی برای نجات این جهانی برای  و ز
که باید در آینده  ی، این یهودیان هس���تند  یهودیان فراهم آورد. از منظر و
یهودی���ت را نج���ات بدهند نه اینکه آنه���ا به انتظار بنش���ینند تا یهودیت 
آنها را نجات دهد. بدین منظور، باید تمدن یهودی از نو کش���ف، تفس���یر 

 )xi( .و برساخته شود و این امری ممکن و شدنی است

کاپان در این کتاب می کوش���د، دی���ن یهودیت را نه یک دین، بلکه یک 
یک���ردی )تمدنی( را به مدارس آموزش���ی یهودی  کند و رو تم���دن تعریف 
ی می خواهد چتر تم���دن یهودی را آنچنان  منتقل س���ازد. مهم ت���ر اینکه و
که عاقه ای ب���ه یهودی بودن ندارند،  که یهودیان���ی را هم  گس���ترده بگیرد 
که بس���یاری از یهودیانی که  ش���امل ش���ود. )xviii( همین نیز باعث شده 
پی���ش از این خ���ود را یهودی نمی دانس���تند، درخدمت هم کیش���ان خود 

درآمده و احساس یهودی بودن به آنها بازگردد. 

رؤیای متدین یهود
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می کن���د. او از اس���پینوزا این س���خن را قبول کرد که اخ���اق امری جهانی 
یخِی  گ���روه تار اس���ت و معرفت اخاقِی راس���تین، منحص���ر به یک قوم و 
که  یخی هس���تند  خ���اص نیس���ت. در این ن���گاه، ادیان س���اخته های تار
فرات���ر از ش���رایط و اجتماعات خاص به وجود آمده ان���د. ادیان در اهداف 
نهای���ی با ه���م هماهنگ و یکی هس���تند؛ ولی در تجربه های عینی ش���ان 
و در مناسک ش���ان با هم متفاوت هس���تند. این گونه مس���ائل اس���پینوزا را 
که اهمیتی ب���رای یک دین خاص و س���نت خاص  ب���ه این نکته رس���اند 
گماتیس���ت  کاپان با کمک ج���ان دیویِی پرا قائ���ل نش���ود. دو قرن بع���د، 
که هر ارزش���ی باید ب���ه صورت  گرف���ت  کاپ���ان این ای���ده را از ایش���ان  ک���ه 
عینی در زمان حال و ترجیحًا در جامعه بیان ش���ود، توانس���ت نسخه ای 

)xlvi( .که دین بدون امور ماورائی باشد از یهودیت بسازد 

ک���ه نظری���ه »یهودیت ب���ه مثاب���ه تم���دن«، مخالفت های  گفت���ه نمان���د  نا
بس���یاری را در می���ان خ���ود یهودی���ان برانگیخت و بس���یاری تفکر تمدنی 
که ب���ه جای آنکه مش���کات  در یهودی���ت را تفک���ر س���کوالری دانس���تند 
یهودی���ت را از منظ���ر الهیات���ی مطالع���ه کند، آنه���ا را از منظ���ر اجتماعی و 

 .)xxviii( .دنیوی مطالعه می کند

مقدمه
پیش از قرون نوزدهم بیشتر یهودیان، 
یهودی���ت را ی���ک امتیاز خ���اص برای 
خ���ود قلمداد کرده و آن را مس���ئولیتی 
س���نگین بر عهدۀ خود می دانس���تند. 
ک���ه  بودن���د  کس���انی  می���ان  ای���ن  در 
ب���رای  می کردن���د،  توصی���ه  هم���واره 
چنین مس���ئولیتی باید صب���ور بوده و 
به آن رضایت داش���ت؛ ولی خیلی از 
یهودی���ان در براب���ر چنین مس���ئولیتی 
ش���دند.  مرت���د  و  کردن���د  طغی���ان 
های���ن  هاینری���ش  اینه���ا،   مهم تری���ن 
ک���ه یهودیت  )Heinrich Heine( ب���ود 
را نه یک دین بلکه نوعی بدشانس���ی 

کش���ورهایی  می دانس���ت. بحران های مربوط به یهودیت از آلمان به دیگر 
کنون  ک���ه در آن یهودیان با وضعی���ت مدرن مواجه بودند، تس���ری یافت. ا
س���ؤالی که به نظر می رس���د این اس���ت که چ���را یهودیان که پی���ش از این، 
کنون  ب���ا وج���ود مخالفت های ف���راوان، بر دین خ���ود اصرار می ورزیدن���د، ا
نس���بت به شرایط محیطی و پیرامونی خود عکس العمل نشان می دهند؛ 
گونه ای که به نظر می رس���د یهودیان می خواهند ب���ه  زودی دین خود را  ب���ه 

کرده و از آن روی برتابند؟  رها 

ک���رده )تمدن به مثابه  اج���زاء را به چیزی بیش���تر از عناصر متفرقه تبدیل 
ی���ک مجموع���ه ممت���از از اف���راد و عناص���ر آن( و از مجم���وع آنه���ا یک کل 

متفاوت بیرون می آورد. 

در ای���ن نگاه، چنین تفکری )تفکر ارگانیک( آخرین گام در س���امان دهی 
گام، تفکر اسطوره ای داشته است  فکر بشر امروزی اس���ت. آدمی در یک 
گام دیگر، به نگرش فلس���فی و س���پس نگرش علمی رسیده است و  و در 
 )xxv( .کنون در حال تجربه و یادگیری تفکر ارگانیک و نظام مند است ا

کاپان نه مردم ب���رای بهودیت، بلکه یهودیت ب���رای مردم یهودی  از نظ���ر 
اس���ت. ب���ر ای���ن اس���اس، بای���د مت���ن مق���دس را مناس���ب و در پاس���خ به 
گذر  ک���رد. با  نیازه���ای انس���ان امروزی و م���ردم یهودی، تفس���یر و تعریف 
ک���ه آین���ده یهودیت ب���ه چی���زی بیش از  ای���ام ای���ن نکته روش���ن می ش���ود 
کنیس���ه نمی توان این  ایدئول���وژِی ِص���رف نی���از دارد و تنها با عب���ادت در 
گس���ترش یابد و  آین���ده را تضمی���ن نم���ود. بای���د دامن���ۀ فعالیت یه���ودی 
تمام���ی حوزه ه���ای زندگ���ی را تحت پوش���ش ق���رار بدهد ت���ا بتواند هویت 

دینی یهودیان باقی بماند. 

کاپان، به معنای تش���ویق به  نظری���ۀ »یهودیت ب���ه مثابه تم���دن« از منظر 
ب���ی بندو ب���اری و القی���دی در امور دینی و ش���عائر مذهبی نیس���ت، بلکه 
کثری ب���ه زندگی یهودی  ب���ه معنای ایجاد انگیزه برای تعین بخش���ِی حدا
اس���ت. ای���ده »یهودی���ت به مثاب���ه تم���دن«، یهودی���ان آمریکا را ب���ه تأمین 
کید و تأیی���د ملیت یهود؛ 2. احیای  نیازهای ذیل تش���ویق می کند: 1. تأ
دین یهود؛ 3. تش���کیل ش���بکۀ انجمن ه���ای یه���ودی؛ 4. تقویت دولت 
یه���ودی؛ 5. خاقی���ت هر چ���ه بیش���تر در حوزه ه���ای فرهنگی یه���ود؛ 6. 
ک���ه برای صلح و  هم���کاری با انجمن ه���ای عمومی در همه تاش هایی 

) xxviii( .عدالت و آزادی انجام می گیرد

گفتنی اس���ت وظیفۀ اولیۀ الهی���ات یهودی در اواخر ق���رن نوزدهم، توجه 
به یگانگی اخاقی )ethical monotheism( بوده اس���ت؛ ولی آنها در این 
پروژه شکس���ت خوردند. یهودیان می خواس���تند به جه���ت اخاقی خود 
را متف���اوت و برت���ر از دیگراِن غیر یهودی قرار بدهن���د؛ ولی این برتری یک 
ک���رد. در ق���رن نوزدهم،  یخی برای آنها درس���ت  مش���کل غیرقابل ح���ل تار
که در  »دکتری���ن برگزیدگی یهود«،  توس���ط اصاح طلبان بازتعریف ش���د 
آن، یهودی���ان، معلمان اخ���اق جهانی معرفی می ش���دند. این مهم ترین 
کس���انی مانند ابراهام  که در نظر  مان���ع در ادامۀ حیات یهودیت بود. چرا 
یگر این برگزیدگی و انحصار یهود، یکی دو نس���ل بیش���تر دوام نمی آورد  ژ
و با جهانی ش���دن ُنرم های اخاقی پایان می یاب���د. در ادامه فلیکس الدر 
)Felix Alder( در نیویورک جامعه ای برای فرهنگ اخاقی تش���کیل داد 
ک���ه درآن یهودی���ان و غیریهودیان جمع ش���دند تا اخاقی  )س���ال 1870( 
جهان���ی را ب���دون محدودیت های الهیات���ِی مربوط به دین خ���اص، ارائه 
کار خود را ش���روع  کاپان  کنند. در چنین وضعیت اجتماعی، مرادخای 

اساسًا نگرش متدین و تالش برای 
حضور دین در عرصۀ زندیگ، 
منحرص به ما مسملانان نیست، 
بلکه همۀ دینداران به ویژه 
یهودیان و مسیحیان در مواجهه 
با دنیای سکوالِر مدرن، با  
چالش های فراواین دست و پنجه 
نرم یم کنند که راه - برون رفت 
از آن را زیست متدین بر پایۀ 
آموزه های دیین یم دانند تا از آن 
رهگذر بتوانند، بر آن چالش های 
ضد دین غلبه کرده و زمینه را 
برای زیست دیین با هویت دیین، 
آسان نمایند.
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ی یهودی���ت و یهودیان در س���احات مختلف زندگ���ی از جمله  ک���ه ف���رارو
اقتصاد و سیاس���ت وجود دارد، آشنا ش���دو سپس قابلیت های یهودیت 
کارک���ردی آن را ش���ناخت ت���ا بت���وان نظ���م یه���ودی را ب���ه زندگی  و مناب���ع 

کاست)15(.  یهودیان بازگرداند و از بحران های آن 

بخش اول: علل بحران
الف( عوامل فروپاشی
1. نظم سیاسی مدرن

پیش از این در قرون وس���طی، یهودیت به مثابه یک ملت بود. ملت بودن 
گ���روه مجزا بود.  یهودی���ان به معنای اس���تقال فرهنگی آنه���ا به مثابه یک 
اما امروز به دلیل ش���یوع اشکال مختلف زندگی ش���هری، بسیاری از این 
روابط دینی و فرهنگی، به چالش کش���یده ش���ده اس���ت. هر ملت مدرنی 
که ش���هروندانش خ���ود را با آن مل���ت وف���ق داده و ارزش های  انتظ���ار دارد 
فرهنگی و اهداف و آرمان های اجتماعی در آن ملت را بپذیرند. حال آیا 
ممکن اس���ت که این انتظار با حداقل های اس���تقال اجتماعِی یهودیان 
س���ازگار باشد؟ معیار اصلی برای چنین اس���تقالی در میان ملت مدرن 
گروه  گروه غیردینی چه تفاوت���ی دارد و آیا  گروه دینی با  چیس���ت؟ اساس���ًا 
گروه دینی نباید برای  گروه باورمندان به همان دین اس���ت؟ آیا  دینی تنها 
کاری انجام دهد؟ آیا جامعۀ دینی می تواند بدون یک  اهداف غیردین���ی 

نظام اجتماعی، هماهنگی درونی داشته باشد؟ )19- 21(.

گروه ه���ای دین���ی و سیاس���ی،  کارکرده���ای  از مدت ه���ا پی���ش، درب���اره 
گرفته اس���ت؛ ول���ی چنین خط کش���ی هایی  بحث ه���ای فراوان���ی انج���ام 
که طبیعت دین و جایگاه  میان دین و سیاس���ت زمانی ممکن می ش���ود 
کنیم. در تفکر سیاس���ی مدرن و  آن را در زندگ���ی انس���ان به روش���نی درک 
که بتواند عناصر مختلف  پا و آمریکا، چی���زی  نظم برخاس���ته از آن در ارو
کن���د، ملیت دموکراتیک اس���ت.  جمعیت���ی را در واح���د سیاس���ی جمع 
اص���ول ملی���ت دموکراتیک عب���ارت اس���ت از اینکه: 1. واح���د حکومت 
گ���روه جغرافیایی باید ب���رای همه اعضا  جغرافیایی اس���ت؛ 2. اس���تقال 
گروه های داخلی  گ���روه جغرافیایی باید مقدم ب���ر  باقی باش���د؛ 3. عایق 
گ���روه جغرافیایی نیاز به ارتباطات  گروه های خارجی باش���د؛ 4. رفاه  و یا 

اقتصادی و اجتماعی دارد. )ص 22(.

کاس���یت تضادی ن���دارد. نه این  هیچک���دام از ای���ن اصول ب���ا یهودیت 
که  گروه جغرافیایی باش���د و نه این اصل  که واحد حکومت بای���د  اص���ل 
گذار ش���ود. آنچه  گ���روه، باید به تمام���ی اعضای بال���غ در آن وا اس���تقال 
که مهم اس���ت، ت���اش یهودیان برای مطابقت با ش���رایط مدرن اس���ت تا 
کرده و البته  بتوانن���د اصول خود را ب���ا وضعیت جدید مدرن، متناس���ب 
از بق���ای یهودی���ت س���نتی در وضعی���ت م���درن و س���امت آن اطمینان 
حاص���ل کنند؛ ولی آنچه که خاس���تگاه ملیت یهودی اس���ت، انس���جام 
گر  ک���م رو به ضعف می گ���ذارد. ا کم  که به نظر می رس���د  یهودی���ان اس���ت 

ام���روز  یهودیان به تفکر مدرن که هم���واره دغدغۀ بهبود زندگی در همین 
کرده اند. بس���یاری از متفک���ران یهودی، همین مفهوم  جهان را دارد، خو 
م���درن از زندگ���ی را در نظر داش���ته و تنها به همان فک���ر می کنند. پیش از 
این، آخرت زندگی اصیل تلقی می ش���د و زندگی دنیا هم راهی برای نیل 
ک���ه امروز، زندگ���ی این جهانی  ب���ه آن س���رای اصلی و حقیق���ی؛ در حالی 
ی را جهت می  اهمی���ت و اصالت یافته اس���ت و همین نیز زندگ���ی اخرو
یاض���ت و پرهیزگاری،  بخش���د. ای���ن منظر، برخاف مس���یحیت که ب���ر ر
کی���د می کن���د، ب���ر بهره گی���ری از  ب���ه عن���وان مقدم���ه ای ب���رای آخ���رت  تأ
کید می کند.  فرصت های این دنیوی برای نیل به س���عادت در آن دنیا تأ
در این نگاه، ن���ه تنها زندگی جاوادنه 
در آن دنی���ا، بلک���ه زندگ���ی در همین 
دنی���ا نیز باید م���ورد توجه ق���رار بگیرد؛ 
که بت���وان در ای���ن جهان  گون���ه ای  به 
همزیس���تی و س���عادت بدست آورد. 

ص )9- 11(. 

انق����������اب  و  روش���نگ�����ری  از  بع���د. 
ک���ه در آن رخ داد، عق���ل  فلس���فی ای 
دی���ن  از  مس���تقل  انس���انی  تجرب���ۀ  و 
گردی���د و ب���ا اس���تقال عق���ل از دین، 
کن���ون نیز  دی���ن از زندگی جدا ش���د. ا
ک���ه توانای���ی  یهودی ه���ا در وضعی���ت جدید زندگی بیش���تر  به ه���ر میزان 
کمت���ری به جامعه یه���ودی و میراث معنوی آن احس���اس  می ش���ود، نیاز 
که عایق آنه���ا بی ربط به  می کنند. بیش���تر یهودیان احس���اس می کنن���د 
که در  زندگی یهودیان دیگر اس���ت و در مقابل آنچه آنها را قادر می س���ازد 
ای���ن جهان س���عادت و نجات پیدا بکنند، پیوس���تگی آنه���ا با نهادهای 
سیاس���ی و فرهنگ���ی و اقتص���ادی اس���ت. ب���رای بس���یاری از یهودی���ان، 
نج���ات، در همین جهان و از طری���ق تاش اقتصادی، صنعتی، هنری و 

اجتماعی تحقق پذیر است. )ص 12- 13(.

گذش���ته اش ب���رای طبق���ۀ حقوق بگیر  ام���روز نج���ات به معنای س���نتی و 
بی معن���ا ش���ده اس���ت. آنه���ا بیش���تر نگ���ران وضعی���ت بیم���ه، بیم���اری، 
معیش���ت و شغل خود هس���تند. همۀ اینها به آیندۀ نزدیک آنها در همین 
دنی���ا مرب���وط می ش���ود. این ع���ده از یهودیان بی���ش از آنچه ب���ه آینده دور 
کنند، در فکر آین���دۀ نزدیک هس���تند و از هم���ان آینده های نزدیک  فک���ر 
کرد، ش���رایط بد  احس���اس نگرانی می کنند. بدی���ن وضعیت باید اضافه 
که آنها نسبت به  که موجب ش���ده است  یهودیان در جاهای مختلف را 
کرده و نجات خ���ود را در این جهان و امور این  نجات س���نتی خود تردید 

کنند. )ص 14(.  جهانی جستجو 

کرد، باید نخس���ت ب���ا چالش هایی  ب���رای اینکه بت���وان پیش���نهادی ارائه 

وظیفۀ اولیۀ الهیات یهودی 
در اواخر قرن نوزدهم، توجه 

 ethical( به یاگنیگ اخالیق
monotheism( بوده است؛ ویل 

آنها در این پروژه شکست 
خوردند. یهودیان یم خواستند 

به جهت اخالیق خود را متفاوت و 
برتر از دیگراِن غر یهودی قرار 

بدهند؛ ویل این برتری یک مشکل 
غرقابل حل تاریخی برای آنها 

درست کرد.
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مان���ع اصلی برای زندگی یهودی با هویت یهودی در وضعیت اقتصادی 
ام���روز، چی���زی برآمده از دل مش���غولی و حواس پرت���ی )preoccupation( و 
خس���تگی و فرس���ودگی )strain( در شرایط س���نگین اقتصادی است. در 
واقع، در این ش���رایط ن���ه فرصتی ب���رای یهودی بودن باقی مانده اس���ت و 
که بتوان یهودی بودن را با آن آش���کار س���اخت. دل مش���غولی  نه انرژی ای 
ی���اد آنه���ا در نظ���ام اقتص���ادی فعلی  یهودی���ان فق���ط ب���ه دلی���ل مش���غلۀ ز
نیس���ت، بلک���ه عای���ق و خواس���ته های غیریهودی و ضدیهودی اس���ت 
کرده ان���د. زندگ���ی اقتصادی  ک���ه ب���ه ج���ای عایق یه���ودی، ج���ا خ���وش 
که یهودیان ب���ا غیریهودیان در یک مقیاس بس���یار  ام���روز اقتض���ا می کند 
که  گزیر هس���تند  کنن���د و در این هم���کاری، یهودیان نا وس���یع همکاری 
کنند. مث���ال بارز آن را  عادت ه���ا، روش ها و س���لوک غیریهودیان را قبول 
که  کرد  ک )Easter( مش���اهده  کریس���مس و عید پا می توان در تعطیات 
اخی���را اهمیت اقتص���ادی فوق العاده ای یافته و عم���ا زندگی یهودیان را 
متأثر س���اخته اس���ت. در حقیقت یهودیان مجبورند ب���ه جای تعطیات 

خود، هزینه تعطیات دیگر ادیان را هم بپردازند. 

خاصه اینک���ه در وضعیت س���رمایه داری م���درن، س���رمایه داران زندگی 
را ب���ا معیاره���ای اقتص���ادی تعری���ف می کنن���د. اساس���ًا زندگ���ی جامع���ۀ 
ام���روز را می ت���وان در ت���اش ب���رای تأمی���ن نیازه���ای اقتص���ادی و کس���ب 
ق���درت اقتص���ادی خاصه کرد. در این ش���رایط،  انباش���ت و جمع آوری 
)accumulation(، خ���ود تبدی���ل ب���ه ی���ک ه���دف ش���ده و ت���اش ب���رای 
جم���ع آوری بیش���تر، خود موجب خش���نودی و رضایت خاطر افراد ش���ده 
ک���ه پی���ش از ای���ن، خش���نودی و رضای���ت از راه ه���ای  اس���ت؛ در حال���ی 
دیگ���ری تأمی���ن می ش���د. در ای���ن وضعیت، ش���اید همۀ عای���ق معنوی 
یهودیان به فراموش���ی سپرده ش���ده و زمانی هم برای دغدغه های معنوی 
کارگرانی  و ماوراطبیعی، مانند مس���ئله نجات باقی نمانده اس���ت، بلکه 
کار اقتصادی هس���تند، از مشورت های  که در دنیای مدرن مش���غول  هم 
که آن را در مقایس���ه ب���ا وضعیت مدرن،  دین���ی اس���تقبال نمی کنند؛ چرا 

کارآمد می دانند. )ص 29- 31(.  نا

بنابرای���ن عوام���ل مختلف���ی در حم���ات اقتص���ادی به یهودی���ت دخیل 
کرد: 1. دلمش���غولی  که از آن جمله می توان به موارد ذیل اش���اره  بوده  ان���د 
که فعالیت اقتصادی ایجاد می کن���د؛ 2. تغییر عایق  و حواس پرت���ی ای 
ک���ه ب���ا صنعت���ی ش���دن بوج���ود آمده اس���ت و  و خواس���ته های تفریح���ی 
رضایت ه���ا و خش���نودی های معن���وی را غیرض���روری و غیرکاف���ی م���ی 
ش���مارد؛ 3. اولوی���ت و برتری ارزش های اقتصادی که ارتباط مس���تقیم با 

نیازهای انسانی دارد.

ک���ه یهودی���ت در برابر ای���ن حمات چه  حال پرس���ش اصلی این اس���ت 
که یهودیت، جز اینکه با وضعیت  کرده اس���ت؟ به جرأت می توان گفت 
فعلی آش���تی نماید، در برابر این حمات کاری انجام نداده است. وقتی 

س���نن یهودیان اهمیت خود را برای یهودیان از دست داده است، آن گاه 
که از این پس چه چیزی یهودی���ان را به هم پیوند  س���ؤال مهم این اس���ت 
خواه���د داد؟ از س���وی دیگر، چه چیزی برای یهودی���ان حس زنده بودن و 

کرد؟  فعال بودن در دنیا را ایجاد خواهد 

گروه جغرافیایی اقتضا می کند، یک نظام  سیس���تم رفاهِی مربوط به یک 
مس���تقل اجتماعی و اقتصادی وجود داش���ته باش���د. از ای���ن رو، یهودیان 
ب���ه مثابه ش���هروندان جامعه و دول���ت مدرن، نبای���د از از عایق و گرایش 
ه���ای جدایی طلبان���ه در یهودی���ت س���نتی حمایت کنند. البت���ه در این 
وضعی���ت یهودی���ان می توانن���د در درون خ���ود، زندگی دینِی آزاد داش���ته 
باش���ند و دنی���ای مدرن نیز چی���زی در تضاد با چنین زندگ���ی ای نخواهد 
داش���ت؛ اما یهودی���ت در این وضعیت تنها در آداب و مناس���ک یهودی 
خاصه خواهد ش���د و از عرصه های اقتصادی و سیاس���ی بیرون خواهد 

ماند. )ص 26-25(.

گرفته  کار  که دس���تورات اجتماعی تورات در زندگ���ی یهودی به  تا زمانی 
که این دستورات  کنند  می ش���د، یهودیان نمی توانستند به درستی تصور 
ت���ا چه اندازه با زندگی معنوی آنه���ا ارتباط پیدا می کند؛اما حذف قوانین 
ک���ه به یهودی���ت ضربه  اجتماع���ی و ش���هری از زندگ���ی آنه���ا، همان ط���ور 
ک���رد، موج���ب خرابی و ویران���ی ملیت یهودی نیز ش���د و ارتباط این  وارد 
دس���تورات با زندگی معنوی را برای یهودیان آش���کار ساخت. بی توجهی 
کی���ان نظام  ب���ه قوانی���ن اجتماع���ی و ش���هری یه���ودی، موج���ب ویران���ی 
کارکرد خاخ���ام یه���ودی از رهبری  اجتماع���ی یه���ودی ش���د. همین ط���ور 
ک���ه در تم���اس با زندگ���ی اقتص���ادی م���ردم و موث���ر در آن زندگی  معن���وی 
روزم���ره یهودیان بود، به یک س���خنران ِصرف حرف���ه ای تغییر یافت. تنها 
چی���زی که یک یهودی می تواند از بهبود ش���رایط سیاس���ی انتظار داش���ته 
که در تربیت فرزندان خود آزادی الزم را داشته باشد.  باش���د، این اس���ت 
کم بر جامعه  با این همه، او تحت فش���ار ش���رایط، عایق و ارزش های حا
و فرهن���ِگ موج���ود خواه���د ب���ود و امکانی ب���رای رهایی از ای���ن ارزش ها و 

کم نخواهد داشت. )ص 26.(  عایق فرهنگِی حا

2. نظم اقتصادی مدرن
واقعیت های اقتصادی در دنیای امروز ما، چالش های بیش���تری )بیشتر 
گونه ای  از چالش های سیاس���ی( را برای یهودیت بوجود آورده اس���ت؛ به 
که تمامی زندگی معنوی انس���ان از آن متأثر شده است. انقاب صنعتی 
ب���ه مثابه یک پدیده در زندگی ش���هری، یهودیان را بی���ش از دیگران متأثر 
که تقریبًا تمامی یهودیان فقط  س���اخته اس���ت و این به این دلیل اس���ت 
کن بودند؛ مث���ًا در آمریکا بیش از هفت���اد درصد یهودیان  در ش���هرها س���ا
در ش���هرهای ب���زرگ زندگی می کنن���د. آنچه تا کنون در ای���ن بین رخ داده 
اس���ت، هماهنگی و همس���ویی یهودی���ان با نظام ب���ازار و نظام صنعتی و 

کم بوده است. ص )29-28(.  اقتصادی حا
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یخی به چالش کشیده شده، منطق مبتنی بر وحی و مفاهیم  ش���واهد تار
گرفته اس���ت. این  ارزش���ی مبتنی بر ماوراء الطبیعه نیز، مورد س���ئوال قرار 
منط���ق ب���ا ضرورت ه���ای ایدئول���وژی م���درن و اینکه رف���اه انس���انی، تنها 
معی���ار تعیی���ن خوبی یک چیز اس���ت در تنگنا قرار می گی���رد. قبول وحی 
گفته است، باید اطاعت شود و ما حق  که هر چه خدا  به این معناس���ت 
ک و معیار دیگری بخواهیم چیزی را با اهمیت و یا  یم بر اس���اس ما ندار
گرایی  کم اهمیت بدانیم؛ ولی انس���ان گرایی مدرن، این گونه تلقی از خدا
در مورد اینکه چه چیزی درس���ت یا نادرس���ت اس���ت را رد می کند و آن را 

به لحاظ اجتماعی مضر تلقی می کند. )ص 40-39(.   

از س���وی دیگ���ر، پی���ش از این، پ���رورش و توس���عه ارزش های هن���ری برای 
زندگ���ی در درون دی���ن و مطاب���ق با ارزش ه���ای الهی تعریف می ش���د؛ اما 
امروز همۀ اینها و توس���عه و رش���د زیبایی، امری درونی در هر تمدنی شده 
اس���ت. هنر در دورۀ مدرن هم به لحاظ قلمرو بس���یار بزرگ ش���ده و هم به 
که می توان���د رضایت مندی و  گش���ته اس���ت  لحاظ محتوا بس���یار غنی  تر 
خوش���نودی فرد را موجب ش���ود بی آنکه نیازی به ارزش های درون دینی 

داشته باشد. )ص 41(. 

اساس���ًا انس���ان امروزی نمی توان���د خود را ب���ا ایده های مومنانه وف���ق بدهد و 
جامع���ه ای بس���ازد که متکی ب���ر نظم ماورایی باش���د. عادت علم���ی امروز و 
ذهنی���ت مدرن معاصر ب���ا عقاید وحیان���ی و تجربی���ات ماورایی همخوانی 
ن���دارد و مع���ارف موج���ود در ت���ورات نی���ز نمی توان���د چی���زی ج���ز بازت���اب 
دستاوردهای معنوی و اخاقی مؤلفان آن بوده باشد. هر چند ممکن است 
که این معارف در زمانۀ خود بسیار واال و متعالی بوده باشند؛ اما نمی توان از 
آن، برتری برای همۀ اعصار را هم استفاده کرد. همین طور سیستم مجازات 
یه���ودی، امروز قابلیت عمل را ندارد و هیچ دولت متمدنی امروز تخلف از 

اعمال دینی را یک جرم بزرگی تلقی نمی کند. )ص 44(. 

ب( مؤلفه های حفاظت از زندگی یهودی
عوامل درونی 

ک���ه آن را  گ���ر زندگ���ی یهودی نس���بت ب���ه نیروه���ای مختل���ف و عواملی  ا
تضعیف می کنند، بی تفاوت باش���د و تاش���ی دربرابر آنه���ا انجام ندهد، 
ب���ه پایان و زوال خود نزدیک خواهد ش���د. یهودیان در قرن های متمادی، 
ک���ه آث���ار آن را ام���روز می ت���وان در  موج���د ق���وای مختل���ف معن���وی بودند 
کرد. هر چند بس���یاری از این عوامل رو به زوال  زندگی یهودیان مش���اهده 
ک���ه همچنان زنده هس���تند و  گذاش���ته اس���ت؛ ام���ا منابعی وج���ود دارند 
ک���رد. این موارد باید دوباره  می توان در وضعیت آش���فتۀ امروز برآنها تکیه 
کش���ف ش���وند و م���ورد توجه ق���رار بگیرند. البت���ه عوام���ل وحدت بخش و 
که  هماهنگ کنندۀ س���نتی، مانند نجات آن جهان���ی، در میان یهودیان 
کارآمد ش���ده اس���ت؛ ب���ا این همه، در طول  گرد هم بیاورد، امروز نا آنه���ا را 
گذش���ته و ق���رون متم���ادی، عوام���ل ثان���وِی وحدت بخش���ی در  س���الیان 

کنش���ی نش���ان نمی دهد، طبیعی است  که یهودیت به وقت ضرورت، وا
ک���ه به خ���ودی خ���ود از زندگی افراد کارگ���ر که به فکر معیش���ت اقتصادی 

کنار رفته و از زندگی مردم دور می شود. )ص 34(.  خود هستند، 

3. ایدئولوژی مدرن
آنچ���ه در مدرنیس���م رخ داده اس���ت و ایم���ان دین���ِی یهودی���ان نی���ز از آن 
ک���ه پیش از  متأث���ر گش���ته اس���ت، س���ه ن���وع خواس���ته در مدرنیته اس���ت 
یک���رد علمی ب���ه عنوان  آن وج���ود نداش���ته اس���ت: 1. عاق���ه ب���ه اتخاذ رو
قابل اعتمادتری���ن روش در فه���م حقیقت در همه امور انس���انی؛ 2. عاقه 
به ایجاد رفاه انس���انی در مفهوم اجتماعی به مثابه معیار و محک خوب 
ب���ودن؛ 3. عاقه ب���ه تجربه هنری و خاقانه به مثاب���ه  امری ضروری برای 
حی���ات روح���ی و معن���وی.  اینها جه���ت و س���ویه های مدرنیته را نش���ان 
می ده���د. البت���ه بیش���تر م���ردم اراده ای ب���رای فکرک���ردن ندارن���د و ترجیح 
ی  ک���ه از رهب���ران و نخب���گان فک���ری به ش���کل کورکوران���ه پیرو می دهن���د 
که  کنن���د؛ ول���ی این نیز درس���ت اس���ت که همی���ن ت���ودۀ بی فکر ت���ا وقتی 
در تعیی���ن رهبران فک���ری خود، نقش 
ایف���ا می کنن���د، تأثیر بس���یار واضحی 
و  عاقه ه���ای  صورت بن���دی  در 
خواس���ته های روشنفکران و نخبگان 

به جا می گذارد. )ص 37-36(. 

و  قدی���م  یهودی���ت  می���ان  چال���ش 
جدی���د، در ن���زاع می���ان عل���م و دی���ن 
نیس���ت. اص���واًل قلمرو عل���م و دین از 
ه���م متف���اوت اس���ت و عمًا ای���ن دو 
نمی تواند، با هم تضاد داش���ته باشد. 
فلس���فۀ برآم���ده از علم نیز تض���ادی با 
یهودی���ت ن���دارد و در مواض���ع عل���م، 
آموزه ه���ای الهیات���ی را تأیی���د می کن���د. تضاد مهم ن���ه از رویک���رد علمی به 
 )objective( طبیع���ت و یا انس���ان بلک���ه از مطالعۀ عین���ی و ش���یء گرایانۀ
ی���خ حاصل می ش���ود. علوم طبیعی مانند فیزیک و ش���یمی نمی توانند  تار
ام���کان معج���زه را رد کنن���د؛ ولی نگ���رش و مطالعۀ عینی و ش���یءانگارانۀ 
تاریخ، اس���ناد و مدارک، معجزه را غیرقابل اعتماد می سازد. مفهوم سنتی 
از خدا با تاریخ، مردم شناس���ی و روان شناس���ی به چالش کشیده می شود. 
که عقاید دینی برخاسته  مردم شناسان و روان شناسان استدالل می کنند 
از ش���عور ذهنی و اجتماعی مردم اس���ت که همواره در حال رش���د، تغییر و 

تکامل است. )ص 39-38(. 

که مطالع���ات تطبیقی ادیان، باور س���نتی و قدیمی  جای تردید نیس���ت 
ی���خ ممتاز بوده اند و ح���ق نیز با آنها  را مبن���ی بر اینک���ه یهودیان از آغاز تار
گر وح���ی م���اوراء الطبیعی با  کرده اس���ت. حال ا بوده اس���ت، تضعی���ف 

مانع اصلی برای زندیگ یهودی 
با هویت یهودی در وضعیت 

اقتصادی امروز، چزیی برآمده 
از دل مشغویل و حواس پریت 

)preoccupation( و خستیگ و 
فرسودیگ )strain( در شرایط 

سنگنی اقتصادی است. در واقع، 
در این شرایط نه فرصیت برای 

یهودی بودن بایق مانده است و نه 
انرژی ای که بتوان یهودی بودن را 

با آن آشاکر ساخت.
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از  نبای���د  فرهنگ���ی  فعالیت ه���ای  ای���ن  در  فرهنگ���ی.  7.فعالیت ه���ای 
یج  فعالیت های���ی از قبی���ل انتش���ارات یهودی و نش���ر آث���ار یهودی���ان، ترو

کرد.  ادبیات یهودی و هنر یهودی غفلت 

که باید تمدن خالص یهودی  8.ساختن فلس���طین به عنوان س���رزمینی 
در آن ساخته شود. 

9.جنبش ملی س���کوالر یهودی. ب���ا این جریان می ت���وان در برابر فرهنگ 
کرد.  غیریهودی مقاومت 

یخی به مثابه  ی تار 10. سیس���تم و تشکیات برادری. چشمگیرترین نیرو
عامل���ی نگهدارن���ده در زندگی یهود، ش���بکه گس���ترده ای از نظام برادری 
در یهودی���ت ب���وده اس���ت. این تش���کیات مبتنی بر ب���رادری موجب می 
که نی���از یهودیان به پیون���د اجتماعی با همنوع���ان خویش، فارغ از  ش���ود 
ایده ها و نظریات دینی ش���ان برآورده ش���ود. یک نمونه از این تش���کیات 
را می ت���وان در آمری���کا در نیویورک در تش���کیات B’nai B’rith مش���اهده 

یخ 1843 م تأسیس شد. )ص 69-49(  که در تار کرد 

عوامل محیطی
ک���ه موج���ب حف���ظ یهود  نیروهای���ی 
و زندگ���ی یه���ودی می ش���وند، تنها به 
عوام���ل درون���ی در یهودی���ت محدود 
نمی ش���وند، بلکه در این میان عوامل 
که یهودیت را  بیرونی هم وج���ود دارد 
رش���د می دهد. مهم ترین این عوامل، 
 )Ant-Semitism( یهودیت س���تیزی 
اس���ت. هرچند این مطل���ب در نگاه 
که  اولی���ه تناق���ض آمی���ز ب���ه نظ���ر آی���د 
رش���د  ب���ه  یهودیت س���تیزی  چگون���ه 
در  ام���ا  می ش���ود؛  منج���ر  یهودی���ت 
که  یافت  نگاهی عمیق ت���ر می توان در
اساس���ًا طوفانی بودن طبیعت همواره 

که آدم���ی ابزارهای مختلف���ی را برای حف���ظ زندگی خود  باعث می ش���ود 
ک نجات بخش���دو این در مورد  ب���ه وج���ود آورده و خود را از طوف���ان هولنا
یهودی���ت نیز ص���ادق اس���ت. هر میزان یهودیت س���تیزی بیش���تر باش���د، 

تدابیر یهودی و عزم یهودیان برای حفظ خود  بیشتر خواهد بود. 

ک���ه می تواند ب���ه حف���ظ یهودیت منتهی ش���ود،  دومی���ن عام���ل محیطی 
گ���روه قدرتمند و ب���زرگ در آمریکا اس���ت که  کاتولیسیس���م ب���ه مثاب���ه یک 
همچن���ان غیرقابل نف���وذ باقی مانده اس���ت. تواف���ق میان پروتس���تان ها و 
ک���ه آنها نیز  کاتولیک ه���ا ب���رای یهودی���ان اعتماد ب���ه نفس ایج���اد می کند 
می توانن���د خ���ود را گروه���ی مجزا تعری���ف نمایند؛ بی آنکه تض���ادی میان 

کنند. )ص 79-70( آمریکایی بودن و یهودی بودن شان مشاهده 

که می توانند زندگ���ی یهودی را حفظ  زندگی یهودیان ظاهر ش���ده اس���ت 
کنند. )ص 47(.  کرده و از آن حمایت 

ک���ه باید در یک ق���رن گذش���ته )1830-1930(، م���ورد توجه قرار  نکت���ه ای 
ک���ه یهودیان پن���ج برابر ش���ده اند. با افزای���ش جمعیت  بگی���رد این اس���ت 
ب���ه  رو  نی���ز  آمری���کا  ب���رای زندگ���ی در  یهودی���ان، فرصت ه���ای یهودی���ان 
فزون���ی نه���اده اس���ت. در این ب���اره مهم ترین چی���زی که در م���ورد یهودیان 
گذش���ته به  گف���ت هج���وم یهودی���ان در ی���ک رب���ع قرن  آمری���کا، می ت���وان 
ک���ه بدان حمله  آمری���کا بوده اس���ت. یهودیان برای آنک���ه در برابر عواملی 
می کنن���د، پایدار بماند، اقدامات���ی را انجام داده اند. در س���ال های 1916 
ت���ا 1925 مؤسس���ات و نهاده���ای یه���ودی دو براب���ر ش���ده اند. هزینه های 
انسان دوس���تانه و نیک���وکاری یه���ودی در س���ال 1916، 1.686.218 دالر 
که ای���ن رق���م در س���ال 1925 ب���ه 11.234.755 دالر افزایش  ب���وده اس���ت 
یافته اس���ت. اراده برای زندگی جدید یهودی���ان، ابزارهای خودنگهداری 
توس���عه  را  یه���ودی  و مؤسس���ات  گس���ترش داده و جریان���ات  را  جدی���د 
گ���ذر از  بخش���یده اس���ت و همی���ن می توان���د یهودی���ان آمری���کا را ب���رای 

کند. )ص 48(. وضعیت فعلی به یک زندگی جدید آماده 

ام���روز بای���د چنین گرایش ه���ا و فعالیت هایی که موجب بق���ای یهودیان 
گر برخی از این فعالیت ها تداخل هم داشته  کرد، حتی ا اس���ت، تقویت 
باش���ند. هر ی���ک از ای���ن فعالیت ها در حف���ظ زندگی یه���ودی در جامعه 
کید ش���ود. این قبیل  مدرن بس���یار مهم خواه���د بود و باید همواره بر آن تأ

کرد: )ص 48(. فعالیت ها را می توان به این ترتیب تقسیم بندی 

1.گرای���ش ب���ه اجتماع ک���ردن؛ یعن���ی اینک���ه یهودی���ان در ش���هرهای بزرگ 
کرده و نوعی از همس���ایگی بزرگ را تشکیل  کنار هم زندگی  تاش کنند در 

بدهند. 

2.ازدواج فامیل���ی. ب���ا وج���ود مقاوم���ت نس���ل قدی���م در مقاب���ل ازدواج با 
کید ب���ر آن )ازدواج یهودی با یه���ودی( می تواند منجر به  غیریهودی���ان، تأ

انزوای یهودیان بشود. 

ک���ز اجتماعی یهودی. برای حل مش���کل انزوا و زوال یهودیان، الزم  3. مرا
کز  ک���ه یکی ازآنها می تواند تأس���یس مرا اس���ت راه ه���ای موثری را پیدا کرد 

کشور غیریهودی است.  یهودی در 

یس���م، دین���داری در  4.فعالیت ه���ای دین���ی. باوج���ود پیش���رفت سکوالر
می���ان یهودیان همچنان پایدار اس���ت و انس���جام یهودیان ه���م از طریق 

همین فعالیت های دینی وجود دارد و باید ادامه پیدا بکند.

که بیش���تر در قالب های دینی انجام  5. آم���وزش یهودی. آموزش یهودی 
ک���ودکان  می ش���ود، می توان���د ارزش ه���ا و آداب دین���ی را در ش���خصیت 

استوار و نهادینه سازد. 

6.فعالیت ه���ای انسان دوس���تانه. ای���ن فعالیت ه���ا می توان���د ب���رای همه 
که می خواهند یهودی باشند، زمینه مشترکی ایجاد نماید.  کسانی 

آچنه در مدرنیسم رخ داده است و 
امیان دیینِ یهودیان نزی از آن متأثر 
گشته است، سه نوع خواسته 
در مدرنیته است که پیش از 
آن وجود نداشته است: 1. عالقه 
به اختاذ رویکرد عملی به عنوان 
قابل اعامتدترین روش در فهم 
حقیقت در همه امور انساین؛ 
2. عالقه به اجیاد رفاه انساین در 
مفهوم اجامتیع به مثابه معیار 
و حمک خوب بودن؛ 3. عالقه به 
جتربه هرنی و خالقانه به مثابه  
 امری رضوری برای حیات
 رویح و معنوی.
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که خود را شکوفا نموده و در میان مشکات مختلف دینی و معنوی، راه 
کنند.  درسِت زیست یهودی را پیدا 

کرد، الزم اس���ت فلسفۀ زندگی  برای اینکه بتوان مش���کل یهودیت را حل 
کل در نظر آید تا ف���رد یه���ودی و زندگی یهودی  یه���ودی به ص���ورت ی���ک 
در س���ایۀ آن، آیندۀ درس���ت خ���ود را بیابد. در این فلس���فه از زندگی، باید 
گذش���ته و آینده  تجربی���ات و نیازه���ای یهودیان، تن���وع و تفرق یهودیان، 
آنه���ا، تعهدات دین���ی، گرایش های آنها و وضعیت محیطی ش���ان معلوم 
ش���ده و ارتباط میان آنها را روش���ن گردد و پرسش های بنیادین هم پاسخ 

الزم را پیدا بکند. )ص 85-80(. 

حال س���خن این اس���ت ای���ن برنامه ارزش���مند و حیات بخ���ش چگونه به 
وج���ود می آید؟ پرواضح اس���ت که بدون التزام به نوع خاصی از تفس���یری 
کن���د، امکانی برای ط���رح برنامه زندگِی  ک���ه یهودی را از غیریه���ودی جدا 
ممت���از یهودی وج���ود نخواهد داش���ت. برای ارائ���ه این برنامه و دس���تگاه 
تفس���یری الزم در یهودی���ت، جریان���ات مختلف���ی وجود دارن���د. طبق نظر 
اصاح گرای���ان یه���ودی، یهودیان یک جامعه دینی هس���تند که با تبعیت 
از توحی���د راس���تین اخاق���ی )ethical monotheism( ب���ه وج���ود می آیند و 
اج���داد یهودی پی���ش از این برخوردار از چنین توحی���دی بوده اند. جریان 
ک���ه خداوند بر اج���داد آنها  که ب���اور دارند  دیگ���ر، نئوارتدوکس ها هس���تند 
که حاصل آن تورات است.  ظاهر شده و تعالیمی را به آنها آموخته است 

این نمونه از یهودیت، خود را جدا از دنیا و تمدن موجود تصور می کند. 

ک���ه یهودی���ان را دارندگان فرهن���گ و تمدن  جریان س���وم، تفکری اس���ت 
مش���ترک می داند که این خود س���ه تفس���یر دارد. طبق یک تفسیر افراطی، 
که تم���دن یه���ودی می توان���د در آن دوام  کش���وری اس���ت  فلس���طین تنها 
داش���ته و زن���ده بمان���د. طب���ق ی���ک ای���ده افراط���ی دیگ���ر، دوام و حی���ات 
یهودی���ت وابس���ته به سکوالریزاس���یون در آن اس���ت و ب���دون آن یهودیت 
ک���ه در این کتاب دنبال می ش���ود بر  دوام���ی نخواهد داش���ت. ام���ا فکری 
که در آن  پای���ه یک نگ���رش فرهنگی و تمدنی به یهودیت اس���توار اس���ت 
ن���ه فق���ط در فلس���طین، بلک���ه در جاهای دیگ���ری بیرون از فلس���طین نیز 

امکانی برای زندگی و حیات یهودیت وجود دارد. )ص 86(

بخش دوم: الگوهای مختلف برای یهودیت
کاپان س���عی می کند با ارائ���ه و توضیح م���دل اصاحی  درای���ن بخ���ش، 
م���دل  و   )Neo-Orthodox( نئوارتدوکس���ی  م���دل   ،)Reformist(
ک���ه ش���امل دو الگ���وی متف���اوت جبه���ۀ   )Conservatove( محافظ���ه کار
راس���ت جریان اصاحی، و جریان چپ از جریان نئوارتدوکس���ی اس���ت، 
نقده���ا و آس���یب های هر ی���ک را نش���ان داده و زمین���ه را ب���رای ارائه مدل 
که مدل م���ورد نظر  پیش���نهادی خ���ود هم���وار س���ازد. )91-160(. از آنج���ا 
کتاب، »یهودی���ت به مثابه ی���ک تمدن« اس���ت، در این  کاپ���ان در ای���ن 
کاپان اشاره می کنیم.   قسمت بر همین مدل و ابعاد مختلف آن از نظر 

ج( عامل تعیین کننده
عنصر تعیین کننده، برنامه ای است برای نوسازی

ک���ه عوامل  وضعی���ت ام���روز زندگ���ی یهودی���ان در آمری���کا نش���ان می دهد 
انح���ال و عوام���ل حفظ یهودیت، تقریبًا به طور یکس���ان فع���ال بوده و در 
گر یهودیت آشفتگی به خرج دهد  حال ایفای نقش خود هس���تند. حال ا
ی���خ یهودیت در آمری���کا از بین  و نظم و نظام روش���نی نداش���ته باش���د، تار
گر در این باره تاش���ی هوش���مندانه و آرمان گرایانه انجام  خواهد رفت؛ اما ا
بگی���رد، یهودیت می تواند زنده بماند. آیا یهودیان میراث خود را به لحاظ 
کافی و مفی���د می دانند؟ ام���روزه یهودیان   کنونی  معن���وی برای وضعی���ت 
که آنها را در برگرفته است می بیند و احساس  خود را در ش���رایط مختلفی 
حی���رت می کنند. از یک س���و، تمدن غرب به مثابه ی���ک محیط ضروری 
که بای���د با آن بس���ازند و زندگی کنند؛ از  برای یهودیان ظاهر ش���ده اس���ت 
که آنها با آن احس���اس یهودی بودن  س���وی دیگر، میراث یهودی���ان و آنچه 
می کنن���د، با تجربه و واقعیات عینی یهودیان تناس���ب و ارتباطی ندارند. 
برای رفع این تضاد و تعارض، باید یهودیان ذهن و قلب خود را به چیزی 
معط���وف کنند ک���ه یک گام جلوتر از عادات کورکوران���ه در زندگی یهودی 
باش���د. برای انجام این پیش���رفت، یهودیان باید برنامه ای را طراحی کنند 
که با  عطف به چالش های معاصر، هدف مطلوب  آنها را روشن و محقق 
س���ازد ت���ا یهودیان را از فرار از یهودیت ب���ازدارد و به آنها این امکان را بدهد 
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س���قوط قرار دارد. اساسًا زندگی یهودی باید از روابط مشخص اجتماعی 
تش���کیل ش���ود تا بتواند باقی بماند. عایق فرهنگی یهودی باید به وجود 
که باید  که بای���د انجام بگیرد، نظام ه���ای اجتماعی  آی���د. فعالیت هایی 
گردد و اس���تانداردهای اخاقی و  که باید ایجاد  طراحی ش���ود، امکاناتی 
اجتماع���ی که باید با آن، به عنوان یک یهودی زندگی کرد، معلوم ش���ود. 
همه این م���وارد، عناصر دیگربوِد یهودی را ش���کل می دهند. یهودیت به 
مثابه یک دیگربود چیزی بس���یار جامع تر اس���ت از یهودیت به مثابه یک 
یخ، ادبی���ات، زبان،  دین ص���رف. یهودیت ب���ه مثابه دیگربود ش���امل تار
نظ���ام اجتماع���ی، اقت���دار عموم���ی، اس���تانداردهای رفت���اری، ایده های 

ارزش ه���ای  و  اجتماع���ی  و  معن���وی 
ک���ه همه این م���وارد،  اخاقی اس���ت 
ی���ک تمدن را ش���کل می دهند. )ص 

)179-173

یهودی���ان هرگ���ز از مش���کات معنوی 
رهای���ی نخواهن���د یافت، مگ���ر اینکه 
زندگی شان را به طور مستقل تعریف 
نمایند و هویت اجتماعی ش���ان را در 
نس���بت با دیگران متمای���ز و متفاوت 
یهودی���ت  دیگ���ر  ای���ن رو  از  کنن���د. 
نمی توان���د ب���ه ح���وزۀ دی���ن و اخ���اق 
کن���د، بلک���ه یهودی���ت باید  قناع���ت 
بتواند عدالت را به تمام معنا محقق 
که  س���ازد. ازای���ن رو ض���روری اس���ت 

کرده و بایس���ته های خ���ود را به لح���اظ اجتماعی  یهودی���ت برنامه ری���زی 
معلوم سازد. )ص 180(. 

گفتنی است لغت »تمدن« معموال برای انباشت علم و دانش، مهارت ها، 
گر ما در  کار می رود. ا ابزار، هنرها، ادبیات ها، قوانین، ادیان و فلس���فه ها به 
بارۀ این انباش���ت فکر کنیم، درخواهیم یافت که اساس���ًا تمدن به صورت 
کلی عمل نمی کند، بلکه در بخش ها و قسمت های جزئی ترش نقش ایفا 
می کند. هر قس���متی از این مجموعۀ انباشته ش���ده، یک تمدن است و هر 
کدام از این قس���مت ها نیز از قسمت های دیگر متفاوت است. هر بخشی 
از این تمدن ممکن اس���ت وجود داش���ته باشد و رشد و توسعه پیدا بکند، 
در عین آنکه دیگر اجزا، خاموش و غیرفعال باش���ند. در واقع، همه عناصر 
تم���دن، دیگرب���وِد آن تم���دن را ش���کل نمی دهن���د. ه���ر تمدن���ی عناصری 
ک���ه ب���ا دیگ���ر تمدن ه���ا مش���ترک ب���وده و بلک���ه قاب���ل انتقال ب���ه دیگر  دارد 
که از آن جمله می توان به توس���عه مکانیک���ی، اختراعات  تمدن ها اس���ت 
گر  و اکتش���افات علمی در تمدن ها اش���اره کرد؛ اما این اشتباه خواهد بود ا
که تمدن را تش���کیل می ده���د، همین عناصر  ک���ه آنچه  کند  کس���ی تصور 
مربوط به رش���د و توس���عه در مکانیک زندگی اس���ت. هرگز چنین نیست. 

بخش سوم: الگوی پیشنهادی برای یهودیت
»یهودیت به مثابه تمدن«

کافی نیس���تند  کاپان، مدل های موج���ود در بارۀ زندگی یهودیان  از نظ���ر 
ک���رد. غیر از نقدهای  و بای���د یک نوع طبقه بندی جدی���د در این باره ارائه 
کاپ���ان مهم ترین ضعف  مطرح ش���ده ب���ه هریک از ای���ن مدل ها، از نظ���ر 
الگوهای مختل���ف پیش گفته، بی توجهی به س���احت های مختلف در 
کار اجتماع���ی نمی تواند بدون نظ���ام اجتماعی  زندگ���ی اس���ت. اساس���ًا 
که ظهور می کند، ماش���ین  ص���ورت بگی���رد. در مواجهه با هر نی���از جدید 
ک���ه آن کاس���تی ها را ع���اج و خ���أ حاصل ش���ده را  جدی���دی الزم اس���ت 
ی���ادی ص���ورت گرفته  کن���د. در ای���ن می���ان هرچن���د تاش های ز جب���ران 
اس���ت؛ اما بس���یاری از یهودی���ان از مس���ئولیت اجتماعی ف���رار می کنند. 
این بدان علت اس���ت که بس���یاری از یهودی���ان، زندگی یهودی و هویت 
یهودی را بس���یار تنگ می گیرند که در آن هیچ جایی برای نظام و زندگی 
گذش���ته،  اجتماع���ِی یه���ودی در زندگ���ی ای���ن جهان���ی وجود ن���دارد. در 
گروه ه���ای یه���ودی را از زندگ���ی ج���دا می کردند به  جامع���ۀ غیریهودی���ان 
ک���ه نیروی���ی ب���رای یهودی���ان ب���رای ایجاد ی���ک نظ���ام اجتماعی  گون���ه ای 
یه���ودی باقی نمی مان���د؛ اما امروز وضعیت فرق کرده و باید متناس���ب با 

یست یهودیان بررسی شود.  شرایط جدید، نحوۀ ز

در ای���ن می���ان، نکت���ۀ مهم آم���وزش یهودیان اس���ت که اهمی���ت آن کمتر 
کمتر از آموزش  در دورۀ پیش���ین نیس���ت.  گذش���ته و مش���کات آن نیز  از 
پی���ش از این تربیت یهودی���ان، تنها برای فرار از بیس���وادی بود؛ ولی امروز 
نیازهای آموزش���ی بس���یار متفاوت ش���ده اس���ت که متناس���ب ب���ا آن باید 
گفتنی است نیاز  سیس���تم آموزشی را از نو طراحی و آن را بازسازی نمود. 
ب���ه آموزش امروز فقط منحصر به کودکان نیس���ت، بلکه بزرگان نیز نیاز به 
آم���وزش دارن���د و باید  آم���وزش داده ش���وند. یهودیت امروزه نی���از به برنامه 
ک���ه از طرف دنی���ای مدرن  ک���ه بتواند با ش���رایط جدیدی  جدی���دی دارد 
که  کند  بر آن تحمیل ش���ده، مواجهه ای درس���ت داش���ته باش���د و معلوم 
یهودی ب���ودن یهودی به چیس���ت و تف���اوت آن با زندگ���ی غیریهودیان در 

چه نقطه ای است.

کنی���م، در حقیق���ت  وقت���ی م���ا می خواهی���م زندگ���ی یه���ودی را حف���ظ 
که  می خواهیم آن را از زندگ���ی غیریهودی حفظ نماییم. ما فکر می کنیم 
کنیم، توانس���ته ایم زندگی یهودی مان  گر بتوانیم عدم ش���باهت را حفظ  ا
که این خطاس���ت. ما تنه���ا بر زندگ���ی دینی و  کنی���م در حال���ی  را حف���ظ 
ک���ه آن چیزی که  مناس���ک آیین���ی توج���ه و تمرکز می کنی���م، در حالی که 
اهمی���ت دارد، ایج���اد و طراح���ی یک زندگ���ی متف���اوت و متمایز یهودی 
گر چنین طرحی انجام نگیرد و زندگی متمایز یهودی ساخته  که ا اس���ت 
نش���ود، یهودیت به مثابه دین نیز از بین خواهد رفت. در واقع این اشتباه 
ک���ه وظیفۀ یه���ودی محافظ���ه کار را صرف���ا نجات بخش���ی بدانیم.  اس���ت 
یس���ت می ش���ود و در آن، خطر  زندگ���ی یهودی، ام���روز رفته رفته غیرقابل ز

برای اینکه بتوان مشکل یهودیت 
را حل کرد، الزم است فلسفۀ 
زندیگ یهودی به صورت یک کل 
در نظر آید تا فرد یهودی و 
زندیگ یهودی در سایۀ آن، آیندۀ 
درست خود را بیابد. در این 
فلسفه از زندیگ، باید جتربیات و 
نیازهای یهودیان، تنوع و تفرق 
یهودیان، گذشته و آینده آنها، 
تعهدات دیین، گرایش های آنها و 
وضعیت حمیطی شان معلوم شده 
و ارتباط میان آنها را روشن گردد 
و پرسش های بنیادین هم پاسخ 
الزم را پیدا بکند.
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ک برای یک درخت به  ک���ه خا بس���یار اهمیت دارد. به بیان دیگر، چیزی 
ارمغ���ان می آورد، همانی اس���ت که یک س���رزمین برای ی���ک تمدن بوجود 
ک���ه در یهودی���ت، نئوارتدوکس ها مخالف  گفت���ه نماند  م���ی آورد. البت���ه نا
ای���ن نظری���ه هس���تند و به نظر آنها، اس���رائیل پی���ش از آنکه ی���ک دولت در 
یک س���رزمین باشد، یک ملت بوده اس���ت که بعدا در پی سرزمین گشته 
اس���ت. از این نظر، فلسطین هیچ فایده ای برای حفظ ملیت اسرائیل در 

قرن نوزده نداشته است. )ص 186- 189(. 

ب( زبان
زب���ان به صورت مش���خص، عامت یک تمدن به حس���اب می آید. زبان 
گاهی ها را بیش���تر  مش���ترک اف���راد را قادر ب���ه ارتباط با یکدیگر س���اخته و آ
که س���رزمین، ش���رط اساس���ی ب���رای تمدن اس���ت،  می کن���د. همان ط���ور 
زب���ان نیز چ���رخ الزم و مح���رک اصلی برای ی���ک تمدن به ش���مار می رود. 
که ب���رای اعضای آن  گنجین���ه ای از ایده ها و تجربیات اس���ت  ه���ر زبانی 
گروه ه���ای زبانی ممتاز  گروه زبان���ی را از دیگر  زبان مش���ترک هس���تند و آن 
می کند. هر زبانی نه تنها ش���امل سلسله اصطاحاتی است، بلکه شامل 
ک���ه به آن ش���خصیتی یگانه و  سلس���له محتواهایی به یادماندنی اس���ت 
گاه���ی اجتماعی و  که آ کند  کمک م���ی  ممت���از می ده���د. از این رو زبان 

وجدان اجتماعی زنده نگه داشته شود. )ص 192(.

)folkway(آداب، قوانین، و عرف اجتماعی )ج
که تفکیک میان شکل و محتوا دشوار است؛ اما  در بحث تمدن هرچند 
که تمدن  کرد  کید  انجام این تفکیک ضروری اس���ت. باید بر این نکته تأ
گان���ه و مجزا پیدا می کند. محتوای  از طریق محتواس���ت که ماهیتی جدا
اصل���ی تم���دن از عادات اجتماعی و عرف عمومی س���اخته می ش���ود که 
هم در ایجاد و تولید ذهنیت مش���ترک میان مردم و هم در ایجاد وجدانی 
متف���اوت از دیگ���ر مردمان تأثیر بس���زایی دارد. عادات اجتماعی، ش���امل 
گاهی ه���ای عموم���ی، راه و روش توده گان���ی، س���بک های  رفتاره���ا و خودآ
اجتماع���ی، اس���تانداردهای اخاقی، قوانین مدن���ی و جزایی و رفتارهای 
دینی می ش���ود. در این میان آنچه مهم و حیاتی اس���ت و نباید از آن غافل 
که پایه های  کودکان اس���ت. یک تمدن نی���از دارد  مان���د، تربیت و آموزش 
گاهی  ش���خصیتی را در کودکان به درس���تی بچیند. هر میزان تمدن خودآ
کرده و آن را مورد آموزش  کید  داش���ته باش���د، همان قدر بر محتوای خود تأ
و پ���رورش ق���رار خواه���د داد. در این بی���ن، هیچ تمدن قدیمی و باس���تانی 
مانند یهودیت به مس���ئله آموزش اهمیت نمی ده���د تا جوانان را تربیت و 

کند.  در آنها سنت ها و آداب خاصی را القا 

 )folk-sanction(نبایدهای عمومی )د
ک���ه ب���ه م���ردم هوی���ت و ش���خصیت  آداب و ع���ادات و ع���رف جامع���ه 
می بخش���د، ممنوعیت های عمومی و اجتماعی را  هم ش���کل می دهد. 
همیش���ه عادات و مناس���ک هم���راه با نوع���ی از ممنوعیت ب���وده و بدون 

عناص���ری که دیگربوِد یک تمدن را درس���ت می کند و یگانگی یک تمدن 
که انس���ان های متفاوت���ی را تربیت  را معلوم می س���ازد، عناصری هس���تند 
می کنند. ای���ن مولفه های تفاوت زا در انس���ان، مؤلفه های غیرقابل انتقالی 
هس���تند مانند زبان، ادبیات، هنر، دین و قانون. با قراردادن یهودیت ذیل 
عنوان »تمدن«، برما معلوم خواهد ش���د که چگون���ه یهودیت را می توان در 
چارچ���وب نظم اجتماع���ی مدرن تعری���ف و تنظیم نم���وده و در وضعیت 
پیچی���ده ام���روز، هویت یهودی را روش���ن کنی���م. به نظر می رس���د این تنها 
ظرفیتی اس���ت که یهودیت با آن می تواند کارکردهای دینی و معنوی خود 

را محقق سازد. )ص81(

گ���ر یهودیت، می خواهد در وضعیت جدی���د مدرن محفوظ باقی بماند  ا
گر می خواهد در برابر فش���ارهای پیرامون���ی دوام بیاورد، باید چارچوب  و ا
کارکرده���ای اصلی خ���ود را در تمامی  مح���دود ایمان���ی خود را بش���کند و 
س���احت های زندگ���ی یهودی���ان در نظ���ر آورده، آن را در مقی���اس تمدن���ی 
بازتعری���ف نمای���د. در این ن���گاه، یهودیت دیگر به چند ای���ده متافیزیک 
ک���ه منحصر ب���ه چند مراس���م ظاهری  مح���دود نخواه���د ش���د، همان طور 
نخواه���د ب���ود، بلکه ش���امل همه زندگ���ی یهودی���ان خواهد ب���ود و تمامی 
زندگ���ی را رن���گ خواه���د زد. ای���ن ی���ک رش���د همزم���ان در هر س���احتی از 
س���احت های زندگ���ی و نظام ه���ای اجتماعی خواهد بود. گفتنی اس���ت 
تم���دن از ی���ک هم���کاری برنامه ریزی ش���ده حاص���ل نمی ش���ود، بلکه از 
قرن ه���ا زندگ���ی و ت���اش حاصل و از طریق پیش���نهاد، تقلی���د و تحصیل 
جوانان منتقل می ش���ود و با نظر عمومی و اقت���دار عمومی مورد تأیید قرار 

می گیرد. )ص 182(. 

عناصر سازنده یهودیت به مثابه یک تمدن
الف( سرزمین 

که به شکل یک  گروه انس���ان ها اس���ت  تمدن محصول ارتباط اجتماعی 
مل���ت و در یک محل و زمین خاص زندگی می کنن���د. این قطعه از زمین 
ک���ه ملیت را تولی���د می کند، یک پناه���گاه و یک عنصر حیات���ی در ظهور 
و ش���کل گیری ی���ک تمدن به ش���مار م���ی رود. س���رزمین، عام���ل یگانگی، 
که  پیوس���تگی و تعین در تمدن اس���ت. هر تمدنی س���رزمین خ���ود را دارد 
که با یک تمدن  ش���ناخت آن تمدن را آس���ان و ممکن می س���ازد. آنهایی 
ش���ناخته و تعریف می شوند، در ارزش های مربوط به آن سرزمین مشترک 
هس���تند، هر چند ممکن اس���ت از آن س���رزمین دور مانده باش���ند. کشور 
مش���ترک، تمامی انسان ها را به مردم و ملت واحد تبدیل می کند، هرچند 
که اعضای آن کش���ور در آن س���رزمین زندگی نکنند. کش���ور ب���ه مثابه پایۀ 
م���ادی برای زندگی وتمدِن مردم قرار می گیرد. برای ایجاد عایق مش���ترک 
ک���ه آن نی���ز به نوب���ۀ خود تغیی���ری در س���اختار اجتماعی بوجود م���ی آورد و 
همین طور برای ایجاد زبان مش���ترک، عادات مش���ترک، قوانین مشترک و 
اشکال مش���ترک عبادت، اس���تانداردهای مش���ترک اخاقی و آرمان های 
مش���ترک اجتماعی و نزدیک هم بودن به ش���کل فیزیکی در یک سرزمین، 
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متأثر س���ازد. حقیقت این اس���ت که دین در ذات خود، جوهر یک تمدن 
کنیم همان طور  را ش���کل می دهد. م���ا نمی توانیم دی���ن را از تمدن ج���دا 
گر  کنیم. ا ک���ه نمی توانی���م س���فیدی را از برف ی���ا س���رخی را از خون ج���دا 
که مربوط به زندگی باشد، باید تمدنی  می خواهیم دینی داش���ته باش���یم 
گ���ر دین غیرقابل تفکیک از  کنار آن باش���د نیز بپذیریم. ا که همراه و در  را 
که برخوردار  تمدن باش���د، پس مانند تمدن، باید وابسته به مردمی باشد 
از زندگ���ی مش���ترک ب���وده و دارای عاقه ه���ای یکس���انی هس���تند. دین و 
کنند. کمترین  تم���دن در عین اس���تقال اجتماعی، بای���د با هم زندگ���ی 
که برای توسعۀ یک تمدن ضروری و حیاتی است،  اس���تقال اجتماعی 

برای دین نیز ضرورت دارد.  

ه�( هنر توده گانی
قب���ل از هنر، باید تمدن وجود داش���ته باش���د و ثبات اجتماع���ی نیز برقرار 
ک���ه هنرمند  ب���وده باش���د. در حقیق���ت بعد از ش���کل گیری تمدن اس���ت 
می توان���د س���مبل هایی را بیافرین���د و خاقی���ت هن���ری ب���ه خ���رج بدهد. 
ی  از س���وی دیگ���ر، بدون هن���ر، تمدنی باق���ی نمی ماند. هن���ر در واقع نیرو
حرکت دهن���دۀ تم���دن اس���ت. یهودی���ت ه���م ه���ر چن���د هنر تجس���می را 
یادی توس���عه  توس���عه ن���داد؛ ولی موس���یقی، ادبی���ات و رقص را ت���ا حد ز
داده اس���ت و این برای تمدن یهودی و بقای آن اهمیت بس���زایی داشته 

است. )ص 205-202(

و( ساختار اجتماعی 
ک���ه اقتدار و ق���درت آنها  کارمندانی  ب���دون س���اختار اجتماع���ی، ب���دون 
به رس���میت ش���ناخته ش���ده باش���د و امور مهم و مقدس از ام���ور غیرمهم 

خط���وط  حف���ظ  ش���ود،  بازش���ناخته 
و  نامفه���وم  تودگان���ی  و  اجتماع���ی 
نش���دنی اس���ت. هن���ر هنرمن���دان نیز 
که  تنه���ا زمان���ی خ���اق خواهند ب���ود 
در درون س���اختار اجتماعی صورت 
چنی���ن  نمونه ه���ای  باش���د.  گرفت���ه 
هنرهای مؤثر را می توان در دوره قرون 
که با وابستگی  کرد  وسطی مش���اهده 
کلیس���ا رشد  به س���اختار اجتتماعی 
اس���ت  گفتن���ی  یاف���ت.  توس���عه  و 
س���اختارهای اجتماعی اولیه، مانند 

دیگ���ر عناص���ر تمدنی، وابس���ته به خدا بود و تنها وابس���تگان به کلیس���ا و 
دی���ن بودن���د که برخوردار از اقت���دار اجتماعی بودند؛ اما بعدها کلیس���ا از 
دول���ت جدا ش���د و بایده���ا و نبایدها را در خ���ود جامعه رها س���اخت. با 
ای���ن وجود ای���ن ممنوعیت ها بدون مکانیس���م اجتماع���ی ناممکن بود و 

اثرگذاری بدون دیسیپلین سخت و دشوار می نمود. 

که ع���ادات اجتماع���ی، قوانین  آن قاب���ل فه���م نیس���ت. ارزش ایده هایی 
کارک���رد آنها ب���رای نیل به  و اس���تانداردها را ش���کل می دهن���د، من���وط ب���ه 
اه���داف و آرمان های از پیش تعیین ش���ده اس���ت. با توجه ب���ه این نکته، 
ممنوعیت ه���ای اجتماع���ی و نبایده���ای عموم���ی، نه یک سلس���له امور 
انتزاع���ی، بلک���ه نیروی���ی محرک ب���رای نیل به اه���داف و آرمان هاس���ت. 
وج���ود نبایده���ای اجتماع���ی به عقای���د دین���ی، اس���تانداردهای اخاقی 
و آرمان ه���ای مل���ی ش���کل و  هوی���ت می بخش���د و از ای���ن راه هماهنگی  
و پیوس���تگی در تم���دن را ب���ه وجود م���ی آورد. ای���ن را می ت���وان ایدئولوژی 
ک���ه هرچند ش���اید همۀ توده ها  گذاش���ت  تودگان���ی )folk ideology( نام 
ب���دان متعهد نباش���ند؛ ام���ا همۀ م���ردم از چنین عایق و خواس���ته هایی 

برخوردارند. )ص 200-199(.

که  در گذش���ته هم���ه نبایده���ای تودگان���ی، نبایده���ای الهی بوده اس���ت 
ی���خ و پییش���رفت  مح���ل س���ئوال و تردی���د نب���وده اس���ت. ب���ا گذش���ت تار
تمدن ه���ا، دو منب���ع دیگ���ر برای توجی���ه و اعتباربخش���ی به ای���ن نبایدها 
ک���ه یکی خود ت���وده یا ملت ب���ه مثابه  و نش���ایدهای عموم���ی اضافه ش���د 
ی���ک کل ب���ود و دیگری عقل و ِخَرد فردی اس���ت؛ اما در اینک���ه آیا همواره 
ممنوعیت ه���ای دین���ی با ممنوعیت ه���ا ملی یکی بوده اس���ت و یا اینکه 
که پاس���خ ب���ه این  فرق���ی بی���ن ای���ن دو وجود داش���ته اس���ت، بای���د گفت 
ی���خ ادیان و تمدن ها متفاوت بوده اس���ت و در برخی ادیان  س���ئوال در تار
فاصل���ه ای بین نبایدهای دینی و نبایدهای ملی وجود نداش���ته اس���ت و 
که دین در آنها حالت انتزاعی پیدا نکرده  همین نیز باعث ش���ده اس���ت 

و در متن زندگی شان حضور یابد. )ص 200(.

ام���ا در وضعی���ت ام���روزی، مناس���ک دین���ی از اهمی���ت الزم درگذش���ته 
برخ���وردار نیس���ت. این ن���ه فقط ب���ه دلی���ل ناهماهنگی این مناس���ک با 
تجربی���ات انس���ان مدرن، بلک���ه به موج���ب جدایی آنها از ح���وزه زندگی 
انس���ان و عایق فرد انسانی در آن است. پیش از این، دین تاش می کرد 
عاقه ه���ای دنی���وی انس���انی را ب���ه ام���ور آن جهانی س���وق دهد؛ ام���ا امروز 
انس���ان ب���ه واقعی���ات روزمره به مثاب���ۀ مؤید و دلی���ل برای ام���ور الهی نگاه 
ی  گر این واقعیات، امور الهی را تأیید نکند، انس���ان از خدا رو می کن���د. ا
برمی گرداند. مش���کات تفس���یر دین در دنیای مدرن امروز، نشان دهندۀ 
که دی���ن زنده، یک دین انتزاعی و مجرد نیس���ت، بلکه  این نکته اس���ت 
ی���ک تجرب���ۀ عین���ی و متعلق به ی���ک زمان و مکان اس���ت. ایده الیس���م و 
کردن دین  که از واقعیات زندگی جدا هس���تند، ب���ا جدا معنویت گرای���ی 
از زندگی، هم به دین و هم به زندگی آسیب می رساند. )ص 201-200(. 

گروهی اس���ت،  که برآمده از خواس���ته ها، عادت ه���ا و آرمان های  تم���دن 
نمی توان���د وج���ود داش���ته باش���د مگ���ر آنک���ه بتوان���د هم���ۀ احساس���ات و 
ک���ه م���ا معمواًل آ ن را ب���ا دین )اطاع���ت، امید، ایم���ان، التزام،  رفتاره���ا را 
ازخودگذشتگی، و مراسمات دینی(، پیوند می زنیم، برانگیخته و آنها را 

یهودیان هرگز از مشکالت معنوی 
رهایی خنواهند یافت، مگر اینکه 
زندیگ شان را به طور مستقل 
تعریف نمایند و هویت اجامتیع شان 
را در نسبت با دیگران مامتیز و 
متفاوت کنند. از این رو دیگر 
یهودیت نمی تواند به حوزۀ 
دین و اخالق قناعت کند، بلکه 
یهودیت باید بتواند عدالت را به 
متام معنا حمقق سازد.

رؤیای متدین یهود
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که از منظر صرفًا دینی می  توان به زندگی انسان  بیش���تر از قلمرویی است 
کرد.  همۀ س���احت های یهودیت اعم از زب���ان و ادبیاتش، اخاق،  نگاه 
هنر و نظام اجتماعی برآمده از آن همچون تمدن مدرن، مس���تقل و فارغ 
از دی���ن خواهد بود. دین جایگاه واالی خود را خواهد داش���ت؛ اما برتری 
ن���ه در رتب���ه، بلکه در زمان خواهد بود. با توجه ب���ه دیگر عناصر خودبنیاد 
زندگ���ی، دی���ن امری انس���انی خواهد ش���د و یهودی���ت به مثاب���ه تمدن در 
روح تفک���ر م���درن ادامه خواهد یافت. دی���ن در این منظ���ر، در عین آنکه 
نش���اط و بق���ای خود را حفظ می نمای���د، از ماهی���ت ماورایی خود صرف 
گذش���ته را  نظر می کند. مفهوم تمدن پویا ما را قادر می س���ازد تا ایده های 
در تناس���ب با قوانین طبیعت انسانی و توس���عه اجتماعی در نظر بگیریم 
یابی جدی���د از میراث معنوی، آن را با توس���عه اجتماعی و رش���د  و ب���ا ارز

کنیم. )ص 215-209(.  اجتماعی در عصر مدرن، همراه 

بر اس���اس حکم به اینکه یهودیت ظرفیت تمدن���ی دارد، می توان جامعه 
که یهودیان  کرد: 1. فلس���طین، جای���ی  یهودیان را به س���ه منطقه تقس���یم 
می خواهن���د تم���دن  خ���ود را در آن ب���ه ش���کل خال���ص توس���عه بدهن���د؛ 
2.جاهایی که حقوق یهودیان به عنوان اقلیت مس���تقل فرهنگی مس���لم 
فرض ش���ده اس���ت. در اینجا هم ممکن اس���ت یهودی���ان بتوانند حیات 
ک���ه آنه���ا تنه���ا حق���وق ش���هروندی  تمدن���ی داش���ته باش���ند؛ 3. آنجای���ی 
کش���ورهای فرانس���ه و آمری���کا. در این مناط���ق، یهودیان اواًل  دارند؛ مانند 
آمریکای���ی هس���تند و بعد یه���ودی. فرد یه���ودی نمی تواند از ش���هروندِی 
که با زندگی  خ���ود در آمریکا ش���انه خالی کند. براین اس���اس، یهودیان���ی 
ک���ه در آن زندگ���ی می کنند  کش���وری  در دو تم���دن، تم���دن خود و تمدن 
و احس���اس رضای���ت می کنن���د و می خواهند این دو تم���دن در زندگی او 
که یهودیان حقوق  کش���وری  گزیر باید در  کنند، نا ی بازی  نقش���ی مس���او
گر ی���ک یهودی می خواه���د تنها یک  کنن���د و اما ا اقلی���ت دارن���د، زندگی 
کند و از س���لطۀ تمدن ه���ای دیگر رهای���ی یابد،  یه���ودی باش���د و زندگی 

کند. 1 )ص 218( کشور مستقل یهودی زندگی  باید در 

ک���ه ب���رآوردن آن من���وط به ی���ک تمدن  یس���ت یه���ودی اقتضائات���ی دارد  ز
اس���ت. اساس���ا عناصر اصلی تمدن به هم مرتبط هستند و همین رابطه 
که تم���دن را از دیِن ِصرف ج���دا می کند. در  ارگانی���ک و ضروری اس���ت 
که زبان، فرهن���گ، ادبیات و  م���ورد تمدن یه���ودی نیز همین طور اس���ت 
آداب و غی���ره در عین اس���تقال نس���بی، ارتباط���ی تنگاتنگ ب���ا یکدیگر 
دارند. هر قس���مت از این تمدن از س���وی یکی از عناصر تمدنی س���اخته 

 1. هرچن���د ش���اید کس���ی مانن���د کاپ���ان تص���ور کند که می ت���وان ب���ا توجیه���ات تمدنی، راه ب���رای به 
ک���ه می خواهد تم���دن ن���اب یه���ودی را عینیت  رسمیت ش���ناختن اس���رائیل ب���ه عن���وان کش���وری 
ببخش���د، هم���وار نمای���د و یهودیان دی���ن دار را برای مهاج���رت به فلس���طین ترغیب نمای���د تا بلکه 
یخی روش���ن کرده اس���ت که  رد؛ اما تجربۀ تار یس���ت خالص دینی را برای آنها به ارمغان بیاو بتوان ز
یای تمدن مبتنی بر یهودیت را در آن  که یهودیان رو فلس���طین نه یک کش���ور، بلکه دس���تی اس���ت 
محق���ق س���ازند و نه اینک���ه منش نظامی و خونریزی صهیونیس���ت ها اجازه خواه���د داد که صلح و 

آرامشی به وجود آید و یهودیان در سایۀ آن بتوانند تمدنی را تأسیس نمایند. 

در م���ورد یهودی���ان ه���م باید گفت که آنه���ا بعد از مدت ها ب���ه این نتیجه 
ک���ه فاقد س���اختار ض���روری و الزم هس���تند که بتوان���د اعضای  رس���یدند 
کافی  کن���ده را در جامع���ه حف���ظ نمایند. فق���دان س���اختار اجتماعِی  پرا
ک���ه یهودیان ب���ه فکر یک س���رزمین باش���ند ت���ا بتوانن���د اراده  باع���ث ش���د 
جمع���ی خ���ود را در آن ج���اری نمایند. مش���کل زندگ���ی ام���روز یهودیان، 
که بتواند ش���کل و  کردن نوع مناس���ب از س���اختار اجتماعی اس���ت  پیدا
محت���وای تم���دن یهودی را زن���ده ن���گاه دارد و آن را در زندگ���ی ملت های 

که خود را یهودی می دانند وارد نماید. )ص 208-205(. مختلفی 

اقتضائات یهودیت به مثابه یک تمدن
یهودی���ت به مثابه تمدن یک سیس���تم ایس���تا نیس���ت، بلکه یک پروس���ۀ 
زن���ده و پوی���ا از عقای���د و رفتارهای مناس���ب با ش���رایط محیط���ی و زمانی 
ک���ه در زندگ���ی اجتماع���ی و فکری و  اس���ت. یهودی���ت باید ب���ا تغییراتی 
کن���د و به اقتضای  روش���نفکری انس���ان امروز رخ می می دهد، تغییر پیدا 
وضعی���ت جدی���د، خود را از ن���و مدیریت نمای���د. در کل، ب���رای یهودیت 
گرف���ت: 1. مرحله اعتق���اد و التزام  چن���د مرحل���ۀ دینی را می ت���وان در نظر 
ک���ه ارزش ه���ای دینی،  ب���ه خ���دا ی���ا اسرائیلیس���م )henotheistic( اس���ت 
عادات، ش���ایدها و نش���ایدها و نهادهای اجتماعی و همین طور ادبیات 
و هن���ر مخصوص به خود را داش���ته اس���ت. در  این مرحل���ه خدا قالب و 
قدرت قدسی داش���ت. 2. در مرحلۀ 
دوم، روحانیان به ج���ای خدا قدرت 
یافتن���د )theocratic(.  در این مرحله 
حض���ور  ب���ر  مبتن���ی  یه���ودِی  تم���دن 
مس���تقیم خ���دا، ب���ه تمدن���ی از یه���ود 
ن���ه خ���دا،  آن   در  ک���ه  یاف���ت  تغیی���ر 
بلکه روحانی���ان حکومت می کردند.  
ای���ن مرحل���ه، مرحلۀ تئوکراس���ی بود. 
3. مرحل���ه س���وم، مرحل���ۀ آن جهانی 
ادبی���ات  در  ک���ه  اس���ت  یهودی���ت 
ظاه���ر   )apocalyptic( غیب گویان���ه 
شد. در این مرحله، ایمان به جهان، 
بهش���ت و بهش���ت جدید و زمی���ن جدید بر فک���ر یهودی���ان، در میانۀ قرن 
ک���رد. 4. امروز یهودی���ان در آس���تانۀ مرحلۀ چهارم  هیج���ده س���یطره پیدا 
ک���ه در آن یهودیت ه���م از نظر  هس���تند و می کوش���ند تمدن���ی را برس���ازند 
معنوی و هم از نظر دنیوی رش���د و توس���عه داش���ته باش���د؛ ولی این تمدن 
در دورۀ م���درن، چی���زی بیش���تر از ِص���رف بازگش���ت ب���ه دوره ه���ای قب���ل 
کش���ف نش���ده اس���ت، توجه  کنون  که تا خواه���د بود و در آن به امکاناتی 
خواهد ش���د. همچون تمامی تمدن های قدیم، تم���دن یهودی به لحاظ 
گی���ر، هیچ فرقی نمی کند؛ اما ابعاد  س���اختاری با دین به مثابه یک امر فرا
که در تمدن یهودی باید مورد توجه و تحلیل قرار بگیرد، کمی  مختلف���ی 

پیشرفت آن گاه رخ یم دهد که 
حس نیاز به تغیر به وجود آمده 

باشد. اگر این »تغیر« رضورت 
خود را بقبوالند، تغیر سراجنام 

رخ خواهد داد و موافقت معویم 
با آن همراه خواهد شد. در هر 

حال، ما به یک مفهوم واسی 
از یهودیت نیاز دارمی که شامل 

افرادی باشد که یم خواهند یهودی 
بایق مبانند. این نه فقط یک نیاز 
آکادمیک، بلکه یک نیاز عیین و 

معلی است.
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مدرن را پاس���خگو باش���د و در نظ���ام بین الملل جای مناس���بی برای خود 
گذشته  کند؟ آنچه در این باره مهم است تفاوت ملیت یهودی در  پیدا 
کرده اند. معنای سنتی  که اقتضائاتی متفاوت از هم پیدا  و حال اس���ت 
ک���ه در آن قوانی���ن طبیعِی مربوط ب���ه زندگی اجتماعی  از ملی���ت یهودی 
و محی���ط پیرامون���ی ب���ه امور متعال���ی و قدس���ی پیوند می خوردن���د، امروز 
دیگ���ر نمی توان���د در حل نیازهای سیاس���ی و واقعی���ات اجتماعی کمک 
کرد  گزیر باید به انس���ان در دنیای مدرن توجه  بکند. در این وضعیت، نا
ک���ه ای���ن البته به معن���ای قبولی بی قید و ش���رط وضعی���ت دنیای مدرن 
نیس���ت، بلکه به معنای توجه به آن در عین انتقاد از آن اس���ت. در واقع، 
که بخواه���د با وضعیت مدرن س���ازگاری  ه���ر مفهومی از ملی���ت یهودی 
 highest ethical( داشته باش���د، باید با واالترین اس���تانداردهای اخاقی

standards( مطابقت داشته باشد. )ص 241-227(. 

ملیت گرایی به مثابه یک مفهوم فرهنگی 
ک���ه ایجاد وح���دت می���ان یهودی���ان را ممک���ن می کند،  یس���مانی  تنه���ا ر
ک���ه از تم���دن به دس���ت می آی���د. یهودی���ان بای���د براین  یس���مانی اس���ت  ر
نکته توجه داش���ته باش���ند که ملیت ش���کلی از زندگی اجتماعی اس���ت 
ک���ه عنص���ر هماهنگ کنن���ده در آن، فرهنگ یا تمدن اس���ت. این ملیت 
فرهنگ���ی، از همان آغاز و بدو تولد انس���ان در صورت بندی ش���خصیت 

فرد انس���انی س���هم دارد. اساسًا ملت 
که با دو چیز  یک اصل معنوی است 
گذش���ته  س���اخته می ش���ود: یکی در 
و  داش���تن  یک���ی  ح���ال.  در  یک���ی  و 
برخورداری جمع���ی از بقایای غنی و 
مش���ترک در گذشته و دیگری توافق و 
تمایل ب���رای زندگی با یکدیگر و اراده 
به دس���ت آمده  می���راث  ادام���ۀ  ب���رای 
گذش���ته در وضعی���ت حال. )ص  از 

.)244-242

ک���ه نق���ش انتق���ال فرهن���گ  نه���ادی 
از گذش���ته ب���ه ح���ال را دارد، خانواده 

کن���د. نقش خان���واده در  ک���ه هیچ چی���ز نمی توان���د ج���ای آن را پر  اس���ت 
ک���ه ملت به  که آموزش���ی اس���ت. از آنجا  یک  این ب���اره، ن���ه تنه���ا فیزیولوژ
ض���رورت از خان���واده برمی آید و خانواده هم مس���یری برای نق���ل و انتقال 
ک���ه ملی گرایی  محص���والت فرهنگ���ی ی���ک ملت اس���ت می ت���وان گفت 
ه���م، ن���ه یک امر سیاس���ی بلکه یک امر فرهنگی اس���ت و ه���دف اصل و 
ک���ه تمدن ها  بنیادی���ن آن انسان س���ازی و تمدن س���ازی اس���ت. تا زمانی 
زنده هس���تند، گروه های ملی ای وجود خواهند داش���ت که آن تمدن ها را 

کمال ببخشند. )ص 245(.  توسعه داده و 

کل تمدن را درست می کند. از  می ش���وند و ارتباط ارگانیک میان آنها نیز 
این رو، در زندگی یهودی، یهودیان باید قادر باش���ند که به طور پیوس���ته و 
کام���ل و نظام مند زندگی یهودی را بس���ازند. هیچ فعالیت فردی یا عاقه 
ف���ردی نمیتوان���د به تمام���ی یهودیت مدد رس���اند. عب���ادت، نیکوکاری، 
ایدآلیس���م اخاق���ی یا س���اختن فلس���طین یا رش���د هنر یه���ودی، هر کدام 
کن���د. البته  گان���ه نمی تواند همه س���احات زندگ���ی را پر  ب���ه ص���ورت جدا
کامل یهودی  ک���ه امکانی ب���رای زندگی ت���ام و  برخ���ی اس���تدالل می کنند 
وج���ود ن���دارد و ب���رای همین بای���د راضی به زندگ���ی دین���ی و اخاقی بود. 
اینه���ا فراموش می کنند که دین و آرمان گرایی اخاقی چیزی جز بخش���ی 
ک���ه پیوندی میان دی���ن و زندگی وجود  از تمدن خاص نیس���تند. جایی 
که تنه���ا برای مراس���م های دینی و  ن���دارد، دی���ن امر رازآل���ودی خواهد بود 
کار خواه���د آمد. چنی���ن دینی، فک���ر و رفتار انس���انی را متأثر  عرفان���ی ب���ه 
ک���رد. قبول یهودیت ب���ه مثابه یک تمدن،  اقتض���ای یک برنامه  نخواه���د 
گاهی داش���ته باشند و  که یهودیان باید نس���بت به آن آ کثری را دارد  حدا
برای اجرای آن عزمش���ان را جزم کنند. از این هم نباید واهمه داش���ت که 
یهودی���ت تمدنی جلوی تکامل معن���وی را می گیرد و وحدت یهودی را از 

بین می برد. هرگز چنین نیست. 

که حس نیاز به تغییر به وجود  گفتنی اس���ت پیشرفت آن گاه رخ می دهد 
گر این »تغییر« ضرورت خود را بقبوالند، تغییر سرانجام رخ  آمده باش���د. ا
خواه���د داد و موافق���ت عمومی ب���ا آن همراه خواهد ش���د. در هر حال، ما 
که ش���امل افرادی باش���د که  یم  به یک مفهوم واس���عی از یهودیت نیاز دار
کادمیک، بلکه  می خواهند یهودی باقی بمانن���د. این نه فقط یک نیاز آ
یک نیاز عینی و عملی اس���ت. برخی از پایه های وحدت میان یهودیان 
کس���ی از باورهای خود دست بشوید یا  که الزم نباشد  باید س���اخته شود 
گاهی و وجدان خود درگیر ش���ود. در مفه���وم یهودیت به مثابه  اینک���ه با آ
که مفهوم تمدن، تنوع  یک تمدن، چنین مبانی ای را می توان یافت، چرا 
و تفاوت ه���ای عقیدت���ی و عملی را برمی تابد و همه ش���کل های فعالیت 

اجتماعی را مفید و موثر در نظام اجتماعی می داند. )ص 223-218(.

نکت���ه مه���م اینک���ه بق���ای زندگ���ی دینی، ب���ه وحدت بی���ن دین���داران و یا 
همش���کلی میان آنها وابسته نیست، بلکه همچون یک خانواده به روابط 
گر این همکاری  که ا متقابل و تعامل و همکاری میان آنها بس���تگی دارد 

از بین برود خانواده و تمدن نیز از هم پاشیده خواهد شد.)ص 224(. 

بخش چهارم: سازمان جامعۀ یهودیان
ملت یهودی 

گفته ش���د، اولین  ک���ه  ب���رای حف���ظ تمدن یه���ودی در براب���ر چالش هایی 
س���ؤالی که به ذهن می رسد این است که از این پس، جایگاه یهودیان به 
مثابه یک وج���ود جمعی، در ارتباط با بقیۀ دنیا چگونه خواهد بود؟ و آیا 
ملیت یهودی بر اس���اس تلقی س���نتی می تواند نیازه���ای جامعۀ جهانی 

هر دیین با استفاده از مناسک 
و مسبل هایش، خودآگایه اجامتیع 
را توسعه یم دهد. در واقع، دین 
از طریق مناسک و نشانه ها، 
خواسته و عالیق مهم گرویه را 
بازتاب داده و موجب تقویت و 
رشد خودآگایه اجامتیع یم شود. 
مراسم های دیین و فراگربودن آن 
موجب یم شود که فرد هویت مجی 
و اماکن مشارکت در زندیگ مجی 
را پیدا و امتیازات و فواید آن را 
درک کند.

رؤیای متدین یهود



137 و 86138

ــر ناگشته ها دیگ

که بتوان فلس���طین را به یک تمدن یهودی بدل  اس���ت؛ البته در صورتی 
کرد. )ص 279(. 

نظام اجتماعی یهودی 
عدم تس���امح ملی و نظ���ام رقابتی اقتصادی موجب می ش���ود که ملت ها 
ک���ه از فرصت ه���ا و زمینه ه���ا برای  به آس���انی ب���ه یهودی���ان اج���ازه ندهند 
رس���یدنبه کامیابی در این دنیا اس���تفاده کنند. در این وضعیت یهودیان 
کنند و وضعیت فعلی را قبول  ک  کامل پا باید گذش���تۀ خود را به صورت 
کنند تا امکان زیس���ت و سعادت دنیوی را پیدا بکنند. هماهنگی با این 
ش���رایط و قبول آن به معنای ازدس���ت دادن حرمت و آزادی و ش���خصیت 
که ب���دون آن، ن���ه این جه���ان بلک���ه هیچ جهان���ی ارزش  یه���ودی اس���ت 
زیس���تن و بودن را ندارد. از این رو باید یهودیان به رهایی خود بیندیش���ند. 
ک���ه یهودیان دغدغۀ نجات این جهانی ش���ان را دارن���د و از طرفی  از آنج���ا 
ک���ه نمی توانند با ازدس���ت دادن دین خود بدین نجات دس���ت  می دانند 
ک���ه چنین نجاتی  یابن���د، تنه���ا گزینۀ پیش روی یهودی���ان این خواهد بود 
کنند و ن���ه در جای  را در می���ان م���ردم خود و ب���ا توجه میراث خ���ود دنبال 
که تنها به فکر  دیگر. مردم یهودی یا متمرکز در یک جامعۀ دینی هس���تند 
که در جاهای  نجات اخروی هس���تند و ی���ا یهودیان پراکنده ای هس���تند 
که هیچ ی���ک از ای���ن دو برای  مختل���ف زندگ���ی می کنند. روش���ن اس���ت 
کفایت نمی کنن���د. در این صورت،  س���اختن نجات و س���عادت دنیوی، 
راه س���عادت دنیوی برای یهودیان چیست؟ پاسخ این است که یهودیان 
کار را تنها از طریق رهاس���ازی خود می توانند انج���ام بدهند. در این  ای���ن 
راه آنه���ا باید اعتماد به نفس داش���ته باش���ند و خ���ود را از خودکم بینی ها و 
که آنها را مح���دود به طریقۀ خاصی از فکر و ش���کل خاصی از  تعصب���ات 

کنند. )ص 282-281(.   کرده،  آزاد  زندگی محدود 

وقت���ی ما نی���از به نجات دنیوی و ش���رایط تحق���ق آن را بررس���ی می کنیم، 
ک���ه نجات دنیوی همواره نیاز ب���ه جامعه ای دارد  بدین نتیجه می رس���یم 
ک���ه نیازه���ای ف���ردی را به ص���ورت ارگانی���ک و ب���ه مثابه بخش���ی از وجود 
خ���ود تأمین  کن���د و با ارتقای س���طح زندگی ف���رِد موجود در خود، س���طح 
ک���ه  زندگ���ی اجتماع���ی را ه���م ارتق���اء ببخش���د. از همی���ن رو، همان ط���ور 
ک���ه برای  ض���روری اس���ت جامع���ه و کش���ور ای���ن مس���ئولیت را قبول کند 
اف���راد جامع���ه رف���اه در زندگ���ی را تأمین نماید، اف���راد جامعه نی���ز باید این 
مس���ئولیت را بپذیرند که ملزومات رفاه وآس���ایش جامعه را فراهم سازند. 
گروه های یه���ودی مختلف تقس���یم ش���ده اند و در  که ب���ه  م���ردم یه���ودی 
که ب���ه جای یک  گزی���ر هس���تند  جاه���ای مختلف���ی زندگ���ی می کنن���د، نا
که در عین  نقش���ه متمرکز، شکل هم پیمانی )federated( داش���ته باشند 
نظام من���د و هماهنگ���ی می���ان آنها، هر کدام اس���تقال نس���بی را داش���ته 
باش���ند. مردم یهود باید با سازماندهی و نظام بخشی به امور اقتصادی و 
اجتماع���ی در جوامع محلی و بوم���ی، راه را برای نجات این جهانی یهود 
 )organization( که این نوع نظام من���دی هم���وار نمایند. پرواضح اس���ت 

ک���ه با توجه به  مفه���وم یهودی���ت به مثابه تمدن دو نکته را روش���ن می کند 
آن یهودیان می توانند برای تأس���یس و بازس���ازی دوب���اره یهودیت، مطابق 
ب���ا نیازه���ای معن���وی و وضعیت اجتماعی ام���روز، تاش کنن���د: 1. اینکه 
ش���رایط محیطی برای مدرن  ش���دن، خاق  ش���دن و صورت بندی تمدن 
معنوی تنها در خانۀ ملی یهود )منظور اس���رائیل است( ممکن است. 2. 
ملت ه���ای م���درن در ارزش های معنوی و اخاق���ی، مبتنی بر تمدن های 
تاریخ���ی مانند اس���ام و مس���یحیت هس���تند؛ ول���ی یهودیان بای���د تمدن 

تاریخی مختص به خود را شکل داده و آن را توسعه بدهند. )ص 251(.

سرزمین اسرائیل ]فلسطین[
گر یهودیت هنوز توانایی خاقیت را دارد، باید ابزار الزم و زمینه مناس���ب  ا
را ب���رای به فعلیت رس���اندن آن خاقی���ت تهی���ه کن���د. یهودی���ت نمی تواند 
ب���دون داش���تن محیط���ی که زیس���ت تمدن���ی خ���ود را در آن تمری���ن کند، 
ک���ه به وس���یله تم���دن پرورش  حی���ات و بق���ا داش���ته باش���د. تنها کس���انی 
یافته اند، فرزندان واقعی برای یهودیت خواهند بود و تنها از این راه اس���ت 
ک���ه یهودیت می توان���د تاریخ و ارزش های خود را ایج���اد کند. این تمدن و 
چنین فرزندان، تنها در فلسطین قابل رشد و توسعه هستند. )ص 273(. 

ی دور و دراز، بلکه ی���ک واقعیت  فلس���طین ب���رای یهودی���ان ن���ه ی���ک آرزو
کنون���ی اس���ت. فلس���طین ب���رای یهودی���ان، تبدیل به  عین���ی و ض���رورت 
ش���ده  جمع���ی  وج���ود  س���مبل  ی���ک 
اس���ت. هم���ه فعالیت ه���ای یهودی 
که بیرون از اس���رائیل زندگی  کس���انی 
گرفته از فلس���طین  می کنن���د، اله���ام 
اس���ت. در حقیق���ت فلس���طین برای 
یهودی���ان ی���ک عام���ل وحدت بخش 
و هماهنگ کنن���ده در میان یهودیان 
مخت����ل���ف  نق��������������اط  در  مختل���ف 
دنیاس���ت. فلس���طین ن���ه تنه���ا الهام 
و  همش���کلی  و  وح���دت  بخ���ش 
همس���انی در می���ان یهودیان اس���ت، 
بلک���ه فرهنگ���ی را تولی���د می کن���د که 
ی���ک یه���ودی بای���د آن  را داش���ته باش���د. فلس���طین آم���وزش یه���ودی را از 
ک���ه به ام���ور غیرواقعی مربوط اس���ت،  کتس���اب ارزش های���ی  گی���ری و ا فرا
ب���ه امور انس���انی و معنوی مص���روف م���ی دارد. همین طور فلس���طین هنر 
یه���ودی را عوض می  کند و رس���انۀ یهودی را غنی ت���ر می کند، موضوعات 
یس���ت یه���ودی را  و مس���ائل یهودی ب���ودن را تغیی���ر می ده���د و س���بک ز
دگرگ���ون می س���ازد. برای س���اختن دوبارۀ قان���ون ش���هری یهودیان تاش 
می کن���د و ب���رای ایمانی زنده اش���تیاق م���ی ورزد. این همه نش���انه هایی از 
که در تمامی نظام های دنیوی یهود اثرگذار است.  آبستن معنوی اس���ت 
تأثیر فعلی فلس���طین ب���ر یهودیاِن بیرون از آن نیز ایج���اد انگیزه ای معنوی 

متدن یهودی نزی اگر یم خواهد 
قوای فردی را برانگیخته و 

به فعلیت برساند و جهان را 
آکنده از ارزش ها نماید، باید 

دین تودگاین داشته باشد. بدین 
منظور یهودیان باید در خنستنی 

مرحله عقاید سنیت را دوباره 
تفسر کنند و رفتارهایی را که 

پیش از این ابعاد دیین زندیگ 
یهودی را مورد تأکید قرار یم داد، 

بازسازی کنند.
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87 137 و 138

ــر ناگشته ها دیگ

ک���ه تفس���یر آموزه ه���ای دین���ی هم ب���ا هم���ان ن���گاه بی طرفانۀ  ای���ن اس���ت 
که دعوا و جنگ میان عقل  تجربی ش���کل بگیرد. در این صورت اس���ت 
و وح���ی نیز از بین خواه���د رفت؛ چرا که دعوا جایی رخ می دهد که دین 
ک���ه معارفش از جای���ی فراتر از عقل به دس���ت می آید.  مدعی این باش���د 
گنجان���دن دین در دای���رۀ تفکر علمی، تنها به معن���ای محدودکردن دین 
به چارچ���وب روش های اندازه گیری تجربی نیس���ت، بلک���ه روح علمی، 
کاربس���ت عقل و ش���عور و فهم و فراست در هر نوعی از  مترادف اس���ت با 

تجربیات انسانی، اعم از اهداف و وسایل. )ص 307-303(. 

جایگاه دین در زندگی یهودی 
درب���ارۀ ارتباط دین با زندگی یهودی، می ت���وان چهار جریان را از هم جدا 

کرد:  و شناسایی 
کید  ک���ه بر تورات به عن���وان تنها منب���ع حقیقت تأ ال���ف( نئوارتدوکس ها 
می کنند و هویت متفاوت یهودی را هم بر اس���اس همان وحی نازل شده 

بر موسی]ع[ در سینا تعریف می کنند. 

کی���د می کنند: 1. تف���اوت و تمایز  ک���ه بر م���وارد ذیل تأ ب( اصاح طلب���ان 
یهودی���ان برآمده از زندگ���ی ملی و فرهنگی متمایز آنها و دین ممتازش���ان 
اس���ت؛ 2. زندگ���ی فرهنگ���ی و ملی آنها با فلس���طین پیوند خورده اس���ت 
ک���ه موج���ب ظهور یک تمدن ممت���از یهودی می ش���ود؛ 3. در این تمدن، 
که ب���ر محور  عنص���ر دی���ن ب���ه مثاب���ه خاص���ه ای از عقای���د و رفتارهای���ی 
گرفته اس���ت، به نوعی از یکتاپرستی اخاقی  رابطۀ انس���ان و خدا شکل 
ک���ه عنصر دین  )ethical monotheism( س���وق یافت���ه اس���ت؛ 4. هرچند 
گره خورده اس���ت؛  ت���ا زم���ان مدرن ب���ا زندگ���ی فرهنگی و مل���ی یهودی���ان 
ول���ی دین به صورت  مس���تقل رش���د محتوایی داش���ته اس���ت؛ 5. آزادی 
که یهودی���ان از فرهنگ ملی  و رهای���ی در وضعیت موجب ش���ده اس���ت 
خود دس���ت بش���ویند و تنها به حفظ دین و نه فرهنگ اهتمام ورزند؛ 6. 
هوی���ت متف���اوت و ممتاز یهودی، از ای���ن به بعد به اخذ ش���کلی از دین 

توسعه یافته و رشدیافته از یکتاپرستی اخاقی است. 

گزین���ۀ اول در جریان  ج( فرهنگ گرای���ان س���کوالر: در ای���ن جری���ان با س���ه 
اصاح گ���را موافق���ت می ش���ود و س���پس دو نکته ب���دان اضافه می ش���ود: 
که دین غیرض���روری و یا  که روش���نگری به م���ا آموخته اس���ت  1. از آنج���ا 
کام���ًا فردی اس���ت، یهودی���ان باید زندگی ملی خود را در مس���یر س���کوالر 
ک���رده و آن را توس���عه بخش���ند، 2. امتی���از هویت یه���ودی تنها در  دنب���ال 

صورت بندی فرهنگی ملی سکوالر معنا پیدا می کند. 

د( فرهنگ گرای���ان دین���ی: ای���ن جری���ان نی���ز ب���ا س���ه گزین���ه اول در جری���ان 
اصاح گرای���ان موافق���ت می کند و آن گاه س���ه نکته ب���دان اضافه می کند: 
کام���ًا درهم  1. دی���ن و زندگ���ی فرهنگ���ی و ملی ب���ه ط���ور جدایی ناپذیر و 
کارکرده���ای آن دو را ب���ه صورت  ک���ه نمی ت���وان  گونه ای  آمیخته ان���د؛ ب���ه 
گان���ه در نظر گرفت؛ 2. روش���نگری موجب تغییرات عینی بس���یاری  جدا

گردهم آیی  در زندگ���ی اقتصادی و اجتماعی، بس���یار متفاوت اس���ت از 
کاس���تی ای  عبادت کنندگان و مجمع مومنان )congregation(. نقص و 
کوچک  که این مجمع بس���یار  ک���ه در مجمع ُعّباد وجود دارد این اس���ت 
کن���د. از این رو، زندگی  اس���ت و نمی تواند اقت���دار الزم را به جامعه تزریق 
یهودی نیاز به یک نظام و س���ازمان اجتماعی دارد و باید ملیت یهود در 

چنین نظامی، تعریف و نهادینه شود. )ص 293-283(.

بخش پنجم: رشد و توسعۀ دین یهودی
ضرورت جهت گیری های جدید نسبت به مسئلۀ دین 

ام���روز ن���ه تنه���ا ادی���ان مختل���ف ش���ده اند، بلک���ه تفاوت ه���ا و تنوع���ات 
بس���یاری در درون ی���ک دی���ن مانن���د یهودی���ت به وج���ود آمده اس���ت؛ به 
ک���ه در عمل امکانی برای یکس���ان کردن آنها وج���ود ندارد. پیش  گون���ه ای 
از ای���ن تمدن ها بر اس���اس یک دین )دی���ن واحد( ش���کل می گرفتند؛ اما 
بع���د از رش���د فرهنگ های ملی در دورۀ رنس���انس و بع���د از آن ملت  های 
ک���ه دیگ���ر در صورت بن���دی تمدن  پای���ی ب���ه ان���دازه ای نض���ج یافتند  ارو
خود نیازی به دین س���خت گیرانه نداش���تند. بدین سان در تمدن مدرن، 
س���خت گیری )intolerance( ج���ای خ���ود را ب���ه نوعی تس���اهل داد. امروز 
اصل »تس���اهل«، ام���ری ض���روری و حیاتی ب���رای یهودیت ب���ه مثابه یک 
که در  تم���دن در وضعیت مدرن اس���ت. بای���د بدین نکته توجه داش���ت 
عی���ن ارتدوکس ب���ودن می توان به تم���دن ملتزم بود و زندگ���ی ای متمدنانه 
داش���ت. به بیان دیگر، هر چند ممکن است طیفی از یهودیت احساس 
که حقیقت با اوس���ت و دیگران در مس���یر ناحقی هستند؛ اما روشن  کند 
که او )هر چند هم بر حق باش���د( با مولفه ها و عناصر مختلفی در  اس���ت 
ک  که دیگ���ر یهودیان نیز با آن مرتبط هس���تند و این اش���ترا ارتباط اس���ت 
که  کات در س���احت های تمدن���ی، موج���ب می ش���ود  در نیازه���ا و اش���ترا
کنار گذاش���ته ش���ود.  تلق���ی ای از دی���ن که موجب انزوای دین می ش���ود، 
یخی را  البت���ه تمدن ه���ای مدرن با همی���ن تس���اهل و رواداری، ادی���ان تار
کن���ار نهاده ان���د؛ ام���ا جایگاه دی���ن در تمدن ه���ای آین���ده این چنین باقی 
کامًا ب���ا ادیان  ک���ه تمدن ه���ا تا همی���ن اواخ���ر  نمی مان���د. ای���ن واقعی���ت 
تعریف و تبیین می ش���ده اند، نش���ان از پیوند نزدیک میان آن دو دارد. در 
حقیق���ت جدای���ی دین از تمدن مدرن، بیش���تر یک امر موق���ت و ناپایدار 
بوده اس���ت. بی شک در مرحلۀ بعد، هر تمدنی خود را در ارتباط و پیوند 
با دی���ن خواهد یافت، هر چند دیِن آینده ممکن اس���ت متفاوت از دین 

کرده باشد.  گذشته باشد و اقتضائات آن نیز فرق  در 

از س���وی دیگ���ر، تش���ویق برای حف���ظ دی���ن در زندگی یهودی، مش���کل را 
ح���ل نمی کند. در این میان، مش���کل اصلی در هماهنگ س���ازی دین با 
کرد، ب���ی آنکه ماهیت  که می توان دی���ن را حفظ  زمان���ه، این ایده اس���ت 
یکرد تازه ای  ک���رد. اینکه باید رو یش���ۀ غیرطبیعی دین را قبول  ماورایی و ر
نس���بت ب���ه دین اتخ���اذ کرد، تنه���ا با هماهنگ ک���ردن آموزه ه���ای دینی و 
که بای���د رخ بدهد،  س���نتی با علم مدرن ام���روز حاصل نمی ش���ود. آنچه 
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را که دین در گذش���ته طی کرده اس���ت، طی بکند و برای نیازهای جدید 
کارک���رد الزم را داش���ته باش���د. این نیازه���ای جدی���د را می توان  انس���انی، 
که  پاس���خ داد، بی آنک���ه بخواهیم دی���ن را تغییر دهیم. وفاداری ش���هری 
که  بیان آن را می توان در میهن پرس���تی یافت، اساس���ًا ادامه نقشی است 
دین در گذش���ته داشته اس���ت و این در مقیاس وسیع تر، شکل جدیدی 
که سیس���تمی از  از دی���ن تودگان���ی اس���ت. ادیان قدیم���ی دیگر ت���ا زمانی 
کارکرده���ای عموم���ی و تودگان���ی را  عادت ه���ا و ارزش ه���ا را داش���ته اند، 
داش���تند و از آن رهگ���ذر زندگ���ی جمع���ی را مهم تر از زندگی ف���ردی تلقی 
یخ���ی، همچن���ان از چنین ظرفیت���ی برخوردار  می کردن���د. ای���ن ادی���ان تار
هس���تند. در ای���ن ادی���ان، موقعی���ت کم���ی ب���رای دین فردی و ش���خصی 
کردند  که عمدۀ انس���ان ها قب���ل از این ب���ا آن زندگی  وج���ود دارد. ادیان���ی 
که در آن،  و االن نی���ز زندگی می کنند، ادی���ان تودگانی و عموم���ی بوده اند 
گذش���ته، مطابق  گزی���ر از قبول جامعۀ خود بوده اند. البته دین در  افراد نا
کرده اس���ت و به نظر می رس���د همین  با نیازهای اجتماعی انس���ان عمل 
کرد، بی آنکه بخواهد مانع از رش���د  رون���د نیز در آینده ادام���ه پیدا خواهد 
دین ش���خصی ش���ود. این راهی است برای ادغام خواس���ته های فردی با 
که قبول  کرد  آرمان ه���ای اجتماعی. ب���ا این همه، باید بر این نکته اش���اره 
که  دی���ن تودگان���ی، در عم���ل ب���ه نفی هوی���ت الهی دی���ن منجر می ش���ود 
معلوم نیس���ت چنان دینی مطلوب خداوند باش���د و یا منجر به سعادت 

انسان شود. )ص 333- 342(. 

از آنج���ا که جامع���ه در تربیت و مراقبت از فرد نقش ضروری ایفا می کند، 
که فرد بعد از س���ن رش���د و بلوغ، در  این انتظار و توقع معقول خواهد بود 
خدمت جامعه و پش���تیبان آن باش���د. هر میزان که چنین توقعی حاصل 
ش���ود، دین م���ا تودگانی ت���ر خواهد بود و هر مردمی متناس���ب ب���ا نیازهای 
خود و فهم خاص خود از دین، دس���ت به نهادسازی در جامعه خواهند 
زد. نکت���ه قاب���ل تأم���ل اینک���ه، ب���ا توجه ب���ه ماهی���ت تح���والت زندگی در 
حوزه ه���ای معنوی، باید پذیرفت که یک تمدن افزون بر ابزارها و وس���ایل 
مختل���ف، بای���د در دین ت���ودگان مقبول و مفه���وم باش���د. در حقیقت از 
گاه���ی  می رس���د و از آن  ک���ه تمدن ب���ه خودآ طری���ق دی���ن تودگان اس���ت 

طریق هم استمرار پیدا می کند. )ص 342(. 

گ���ر می خواهد ق���وای ف���ردی را برانگیخت���ه و به فعلیت  تم���دن یه���ودی نیز ا
کنده از ارزش ها نماید، باید دین تودگانی داشته باشد.  برساند و جهان را آ
بدین منظور یهودیان باید در نخستین مرحله عقاید سنتی را دوباره تفسیر 
کنن���د و رفتارهای���ی را ک���ه پیش از ای���ن ابعاد دین���ی زندگی یه���ودی را مورد 
که به ج���ای اینکه طرحی  گونه ای  کنند، به  کید ق���رار می داد، بازس���ازی  تأ
الهی از س���عادت وجود داشته باش���د، دینی تودگانی و مدرن تحقق بیابد. 
دوم اینک���ه ب���ه ج���ای برنامه ریزی انتزاع���ی و ارائه ط���رح، باید ب���رای آینده و 
غنی سازی جنبه های تودگانی دین، شاخص هایی را تعریف و ارائه کنند 

و سوم اینکه عاقه به دین شخص را فعال نمایند. )ص 343(. 

در ه���ر دو )دی���ن و فرهن���گ( ش���ده اس���ت؛ 3. هوی���ت ممت���از یه���ودی، 
یخ اس���ت که نیازه���ای معنوی و  ش���کِل رش���دیافتۀ تمدن یه���ودی در تار
اجتماع���ی یهودیان )چه اف���راد یهودی و چه کل ملیت یهودی( را منظور 
کارکرد تراث  داش���ته اس���ت. از این نقطه نظر، )فرهنگ گرایان دینی( این 
که ب���ا ایجاد و تأمی���ن دی���ن رضایتبخش خ���ود را معتبر  یه���ودی نیس���ت 
ک���ه عناصر برآم���ده از تراث  س���ازد، بلکه ای���ن وظیفۀ یک یهودی اس���ت 
کار ب���رده و از آن رهگذر خ���ود را کامل  ک���رده و آن را ب���ه  یه���ودی را تفس���یر 
کن���د. همی���ن که یک یه���ودی محتوای س���نت و میراث دینی خ���ود را به 
کامل رضایت بخش یافت و میراث دینی او را در مس���یر نجات  ص���ورت 
ی )ف���رد یهودی( برخ���وردار از دین  کرد و رفعت بخش���ید، و کمک  خ���ود 
که به روابط  یه���ودی و هویت یهودی خواهد بود. در ای���ن منظر، هر آنچه 
کند، متعلق به دی���ن یهودیت خواهد  کم���ک  اجتماع���ی میان یهودیان 
بود و نقش���ی مؤثر در تحق���ق نجات یهودیان خواهد داش���ت.)ص 311-

312 و ص 327(.  

ُبعد تودگانی دین یهودیت
گاهی اجتماعی  هر دینی با اس���تفاده از مناس���ک و س���مبل هایش، خودآ
را توس���عه می دهد. در واقع، دین از طریق مناسک و نشانه ها، خواسته و 
گاهی  عای���ق مهم گروه���ی را بازتاب داده و موجب تقویت و رش���د خودآ
گیربودن آن موجب می ش���ود  اجتماعی می ش���ود. مراس���م های دینی و فرا
ک���ه ف���رد هویت جمع���ی و ام���کان مش���ارکت در زندگی جمع���ی را پیدا و 
کن���د.  امتی���ازات و فوای���د آن را درک 
گ���روه به عنوان وس���یلۀ  حیاتی ب���ودن 
نج���ات در ادی���ان پیش���ین، هم���واره 
کید بوده اس���ت. مس���یحیت  مورد تأ
کید داش���ته اس���ت  هم���واره ب���ر این تأ
ب���رای  راه���ی  کلیس���ا،  از  بی���رون  ک���ه 
نجات وجود ن���دارد. همی���ن ایده در 
که  کید ش���ده اس���ت  یهودی���ت نیز تأ
برای نجات، بای���د عضوی از جامعۀ 
یه���ودی ب���ود. ای���ن ب���دان معناس���ت 
که جامع���ۀ مربوط به یک ف���رد، منبع 
کاربرده���ای اجتماعی دین،  کام���ی در  اصل���ی نجات آن ف���رد اس���ت. نا
برخاس���ته از اش���تباهی اس���ت که دین را غیرقابل مقایس���ه با ملی گرایی و 
میهن پرس���تی می داند. علت اینکه ما در ربط میان میهن پرستی و دین، 
کنش فردی و ش���خصی به  که دین را یک وا کام می مانیم، این اس���ت  ن���ا
زندگی تلق���ی می کنیم )جداانگاری ف���رد از جامعه(. ما هرگ���ز نمی توانیم 
راه خ���ود را در می���ان مش���کات درهم تنیدۀ دینی پیدا کنی���م، مگر اینکه 
کنون و در پاس���خ به قوانین و س���نن رفتار انسانی  به راهی که در آن دین تا
کارکرد داش���ته اس���ت، دس���ت پیدا کنیم. دین در آینده باید همان راهی 

نکته دیگری که یهودیت را از 
فلسفه اخالیق و فلسفه دیین جدا 
یم کند این است که تأکید یهودیت 
ترمجۀ تئوری های اخالیق به صورت 

عملی و قانوین است. روشن است 
که شاخص حقیقی و واقی برای 
یک متدن زنده، توانایی آن در وعظ 
و نصیحت نیست، بلکه اقتدار 

آن در توصیه ها و بایدها  و 
نبایدهاست.
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نم���وده و ب���دان معنا ببخش���د؛ 3. عبادت بای���د ب���ه ارزش و ظرفیت روح 
کند. ب���رای تحقق این اص���ول باید زب���ان و فضای عبادت  کید  ف���ردی تأ
ی س���مبل های ارزش���ی یهودیت  عب���ری باش���د. عبادت گاه ه���ا باید حاو
باش���ند. باید عبادت جذاب و دلپذیر باش���د. محت���وای عبادت نه تنها 
بای���د ب���ا گذش���ته در ارتباط باش���د، بلک���ه با عای���ق و خواس���تۀ یهودیان 
کن���د. وظیف���ۀ یهودیت م���درن نباید  در زم���ان حاض���ر نی���ز ارتباط برق���رار 
کید  ب���ا هماهنگ���ی با دی���ن تودگانی تمام ش���ده، تلقی ش���ود. در عی���ن تأ
ب���ر دی���ن تودگان���ی، بای���د در مقاب���ل اس���تفاده نابج���ا از دی���ن تودگان���ی و 
قداست بخش���یدن ب���ه تعصب وطنی نی���ز مقاومت به خ���رج داد و اجازه 
ن���داد که هرچیز تودگان���ی و عمومی، به نام دین وارد عرصۀ تمدن یهودی 

بشود. )ص 348-347(.  

گذشته و تاریخِی یهودیت مراحل 
یخ نه تنها وضعیت  گذش���ته همواره با ما هست و نگرش ما به تار اساسا 
کنونی���االن م���ا را متأثر می س���ازد، بلکه ش���رایط آیندۀ ما را ه���م تحت تأثیر 
ق���رار می ده���د. پی���ش از این ه���ر یه���ودی تصور روش���نی از گذش���تۀ خود 
داش���ت و از آن ب���رای آین���ده خود اس���تفاده می ک���رد؛ ولی ام���روز یهودیان 
گذش���ته یهودیت را به شکل وس���یله ای برای بازسازی  مدرن نمی توانند 
کار برند، مگر اینکه از آن تفس���یر جدید و نظام مندی  ام���روز و یا آینده ب���ه 
کرد، باید از  ارائه نمایند. برای اینکه گذش���تۀ دی���ن یهودی را بتوان تصور 
یخی پرداخت تا از  طری���ق مطالع���ات علمی متن مقدس به نوس���ازی تار

گرفت. )ص 351-350(.  آن در امروز و آیندۀ یهودیت بهره 

وقتی س���خن از دوام و بق���ای یهودیت به میان می آید، منظور آن نیس���ت 
کمال باقی  ک���ه همه معارف یهودی و اش���کال رفتاری آن به طور تم���ام و 
مانده است و تغییری درآن رخ نداده است. در حقیقت بقای یهودیت، 
که تغییری در آن شکل نگیرد، بلکه بقای یک  بقای یک س���نگ نیست 
ارگانیسم زنده است. ارگانیسم زنده هم برخوردار از یک هویت پویاست 
ک���ه عناصر آن مدام در حال تغییر و تحول هس���تند. برای اینکه بخواهیم 
کنی���م، باید دی���ن را نه یک ام���ر انتزاعی  ای���ن هوی���ت زنده و پوی���ا را درک 
ک���ه حاصل عملکرد  که ب���ه خودی خود وج���ود دارد، بلکه به مثابه امری 
م���ردم زنده و جهت���ی از جهات تمدنی اس���ت، تصور نمود. ب���دون ادامه 
که  کودکانی  زندگی اجتماعی، بدون نس���ل های بی شمار مردان و زنان و 
کردند و میراث معنوی و اجتماعی خود را توس���عه داده و آن را به  زندگی 
نس���ل های دیگر منتق���ل نمودند، دی���ن یهودیت ادامه پی���دا نمی کرد و از 
گ���ر انتقال میراث معنوی  نس���لی به نس���ل دیگر، انتقال نمی یافت. حال ا
از ی���ک نس���ل به نس���ل دیگ���ر ب���رای دوام و بق���ای واقعی آن ت���راث معنوی 
که چش���م انداز تغییریافتۀ زندگی  کفایت می کند، الزم اس���ت عامل���ی را 
را حف���ظ و از تخریب آن جلوگی���ری می کند، معلوم س���اخت. این عامل 
»گرایش به بازتفس���یر ارزش های دینِی گذش���ته« است. این بازتفسیر باید 
ک���ه بتواند مع���ارف و ارزش ه���ای دینی را در پاس���خ به  گونه ای باش���د  ب���ه 

ک���ه بیرون از  در ای���ن بی���ن، مش���کل اصل���ی را یهودیانی خواهند داش���ت 
کث���ری یهودی  فلس���طین زندگ���ی می کنن���د و نمی توانند ی���ک تمدن حدا
گزیر هس���تند، برخ���ی از عناصر تمدنی ش���ان را خارج  کنن���د و نا درس���ت 
از قلم���رو دینی طراحی کنند. روش���ن اس���ت که مدل زندگ���ی این عده از 
ک���ه در آن دی���ن منبع تمامی  یهودی���ان، متف���اوت از الگوی���ی خواهد بود 
ک���ه ام���روز در حال  گفتنی اس���ت ب���ا وضعیتی  زندگ���ی جمع���ی اس���ت. 
صی���رورت اس���ت، در عمل دی���ن نمی توان���د روح اصلی ب���رای وحدت و 
انس���جام یهودی باش���د و در این می���ان، امور دیگری ب���رای انجام زندگی 
که بی���رون از قلمرو دین یهودی اس���ت. البته از منظر  جمعی الزم اس���ت 
ی همه چیز را می توان به دین ارجاع داد؛ اما از منظر دنیوی  نگ���رش اخرو
کنار دین،  امکان ارجاع همه چیز به دین ناممکن است و الزم است در 
کنار  بهامور دیگر دنیوی هم توجه ش���ود. به صورت  طبیعی دین باید در 
فعالیت ه���ای علمی، اقتصادی، اجتماعی و هنری، بدون آنکه بخواهد 
آنه���ا را تحت الش���عاع ق���رار داده و یا اینک���ه آنها را پایین ت���ر از خود بداند، 

جایگاه خود را داشته باشد. )ص 345(. 

که عبادت، یک���ی از عناصر س���نتی در دین  یاف���ت عمومی آن اس���ت  در
یه���ودی اس���ت و ام���کان ن���دارد از آن در صورت بندی دی���ن اجتماعی و 
تودگانی اس���تفاده کرد. اساس���ًا در ذهنیت مدرن، تناسبی میان عبادت 
و مؤلفه ه���ای ذات���ی تم���دن وج���ود ن���دارد؛ اما مطالع���ۀ عین���ِی مولفه های 
اجتماع���ی و روانی در موررد نس���بت عبادت جمع���ی و زندگی فرهنگی، 
که تمدن های مختلف در آینده، م���واردی را در عبادات  نش���ان می دهد 
که در ش���کل بندی تمدن مفید باش���د؛ همان طور  عمومی خواهند یافت 
ک���ه در تمدن های گذش���ته چنین بوده اس���ت. البته در این ب���اره، همواره 
ک���ه عب���ادت را مخص���وص نمازگ���زاران و  گرایش���ی وجود داش���ته اس���ت 
ام���ری ش���خصی قلمداد کن���د؛ اما نبای���د آن را جدی گرف���ت. عبادت به 
یش���ه دارد. هر مق���دار که مردم  ط���ور عمی���ق در هویت جمعی انس���ان ها ر
تعطی���ات داش���ته باش���ند و مراس���م هایی ب���رای ی���ادآوری رخداده���ای 
گذشته داشته باش���ند، عبادت شکل جمعی یافته و به صورت عمومی 
ه���م باق���ی خواهد مان���د. عب���ادت عمومی، ابزاری اس���ت ب���رای اینکه به 
گاه���ی، زندگی آنها را  گاه���ی جمعی داده ش���ود که این خودآ م���ردم خودآ
وحدت می بخش���د و همه افراد را در یک نظ���ام جمعی ادغام می نماید. 
یک  ک���ه نمی ت���وان تمدن���ی را ب���دون ادبی���ات، موز از ای���ن رو، همان ط���ور 
گرف���ت، نمی ت���وان تم���دن را بدون داش���تن »عبادت  و معم���اری در نظ���ر 
عموم���ی« فهمید. البته ای���ن منافاتی با تغییر روش ه���ا و اهداف عبادت 
ب���ه تناس���ب نیازهای جدید ن���دارد؛ اما اصل عبادت عموم���ی همواره در 

تمدن ها بوده و ادامه خواهد یافت. )ص 346(. 

یاف���ت عبادت به مثابه بخش���ی  در ای���ن بی���ن، به چندین اص���ل برای در
گاهی  گاه���ی و خودآ ازدی���ن ت���ودگان بای���د توجه ش���ود. 1. عبادت بای���د آ
یهودی���ان را بیش���ترنماید؛ 2. عبادت باید ابعاد الهی زندگی را مش���خص 

رؤیای متدین یهود



137 و 90138

ــر ناگشته ها دیگ

کامل و در  که یا باید یهودی���ت را به طور  داش���ت، جز رنگ دین. این مبنا 
وضعی���ت س���نتی آن قبول کرد و ی���ا به کلی از آن صرف نظ���ر نمود، عملی 
که س���نت  و پذیرفتن���ی نیس���ت. برای بقا و حیات یهودیت الزم نیس���ت 
و باوره���ای قدیم���ی یه���ودی را کورکوران���ه پذیرفت، بلکه بای���د به اهدافی 
گر جایی حفظ  گرفته اند. ا که این باورها برای نیل به آن ش���کل  کرد  توجه 
کنار گذاش���ته ش���ود،  که نگرش های س���نتی  کن���د  ای���ن اه���داف اقتضاء 
یهودی���ان نباید در انجام آن تردید داش���ته باش���ند. البته هرچند نوس���ازی 
و نظام بخش���ی جدی���د زندگ���ی یه���ودی، مهم ت���ر از مطالعۀ مت���ون مقدس 
که با ارزش های غیرقابل تردید  اس���ت؛ اما ش���کلی از زندگی اهمیت دارد 

در تورات هماهنگی الزم را داشته باشند. )ص 411-410(. 

که مطابق با  گونه ای  تورات س���نتی باید دوباره تفسیر و بازسازی ش���ود به 
تمامی نیازهای تمدنی بوده و از یهودیان، انس���ان های متمدنی درس���ت 
کن���د. خودش���کوفایی ف���ردی ممک���ن نمی ش���ود، ج���ز ب���ا همسوش���دن و 
هماهنگ ش���دن با دنیایی که در آن زندگی در جریان اس���ت. همه روابط 
ف���رد با خانواده، ب���ا جنس مخالف، با دوس���تان، با جامعه، ب���ا ملت و با 
کل، همه برای  همس���ویی و هماهنگی  نوع انس���انی و دنیا، به مثابه یک 
خ���اق و س���ازنده از پتانس���یل الزم برخوردارند. این پروس���ۀ ارتباط گیری 
ک���ه از راه تمدن  ک���ه ب���رای هر یهودی انجام ش���دنی اس���ت، کاری اس���ت 

یهودی شدنی است. )ص 414(. 

آین���دۀ یهودی���ت، وابس���ته به ظرفی���ت معن���وی، متن���وع و رضایت بخش 
اس���ت. در این ن���گاه، زندگی یه���ودی در غیر از محل ه���ای یهودی، باید 
یه های تودگانی، در اخاق و در وضعیت آموزشی اش  به بازس���ازی در رو

تن بدهد و از آن نهراسد. )ص 415(. 

محیط اجتماعی یهودی 
خانوادۀ یهودی  

بدون ش���ک جای���گاه اصلی ب���رای زندگی یه���ودی، خانه اس���ت. جایی 
کس���ب می کنن���د و الیه های  ک���ه بچه ه���ا احساس���ات و ایده های خود را 
بنیادی���ن زندگ���ی معن���وی و فرهنگ���ی را در آن به دس���ت می آورند، خانه 
اس���ت. کمترین بخش تمدن، از مرد، زن و کودک تش���کیل شده است و 
انس���ان به تنهایی نمی تواند تمدن را تحقق بخش���د. از این منظر، مشکل 
هماهنگ���ی می���ان خانواده یه���ودی با ش���رایط اجتماعی دنی���ای مدرن، 
از محوری تری���ن مش���کات یهودی���ت ام���روز به ش���مار م���ی رود. از این رو، 
ک���ه در آن هم  ک���ه هماهنگ س���ازی دوب���اره انجام ش���ود  ضروری اس���ت 
خان���واده در تم���دن یهودی اثرگذار باش���د، و هم اینکه تم���دن یهودی در 
ک���ه برای چنی���ن خان���واده ای، والدین  خان���واده اثر گذارد. روش���ن اس���ت 
نق���ش اساس���ی دارند ت���ا بتوانند زمین���ه را ب���رای خلق محی���ط اجتماعی 
یهودی در درون خانواده فراهم س���ازند. از این رو به نظر می رس���د باید زن 
و م���رد، هر دو یهودی باش���ند. یهودیت باید به این نکته واقف باش���د که 

نیازه���ا و ایده ه���ای معاص���ر قرار ده���د. در حقیقت بازخوانی و بازتفس���یر 
ارزش های دینی نوعی از متابولیس���م معنوی اس���ت. این شکلی از قانون 
که از طریق انتقال بی وقف���ۀ زندگی از قدی���م به جدید،  پیش���رفت اس���ت 
کرده و با همین تغییرات بقا و اس���تمرار آن را  تغییرات اساس���ی را ایج���اد 

تضمین  می کند. )ص 382-381(.  

کارکردی در تفسیر آموزه های دینی  روش 
بهره گرفتن از مفاهیم س���نتی که برای کسب قدرت معنوی الزم و ضروری 
ک���ه بت���وان روش های کش���ف آنچ���ه را که از  اس���ت، زمان���ی ممکن اس���ت 
گذش���ته یهودی با زندگی امروز تناس���ب داش���ته باش���د، به دست  زندگی 
کاربردهای عملِی آموزه های س���نتی و معارف  آورد. از این طریق، می توان 
دینی را توس���عه بخش���ید و فضای فراموش ش���دۀ تم���دن یه���ودی را دوباره 
بازآفرید. به نظر می رس���د که امروز این روش ها در دس���ترس بوده و به اندازه 
کافی رش���د و پیشرفت داشته اس���ت. در این میان، مکتب تاریخی نشان 
می ده���د که یهودیت، یک عده عقاید و رفتارهای ثابت برای همه اعصار 
نب���وده اس���ت، بلکه مجموع���ه ای از ایمان ها و عقایدی بوده اس���ت که در 
ط���ول زمان، متناس���ب  با نیازهای زمانه دگرگون ش���ده تا بدین جا رس���یده 
اس���ت. از این منظر، همواره باید از آنچه که از گذشته به ما رسیده است، 

تفسیری جدید و متناسب با نیازهای امروزی ارائه کرد. 

وظیفه بازتفس���یر از چند اصل تش���کیل می ش���ود. ابتدا اینکه باید  از میان 
که با زندگی امروز ما ارتباط دارند.  ارزش های سنتی، اموری انتخاب شود 
دیگر اینکه این امور و این آموزه ها را بتوان به انگیزهای فکری و رفتاری در 
جامعۀ امروز بدل س���اخت. البته کس���انی هس���تند که با این رویکرد که از 
کارکردی و مدرن بخواهیم آموزه ها و ارزش های یهودی را بازتفس���یر  پایگاه 
و بازخوانی کنیم، مخالفت می کنند. اس���تدالل آنها این اس���ت که هدف 
اصل���ی م���ا حفظ یهودی���ت اس���ت، در حالی که ب���ا تطبیق خواس���ته های 
م���درن ب���ا آموزه ه���ای یه���ودی، در حقیق���ت یهودی���ت  را از بی���ن می بریم. 
ک���ه از آن جمله می توان به  ای���ن مخالفت پیش فرض های نادرس���تی دارد 
اولویت نس���ل های گذش���ته و نادیده گرفتن سهم نس���ل های جدید در فهم 

فرهنگ و دین یهودی اشاره کرد. )ص 404-386(.  

بخش ششم: تورات و یهودیت به مثابه روش زندگِی یهودیان آمریکا
تورات به مثابه روش زندگی 

اینک���ه ف���ردی یه���ودی در زندگی خود از آغ���از تا پایان س���ال، حتی به یک 
ایده از نوش���ته های تورات و رس���اله های مقدس   توجه نمی کند، بی شک 
دچار انحراف اس���ت. البته این نیز ناممکن است که توقع داشته باشیم، 
یهودیان خود را وقف این نوش���ته ها بکنند. زمانۀ امروز بس���یار ش���لوغ تر از 
ک���ه بتوان چنین چیزی را ممکن س���اخت. ول���ی وقتی جایی و  آن اس���ت 
اتاق���ی ب���رای زندگی دین���ی )یهودی(، در وضعی���ت امروز پیدا ش���ود، باید 
ک���رد، در غیر این صورت، زندگ���ی هر رنگی خواهد  ت���ورات را در آن پی���اده 
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ک���ه در خانواده امکان تحقق اش وجود نداش���ته اس���ت، مجالی  یه���ودی 
ب���رای ش���کوفایی پی���دا بکند. ای���ن مح���ل در  یهودیت می تواند کنیس���ه 
گردآمدن  که مح���ل  کنیس���ه های س���نتی  کنیس���ه،  باش���د. البته م���راد از 
که  عبادت کنن���دگان اس���ت، نیس���ت، بلک���ه کنیس���ه ای منظ���ور اس���ت 
کنیس���ۀ ام���روز نباید صرفًا  مطابق با نیازهای جدید نوآمد ش���ده باش���ند. 
کارکردهای آن باید در مقیاس  مخصوص عبادت کنندگان باش���د، بلکه 
تمدن���ی تعری���ف ش���ده و اه���داف فرهنگ���ی، اجتماعی و البت���ه دینی در 
کردن   گ���ردد. حی���ات یهودیت به مثاب���ه یک تمدن، تنه���ا دعا آن دنب���ال 
نیس���ت، بلک���ه کار و تاش برای پاس���خ گفتن به نیازه���ای بنیادین آدمی 

در دنیای امروز نیز هست. )ص 425- 428(. 

عرف تودگانی 
ع���رف تودگان���ی، رفتاره���ای اجتماعی ای هس���تند که مردم به وس���یلۀ آن، 
حقیقت اجتماعی خود را عینیت می بخشند. روشن است که اینها همه 
در یک س���طح نیس���تند و عرف دینی با عرف فرهنگی متفاوت است. در 
کید می ش���ود، در حالی  ع���رف فرهنگی بر عایق و زندگی مش���ترک گروه تأ
کید بر تجرب���ه دینی و ارتباطات برآمده  ک���ه در عرف دینی هدف اصلی، تأ
از آن اس���ت. دانس���تن ای���ن نکته مهم اس���ت ک���ه عرف و ع���ادات دینی به 
ی���خ و زبان  ک���ه تار تم���دن، ش���خصیت و هوی���ت می بخش���ند، همان طور 

چنی���ن هویتی را به آن تمدن می دهد. 
این گونه عادات و عرف ها نوع خاصی 
از ذهنیت، فکر و احساس به هر فرد و 
عض���و یک تمدن می بخش���ند که او را 
متفاوت از افراد دیگ���ر، در تمدن های 
دیگ���ر می س���ازد و از همی���ن رو وج���ود 
یه���ودی،  جش���ن های  و  مراس���م ها 
ام���ری ض���روری در یهودیت ب���ه مثابه 
تم���دن اس���ت. همین که م���ردم عرف 
و عادت ه���ای دینی خود را از دس���ت 
می دهن���د، تمدن ش���ان نی���ز ش���روع به 

ک���ه اصاح تمام سیس���تم عادت های  زوال می کند. البته ش���کی نیس���ت 
یهودی امری ضروری اس���ت؛ اما قبل از اینکه این اصاح و تاش س���ازنده 
ش���روع ش���ود، باید یهودیت را به مثابه یک تمدن، هم به لحاظ نظری و هم 
کار اصاح عادت ه���ای یهودی را  ب���ه لحاظ عمل���ی، در نظ���ر آورد و آن گاه 
آغاز نمود. از این رو، الزم است اهمیت فستیوال ها از نو تفسیر و معانی آنها 

با نیازهای فعلی و رایج مرتبط شود. )ص 451-431(. 

ک���ه برآمده  اف���زون ب���ر عادات دین���ی، ع���رف فرهنگی جامعه نی���ز هرچند 
گاه���ی یهودی و  یادی ب���ر تعمیق خودآ از تورات نیس���ت؛ ام���ا تأثی���رات ز
که از آن جمله می توان به زبان عبری، نام های یهودی،  هویت آنه���ا دارد 

کرد. )ص 459-451(.  تقویم یهودی و در نهایت هنر یهودی اشاره 

گر  گرایش���ی است در حال رشد، ا که  ازدواج میان یهودیان و غیریهودیان 
کنت���رل نش���ود، عمًا به ناب���ودی یهودیت می انجامد. این نکت���ه را باید از 
که حیات و قدرت یک تمدن، زمانی به آزمون و محک  نظر دور نداشت 
که اعضای تمدن های مختلف در ارتباط با  گذاش���ته می ش���ود  امتحان 
ه���م باش���ند. وقتی که این ارتب���اط میان اعضای مختل���ف از تمدن های 
متف���اوت به ازدواج منجر می ش���ود و کودکانی تولد پیدا می کنند، تمدنی 
ک���ودکان متعلق ب���ه آن هس���تند. راه حل برای  که  برن���ده میدان می ش���ود 
که یهودیان بای���د لبریز از عزم  ازدواج یهودی���ان با غیریهودیان این اس���ت 
و اراده برای حفظ یهودیت در درون خانواده باش���ند. با چنین ش���گردی 
یهودی���ان از ازدواج با غیر یهودیان واهمه و نگرانی نخواهند داش���ت چرا 

کار، تمدن یهودی را توسعه می دهند. )ص 418-416(. که آنها با این 

ک���ه عاقه یهودیان  در نگ���رش به خانواده، باید بدین نکته توجه داش���ت 
ب���ه میراث خ���ود زمانی ادامه پی���دا خواهد کرد که آنها تأثی���رات اخاقی و 
کنند. یهودی���ان از یهودیت  معن���وی یهودیت را در زندگی خود مش���اهده 
گ���ر یهودی���ت نتوان���د ب���ا مش���کات اخاق���ی روزمره  س���رباز خواهن���د زد، ا
کند و برای آنها راه حل عملی نش���ان بدهد. حال پرس���ش  ارتباطی برقرار 
که یهودیت چگون���ه می تواند چنین اث���ری را در زندگی روزمره  این اس���ت 
برج���ا بگذارد؟ روش���ن اس���ت که ب���ا ص���رف ایده پ���ردازی و  خیال پردازی 
ک���رد. یهودی���ت بای���د نهاده���ای  نمی ت���وان ب���ه چنی���ن تأثی���ری دلخ���وش 
که هویت فرد را بر اساس عقاید خاصی شکل می دهد،  اجتماعی الزم را 
طراحی و خلق کرده باش���د. در حقیقت تفاوت هویتی میان تمدن ها، نه 
ک���ه در وجود نهاده���ای اجتماعی متفاوت  در وج���ود ایده ه���ای مختلف 

است و به مثابه ابزار تحقق آن ایده ها نقش ایفا می کنند. )ص 419(. 

که خانواده، هم شکل طبیعی دارد و هم شکل اجتماعی  گفتنی اس���ت 
)نه���اد(. ب���ه لح���اظ طبیع���ی خان���واده برآم���ده از نی���از طبیع���ی و غریزی 
انس���ان اس���ت و به لحاظ اجتماعی ه���م، خانواده یک نهاد بس���یار مهم 
ب���رای رفاه اجتماعی اس���ت. س���ئوال مهم در ب���اره خانواده ب���ه مثابه یک 
کنترل خان���ه و خانواده باید ب���ه کدامین  ک���ه  نه���اد اجتماعی این اس���ت 
تمدن وابس���ته باشد؟ یک چیز معلوم است و آن اینکه دولت صاحیت 
حفاظ���ت از خانه را ندارد. برای حفظ خان���واده و حرمت آن، دولت باید 
کن���د. جامعۀ یهودی  یخی وابس���تگی پیدا  ب���ه به تمدن های دین���ی و تار
ک���رده و آن را توس���عه دهد و  بای���د خ���ود حرمت خان���واده یهودی را حفظ 
که ممکن اس���ت خانواده را از بین ببرد، احس���اس  برای مقابله با هرآنچه 

مسئولیت بکند. )ص422-421(. 

 )synagogue( کنیسه
یس���ت  که ب���ا خانه و خانواده حاصل می ش���ود برای ز محی���ط اجتماعی 
و هوی���ت یهودی کافی نیس���ت و الزم اس���ت که محیط ه���ای دیگری در 
کنند ت���ا جه���ات اجتماعی و فرهنگ���ی تمدن  کن���ار خان���واده نقش ایف���ا 

در نهایت باید بر این نکته تأکید 
کرد که یهودیت به مثابه یک 
متدن، شکلی از حقیقت نیست، 
بلکه شکلی از زندیگ است. 
برای ادامۀ زندیگ، یهودیت باید 
پیچیده باشد و بریخ از نروها 
و گرایش هایی را که آن را تهدید 
یم کنند، در خود جذب کند و 
سنزتهای جدیدی را در سطح 
 باالتر اجیاد کرده و به
 تاکمل برسد.
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ک���ه چنی���ن هویتی را ب���ه وجود م���ی آورد عمل به  ایج���اد نمی ش���ود. آنچه 
آموزه های دینی اس���ت و این ب���ا اقتدار قانونی یهودیت حاصل می ش���ود 
که:  ن���ه آموزش یهودی. تمایز میان قانون )یا فقه( و اخاق در این اس���ت 
قانون، اخاِق به عاوۀ عنصر »تأثیر اجتماعی« اس���ت و پرواضح اس���ت 
ک���ه عنصر تأثیر اجتماعی و نتیجۀ جمع���ی، در صورت بندی یک تمدن 

بسیار حائز اهمیت است. )ص 468-467(.  

عدالت اقتصادی 
آنچ���ه ام���روزه از اقتص���اد فردگرایان���ه وج���ود دارد، وج���ود سیس���تم تولید، 
که اهمی���ت دارد،  ک���ه در آن تنها چی���زی  ی���ع و مصرف گرای���ی اس���ت  توز
»پ���ول« اس���ت و ارزش های اخاقی و راس���تی و ناراس���تی، ام���وری ثانوی 
گ���ر تمدنی خ���ود را تمدن  ک���ه ا و حاش���یه ای تلق���ی می ش���وند. در حال���ی 
اخاق���ی می نامد، باید به دنبال اس���تانداردهای مناس���ب ب���ا ارزش های 
ک���ه آیا دس���تاوردها و  اخاق���ی باش���د. چنی���ن تمدنی باید مطمئن ش���ود 
ک���ه خاس���تگاه بس���یاری از مصائب و فس���ادها  انگیزه ه���ای اقتص���ادی 
اس���ت، شایس���ته اس���ت که، محرک ت���اش انس���انی در نظر گرفته ش���ود. 
همچنی���ن یهودیت با نگرش اقتصاد جامعه گرایانه مارکسیس���تی و نحوۀ 
ک���ه خدا اجازه  ی���خ نیز مخالفت می کند و معتقد اس���ت  تفس���یر آن از تار
یخ س���رانجام به  ک���ه وضعیت موجود ادام���ه پیدا بکند و تار نخواه���د داد 
س���لطنت خدا منتهی خواهد ش���د. در هرحال از نظ���ر یهودیت، تنها راه 
حل���ی که ی���ک فرهنگ و یا تمدن می تواند با وضعی���ت و زندگی امروزین 
ک���ه بتواند با مش���کات امروزین  م���ا ارتباط پی���دا بکند، راه حلی اس���ت 
کند و عدال���ت اقتص���ادی در جامعه را به  پنجه ن���رم  اقتصادی دس���ت و

درستی برقرار نماید. )ص 478-471(. 

آموزش یهودی
آنچ���ه در مورد آم���وزش یهودیان به وی���ژه آموزش در آمری���کا اهمیت دارد، 
انتقال میراث اجتماعی یهودیان به نس���ل های بعدی و امکان بازسازی 
که ای���ن روند  ای���ن می���راث در فراین���د انتقال اس���ت. البته روش���ن اس���ت 
درکش���ور غیریه���ودی؛ مانند آمریکا که نظام آموزش���ی آن متفاوت از نظام 
که برای حل این  آموزشی یهودی اس���ت، دشواری هایی دارد. تنها راهی 
کودکان  که تربی���ت یهودی بای���د در ذهن  مش���کل وجود دارد این اس���ت 
یهودی بس���یار اثرگذار باش���د و توجه به ارزش زندگی و تقدس آن در میان 
که اینجا مطرح خواهد ش���د این  ک���ودکان یهودی، به وجود آید. س���ئوالی 
اس���ت که هدف آموزش یهودی برای تم���دن معنوی یهودی چه می تواند 
باش���د؟ م���وارد ذیر می توان���د از جمله اه���داف آموزش یه���ودی در جهت 
کودکان یهودی باش���ند: 1. مشارکت در زندگی  توس���عۀ ظرفیت و عایق 
یه���ودی؛ 2. فه���م و درک زبان و مت���ون عبری؛ 3. اخ���ذ الگوهای رفتاری 
)اخاق���ی و دینی( یهودی؛ 4. احترام گذاش���تن به قوانی���ن یهودی و وفق 
کردن با خطوط ممنوعۀ یهودی؛ 5.  فعال ش���دن خاقیت هنری در  پیدا

راستای بیان ارزش های یهودی. )ص 508-482(. 

اخاق یهودی 
ک���ه می تواند با روح تمدن یهودی تناس���ب داش���ته  تنه���ا جریان اخاقی 
باش���د جری���ان اخاقی الهی و پیامبرانه اس���ت نه اخاقی فیلس���وفانه. ما 
که اخ���اق از بایده���ا و نبایدهای منطق���ی و عقانی  کنیم  نبای���د تص���ور 
گرفته اس���ت و هیچ تأثی���ری از بیرون در آن نقش نبس���ته اس���ت.  ش���کل 
هی���چ گاه دو وضعی���ت متفاوت، اخ���اق یکس���انی را ایج���اد نمی کنند. 
گذش���ته،  تجرب���ه  تعمی���م  ای���ن رو،  از 
نمی تواند اخ���اق را حاضر و جاودانه 
س���ازد. اخ���اق زن���ده باید پروس���ه ای 
و  ف���ردی  ش���رایط  از  برآم���ده  باش���د 
نی���ز  زندگ���ی  ط���ول  در  و  اجتماع���ی 
این پروس���ه همچنان ادام���ه یابد. در 
که م���ا در پی  چنین مس���یری اس���ت 
رنس���انس اخاق���ی و هوی���ت اخاقی 
ب���رای تم���دن یه���ودی می گردی���م تا از 
ک���ه در درون یهودی���ت وج���ود  آنچ���ه 
در  اخاق���ی  تح���والت  ب���رای  دارد، 
کنیم. عادت  دنی���ای امروز اس���تفاده 
هرچن���د  تورات خوان���ی،  اجتماع���ی 
کن���ون منس���وخ و متروک اس���ت،  که ا
انباش���ت  چنی���ن  خ���ود  درون  در 
گ���ر این امر دوب���اره احی���ا و کارکردهای  ان���رژِی اخاقی را داش���ته اس���ت. ا
آن زن���ده ش���ود، روح اخاقی یه���ودی یهودی���ان دوباره زنده خواهد ش���د. 
تورات خوانی در س���نت یه���ودی، نه به منزله یک فعالی���ت علمی، بلکه 
به معنای فعالیت معنوی در س���نت یهودی بوده اس���ت و این خواندن، 
کام خدا اس���ت. ب���ا چنین  کش���ف واقعی���ت، بلکه ب���رای فهم  ن���ه برای 
که برای نجات خود چه باید بکند  خواندنی یک یهودی متوجه می ش���د 
و برای دنیای دیگر چه باید مهیا س���ازد. انتقال ش���وق و عاقه معنوی از 
گذش���ته به ح���ال، وضعیت جدید و ب���ه محتوای تمدن یه���ودی، باید از 
که رهبری علمی و معن���وی یهودیت را در دس���ت دارند،  کس���انی  س���وی 
انج���ام بگی���رد. نیاز ضروری و اصل���ی در وضعیت ام���روز، آموزش مجدد 

یهودیان سالخورده است. )ص 465-464(.  

فقه و اخاق 
که یهودیت را از فلسفه اخاقی و فلسفه دینی جدا می کند  نکته دیگری 
کید یهودی���ت ترجم���ۀ تئوری های اخاق���ی به صورت  ک���ه تأ این اس���ت 
علمی و قانونی اس���ت. روش���ن است که ش���اخص حقیقی و واقعی برای 
ی���ک تمدن زن���ده، توانای���ی آن در وعظ و نصیحت نیس���ت، بلکه اقتدار 
آن در توصیه ه���ا و بایده���ا  و نبایدهاس���ت. در حقیق���ت، صرف���ًا با عمل 
آم���وزش در م���دارس و تعلیمات دینی، هویت دینی ب���رای تمدن یهودی 

در پر پرنیان اندیش سایه 
از دید خود و بر پایة سلیقة 

شخیص خویش سخن گفته و 
آهنِگ پژوهش یا نظریه پردازی 

نداشته است. اما اگر این 
پرسش برای بریخ پیش آید 
که چرا  برداشت های ذویق و 

پسند شاعر در کتاب آمده باید 
گفت: راه شناخت اندیشه و هرن 

هر هرنمند دانسنت پسندها 
و گزینش های هرنی اوست. 

داده های این کتاب هم از دید تارخی 
ادبیایت ارمجندند و هم از دید 

سبک شنایس.
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کرد و زندگی اجتماعی یهودیان را از نو س���امان داد. پایه و اساس  تعریف 
در نوسامان بخش���ی ب���ه زندگی اجتماعی یهودیان، وحدت ملی اس���ت. 
که این  این وحدت با مرزهای جغرافیایی به دس���ت نمی آید، همان طور 
وحدت، سیاس���ی نیس���ت، بلکه این وحدتی فرهنگی اس���ت. یهودیان 
گذش���تۀ مشترک ش���ان،  گاهی از  که با آ قوم و ملت بین المللی هس���تند 
با اش���تیاق ب���ه آینده ای همس���و و با عزم و مشارکت ش���ان ب���رای تحصیل 
یست  کارکرد بین المللی داشته باشند. نظام ز نتایج مش���ترک، می توانند 
یه���ودی بای���د تمام���ی فعالیت ه���ای یهودی���ان را در بر بگی���رد و همه این 
فعالیت ه���ا را در ی���ک دس���تگاه واحد ادغ���ام نماید. جماع���ات عبادی 
گروه های  که  واحدهای���ی در درون این جوامع خواهند ب���ود، واحدهایی 
ک���ه یهودی ب���ودن خ���ود را ب���ا  یه���ودی را تش���کیل می دهن���د و آرزو دارن���د 
کنن���د. در این بی���ن، باید واحدهایی هم باش���ند  عبادت مش���ترک بیان 
ک���ه می خواهن���د یهودی بودن خ���ود را از  گروه ه���ای دیگ���ر یه���ودی را  ک���ه 
طری���ق خاقیت در ادبیات، هنر و فعالی���ت های اجتماعی و اقتصادی 
نش���ان دهند، ش���کل داده و حمای���ت کنند. جامعۀ یه���ودی باید زندگی 
اقتص���ادی یهودی���ان را ب���ه س���وی ی���ک وضعی���ت نتیجه بخ���ش هدایت 
نم���وده و حض���ور ج���دی یهودی���ان را در زمنیه های صنعتی وکش���اورزی 
که در  کن���د  کزی را تأس���یس  ممک���ن س���ازد. همین ط���ور جامعه بای���د مرا
آن مش���کات دینی، اجتماع���ی، تحصیلی، به صورت انسان دوس���تانه 
بررس���ی و ح���ل و فصل ش���ود. همچنی���ن بای���د نهادهای مختلف���ی برای 
فعالیت ه���ای ش���هری، مانن���د دادگاه ه���ای حکمیت یهود، ثب���ت تولد، 
ازدواج و طاق و مرگ در جامعۀ یهودی شکل بگیرد. آنچه از همه اینها 
اهمی���ت بیش���تری در زندگ���ی اجتماع���ی یه���ودی دارد، آم���وزش یهودی 
کودکان می ش���ود و ه���م آم���وزش و پرورش  که هم ش���امل آم���وزش  اس���ت 
بزرگان و س���الخوردگان. همین طور تربیت یهودی جوانان نیز باید بس���یار  

که پیش از این بوده است، برنامه ریزی شود.  فراتر و جامع تر از آنچه 

کرد.  3.برای اینکه یهودیت س���ازنده باش���د، س���نت یهودی را باید احیا 
ک���ه ایدئولوژی یهودی  در حقیقت آینده یهودیت وابس���ته به این اس���ت 
ش���کل بگی���رد و ارزش های ذاتی یه���ودی در آن قبول ش���ود. اما مهم ترین 
مش���کل ایجاد یک ایدئولوژی یه���ودِی وحدت بخش و س���ازنده، تربیت 
ک���ه بتوانند به طور یکس���ان فکر کرده و  ذهنی���ت عمومی یهودیان اس���ت 
کنند. اساس���ًا چنی���ن وحدتی امکان پذیر نیس���ت. اینجا  یکس���ان عمل 
که بر اس���اس آن می ت���وان به ایدئولوژی های  جایگزین دیگری وجود دارد 
مختل���ف اج���ازه نش���ر و توس���عه داد. مفه���وم وح���دت و ایج���اد ذهنیت 
مش���ترک در اینجا وابسته بدان نیس���ت که یک تفسیر واحد از دین وجود 
که مورد  داش���ته باش���د، بلکه این ذهنیت مش���ترک از یک���ی بودن آنچ���ه 
تفسیر قرار می گیرد برآمده اس���ت نه خود تفسیرهای انجام یافته. این نوع 
از یکی ب���ودن، بس���یار وحدت بخش تر اس���ت تا اینک���ه بخواهیم یک نوع 

کنیم.  تعمیم انتزاعی و ساختگی درست 

نتیجه گیری
که  که یهودی���ت از آن پدی���د آمده اس���ت و دنیایی  تف���اوت بین دنیای���ی 
یس���ت می کند، بس���یار روش���ن و فراوان اس���ت.  یهودی���ت ام���روزه در آن ز
ک���ه یهودیان از نج���ات یهودیان و عم���ل بر طبق ارادۀ خ���دا در نظر  آنچ���ه 
داش���ته اند، بی ش���ک با وضعیت دنیای م���درن س���ازگاری الزم را ندارد. 
که پی���ش از این  تنه���ا جایگزین ب���رای نج���ات آن جهانی ب���رای یهودیان 
انگی���زۀ آنه���ا در الت���زام به می���راث اجتماعی ش���ان بوده اس���ت، یهودیت 
خاق و س���ازنده اس���ت. این بدان معناست که یهودیت باید به گونه ای 
که باید  کرد. آنچه  که بتوان از آن بهترین چیز را استخراج  بازس���ازی شود 

یهودیان برای خاق و سازنده بودن انجام دهند سه چیز است: 

کنند و حقیق���ت و ماهیت آن را به  کش���ف  1. آنه���ا بای���د یهودیت را از نو 
خوب���ی بشناس���ند. باید کیفیت و کمیت زندگی که یهودیت را تش���کیل 
کی���د قرار دهند. ش���ناخت یهودیت  می ده���د، از نو شناس���ایی و مورد تأ
هم���واره بای���د ب���ه عن���وان یک تمدن باش���د ن���ه کمت���ر از آن و ای���ن باید در 
یخ آنه���ا، در زبان  وج���دان یهودی���ان، در س���اختار اجتماعی آنه���ا، در تار
و ادبی���ات، در س���بک زندگ���ی دین���ی و تودگانی ش���ان، آداب، قوانی���ن و 
هنر یهودیان برجس���ته ش���ود. یهودیت ب���ه مثابه یک تم���دن، یک الگوی 
دینامیک و پویا از زندگی اس���ت که یهودیان را قادر می سازد نقش الزم را 
گذشته، نجات به  کنند. در  برای س���عادت و نجات خود به درستی ایفا 
معنای تحصیل س���عادت در آن دنیا و در جهان پس از مرگ بوده است، 
یهودیت در چش���م انداز، محتوا و انگیزه اش،  مبتنی بر زندگی آن جهانی 
ک���ه در همین  بوده اس���ت. امروز نجات، بس���تگی ب���ه فرصت هایی دارد 
دنی���ا ایجاد می ش���ود. نظ���ام اجتماع���ی، زبان، ادبی���ات، دی���ن، قوانین، 
ک���ه از طریق  س���بک تودگان���ی، عرف و هنر باید کارکردی داش���ته باش���ند 
کنند. زندگی یهودیت  آنها، مردم یه���ودی بتوانند زندگی خود را ش���کوفا 
نبای���د وابس���ته به عقانیت قیاس���ی و صرف���ًا نظری باش���د. یهودیت باید 
کرده  کارکرد خود را از طریق مؤسس���ات و نهادهای اصلی و اساسی بیان 
و همی���ن ط���ور خ���ود را از طریق ایدئول���وژی، خاق و انعطاف پذیر نش���ان 
ده���د. تنه���ا راهی که یهودیان می توانند س���بک زندگی خ���ود را با محیط 
ک ب���ا همسایه هایش���ان هماهنگ کنن���د، بازفهمی  پیرامون���ی و در اش���ترا
عقایدش���ان، سازماندهی جدید نهادهایش���ان و توسعۀ ابزارهایشان برای 
اب���راز خود به عنوان یهودی اس���ت. بدین منظور یهودی���ت باید خود را نه 

فقط یک دین، بلکه باید یک تمدن ببیند. )ص 514-511(. 

که آیا این تغییِر پیشنهادش���ده، برای  که معلوم می کند  ک و معیاری  ما
که یهودیت از  یهودیت مفید اس���ت ی���ا نه، میزان کمک و تأثیری اس���ت 
رهگ���ذر این تغییر برای حفظ و بقای خ���ود )continuity(، برای فردیت و 
ش���خصیت خود )individuality( و برای هویت ارگانیک و به هم پیوسته 

آن )organic character( به دست می آورد. 

که شرایط ملی را از نو  2.  برای ایجاد یهودیت سازنده و خاق الزم است 
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ک���ه می���ان دین ف���ردی و دین  معض���ل یهودی���ت زمانی آش���کار می ش���ود 
تودگان���ی تمایز قائل ش���ویم. دین تودگانی همه جوان���ب زندگی یهودی را 
که در نس���بت فرد ب���ا دیگران تعریف  اعم از قوانین و عادت ها و رس���م ها 
می ش���ود، شامل می ش���ود. در دین تودگانی انتظار این است که یهودیان 
بتوانن���د، در زندگ���ی تودگان���ی ام���ری معنوی، مش���ترک و مش���رف بر همه 
زندگ���ی را پی���دا بکنند؛ ول���ی دین فردی، مرب���وط به زندگی ف���ردی هر فرد 
اس���ت که باید آزاد و متناس���ب با عقاید فرد و زندگی خود او باش���د. دین 
یهودی���ت ب���ه مثاب���ه یک دی���ن تودگان���ی، باید در عم���ل بیش���ترین تعداد 
ک���ه ب���ا ش���رایط هماهنگی  ممک���ن از عادت ه���ا و عرف ه���ای یه���ودی را 
دارن���د، نمایان کند. در حقیقت، بدون اس���تفاده از س���مبل های یهودی 
در خان���ه، ب���دون برگ���زاری مراس���مات ش���نبه، ب���دون جش���ن ها و ب���دون 
رس���م های مرتبط ب���ا تول���د و ازدواج نمی ت���وان زندگی یهودی داش���ت. با 
این حال رس���م های یه���ودی و عرفیات آن به لحاظ س���نتی، باید هم در 
ک���ه یهودیان مدرن  گونه ای  کند؛ ب���ه  ش���کل و ه���م در انگیزه تغییر پی���دا 

کنند.  بتوانند آن را حفظ 

ک���ه یهودیت به مثابه یک تمدن،  کرد  کید  در نهای���ت باید بر این نکته تأ
ش���کلی از حقیقت نیس���ت، بلکه ش���کلی از زندگی اس���ت. ب���رای ادامۀ 
گرایش هایی را  زندگی، یهودیت باید پیچیده باش���د و برخ���ی از نیروها و 
کند و س���نتزهای جدیدی را در  که آن را تهدید می کنند، در خود جذب 

کرده و به تکامل برسد. )ص521(. سطح باالتر ایجاد 
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