سيری در تلمود
آدين اشتاين سالتز
باقر طالبى دارابى

مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاھب
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سخن ناشر

برقرارى رابطه عالمانه با ساير پيروان اديان الھى نيازمند شناخت دقيق و بﯩواسطه آموزه ھاى اعتقـادى و
اخالقى آنان است.
مـت جمعـى از دانشـوران حـوزه علميـه قـم بنيـاد
مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاھب كه به ھ ّ
نھاده شده است ،انجام پـژوھش ھـاى بنيـادين و مطالعـات تطبيقـى دربـاره اديـان و مـذاھب و فـراھم آوردن
زمينه آشنايى اصحاب فرھنگ و دانش با ميراث دينى و معنوى اديان بزرگ را وجھه ھمت خود ساخته است.
اثرى كه پيش روى شماست حكايتى واقـع نمـا از يـك بخـش مھـم در يكـى از اديـان بـزرگ جھـان اسـت.
يھوديت آيينى كھن است كه »سنت شفاھى« آن ،كه خود منبعى شرعى و اخالقى براى پيـروان ايـن آيـين
است ،در اين كتاب بـه قلـم يكـى از چھـره ھـاى خبـره ايـن عرصـه كـه »بازمانـده حاخـام ھـاى بـزرگ يھـود«
مى خوانندش ،معرفى شده است .كتاب سيرى در تلمود اثر آديـن اشـتاين سـالتز گزارشـى امانـت دارانـه از
محتواى كتابى عظيم به نام تلمود است كه اين مركز به جامعه علمى فارسى زبان تقديم مى دارد.
با سپاس فراوان از مترجم محترم اين كتاب آقاى باقر طالبى دارابى عضـو ھيـأت علمـى مركـز مطالعـات و
تحقيقات اديان و مذاھب ،گروه پژوھشى اديان ابراھيمـى ،اميـد آن داريـم كـه ايـن اثـر پاسـخى بـه نيازھـاى
پژوھشى و آموزشى در زمينه يھوديت باشد.
مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاھب

سخن مترجم

»اگر در ميان تو امرى كه حكم به آن مشكل شود به ظھور آيد ...آنگاه برخاسته به مكـانى كـه
خدايت يَ ُھوه برگزيند برو* و نزد الويان َك َھنه و نزد داورى كه در آن روزھـا باشـد ،رفتـه ،مسـئلت
نما و ايشان تو را از فتواى قضا مخبر خواھند ساخت* و بر حسب فتوايى كه ايشـان از مكـانى
كه خداوند برگزيند براى تو بيان مى كنند ،عمل نما و ھوشيار باش تا موافـق ھـر آن چـه بـر تـو
تعليم دھند عمل نمايى* موافق مضمون شريعتى كه به تو تعليم دھنـد و مطـابق حكمـى كـه
به تو گويند عمل نما و از فتوايى كه براى تو بيان كنند ،به طرف راست يا چپ تجاوز مكن*«.

i

دين و دين دارى ھيچ گاه از حيات مادى و معنوى انسان جدا نبوده است .دين به ھـر معنـايى كـه تعريـف
شود و تدين به ھر شكلى كه ترسيم گردد ،مقوله اى جدايى ناپذير از فرآيند تكاملى انسان اسـت .شـناخت
مصاديق مقوله دين مستلزم پژوھشى ژرف است و در اين راه بايد از حصار تنگ تعصبات نابـه جـا كـه مـانعى
تفحـص آن را ،سـرانجامى
بزرگ بر سر راه دين پژوھى است ،رھيد و پاى در عرصه اى نھاد كه رنج تحقيق و
ِ
شيرين و آكنده از رضايت و آرامش باشد.
يھوديت دينى كھن است كه در تقسيم بندى ھاى دين پژوھانه در دسته »اديان ابراھيمـى« مـى گنجـد
كه شامل دو ديگر دين بزرگ يعنى مسيحيت و اسـالم نيـز ھسـت .تـاريخ يھوديـت گذشـته اديـان ابراھيمـى
است و شناخت اين تاريخ و گذشته چراغى افروخته بـراى آينـده اسـت .متـرجم كـه خـود افتخـار عضـويت در
مجموعه كسانى را دارد كه راه تف ّقه در دين را برگزيده اند خرسند است كه مى تواند ايـن اثـر را بـه فارسـى
زبانان و به ويژه به حوزه ھاى علميه تقديم كند .اميد كه شناخت گذشته تالش ھـاى فكـرى عالمـان يھـودى
در پاسخگويى به نيازھاى دينـداران و زنـده نگـه داشـتن تعـاليم يھوديـت بـراى تفقـه اسـالمى و شـيعى نيـز
ره آوردى شايسته داشته باشد.
محور و موضوع اصلى اين كتاب ،يكى از مؤلفه ھاى اصلى شريعت يھود است :دينى كه بـه نظـر صـاحب
اين قلم آموزه ھاى مشترك آن با اسالم بيشتر از ھر دين ديگرى است .برخالف مسيحيت ،كه مدعى اسـت
»يوغ شريعت« iiرا از گردن پيروان مسيح برداشته است ،يھوديت نه تنھا از شريعت به يـوغ تعبيـر نمـى كنـد،
كه آن را تنھا راه نجاتى مى شمارد كه »تجاوز« از آن ممنـوع اسـت iii.تأكيـد يھوديـت بـر شـريعت و پيـروى از
تعاليم و احكام كتاب و سنت ،تداعى كننده تأكيد اسالم بر كتاب و سنت نبـوى)ص( و تعـاليم ائمـه اطھـار)ع(

است .با اندك مسامحه اى مى توان كتاب و سنت اسالم را با »شـريعت مكتـوب« ivو »شـريعت شـفاھى«

v

يھود مقايسه كرد ،در عين حال كه تفاوتھايى نيز با ھم دارند.
قوم يھود كه ھمواره مطابق شريعت موسوى زندگى مى كرد ،به »كتاب« ،يعنى ھمان تورات يـا بـه طـور
كلى تر »عھد عتيق« viنگاھى ويـژه داشـت .آنـان ھمـه چيـز خـود را در تبعيّـت محـض از فـرامين و احكـام آن
مى دانستند و از تورات به حيات و زندگى يھود تعبير مى كردند .از اين رو يكى از دغدغه ھاى فكرى عالمـان
يھود ،يافتن راه كارھاى مناسب براى استفاده بھتر از اين منبع وحيانى و منشأ حيات معنوى قـوم يھـود بـود.
صـدوقيان« viiبـر خـالف ديگـر
در ميان فرقه ھاى مختلف يھوديت كه با گذشت زمان شكل گرفتند ،تنھا فرقـه » َ
فرقه ھا ،به اينكه موسى عالوه بر شريعت مكتوب يك »سنت شفاھى«

viii

نيز بـه يادگـار گذاشـته ،اعتقـادى

نداشتند .البته وقتى از سنت شفاھى يھود سخن مى گوييم ،چيزى فراتر از صرف سنت شـفاھى موسـوى
منظور است .آنچه امروز از سنت يھودى مد نظر است ،مجموعه اى از نظرات و فتاواى فقيھان و عالمان يھود
نيز ھست ،و به نظر مى رسد كه افتراق ميان سنت در ميان مسلمانان با شريعت يا سنت شفاھى در بـين
يھوديان ،اساساً در ھمين نكته باشد .در اينجا مجال آن نيست كه از تفاوتھاى مفھومى و مصداقى سنت در
اين دو فضا سخن بگوييم.
كاربرد سنت شفاھى در يھوديت ،بيشتر در تأويـل و تفسـير نـص و تجزيـه و تحليـل واژگـان ،اصـطالحات و
عبـارات »كتــاب« اســت .بــا گذشــت زمــان و دور شــدن از عصــر نــزول ،بســيارى از واژگــان و اصــطالحات بــراى
نسل ھاى بعـدى غريـب ،نامـأنوس و مشـكل آفـرين مـى شـود .از ايـن رو ،ھميشـه تـالش شـده اسـت كـه
معانى ،شرح يا تفسيرى را كه مخاطبان اوليـه متـون مقـدس گفتـه انـد يـا از طـرف پيـامبر يـا اصـحاب او نقـل
كرده اند ،حفظ ،ثبت و ضبط شود ،تا در آينده به كار تفسير و تأويل متون آيد .در ايـن راه ،يھوديـان كـه اتكـايى
بس عظيم به شريعت مكتوب داشته اند ،ھمتى بلند نشان داده و تالش بسيار كرده انـد .شـريعت موسـوى
مانند ھر آيين ديگرى به چارچوبھايى كه با توسل به آنھا بتوان مشكالت فھم متـون را حـل كـرد ،يـا بـه تعبيـر
ديگر ،به سنتى زنده و پويا كه عالمان و خبرگان در ھر دو شريعت شفاھى و مكتوب عھـده دار انتقـال آن بـه
ديگران باشند ،سخت نيازمند بود و اين مھم مورد تأكيد تورات» :نزد الويان كھنه و نزد داورى كـه در آن روزھـا
باشد ،رفته ،مسئلت نما و ايشان تو را از فتواى قضا مخبر خواھند ساخت«.

ix

اين ضرورت و اين نوع تلقى از »شريعت« xمبناى فكرى و اعتقادى تدوين و تـأليف مجموعـه اى گرديـد بـه
نام »تَ ْلمود« xiكه گذشته از جايگاه رفيع آن نزد يھوديان ،در حيات معنوى اين قوم نيز نقش بنيادينى ايفا كرده
مـد« يعنـى »يـاد داد« مـى آيـد و بـا واژه
و مى كند» .كلمه تلمود به معناى »آموزش« از فعل ثالثى عبرى »لَ َ
»تلميذ« و مشتقات آن ـ كه در زبان عربى رباعى ھستند ـ ارتباط دارد« xii.تلمـود كتـاب بسـيار بزرگـى اسـت

كه احاديث و احكام يھود و فتاواى فقيھان اين قـوم را در بـر دارد .تلمـود نمـاد عقالنيـت ،تفكـر ،اجتھـاد ،فقـه،
كالم و در يك كلمه سمبل ادبيات دينى يھود است .سـخن گفـتن از تلمـود ،سـخن گفـتن از تـاريخ انديشـه و
فرآيند رو به رشد اجتھاد يھود است .تلمود اثرى دير پاست كه ريشه در تاريخ و متن حوادث واقعـه در زنـدگى
پرمشقت يھوديان بويژه عالمان ،فقيھان و حكيمان اين قوم دارد .تلمود آميزه اى است از زبان آرامـى عبـرى و
مجموعه اى است در دو عنوان جداگانه ،كه خود گواھى است بر آوارگى قوم يھود و حكـايتى اسـت از عصـر
»پراكنــدگى«،

xiii

حاكميــت روميــان و ظلــم لشــكريان روم; »تلمــود بــابلى«

xiv

و »تلمــود فلســطينى« xvنشــانه

جدايى ،دورى و آوارگى يھوديـان در سـرزمين بابـل و فلسـطين ھسـتند .ا ّمـا بـه تلمـود از زاويـه اى ديگـر نيـز
نگريسته و در توصيف آن چنين گفته شده است» :برخى از بيانات تلمود با ارزش ،بعضى نازيبا و برخـى ديگـر
كفر مى باشند .ولى در ھمان شكل به ھم آميخته اش تشكيل دھنده اثرى است فوق العاده در مورد تالش
انسان ،خرد انسان و حماقت انسان«.

xvi

در اين كتاب نويسنده به معرفى اين مجموعه عظيم و بااھميت ـ كتابى كه از آن به »وطن منقـول و قابـل
حمل يھود«

xvii

تعبيـر شـده اسـت ـ مـى پـردازد .در ادامـه ،از سـير تـاريخى گـردآورى و تـدوين »ميشـنا«

xviii

و

»تلمود« ،فعاليتھاى علمى و حوزوى در اين مسير ،عالمان و فقيھانى كه در تدوين تلمود نقش اصلى را ايفـا
كرده اند و نيز از مطالب ديگرى مانند تفاوتھاى تلمود بابلى و فلسـطينى ،طبقـه بنـدى مطالـب تلمـود ،زبـان،
تفسيرھا و چاپ و نشر اين كتاب سخن مى گويد .حاصل تحقيق نويسنده ھمان است كه شايد بتوان در نام
كتاب »سيرى در تلمود« يافت.

درباره نويسنده
نويسنده اين كتاب ،آدين اشتاين سالتز ،در سال  ١٩٣٧در روسيه به دنيا آمد .تحصيالت رسـمى او در رشـته
رياضيات است و در كنار آن به مطالعات حاخامى پرداخت .در بيست و سه سالگى رياسـت يـك دبيرسـتان را
در فلسطين اشغالى به عھده گرفت كه جوان ترين رئيس دبيرستان محسـوب مـى شـد .امـروزه شخصـيتى
جھانى و از حاخام ھا و رھبران فكرى جامعه يھوديان به حساب مى آيد .بـا تأسـيس مؤسسـه چـاپ و نشـر
تلمـــود ،تـــاكنون بـــيش از  ٥٨عنـــوان كتـــاب در زمينـــه تلمـــود ،تفكـــر عرفـــانى يھـــود ،جامعـــه شناســـى،
شخصيت شناسى تاريخى و فلسفى نوشته و به چاپ رسانده است .اين كتاب ھا به زبـان ھـاى مختلـف از
جمله روسى ،انگليسى ،فرانسوى ،ژاپنى برگردانده شده اند.
آديــن اشــتاين ســالتز در بيشــتر نوشــته ھــايش دل مشــغولى خــود را نســبت بــه آينــده يھوديــان نشــان
مى دھد .وى در اين راه گام ھاى عملى نيز برداشته است .او سفرھاى زيادى به روسـيه و جمھـورى ھـاى

تازه استقالل يافته انجام داد و در آنجا براى معرفى يھوديت بسيار فعاليت كرد .يھوديـان شـوروى سـابق از او
به عنوان رئيس ياد مى كردند.
از جمله كارھاى مھم اشتاين سالتز كه براى يھوديان روسى انجام داده است ،تأسيس دانشگاه يھـودى
مسكو و دانشگاه يھودى سن پترزبورگ است .در اين دو مركز آموزشى ،ھر ساله زبان عبـرى و درس ھـايى
درباره زندگى ،تاريخ و فلسفه يھودى براى ھزاران يھودى روسى تدريس مـى شـود .او يـك مركـز انتشـاراتى
نيز در مسكو تأسيس كرد .وى عضو آكادمى علوم روسيه نيز است.
شھرت اشتاين سالتز بيشتر به شرح و تفسير و ترجمه ھاى او در زمينـه تلمـود بـابلى اسـت ،كـارى كـه
وى از حدود سى سال قبل آغاز كرده اسـت .حـدود پـانزده جلـد از ترجمـه عبـرى تلمـود بـابلى وى بـه چـاپ
رسيده است و چيزى حدود دو ميليون نسخه آن زير چاپ است .پيش بينـى مـى شـود كـه ايـن اثـر در دھـه
آينده در حدود  ٤٣جلد به پايان برسد .ترجمه و تفسـير انگليسـى وى نيـز تـا كنـون در  ٢١جلـد از چـاپ خـارج
شده است .چند جلد از برگردان روسى و ترجمه فرانسوى تلمود نيز تاكنون عرضه شده است.
دربــاره فعاليــت ھــاى علمــى اشــتاين ســالتز در اروپــا و امريكــا بايــد گفــت كــه وى مــدتى اســتاد مقــيم
دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالى بزرگ در اين دو منطقه بود .از جمله اين مراكز مـى تـوان بـه دانشـگاه
ييل و دانشگاه پرينستون اشاره كرد .چند سال قبل موفق شد نشان افتخار ھنر و ادبيـات فرانسـه را كسـب
كند .فعاليت ھاى علمى اشتاين سالتز در امريكا را »جامعه الف«
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حمايت و پشتيبانى مى كند.

او ھم اكنون در قدس در فلسطين اشـغالى سـاكن اسـت و از حاخـام ھـاى معتقـد بـه سـنت و يھوديـت
تلمودى است.

سپاس
به يقين اين كار بدون راھنمايى و كمك اساتيد و دوستانى دلسوز به انجام نمـى رسـيد .الزم اسـت از ھمـه
كسانى كه در اين راه يارى ام رسانده اند سپاسگزارى كنم :از جناب استاد ملكيـان و دكتـر لگنھاوسـن از آن
جھت كه مشوقان اوليه و اصلى ترجمه اين كتاب بوده اند; از حجة االسالم و المسلمين نوّاب رياست محترم
مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاھب كه به كمك مركزى كه ايشان بنـا نھـاده انـد ايـن مھـم در دسـترس
خوانندگان قرار مى گيرد و ھم چنين از دوستان ارجمندم در انجمن كليميان تھـران بـويژه آقايـان آرش آبـايى و
دكتر حمامى الله زار كه زحمت ويراستارى واژگان عبرى و تنظيم واژه نامه عبـرى را متحمـل شـدند; دوسـت
فاضل و انديشمندم جناب آقاى حميدرضا فرزين كه با دقت نظر فوق العاده عالوه بر كار مقابله ترجمه با مـتن
اصلى در تمام اين مدت با نظرات اصالحى خويش در ھر چه بھتر شدن اين كار كمك كردند و از آقـاى حسـين

سليمانى كه فصل حقوق كيفرى اين كتاب در واقع بر ترجمه اوليه ايشان استوار است .در آخر ضمن سـپاس
از دست اندركاران انتشارات مركز اديان براى تماى آنھا آرزوى موفقيـت و پيـروزى دارم .پايـان اينسپاسـنامه را
سرآغاز پاسداشت مستدام خود از ھمسرم مى دانم كه بـا فـراھم آوردن محيطـى آرام و مناسـب تحقيـق و
تفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
بى بديلى ارزانى داشته است.
باقر طالبى دارابى

بخش اول
تاريخ
تَلمود چيست؟
اگر كتاب مقدس سنگ زاويه و شالوده يھوديت باشد ،تلمود)(١
ستون اصلى آن خواھد بود كه از فراز بنيادھا سربرآورده ،كل بنا و
عمارت معنوى و عقالنى يھوديت را پشتيبانى مىكند .تلمود از
بسيارى جھات ،مھمترين كتاب در فرھنگ يھودى و ستون فقرات
خالقيت و حيات ملى آن است .ھيچ كتابى نمىتوان يافت كه
بهاندازه تلمود ،برنظريه و عمل زندگى يھودى ،شكلدھى به محتوا
و مضامين معنوى آن و ايفاى نقش راھنماى رفتار ،تأثير داشته
باشد .قوم يھودى ھميشه به خوبى مىدانسته است كه
ماندگارى و بالندگى او در مطالعه تلمود است و دشمنان يھوديت
نيز اين واقعيت را دريافتهاند .اين كتاب با بىاحترامىھا ،ناسزاھا و
افتراھاى زيادى روبهرو شد و در قرون وسطى ،بارھا در شعلهھاى
آتش سوخت؛ اين اواخر نيز ھمان توھينھا نسبت به آن روا داشته
مىشود .ھر از چندى ،مطالعه تلمود ممنوع مىشده است؛ زيرا
كامال ً آشكار بوده كه اگر جامعه يھودى از مطالعه اين اثر باز ايستد
ديگر اميدى به ماندگارى نخواھد داشت.
تعريف رسمى تلمود عبارت است از :خالصهاى از شريعت شفاھى
كه پس از قرنھا تالش عالمانه دانشمندان مقيم فلسطين و بابل،
در آغاز قرون وسطى )با تفاسير جديد( به بار نشسته است .تلمود
ھالخا
از دو بخش اصلى تشكيل مىشود :ميشنا) ،(٢كتابى حاوى َ
)شريعت( كه به زبان عبرى نوشته شده است؛ و تفسير ميشنا
معروف به تلمود )يا گِمارا) ،((٣كه معناى خاص آن خالصهاى از
بحث و تبيين ميشنا به زبان نامأنوس آرامى  -عبرى است.
اما اين توضيح ،برخالف ظاھرش كه درست به نظر مىرسد،
گمراهكننده و غيردقيق است .تلمود گنجينه ھزاران ساله حكمت و
خرد يھودى است و شريعت شفاھى كه به قدمت و اھميت

شريعت نوشته )تورات( است ،در آن تجلى مىيابد .تلمود
مجموعهاى شامل شريعت ،حكايت و فلسفه است؛ آميزهاى از
منطق بىنظير و واقعبينى زيركانه ،تاريخ و علم تجربى ،و حكايتھا
جنگى است از مطالب ضد و نقيض :چارچوب
و فكاھىھا .اين كتاب ُ
آن منظم و منطقى است؛ ھر واژه و اصطالحى در آن ،مورد تدوين
دقيق و موشكافانه قرار گرفته و قرنھا پس از كار اصلى گردآورى،
به انجام رسيده است .با اين حال ،ھمچنان بر تداعى آزاد ،ھمانند
رمانھاى جديد كه سيالن ذھن و تسلسل خاطرات در آن موج
مىزند بر پيوند خوردن انديشهھاى گوناگون استوار است .اگر چه
موضوع اصلى تلمود تفسير و شرح كتاب شريعت است ،با اين
حال ،اثرى ھنرى است كه از قانونگذارى و كاربرد عملى آن فراتر
مىرود .تلمود با آن كه تا زمان حاضر ،منبع اوليه شريعت يھود
است ،نمىتوان آن را به تنھايى مرجعى براى صدور حكم شرعى
دانست.
تلمود با مسائل انتزاعى و كامال ً غيرواقعى ،با ھمان شيوه برخورد
با معمولىترين وقايع در زندگى روزمره روبهرو مىشود .در عين
حال ،در پرھيز از اصطالحات انتزاعى موفق است .با آن كه مبتنى
جيت از نسلى به نسل ديگر است،
بر اصول سنت و انتقال ح ّ
اشتياق آن به طرح سؤال و بازانديشى درعھد وديدگاهھاى مسل ّم
وپذيرفته شده و يافتن علل اساسى ،بىنظير است .در روش بحث
تالش مىكند تا به باريكبينىھاى رياضى نزديك شود؛ با اين حال
از كاربرد نمادھاى رياضى يا منطقى مىپرھيزد.
بھترين راه براى شناخت و درك تلمود ،تحليل اھداف نويسندگان و
گردآورندگان آن است .ھزاران دانشمندى كه عمر خويش را در
مجادله و گفتوگو در صدھا مركز كوچك و بزرگ آموزشى صرف
كردند ،چه ھدفى داشتند؟ پاسخ اين پرسش را بايد در نام اين اثر
تجسم مفھوم بلند
يافت :تلمود ،يعنى مطالعه و يادگيرى .تلمود
ّ
ى تلمود تورا) ،(٤تكليف شرعى يادگيرى و مطالعه تورات،
ميصوا ِ
دانشاندوزى و خردورزى است ،تحصيلى كه خود ،ھدف تلمود و
پاداش آن است .در اين باره يكى از حكيمان تلمودى كه از او چيزى
جز نام و اين كلمه قصار براى ما باقى نيست ،گفته است:
آن را بارھا و بارھا زير و رو كنيد؛ چون ھمه چيز در تورات آمده است.
آن را در زندگى لحاظ كنيد و با آن ،پا به سن بگذاريد و ھيچگاه آن را

به كنار ننھيد؛ چون ھيچ ارزش باالترى وجود ندارد.
بىترديد ،مطالعه تورات اھداف عملى بىشمارى را تأمين مىكند،
ولى منظور اصلى اينھا نيست .مطالعه وابسته به درجه اھميت يا
قابليت اجرايى مسائل موردبحث نيست .ھدف اصلى و عمده آن،
خود يادگيرى است .ھمچنين شناخت تورات نيز به معناى مراعات
احكام آن نيست ،بلكه خود غايت و ھدف است .اين بدان معنا
نيست كه تلمود به ارزشھاى نھفته در مباحث و دستمايهھايى
كه به مطالعه آنھا مىپردازد بىتوجه است .برعكس ،با تأكيد
بسيار بيان شده است كه آن كس كه به مطالعه تورات بپردازد اما
به آموختهھاى خود عمل نكند ،كاش ھرگز متولد نشده بود .شيوه
زندگى و رفتار يك دانشمند حقيقى الگوى زندهاى براى ديگران
است .اما اين بخشى از جھانبينى عمومى تلمود است .براى
طلبهاى كه به تعمق در متون مىپردازد ،تحصيل پايانى جز شناخت
ندارد .ھر موضوعى كه با تورات ،يا آن نوع زندگىاى كه در تورات
ترسيم شده است ،رابطه داشته باشد ارزش بررسى و تحليل را
دارد و ھمواره براى دستيابى به درونمايه موضوع تالش شده
است .در فرايند مطالعه ،ھرگز اين پرسش مطرح نمىشود كه آيا
اين تحليلھا فايده عملى دارند يا خير؟ ما اغلب در تلمود با
مجادلهھاى طوالنى و پرحرارتى روبه رو ھستيم كه درباره مسائل
گوناگون ،به بررسى ساختار روش و تبيين نتايجى كه از آن به
دست مىآيد ،مىپردازد .دانشمندان تمامى اين تالشھا را انجام
دادند با اينكه مىدانستند كه خو ِد منبع مطرود شده است و از
ھيچگونه اھميت تشريعىاى برخوردار نيست .اين روىكرد
ھمچنين روشن مىسازد كه چرا ما در تلمود بحثھايى را
مىبينيم كه به مسائل گذشته دور مربوط مىشوند و طرح دوباره
آنھا بعيد مىنمايد.
البته گاھى اتفاق مىافتد كه مسائل و مباحثى كه زمانى
بىاھميت و نامربوط تلقى مىشوند ،در زمان ديگرى اھميت
كاربردى پيدا مىكنند .اين امر در حيطه علوم محض ،پديدهاى عادى
است؛ اما براى طلبه تلمود اين تحول اثر چندانى ندارد؛ چرا كه
يگانه ھدف او از ھمان آغاز ،حل مسائل نظرى و كشف حقيقت
است.
در ظاھر ،تلمود در امتداد مرزھاى يك رساله قانونى تدوين شده

است و بسيارى از مردم به خطا ،ماھيت آن را شرعى مىشمارند.
ھالخاى اصلى،
تلمود موضوعھايى را كه با آنھا سروكار دارد ،يعنى َ
آيات كتاب مقدس يا سنتھايى را كه از حكيمان منتقل شدهاند،
پديدهاى طبيعى و اجزاء واقعيتى عينى تلقى مىكند .وقتى كه
كسى با طبيعت رابطه برقرار مىسازد ،نمىتواند ادعا كند كه فالن
ذابيت يا ارزش دقت كردن ندارد .البته موضوعھا از
موضوع براى او ج ّ
نظر اھميت ،سلسله مراتبى دارند ،اما ھمه آنھا در اين كه وجود
دارند و بايد به آنھا توجه شود ،يكسانند .ھنگامى كه يك حكيم
تلمودى به بررسى سنتى كھن مىپرداخت ،آن را بيش از ھر چيز
يك واقعيت مىپنداشت و الزامآور بودن يا نبودن آن برايش تفاوت
نمىكرد ،بلكه اين امر جزئى از دنياى او بود و نمىشد از آن غفلت
كرد .اين عالمان وقتى كه از يك نظريه يا منبع مطرود بحث
مىكردند ،ھمان موضعى را داشتند كه يك دانشمند علوم تجربى
به ھنگام تفكر درباره جاندارى دارد كه به خاطر ناتوانىاش در
سازگارى با شرايط متغير ،منقرض شده است .به عبارت ديگر،
ھرچند چنين جاندارى ناكام مانده و از گردونه ھستى خارج شده
است ،اين امر از ارزش مطالعاتى آن نزد دانشمند علوم تجربى
نمىكاھد.
يكى از بزرگترين مشاجرهھاى تاريخى ،مشاجرهاى است كه به
ماى) (٦و
مدت بيش از يك قرن ،ميان روش »بِت«)ّ ١ (٥ماىَ ٣ ،
ش ّ
ھيلل) (٧وجود داشته است .اين نزاع ،سرانجام با اين گفته
حكيمانه مشھور كه »ھر دو كلمات خداى جاويد) (٨ھستند ،ولى
تصميم مطابق با بِت ھيلل است« ،پايان يافت .البته ترجيح مكتبى
بر مكتب ديگر ،به اين معنا نيست كه آن ديگرى بر دركى نادرست
استوار است؛ آن نيز تجلى خالقيت و بيان »كلمات خداى جاويد«
است .زمانى كه يكى از حكيمان به خود جرأت مىداد تا بيان كند
كه فالن نظريه را مطلوب نمىداند ،ھمكارانش او را سرزنش نموده،
چنين مىگفتند» :شايسته نيست كه درباره تورات گفته شود اين
خوب است و آن ديگرى خوب نيست «.چنين ديدگاھى در مورد يك
دانشمند علوم تجربى نيز وجود دارد؛ او نيز مجاز نيست كه بگويد
ذابيتى ندارد .اين به معناى نفى مطلق
فالن آفريده برايش ج ّ
ارزشگذارى )حتى اگر از روى عالقه باشد( نيست؛ چون
ارزشگذارى اگر بر درك اين واقعيت استوار باشد كه ھيچ فردى حق

ندارد كه از نظر عينى صرف ،قضاوت و يا تعيين كند كه فالن چيز
ذابيت است ،مورد قبول است.
فاقد زيبايى و ج ّ
اين شبيهسازى ميان دنياى طبيعى و تورات مسئلهاى كھن است و
حكيمان درباره آن به تفصيل بحث كردهاند .يكى از قديمىترين
اظھارنظرھا در اين باره چنين است» :درست ھمانگونه كه معمار با
استفاده از طرح و نقشه ،ساختمانى را بنا مىكند ،آن يگانه
مقدس  -تبارك و تعالى  -نيز در آفريدن جھان ،تورات را مبنا قرار داده
است «.نتيجهاى كه از اين بينش به دست مىآيد اين است كه
بايد ميان جھان ھستى و تورات پيوندى خاص باشد؛ چون كه تورات
بخشى از ذات طبيعت است ،نه اينكه صرفاً تأ ّملى سطحى از
جھان طبيعى ارائه كند .اين شيوه تفكر موجب پيدايش اين ديدگاه
شد كه ھيچ موضوعى آن قدر عجيب و غريب يا باور نكردنى نيست
كه نتوان در آن انديشه كرد.
تلمود اثرى يكدست از يك نويسنده نيست؛ و به ھمين دليل ،طيف
گستردهاى از سليقهھا را نشان مىدھد .وقتى كه چندين نفر در
تدوين يك اثر ]به طور ھمزمان[ ھمكارى مىنمايند ،در ذھن
خودشان ھدف خاصى را تعقيب مىكنند كه سرشت و جھتگيرى
آن اثر را مشخص مىكند .اما تلمود نتيجه و حاصل تقرير انديشهھا
و بيانات تعداد زيادى از عالمان ،در يك دوره طوالنى است كه ھدف
نھايى ھيچيك از آنھا در آن زمان ،خلق و كتابت يك اثر نبوده است.
گفتهھا و نظرھاى آنھا ملھم از زندگى بود و از پرسشھاى طرح
شده براى خود آنان و تبادل آراء ميان حكيمان گوناگون و
شاگردانشان سربرمىآورد .به ھمين دليل ،ما نمىتوانيم گرايشى
روشن يا ھدفى خاص را در تلمود بيابيم] .در اين كتاب[ تا حد
زيادى ،ھر بحثى نسبت به مباحث ديگر مستقل و بىبديل است و
در عين حال ،موضوعھاى مورد بحث ،به يكديگر مربوط ھستند .با
اين ھمه ،تلمود داراى سرشتى غيرقابل ترديد ،خيرهكننده و
مخصوص به خود است كه محصول كار يك فرد يا تدوينكنندگان آن
نيست ،بلكه محصولى جمعى است كه اوضاع قوم يھودى را در
دورهاى معيّن نشان مىدھد .تمايز ميان اشخاص نهتنھا در آنجا كه
ھزاران ديدگاه بدون ذكر نام مطرح شدهاند ،بلكه در مواردى ھم كه
ھويت نويسنده يا شارح معلوم است ،كمرنگ و نامشخص است و
روحيه عمومى حكمفرماست .ھر اندازه ھم كه اختالف ميان دو

حكيم شديد بوده ،ھر خوانندهاى درنھايت ،با مالحظه اتحاد و
يگانگى حاكم بر ھمه آنھا ،به خصوصيات مشترك و ھمدلى آنان،
اذعان خواھد كرد.
از آنجا كه تلمود به موضوعھا ،عقايد و مشكالت مىپردازد ،در طول
ل »اَبَيِه
قرنھا ،شيوه نقل ديدگاهھاى مختلف به صورت زمان حا ِ
مىگويد ،راوا مىگويد« در آن رشد كرده است .اين ويژگى در
سبك ،اين باور را منعكس مىكند كه اثر ذكر شده صرفاً ضبط
تاريخى نظرھاى حكيمان دورهھاى گذشته نيست و نبايد با مالك و
معيار تاريخى درباره آن قضاوت كرد .حكيمان تلمودى خود ،بين
شخصيتھا و دورهھا )روشن كردن اين مسائل در واقع مكمل
تحقيق است( تمايز قائل مىشدند؛ اما اين تفاوتھا را تنھا زمانى
نقل مىكردند كه ارتباط نزديكى با موضوع داشتند و در كار
ارزشگذارى و تحقيق بهكار گرفته نمىشدند .به عقيده اين
دانشمندان ،زمان يك جريان پايدار نيست كه در آن ،زمان حال
ھميشه گذشته را محو و نابود كند .اساساً حال و آينده به تعبيرى،
رو به رشد تلقى مىشوند؛ چرا كه ھر دو بر گذشتهاى كه ھنوز
زنده است بنا مىگردند .در اين فرايند گسترده ،برخى عناصر شكل
ثابتترى به خود مىگيرند ،درحالىكه عناصر ديگرى ،به خاطر تعلق
داشتن به زمان حال ،انعطافپذيرند و قابليت تغيير بسيار زيادى
دارند .با اين ھمه ،چنين فرايندى بر ايمان به سرزندگى و نشاط
ھمه عناصر  -گرچه ممكن است قديمى ھم باشند  -و اھميت
نوساز آفرينش مبتنى خواھد بود.
نقش آنھا در كار بىپايان و خود
ِ
اين فرايند نوسازى و تجدد ،رابطهاى وثيق با محور بودن پرسش در
گفت وگوھاى  ١مود٣ ،تلمودى دارد .سرتاسر  ١مود٣ ،تلمود ،تا
حدودى ،در قالب پرسش و پاسخ تدوين شده است .حتى آن جا
كه مسائل به درستى نوشته نشدهاند و صورتبندى واضحى
ندارند ،اين پرسشھا زمينه ھر گفتار و تفسيرى را تشكيل
مىدھند .يكى از قديمىترين روشھاى مطالعه  ١مود٣ ،تلمود
تالش براى بازسازى پرسش بر مبناى گزارهاى است كه در حكم
پاسخى براى آن به شمار مىرود ١ .مود٣ ،تلمود شمار بسيار
زيادى از كلمات پرسشى را دربردارد كه به ترتيب ،از پرسوجو در
جھت ارضاى كنجكاوى ،تا سؤالھايى را كه در پى تخريب اعتبار
موضوعھاى مورد بحث ھستند ،شامل مىشوند .ھمچنين ١ ،مود،

٣تلمود بين سؤالھاى بنيادى و تحقيقات كماھميتتر ،يعنى بين
پرسش از اصول و پرسش فرعى ،تفاوت قائل است .طرح ابھامھا
نه تنھا مجاز ،كه مطالعه و تحقيق در آن ضرورى است .قاعده اين
است كه ھر نوع پرسوجويى تا حد معيّنى ،مجاز و حتى مطلوب
است؛ ھرچه بيشتر ،بھتر .ھيچ پرسوجويى تا وقتى كه به موضوع
اصلى وفادار بماند و به جنبهاى از آن مربوط بشود ،غيرمنصفانه و
غلط تلقى نمىگردد .اين امر نه تنھا درباره خود  ١مود٣ ،تلمود ،كه
درباره شيوه مطالعه و پىجويى آن نيز صادق است .از طلبه انتظار
مىرود كه پس از يافتن دستمايهھاى اصلى و اساسى،
سؤالھايى براى خود و ديگران طرح كند ،ترديدھايى بيان دارد ،و به
چون و چرا درباره آنھا بپردازد .از اين نظر ١ ،مود٣ ،تلمود شايد تنھا
كتاب مقدس در تمام فرھنگھاى دنيا باشد ،كه به طلبه اجازه
مىدھد و حتى او را تشويق مىكند كه آن را مورد سؤال قرار دھد.
اين ويژگى تلمود ما را به جنبه ديگرى از اين اثر و مطالعه در آن
رھنمون مىشود؛ از بيرون نمىتوان نسبت به اين اثر ،معرفتى
اندوخت .از آن جا كه تلمود داراى سرشتى يگانه است ،ھر گونه
توصيفى از موضوعھاى آن و شيوهھاى مطالعه در آن ،ناچار و
بهطورحتم ،سطحى خواھد بود .معرفت و شناخت حقيقى تنھا از
طريق ارتباط روحانى به دست خواھد آمد و طالب بايد عاقالنه و با
احساس ،در بحث تلمودى مشاركت جويند؛ به گونهاى كه خود ،تا
اندازهاى خالق آن شوند.
)(...................Anotates.................
(١seyr
(٢Mishnah
(٣Geara
(٤mitzvat seyr Torah
(٥house
(٦Shammai
(٧Hillel
 (٨بخش اول

بخش اول٢ li
شريعت شفاھى  -نسلھاى اوليه
قوم يھود از ديرباز ،مطابق با قانون مدوّن موسوى) (١زندگى
مىكرده است .تا چندين نسل ،به ويژه در دوره داوران و دوره معبد
اول )حدود  ٥٨٦ - ٩٥٠ق.م( اين احكام به طور كامل ،رعايت
نمىشد؛ اما اين عدم مراعات به حدى نبود كه بتوان آن را انكار
قانون موسوى و جايگزينى نظام شرعى ديگرى به جاى آن خواند.
قوم يھود باآن كه گاھى از مجموعه شريعت كه بواسطه وحى
الھى به آنان ارزانى شده بود تخطى مىكردند و انبيا آنھا را به
خاطر خطاھا و گناھانشان سرزنش مىكردند ،پيوسته خويش را به
اين مجموعه وابسته مىديدند .بدين جھت است كه ايشان حتى
در سختترين و مصبيتبارترين زمانھا تورات را مىخواندند و به
آموزهھاى آن عمل مىكردند و تقريباً از ھمان ابتدا با شريعت
بيختا ْو)(٣
ش ِب َعلپِه) (٢و شريعت مكتوب يا تورا ِ
شفاھى يا تُورا ِ
ش ْ
ھمراه بودند.
اطالعات ما درباره خاستگاه و رشد اوليه شريعت شفاھى بسيار
اندك است؛ چون به طور كلى ،از زندگى فرھنگى و معنوى
]يھوديان[ در دوره معبد اول ،تنھا اطالعات پراكندهاى در دست
است .با اين حال ،از اشارهھا و كنايهھاى متنوع كتاب مقدس
مىتوانيم دريابيم كه چگونه شريعت شفاھى براى تفسير و تكميل
ن
شريعتِ مكتوب رشد كرد .اصوالً ،روشن است كه ھر قانو ِ
نوشتهاى از شريعت بايد با سنتى شفاھى ھمراه باشد .در درجه
اول ،سنت شفاھى حتى براى انتقال كاربرد لغات ]يعنى [حتى در
حفظ و حراست و مطالعه يك زبان ،امرى ضرورى است .ھر عقيده
قوانين نوشته ،بايد از نسلى به نسل ديگر منتقل و
يا واژهاى در
ِ
براى نسل جديد تشريح گردد .در آن جا كه واژهھاى ساده يا روزمره
دركارند ،اين امر خود به خود ،به عنوان بخشى از تغييرات عادى يك
زبان زنده بهوقوع مىپيوندد؛ اما ھميشه واژگانى نامأنوستر نيز
وجود دارند كه شرح و توضيح خاصى را مىطلبند .عالوه بر اين،
زبان حتى در محافظهكارترين جامعهھا رشد مىكند و دگرگون

مىشود و اسناد مكتوب يك دوره ممكن است براى نسل بعد
روشن نباشند .قوم يھود تا زمانى كه به عبرى  -زبان كتاب مقدس
 سخن مىگفت و مىنوشت ،انتقال مفاھيم در ميان آن بهآسانى انجام مىپذيرفت؛ اما حتى در آن زمان نيز وجود يك سنت
يا شريعت شفاھى الزم بود تا معانى واژگان را حفظ كند .واژگان
اساسى و ساده در طول قرنھا حفظ شدند و ھرگز باعث نزاع و
درك اشتباه نشدند .اما معانى واژگانى كه كاربرد كمترى داشتند،
مثل اسامى اشياء ،گياھان ،حيوانات و مانند آن ،بدون برخوردارى از
پشتوانه يك سنت شفاھى ،ھرگز قابل كشف نبودند.
تقريباً در ھمان اوايل ،دانشمندان يھودى ،بهناچار ،به عدم شناخت
خويش از برخى واژهھاى تورات )اسفار پنجگانه() - (٤مانند اسامى
حيوانات  -و ناتوانى در تشخيص آنھا اعتراف كردند .در مواردى كه
واژگان توسط فرد بزرگترى كه به طور عملى شيئى را نشان داده
و آن را نام مىبرد براى طالّب تبيين نمىشد ،طولى نمىكشيد كه
معانى آن واژگان از يادھا مىرفت .بنابراين ،وظيفه اصلى شريعت
شفاھى انتقال معانى واژگان بود .بعضى از اين معانى به آسانى
فھميده شدند و بعضى ديگر از وضوح كمترى برخوردار بودند .براى
نمونه ،وقتى كه متن تورات به »شاخهھاى درختان پربرگ« )سفر
الويان  (٢٣:٤٠اشاره مىكند ،به لحاظ زبانشناختى اين واژه
مىتواند بر انواع متعددى از گياھان اطالق گردد .بنابراين ،بر پدر يا
معلم الزم بود كه براى طلبه ]يا فرزند[ توضيح دھد كه منظور،
درخت َم ْو َرد) (٥است .و باز ،در جايى كه متن از طُوطافُوت)(٦
)پيشانى و بازوبندھا( سخن مىگويد ،استادان دورهھاى گذشته
موظف بودند توضيح دھند كه مقصود ھمان چيزھايى ھستند كه
بعداً به تِفيلين) (٧معروف شدند .اين شرحھا كه از نسلى به نسل
ديگر انتقال يافتهاند ،در شريعت شفاھى از چنان مرتبهاى برخوردار
شدند كه براى فھميدن و در نتيجه ،براى زنده ماندن ضرورى بود.
نيازھاى ديگرى پس از اين مرحله نخست پيدا شدند .يكى از اين
نيازھا ضرورت بيان تعريف واژهھا و مفاھيمى است كه در تورات
آمدهاند .ارزشھا و رسوم به ناچار تغيير يافتند و مسائل جديدى
مطرح شدند .بنابراين ،تعريف و تبيين دقيق معانى برخى واژهھا
ضرورت پيدا كرد .مثال ً در »ده فرمان« آمده است» :اما روز ھفتمين،
شبّات) (٨براى يھووا خداى توست؛ در آن ھيچ كار مكن« )سفر

خروج  (٢٠:١٠در ھر عصرى اين امر ،بىدرنگ ،پرسشى كامال ً
كاربردى را مطرح ساخته است» :تعريف كار چيست؟ تعريف
ذكرشده جامع چه چيزھا و مانع چه مواردى است؟« تورات به
صراحت از كارھايى نام مىبرد كه انجام دادن آن در روز سبت حرام
است؛ مانند شخم زدن ،درو كردن ،آتش افروختن ،و پخت و پز نان و
غذا .اما ھر نسلى پرسشھاى خاص خودش را درباره فعاليتھايى
مطرح مىكند كه براى نسلھاى پيشين ناشناخته بودند .و باز اگر
در نص بيان مىشود كه »ھفت روز در سايهبان سايهبان باشيد«
)سفر الويان  (٤٢ :٢٣طلبه بايد بىدرنگ از خود بپرسد كه معناى
»سايهبان« چيست؟ در برخى از دورهھا ،معانى واژگان نزد ھمه
روشن است و چون زندگى ايستاست ،ھر نسل از نسل پيشين
خود تقليد مىكند .اما پرسوجو در قضاياى فرعى و نوآورىھا در ھر
عصرى مطرح مىشود .تعريف دقيق مستلزم قانونگذارى صريح
نيست ،بلكه از شيوهھاى رفتارى مردم كه چه چيزى را بايد انجام
دھند و در اوضاع و احوال گوناگون چه رفتارى بايد از خود بروز دھند،
بهدست مىآيد .حكيمان ھر نسلى تالش كردند تا اين سنتھا را
در قالب معيّنى از تعميم و انتزاع بريزند.
با اين حال ،وظيفه مھم ديگر شريعت شفاھى ،كه مالزم شريعت
نوشتارى حركت كرده است ،به احكامى مربوط مىشود كه بر آداب
و رسوم عاميانه يا واقعيات به رسميت شناخته شده از سوى
كليّت جامعه مبتنىاند ،اما به تفصيل ،در كتاب مقدس توضيح داده
نشدهاند و تنھا راه شناخت آنھا ھمين سنت شفاھى است .براى
نمونه ،تورات درباره ذبح حيوانات اينگونه سخن مىگويد» :از رمه و
گله خود ذبح كن ...چنانكه به تو فرمان دادهام) «.سفر تثنيه
 (١٢:٢١تعيين زمانى كه اين آيه به آن اشاره دارد به ھمين سنت
شفاھى وابسته است .اگر نص حكم مىكند مردى كه ھمسرش
س ِفر كريتوت)) (٩طالقنامه( برايش
را طالق مىدھد بايد يك ِ
بنويسد ،فرض ضمنى آن اين است كه ]اوال ً [راهھاى مختلفى براى
ثبت طالق وجود دارد و ]ثانياً [اين طالقنامه پديدهاى رايج است.
تمام اين وقايع در قلمرو شريعت شفاھى قرار مىگيرد كه بايد از
نسلى به نسل بعد منتقل و به خاطر سپرده شود تا به جامعه در
رعايت احكام شريعت مكتوب ،يارى رساند.
لزوم انتقال رسمى شريعت شفاھى به نسل بعد ،با گذشت زمان

بيشتر احساس شد .در نسلھاى اوليه پس از نزول وحى آسمانى
در كوه سينا ،تمامى جامعه معنا و مقصود ھر عبارتى را
مىدانستند و اقدام عمدى براى ترويج برنامهريزى شده چنين
دانشى امرى زايد بود .در موقع مقرر ،زمانى فرا رسيد كه ديگر،
تمايل طبيعى پدران به آموزش پسرانشان كفايت نمىكرد و تربيت،
موضوع تحصيل آگاھانه و رسمى شد .جوانان وقايع اصلى و تفسير
و توضيح آنھا و چگونگى به عمل در آوردن امور نظرى را از بزرگترھا
و اساتيد خويش مىآموختند.
بنابراين ،مىبينيم كه قانون مدوّن موسوى ،ھمانند ھر شريعت
ديگر ،به چارچوبى كه در قالب آن بتوان مشكالت را مھار كرد ،و نيز
به سنتى زنده كه دانشمندان فاضل و متبحر در ھر دو شريعت
شفاھى و مكتوب اعتبار و شايستگى انتقال آن به ديگران را داشته
باشند ،نيازمند بود .خود تورات يادآور مىشود كه ممكن بود
مسائلى مطرح شود كه نتوان تنھا با بررسى نص ،پاسخگوى آن
بود و مستلزم دانشى تخصصىتر باشد.
 ...ھرگاه داورى موضوعى براى تو دشوار باشد ،ميان خون و خون،
دعوا و دعوا و در ميان ضرب و ضرب ،از مرافعهھايى كه در
دروازهھايت واقع شود .آن گاه برخيز به سوى مكانى كه يھووا
خدايت برگزيده برو و نزد َكھنه و الويان و نزد داورى كه در آن روزگار
باشد رفته مسئلتنما تا تو را در مورد اين داورى آگاه سازند) .سفر
تثنيه .(٩-٨ :١٧
سه تورا)) (١٠تورات آموختگان(
در دوره معبد اول ،ما با يادآورى تو ْف ِ
روبه رو مىشويم كه در مطالعه و تفسير شريعت شركت داشتند.
در آغاز دوره معبد دوم ،زمانى كه عزراى كاتب) (١١بخشى از تورات
را براى مردم قرائت مىكرد ) ٤٤٥ق.م( گروھى از الويان كنار او
مىايستادند تا معناى كامل متن را شرح دھند.
عزراى كاھن و كاتب در ميان تمامى حكيمانى كه به مطالعه و
شرح تورات و آموزش قوم يھود پرداختند ،اولين نفرى است كه به
نام ،شناخته شده است .درباره او گفتهاند كه »بر شريعت موسى
كه خداوند خداى اسرائيل آن را داده بود ،كاتبى ھميشه آماده
بود«) .حزقيال  .(٧:٦وظيفهاى كه او به دوش كشيد مأموريت
تمامى اساتيدى شد كه پس از او آمدند» :چونكه عزرا دل خود را
به طلب نمودن شريعت خداوند و به عمل آوردن آن و به تعليم دادن

فرايض و احكام به بنى اسرائيل مھيا ساخته بود«) .عزرا  (٧:١٠از
اين رو ،او زمينه ساز و طليعه دوره كاتبان بىنام و نشان است؛
دورهاى كه در تاريخ يھودى به دوره كِنِست گِدوال)) (١٢مجمع كبير(
معروف است.
اين دوره كه تقريباً ھمزمان با دوره حاكميت پارس بر سرزمين
فلسطين )حدود  ٣٣٢ - ٥٣٩ق.م( است ،بهدرستى وقايعنگارى
نشده است .ماھيت مجمع كبير دقيقاً مشخص نيست .احتمال
دارد كه نھادى ثابت با اختيارات قانونگذارى و اجرايى ،يا صرفاً نامى
عام براى تمامى دانشمندان دورهاى معيّن ،بوده باشد .در واقع ،به
استثناى تعدادى اندك ،اسامى حكيمان و شخصيتھاى برجسته
ابر ابھام بر اعمال و فعاليتھاى اعضاى
اين دوره ناشناختهاند .اين ِ
مجمع كبير نيز سايه افكنده است و چيزى از رفتار و روشھاى آنھا
در دست نيست .اما از نظر فرھنگى و معنوى ،اين دوره در تاريخ
قوم يھود ،دورهاى سرنوشتساز و تعيينكننده بود و به يھوديت،
چارچوب معنوى يگانه و كامال ً معيّنى داد كه برخالف تغييرات و
اصالحات ،طى قرنھا در سرزمين مقدس و در مناطق آوارگى پا
برجا ماند .كار مجمع كبير با فعاليتھاى حكيمان آن دوره پيوند
سوفريم)) (١٣كاتبان(
خورده بود؛ حكيمانى كه به لقب عمومى ُ
معروف بودند و به گفته تلمود ،به اين نام خوانده مىشدند؛ »زيرا
آنھا تمام حرفھاى تورات را شمرده بودند« )واژه سوفِر در عبرى،
ھم به معناى »نويسنده« است و ھم به معناى »شمارشگر«( .به
اين جمله نبايد در قالب مفھوم محدود و لفظى آن نگاه كرد .اعضاى
مجمع كبير در حقيقت ،نوشتهھاى مقدس را جمعآورى كردند و
درباره اين كه چه كتاب ھايى بايد در كتاب مقدس ،متن رسمى
باشد و چه فصلھايى از ھر يك از اين كتابھا گزينش شود ،تصميم
گرفتند .شكل كنونى كتاب مقدس نتيجه كار آنھاست .تكميل كتاب
مقدس يكى از بزرگترين طرحھاى مجمع كبير ،و نشانه آغاز دوره
حاكميت شريعت شفاھى بود.
زمانى كه كار رسمى كردن كتاب مقدس به پايان رسيد و ھمه
پذيرفتند كه كتاب مقدس ،مرجع اصلى براى پايهريزى زندگى قوم
يھود باشد ،كاتبان با وظيفه برقرارى نظم در ]محتواى[شريعت
شفاھى روبه رو شدند .مجموعهاى عظيم از دست مايهھا ،كه در
طى قرنھا روى ھم انباشته شده بودند ،گوناگون بودند؛ به صورتى

كه تحصيل آن ميسور باشد ،نبودند .كاتبان ابتدا به مطالعه در
سنتھاى شفاھى كه حاوى تفسيرھا ،آداب و سابقهھاى شرعى
بودند پرداختند و دستاورد اصلى آنھا ،برقرارى رابطه ميان اين
ت نوشته بود .ھمين كاتبان بودند كه روشھاى
سنتھا و شريع ِ
ھالخايى( يعنى روشھاى
ھالخا)) (١٤تفسير َ
اصلى ميدراش َ
ھالخا از خود متون كتاب مقدس را متحول
آموختن و بيرون كشيدن َ
ساختند و به رفع تناقضھاى ظاھرى بين متون ،تفسير گزارهھاى
مبھم ،و تحليل و حل مشكالت با تعمق در متن پرداختند .آنان
ھمچنين كوشيدند تا به راهھاى ايجاد نظم در ميان انبوه موضوعھا
دست يابند ،تا انتقال روشمند آنھا را تسھيل كنند.
مجمع كبير ھمچنين ،وظيفه صدور دستورعملھاى بىشمار جديد
را ،براساس نيازى كه مطرح مىشد ،برعھده داشت .بايد يادآور
شد كه جامعه يھوديان در يھوديه) ،(١٥در آغاز دوره معبد دوم از
لحاظ تركيب ]جمعيتى[ و ساختار ،تفاوت فراوانى با جامعه دوره
معبد اول داشت .جمعيت يھوديه از گروھى از بازگشتگان از تبعيد
بابلى) (١٦و باقىمانده جمعيت بومى مقيم آنجا تشكيل مىشد.
آثار تقسيمبندىھاى قديمى و قبيلهاى با اينكه ھنوز باقى بود،
ديگر اھميت زيادى نداشت .امالك ديگر آن تقسيمبندى گذشته را
نداشتند .كاھنان و الويان نيز نمىتوانستند در ھمه شھرھايى كه
زمانى متعلق به آنھا بود ،ساكن شوند .حتى معبد ،دقيقاً مطابق با
نقشه معبد اول ساخته نشد و بسيارى از قسمتھاى آن را
نداشت .برجستهترين چيزى كه در معبد جديد وجود نداشت ،تابوت
عھد) (١٧بود .در مجموع ،حكومت تغيير كرده بود؛ به جاى نظام
پادشاھى كه در دوره معبد اول حاكميت داشت ،اينك كانون قدرت
سياسى به تدريج از نجيب زادهھاى نسل پادشاھى به كاھن
دل
اعظم و شوراى حكيمان) (١٨كه بعدھا به
سنھدرين) (١٩مب ّ
ِ
شد ،در حال جابهجايى بود .تمام اينتحوالت مستلزم صدھا
دستورعمل ومصوبه جديد براى تنظيم حيات فرھنگى ودينى بود.
اين شيوه جديد زندگى در عين حال كه تغيير و پيشرفت را مورد
توجه قرار داد ،به قانون مدوّن موسوى نيز وفادار بود .عھد كبير )نگاه
حميا باب - (٩كه مىتوان آن را اولين قانون اساسى جھان
كنيد به نِ ِ
دانست  -صرفاً يك اعالميه تشريفاتى حاكى از ملزم بودن مردم به
رعايت تمامى احكام تورات نبود ،بلكه پذيرش بسيارى از

دستورعملھا و آداب ديگر را نيز اعالم مىداشت .اعضاى مجمع
كبير ،اينك با وظيفه تھيه الگوھاى ثابت رفتارى در بسيارى از
حوزهھا روبهرو بودند ،كه پيش از اين به تشخيص افراد ،واگذار شده
بود .بر اين اساس ،آنان آيين عبادى منظمى را به وجود آوردند.
سره)) (٢٠بركتھاى ھجدهگانه( دعاى اصلى آيين
مونِه ِ
ِ
ش ُ
ع ِ
عبادى يھودى تا زمان حاضر ،مانند دعاھاى ديگر و آداب مختلف ،در
اصل ،ساخته مجمع كبير است.
كاتبان به مسائل ايمانى نيز توجه داشتهاند .مىتوان مدعى شد
كه در ايام باستان و حتى در دوره معبد اول ،ھيچ تقرير دقيقى از
اين موضوعھا وجود نداشت و آنھا به عنوان بخشى از سنت
عمومى ،بدون تأكيدى خاص ،از يك دوره به دورهاى ديگر منتقل
مىشدند .با وجود اين ،انبيا و مكاتب نبوى ،يا به گفته كتاب
مقدس ،پسران انبيا كانونھاى مطالعه و تأمل بودند .اما در دوره
مجمع كبير ،نبوت خاتمه يافت و نھاد ياد شده با وظيفهاى ديگر،
]يعنى[ انتقال ميراث معنوى انبيا به نسل جديد ،روبه رو شد.
بخشھايى از اين ميراث معنوى در آيين عبادى و دعاھايى كه
كاتبان نوشتهاند ،جاى گرفت و جنبهھايى از آن نيز در تفسيرھاى
شريعت مكتوب منعكس شد .بخشھاى ديگر اين ميراث كه
سرشتى عرفانى داشت ،درقالب درسھاى جداگانه و تا حدى به
سه
طور سرى و مخفيانه ،تدريس مىشد وبعداً درموضوع َم َع ِ
سه ِمركاوا)) (٢٢تدبير الھى( كه
بِ ِرشيت)) (٢١قانونخلقت( و َم َع ِ
بخش آخر از آيين َقباال را تشكيل مىدادند ،وارد شد.
بنابراين ،دوره معبد دوم دورهاى بود كه پايهھاى شريعت يھودى بنا
شد و چھره معنوى قوم يھود براى قرنھاى آينده قالب گرفت.
ق ھم
گمنامى حكيمان اين دوره نشان مىدھد كه آنان به اتفا ِ
فعاليت مىكردند .ھدف آنھا دستيابى به نتايج مورد قبول عموم،
با تصويب مرجعيت عالى روحانى جامعه )مجمع كبير يا سنھدرين،
معروف به شوراى ھفتاد و يك نفره مھتران( بود .اين دوره با اين كه
مشكالت خاص خود را داشت ،در مجموع ،دورهاى بىدغدغه بود
كه در آن تحوالت تدريجى و خوشساختى واقع شد كه دنياى يھود
را براى خيزشھاى اجتماعى آينده آماده مىساخت.
.................) Anotates (...................

Code Mosaic (١
Torah she-be-al-peh (٢
Torah she-bi-khtav (٣
Pentateuch (٤
 ؛ درخچهايى با برگھاى معطر و ھميشه سبزmyrtle tree (٥
totafot (٦
tefilin (٧
Sabbath (٨
Sefer kritut (٩
tofsei Torah (١٠
Scribe Ezra the (١١
Kenesset Gedolah (١٢
sofrim (١٣
midrash halakhah (١٤
Judea (١٥
Babylonian Exile (١٦
The Ark of the Covenant (١٧
Sages Council of (١٨
Sanhedrin (١٩
Shemoneh Esreh (٢٠
Ma'aseh Bereshit (٢١
Ma'aseh Merkavah (٢٢

٣
( عصر زوگوت )زوجھا- شريعت شفاھى
 با دوره حاكميت يونان بر،( تا حد زيادى١)(عصر زوگوت )زوجھا
 دوره سلسله،م( و به دنبال آن. ق١٤٠ - ٣٣٢) فلسطين
، از لحاظ فرھنگى.م( ھمزمان است.ق٣٧-١٤٠) (٢)مونائيم
َ
ْ ح
ُ ش
( )كه فرامين٣)اين دوره دوره مقابله بود؛ مقابله با يونانيان سلوكى

آنھا يورش به دين يھودى بود( ،مقابله با تأثيرھاى ھلنيستى) ،(٤و
د مختلفى كه در طول اين دوره شكل گرفته
مقابله با فرقهھاى مرت ّ
بودند .آغازين روزھاى اين دوره ،در سيطره شخصيتى بزرگ و
صديق)) (٥عادل( بود.
اسطورهاى به نام كاھن اعظم شيمعون َ
ھ َ
نقش تاريخى و تاريخ دقيق حيات شيمعون در ابھامى قابل توجه
فرو رفته است و به احتمال قوى ،اين ابھام ناشى از تشابه اسمى
و لقبى دو شخص مختلف )پدربزرگ و نوه( است .ھمچنين ،ممكن
است علت چنين ابھامى اين باشد كه نام ذكرشده براى بيان
فعاليتھاى تعدادى ازكاھنان اعظم در اين دوره گذار ازحاكميت
پارس وآغاز بيداد سلوكىھا ،بهكار مىرفته است.
يھوديان به خاطر رھايى از سلطه حاكمان پارس ،سرمست و
خوشحال بودند و مدتى با حاكمان جديد يونانىگرا ،به ويژه
سلسله بطالسه) (٦در مصر ،در ھماھنگى كامل به سر بردند .در
بخش نتيجهگيرى كتاب بن سيرا كه در ھمين دوره نوشته شد،
شيمعون به نحو اغراقآميزى ،مورد ستايش قرار مىگيرد و با تمام
شكوه و جالل مقام كاھنى ،از او به عنوان رھبر قوم يھود و فردى
قديس ياد مىشود .در منابع تلمودى او را يكى از »بازماندگان
مجمع كبير« مىدانند .درباره شخصيت او افسانهھا بافتهاند كه در
تمامى آنھا بر آگاھى او از اين واقعيت كه نقطه عطف تاريخ يھودى
به پايان خود نزديك مىشود ،تكيه كردهاند .در عين حال ،او طليعه
ن آن را به نام ،مىشناسيم و بر
دوره جديدى است كه حكيما ِ
اساس نظرھا و احكامشان آنھا را تشخيص مىدھيم .كاتبان
گمنام ،اينك جاى خود را به گروھى كوچك از رھبران مىدھند كه
بعضى بيانات حكيمانه و نوآورىھاى آنان تا به امروز ،باقى است.
با اينكه تأثير فرھنگ يونانى سالھا پيش از آن كه اسكندر كبير بر
امپراتورى پارس غلبه كند در شرق نمايان بود ،در فرھنگ و زندگى
فلسطينيان ريشه عميقى ندوانيده بود .حتى زمانى كه
دل شده
اسكندريه) (٧به مركزى قدرتمند براى فرھنگ يونانىگرا مب ّ
بود ،عمدتاً يھوديان مصر بودند كه نفوذ آن را حس كردند و يھوديان
مستقر در فلسطين عموماً با جنبه ديگرى از اين فرھنگ يونانى،
يعنى يونانىمآبى ظاھرى ،روبه رو بودند كه گونهاى قديمى از
شرقگرايى بود و موجب اختالط آرايهھاى ظاھرى فرھنگ يونانى با
خاور نزديك شده بود .يونانىمآبى به
جنبهھاى گوناگون فرھنگ
ِ

آسانى با فرھنگھا و اديان پارسى و سورى درآميخت ،اما به خاطر
ن اعضاى مجمع كبير نتوانست با دين يھودى تركيب
طبيعت ايما ِ
شود .در آن زمان و تا چند نسل بعد ،اين آشتىناپذيرى،
رويارويىاى ميان فلسفه يونان و روح يھوديت تلقى نگرديد .در
محدوده رابطه ميان ايندو جھان كه در ظاھر بسيار متفاوت به نظر
مىرسيدند ،احترام متقابل در سطح بااليى وجود داشت .جلوهھاى
ظاھرى تمدن يونانى ،بسيارى از يھوديان را مجذوب خود ساخته
بود و براى جذب مردم يھوديه به يك پادشاھى يونانى مآب بزرگتر،
فشارى دائمى و رسمى ،به ويژه از سوى اعضاى طبقات
برخوردارتر يھوديه ،كه در پى يارى رساندن به اين التقاط دينى)(٨
ِ
بودند ،وجود داشت.
با پيدايش فرقهھاى دينى كه در منابع يھودى  -يونانى به
حسيديم)) (٩در لغت به معناى پارسايان( معروفند ،اين روند تعديل
َ
شد .رھبران روحانى اين اقليت ،شاگردان و وارثان فاضل اعضاى
مجمع كبير بودند .حاكمان سلوكى فشارھاى سياسى را فزونى
بخشيدند كه در نھايت ،به تصويب اولين فرمانھاى زورمدارانه در
تاريخ يھود انجاميد كه دقيقاً موجوديت دين يھودى را نشانه رفته
بود .در نتيجه اين فرمانھا ،فراگردى دو سويه در ميان قوم يھود آغاز
شد؛ از سويى آزار وحشيانه و از سوى ديگر سرپيچى سرسختانه
ھارگ ِواَل
در مقابل تجاوز به حريم تورات ،كه الھام گرفته از مفھوم يِ ِ
يَ َع ُوور)) (١٠بگذاريد بميرد تا مرتكب گناه نشود( بود .اين آمادگى
براى تحمل رنجھا و حتى جان دادن به جاى خيانت به ايمان
حقيقى ،در منابع تلمودى و در كتب مكابيان) (١١منعكس شده
است .ھمزمان ،صاحبمنصبان يھودى با صدور احكام و فرمانھايى
درصدد تضعيف دوستى و برادرى يھوديان با غيريھوديان برآمدند.
مردم تمامى اين فرمانھا ومقررات خشك را بهآسانى
نمىپذيرفتند ،اما به موقع خود ،اين فرمانھا و مقررات به بخشى از
دل شدند.
َ
ھالخا و سنت فرھنگى يھود مب ّ
اين دوران ،ھمچنين سخت محتاج فعاليت و تالشى خالّق براى
وضع احكام معقول و بازدارنده ،در برابر آمادگى مؤمنين پرشور و
پرحرارت براى جانفشانى در راه انجام تكليف دينى خويش بود.
شبّات مجاز مىشمرد ،دستكم
فرمانى كه جنگ دفاعى را در روز َ
مونائيم و
در »كتاب مكابيان« به َم َت ْتيا) ،(١٢مؤسس سلسله َ
ح ْ
ش ُ

اولين شورشى عليه سلوكىھا ،نسبت داده شد .اين فرمان،
سرانجام به صورت يك حكم با پشتوانه متن كتاب مقدس درآمد و
شبّات در زمان جنگ و بحران مجاز
بيانگر آن بود كه نقض ]احكام[ َ
است .تعاريف و مصوبّات مشابھى نيز در طى قرنھا به اقتضاى
ضرورت دوران آشوب ،اضافه شدهاند.
مونائيم كه با نام قيامى دينى و مردمى با
پيروزى شورش َ
ح ْ
ش ُ
حسيديم آغاز شده بود ،در عمل به آزادى يھوديه و
رھبرى َ
فلسطين از يوغ سلطه خارجى انجاميد .تا مدتى چنين به نظر
مونائيم )اعضاى يك خانواده كاھنى ،كه
مىرسيد كه حاكمان َ
ح ْ
ش ُ
از طرف خود مقام كاھنى اعظم را براى خويش برگزيده بودند( قدرت
اجرايى و سياسى را در دست خواھند گرفت و در عين حال،
حوِر
حكيمان و دادگاه شرع ) ١ت٣ ،بِت دين) (١٣ظاھراً از ِ
مونائيم
َ
ھيِھوديم) (١٤گرفته شده است ،كه بر روى سكهھاى َ
ح ْ
ش ُ
ضرب شده بود( امور داخلى را با روشھاى جاافتادهاى اداره خواھند
مونائيم به
كرد .اما اين وضعيت دوام نياورد؛ چرا كه حاكمان َ
ح ْ
ش ُ
صدوقيان() (١٥اقبال نشان
داليل سياسى يا جز آن ،به ِ
صدوقيم ) َ
دادند و كشور بار ديگر بر اثر نزاع از ھم پاشيد.
صدوقيان بسيار ناچيز است .تعداد آنان اندك
اطالع ما از خاستگاه َ
بود ،اما چون در ميانشان كاھنان و افراد ثروتمند زيادى وجود
صدوقيان
داشتند ،از نفوذ اجتماعى گستردهاى برخوردار شدندَ .
رسماً از محافظهكارى دينى طرفدارى مىكردند و شريعت
شفاھى ،سنتھا و احكام برآمده از آن را انكار مىنمودند و تنھا
خواھان بازگشت دوباره شريعت نوشته بودند .در نھايت نيز ،مثل
قرائيم) (١٦كه چندين نسل بعد ظھور كردند ،مجبور شدند كه براى
حفظ رضايتبخشى شريعت مكتوب ،سنت شفاھى خاص
خودشان را ايجاد نمايند .دلمشغولى اصلى آنھا محدود كردن اعتبار
شريعت مدوّن موسوى به حوزه كارھاى عملى در معانى خاص آن
بود تا به اين وسيله ،تقليد از تمدن يونانى را تسھيل كنند.
صدوقيان بخشى از اصول اعتقادى مورد قبول قوم يھود در آن ايام،
َ
مانند اعتقاد به جاودانگى روح ،اجر و پاداش اخروى و رستاخيز
مردگان ،را نيز انكار مىكردند.
صدوقيان برخالف فراخوانىشان به بازگشت به عقايد و الگوھاى
َ
رفتارى گذشته ،درحقيقت ،فرقهاى بدعتگزار بودند .توده مردم،

حسيديم نبودند ،راھى را در پيش
شامل كسانى كه ھوادار خاص َ
گرفته بودند كه فريسيان )پروشيم) ،(١٧يعنى عزلتگزيدگان؛ ظاھراً
اصطالحى است كه فقط ديگران براى فريسيان به كار مىبردند(،
مونائيم كه برخالف نظر رھبران
پيشگامان آن راه بودند .حاكمان َ
ح ْ
ش ُ
فريسى سنھدرين ،خود را پادشاه معرفى مىكردند ،در تفكر،
صدوقيان شدند .در نتيجه ،روابط ميان پادشاه و سران
مجذوب فرقه َ
سنھدرين به تيرگى گراييد و در روزگار اسكندر ينايى با مداخله
عوامل خارجى ،اين وضعيت به نزاعى آشكار بين حسيديم و
مزدوران اسكندر انجاميد.
اطالعات درباره رھبران اين دوره پراكنده است .رياست عالىترين
نھاد روحانى سنھدرين ،بر عھده زوگوت)دو انسان فرھيخته( بود كه
يكى از آن ھا ناسى)) (١٨رئيس( و آن ديگرى ،قائم مقام وى يعنى
آو بِت دين)) (١٩رئيس دادگاه شرع( بود .به ھيچ طريقى نمىتوان
به اھميت دقيق اين زوج كه ظاھراً نماينده دو مكتب فكرى
قانونگذارى بودند ،پى برد؛ ولى روشھاى گوناگونى كه از آنھا دفاع
مىكردند ،داراى موارد مشترك بسيارى بود كه به استثناى چند
اصل و حكم كلى ،از اغلب آنھا اطالعى در دست نداريم .تنھا
شخصيتى كه از اين دوره مىشناسيم ،ناسى شيمعون بن
شاطَح) (٢٠است كه در دوره حاكميت اسكندر ينايى مىزيست.
شيمعون برادر زن اسكندر بود و از اينرو ،از جايگاھى واال و
مصونيتى ويژه در مقابل اقدامات پادشاه برخوردار بود .او به عنوان
صدوقيان ،در كشمكشى دائم با
يكى از جنجالىترين مخالفان َ
اسكندر قرار داشت .تالش جسورانه او در وارد آوردن فشار بر
پادشاه براى پذيرفتن مرجعيّت سنھدرين ناكام ماند و به شعلهور
نمودن آتش آشوب در ميان مردم ،تعبير شد .پس از مرگ اسكندر،
ش ْلمونين )شلومصيون() (٢١به جاى او بر تخت نشست و
بيوه او َ
حكومت او در تلمود به اختصار» ،عصر طاليى« توصيف شد.
مونائيم حاكم بود،
ش ْلمونين وضعيتى را كه در ابتداى دوره َ
َ
ح ْ
ش ُ
دوباره برقرار ساخت .يعنى رسيدگى به امور دينى داخلى در اختيار
سنھدرين قرار گرفت و برادرش شيمعون با بھرهبردارى از موقعيت
خود به ايجاد تغييرات وسيع دست زد .او از راهھاى گوناگون و اصوال ً
از راه شدت بخشيدن به گفت وگوھاى عقيدتى آتشين ،موفق شد
صدوقيان و حاميان آنھا را از سنھدرين بيرون براند؛ از آن
تا رھبران َ

زمان به بعد ،نھاد ياد شده در انحصار فريسيان قرار گرفت .او آخرين
آثار و ريشهھاى بت پرستى و جادوگرى را از ميان برداشت و براى
رسيدن به اين مھم ،معيارھاى سختى را به خدمت گرفت و
سرانجام موفق شد تا اصل »حكومت تورات« را )يعنى اينكه
شريعت تورات و اراده خدا بايد تعيين كننده رفتار كل امت باشد( به
عموم مردم بقبوالند .پافشارى او بر اجراى ظاھر نص صريح
شريعت ،او را با يك مصيبت شخصى روبهرو ساخت؛ آنگاه كه
پسرش به انجام عمل ناروايى متھم شد ،او به خاطر حفظ اصول
محاكمات رسمى ،با اعدام فرزندش موافقت كرد تا روش قضايى
معتبرى براى نسلھاى آينده ايجاد كند ١ .معون بن شاطَح،
٣شيمعون بن شاطَح فرمانھايى نيز از خود بر جاى نھاد كه
معروفترين آنھا حكمى است كه براى افزايش حقوق زنان و تثبيت
ھر چه بيشتر خانواده صادر كرد كه جانشين كتوبا)) (٢٢عقد
رسمى ازدواج( گرديد.
فعاليتھاى اين »زوجھا« و اشاعه نظاممند شريعت شفاھى،
دانشمندان بزرگ را حتى در زمانى كه قدرت و اختيارات واقعى
سياسى و كاھنى اعظم در دست ديگران بود به رھبران قوم يھود
م ْعيا) (٢٣و اَ ْوطَ ْل ُيون) (٢٤كه رھبرى سنھدرين را
دل ساختِ .
ش َ
مب ّ
در نسل پس از  ١معون بن شاطَح٣ ،شيمعون بن شاطَح بر عھده
داشتند ،از پدر و مادرھايى نوآيين به دنيا آمده بودند و ازاينرو ،ازقرار
معلوم ،اصالت اجتماعى سطحپايينى داشتند .باوجود اين ،قوم
يھود آنھا را رھبران حقيقى خويش مىپنداشت وآنھا را بركاھن
اعظم ،حتى در اوج مقبوليتش ،ترجيح مىداد .اين عبارت تلمود را
كه حكمت تورات »گرانبھاتر از مرواريد« است )به اين معنا كه از
كاھن اعظم كه به مقدسترين مكانھا پا مىگذارد گرانبھاتر است(
ھمه قوم پذيرفته بودند.
.................) Anotates (...................
)era of the zugot )pairs the (١
Hasmonean (٢
Seleucid Greeks (٣
Hellenistic (٤
Simeon Ha-Tzadik (٥

House of Ptolemy (٦
Alexandria (٧
syncretism (٨
Hasidim (٩
yehareg ve-al ya'avor (١٠
Maccabees Books of (١١
Matatias (١٢
bet din (١٣
Hever ha-Yehudim (١٤
)Sudducees( Tzedokim (١٥
Karaites (١٦
Perushim (١٧
. isan (١٨
din av bet (١٩
Simeon Ben Shetah (٢٠
)Salome )Shlomzion (٢١
 (٢٢نetubah
Shema'ya (٢٣
Avtalyon (٢٤

٤
تَنّائيم)(١
شروع دوره تَنّائيم را به طور دقيق ،مىتوان ھمزمان با ھيلل) (٢و
ماى) (٣در آغازين روزھاى حكومت ھيروديس دانست .تَنّا) (٤به
َ
ش ّ
كسى گفته مىشود كه تحصيل مىكند و آنچه را از اساتيد خود
آموخته ،باز مىگويد و به ديگران منتقل مىسازد .در اين دوره،
سنت عمومى شريعت شفاھى ،به شبكهاى از قوانين كه به طور
دقيق تقرير يافته و به طور موضوعى يا به گونهاى كه بتوان آن را به
خاطر سپرد ،مرتب شدهاند ،تبديل گرديد .دانشمندان اين عصر در

پذيرش اين عنوان بسيار تواضع مىكردند .چون در واقع ،اين عنوان
سرآغاز خال ّقيتى مستقل و حياتى در بسيارى از زمينهھا ،و
سرانجام ،نوآورى و ابداع در شكل و محتوا بود .اين دوره با
كشمكشھا و بحرانھاى داخلى و خارجى نيز ھمراه بود .انھدام
ساختمان معبد )بيتالمقدس( در سال  ٧٠ميالدى ،توسط روميان،
تجديد بناى بافت كلى زندگى دينى را امرى اجتنابناپذير ساخته
بود .با آن كه مينيم)) (٥بدعتگذاران ،به ويژه گنوسىھا( و
فرقهھاى مسيحى خطر بزرگى را براى وحدت دينى داخلى به
وجود آورده ،و قوم بنىاسرائيل از شكنجه به دست ظالمان بيگانه
در رنج بودند ،از درون ھمين بحرانھا ،فرھنگ يھودى شكوفا شد.
آنچه اين دوره را ممتاز ساخته است ،روشھاى نوين تحقيق است؛
از نظر دانشمندان جديد ،اين دوره بيانگر انتقال به عصرى است كه
به طور كاملترى واقعهنگارى شده است .در حالىكه تحقيق در
دوره پيش از تَنّائيم ،به استثناى چند نام كه از البهالى اين اجماع
عظيم سر بيرون آوردهاند ،به صورت جمعى و بدون ذكر نام بود،
اينك با دانشمندان منفردى آشنا مىشويم كه شخصيت آنھا به
صورت چند بعدى و به روشنى ترسيم شده است .آنھا را نه تنھا
براساس روش تحقيق و تدريس ،كه از روى رفتارھا و حتى قيافه
ظاھرى نيز مىتوان توصيف كردُ .يوحانان بن زكّاى) (٦از چھرهھاى
شاخص اين عصر است كه تالش كرد تا از شاگردان بارز خود،
توصيفى مختصر ارائه كند:
ربى اليعزر بن ھورقِنس) ،(٧منبع مستحكم آب است كه ھرگز
ح َننيا (٨)،رحمت بر
يھوشو َ
ع بن َ
قطرهاى از آن به ھدر نمىرود؛ ربى ُ
سه بن كھن (٩)،حاسيد )انسان
آن مادرى كه او را بزاد؛ ربى ُيو ِ
متقى( است؛ ربى شيمعون بن نَ َتناِل) (١٠پرھيزگار و از گناه
گريزان؛ ربى اليعزر بن َعراخ (١١)،چشمهاى بىپايان است.
داستانھا و حكايتھاى بىشمارى از تَنّائيم ،و خصوصيات فردى و
شخصيت آنان سخن مىگويند و آنھا را به درون زندگى ما وارد
مىسازند .در ھمين دوره فردگرايى بود كه آن دسته از دانشمندان
را كه منصبى شرعى دريافت مىداشتند َربّى) (١٢ناميدند ،ولى
سميخا) (١٣نگرفته بودند ،ھمچنان به ھمان
بقيه دانشمندان كه ِ
نام خودشان شناخته مىشدند .اين ابداع به افزايش شمار
دانشمندان و ارتقاى رتبه آنھا انجاميد.

ماى موجب ظھور پديدهاى جديد در زندگى يھودى -
ھيلل و َ
ش ّ
شكلگيرى و بروز دو مكتب كه به نام خود آنھاست )بت ھيلل و بت
ماى) - ((١٤شدند .برخالف تمام مشاجراتى كه بين آندو بيداد
َ
ش ّ
مىكرد ،ھر دو مكتب در چارچوب يھوديتى كه بهطور سنتى
ھالخايى ميان اين دو
پذيرفته شده بود ،قرار داشتند .نزاعھاى َ
مكتب تا چندين نسل ادامه يافت و سرانجام ،ديدگاهھاى مكتب
ھيلل حاكم گرديد .ھر دو مكتب ،تا حدودى بيانگر شخصيت
سنھدرين ،در خانوادهاى
پايهگذاران خود ھستند .ھيلل،
ناسى َ
ِ
ثروتمند به دنيا آمد ،اما در تنگدستى شديد ،براى تحصيل به
اورشليم رفت .بااين حال ،او از پذيرش ھرگونه كمك مالى از سوى
بستگانش سر باز زد .وى به خاطر پيشرفتھاى غيرقابل انتظارش
به مقام ناسى نايل آمد؛ اما برخالف جايگاه بلندش ،ھرگز تماس با
مردم عادى و رفتار متواضعانه و سادهاش را ترك نكرد .اندرزھاى
كوتاه و پرمغز او از بلند نظرى ،پرھيزگارى و عشق وى به انسان
ماى ،معمارى است كه به
حكايت مىكنند .از سوى ديگر َ
ش ّ
ى بيش از حد ،بر آنچه انجام مىداد ،شھره بود.
صداقت و پايدار ِ
ماى زود به خشم مىآمد و درباره
برخالف
ھيلل خوشمشربَ ،
ش ّ
ِ
خود و ديگران با موازين خشك و سخت قضاوت مىكرد .شاگردانش
نيز تا حد زيادى به او شبيهاند؛ آنان بذلهگويى ،حاضرجوابى و
سختگيرى در قضاوت را از او فراگرفتند و با اينكه در اقليت بودند،
در شرايط مساوى ،در مقابل مكتب بسيار ليبرال ھيلل ايستادند.
مشاجرهھاى ميان دو مكتب ،اغلب بسيار داغ و گاھى شونتآميز
بود .حكايت معروفى است كه مىگويد:
روزى بتپرستى نزد ھيلل آمد و پافشارى كرد كه مىخواھد تمام
تورات را در حالى كه روى يك پاى خود ايستاده است بياموزد .ھيلل
براى آن كه شريعت يھودى را دريك جمله معرفى كرده باشد ،در
جواب وى يكى از مشھورترين اندرزھاى خود را چنين بيان داشت:
»آنچه را كه براى خود نمىپسندى براى ديگران نيز روا مدار .اين
است تمام تورات؛ حال برو و بياموز«.
شاگردان ھيلل با صبورى و فروتنى كامل ،موفق شدند كه قلوب
خر خويش سازند و مقام ناسى بيش از چھارصد
دانشمندان را مس ّ
سال  -تا زمانى كه سنھدرين از بين نرفته بود  -در دست نوادگان
خانواده ھيلل بود .وارثان ھيلل كه عنوان محترم َربّان)) (١٥استاد(

به آنھا اعطا شده بود ،به استثناى چند وقفه كوتاه ،ھدايت و
راھنمايى دانشمندان را به عھده داشتند و رھبران حقيقى قوم
بودند كه ھم مردم و ھم مراجع و نھادھاى رسمى آنھا را قبول
داشتند.
يكى از وقفهھايى كه در حاكميت متوالى مكتب ھيلل پديد آمد ،با
نام يكى از بزرگترين تَنّاھا گره خورده است كه شايد يكى از
بزرگترين دانشمندان يھودىاى باشد كه تاكنون معرفى كردهايم .او
كسى نيست مگر ُيوحانان بن زكّاى .اين جوانترين شاگر ِد ھيلل
ساليان زيادى )به نقلى ١٢٠ ،سال( در جھان زيست .پس از
تخريب معبد دوم در سال  ٧٠ميالدى ،تجديد بناى بافت اصلى
زندگى يھودى بر دوش او افتادَ .ربّان ُيوحانان بن زكّاى مخالف
شورش عليه روميان بود؛ چون معتقد بود كه اين شورش محكوم به
شكست است و عواقب وخيمى خواھد داشت .او پيش از سقوط
اورشليم از اين شھر گريخت و در يَ ْونِه) (١٦با جلب رضايت
وسپاسين)) (١٧كه بعدھا امپراتور شد( ،يك مركز دينى بنا نھاد و
ميراث مكتب ھيلل را دنبال كرد.
پس از تخريب معبد ،او در تأسيس مركز جديدى براى قوم يھود و
كمك رساندن به آنھا براى سازگار شدن با شرايط جديد ،با چالش
روبهرو شد؛ شرايطى كه ايجاب مىكرد ،حال كه معبد از گردونه
خارج شده است ،تب و تاب دينى به نقطه كانونى ديگرى معطوف
شودُ .يوحانان بن زكّاى ده دستورالعمل مھم و فورى صادر كرد تا
ھالخا را با واقعيت جديد وفق دھد و خاطره
بتواند زندگى يھودى و َ
معبد را  -تا زمانى كه بتوان آن را تجديد بنا كرد  -در يادھا زنده نگه
دارد .ھمين واقعيت كه يھوديان توانستند حيات ملى و فرھنگى
خويش را طى دو ھزار سال گسترش دھند ،گواه موفقيتآميز بودن
تالشھاى زكاى است.
نسل بعدى تحت اشراف سه دانشمند قرار داشت كه ھر كدام
داراى شخصيتى برجسته بودند .رياست سنھدرين بر عھده  ١بّان
گمليئلَ ٣ ،ربّان گمليئل) (١٨بود )او به ربى گمليئل يَ ْونِهاى شھرت
يافت تا از پدر بزرگش متمايز شود( .وى سنھدرين را چون نھادى
بسيار قدرتمند رسميت داد و براى تبديل آن به يك مرجع
قانونگذارى و داراى صالحيت قضايى براى قوم يھود ،تالش كرد.
برخالف فضل و كمال مورد قبول او ،سختگيرى و قاطعيتش ھرچند

كه دليلى مقبول و مھم داشت ،موجب رنجش خاطر ھمقطارانش
گرديد و حتّى تا جايى پيش رفت كه مدتى از رياست سنھدرين كنار
ھورقِ ُنس) (١٩مشھور به
گذاشته شد .برادر زن او ربى اليعزر بن ُ
ربى اليعزر كبير) ،(٢٠پسر يك خانواده بسيار ثروتمند بود و تقريباً در
سنين باال به تحصيل پرداخت؛ اما استعداد و حافظه خارقالعاده و
شخصيت پرجذبهاش ،خيلى سريع او را تا مرتبه دانشمندان طراز
اول پيش برد .معلم مخصوص او دربارهاش گفته است» :اگر تمام
دانشمندان بنى اسرائيل در يك كفه ترازو قرار گيرند و ربى اِلي ِعزر در
كفه ديگر آن ،او سنگينتر از ھمه آنھا خواھد بود «.با آن كه استاد
ماى
رسمى اليعزر ،ربى ُيوحانان بن زكاى بود ،وى از مكتب َ
ش ّ
ھالخايى به محافظه كارى گرايش
جانبدارى مىكرد و در احكام َ
داشت .در يك مورد كه او از پذيرش رأى اكثريت سرباز زد ،حكيمان
مجبور شدند پس از كشمكشى غمانگيز ،به طرد او حكم كنند ،كه
طى آن از او به عنوان شخصى ياد شد كه از نيروھاى طبيعى و از
ع)(٢١
يھوشو َ
قادر متعال استمداد مىطلبد .دوست و رقيب او ربى ُ
پس از آن واقعه ،جمله مشھورى بر زبان راند به اين مضمون كه
تورات ديگر در آسمان سكونت ندارد ،بلكه به قضاوت اكثريت
حكيمان روى زمين سپرده شده است .با وجود چنين برخوردھايى،
ربىاليعزر نزد معاصرانش مورد احترام و تكريم بود و فرمانھاى او در
زمره شالودهھاى ميشنايى شريعت شفاھى محسوب مىشوند.
ح َن ْنيا شخصيتى كامال ً متفاوت بود؛ فرد فقيرى كه از راه
يھوشو َ
ع بن َ
ُ
آھنگرى گذران زندگى مىكرد ،ولى با وجود اين ،بدون ترديد
دانشمندى سرآمد و برجسته در روزگار خويش بود .او مردى
بدقيافه توصيف شده است كه به واسطه خردش ،تمام كسانى را
كه با او ديدار مىكردند  -چه دانشمند و چه مردم عادى ،چه
يھودى و چه اعضاى خانواده حكمرانان روم ،كه او به ھنگام ديدارش
از روم به عنوان نماينده ملت يھود با آنھا مالقات كرده بود  -شيفته
خويش مىساخت .او مردى شوخطبع و دوستداشتنى و برخوردار
از عشق و احترام جھانى بود.
اين سه حكيم رھبرى گروه بزرگى از دانشمندان را در »باغ انگور
يَ ْونِه« بر عھده داشتند .دستاوردھاى علمى و گفتوگوھاى
ھالخايى آنھا در يِشيواھا)) (٢٢مدارس علميه( يكى از پايهھاى
َ
مھم ادبيات ميشنايى را ايجاد كرد .دليلى كه از حكيمان مختلف

نقل مىشد و تلخيصھايى از احكام صادره از سوى آنھا ،كه طى
يك جلسه خاص ِ يك يا چند روزه بيان مىشد ،اغلب بدون اينكه
دويوت)(٢٣
ويرايش شود در رساله خاصى از ميشنا با عنوان ِ
ع ُ
)شھادات( ثبت مىشد .اين گروه ]از دانشمندان [شامل چند تن از
سالخورگان كه قبل از تخريب معبد فعال بودند و مردان جوانترى كه
نفوذ آنھا تنھا تا يك نسل بعد ادامه يافته بود ،مىشد .در ميان
شاگردان كوچكتر ،به اسامى تعدادى از دانشمندان برمىخوريم كه
بعدھا در زمان تكميل ميشنا ،دانشمندانى سرشناس شدند.
شخصيتھاى بسيارى ازجمله حكيم ارجمند ،ربى دوسا
ھركيناس) ،(٢٤جوان تابناك و سرشناس؛ ربى اِلعازار بن
بن َ
َع َزريا (٢٥)،كه در سن  ١٨سالگى ،در حالى كه نامزد مورد توافق
عل بن
ھمه بود ،به مقام ناسى منصوب شد؛ ربى
ييشما ِ
ْ
اِليشاع) (٢٦منطقى و ميانهرو؛ و ربى طَرفُون) (٢٧كاھن عجيب و
غيرعادى ،مردى باسخاوت و متواضع با شوخطبعى خاص خود ،كه
معموال ً شوخىھاى او عليه خودش بود .ھمچنين در بين اينگروه
به ربى َعقيوا برمىخوريم كه درحال برداشتن گامھاى اوليه در
مسير رھبرى نسلآينده بود.
 ١ى عقيوا بن يوسف٣ ،ربى عقيوا بن يوسف كه نامش در تمام
طول و عرض جغرافيايى جھان طنينانداز است ،شخصيتى بزرگ و
رمانتيك بود كه بر تمام ھمروزگارانش سايه افكنده بود .او در
خانوادهاى معمولى چشم به جھان گشود و پدرش )يا احتماال ً
پدربزرگش( آھنگر بود .او خود شبانى بىنھايت پرھيزگار ،اما
ھاآرص)) (٢٨مردم امى( محسوب
مه
بىسواد بود؛ يعنى يكى از َع ِ
ِ
حل) (٢٩دختر يكى از ثروتمندترين مردان اورشليم
مىشد .را ِ
عاشق وى شد و حاضر شد كه با وجود تنگدستى و بىسوادى
َعقيوا ،با او ازدواج كند؛ چرا كه به خصوصيات و ويژگىھاى برجسته
حل ،در فقر
او پى برده بود .اين زوج جوان با ردّ حمايت ]مالى[ پدر را ِ
و تنگدستى شديد زندگى كردند و َعقيوا در سن  ٤٠سالگى به
فراگيرى دانش مشغول شد و چون در سنين نسبتاً باال به به اين
كار پرداخته بود ،بينشى عميق و ژرف داشت و به ھر مسئلهاى با
رويكردى جديد نگاه مىكرد .او به توصيه ھمسرش ،چندين سال
خانه وزندگىاش را ترك كرد و در ديار غربت ،زير نظر بزرگترين
ع و ربى اِلي ِعزر ،به تحصيل
يھوشو َ
دانشمندان عصر ،چون ربى ُ

حل چنان تنگدست و فقير شد كه
پرداخت .در طول اين مدت ،را ِ
ناگزير براى تھيه غذا ،موھاى خود را تراشيد و فروخت .وقتى َعقيوا
به ھمراه شمار زيادى از شاگردان خود بهمنزل بازگشت ،ھمسر
ژنده پوش او كه قامتش زير بار سختى و اندوه خميده شده بود،
محجوبانه جلو آمد و به او خوشامد گفتَ .عقيوا رو بهشاگردانش
كرد و گفت» :درحقيقت ،دانش من و شما از آن اوست «.او
ھمچنين بيان داشت كه مرد ثروتمند »كسى است كه ھمسرى
داشتهباشد كه اعمال و كردارھايش باارزش باشد«.
اگرچه َعقيوا حركت خويش را به عنوان شاگرد حكيمان يونه آغاز
كرد ،آنھا خيلى زود به فضل و شخصيت جذاب او اعتراف كردند و از
او خواستند كه به عنوان يك ھم درس ،ھم رتبه آنھا و در كنار آنھا
قرار گيرد و در چند سفر ھيأتھاى نمايندگى سياسى به روم ،آنھا
را ھمراھى كند .او از آن جا كه عمرى طوالنى )بنا به نقلى١٢٠ ،
سال( كرد ،رھبر نسل بعدى حكيمان نيز شد .در سال ١٣٢
ميالدى ،وقتى كه قيام بَر كُوخبا) (٣٠عليه روم آغاز شد ،ربى عقيوا
برخالف بيشتر حكيمان ھمروزگار خويش ،نهتنھا از اين شورش به
شدت حمايت كرد ،حتى اعالن داشت كه بَر كُوخبا شايد ھمان
ح ]منجى يھود[ باشد .ظاھراً ھمين َعقيوا بود كه به رھبر
ما ِ
شي َ ْ
شورش لقب بَر كُوخبا ]يعنى پسر ستاره ،كه اشاره دارد به آيهاى
كه مىگويد »ستارهاى از يعقوب طلوع خواھد كرد«( )سفر اعداد
 [٢٤:٢٧اعطا كرد .چنين به نظر مىرسد كه ربى َعقيوا پيش از اين
شورش ،سفرھاى زيادى به سراسر دنياى يھودى از بابِل تا مصر،
شمال افريقا و واليات گل) (٣١انجام داد تا سرمايهاى جمعآورى كند
و حمايت ھاى سياسى را فراھم آورد وشايد حتى ترتيب
يكشورش مشابه را درروم بدھد؛ او دربازگشت به فلسطين،
ھزاران نفر از شاگردان خود را در ركاب بَر كُوخبا قرار داد.
لشكريان روم مصمم بودند كه شورش را در ھم بكوبند و از اين
روى ،در نتيجه تعقيب »سياستِ زمين سوخته« جنگى سخت
درگرفت كه به نابودى سرزمين يِھودا منتھى گشت .اين جنگ حدود
يك ميليون قربانى در پى داشت كه از جمله آنھا يك نسل كامل از
شاگردان َعقيوا بودند .پس از آن كه روميان شورش را سركوب
كردند امپراتور ھادريان) (٣٢چندين حكم سخت گيرانه و شديد صادر
كرد كه از جمله آنھا ،منع يادگيرى تورات بودَ .عقيوا كه معتقد بود

يادگيرى تورات اساس حيات يھودى است ،با وجود خطرھايى كه
وى را تھديد مىكرد ،آشكارا به آموزش تورات پرداخت .ھنگامى كه
دوستى نسبت به خطرھاى اين كار به وى ھشدار داد ،او در
پاسخ ،اين حكايت معروف را بيان كرد:
روباھى ،ماھىھايى را در آب مىبيند كه از تور مىگريزند؛ به آنھا
پيشنھاد مىكند كه بيايند و در خشكى زندگى كنند .آنھا در پاسخ
مىگويند :اى روباه ،تو زيركترين حيوان روى زمين نيستى ،بلكه يك
احمقى .وقتى كه ما در آب ،كه محيط زيست ماست با ترس
زندگى مىكنيم ،در خشكى كه با مرگ خويش مواجه ھستيم اين
ترس و دلھره چقدر بيشتر خواھد بود!
ربى َعقيوا پيش از آن كه تحت تعقيب روميان قرار گيرد ،موفق شد
كه گروه جديدى از شاگردان جوان را تربيت كند كه بعدھا رھبران
نسل آينده شدند .او پس از شكنجه و آزار ،چونان يك شھيد و در
م ْع ييسرائل )بيان توحيد الھى() (٣٣بر لبانش
حالىكه دعاى ِ
ش َ
جارى بود جان به جان آفرين تسليم كرد .روشھاى آموزشى و
ھالخايى او توسط شاگردان پر شمارش ادامه يافت و اساس
نظام َ
دوام و پويايى شريعت شفاھى گرديد؛ چنانكه روىكرد او به عرفان
نيز در قرنھاى بعدى پايه و اساس مطالعه و تحصيل در اين موضوع
شد.
شناخت ما نسبت به شاگردان َعقيوا در مقايسه با ديگر نسلھاى
تَنّائيمطبيشتر است .ما در ميان اين نسل ،ربى يھودا بن اِ ْلعاى)(٣٤
را مىيابيم كه شخصيتى معتدل و ميانهرو بود و از مصالحه با
حكمرانان رومى جانبدارى مىكرد؛ شاگردى مؤمن كه تفسيرى به
سبك ربى خويش بر سفر الويان با عنوان تُو َرت ُك َھنيم) (٣٥نوشت.
ربى مئير انسانى تيزھوش و با استعداد بود كه درخشش ناگھانى
شكوه و عظمت او ،معاصرانش را مات و مبھوت ساخت؛ »فردى كه
ب وجودش نبود «.او از خانوادهاى
ھيچ كس را توان پى بردن به ل ّ
آھنگر بود كه با امپراتوران روم نسبتى داشتند؛ به لحاظ شغلى يك
كارمند دفترى بود و وجود ناكامىھاى فردى به زندگى او و ھمسر
مفسرى
مشھورش بِرو ْريا) (٣٦نمود خاصى بخشيده بود .وى
ّ
چيرهدست و نويسندهاى بىنھايت تيزھوش و بااستعداد بود كه
شالوده كتابت ميشنا را بنا نھاد .معاصر او ربى شيمعون بَر
يوحاى) (٣٧شخصيتى پرجاذبه ،كمفروغ و رازآلود بود كه به پيروى از

َعقيوا ،به مخالفت سرسختانه با حكمرانان روم پرداخت و به ھمين
خاطر مجبور شد كه ساليانى چند ،به ھمراه پسرش ربى
اِلعازار) ،(٣٨در درون يك غار مخفى شود .او ،ھمانند َعقيوا ،در
تفسير كتاب مقدس ]عبرى[ ،سبك خاص خود را در پيش گرفت .از
حوزه درس) ١ (٣٩معون ميدراش٣ ،شيمعون ميدراشھاى)(٤٠
ِمخيلتا) (٤١بر سفر خروج ،و سيفره) (٤٢بر سفر اعداد و سفر تثنيه
عرضه شد .نسلھاى بعدى تأليف اثر اصلى َقبااليى يعنى كتاب
ھر) (٤٣را ،كه شخصيت اصلى كتاب نيز خود اوست ،به وى
ُزو َ
حلَ ْفتا) (٤٤مردى كمسخن و ميانهرو
نسبت دادهاند .ربى ُيو ِ
سه بَر َ
ھالخايى او به خاطر
بود كه محبوبيت ھمگانى داشت و سبك َ
برخوردارى از منطق قوى ،قابل اعتمادترين سبك تلقى مىگردد.
ناسى موروثى سنھدرين  ١بّان شيمعون بن گمليئل ثانىَ ٣ ،ربّان
شيمعون بن گمليئل دوم ،تربيت يافته مكتب ھيلل است كه خود را
پايينتر از ھمقطارانش مىداند و از خود به »روباھى در ميان
شيران« ياد مىكند؛ اما با وجود اين ،تالش مىكند تا اصول و روش
زندگى را براى مردم بازسازى كند .آيندگان قدر و منزلت او را به
عنوان يك قانونگذار برتر شناختند و احكام صادره او را تقريباً در
تمامى زمينهھا پذيرفتند.
پس از مرگ  ١بّان شيمعون بن گمليئل ثانىَ ٣ ،ربّان شيمعون بن
ھناسى كه بزرگترين دانشمند زمان
گمليئل ،پسرش ربى يھودا َ
خود بود ،به جاى پدر به مقام ناسى رسيد و از سوى شاگردان و
نسلھاى بعدى مورد احترام و تقديس واقع شد .در طول زمان
)ربى قديس ما( شھرت يافت و به
قادوش)(٤٥
حياتش به َربِنّو َ
ھ ُ
ِ
جايى رسيد كه او را تنھا با عنوان ربى مىشناختند .ربى يھودا دو
ويژگى نادر »تورات و بزرگى مقام« را يكجا در خود جمع كرده بود .او
ھم دانشمندى برجسته و ھم سرشناسترين چھره سياسى زمان
خود بود؛ اگرچه طبيعتى پارسا و تارك دنيا داشت ،از ظاھرى بسيار
با جالل و شكوه برخوردار بود و با آن كه انسانى رنجور و رياضتكش
بود ،در قصرى مجلل زندگى مىكرد .بخت خوب و روابط نزديك او با
حكمرانان رومى پشتوانه خوبى براى موقعيت ويژه او بود.
داستانھاى زيادى درباره رفاقت او با آنتونينوس) (٤٦امپراتور روم،
س ِو ُروس) (٤٨بوده
كه احتماال ً ماركوس اورليوس) (٤٧يا اسكندر ِ
است ،وجود دارد.

ربىيھودا با اينكه درعصر صلح وآشتى زندگى مىكرد و با
حكمرانان وصاحبمنصبان روابط بسيارخوبى داشت،احساس
مىكرد كه اينآرامش و سكوت طولى نخواھد كشيد و اجراى طرح
اعمال فشار براى ادامه يادگيرى تورات ،آن را از بين خواھد برد .از
آنجا كه دستگيرى او موجب مىشد كه مردم پسازمدتى ،توراترا
بهفراموشى بسپارند ،تصميمگرفت كه عليه ممنوعيت پذيرفتهشده
ثبت و حفظ شريعت شفاھى برآشوبد و به نگاشتن اثرى كه نكات
اصلى شريعت شفاھى را در برداشته باشد ،بپردازد .به اين ترتيب،
او در واقع موفق شد اثرى را بيافريند كه از نظر اھميت ،در درجه
دوم ،پس از خود تورات قرار دارد؛ يعنى ميشنا.
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تدوين ميشنا

از آنجا كه شريعت شفاھى در طى قرنھا ،به وسيله آموزش
شفاھى از استاد به شاگرد منتقل مىشد ،ضرورت ايجاد روشى
براى تنسيق و تدوين موضوعھاى آن احساس گرديد .داليل اصلى
اين ضرورت به مسئله به ياد سپردن باز مىگشت .زيرا حجم زياد
شريعت شفاھى را ديگر نمىشد تنھا از طريق تكرار و مطالعه
فشرده و متمركز به خاطر سپرد .در نسلھاى اوليه كه شريعت
شفاھى پيوستگى نزديكى با شريعت مكتوب داشت ،شريعت
ھالخايى
مكتوب ،از جمله ،ابزارى براى توجه دادن اذھان طالب به َ
بود كه از ھر آيه بهدست مىآمد .اين استفاده از نص كتاب مقدس،
نه تنھا به عنوان مبناى قانونى و منطقى شريعت شفاھى ،بلكه
براى تقريب ذھن ،به ادبيات تلمودى يا به طور كلى ،ادبيات يھودى
ختا)) (١تأييد و موي ّد( را به وجود
م ْ
س َ
منتقل شد .اين كاربرد ،مفھوم اَ ْ
ھالخا را
آورد ،يعنى نقل عبارتى از كتاب مقدس كه نمىتوان َ
مستقيم از آن بيرون كشيد ا ّما ،بوسيله برخى روشھاى تفسيرى،
ھالخا معروف پيوند مىخورد تا به كار حفظ و يادآورى آيد .كاربرد
با َ
اين سبك چنان فراگير و گسترده بود كه گاھى تمايز بين تفسير
ختا است ،ناممكن است .اما اين نوع كاربرد
م ْ
س َ
اصيل و آنچه صرفاً اَ ْ
متن تنھا در مورد موضوعھايى مناسب به نظر مىرسيد ،كه متون
ھالخاھايشان كمتر بود.
مربوط به آنھا بىشمار ،و تعداد تفسيرھا و َ
اما حوزهھاى بسيارى از شريعت شفاھى از اين آيات محدود و
مشخص كه به آنھا تحقق مىبخشيد ،فراتر رفتند .در اين حوزهھا،
جزئى بىشمار به قسمتھاى كلىتر ضرورى به
دستهبندى نكات
ِ
نظر مىرسيد .در آغاز ،اين عمل با ابزارى ساده و به منظور تسھيل
در امر به خاطر سپردن و مطالعه صورت مىپذيرفت؛ موضوعھاى
معيّنى تبويب شد و در مجموعهھاى عددى مرتب گرديد .به ھمين
دليل با فھرستھايى مانند »چھار سبب اصلى جراحت«،
شبّات ممنوع است«
»سىونه كار اصلى كه انجام دادن آن در روز َ
و مانند آن روبهرو مىشويم .بر محور اين تعريفھا ،بناھاى مھمى
ھالخا ساخته شدند .ھمزمان ،دانشمندان
با تفاصيل بيشتر ،براى َ
مجبور بودند كه در پى وضع قواعد و عمومات برآيند تا ]امكان[ درك و
دريافت اين جزئيات بىشمار را بيشتر كنند .اين قواعد اساسى،
مفاھيم يا نظريات بنيادين شرعى نبودند ،بلكه تنھا تلخيصھايى
بودند كه از تالش براى تنظيم موضوعھاى جزئى با شيوهاى معيّن و

ھالخاھاى منفرد و مجزا نشأت
يافتن وجه مشترك براى تعدادى از َ
گرفته بودند .در واقع ،احكام زيادى  -برخى بسيار قديمى  -به اين
سبك تقرير يافتهاند .اين روىكرد گاھى با صراحت ،مثال ً در »قاعده
شبّات« يا »قاعده مھم ُعشريه« ،به عنوان تالشى براى
مھم روز َ
تعميم نكات جزئى بيان مىشد .احكام كلى ديگر ،نظير »زنان از
ھمه تكاليف امرى كه زمان در آنھا دخالت دارد ،معاف ھستند«
نامگذارى نشدند .گاه ،اصلى به جاى مطرح شدن به صورت يك
قاعده ،به شكل يك نمونه اصلى كه چيزھاى ديگر از آن استنباط
مىشود ،بيان مىشد.
ظاھراً اين روشھا و روشھاى ديگر تنھا به عنوان ابزار كمكى
مطالعه به خدمت گرفته مىشدند و ارزش خود را نيز در دورهاى كه
زندگى و فرھنگ تا حد زيادى ايستا و ثابت بود ،اثبات كردند .اما با
گذشت زمان ،تغييرات زيادى رخ داد و موضوعھاى جديدى پديدار
شدند كه نيازمند تحليل بودند و در عين حال ،دستمايهھاى اصلى
تحقيق را نيز افزايش دادند .گاھى وقتھا ارائه تقريرى نو از قواعد،
صدوقيان ،حكيمان فريسى را
يا جرح و تعديل آنھا الزم بود .نزاع با َ
ھالخا واداشت .افزايش تعداد
به تأكيد بر جنبهھاى معيّنى از َ
خارجيانى كه در قلمروھاى مختلف زندگى در جامعه يھودى در حال
فعاليت بودند نيز ،مصوبات جديدى را ايجاب مىكرد .روابط دينى و
سياسى با سامرىھا ثبات نداشت و يكى از آثار اين بىثباتى
ھالخايى نسبت به اين فرقه بود.
تغيير موضع َ
موضوعھاى بسيار زيادىكه درطول چنديننسل روىھم انباشته
شده بود ،مشكالتى ايجادكرد؛ آنھم درزمانى كه نھادھاى دينى و
قضايى يھود سلسله مراتب مشخصى بهخود گرفته وبه وحدت
رويّهاى درقانونگذارى رسيده بودند .يعنى تمام موضوعھاى مورد
بحث ،به  ١ھدرين كبير٣ ،سنھدرين كبير مستقر در معبد ارجاع
داده مىشد تا درباره آن قضاوت كرده ،رأيى صريح و روشن بيان
مونائيم در اين ديوار اتحاد و يكرنگى
نمايد .اما در عصر َ
ح ْ
ش ُ
ماى،
شكافھايى بروزكرد ومشاجره علنى ميان مكتب ھيلل َ
وش ّ
درزمانى كه موجوديت ايندومكتب فكرى بهرسميت شناختهشده
بود ،اوجگرفت.
گسترش تعليم و تربيت مقدماتى و سازمان دھى دوباره آن بر پايه
مال)،(٢
يھوشو َ
ع )يوشع( بن َگ ْ
آموزش ھمگانى توسط كاھن اعظمُ ،

به ھمراه بازگشايى آموزشگاهھاى ھيلل براى تعداد بيشترى از
مردم ،خيل عظيم طالب را از يك سو و افزايش قابل توجه تعداد
اساتيدى را كه آموزشگاهھاى كوچك و بزرگ خاص خود را
سازماندھى مىكردند ،به ھمراه آورد .اين گرايش پس از تخريب
معبد  -آنگاه كه اقتدار و مرجعيت مركزى به شكلھاى مختلفى
تضعيف شده بود  -نمود بيشترى پيدا كرد .تا زمانى كه حكيمان در
كنار ھم جمع بودند و كار اصلى آموزش را گروھى از مردان انجام
مىدادند ،ھمشكل بودن سنت حفظ مىشد؛ اما افزايش تعداد
استادان و شكلگيرى آموزشگاهھاى جداگانه ،ھرچند بدون تعمد،
موجب فراوانى شكلھا و روشھاى تبيين گرديد .ھر معلمى سبك
خاصى داشت و احكام خود را به ھمان سبك خاص خودش بيان
مىكرد .گاھى اختالف،صرفاً ظاھرى بود وگاھى تفاوتھاى
بسيارمھمى نيز وجود داشت ،كه بعضى آگاھانه وبرخى از روى
ناآگاھى بودند .وقتىكه حكيمان گرد ھم مىآمدند ،ديگر
نمىتوانستند به يك سنت محدود و ھم شكل استناد كنند .آنان
مجبور بودند كه شمارى از سنتھا را با ھم مقايسه كنند؛ چه
سنتھايى كه از استادان خود شنيده بودند و يا آنچه دانشمندان
ديگر نقل كرده بودند .ديگر ،آموختن آموزهھاى يك استاد كفايت
نمىكرد؛ طلبه بايد آثار دانشمندان ديگر در يك موضوع مشابه يا
سنن مربوط به آن موضوع را نيز مىآموخت .بنابراين ،طالب »به
خاطر انفجار دانش« مجبور بودند كه شمار زيادى از موضوع ھا و
مباحث را به ذھن بسپارند.
ظاھراً اين پيشرفتھا كه در دوره معبد دوم در طى چندين نسل
پيدا شده بود ،الھامبخش دانشمندان در خلق چارچوبھايى شد
كه تلمود براساس آن تدوين گرديد .قوانين دستهبندى شدند و با
عباراتى كوتاه كه به راحتى مىشد آنھا را به خاطر سپرد ،بيان
گرديدند .ھمين ايجاز و اختصار گاھى موجب از دست رفتن وضوح و
روشنى كالم مىشد .از اينرو ،اين نوشتهھا و تدوينھا در برگيرنده
ھمه انواع و يا جزئيات نبود ،بلكه به نكات اصلى موضوعھاى
مختلف و احكام صادرهاى مىپرداخت كه به روشنى ،قانونى شده
بودند .روشن است كه چنين قوانينى قبال ً در دوره معبد دوم وجود
مونائيم برمىگردد.
داشتند و احتماال ً تاريخ آنھا به اوايل دوره َ
ح ْ
ش ُ
بىترديد ،برخى از قوانين حتى به زمانى پيشتر از اين نيز

ھالخاى خاصى وجود دارد كه خود تلمود آن را به دوره
برمىگردندَ .
حميا ،يعنى اوايل عصر معبد دوم ،نسبت مىدھد.
نِ ِ
ھالخا به بخشھاى كامال ً مجزا و
سازماندھى نظاممند مجموعه َ
تعريف شده ،ظاھراً به دست ربى َعقيوا صورت پذيرفته است.
معاصران او اين كار وى را با كار پرمشقت كارگرى مقايسه كردند كه
به دشت مىرود و بدون ھيچگونه انتخابى ،سبدش را از ھر آنچه
مىيابد ،پرمىكند و پس از آن كه به خانه برگشت به مرتب كردن
آنچه جمعآورى كرده است ،مىپردازدَ .عقيوا موضوعھاى مختلف و
بىشمارى را كه آموخته بود ،در دستهھاى مختلف و متمايز
طبقهبندى كرد .به نظر مىرسد كه شاگردانش روش او را با توجه
به خط مشىھاى كلىاى كه او بيان كرده بود ،پى گرفتند .ربى
مئير زيركى زيادى در اين كار به خرج داد و نظام او مبناى كار يھودا
ھناسى در تدوين تلمود شد.
َ
ھالخا به شش طبقه كلى به نام
ربى يھودا كارش را با طبقهبندى َ
»بخشھاى ششگانه ميشنا« آغاز مىكند كه ھر طبقه به گروھى
س ِدرھا)(٣
از موضوعھاى مربوط اختصاص دارد .در تعدادى از اين ِ
)بخشھا( ھمجنسى) (٤بين موضوعھا زياد است ،در حالى كه در
بعضى ديگر ،موضوعھا با وجود تفاوتھاى جزئى و سطحى باھم،
گنجانده شدهاند تا تمام طيفھاى مربوط به موضوع پوشش داده
شود .اين بخشھا به كتابھاى كوچكترى تقسيم شدهاند كه
شبّات«
موضوعھاى محدودترى را دربرمىگيرند؛ مانند »بركتھا«َ » ،
خت)) (٥رساله( ناميده مىشود
س ِ
و جز آن .ھر كتابى از اين نوعَ ،م ِ
سخا) (٦گرفته شده است .اين رسالهھا به
كه ظاھراً از واژه َم ِ
فصلھايى و فصلھا به قسمتھايى معروف به ميشنايوت )جمع
ھالخاھاى خاص
ميشنا( تقسيم شدهاند كه ھر قسمت دربردارنده َ
ھالخاى مربوط به ھم مىباشد.
يا چند َ
ظاھراً كار فراگير طبقهبندى مدتى طول كشيد و دستاورد عمده
يھودا ،تلخيص شريعت شفاھى و قرار دادن آن در چارچوبى كامال ً
مدوّن و ھرچه محدودتر بود .او از حضور بسيارى از دانشمندان
برجسته آن زمان و طالب تمامى آموزشگاهھاى تحصيلى در درس
خود بھره گرفت .او كارش را با جمعآورى و تقرير موضوعھايى كه
مقبوليت عام داشتند آغاز كرد .از آن جا كه ھدف او تأليف كتابى بود
كه بتواند نقش متن اصلى را براى نسلھاى آينده ايفا كند ،تالش

براى عبارتپردازى دقيق ،به گونهاى كه تمام الفاظ يك عبارت را
منتقل كند ،امرى حياتى و مھم بود .اين متن مىبايست كامال ً
خالصه باشد؛ چون ربى يھودا تصور مىكرد كه به اين زودىھا
روشھاى مطالعه متحول نخواھند شد و خود ميشنا بايد به عنوان
اساس مطالعات عميقتر ،به طور شفاھى تعليم داده شود .البته
اين تصور كامال ً پذيرفتنى بود .از اين رو ھر جمله يا عبارت ،در واقع،
چكيدهاى بود كه پس از بحث و تحقيق در حوزه درس او به دست
مىآمد.
ھالخاھا و ميشناھاى تاريخى زيادى با ھمان شكل اصلى در اين
َ
تدوين جديد گنجانده شدند كه گاه با شرح جديدى نيز ھمراھند و
گاه بدون تغيير و دستنخورده و سالم با ھمان گويش محلى
قديمى ضبط شدهاند) .در دوره تلمودى توصيه شده بود كه بعضى
ميشناھا) (٧كه عالوه بر روش ،نوع گويش رايج در اورشليم يا
يھوديه را نيز منعكس مىكنند با دقت بيشترى ضبط شوند(.
ھالخاھايى كه مورد پذيرش عمومى بودند به نحوى ثبت مى شدند
َ
كه جوھره آنھا حفظ شود .با اين حال ،تلخيص روشھا و
گفتوگوھاى بىشمار حكيمان نيز ضرورى بود .ھمانگونه كه گفته
شد ،مبناى كار ربى يھودا گردآوردهھاى ربى مئير بود .البته او
تغييراتى ويرايشى ،مانند اضافه كردن ضمايم ،تلخيص ،نقل
روشھاى مختلف و يا ردّ نظرات يك مكتب در مقابل پذيرش
گزارهھاى مكتب ديگر را در آن ايجاد كرد .بدينترتيب ،منابع زيادى،
به ويژه بحثھاى قديمىاى كه پيش از آن توسط نسلھاى قبلى
به سرانجام رسيده بودند ،غربال شدند .اما ميشنا چندين روش
ھالخا محسوب نمىشدند،
مجادلهآميز را در خود داشت كه جزء َ
ولى چون براى درك موضوع اھميت داشتند ،به عنوان منابعى براى
كارھاى تطبيقى ارزشمند بودند.
ربى يھودا تا حد امكان ،تالش كرد تا قواعدى را ايجاد كند كه در
بسيارى از زمينهھا منعكسكننده اتفاقنظر ھمه باشد .اگر در
ھالخايى را بيان مىكند،
جايى بر اين باور بود كه مقصود اصلى َ
منبع را ذكر نمىكرد و بدون اين كه از مؤلف يا مقرّر آن نام ببرد ،با
ستام ميشنا)) (٨ميشناى بىپيرايه( آن را مشخص
نوشتن ِ
مىكرد .بيشتر ميشناھا دربردارنده اين نوع تقريرھا بودند؛ با اين
حال ،در بسيارى از موارد ،دانشمندان موفق نمىشدند كه در

تعيين مراد آنھا به نتيجه قطعى دست يابند .سپس ربى يھودا
روشھاى اصلىاى را كه در تبيين و توضيح ميشنا به كار رفته بود،
با نام بردن از مھمترين ترويجكنندگان آنھا ،مشخص كرد .ربىيھودا
گاھى سياھهاى از ديدگاهھاى گوناگون و متعارض را ارائه كرده و
گاھى نيز سبكى را به عنوان سبك مبنا ،بدون نام و نشان ،مطرح
نموده و در عين حال ،شرايط و ديدگاهھاى حكيمان ديگر را به آن
اضافه كرده است] .اين روند [بدون اينكه از وجود اتفاقنظر قابل
مالحظهاى درباره مجادالت تاريخىاى كه سرانجام حل شدهاند
سخنى به ميان آورد ،ادامه مىيابد و ھرچه به عصر خود ربى يھودا
نزديك تر مىشويم ،نزاعھا در ميشنا فزونى مىيابد .ميشنا
ن
مجموعهاى عظيم از موضوعھايى است كه به ديدگاهھاى حكيما ِ
نسلى مربوط مىشود كه درست پيش از نسل ربى يھودا
مفصل نزاعھاى علمى نسل خود او و
مىزيستند .اما گاھى ضبط
ِ
ديدگاهھاى شخصىاش به عنوان ديدگاهھاى فردى در مقابل اجماع
نيز در آن يافت مىشود.
بنابر آنچه در منابع آمده است ،ربى يھودا فقط تدوينگر ميشنا نبود،
بلكه در عمل نيز در گفتوگوھاى علمى با معاصرانش ،از آن سود
مىجست .او گاھى ديدگاه خود را درباره موضوعھايى خاص تغيير
داده ،در پى آن ،اصالحاتى را بر روى ميشنايوت انجام مىداد.
گاھى نيز چون حكمى از پيش پذيرفته شده بود ،قادر نبود كه
تقريرھا يا نظرھاى تازهاش را در اين كتاب وارد كند .از اينرو ،برخى
از افزودهھايش با نظرھاى پيشين او در تناقض است .به ھمين
نحو ،گاه تقريرى جديد ،ميشنايوت پيشين را غيرضرورى ونامربوط
مىساخت ،ولى از آنجا كه قاعده اين بود كه »يك ميشنا از جاى
خود حركتنمىكند« ،ھردو اظھارنظرباقى ماندهاند.
اين وقايع ھمشكل بودن و ثبات ميشنا را در دوران حيات ربى يھودا
تأييد مىكنند .پس از مرگ او تنھا اصالحات ضرورى انجام شد و
طرح ربى يھودا اساساً بدون تغيير باقى ماند .او موفق شد ميشنا
را تكميل كند و به آن شكل داده ،ھويتى منسجم و پايدار ببخشد،
و با اين كار باعث حسن ختام دوره تَنّائيم گردد .بدينترتيب،
ھالخا از ميان صدھامنبع
نسلھاى آينده از رنج مطالعه تعداد زيادى َ
مختلف ،براى يادگيرى شريعت شفاھى رھايى يافتند؛ اثرى
ساخته و پرداخته به عنوان منبعى براى ھرگونه مطالعات جديد ،در

دسترس بود .ھنوز دليل روشنى وجود ندارد كه نشان دھد آيا
ميشنا ،چنانكه يكى از مكاتب فكرى معتقد است ،به صورت
مكتوب ضبط شده و در سطح وسيع توزيع گرديده است ،يا بنا به
ديدگاه بسيارى ديگر ،به طور شفاھى تقرير شده است .به ھر
شكل ،اكنون ميشنا اثرى كامل و مقدس بود كه پس از كتاب
مقدس ،در رتبه دوم قرار داشت.
.................) Anotates (...................
asmakhta (١
Joshua Ben Gamala (٢
sedarim (٣
homogeneity (٤
masekhet (٥
masekha (٦
mishnayot (٧
mishnah stam (٨

٦
اِ ُمورائيم) (١در بابل
تدوين ميشنا و مرگ ربى يھودا از دورانى جديد بهنام دوران اِ ُمورائيم
مور يا اَميرا به معناى سخن گفتن يا تفسير كردن( يعنى
)از ريشه اِ ُ
دوران مفسران ميشنا ،حكايت دارد .اعضاى نسلى كه پل ارتباطى
ميان تَنّائيم و اِ ُمورائيم به شمار مىآيد ،در سالھاى آخر عمر
ربىيھودا و تقريباً تا يك نسل پس از او ھنوز مىزيستند .اين
حكيمان ،يعنى ھمقطاران جوان و شاگردان ربىيھودا ،نهتنھا وظيفه
خود مىدانستند كه در راه مطالعه و تفسير ميشنا گام بردارند،
بلكه به ادامه كار او در گردآورى و تدوين موضوعھاى اصلى

برجاىمانده از نسلھاى پيشين نيز پرداختند .زيرا ربى يھودا تنھا
بخشى بسيار كوچك از گنجينه بسيار عظيم حكمت را كه در
حوزهھاى دينى مختلف آموزش داده مىشد ،گردآورى كرده بود.
بيشتر اين افراد با اينكه بر اھميت كار تدوين مطالب توسط او
اتفاقنظر داشتند ،ضبط موضوعھاى فرعى را به عنوان كمكى براى
مطالعه و تأمين اھداف مطالعه تطبيقى ،با ارزش مىپنداشتند.
وشعيا) ،(٣شاگردان برجسته او،
ھ َ
ربى حييا) (٢و ربى ُ
مجموعهھاى ديگرى از شريعت شفاھى را گردآورى كردند كه از
ميان آنھا كتابى مستقل به نام توسفتا)) (٤در لغت به معناى
اضافه( بيرون آمد .اين كتاب نير نسخه خالصه شدهاى از شريعت
شفاھى است كه برپايه شيوه يك حوزه درسى ديگر ،متعلق به
ھالخا)(٦
حميا) (٥از شاگردان َعقيوا ،استوار است .ميدرا ِ
ربى نِ ِ
شه َ
ھالخايى( كه رابطه بين قوانين شفاھى و كتبى را
)تفسيرھاى َ
تبيين مىكند و بر آن تأكيد مىورزد ،اغلب در ھمين سالھا
گردآورى و تدوين شد .بقيه دانشمندان به تنظيم مجموعهھايى از
موضوعھاى تَنّائيمى ادامه دادند كه تنھا آثار اندكى از آن باقى
مانده است .كثرت اين موضوعھا در تفسيرى نمادين از يك آيه از
كتاب غزل غزلھا) (٧چنين بيان شده است» :شصت ملكه  -يعنى
شصت رساله ميشنا؛ ھشتاد زن صيغهاى  -يعنى توسفتا؛ دختران
ھالخاھاى مجزا و تأليفھايى
ھالخاھا«َ .
باكره بىشمار  -يعنى َ
ائيمى خارج از ميشنا ،به بِ َر ْي ُتوت)(٨
دربردارنده موضوعھاى تَنّ
ِ
)آموزهھاى بيرونى( يعنىموضوعھاى متفرقه ،معروف شدند.
كار ضبط و تدوين مجموعه عظيم شريعت شفاھى تا چندين نسل
ادامه يافت؛ اما از زمانى كه محور اصلى پژوھش در تورات)(٩
سمت و سوى ديگرى يافت ،از اھميت اين كار نيز كاسته شد.
دانشمندانى كه تعداد زيادى از بِ َر ْيتاھا را به خاطر مىسپردند،
ھمچنان به تَنّائيم شھرت داشتند ،اما اين عنوان مفھوم جديدى به
خود گرفته بود .تَنّائيم ديگر پديد آورندگان شريعت شفاھى نبودند،
بلكه افرادى برخوردار از حافظهاى فوقالعاده به شمار مىآمدند كه
ھميشه از معناى كامل محفوظات خود اطالع نداشتند .تا چندين
نسل آنھا در مراكز علمى بزرگتر حضور داشتند و حكيمان از آنھا به
عنوان بايگانىھايى زنده ،براى تبيين و تشريح مسائل مختلفى كه
در پى مطالعه ميشنا براى آنھا پيش مىآمد ،استفاده مىكردند.

در چند صدسال بعدى )از سال  ٢٠٠م .تا  ٥٠٠م (.اين حكيمان را
اِ ُمورائيم مىناميدند .در ابتدا ،اين عنوان يادآور وظيفهاى خاص بود
كه در دوره تَنّائيم شكل گرفته بود .دانشمندان بزرگ موظف بودند
ھالخا و اَگادا )افسانه و داستان( سخن
كه براى توده مردم از َ
بگويند؛ مطابق سنت ،حكيم بر باالى منبر به زبان عبرى به ارشاد
حاضران مىپرداخت و ھمزمان ،شاگردانش سخنان او را به زبان
آرامى )زبان رايج آن عصر( براى استفاده كسانى كه به زبان عبرى
آشنايى نداشتند ،تكرار مىكردند .اين مترجمان در زمانى كه تورات
براى مردم عادى قرائت مىشد نيز فعال بودند و ھر آيهاى را كه
قرائت مىشد ،بىدرنگ به آرامى برمىگرداندند تا ھمه بتوانند
مفھوم آنرا درك كنند .بنابراين ،اِ ُمورائيم در اصل ،مترجم بودند و گاه
ھالخايى اصلى دانشمندان را براى عموم توضيح
نيز آموزهھاى َ
مىدادند .پس از دوره ميشنايى ،اين حكيمان خود را اِ ُمورائيم
ھالخاى مستقل ،كه شرح و
ميشنا ناميدند .وظيفه آنھا نه خلق َ
ھالخا براى مردم بود .با گذشت زمان ،اِ ُمورائيم به مربيان
تبيين متن َ
ھالخايى خود را به آنھا عرضه
قوم تبديل شدند و نوآورىھاى َ
داشتند ،اما به دور ازھر تواضعى ،ھمچنان خود را با عنوان اِ ُمورائيم
معرفى مىكردند.
دوره گردآورى ميشنا به يك دليل ديگر نيز )يعنى ظھور يك مركز
مستقل و مھم آموزشى در بابِل( از اھميت تاريخى برخوردار است.
با آنكه در بابل در ھر نسلى دانشمندانى مطرح بودند كه از ميان
آنھا مىتوان از بزرگترين تَنّائيم مانند ھيلل ياد كرد ،زندگى يھودى
در بابل  -صرفنظر ازپخود اتكايى در مباحث معنوى  -شعبهاى از
فرھنگ فلسطين شمرده مىشد .زمانى كه فردى شايسته براى
جانشينى ربى يھودا پيدا نشد تا رھبرى دينى و سياسى قوم را به
عھده گيرد ،اقتدار مركز فلسطين رو به افول نھاد .عالوه بر اين ،پس
از مرگ ربى يھودا اوضاع اقتصادى و سياسى فلسطين فروپاشيد و
به دنبال آن ،مھاجرت به كشورھاى ديگر موجب افزايش مراكز
آموزشى در سرزمينھاى آوارگى ]دياسپورا[ شد.
به سبب كاھش اھميت مركز فلسطين ،اِ ُموراى بزرگ ربى اَبّا بن
ايبو)) (١٠معروف به اَبّاى اريخا  -اَبّاى قد بلند( خود را موظف به
ايجاد يك مركز روحانى در بابِل ديد؛ مركزى كه سرانجام بر مركزيت
فلسطين سايه افكند .ربى اَبّا در دوران جوانى به ھمراه دايى و

معلم خود ،ربى حييا  -شاگرد و ھممدرسهاى ربى يھودا  -از بابل
به فلسطين سفر كرد .اَبّا بيشتر تحصيالتش را در محضر ربى يھودا
به انجام رساند و يكى از اعضاى سنھدرين بود .او چندين سال در
فلسطين زندگى كرد ،ھرچند كه ظاھراً گاھى به بابل سفر
مىكرد؛ ولى سرانجام به داليلى شخصى به كشور زادگاھش
بازگشت .در آنجا ،او با شمارى از دانشمندان سرشناس آشنا
شد ،اما دريافت كه نظام آموزشى دچار كاستى است و معيارھا
درسطحى پايينتر از فلسطين قرار دارد .ربىاَبّا يكى از دانشمندان
برجسته فلسطين ،برگزيده شخص ربى يھودا ،گردآورنده ميشنايوت
و فردى صاحبنظر در سنتھاى فلسطين و بابل شناخته مىشود.
او براى پرھيز از ضربه زدن به رھبرى شورايى موجود در بابل،
بهجاى رفتن به يكى از مراكز اصلى آموزشى ،در شھر كوچك
سورا) (١١مسكن گزيد و در آنجا حوزهاى تأسيس كرد .بهزودى،
دانشمندان بابل جذب اينمركزجديدشدند وھزاران شاگرد براى
تحصيل درآنجا گردآمدند .ربىاَبّا چناننفوذى درجامعهبابل پيدا كرده
بود كه اورا بهاختصار ،راو) (١٢مىخواندند؛ نامىكه درحال حاضر به
آن شھرهاست.اعتبارمركز سورا نزدبيشتريھوديان بابل بهرسميت
شناختهشد و آموزشگاه سورا در شكلھاى گوناگون ،به مدت
ھفتصد سال باقى ماند.
راو كه به زھد و شرافت شھرت يافته بود ،موفق شد به وسيله
روش شخصى ،و كمكھا و تشويقھاى خاص خود ،سطح
شموئِل ،حكيم جوان بابلى
معيارھاى آموزشى بابل را ارتقا بخشدِ .
و يكى از معاصران راو ،مركز دومى را در شھر نِ َھ ْر ِدعا) (١٣بنا كرد.
اين آموزشگاه گرچه ديرتر آغاز به كار كرد ،تا زمانىكه بابل به عنوان
مركز تورات شكوفا و بالنده نشده بود ،ھمچون يك شريك و رقيب
صميى براى سورا باقى ماند.
شموئِل اولين نسل اِ ُمورائيم بابل را پديد آوردند؛ كسانى كه
راو و ِ
چارچوب و قالب آموزش تورات را در آن سرزمين ،براى نسلھاى
آينده پىريزى كردند .آندو با وجود تمام اختالفات شخصيتى،
دوستانى صميمى و نزديك بودند .خانواده راو اصل و نسب خويش
را به خاندان داوود) (١٤مىرساندند .راو بهواسطه ھمسرش ،با
ِرش گالوتا )رأس الجالوت) (١٥يا رھبر موروثى يھوديان بابل( نيز
پيوند سببى داشت .او به خوبى ،سنتھاى آموزشى فلسطينى ر

تنظيم ،و مجموعهھاى متعددى از ميشنايوت را تدوين كرد .در
آموزشگاه او بود كه تفسير نھايى سفر الويان )معروف به سيفرا
اصلى
ِد ِوه راو) ((١٦تأليف شد؛ ھمچنين شمارى چند از دعاھاى
ِ
شموئِل داراى
آغاز سال نو به او نسبت داده شده است] .اما[ ِ
شخصيتى كامال ً متفاوت بود؛ نهتنھا از نظر شكل ظاھرى ،بلكه به
لحاظ شغلى نيز تفاوت داشت .در حالىكه راو درگير مسائل تجارى
شموئِل يكى از پزشكان برجسته روزگار
در سطح بينالمللى بودِ ،
خود ،منجمى بزرگ و رئيس دادگاه رأس الجالوت به شمار مىآيد.
روش مطالعه و تحقيق جارى در اين دو مركز علمى ،بر تفھيم و
يادگيرى ميشنا متمركز بود و تالش مىشد تا از طريق نقل منابع
مشابه از ميان ميشناھاى پراكنده ،با لحاظ كردن تمام احتماالت ،به
ھالخا،
تحليلى ھمهجانبه از ميشنا دست يابند .چون ،بنا به گفته َ
امكان نصب رسمى يك دانشمند در خارج از فلسطين وجود
نداشت ،حكيمان بابلى عنوان ربى نداشتند و به آنھا لقب راو داده
مىشد؛ عنوانى كه تنھا به مقام علمى آنان ،بدون توجه به جايگاه
ھالخايى و رسمىشان ،اشاره دارد .به ھمين دليل ،نھادى شبيه
َ
سنھدرين در بابل شكل نگرفت .از اين رو ھدف از آموختن در اين
سرزمين ،در بسيارى از زمينهھا اساساً دستيابى به تصميمھاى
ھالخايى صريح و روشن نبود .اين مانع ،تمايل طبيعى ھمه اِ ُمورائيم
َ
و حتى آنھايى را كه در فلسطين بودند ،تشديد كرد كه بر روى
جنبهھاى نظرى و عينى مطالعه تحقيق ،متمركز شوند.
اين دو آموزشگاه بزرگ در نوع نگرش به مطالعه و تحليل ميشنا
تفاوت عمدهاى داشتند .در نتيجه اين تفاوت ،مشاجرهھاى نظرى
شموئِل مالك مطالعه ميشنا در ميان اين نسل و نسلھاى
راو و ِ
بعدى قرار گرفت .پيش ازاين توضيح داده شد كه درميان پرسشھا
شموئِل و در زمينهھاى
ومسائل مربوط به حقوق مدنى ،احكام ِ
ديگر ،آراء راو مورد قبول بود .البته اين اختالف مانع از پىگيرى ھر
دو شيوه توسط شاگردان آنھا نمىشد.
در نسلھاى بعدى ،بسيارى از حكيمان بابلى به سوى فلسطين
كوچ كردند و در آنجا ساكن شدند؛ با اين حال ،آموزشگاهھاى بابل
بهحدى گسترده و مھم بودند كه روشھا و مكتبھاى فكرى
مستقل ويژه خود را داشتند .در سورا ،راو ھونا) (١٧شاگرد راو
شموئِل گرديد كه نزد راو نيز
جانشين وى شد و راو يھودا جانشين ِ

تحصيل كرده بود و آموزشگاه را از نِ َھ ْر ِدعا به پو ْمبِديتا) ،(١٨جايى كه
براى ھميشه در آن باقى ماند ،منتقل كرد .دانشمندان اين دوره
عبارتند از :راو حيسدا) (١٩كه در سنين پختگى قرار داشت؛ راو
شت) (٢٠نابينا ،يكى از فاضلترين مردان عصر كه داراى زبانى
ش ِ
ِ
برنده و نظرھايى صريح و قاطع و »مردى سختتر از آھن« بود؛ و
راو نحمان) ،(٢١فرزند خوانده رأس الجالوت ،كه قاضى برجستهاى
شموئِل بود.
در سنت ِ
م اِ ُمورائيم بابل به دو شخصيت برجسته افتخار مىكرد:
نسل سو ِ
َربّا)) (٢٢نام اختصارى راو ابّا( مردى خوشچھره و تابناك كه به گفته
معاصرانش »ريشهكنكننده كوهھا« بود و در ھمان ابتداى جوانى
رياست يك حوزه درسى را بر عھده گرفت؛ و ]ديگرى [راو يوسف،
خبرهاى بزرگ در تورات .يوسف درسن پيرى نابينا شد ،اما ھمچنان
با شاگردانش خوشخلق و داراى روابط گرم بود و سرانجام به
عنوان رئيس حوزه ،جانشين دوست خودَ ،ربّا گرديد .گفتوگوھاى
اين دو مرد بخشى از برنامه آموزشى آموزشگاه را تشكيل مىداد.
دانشمندانى نيز بودند كه نتيجه تعليم و تربيت فلسطين را به بابل
منتقل كردند و اين تماس مجدد الھام بخش دو حكيم بزرگ  -اركان
اصلى تعليم و تربيت بابلى يعنى اَبّيِه) (٢٣و راوا) - (٢٤گرديد .اَبّيِه
لقبى شوخىآميز بود كه َربّا به برادرزادهاش نحمانى بن َك ْيليل)(٢٥
داده بود) .واژه يادشده در لغت به معناى »پدر كوچك« است؛ و به
ھمين دليل ،او پس از پدرش ،نحمانى ،به اين نام خوانده شد( .اَبّيِه
يتيمى بود كه در دامان عمو پرورش يافت و مانند او با تنگدستى
زندگى كرد و براى گذران زندگى به كشاورزى پرداخت .او شبھا و
در فصلھايى كه كشاورزى از رونق مىافتاد به مطالعه و تحقيق
مشغول مىشد .او شاگرد دوستداشتنى و ،در عين حال ،منتقد
و تيزبين راو يوسف بود .او نزد ھر دو استاد ] = عمو و ربىيوسف [
تحصيل كرد و پس از راو يوسف ،رياست حوزه را به عھده گرفت.
ما) (٢٦است ،پيرو مكتب ديگرى بود كه به
راوا كه نام او ابّا بن راو َ
ح ّ
راو نحمان و حيسدا تعلق داشت .او كه تاجرى بسيار ثروتمند بود و
حوزا) (٢٧كه
با خاندان پادشاھى پارس روابط نزديكى داشت ،در ِم ُ
يك مركز تجارى مھم و پررونق بود ،زندگى مىكرد .ظاھراً راوا
كمسن و سالتر از اَبّيِه بود ،ولى روابط دوستانه آندو ،علىرغم
اختالف ديدگاهھايشان ،ريشه در دوران جوانى داشت .صدھا بحث

و مشاجره علمى ميان آندو در تَلمود بابلى نقل شده و
گفتوگوھايى كه ميان آن دو و شاگردانشان صورت گرفته است،
نمونهھايى كالسيك ازروشھاى تلمود بابلىاند .ھردوداراى
نظرھايى شفاف بودند ،ولى اَب ّ ِيه تا حدودى به شكلگرايى گرايش
داشت ،درحالىكه ھمقطار او اصوال ً نماينده ديدگاھى واقعگرايانهتر
بود .اَب ّ ِيه در نظرھاى نھايى ونتيجهگيرىھايش ،بسيارمعتدل
وميانهرو بود وراهحلھاى ساده را ترجيح مىداد ،درحالىكه
ھالخايى او پيچيدهتر بود .در برخى
نظرھاى راوا شفافتر ،اما سبك َ
زمينهھا ھر دو نظرى يكسان داشتند و بسيارى از بخشھاى مھم
ھالخا ،ثمره تالشھاى مشترك آندو است.
َ
مى بسيار زياد واز لحاظ كيفى
محصوالت فكرى اَب ّ ِيه و راوا از لحاظ ك ّ
عميق و ژرف بود ،به گونهاى كه دانشمندان نسل بعد  -راو
ع
يھوشو َ
پاپا) ،(٢٨راو نحمان بَر ييصحاق ) (٢٩و راو ھونا بن راو ُ
)يوشع() - (٣٠بيشتر به تبيين نظرھاى اين دو حكيم و بهدست
آوردن نتايجى از آنھا پرداختند .بعدھا عصر  ١و اَب ّ ِيه٣ ،راو اَبّيِه و راوا
را دوره بازگشت به فراگيرى تورات خواندند .تا پيش ازايندوره،
سنتھا وروايتھايى كه از اساتيد بهشاگردان منتقلشده بود،
نقش اصلى را در تحصيل و مطالعه بازى مىكرد .اما با آغاز اين
دوره ،تحليل نقادانه ،تحقيقات فردى و پيدايش روشھاى جديد
بهطور فزايندهاى اھميت پيدا كرد .درنتيجه ،جمعبندىھا و نظرھاى
نسل بعدى كه در اثر تحقيق و تفحص به دست مىآمد ،به لحاظ
ھالخايى اھميت بيشترى داشت.
َ
در ميان نسل ششم اِ ُمورائيم بابل ،شخصيت قابل توجه ديگرى
شه) (٣١رئيس آموزشگاه سورا و پايهگذار مركزى بزرگ
بهنام راوآ ِ
براى يادگيرى تورات ظھور كرد .با وجود تأثير ژرف و عميق
فعاليتھاى او ،آگاھى ما از پيشينه خانوادگى و تبار وى اندك
است .البته بر كسى پوشيده نيست كه او مردى بسيار ثروتمند
بود كه روابطى نزديك با حاكمان پارس و رھبر سياسى جامعه
يھوديان بابل داشت و از اعتبارى به مراتب بيشتر از خود پادشاه
شه را در سراسر جھان،
برخوردار بود .عالوه بر ھمه اينھا ،راو آ ِ
بزرگترين دانشمند عصر خود مىشناختند .جمع كردن »تورات و
ھناسى،
بزرگى در مكانى واحد« او را ھمانند  ١ى يھودا َ
ھناسى) (٣٢شاخص ساخت .از ھم پاشيدگى
٣ربىيھودا َ

مجموعه بزرگى از موضوعھاى شفاھى و غيرمكتوب ،و ترس از
اينكه مبادا اين مجموعه عظيم در طول سالھا به فراموشى
سپرده شود ،آشه را برآن داشت كه وظيفه بزرگ تنظيم و انشاى
تلمود بابلى را بر عھده گيرد .او طى ساليان درازى )نزديك به ٦٠
سال( كه رياست آموزشگاه را بر عھده داشت ،خود را وقف تھيه
چارچوب و قالب اصلى تلمود بابلى كرد؛ كارى بس سترگ و با
قلمروى گستردهتر از تدوين ميشنا كه روشھاى جديد تنظيم و
تدوين را مىطلبيد .در اين تلمود به اندازهاى كه از ديگران نام برده
شه سخن گفته نشد .اما تعداد زيادى از
شد ،از شخص راو آ ِ
موضوعھايى كه بدن ذكر نام راوى نقل شدهاند ،از شخصيت كسى
مثل او حكايت دارند.
كارى كه او آغاز كرد در يك نسل به اتمام نمىرسيد؛ از اينرو ،پس
از آن كه قالب و چارچوب اصلى كار از سوى وى تمام شد،
جانشين ،شاگرد و ھم قطار او ،راوينا) ،(٣٣كارش را ادامه داد.
ايندو دانشمند »باقىمانده معلمان«ى محسوب مىشدند كه با
غروب آنھا ،دوره اِ ُمورائيم نيز به پايان رسيد .شاگردان راو آشه و
سپس شاگردان آنھا كار مھم تنظيم و انشاى تلمود بابلى را انجام
شه توسط تعدادى از حكيمان
دادند و كار نھايى يك قرن پس از راو آ ِ
به پايان رسيد .البته ھمكارى آنھا بيشتر جنبه تكميلى و تدوين
شه و
نھايى داشت؛ كار اصلى را ھمان دو دانشمند بزرگ )راو آ ِ
راوينا( پيش از اين انجام داده بودند.
تقريباً دويست سال بعد ،دانشمندانى به مطالعه تلمود پرداختند و
اصالحات و اضافات اندكى بر روى آن انجام دادند .اين گروه از
س ُورائيم)) (٣٤شارحان يا استدالليان( مىخواندند،
دانشمندان را ِ
كه شكل نھايى تلمود ]بابلى [حاصل كار آنھاست .در بيشتر موارد،
تنھا نام آنھا ضبط شده است و از شخصيت و دستاوردھاى آنھا
اطالعات چندانى در دست نيست .از دانشمندى كه رسماً و به
تنھايى ،كتابت و تدوين تلمود ]بابلى[ را به اتمام رسانده باشد ،نام
برده نشده است )چنانكه در مورد ميشنا نيز اين گونه است( .از
ھمينرو ،در يك َمثَل مھم و پرمغز آمده است» :تلمود ھرگز تكميل
نشد «.فعاليتھاى فكرىاى كه اساس تلمود را تشكيل مىدھد
درھيچ زمانى متوقف نشده و چه بسا در شكلھاى تازه درميان
بسيارى از نسلھاى آينده ادامه يابد.

.................) Anotates (...................
Amoraim (١
Hiya (٢
Oshaya (٣
Tosefta (٤
R. Nehemiah (٥
halakhah midrashei (٦
Song of Songs (٧
baraitot (٨
Torah scholarship (٩
Abba Ben Ibo .R (١٠
Sura (١١
Rav (١٢
Nehardea (١٣
House of David (١٤
)resh galut )exilarch (١٥
Sifra Debei Rav (١٦
Huna (١٧
Pumbedita (١٨
Hisda (١٩
Sheshet (٢٠
Nahman (٢١
Rabba (٢٢
Abbaye (٢٣
Rava (٢٤
Nahmani ben Kaylil (٢٥
Abba Ben Rav Hamma (٢٦
Mehoza (٢٧
Papa .R (٢٨
R. Nahman Bar Isaac (٢٩
R. Huna Ben Rav Joshua (٣٠
Ashi .R (٣١

R. Judah Ha-Nasi (٣٢
Ravina (٣٣
savoraim (٣٤

٧
اِ ُمورائيم فلسطين
ھناسى ،اگرچه عصر
ھناسى٣ ،ربى يھودا َ
با مرگ  ١ى يھودا َ
ميشنايى پايان يافت ،تحصيل ميشنايى ،چونان پلى ارتباطى ميان
دوره تَنّائيم و اِ ُمورائيم ،ھم از لحاظ تاريخى و ھم از نظر فكرى ،تا
يك نسل بعد ادامه پيدا كرد .دانشمندان اين نسل كه به مطالعه و
تفسير ميشنا پرداختند ،تدوينگران مجموعهھاى فرعى و اضافى
ميشناھا نيز بودند .به احتمال بسيار ،يكى از داليل اساسى اين
فعاليت ،نبود رھبرى شايسته براى جانشينى ربى يھودا بود.
ربى يھودا از بزرگترين فرزندشَ ،ربّان گمليئل بن ربى) ،(١كه از نظر
خصوصيات اخالقى مشھور بود ،ولى مطمئناً سرآمد دانشمندان
زمانهاش نبود ،به عنوان جانشين خود براى رياست نام برده بود.
]اما[ ربى حنينا) ،(٢يكى از شاگردان مورد عالقه ربى يھودا ،به
مقام رياست آموزشگاه منصوب گرديد .از آن زمان به بعد ،رياست
سنھدرين ،با آنكه مقامى معتبر و داراى اھميت سياسى فراوان
بود ،در مجموع ،به لحاظ علمى ،اھميت خود را از دست داد .در
ضمن ،رھبران آموزشگاه ديگر آن اعتبار سياسى و اجتماعى را كه
ويژه مقام رسمى ناسى در طى حاكميت بنى ھيلل) (٣بود،
نداشتند .اين مشكلى پيچيده بود؛ چرا كه شاگردان ربى يھودا از
وش ْعيا ،يَ َنى و ربى لوى،
ھ َ
جمله دانشمندانى بزرگ چون ربى حيياُ ،
خود را ملزم ديدند كه آموزشگاهھاى خاصى براى خود بنا نھاده،
بِ َر ْي ُتوت خاص خودشان را تأليف نمايند.
فعاليت واقعى اِ ُموراھا از نسل دوم آغاز شد؛ با آنكه تعدادى از
شاگردان يھودا از جمله دو پسر ربى حييا ،يعنى يھودا و حزقيا)،(٤
ع )يوشع( بن
يھوشو َ
يھوشو َ
ع )يوشع( بن لوى٣ ،ربى ُ
و نيز  ١ى ُ

لوى  -كه به لحاظ قداستش شھره بود  -ھنوز در قيد حيات بودند.
طبَريا) (٥معروف به  ١ت وعد
محل اقامت ناسى و مقرّ سنھدرينِ ،
گادول٣ ،بِت وعد گادول)) (٦محل اجالس بزرگ( تنھا مركز مھم
نبود؛ دانشمندان مختلف به ايجاد مراكز اختصاصى در ديگر مناطق
ادامه دادند؛ مركز ليدا) (٧در يھوديه ،قيصريه) (٨در مرز جليل
)گاليل( سفلى و صيپورى در جليل كه رقيب سنتى طبرياس،
٣طبرياس بودند ،از آن جملهاند.
دوران شكوفايى تلمود در فلسطين با نام مردى چون ربى
ُيوحانان)) (٩ھمچنين معروف به بَر نَ ْفخا) ،(١٠يعنى پسر آھنگر( كه
تجسم تربيت فلسطينى بود ،پيوند خورده است .او كه تا سنين
ھناسى
ھناسى٣ ،ربى يھودا َ
پيرى زيست ،در جوانى با  ١ى يھودا َ
آشنا شده ،يكى از جوانترين شاگردان او بود؛ با اين ھمه ،عمدتاً
نزد ربى يَ َنى و ربى حزقيا آموزش ديد .زندگى خصوصى او سرشار
از غم و اندوه ،ايثار و فداكارى شايان توجه و استقامت و پشتكار
زياد در راه علمآموزى است .او در خانوادهاى ثروتمند به دنيا آمد،
ولى بهخاطر دغدغه فكرىاش نسبت به تورات ،مجبور شد كه به
تدريج ،تمامى اموال خويش را بفروشد .او بيش از ده پسر خود زنده
ماند )اگر چه بنا به حكايتى ،يكى از پسرانش پس از مرگ او ،به
بابل رفت و يكى از دانشمندان بزرگ نسل چھارم آنجا شد(.
پرافتخارترين دوران آموزشى در فلسطين با انتصاب ربى ُيوحانان به
طبَريا آغاز شد .در آن زمان ،ناسى نوه ربى يھودا
رياست آموزشگاه ِ
بود كه او رانيز ربى يھودا مىخواندند و براى اينكه نوه را از
پدربزرگش بازشناسند ،وى را نِسيا)) (١١لفظى آرامى ،به معناى
رئيس( ناميدند .در بعضى منابع ،از او با نام »ربى« نيز ياد شده
است؛ چرا كه دانشمندى بزرگ نيز بود .او به مثابه ستايشگر و
پشتيبان ربى ُيوحانان ،سالھاى زيادى در مقام رياست آموزشگاه
خدمت كرد و به تنھايى ،روش تحقيق در فلسطين را متحول
ساخت.
ربى ُيوحانان با اينكه خود نزد حكيمان بابلى درس خوانده بود و
شموئِل )كه در نامهھايش از آنھا به عنوان »اساتيد ما در
براى راو و ِ
بابل« ياد مىكند( احترام قائل بود ،روش ]آموزشى[ مخصوص به
خود را در پيش گرفت؛ روشى كه دانشمندان فلسطين از آن براى
تبيين و توضيح مسائل استفاده مىكردند و در مجموع ،سادهتر از

شيوه رايج و متداول بابلى بود .دانشمندان فلسطينى بر اين نكته
ھالخاى اصلى بپردازند و
تأكيد داشتند كه تنھا بايد به شرح و بسط َ
از تفسير ميشنا با روش پيچيده و مغالطهآميز پرھيز كنند .عقايد
ھالخايى خالى از ابھام بود؛ وى
بنيادى ربى ُيوحانان درباره احكام َ
تالش كرد تا به روشى يكسان در تفسير ميشناھاى گوناگون
دست يابد .او در ادبيات و سنتھاى ميشنايى بسيار متبحر بود و
توانايى تحليل بااليى داشت .به خاطر ھمين شخصيت ارزنده و
روشھاى تحقيق ،بسيارى از دانشمندان بزرگ بابل او را معلم و
مربى نسل خويش مىدانستند و مرجعيت او را نيز پذيرفته بودند.
بسيارى از اِ ُموراھاى مھم بابل ،براى استفاده از محضر او به
فلسطين سفر مىكردند .برادران َربّا  -اِموراى بزرگ بابل  -در
نامهاى خطاب به برادرشان چنين مىنويسند» :شما استادى
ھمچون ربى ُيوحانان را در فلسطين داريد«؛ كه اشاره دارد به
اينكه َربّا حتى مىتواند نزد اين دانشمند بزرگ به تحصيل بپردازد.
در واقع ،بسيارى از برجستهترين شاگردان ربى ُيوحانان،
بابلى ساكن فلسطين و از طرفداران عالقهمند به روش
دانشمندان
ِ
تدريس اين كشور بودند.
اين دانشمندان بابلى عبارت بودند از :راو َك َھنا) (١٢شاگرد با
استعداد و ھوشمند راو ،كه دوست او نيز بود؛ ربى العازار بن
شموئِل ،كه از طلبهھاى مورد عالقه ُيوحانان
پدات) (١٣شاگرد راو و ِ
سه؛) (١٥ربى ِزرا)(١٦ى
شد؛ دو كاھن گرانقدر ربى آ ِمه) (١٤و آ ِ
پرشور و نشاط ،كه عالوه بر دانشمند بودن ،به راست كردارترين و
زاھدترين انسان نسل خود نيز شھره بود .ربى ابّا َديان) (١٧و  ١ى
حييا بن ابّا٣ ،ربى حييا بن ابّا ،شاگرد وفادارى كه عالوه بر كسب
ربى خود ،در آموزهھاى
عالىترين مرجعيت نسبت به آموزهھاى
ِ
جيت داشت .تمامى دانشمندان فلسطينى
ديگران نيز نظراتش ح ّ
خود راشاگرد ربى ُيوحانان مىدانستند؛ اما برجستهترين فرد در
ميان آنھا اشرافزادهاى بود به نام ربى يوسى بَر حنينا)(١٨
قيصريهاى؛ مردى عالم و شوخ طبع كه شايد مصداق اين عبارت
تلمود باشد كه» :در فلسطين به او مىخنديدند «.ھمچنين از
شاگرد ديگرى به نام ربى اَباھو) (١٩مىتوان نام برد؛ دانشمندى با
ويژگىھاى ممتاز و اصيل كه زيبايى و خوشقيافگى او زبانزد خاص
و عام بود .وى تاجر بسيار ثروتمندى در سطح جھان آن روز بود كه

رابطه محكمى با نمايندگان رسمى قيصريه داشت و در ميان
غيريھوديان و فرقهھاى مرتد و بدعتگذار نيز فردى با نفوذ و فعال به
شمار مىآمد.
از ميان اين افراد ،نزديكترين فرد به ربى ُيوحانان شوھرخواھر و
دوست و ھمبحث اوِ ،رش القيش ،بودِ .رش القيش در جوانى
مشغول به تحصيل شد ،اما به خاطر تنگدستى مجبور شد كه خود
را به عنوان گالدياتور بفروشد؛ تجربه و آزمونى سخت كه بهلطف
مھارت و توانايى بدنى بسيارش ،از آن جان سالم به در برد.
مواجھه ھيجانانگيز او با ربى ُيوحانان زندگى او را دگرگون ساخت.
نقل است كه روزى ربى ُيوحانان مشغول حمام كردن در رود اردن
بود كه ِرش القيش را ديد كه به درون آب پريد .ربى ُيوحانان رو به او
كرد و با احترام گفت» :اين قدرت و توانايى تو بايد در خدمت تورات
قرار گيرد «.در مقابلِ ،رش القيش كهسخت تحت تأثير زيبايى چھره
ربى ُيوحانان قرار گرفته بود ،با ھمان حالت احترامآميز پاسخ داد:
»زيبايى تو بايد به زنان ارزانى شود «.سپس ربى ُيوحانان به او قول
داد كه اگر شيوه زندگىاش را تغيير دھد و دوباره مشغول به
تحصيل شود ،خواھرش را كه در زيبايى ھمتاى اوست به عقدش
درآوردِ .رش القيش درس خواندن را از سر گرفت و به بزرگترين
دانشمندان عصر خويش مبدل شد ،بهگونهاى كه حتى برادر
ھمسرش از او به احترام ياد مىكردِ .رش القيش در اواخر عمرش
انسانى رياضتپيشه و زاھد شده بود كه ھيچگاه نمىخنديد و در
ميان جمع با كسانى كه اعمال و كردارشان به گونهاى سؤال
برانگيز بود ،ھمصحبت نمىشد) .گفته شده است كسانى كه رش
القيش با ايشان در بازار ،ھمصحبت مىشد مىتوانستند بدون
اينكه ضامنى معرفى كنند ،از ديگران قرض گيرند (.صدھا بحث
فكرى كه ميان ربى ُيوحانان و ربى ِرش القيش درگرفت ،در منابع
نقل شده است .ربى ُيوحانان اين گفتوگوھا را كاملترين راه براى
افزايش معرفت مىدانست و در نبود رش القيش ،خود را به كسى
تشبيه كرد كه مىكوشد تا با يكدست كف بزندِ .رش القيش پيش
ازربى ُيوحانان دارفانى را وداع گفت و ربى ُيوحانان پس از مرگ
شوھر خواھرش از اينكه ھنوز زنده است خود را سرزنش مىكرد و
ھرگز مرگ او را باور نكرد؛ سرانجام اندك زمانى پس ازمرگ رش
القيش ،او نيز ديده از جھان فروبست.

طبَريا به بزرگترين مركز
در زمان حيات ربى ُيوحانان آموزشگاه ِ
جھانى براى مطالعه شريعت شفاھى مبدل شد و رياست آن ،كه
ھالخا و ھم در اَگادا مرجعيت داشت ،احترام جھانى
ھم در زمينه َ
يافت .ربى ُيوحانان برخالف خلقوخوى تندش ،با شاگردانش
ھمچون فرزندان خويش رفتار مىكرد .تلمود ،او را اين چنين توصيف
مىكند» :اگر كسى فنجانى از نقره ناب را بردارد و دانهھاى سرخ
انار را در آن بيندازد و آن را به گل رز بيارايد و بين نور خورشيد و
سايه قرار دھد ،زيبايى آن را مىتوان با زيبايى ربى ُيوحانان
مقايسه كرد «.مركز فلسطين حتى از زمان ربى ُيوحانان اعتبار
بيشترى يافت و بسيارى از نزاعھاى علمى بابل به واسطه
»نامهاى از فلسطين« حل مىشد .آموزهھاى ربى ُيوحانان چنان
قدر و منزلتى يافت كه احكام او حتى در صورت تعارض با
شموئِل ،پذيرفته و مقدم شمرده مىشد.
ديدگاهھاى راو و ِ
براى تثبيت و برقرار روابط منظم بين مكتب فلسطين و بابل ،منصب
نِحوتائِه)) (٢٠فرود آيندگان( ايجاد شد .نِحوتائِه دانشمندانى بودند
طبَريا را به
كه از فلسطين به بابل رفتند تا نوآورىھاى آموزشگاه ِ
ديار خويش انتقال دھند .تعدادى از آنھا تاجرانى بودند كه به خاطر
كسب و تجارت ،ناچار ،تن به چنين سفرى داده بودند .اما بيشتر
آنھا قاصدان و فرستادگان آموزشگاه فلسطين بودند كه براى تعقيب
ھدفى مشخص يا جمعآورى كمكھاى مالى براى يك نھاد علمى،
كه جامعه فلسطينى از نگھدارى و حفظ آن ناتوان بود ،به آن جا
فرستاده شده بودند .مھم ترين افراد در ميان اين فرستادگان،
عل
دانشمند عوال)) (٢١در فلسطين ،معروف به  ١ال بر ييشما ِ
عل( و  ١بّا بَر بَر حنّاَ ٣ ،ربّا بَر بَر حنّا)(٢٢
)اسماعيل(٣ ،عوال بر ييشما ِ
)مسافرى كه بهواسطه داستانھاى تخيلى ھمراه با نمادھاى
سياسى و دينىاش شھره بود .(.اين دو نفر معاصر نسل سوم
حكيمان بابلى ،و راو ديمى) (٢٣و راوين) (٢٤فرستادگانى از نسل
چھارم بابلى بودهاند .تلمود بابلى مقدار قابل توجھى از
گفتوگوھايى را كه ريشه در مباحث فلسطين دارند ،در خود جاى
داده است كه نشان مىدھد آموزش فلسطينى به آموزشگاهھاى
بابل انتقال يافته و در آنجا تجزيه و تحليل و متحول شده بود.
ربى ُيوحانان تا سنين پيرى زنده ماند و از چنان شخصيت و
جايگاھى برخوردار گرديد كه چند نسل پس از وى گفتند كه او به

تنھايى نظام آموزشى فلسطين را ايجاد كرده و مدون ساخته
است .البته چنين چيزى غيرممكن مىنمايد ،اما به ھر حال،
حقيقت اين است كه او و شاگردانش بخش بزرگى از اين برنامه بر
عھده داشتند.
حوزه درسى فلسطين درنسل بعد نيز به شكوفايى خويش ادامه
داد .از آنجاكه شاگردان ربى ُيوحانان ھمگى
دانشمندانبزرگىبودند كه بهشركت درفعاليتھاى خالّق ومستقل
عالقه داشتند ،پسازفوت استاد ھيچبحران غيرقابل پيشبينىاى به
طبَريا ديگر الگو و سرمشق
وجود نيامد .با وجود اينكه آموزشگاه ِ
دانشمندان نبود ،آنان به كار آموزش ادامه دادند و طالب بابل
ھمچنان بهآنجا مىآمدند .مشھورترين حكيم بابلى ربى ييِ ْر ِميا
)ارميا() (٢٥بود كه روش منحصربهفرد او درطرح پرسش با ھدف
ھالخا ،گاھى باعث خشم استادان
تبيين مسائل پراكنده وجزئى َ
فلسطينى مىشد كه با اين روش خو نگرفته بودند .ربى ارميا كه
خود را فلسطينى مىخواند ،يكبار بهدانشمندان بابلى
ريشخندزده ،آنھارا »بابلىھاى احمق« كه در كشورھاى گمنام
وناشناخته ساكنند وگنگ ومبھم سخن مىگويند ،خواند .در مقابل،
بابلىھا به اين خردهگيرى روى خوش نشان دادند و تأييد كردند كه
»يكى از آنھا )فلسطينيان( با دو نفر از ما )بابلىھا( برابرى
مىكند«.
در قرن چھارم ،فرايندھاى سياسى نوظھور فشار فزايندهاى را بر
يھوديان فلسطين تحميل كرد كه درنھايت ،به ضعف بنيه مادى و
معنوى آنان انجاميد .قدرت مركزى روم پس از سقوط آخرين حاكمان
س ُوران) (٢٦رو به ضعف نھاد و جنگھاى مدعيان تاج و تخت به بروز
ِ
كشمكش و بحرانى بزرگ منتھى شد؛ بار مالياتى فزونى يافت و
درنتيجه ،بنيادھاى اقتصادى در سراسر امپراتورى به سستى
گراييد .جامعه يھوديان فلسطين كه پيش از اين ،در نتيجه
شورشھاى گوناگون آسيب ديده بود ،به طور ملموسى شكننده
شد؛ چرا كه بسيارى از يھوديان آن سرزمين به كار كشاورزى
مشغول بودند و از اين رو قادر نبودند كه درآمدھا و كسب خويش را
از ديد صاحبان قدرت پنھان دارند .مسيحيت كه تا آن زمان عقيدهاى
در اقليت و تحت تعقيب بود ،قدرت گرفت و از آغاز قرن چھارم در
تمامى شئونات عملى ،دين رسمى كشور فلسطين گرديد .آزار

يھوديان كه به شدت ادامه داشت ،بر جامعه يھوديان اثر گذاشته،
موجى از مھاجرت را بهوجود آورده بود .يھوديان راه روم ،كشورھاى
اروپايى و بابل را در پيش گرفتند و آموزشگاهھاى فلسطين به
ناچار ،فعاليتھاى خود را كاھش دادند و تعداد طلبهھا نيز كم شد.
گفته شده است كه در زمان نسل چھارم اِ ُموراھا ،عامه مردم بر اثر
تحتتعقيب بودن و وضعيت سخت اقتصادى ،عالقه كمترى به
يادگيرى تورات نشان مىدادند و اَگادا را كه فھم آن آسانتر و
تسكينى بر فشارھاى وارده بر آنھا بود ،بيشتر مىپسنديدند.
وضعيت چنان سخت و دشوار شد كه دانشمندان فلسطينى
ناگزير ،كار تدوين و قانونمندسازى شريعت شفاھى را شتاب و
سرعت بيشترى بخشيدند .آنان اثر ھمتراز با تلمود بابلى خلق
روش ْلمى )اورشليمى( شھرت يافت .البته اين
َ
كردند كه به تلمود يِ
اثر در اورشليم )كه در آن زمان شھرى كافر و ملحد ،مانند شھر آئليا
كاپيتولينا) (٢٧بود و يھوديان از حضور در آن منع شده بودند( نگاشته
نشده است؛ اورشليم نامى بود كه در طى سالھا بر كل سرزمين
فلسطين اطالق مىشد) (٢٨و اثر نام برده ،بهطور مشخص در
طبَريا و بخشى از آن نيز در قيصريه به اتمام رسيد.
ِ
اگرچه دستمايه اوليه و اصلى ھر دو تلمود و روشھاى آموزشى و
پژوھشى آنھا يكسان است ،تفاوتھاى قابل مالحظهاى نيز ميان
ھالخاى
اين دو وجود دارد؛ تلمود اورشليمى از موضوعھايى مانند َ
مربوط به فلسطين و كشاورزى آن مرز و بوم به تفصيل سخن
مىگويد ،درحالىكه در تلمود بابلى تقريباً ھيچ سخنى از اين
موضوعات به ميان نيامده است .از سوى ديگر ،شمار حكايتھا در
تلمود اورشليمى بسيار اندك است .اين پيامد با دلمشغولى شديد
نسبت به اَگادا در فلسطين سازگار نيست .بايد گفت كه خردمندان
فلسطينى از آنجا كه به اَگادا و به ويژه در نسل ھاى اخير ،به
تدوين دعاھا و اشعار آيينى توجه زيادى داشتند ،تدوين ادبيات
اَگادايى را ضرورى نمىدانستند .اين مباحث دير زمانى بعد ،در
شه اَگادا)) (٢٩تفسيرھاى اَگادايى( جمعآورى
آثارى با عنوان ميدرا ِ
شدند.
ن موضوعھا و روشھاى فكرى و
عالوه بر اين ناھمگونىھا در سازما ِ
پژوھشى ،دو تلمود از نظر كيفيت تدوين نيز متفاوتند .انشاى تلمود
بابلى با احتياط زياد و وقتشناسى دقيق انجام شد و مباحث و

بسيار آن ،نسل به نسل تصحيح گرديد؛ در حالى كه تلمود
جزئيات
ِ
اورشليمى ھرگز بهطور دقيق تدوين نشد ،بلكه تدوين مباحث آن
بدون صرف وقت الزم و با شتاب صورت گرفت و ھمين باعث شد كه
تا مدتھا ،تلمود اورشليمى را ضميمه تلمود بابلى به حساب
آورند .ھمچنين ،تدوين نھايى تلمود بابلى در دوره متأخرتر صورت
پذيرفت و ازاينرو ،آن را مجموعهاى معتبر كه در بردارنده مسائل و
مباحث شريعت شفاھى است ،به حساب آوردند .افزون بر اين،
روشھاى پژوھشى و آموزشى تلمود بابلى با توجه به قلمرو
وسيع و تحليل عقالنى دقيق ،فضاى بيشترى را براى توسعه
مباحث فكرى و عقالنى ايجاد مىكرد .در طول قرنھا ،نظرھا
متوجه اثر بابلى بود و تنھا در صد سال اخير عالقهھاى خفته
نسبت به تلمود اورشليمى بيدار شده است .با اين ھمه ،ھميشه
آن را منبعى دست دوم دانستهاند .ساختار و بدنه نظام آموزشى
فلسطين اساساً بر مبناى آنچه در تلمود بابلى و يا در انواع
شه اَگاداھاى بازتاب يافته ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
ميدرا ِ
.................) Anotates (...................
Rabban Gamaliel Ben Rabbi (١
R. Haninah (٢
Hillelite (٣
Hezekiah (٤
Tiberias (٥
Beit Va'ad Gadol (٦
Lydda (٧
Caesarea (٨
R. Yohanan (٩
Bar Naphkha (١٠
nesia (١١
Kahana .R (١٢
R. Elazar Ben Pedat (١٣
R. Ami (١٤
R. Assi (١٥
Zira .R (١٦

(١٧
(١٨
(١٩
(٢٠
(٢١
(٢٢
(٢٣
(٢٤
(٢٥
(٢٦
(٢٧
(٢٨
(٢٩

R. Abba the dayan
R. Yossi Bar Haninah
Abahu
Nehutei
Ulla
Raba Bar Bar Hanna
Rav Dimi
Rabin .R
Jeremiah
Severan
Aelia Capitolina
از ھمين رو به اين تلمود،تلمود فلسطينى نيز گفته مىشود.م
aggada midrashei

٨
نگارش تلمود بابلى
سبك نگارش تلمود ]بابلى[ بازتاباننده سرشت و شيوهھاى متفاوت
آن با ميشنا است .ميشنا ماھيتاً كتاب شريعت است كه بيشتر،
دربردارنده احكامى در تمام قلمروھاى شريعت شفاھى است] .در
اين كتاب[ ،اختالفنظر حكيمان به طور خالصه ،طرحشده و تنھا
شمار اندكى از نزاعھاى ريشهاى موردبررسى قرار گرفته و ديگر
ھالخا و اَگادا ،نيز به ندرت توضيح داده
جنبهھا ،نظير ميدراش َ
شدهاند .با اين ھمه ،تلمود به خودى خود ،اثر كاملى نيست و بايد
آنرا خالصهاى از خطوط اصلى و مھم گفتوگوھاى حكيمان
ھالخايى ،بلكه به
دانست .اھميت اصلى آن نه به استنتاجھاى َ
خاطر روشھاى تحقيق و تحليلى است كه اين نتيجهگيرىھا از دل
آن بيرون مىآيد .تلمود برخالف تدوين و تلخيص ،بازتاباننده
روشھاى مطالعه آموزشگاهھاىبابلى است و بايد آن را گوشهاى
از زندگى و جوھره تجربه عقالنى نسلھا دانست.
شه در تدوين تلمود انجام داد ،خالصه كردن
كارى كه راو آ ِ

گفتوگوھاى ھمه نسلھاست .او ساختار پيچيدهاى خلق كرد و
دستاورد نھايى او نوعى گردھمايى ديدگاهھا درباره مسائل
ھالخايى بود كه به تمام نسلھا مربوط مىشود .بخش وسيعى از
َ
جذابيت تلمود ،عالوه بر ويژگى غيرقابل كشف و معمايى بودن آن،
به شكل منحصر به فرد اثر نامبرده و اين واقعيت كه به ضبط
خطابهھا و گفتوگوھا پرداخته است برمىگردد؛ ھمچنين ،تلمود
عالوه بر نتيجهگيرىھاى مشخص ،راهحلھاى جايگزينى را كه
پيشنھاد و سپس رد شدهاند ،نيز در خود دارد.
البته جامعيت داشتن نسبت به تمامى سخنان حكيمانهاى كه طى
قرنھا در دهھا مركز آموزشى بسط و توسعه يافته بود ،نهتنھا
غيرضرورى ،كه غيرممكن بود .تدوينگران تلمود در پى آن بودند كه
مھمترين و گوياترين احكام و فرمانھا را از بين صدھاھزار يادداشت
و گزارش ،استخراج نمايند و تالش كردند كه آنھا را در ھم تنيده ،به
شكل مجموعهاى مدون و كامل درآورند.
ساختار آموزشگاهھاى بابل با اينكه در طول نسلھا ،تا حدى دچار
تغيير و تحول شد ،قالب و چارچوب اصلى آن كم و بيش ثابت ماند.
از اين رو مىتوانيم شرحھاى پس از آن را شاھدى بر بازسازى
روشھاى عالمانه تدوين و آموزش بدانيم .ياددھى و يادگيرى
شريعت شفاھى در چارچوبى ثابت صورت نمىگرفت ،بلكه
شكلھاى گوناگونى داشت.تلمود اصوال ً به روشھاى آموزشىاى
مىپردازد كه آموزشگاهھا در پر ازدحامترين اوقات تحصيل ،اجرا
مىكردند؛ اگرچه روشھاى ديگر را نيز ثبت مىكند .شايعترين
روش آموزش بدينگونه بود كه عالمان بزرگ ،ھنگام پيرقا)(١
)خطابهھاى روز تعطيل( در اجتماع عمومى براى مخاطبانى كه
شامل طلبهھا و مردم عادى بودند ،به ايراد درسگفتار) (٢درباره
ھالخايى مىپرداختند .اين موعظهھاى عمومى گاھى
موضوعھاى َ
با نظارت و ھدايت برخى از بزرگترين دانشمندان )رؤساى
آموزشگاهھا( و توسط حكيمانى كه رابطه نزديكى با رأس الجالوت و
يا پيوند نسبى با او داشتند صورت مىگرفت .خطابهھاى مھمتر از
نظر موضوع و تعداد ،آنھايى بودند كه در كنيسهھا و عموماً در روز
شبّات ]شنبه[ ايراد مىشدند .در اين ھنگام ،عالم دينى
َ
ھالخايى كه موضوع روز بود ،سخن
مىبايست از آن دسته مسائل َ
بگويد و به ناچار ،براى جلب توجه مخاطبان )كه بسيارى از زنان نيز

در ميان آنھا بودند( نكات اَگادايى٣ ،اَگادايى را ھم در درس گفتارش
ھالخا و حكايت در
مىگنجاند .بخشى از اين
روش تركيب َ
ِ
شه
شبّات ،در تلمود به ثبت رسيده است .ميدرا ِ
خطابهھاى روز َ
اَگادا بسيارى از اين گفتارھا )تَ ْنحوما و پِسيقْتا () (٣را در خود دارد و
ھالخايى دوره گائونى نيز به ھمين شيوه نوشته شدهاند) .اين
آثار َ
شيوه ھنوز ھم در كنيسهھاى جوامع يھوديان عراق به كار گرفته
مىشود (٤)(.در اين مراسم ،حاضران فقط شنونده نبودند،
پرسشھايى نيز مطرح مىكردند و گاھى عالمان حاضر در ميان
آنھا نيز ،به بحث با سخنران مىپرداختند .اما رسم بر اين بود كه
اين نوع گفتوگوھا خيلى زود پايان مىيافت و نقادىھاى شديد و
تند در بحثھاى خصوصى ،كه در خلوت و به دور از انظار عموم
صورت مىگرفت ،مطرح مىشد.
ھالخايى براى اولين بار در
با اينكه بسيارى از نوآورىھاى َ
سخنرانىھاى عمومى توضيح داده مىشد ،امر يادگيرى ،تنھا در
شكلى آموزشى  -بنا به
محدوده آموزشگاه صورت مىگرفت .قواعد
ِ
گفته خود حكيمان تلمودى  -در زمانھاى باستان در دوران انبيا ،و
به گمانى ،پيشتر از آن وضع گرديد .نياز به قواعد شكلى نظاممند
از اين واقعيت ناشى شد كه قشرى به نام طالب حرفهاى ]كه تمام
زندگىشان به تحصيل اختصاص داشته باشد[ وجود نداشت و
عالمان نيز براى گذران زندگى ،ناچار بودند كه به امر تجارت يا خريد
و فروش بپردازند و در اوقات فراغت تحصيل نمايند .تنھا ناسىھا يا
رؤساى آموزشگاهھاى بزرگ ،به خاطر اينكه تمام وقت خويش را
صرف علوم دينى مىكردند ،از درآمدھاى عمومى استفاده
مىنمودند .با اين ھمه ،اگر فرصتى پيش مىآمد آنان نيز به
كارھاى ديگرى غير از تحصيل مىپرداختند .بيشتر عالمان ،ھمانند
اكثر مردم آن زمان ،به كار كشاورزى اشتغال داشتند .بعضى از آنھا
صنعتگر بودند )حكيمانى رامىشناسيم كه بنّا ،آھنگر ،كفاش،
دباغ ،كارمند و طبيب بودند( و بعضى ديگر تاجر يا پيلهور .اما عالمان
جوانى كه از حمايت خانوادهھاى خويش برخوردار بودند و
مىتوانستند چندين سال بدون وقفه ،به تحصيل اشتغال داشته
باشند و مردان ثروتمندى كه از درآمد امالك خودشان ارتزاق
مىكردند ،ھسته مركزى مجموعه طلبهھاى آموزشگاه را تشكيل
مىدادند و در تمامى سطوحى كه رئيس آموزشگاه تدريس

مىكرد ،شركت مىكردند .گاھى رئيس آموزشگاه ،خود مردى
ثروتمند بود و يا از كمكھاى فراوان مردمى استفاده مىكرد .در
چنين مواردى ،خود او براى اداره آموزشگاه ،كمك ھزينهاى به طالب
مىپرداخت .آموزشگاهھاى بزرگ و دائمى نيز از ساختمانھا و يا
زمينھاى موقوفهاى برخوردار بودند كه اين ساختمانھا را روى آن
بنا مىكردند .معموال ً طلبهھا در دوران تحصيل در كلبهھا يا
حجرهھاى كوچك زندگى مىكردند .با وجود اين ،حتى در بھترين
دوران آموزشى ،طلبهھاى تمام وقت درصد اندكى از كسانى را
تشكيل مىدادند كه در آموزشگاهھا حضور داشتند؛ چون جمع
حه َكالّ) ،(٥يعنى دو ماه از سال )در بابل دو
زيادى از طالب ،تنھا يِ ْر ِ
ماه اَدار) (٦و اِلول) ،(٧فصول كسادى كار كشاورزى بود( براى
تحصيل در آموزشگاهھا حاضر مىشدند .از اينرو درھرماه،
يكرساله ميشنا تدريس مىشد و رساله مربوط بهفصل تحصيلى
آينده نيز مشخص ورئوسكلى مطالبآن توضيحداده مىشد.
بدينترتيب ،عالمان دينى در منزل خودشان به مطالعه و تحقيق در
رساله ميشنا مىپرداختند و مسائل و مشكالت را نزد خود حالجى
وتبيين ،وموضوعھا ومواد مربوط بهھربحثى را مشخص مىكردند و
به ھنگام فرا رسيدن فصل آموزشى ،با تسلط برپرسشھا وپاسخ
آنھا،درجلسهدرسحاضرمىشدند.
پيش روى ھمه ،بر روى يك صندلى يا حصير
رياست آموزشگاه
ِ
مخصوص مىنشست .در رديفھاى جلو مقابل او ،عالمان
عالىرتبه ،مركب از ھمقطاران تحصيلى يا شاگردان برجسته وى ،و
پشت سر آنھا عالمان ديگر مىنشستند .زمانى كه آموزشگاهھا
وسيعتر شدند ،ترتيب نشستن ،به ويژه در فلسطين ،بر اساس
سلسله مراتبى كامال ً دقيق بود؛ در رديف اول عالمان بزرگ
مىنشستند ،در رديف دوم حكميانى با درجه پايينتر ،و به ھمين
ترتيب تا آخر طلبهاى كه از خود زيركى و برجستگى تحصيلى
خاصى بروز مىداد ،تا نزديكترين رديف به صف اول ارتقا پيدا
مىكرد .در عين حال ،افرادى كه عملكرد مأيوس كنندهاى داشتند،
كاھش رتبه پيدا مىكردند .اين شيوه نشستن به زمان سنھدرين
برمىگشت؛ در آنجا كسانى كه در رديف جلو مىنشستند
عالمانى بودند كه نامزد ]رياست[ بِت دين )دادگاه شرع( بودند تا در
صورت نياز به قاضى ديگر ،يا خالى شدن يك كرسى ،بهكار گرفته

شوند.
]به ھرحال [،رئيس آموزشگاه بحث را آغاز مىكرد و نوآورى ھا و
تفسيرھايى را كه درباره ميشناى مورد بحث در آن روز مطرح بود،
به اطالع حاضران مىرساند .گاھى اوقات اين وظيفه به عالمان
رديف جلو واگذار مىگرديد و گاھى نيز گزيدهاى از ميشنا خوانده
ن داراى حافظه قوى كه نقش
مىشد و از يكى از تَنّاھا )عالما ِ
بايگانى زنده را ايفا مىكردند( خواسته مىشد كه يكى از بِ َر ْيتاھاى
مربوط به موضوع مورد بحث را نقل كند .سپس درباره بريتاى نام
برده و رابطه آن با ميشنا گفتوگو مىشد.
درباره ھر ميشنا چندين پرسش ثابت وجود داشت كه تبيين آنھا
ضرورى بود .تَنّايى كه روش او در اين ميشنا منعكس شده است
كيست؟ )مان تَنّا؟() (٨منبع نص كجاست؟ ) ِمناالن؟() (٩و وضعيت
ھخى
دقيقى كه ميشناى نامبرده به آن اشاره دارد چيست؟ ) ِ
دا ِمه؟( (١٠).پرسشھاى بىشمار تفسيرى و مربوط به نص نيز
وجود داشتند كه با ھدف ايجا ِد گونه معيّنى از ميشنا ،طرح
مىشدند .اسامى حكيمان يا ترتيب ،تلفظ و امالى دقيق واژگان،
رمزگشايى معناى برخى از واژگان يا جملهھاى ناقص ،رفع ابھام از
ھالخا را تشكيل مىدھند ،توضيح
اصول اساسىاى كه شالوده َ
ناھماھنگىھا و تعارضھاى موجود بين ميشناى مورد بحث و ديگر
ھالخايى و نظرى
موضوعھاى ميشنايى ،و بيرون كشيدن نتايج َ
گستردهتر از يك موضوع محدود مورد بحث در ميشنا ،و ديگر
موضوعات ميشنايى ،ھمه ،پرسشھايى بودند كه مطرح
مىشدند.
رئيس آموزشگاه يا حكيمى كه به ايراد درسگفتار مىپرداخت،
مىبايست تفسير خود را درباره مسائل بيان كند .عالمان حاضر در
جلسه با تكيه بر منابع يا ديدگاهھاى مفسران ديگر و يا بر مبناى
برداشتھاى منطقى خويش ،خطيب را آماج پرسشھاى خويش
قرار مىدادند .گاھى بحث بسيار مختصر بود و در حد پاسخى
روشن و جامع به پرسش مطرح شده ،به پايان مىرسيد .اگر در
مواردى راهحلھاى تازه ديگرى از سوى عالمان حاضر در جلسه
مطرح مىشد و بحث گستردهاى بر سر آن در مىگرفت ،رئيس
آموزشگاه كه اكنون رياست جلسه را نيز برعھده داشت ،به
جمعبندى مطالب مىپرداخت و يا نظر خويش را در موافقت با يكى

از ديدگاهھاى مطرح شده ،اعالم مىكرد .موضوعھايى كه در
جلسهاى خاص تبيين مىشدند ،به ديگر آموزشگاهھا )در ھر
نسلى دستكم دو آموزشگاه مركزى در بابل وجود داشت( ارسال
مىشد و عالمان سراسر كشور از آن پيروى مىكردند .اين عالمان
موضوعھاى ذكرشده را در طول سال تدريس مىكردند و زمانى كه
با مشكلى روبهرو مىشدند ،بار ديگر ،موضوع جديد  -پيشنھادھا،
تفسيرھا و قيد و شرطھا  -را به احكام موجود ضميمه مىكردند.
بحث در آموزشگاهھا آزاد و علنى و اغلب با انتقال از موضوعى به
موضوع ديگر ھمراه بود .گفتوگوھا بر سر پرسشھاى مشخص ،در
بيشتر اوقات به بررسىھاى بنيادى چندين موضوع مىانجاميد و يا
بحث از موضوع مورد بررسى ،به تحليل يك مسئله كامال ً متفاوت
منحرف مىشد .گاھى خود رئيس آموزشگاه مىبايست گفتهھاى
گوناگونى را كه نه به لحاظ موضوع ،بلكه از جنبهھاى ديگرى به
بحث مربوط بودند ،با ھم تركيب كند .در مواقعى ،به ويژه به ھنگام
طرح مباحثاتى درباره مسائل اخالقى يا اجتماعى ،چه بسا در
ضمن بحث ،به اسطوره يا عرفان نيز اشاره مىشد.
از آنجا كه امر آموزش و يادگيرى بسيار با شور و شوق انجام
مىشد و اساساً با تبادل آراء ميان عالمان مھم ھمراه بود ،طالب
نمىتوانستند تمام آنچه را كه بيان مىشد دنبال كرده ،بهخاطر
بسپارند .از اينرو ،پس از دوره عادى تحصيل ،جلسهھاى دورهاى
برگزار مىشد .اين جلسهھا را خود رئيس آموزشگاه اداره نمىكرد،
بلكه يكى ازاستادان )يا درآموزشگاهھاى بزرگ ،چند استاد( كه به
كال) (١٢معروف بودند ،اداره آن را بر عھده
كال) (١١يا ُرش بِنِه ّ
ِرش ّ
داشتند و ھمراه با طالب ،به شرح و بسط موضوع و بررسى مفھوم
آن مىپرداختندِ .رش كال ّ از شخصيتھاى رتبه دوم پس از رؤساى
آموزشگاهھا به شمار مىآمد )تعدادى از آنھا تا اين جايگاه نيز ارتقا
يافته بودند(؛ اما در واقع ،پيوند نزديكترى با جمع طلبهھا ،در
مقايسه با مقامات باالتر از خود ،داشتند و از محبوبيت ويژهاى در
بين آنان برخوردار بودند .نظريهاى وجود دارد مبنى بر اينكه بركت
آرامى ويژهاى )يقوم پيرقام() (١٣كه در كتاب ادعيه اشكنازى آمده
كال ،بر
است ،برگرفته از بركت و دعايى است كه طالب در
حق رش ّ
ّ
زبان جارى مىساختند.
اساس مطالب تلمو ِد ويراسته ربىآشه ،بر خالصه مذاكرهھايى

است كه در آموزشگاه خود او صورت گرفته است؛ آموزشگاھى كه
چونان يك نھاد آموزشى بسيار مھم و مركزى ،عالمان بزرگى را كه
در بعضى آموزشگاهھاى ديگر حضور داشتند و نزد اساتيد برجسته
نسل پيشين ،دانشآموخته بودند ،در خود جاى داده بود .شھرت
شه به تعداد زيا ِد مباحثى بود كه در نقاط ديگر تدريس
آموزشگاه آ ِ
شده بود و بخشى از آنھا را تمامى طالب مىشناختند و از اينرو
بدون ذكر نام نويسنده و نشانىھاى ديگر ،نقل مىشدند .بسيارى
از موضوعھاى ديگر كه در تلمود بابلى بدون نام و نشان نقل
شدهاند ،در حقيقت ،پرسشھايى درباره گفتوگوھاى مطرح شده
در آموزشگاه آشه و در نھادھايى است كه رياست آنھا بر عھده
شاگردانى بود كه كار او را سرلوحه عمل خويش ساخته بودند.
آنچه را كه در تلمود آمده است نبايد ھمه آن چيزى دانست كه
درجلسات تدريس وآموزشى مورداجماع ھمگان قرارگرفته است؛
آنھا تنھا خالصهاى ازگفتوگوھاى اصلىحكميان تلمودىرا تشكيل
مىدھند.
در نسلھاى بعد ،كار گردآورى و تدوين ،از اين اصول اساسى
فاصله زيادى نگرفت و شكل مباحثه و ترتيب آن تا حدودى حفظ
شد .افزون بر اين ،چون الزم بود كه موضوعھا گردآورى و بر ھمان
نظم و آرايش ميشنا تدوين شوند ،گاه مالحظه مىشود كه يك
ميشناى خاص سرآغاز برخى گفتوگوھاى طوالنى از موضوعھاى
گوناگون شده است كه رابطه بسيار ناچيزى با آن ميشنا دارند .به
ھمين خاطر ،آرايش تلمود بر پايه ھمان طبقهبندى بسيار عام و
مبھمى است كه در نظم و ترتيب ميشنا بهكار گرفته شده و
پرسشھاى زيادى در آن يافت مىشود كه به لحاظ منطقى بايد در
ذيل رسالهاى مورد بحث قرار گيرند كه درباره فالن موضوع خاص
سخن مىگويد ،اما تنھا بهخاطر يك رابطه موردى ،در جاى ديگرى
مطرح شدهاند .اين نكته درباره موضوعھايى كه در تلمود ،فصل
خاصى به آنھا اختصاص داده نشده و به خاطر رابطه منطقى آنھا،
يا با توجه به مجموعهاى از شرايط ،ضميمه رسالهھاى ديگر
شدهاند ،كامال ً مشھود است .از اينرو ،احكام مربوط به عزادارى را
ھالخاى
بايد در رساله مو ِ
عد قاطان) (١٤جستوجو كرد كه اصوال ً از َ
مربوط به ايام ميانى اعياد بحث مىكند .قواعد و اصول كتابت
)مزوزوت() (١٦و مانند
طومارھاى تورات ،تِفيلين ١ (١٥)،زوزاِ ٣ ،مزوزا
ُ

آن را در رساله مربوط به قربانىھاى معبد مىتوان يافت؛ نمونهھاى
ديگرى از اين نوع طبقهبندى نيز وجود دارد .موضوعھاى اَگادايى
اغلب به دليل نداشتن ارتباط موضوعى و يا منحرف شدن بحث
اصلى و اشاره به موضوعھاى ديگر ،ضميمه رسالهھا شدهاند.
گواه ما بر اينكه تلمود سندى حاوى گفتوگوھاى مطرح شده در
آموزشگاهھاست ،اينواقعيت است كه دررسالهھايى كه داراى
فصلھاى زياد ھستند ،در چند فصل ابتدايى ،بسيارى از مباحث
آموزشى مطرح شدهاند .اين امر فرصت بيشترى براى مطالعه اين
فصلھا مھيا مىكرد و طلبهھا پس از گذراندن آنھا تيزبين
مىشدند .در فصلھاى بعدى ،بحثھا خالصهتر و منعكسكننده
قواعد شكلى تحصيل در آموزشگاه ھستند.
فھرستنگارى و تنظيم ناقص موضوعھا ،نه به دليل نبو ِد قريحه
نگارش ،بلكه برخاسته از رويكردى خاص بود .در ميان تمام
نوشتهھاى يھودى ،آثار اندكى را مىتوان يافت كه داراى طرح كلى
و مشخصى باشند؛ چون فرض بر اين بوده است كه تورات را ،كه
تجلى نفس زندگى است ،نمىتوان بهطور مصنوعى دستهبندى
كرد ،بلكه بايد بهطور طبيعى از موضوعى به موضوع ديگر گسترش
يابد.
از سوى ديگر در ]نگارش[ تلمود ،جزئيات نيز در نھايت دقت و
امانتدارى ضبط شدند و در راه انتقال بيانات و اظھار نظرھا رنج و
محنت فراوان تحمل گرديد .منابع با دقت ھرچه تمامتر ذكر ،و
ھرگونه شبھهاى نسبت به اعتبار سنتھا ،صادقانه نقل شده
است .عالوه بر ھمه اينھا ،تدوين تلمود موجب شد تا دانشنامهاى
دقيق ،براى طبقهبندى نقلقولھا و گفتوگوھا ايجاد شود؛
يتوت ،يا پند
ھمچنين ،حاشيهھاى خاصى براى ميشنايوت ،بِ َر ُ
واندرزھاى يك اِ ُمورا در آن وارد شده است .ھمچنين پرسشھاى
گوناگون ،طبقهبندى شده و بين تفاوتھاى ظريف گفتوگوھا ،فرق
گذاشته شده است .به عنوان نمونه ،بين حدسيّات و فرضھايى
كه در انتھاى بحثھا رد و يا پذيرفته شدهاند ،تمايز وجود دارد .ميان
نزاعھايى كه راهحلى براى آن وجود نداشت و آنھايى كه داراى
راهحل بودند ،فرق گذاشته شده است .ترتيب بيان موضوعھاى
مختلف نيز معنادار است و از ارزش نسبى آن موضوع در ارائه
راهحلھا حكايت دارد .بهخاطر ھمين دقت ،تلمود كه حاصل تالش

چندين نسل است و در نگاه اول مجموعهاى ناھماھنگ و
سازماننيافته به نظر مىرسد ،در واقع ،اثرى بسيار ھماھنگ ،با
سبكى ثابت و خاص به خود است .تلمود به خاطر برخوردارى از
كيفيت خوب تدوين ،منبعى بسيار مھم و برجسته براى مباحث
ھالخايى به شمار مىآيد؛ اگرچه ھدف اصلى ]از تدوين آن [اين
َ
نبوده است .به داليلى چون ثبات سبك و روشھاى تفكر ،و نيز
شيوه بيان مطالب و كتابت ،خلق اين اثر چندين قرن طول كشيد.
.................) Anotates (...................
pirka (١
lecture (٢
Tanhuma and Psikta (٣
 (٤احتماال ً منظور اصلى نويسنده،كنيسهھاى جوامع يھوديان
عراقى )در ديگر نقاط جھان( بوده است .زيرا از سال  ١٩٤٨تقريبا
جامعه يھوديان از عراق رانده شد و وضعيت امروز ھم معلوم است.
yerhei kalla (٥
Adar (٦
Ellul (٧
?man tanna (٨
?mnalan (٩
?hikhi dami (١٠
resh Kalla (١١
rosh bnei Kalla (١٢
perkam yekum (١٣
Moed Katan (١٤
tefilin (١٥
mezuzot (١٦

٩
تفسير تلمودى
حتى پيش از آنكه تلمود كامل شود ،كامال ً روشن بود كه اين اثر در
آينده ،متن اصلى و منبع اوليه شريعت يھود خواھد شد .در
حقيقت ،تلمود آخرين كتاب در ميان منابع اصيل و مھم ادبيات
يھودى است؛ چون آثارى كه پس از آن نوشته شدهاند تا حد زيادى
بر آن تكيه دارند و حجيت خود را از آن كسب مىكنند و ھر زمان كه
الزم باشد براى توضيح مسائل نظرى و عملى به آن مراجعه
مىنمايند.
نسخهھايى از تلمود يا رسالهھاى مجزايى از آن به تمام جوامع
يھودى ،از جمله دورترين مھاجرنشينھا در آسيا ،افريقا و اروپا
رسيد .اما از ھمان ابتدا ،مطالعه تلمود حتى براى با استعدادترين
عالمان ،دشوار بود .تدوين غيرروشمند تلمود موجب شد كه فھم
ھر بخش از آن مستلزم سطح خاصى از شناخت قبلى باشد و
پيشينه يا ريشه مفاھيم ،ھميشه به روشنى تبيين نشود .مطالب
اين كتاب از آن جا كه منعكسكننده يك شيوه خاص زندگى و
دربردارنده مباحثى است كه در آموزشگاهھاى بابل مطرح مىشد،
گاھى براى طالب ديگر كشورھا يا عصرھا فاقد انسجام يا ناقص به
نظر مىرسيد .زبان نيز مشكالتى را پديد آورده بود؛ گويش نامأنوس
آرامى عبرى كه زبان نوشتارى تلمود است تا چندين نسل ،گويش
يھوديان بابل باقى ماند .اما در كشورھاى ديگر ،يھوديان با
گرايشھاى بومى خودشان سخن مىگفتند .حتى در بابل ،زبان
آرامى سرانجام با زبان عربى ،كه فاتحان مسلمان در اواسط قرن
ھفتم رواج دادند ،درآميخت.
بر اين اساس ،عالمان مناطق مختلف يھودى ،در جوامع مذھبى
مناطق آوارگى )گالوت( ،در زمينه مطالعات با مشكالتى روبهرو
شدند و احساس كردند كه براى رفع مشكالت بايد به تفسيرھاى
تلمودى مراجعه كنند .مراجع واقعى و توانا براى تبيين ھرچه بھتر
سورا و پو ْم ِبديتا بودند.
مسائل ،رؤساى آموزشگاهھاى بابلى بزرگ ُ
اين عالمان در ابتدا به گائون)) (١كه در اصل ،به معناى رئيس يك
آموزشگاه بزرگ بود ،اما بهخاطر كاربرد غيردقيق در طول چند صد

سال ،معنايش دگرگون شد( شھرت داشتند .اينان وارثان اِ ُمورائيم،
و از اينرو ،منبع اوليه براى تفسير تلمود بودند .گائونھا به تدريس
تلمود ،مطابق با سنت اِ ُمورايى ادامه دادند .در اوج كاميابى آنان،
شاگردانى از سراسر مناطق آوارگى براى شنيدن سخنان ايشان
گردھم آمدند؛ اما نفوذ آنھا در سراسر جھان يھودىنشين ،در
مجموعهھاى پاسخھاى شرعى) (٢تجسم يافته بود ،كه تنھا
بقاياى ناچيزى از آن برجا مانده است .بيشتر سؤالھاى اين جوامع
ھالخاى عملى بود؛ با اين حال ،پرسشھايى نيز درباره
درباره َ
مسائل نظرى مطرح مىشد .گائونھا در نامهھايى كه براى پاسخ
به اين پرسشھا مىنوشتند واژهھا و اصطالحھاى دشوار را توضيح
)سوگيوت() (٣مىپرداختند.
مىدادند و به شرح كاملى از موضوعھا
ُ
اين نامهھا اولين تفسيرھاى تلمود را پديد آوردند كه تنھا در پاسخ
به يك نياز تدوين شده بودند و از اينرو ،نه كامل بودند و نه روش
مشخصى داشتند .تنھا آخرين نفر از گائونھا بود كه تفسيرى را بر
تمامى بخشھاى تلمود تأليف كرد كه آن نيز عمدتاً دربردارنده
تفسير واژهھا يا عبارات دشوار بود .آثار مكتوب گائونى اغلب در
ھالخايى و استنتاجھاى عملىاى است كه مىشد از
مورد احكام َ
متن تلمود استخراج كرد.
نياز به تفسيرى جامعتر بر تلمود ھنگامى بيشتر نمايان شد كه
رابطه با گائونھا به داليل مختلف سياسى ضعيف گرديد .امپراتورى
بزرگ اسالمى به چند پادشاھى رقيب تجزيه شد كه
دسترسىشان به يكديگر ،اغلب آسان نبود .اھميت بغداد،
دارالخالفه مسلمين) ،و زادگاه آموزشگاهھاى بزرگ( ،رو به افول
نھاد و خيزشھاى اجتماعى گوناگون ،سرانجام به تعطيلى اين
نھادھا و پايان دوره گائونھا منتھى شد .بعضى از جوامع يھودى،
مانند يھوديان اروپا ھرگز موفق نشدند كه تماس منظمى با گائونھا
برقرار سازند؛ از اين رو مجبور بودند كه از نظر فرھنگى و معنوى،
مستقل عمل كنند.
از زمان رو به افول نھادن مركز بابلى در قرن دوازدھم ،دو مركز مھم
يھودى در جاھاى ديگر پا گرفت؛ يكى در مغرب )شمال آفريقا و
اسپانيا( و ديگرى در اروپا )ايتاليا ،فرانسه و آلمان( .اين دو مركز ،به
ترتيب ،ھسته اصلى گسترش دو سنت سفارادى) (٤و اشكنازى را
بنياد نھادند كه از ھمان آغاز ،از جھات مختلف با ھم تفاوت داشتند.

مركز آفريقايى  -ايبِريايى) (٥سنت يھوديان بابلى را پيشيه خويش
ساخت .اين مركز تحت حاكميت امپراتورى مسلمين نيز قرار
داشت .زبان اين مركز ،عربى و در مقابل نفوذ فرھنگ عربى،
بىدفاع بود و روابط نزديك خود را با گائونھا ادامه مىداد .ھزاران
پاسخ شرعى ،نامه و كتاب از بابل به كشورھاى شمال آفريقا
فرستاده مىشد تا يھوديان آن سرزمين را راھنمايى كند .از سوى
ديگر ،يھوديان بيشتر بخشھاى اروپاى غربى )از طريق يونان و
ايتاليا( با فلسطين رابطه داشتند و بخش بزرگى از آيين مذھبى و
نيز اصول عقايد خود را از فلسطين اقتباس كردند .يھوديان
كشورھاى اسالمى به شدت از فلسفه ،دانش ،شعر و زبان عربى،
كه در آن زمان در اوج شكوفايى بود ،تأثير پذيرفتند .در مقابل،
اروپاى آن زمان در غفلت و تاريكى »عصر ظلمت«) (٦غرق بود و
يھوديان آنجا چيزى از فرھنگ كشورھاى ميزبان كسب نكردند .آنھا
مجبور بودند كه بدون كمك نھادھاى آموزشى بزرگ و دوردست
يھودى ،تقريباً تمامى زندگى معنوى خويش را خود سامان دھند .از
اينرو ،تعجبى ندارد اگر دو مكتب موازى در تفسير تلمودى ،يعنى
سفارادى و اشكنازى ،ظھور نمودند.
عالمان اسپانيا و شمال آفريقا ،مانند گائونھا ،در مطالعات يھودى
روىكردى نظام يافته داشتند .دستاوردھاى اصلى آنان در
ھالخايى بود ،نگاھى جامع و كلى
ھالخا و صدور احكام َ
حوزهھاى َ
به مسائل داشتند و به نكات ريز و جزئى توجه نمىكردند .اولين
تفسير مھم بر تلمود كه توسط اين مكتب فكرى ارائه شد،
حوشىئِل) (٧اھل قيروان) (٨در
تفسيرى است كه ربى َ
ح َن ْنئِل بن ُ
شمال آفريقا ،نگاشته است .ويژگى بارز اين تفسير ايجاز بسيار
زياد ،پرھيز از پرداختن به جزئيات و تالش براى ضبط نكات مھم و
اضافه كردن توضيحات ضرورى براى واژهھا و اصطالحات براى
ح َن ْنئِل گاھى از تفسير بخش
تلخيص ھر سوگيا) (٩است .ربى َ
معيّنى ،با درج عبارت »و اين ساده است« يعنى نيازى به شرح آن
نيست ،چشم پوشيده است .معاصر ،رھرو و ھموطن او ،ربى
ھ َت ْلمود)(١٠
َح َم ْنعولِه َ
نيسيم گائون ،نيز در تدوين اثر خودَ ،م ْفتِئ ْ
)كليدى براى قفلھاى تلمود( ،ھمين شيوه را در پيش گرفته است
ح َن ْنئِل منسجمتر بوده ،به شرح گزيدهھايى از
كه نسبت به اثر ربى َ
سوگياھا پرداخته است .ھر دواثر گنجينه آموزهھا و تفسيرھاى

گائونھا ھستند .تا چند نسل بعد ،ادبيات تفسيرى سفارادى تنھا
ھمين روش را ادامه داد .اگر چه ادبيات تفسيرى سفارادى تا
حدودى از الگوى ادبيات اشكنازى پيروى كردهاست و تفسيرھا
مفصلتر و براى مطالعه آسانترشدند ،ولى ھمچنان به سوى
ھالخايى ،تبيين سوگياھا به عنوان واحدھاى معنادار
استنتاجھاى َ
گرايش داشت و تالش مىشد تا تلفيقى از موضوع ھاى تلمودى
بهدست آيد .اين ويژگىھا براى توصيف تفسيرھايى از حكيمان
اسپانيايى معروف به شيطُوت)) (١١تفسيرھا( مانند تفسير ابن
ميمون بر ميشنا در قرن دوازدھم ،آثار  ١ى مئير ابوالعافيه٣ ،ربى
مئير ابوالعافيه) (١٢و ربنو موسى بن نحمان)َ ) (١٣رمبان( در قرن
سيزدھم ،و آثار شلومو بن اَ ِد ِرت)َ ) (١٤رشبا( در قرن چھاردھم نيز
بهكار مىآيد.
تفسيرھاى جوامع اروپايى ،به گونهاى متفاوت ظاھر شدند .پس از
عصر گائونھا ،دانشمندانى بزرگ در اروپا ظھور كردند كه
مشھورترين آنھا ربّنو گرشوم) (١٥اھل ماينتس) (١٦است كه
بهخاطر نفوذ زياد و مصوبات مھمى كه از خود برجاى گذاشت ،به
گوال)) (١٧چراغ مناطق آوارگى( شھرت يافت .او تفسير
مائور َ
ھ ُ
مختصرى بر رسالهھاى مختلف تلمود نوشت؛ اما بدون ترديد،
بزرگترين مفسر ]تلمود[ ربى شلومو ييصحاقى اھل تروا)(١٨
معروف به راشى) (١٩است كه نزد شاگردان ربى گرشوم تحصيل
كرد .راشى كه در قرن دوازدھم مىزيست ،در آموزشگاهھاى آلمان
و فرانسه تحصيل كرد و در زمينهھاى مختلفى به فعاليت پرداخت.
ھالخايى از خود بر جاى نھاد و در پاسخ
او آثار پرامنهاى در احكام َ
ھالخايى ،فتواھاى زيادى صادر كرد .او ھمچنين
به پرسشھاى َ
اشعار مذھبى بسيارى سروده است كه شمارى از آنھا در
كتابھاى دعاى دوره كنونى نيز وجود دارد .بزرگترين دستاورد وى
تفسيرھاى مھمش بر كتاب مقدس عبرانى و اثر ماندگار او درباره
تلمود بابلى است كه در آن ،از روشھاى تفسيرى كه امروزه نيز
نزد مفسرين داراى ارج و اعتبارند ،سخن گفته است .اثر اخير كه
مىتواند الگوى تمام تفسيرھا باشد ،به زبان عبرى خالص و با
وضوح كامل نوشته شده است و ھرجا كه زبان عبرى نارسا بوده،
ضمن خوددارى از دادن توضيحات طوالنى و كسالتآور ،از واژگان
مناسب بيگانه و غيرعبرى استفاده شده است .تفسير نامبرده

چنان موجز و فشرده است كه اين ضرب المثل را بر سر زبانھا
انداخت كه» :در زمان راشى ،ھر قطره دوات يك سكه طال
مىارزيد!« با اين حال ،او تقريباً به ھر جملهاى در تلمود پرداخته،
واژگان دشوار را شرح داده ،و ھر موضوعى را  -در ھمان زمينه
اصلىاش  -با افزودن واژگان مورد نياز براى تكميل يك نظريه ،يا در
صورت لزوم ،بيان اطالعاتى درباره پيشينه آن توضيح مىدھد.
راشى اغلب از تلخيص و جمعبندى موضوعھا و درگير ساختن خود
ھالخايى و ارائه توضيحات طوالنى براى اثبات
با پرسشھاى َ
درستى نظريّهاش خوددارى مىكند.
دانشمندانى كه قرنھا براساس تفسير راشى پرورش يافتهاند
مىتوانند توضيحات منحصر به فرد او را كشف كنند و با بيان چند
كلمه يا با تغيير نظم ساختارى آن كلمات در جمله ،نشان دھند كه
نادر
او چگونه به اين نتيجه روشن رسيده است .در واقع ،ويژگى
ِ
اين تفسير قابل فھم بودن آن ،ھم براى دانشمندان و ھم براى
افراد عادى ،است .راشى موفق شد كه بيشتر بخشھاى تلمود
بابلى را تفسير كند و كار مھم تعيين متن اصلى و ايجاد يك نسخه
معين براى اھداف آموزشى را ،كه تا به امروز نيز مورد پذيرش
است ،انجام دھد.
راشى با تكيه بر تجربهھايى كه به ھمراه شاگردان بىشمارش
بهدست آورد ،براى روزآمد كردن تفسيرھايى كه بر بخشھاى
خاصى از تلمود نوشته بود ،ويرايشھاى مختلفى از آن ارائه داد .با
اينكه در طى قرنھا ،دانشمندان جزئيات مختلفى ]از اين تفسير[
را مورد نقد قرار داده و تفسيرھاى خود را مطرح كردهاند ،ھمگى بر
اينكه اثر راشى تفسيرى مھم و اساسى از تلمود باقى مىماند
اتفاق نظر داشتند.
نسخهھاى بسيارى از اين اثر در زمان زندگى راشى ،گاھى نه به
شكل كتاب ،كه در قالب قو ْنتِ ِرسيم)) (٢٠رسالهھاى مستقل(
ھقو ْنتِ ِرس)(٢١
انتشار يافت و به ھمين خاطر ،تفسير او را پروش َ
)تفسير رسالهاى( ناميدهاند .تفسيرھايى كه او بر بخشھاى
مختلف تلمود بابلى نوشت ،با مرگش ناتمام ماند و پس از آن،
شاگردان وى آن را تكميل كردند .او از خويش پسرى نداشت ،اما
سه برادرزن ،و نيز نوهھا و نبيرهھايش دودمان تحسين برانگيزى را
در تاريخ بنيان نھادند كه ھمگى در گردآورى اضافهھا و خالصهھاى

ى تلمود به شكلھاى مختلف مشاركت داشتند .اين
اين اثر تفسير ِ
اضافهھا را توسافوت)) (٢٢ضمايم( مىنامند .علت اين نامگذارى
اين است كه بَ َعلِه توسافوت)) (٢٣گردآورندگان ضمايم( معتقد بودند
كه صرفاً اضافاتى را به اثرى كه از قبل كامل بوده است ،افزودهاند.
حكايت زير روششناسى بَ َع ِله توسافوت ،و نيروى عقالنى و
بىاندازه فرسايندهاى را كه در كار تدوين اثرشان صرف شده است،
را بيان مىكند و با آنكه واقعيت تاريخى ندارد ،تصويرى گويا از روش
آنھا ارائه مىنمايد .حكايت شده است كه شصت تن از بزرگترين
دانشمندان آن زمان تصميم گرفتند كه ھر يك از آنان به تحقيق در
بخشى از تلمود بپردازد و تا آنجا پيش رود كه بر تمام جزئيات آن
بخش تسلط كامل پيدا كند؛ و ھنگامى كه اين تحقيق را به پايان
رساندند ،ھمگى گردھم آيند و بهطور جمعى بررسى تلمود را از
سر گيرند و ھرجا به نكتهاى برخوردند كه بهطور مستقيم يا
غيرمستقيم به بخش خاصى از تلمود مربوط بود ،عالمى كه آن
بخش معيّن را مطالعه كرده است ،درباره آن موضوع اظھارنظر كند و
منبع خود را نيز نقل نمايد .سپس تمامى حكيمان به بحث روى آن
موضوع پرداخته ،دانش خود را روى ھم ريختند .درنتيجه ،موضع
كوچكى كه با چند نكته تفسيرى از تفسير راشى آغاز شده بود ،به
اثرى بسيار فراگير تبديل شد .توسافوت ]ضمايم ياد شده[ تا
حدودى در چارچوب تفسير تلمود قرار مىگيرد و شامل حاشيهھاى
تفسيرى ،پرسشھايى از مفسران اوليه ،بحثھايى از عبارتھا و
نسخهھاى گوناگون و مانند آن است .اما ھمه اينھا را بايد گامى
به جلو ،در امتداد تلمود دانست كه از روشھاى عقالنى آن بھره
مىگيرد .درست ھمانگونه كه حكيمان تلمودى به مطالعه ميشنا و
تبيين جنبهھاى گوناگون آندپرداختند ،گردآوردندگان توسافوت نيز در
مطالعه دقيق تلمود شركت جستند و اثر آنھا را مىتوان »تلمودى
بر تلمود«) (٢٤نام نھاد.
توسافوت در شكل كنونىاش ،آثارى پراكنده از نويسندگان متعدد
نيست ،بلكه اثرى جمعى است كه دانشمندان فرانسه و آلمان ،در
طى دو قرن دوازدھم و سيزدھم ،آفريدهاند .بعضى از تفسيرھا،
پرسشھا و توضيحات با نام نويسنده آنھا و بقيه بدون ذكر نام ،به
عنوان آخرين دستاورد بحثھاى آموزشگاهھاى مختلف و يا
تلخيصى به دست آمده از تدوينى جديد ،نقل شدهاند .دست كم،

دو نوع توسافوت اصلى وجود دارد :توسافوت سانس) ،(٢٥كه
پسوند آن نام شھرى است كه اين اثر در آنجا به اتمام رسيده
است؛ و ديگرى توسافوت تاكيوس) ،(٢٦كه در بيشتر نسخهھاى
چاپى تلمود وجود دارد .نسخهھاى ديگر ،تا ھمين اواخر به صورت
دستنوشته يا به صورت بقايايى در نقلقولھا يا كتابھاى
دانشمندان ديگر ،برجاى ماندند.
شموئِل بن مئير) (٢٧نوه راشى،
يكى از بَ َعلِه توسافوت ،ربى ِ
شبام) (٢٨است .او نيز تفسيرى بر تورات نوشت كه
معروف به َر ْ
نسبت به تفسير پدربزرگش ،از سرشت خردگرايانهترى برخوردار
شبام كه به پرھيزگارى فراوان و رعايت متعصبانه امور
استَ .ر ْ
مذھبى شھره بود ،چندين بخش از تفسير راشى بر تلمود را
تكميل كرد .برادر جوان او ،يعقوب بن مئير) (٢٩معروف به
َربِنوتام) ،(٣٠حتى از خودش نيز نامدارتر بود .او در كنار پيشه
بازرگانى ،گاھى در چارچوب دستور زبان عبرى يا به شعر  -در ھر
ھالخايى آثار
دو شيوه اشكنازى و سفارادى  -و نيز در احكام َ
مھمى از خود بر جاى نھاد .اما شھرت او به خاطر كارى است كه
به عنوان يك بَ َعلِه توسافوت بزرگ انجام داده است .تقريباً ھر
صفحهاى از تلمود شامل شرحى از َربِنو تام است .شناخت او از
نص تلمود چنان برجسته بود كه حكيمان ديگر او را يكى از
بزرگترين عالمان تلمودى در تمامى زمانھا كه حتى از ابن ميمون
نيز پيشى گرفته است ،خواندهاند .ذكاوت او آنقدر زياد بود كه
دانشمندى اظھار داشت در قضاوت بر مبناى نظرات او مردد است؛
چرا كه »او دل شير داشت و نمىتوان فھميد كه آيا در اين مسير،
واقعاً در پى تفسير بوده يا صرفاً ذكاوت خويش را به نمايش گذاشته
است .ھمچنين نمىتوان اظھارات او را تكذيب كرد«َ .ربِنو تام،
شموئِل) (٣١معروف به رى) (٣٢را
برادرزادهاش ربى اسحق بن ِ
منتقد يافت؛ َربِنو تام گاه به دفاع از راشى و آثار معتبر مفسران
ديگر برمىخاست .با اين حال ،خود او روشھاى نقادانه ديگرى را
بنا نھاد .يكى از مھمترين نويسندگان متأخر توسافوت ،ربى مئير
اھل روتنبرگ است كه از تدوين كنندگان مھم تلمود نيز به شمار
مىآيد و مىتوان او را يكى از كسانى دانست كه دوره توسافوت به
ھالخايى گرايش
آنھا ختم مىشود .او به خالصه كردن مسائل َ
داشت.

با اينكه بَ َع ِله توسافوت به تفسير تمامى بخشھاى تلمود
نپرداختند ،مطالعه تلمود بدون در نظر گرفتن تفسيرھاى آنان درباره
موضوع ،غيرممكن است .آنان از طريق يك كار تحليلى پردامنه و
ف نقادانه بودن از
متنوع ،كه به خاطر برخوردارى از ويژگى غيرمتعار ِ
ديگر كارھا متمايز بود ،درباره ديگر روشھاى تفسير تلمود به
قضاوت نشستند .حتى جديدترين تحقيق درباره تلمود با وجود
روىكرد علمى و روشمند آن ،تنھا توضيح و بسط عقايدى است كه
توسافوتنويسان) ،(٣٣براى نخستين بار به آن پرداختند.
در مركز مھم يھودى جنوب فرانسه ،نظام ميانهاى رشد كرد كه
مىتوان آن را حد وسط ميان روشھاى تفسيرى سفارادى و
اشكنازى دانست .اين مركز ،چنانكه از اثر آن پيداست ،به لحاظ
معنوى و جغرافيايى ،بين آن دو قرار داشت .عالىترين دستاورد اين
حم)،(٣٥
ھبِحيرا) (٣٤نوشته ربى شلومو بن ِم َن ِ
مركز كتاب بِت َ
مئيرى) (٣٦است كه تفسير دانشمندان اشكنازى را با
ھ ِ
معروف به َ
ھالخايى نظام تربيتى سفارادى درھم آميخت .اخراج يھوديان
نتايج َ
از فرانسه ،در قرن دوازدھم ،باعث نابودى اين مركز شد و ديگر،
مركزى مانند آن ظھور نكرد.
با وجود تحول در روشھاى مطالعه و تحقيق ،تا قرنھا تفسير
جديدى تأليف نگرديد .تنھا در قرن شانزدھم ،اين بار از سوى يك
مركز بزرگ يھودى در لھستان ،تفسيرى جامع خلق شد .اثر مئير
اھل لوبلين نمونهاى كالسيك از تفسيرھايى است كه توسط
رؤساى آموزشگاه در آن كشور به رشته تحرير در آمدند .اين تفسير
تا حد زيادى شرح و توضيح موضوعھاى دشوار در تلمود و بيش از
آن ،در توسافوت ] = ضمائم [است .روش مئير ساده و تفسير وى
به راحتى قابل فھم است و با آن كه اين كتاب ثمره آموزش دريك
آموزشگاه خاص است ،تأثير نوسانات عادى دورهھاى تحصيل و
عاليق گوناگونى كه از سوى دانشمندان در زمانھاى مختلف بروز
كرده ،در آن نمايان است.
شلومو( لوريا معروف به َمھارشال) (٣٨روش
ربى سليمان)ِ ) (٣٧
كامال ً متفاوتى را پديد آورد .تفسيرھاى او معموال ً بسيار كوتاھند و
از مسائل مختلف و متنوعى كه احكام گمراه كنندهاى را مطرح
مىسازند بحث مىكنند .او بيش از ھر چيز ،وقت خود را در نگارش
نسخهاى صحيح از متن تلمود صرف كرد؛ كتاب او صدھا پيشنھاد

براى اصالح متن تلمود را در خود دارد كه بسيارى از آنھا ،بدون
ھيچگونه دخل و تصرفى ،در چاپھاى بعدى تلمود آمدهاند.
غلطگيرىھا و ياداشتھاى او طى چند نسل ،پى گرفته و به بحث
گذاشته شد.
مھمترين و مؤثرترين تفسيردر ميان آخرين تفسيرھاى تلمود ،تفسير
ھالخا(
ھالخوت )داستانھاى بلند درباره اَگادا و َ
گادوت َو َ
حيدوشه اَ ُ
شموئِل اليعزار اِ ِدلز) (٣٩معروف به مھارشا) (٤٠است.
اثر ربى ِ
مھارشا برخالف بسيارى از مفسران ديگر كه از عنصر اَگادايى در
تلمود غفلت ورزيدهاند ،سنت مفسران اوليه را پى گرفت و در شرح
حكايتھاى تلمودى ،تفسيرى پردامنهتر از ديگر تفسيرھاى تلمود،
به روش تركيب موضوع) ،(٤١خلق كرد .او تفسيرش را از تركيب
روش تفسير تلمودى پشاط)) (٤٢ادبى  -ساده  -تحتاللفظى(،
نكات فلسفى از نوع حكيمان قرون ميانه ،و تفسيرھايى كه تا حدى
ھالخايى تلمود
ھالخا بودند ،پديد آورد .شرح او بر بخش َ
مبتنى بر َ
وامدار خود متن و نيز معطوف به تفسير راشى و توسافوت است .او
از روشھاى مختلفى بھره گرفت ،اما با وجود اين ،روىكرد ساده را
ترجيح مىداد و بيشتر پيشنھادھاى اصالحى مھارشال درباره متن
تلمود را ،به اين دليل كه به قدر كافى مدل ّل نيستند ،رد كرد .از
سوى ديگر ،وى جنبهھاى جديد و گوناگون ديگرى براى تحليل و
تحقيق ايجاد كرد .مطابق معمول ،او نيز تعدادى از تفسيرھايش را
با عبارت َودوق)َ ) (٤٣فتأ ﱠمل( به پايان مىبرد ،كه نشان مىدھد كه
براى رسيدن به دليلى قانعكنندهتر ،مىتوان بيشتر درباره آن
موضوع فكر كرد .تفسير مھارشا بىاندازه مشھور شد و تا چند
نسل مطالعه تلمود ،بر مرور دقيق منبع اصلى ،تفسيرھاى راشى
شموئِل اليعزار اِ ِدلز
شموئِل اليعزار اِ ِدلز٣ ،ربى ِ
و توسافوت ،و تفسير ِ
مبتنى بود.
پس از اختراع دستگاه چاپ ،تفسيرھاىتلمود افزايش زيادى يافت.
ھزاران كتاب در تبيين و شرح بخشھاى مختلف تلمود ،موضوعھاى
خاص آن ،و يا گونهھاى خاصى از مسائل تأليف شد .اما در مجموع،
تا به امروز تفسير جديدى برتلمود نوشته نشده است .روش معيار
براى مطالعه تلمود عبارت است از بھرهگيرى از كتابھاى تفسيرى
بزرگ و كالسيك ،شرح و توضيحھايى كه بر اين تفسيرھا نگاشته
شده ،و نيز تفسيرھايى كه بر ھمين شرحھا نوشته شدهاند) ،كه

.(در نسلھاى بعدى به »ملحقات كمكى« شھرت يافتند
.................) Anotates (...................
gaon (١
responsa (٢
sugiyot (٣
Sefardi (٤
Iberian (٥
Dark Ages . )غكفوىقرواپ ع٥١
R. Hananel Ben Hushiel (٦
Kirouan (٧
sugia (٨
Mafteah Man'ulei Ha-seyr (٩
shitot (١٠
Abulafia R. Meir (١١
. namhaN neB ehsoM unebbaR (١٢
Shlomo Ben Adret (١٣
Rabbenu Gershom (١٤
Mainz (١٥
Maor Ha-Golah (١٦
Troyes R. Shlomo Yitzhaki of (١٧
Rashi (١٨
kuntresim (١٩
perush ha-kuntres (٢٠
tosafot (٢١
baalei tosafot (٢٢
seyr on seyr (٢٣
Tosafot Sens (٢٤
Tosafot Touques (٢٥
R. Samuel Ben Meir (٢٦
Rashbam (٢٧
Meir Jacob Ben (٢٨
Rabnenu Tam (٢٩

(٣٠
(٣١
(٣٢
(٣٣
(٣٤
(٣٥
(٣٦
(٣٧
(٣٨
(٣٩
(٤٠
(٤١
(٤٢
(٤٣

R. Isaac Ben Samuel
Rey
Tosafists
Bet Ha-Behira
Shlomo Ben Menahem
Ha-Meiri
R. Soloman Luria
Maharshal
R. Samuel Eliezer Edels
Maharsha
synthesis
peshat
vadok
bearers arms

١٠
چاپ تلمود
پس از تدوين نھايى تلمود ،وجود نسخهھايى از اين اثر كامل ،براى
تأمين اھداف آموزشى ،ضرورت پيدا كرد .در آن زمان ،كتابھا با
دست نسخهبردارى مىشد و ھر اندازه اثر بزرگتر بود ،به پايان
رساندن آن دشوارتر مىشد .صاحبان نسخهھاى معدود و
ارزشمند ،با دقت از آنھا محافظت مىكردند و گاھى حتى براى
نسخهبردارى ،آنھا را قرض نمىدادند .در تعدادى از كتابھا كه در
قرون وسطى نوشته شدند ،عبارتھاى تشكرآميزى به چشم
مىخورد كه در آنھا از خدمات افرادى كه در قرض دادن و
نسخهبردارى كتابھا شركت داشتهاند ،به عنوان خدمتگزاران
عرصه آموزش قدردانى شده است .براى درك اين كه چرا حتى در
زمانھايى كه محدوديت شديدى در راه پخش و نشر تلمود وجود
نداشت ،يا وضع اقتصادى يھوديان اجازه مىداد كه نسخهبردارى

وسيعترى از متون صورت پذيرد ،نسخهھاى تلمود ،اندك و با فاصله
زمانى تھيه شدهاند ،كافى است در نظر بگيريم كه تلمود در حدود
دو ميليون و پانصد ھزار واژه را در خود جاى داده است .ظاھراً
بسيارى از نسخهھاى تلمود را خود طلبهھا از روى كتابھاى
موجود در آموزشگاهھا نوشتهاند؛ از آنجا كه اين نسخهھا آكنده از
ياداشتھاى طلبهھا بودند ،براى عموم مردم قابل استفاده نبودند.
در دوره گائونھا ،بسيار اتفاق افتاده است كه از آموزشگاهھاى
بزرگ بابلى خواسته مىشد تا نسخهھايى از تلمود را تھيه كنند.
ظاھراً نسخهھاى نخستين در اسپانيا از روى نسخهاى پديد آمد كه
يك گائون مھاجر ،با تكيه بر محفوظات خويش )در آن زمان ،بهخاطر
سپردن انبوه موضوعھاى شريعت شفاھى رويّه دانشمندانبود(
نگاشتهبود.برخىازرسالهھاى شخصى بهدليلدربرداشتن
موضوعھايى كه داراى اھميت كاربردى بودند بارھا تدريس
مىشدند و يا چون بخشى از برنامه اصلى آموزشى را تشكيل
مىدادند ،رواج گستردهترى داشتند .با وجود اين ،نسخهھاى كامل
تلمود بسيار اندك بودند .به عنوان نمونه ،استا ِد راشى ،به اين دليل
كه نتوانسته بود نسخهاى از رساله َع ُوودا زارا) (١را بهدست آورد،
ھرگز موفق به مطالعه آن نشد .ظاھراً اين وضعيت در بسيارى از
جوامع يھودى در سراسر جھان وجود داشت.
كمبود نسخهھاى تلمود را مىشد تنھا به مشكالت فنى نسبت
داد ،اما در قرون ميانه مشكل وخيمتر شد .طى اين قرون ،تلمود
چندبار توقيف شد؛ سرنوشتى كه در دوران جديد نيز گاھى به آن
گرفتار شده است .در دوران آوارگى و خانه به دوشى يھود ،كه
ناشى از فرمانھاى مكررِ اخراج بود ،بسيارى از نسخهھاى تلمود
گم شد و يا از دست رفت و ديگر ،بازيافت آنھا ممكن نگشت.
برخى از كتاب ھا نيز با دستور مراجع قدرت ،مصادره شد؛ بهويژه
حكم ممنوعيت خارج كردن كتابھا از اسپانيا ،كه در زمان اخراج
]يھوديان[ از اين كشور صادر شد ،اثر ويرانگرى داشت و در ھمان
زمان ،بسيارى از نسخهھاى تلمود در شعلهھاى آتش سوخت.
بنابراين ،تعجبى ندارد كه يھوديان از ھمان آغاز ،عالقه زيادى به
صنعت چاپ نشان دادند .يادگيرى فنون چاپ و حتى ساخت حروف
ى قالبھاى سربى ،براى آنھا امرى
از مرحله طراحى تا ريختهگر ِ
الزم به شمار مىآمد .ظاھراً تاريخ اولين كتابھاى چاپى يھودى به

دھه ھفتاد قرن پانزدھم برمىگردد .پس از به بار نشستن
موفقيتآميز اولين تالشھا در عرصه چاپ ،با چاپ تلمود به صورت
يك مجموعه كامل ،موافقت شد .مشكالت فنى زياد بود و اجراى
اين طرح ،كارھاى بىشمارى را از گردآورى و غلطگيرى
دستنوشتهھا گرفته تا چاپ آنھا ،الزم داشت .اولين نسخه چاپى
معروف در سال  ١٤٨٢در گوآداالجرا) ،(٢در كشور اسپانيا به چاپ
رسيد .درباره اينكه آيا تلمود چاپ شده در آنجا كامل بود يا خير،
اطالعى در دست نداريم؛ چرا كه تنھا ،بخشھايى از آن باقى مانده
است .ده سال بعد ،در طول بيرون راندن يھوديان از اسپانيا و چند
سال پس از آن ،در زمان اخراجشان از پرتغال ،تمام كتابھاى
يھودى مصادره شد و از وجود اين نسخه خاص نيز تا اين اواخر،
اطالعى در دست نبود .نسخه معروفترى ،كه ظاھراً ھرگز كامل
نشد ،در دو شھر سانچينو) (٣و پيزارو) ،(٤و ديگر نسخهھا در
جاھايى ديگر چاپ شدند.
در سراسر اين دوره ،به دليل نگرش منفى كليساى كاتوليك،
يھوديان از چاپ تلمود مىترسيدند .اما در سال  ،١٥٢٠پاپ لئوى
دھم) (٥اجازه انتشار تلمود را صادر كرد و اولين نسخه كامل تلمود
در ونيز) (٦به زير چاپ رفت .اين كار را يك ناشر مسيحى بهنام
دانيال بومبرگ) (٧كه از آنتورپ) (٨به ونيز مھاجرت كرده بود ،انجام
داد .وى در چاپ سالنامهھاى عبرى نيز نقش بسيار مھمى ايفا
كرد .بسيارى از آثار بنيادى ،ابتدا در چاپخانه او به چاپ رسيدند و در
آنجا شكل قابل قبولى يافتند؛ كاملترين و صحيحترين نسخه تلمود
بابلى نيز نسخه چاپ اين ناشر بود .در نخستين تدوين ،شكل
اصلى و تعداد صفحات و جاى تفسيرھاى اصلى در ھر صفحه
مشخص شد و از آن پس ،تقريباً تمامى نسخهھا از اين شيوه الگو
گرفتند .البته گاھى با استثناھايى در اين قاعده مواجه مىشويم،
اما در مجموع ھمه آنھا )با عالمتگذارىھا يا تقسيمبندىھاى
خاص( ناظر به ھمان متن اوليهاند .متن تلمود در وسط ھر صفحه
قرار دارد و در دو سوى آن ،در يك سمت تفسير راشى و در سمت
ديگر توسافوت ] = ضمائم [آمده است .براى جدا كردن متن از
تفسيرھا ،متن با حروف مربعى  -شكل سادهترى از الفبا كه
طومارھاى تورات با آن نوشته شدهاند  -و شرحھا با خط شكسته
چاپ شدهاند .يھوديان اروپاى غربى چون با حروف شكسته كه

ريشه در ]ادبيات[ سفارادى دارد ،آشنا نبودند ،آنرا »خط راشى«
ناميدند )يعنى حروفى كه تفسير راشى ،با آن به چاپ رسيده بود(.
انتشارات بومبرگ اولين جايى نبود كه از اين حروف استفاده نمود،
اما كمك كرد تا اين سنت تقويت شود؛ از آن پس تا صدھا سال،
نوشتهھاى تفسيرى و حاخامى با اين حروف چاپ شدند .ترتيب
صفحات و ورقھا ،اھميت كاربردى زيادى داشت .پيدايش اين
نسخه اين امكان را فراھم آورد تا با به كارگيرى نام رساله و شماره
صفحه و ورق  -كه به يك برگ دو صفحهاى اطالق مىشود كه در
ھر طرف آن شمارهاى ثبت شده است  -شيوهاى مناسب براى
اشاره به نقلقولھا ،ايجاد شود .چاپ توسافوت در قسمت
حاشيهاى متن ،از اھميت نظرى بسيارى برخوردار بود .در قرن
ھفدھم ماھارال پراگى) ،(٩به نقد روشھاى مطالعه در زمان خود
پرداخت و بخشى از ايرادھاى خود را متوجه اين نكته كرد كه چاپ
توسافوت در كنار متن تلمود باعث ايجاد گرايش به پذيرش قواعد
خاصى گرديد كه بر نظرات بَ َعلِه توسافوت استوارند.
نسخه نخست از شكل كامل فاصله داشت و نقايص ،اشتباھات و
موارد حذف شده بسيارى در آن راه يافته بود ،كه در موعد مقرر
برطرف شد .نسخهھاى ديگر ،به ويژه نسخه يك ناشر مسيحى
بهنام پوستينيان ونيزى) (١٠كه نقش الگو را نيز داشت ،نزديك بود
كه بر چپھاى قبلى پيشى بگيرند .نسخهھاى بعدى با دقت
بيشترى نمونهخوانى شدند و در آنھا نمايهھاى مفصلترى براى
الخايى آن قرار داده
ھ
آيات كتاب مقدس ]تنخ  -عھد عتيق[ و احكام َ
ِ
شد و تفسيرھاى دانشمندان معاصر به آن ضميمه شد .اين فرايند
تا به امروز ادامه يافته است.
اندكى پس از اين دوره ،پاپ جوليوس سوم) ،(١١با جلوگيرى از
انتشار تلمود و صدور فرمان سوزاندن نسخهھاى موجود ،فرايند
چاپ و ترويج اين اثر را دچار مشكل كرد .درنتيجه ،چاپ تلمود در
ايتاليا ممكن نشد و بقيه كشورھاى اروپايى نيز به طور
غيرمستقيم ،از اين رويّه پيروى كردند .در بيارى از كشورھا چاپ
تلمود تنھا پس از كسب اجازه رسمى امكانپذير بود و در بيشتر
موارد ،تنھا ناشران مسيحى موفق به اخذ آن مىشدند .به طور
كلى ،سانسور در نوشتهھاى مقدس يھوديان و به طور خاص ،در
تلمود ،شدت بيشترى يافته بود .نسخه شھر بال) ١٥٧٨) (١٢به

عوودا
بعد( نسخهاى است كه ابتدا و انتھاى آن و ھمچنين بخش ُ
زارا به كلى از آن حذف شد .متأسفانه نسخهھاى ديگرى كه از
روى اين نسخه تھيه شدهاند نيز ناقص ھستند .نسخهھاى
متعددى در لھستان پيش از سلطه يسوعيان) (١٣بر اين كشور ،و
شمارى نيز در آمستردام )بخشى از ھلن ِد اھل تسامح كه تقريباً ھر
ن پروتستان ،چاپ
كتاب عبرىاى در آن مجوز نشر مىگرفت( و آلما ِ
شدند.
دونسخه مھمى كه امروزه نيز تأثيرشان محسوس است ،در
اسالووتا) (١٤و ويلنا) (١٥منتشرشدند .مقاماتروسى ،ھريك
بهدليلى ،تا آنجا كه ممكن بود انتشار كتابھاى يھودى را به مراكز
معيّنى محدود كردند و اخذ اجازه انتشار نيز با موانع بىشمارى
مواجه بود .چاپ دو نسخه نامبرده در باال ،با اجازهنامه رسمى
انجام گرفت ونسخهھاى متعددى از روى آنھا تكثيرشد.
از اواسط قرن ھجدھم ،چاپ ھشدارھاى حاخامى نسبت به
انتشار ھر گونه نسخه جديد تلمود ،براى مدتى معين مرسوم شد.
گويا تقاضا براى كتاب ،بسيار محدود و ھزينهھاى چاپ نيز زياد بود و
ناشران بيم آن داشتند كه ناشران ديگر با عرضه نسخهاى جديد به
رقابت با آنھا برخيزند و موجب وارد آمدن خسارت مالى به آنھا
شوند .اين ھشدارھا موجب وضع اولين مقررات مربوط به حق چاپ
گرديد و ناشران را به ادامه كار ،دلگرم ساخت .اما چون در سراسر
دنياى يھوديت ،مرجعيت دينى متمركز و يا اطالعاتى نسبت به
وقايع جوامع ديگر وجود نداشت ،اغلب اتفاق مىافتاد كه براى توليد
كاموت)) (١٦در لغت ،به معناى
چندين نسخه تلمودَ ،
ھ ْ
س ُ
موافقتھا ،و مجوزھا( به افراد مختلف داده مىشد .اين مسئله
موجب مشاجره ميان ناشران ،و گاھى نيز ميان حاخامھايى كه
اجازهنامهھاى مختلفىرا امضا مىكردند،مىشد .بهھميندليل،
نسخهھاى خاص وبا كيفيت باال ،بهخاطر رقابت ناشران با يكديگر،
بهطوركامل چاپ نمىشدند .گاھى انجام اين كار ميان شھرھاى
مختلف تقسيم مىشد.
نسخهھاى مھم اسالووتا و ويلنا نيز موضوع مشاجره بودند .ناشران
اسالووتا نسخه زيبايى از تلمود راچاپ كردند كه تمامى آنھا به
سرعت به فروش رفت و پس از آن ،ناشران ويلنا تصميم گرفتند
نسخه خاص خود را در دوره ممنوعيت چاپ و نشر ،عرضه نمايند.

چون مقام و مرتبه چاپ اسالووتا به حد كافى روشن نبود ،ناشران
ويلنا بر آن شدند كه چند تأييديه اجبارى از حاخامھاى منطقه
خويش بگيرند .با روشن شدن اين قضيه ،كينه شديدى بهوجود آمد؛
تقريباً تمامى حاخامھاى لھستان و گاليثيا (١٧)،از ناشران اسالووتا
جانبدارى كردند و حاخامھاى ليتوانى به حمايت از ناشران ويلنا
پرداختند .اين نزاع جنبه سياسى نيز داشت؛ چرا كه ناشران
اسالووتا حاسيدى ،و رقباى آنھا مي ْت َنگِديم)) (١٨مخالفان نھضت
حاسيدى]منتقدين[( بودند ،كه رابطه نزديكى نيز با نھضت
روشنگرى داشتند .ايندرگيرى فرجامى غمانگيز داشت .چراكه
درنتيجه فعاليتھاى خبرچينھا ،ناشران اسالووتا به زندانھاى
طوالنىمدت محكوم شدند و چاپخانه آنھا تعطيل شد .درحقيقت،
اين مجازات ،نه به خاطر فعاليتھاى انتشاراتى ،بلكه نتيجه
مستقيم رابطه آنھا با حسيديم بود.
اگرچه كار ناشران اسالووتا ،تا حدى در ژيتومير) (١٩در اوكراين
ادامه يافت ،ديگر ابتكار عمل در دست انتشارات ويلنا بود .صاحبان
اين انتشارات از خانوادهاى رومى بودند و نسخهھاى زيادى از تلمود
را عرضه كردند كه تعدادى از آنھا ھمچنان الگوى چاپھاى بعدى به
حساب مىآيند .در بعضى از نقاط ،بهويژه در ميان حسيديم
لھستان ،استفاده از اين نسخهھا مطلقاً ممنوع بود .يكى از داليل
اصلى اين ممنوعيت وجود تفسيرھاى دانشمندانى بود كه
مقبوليت جھانى نداشتند .به طور كلى ،نسخهھاى ويلنا را آثارى
ھنرى ،با معيارھاى نمونهخوانى و غلطگيرى باالتر نسبت به ديگر
نسخهھا ،مىدانستند و داستانھاى مبالغهآميز زيادى درباره دقت
باالى اين نسخهھا نقل مىكردند.
آخرين نسخهھاى تلمود كه در پايان قرن نوزدھم و اوايل قرن
بيستم منتشر شدند ،موضوعھاى جديدى را در قالب تعدادى از
تفسيرھاى قديمى كه از روى نسخهھاى خطى نسخهبردارى
شدهاند ،دربرداشتند و از آنجا كه زمينه تحليل مقايسهاى را در
ميان طالب بهوجود آوردند ،باعث گسترش افقھاى فكرى و رشد
بينش حوزهھاى علمى شدند .افزايش تعداد طلبهھا ،بھبود اوضاع
اقتصادى يھوديان در بعضى از كشورھا ،و پايين بودن ھزينه چاپ
كتاب باعث شد تا شمار زيادى از نسخهھاى تلمود در قرن بيستم
انتشار يابند] .امروزه[ اختراع روشھاى جديد چاپ ،نشر كتاب را

آسانتر و ارزانتر ساخته است.
در نيمه دوم قرن بيستم ،با افزايش چاپھاى گرافيكى تلمود )غالباً
مبتنى بر نسخهھاى ويلنا( در شكلھا و اندازهھاى گوناگون ،شمار
نسخهھاى كامل تلمود يا بخشھايى از آن ،در اين زمان به صدھا
جلد مىرسد .اختراع صنعت چاپ افست در اين دوره ،موجب شد
كه متن تلمود ديگر مانند گذشته ،مورد دقت ،بررسى ،اصالح و
تجديدنظر قرار نگيرد و اشتباھات )از جمله غلطھاى چاپى( از يك
چاپ به چاپ ديگر منتقل شود و باقى بماند .اما بايد يادآور شد كه
در بعضى كشورھا ،به ويژه اسرائيل ،تالشھايى براى دستيابى
به نسخهھاى كامل تلمود و اضافه كردن عاليم ،نقطهگذارى،
استفاده از حروف مصوت و توضيحدھندهھاى گوناگون ،آغاز شده
است .اين امر نشاندھنده آغاز نوعى توسعه و پيشرفت نوين در
چاپ و انتشار تلمود است.
تلمود فلسطينى ،در مقايسه با تلمود بابلى ،ھمواره در رتبهاى
پايينتر تلقى شده است .نسخهھاى خطى كمترى از تلمود
فلسطينى عرضه شدهاند و مفسران بزرگ ،توجه چندانى به آنھا
نداشتهاند .اولين نسخه چاپ شده تلمود فلسطينى ،در سال
 ١٥٢٤توسط بومبرگ ،در شھر ونيز و از روى يك نسخه خطى
منحصر به فرد )نسخه خطى ليدن كه ھم اكنون در كتابخانه اين
شھر نگھدارى مىشود( منتشر شد] .پس از آن نيز [چاپھاى
متعددى از روى ھمينمأخذ ،كه ھنوزنسخه پايه محسوب مىشود،
منتشر شد .در آمستردام ،چاپ مھم ديگرى انتشار يافت كه ظاھراً
بر نسخهھاى خطى مختلفى استوار است .در قرن نوزدھم،
نسخهھايى در ژيتومير و ويلنا )توسط خانوادهاى رومى( منتشر
شدند ،اما بهطور كلى ،شمار اندكى از تلمود فلسطينى به بازار
عرضه شد .توجه اندك دانشمندان به اين اثر و نوع مسائل گنجانده
شده در آن ،دليل اين بىاقبالى است .تا به امروز ،تنھا نزديك به
سى نسخه از تلمود فلسطينى عرضه شده است كه البته دقت و
كيفيت تفسيرى كه بر آن نوشته شده ،با تلمود بابلى قابل
مقايسه نيست .تلمود فلسطينى ھمچنان در انتظار منجى خود
بهسر مىبرد.
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تعقيب و توقيف تلمود
حكيمان بر اين باور بودند كه آنچه قوم يھود را بىبديل مىسازد،
ھمين شريعت شفاھى  -ميشنا و تلمود  -است .در يكى از
ميدراشھا گفته شده است كه در آينده ،زمانى فرا مىرسد كه
تمام ملتھا ادعا مىكنند كه ما نيز يھودى بوديم» :پس آن يگانه
مقدس ،تبارك و تعالى ،خواھد گفت'' :اسرائيل حقيقى آن كسى
است كه سرّ من در دست اوست .اما اين سرّ چيست؟ آن سرّ،
ميشنا است``« .در اين نقلقول و بسيارى از نقلھاى مشابه،

حكيمان بر اھميت شريعت شفاھى به عنوان حجتى بر بىبديلى
يھوديت و تعريف حقيقى آن ،تأكيد ورزيدهاند .اين ديدگاه كه شريعت
شفاھى ديوار دفاعى يھوديت است ،در دنياى غيريھودى ،به ويژه
در ميان مسيحيان ،نيز شايع بود .از ھمان ابتداى قرن ھفتم و
ھشتم تالشھايى در جھت جلوگيرى از مطالعه تلمود صورت
گرفت ،اما ھمگى آنھا ناكام ماند .اروپاى غربى تا چند نسل از
مسائل درونى قوم يھود و اھميت تأثيرات معنوى مستقيم و
غيرمستقيم آن ،ناآگاه ماند .اما از زمانى كه كليساى كاتوليك
نسبت به دشمنانى كه در بين صفوف آنھا بودند ،موضع شديدترى
اتخاد كرد ،بازرسى نوشتهھاى يھودى و ،تا حد زيادى ،تلمود نيز
آغاز شد.
بخش عمده مسئوليت اتخاذ چنين موضعى متوجه يھوديانى بودكه
به آيين مسيحيت گرويده و سعى مىكردند تا در مناظره عمومى با
عالمان يھودى شركت كنند .آنھا بر ارزش تلمود نزد يھوديان ،كامال ً
واقف بودند و از اينرو ،دشمنى خويش را نسبت به اين كتاب ابراز
ن تازهمسيحى ،با غرور تمام تالش
مىكردند .بعضى از اين يھوديا ِ
مىكردند تا از متون تلمود براى اثبات حقانيت مسيحيت،
بھرهبردارى نادرست نمايند .ربى ُمشه بن نحمان كه اجازه يافته بود
تا در يكى از اين مناظرهھاى عمومى ،آزادانه سخن بگويد ،به طعنه
اعالم كرد كه اگر ادعاھاى مخالفان او درست باشد ،حكيمان
تلمودى به آيين مسيحيت خواھند گرويد .بقاى آنھا بر آيين يھود،
دليلى گويا بر اين است كه »استدالل« نوآيينھا تا چه اندازه از
درستى و استحكام برخوردار بوده است! با وجود اين ،چند تن از
حاكمان اروپايى و مقامات عالى رتبه كليسا متقاعد شدند كه
مطالب ضد مسيحى در تلمود وجود دارد و بر مبناى اتھامھاى
نفوذىھا دستور دادند تا تمام عبارات ضدمسيحى و برچسبھا
عليه مسيح ،از اين كتابھا حذف شود .اين حركت ضد تلمودى و
فرمانھاى مختلف پاپھا ،كه خود نتيجه نزاعھاى داخلى جامعه
يھودى و تحريض بعضى از يھوديان تازه مسيحى بود ،باعث شد تا
پاپ گريگورى نھم) (١در سال  ١٢٤٠دستور دھد تا در شھر پاريس،
نسخهھاى تلمود را به آتش بكشند .چندين فرمان مشابه ديگر نيز
در طى قرن سيزدھم صادر شد .در سال  ١٢٦٤پاپ كلمنت
چھارم) (٢فرمانى صادر كرد كه درپى آن ھزاران نسخه تلمود در

آتش سوخت .يھوديان نابودى تلمود را يك مصيبت ملى و تقريباً
بىسابقه تلقى كردند .ربى مئير اھل روتنبرگ ،با الھام از اين
حادثه ،مرثيهاى سروده كه در ميان مراثى مربوط به نھم ماه آو]روز
ويرانى معبد بيتالمقدس) [(٣باقى مانده است .البته اين فرمانھا
در سراسر اروپا اجرا نشد؛ براى نمونه ،تلمود در شبه جزيره
ايبريا) (٤سوزانده نشد ،بلكه تنھا مطالبى كه نسبت به مسيحيت
اھانتآميز تلقى مىشد ،از آن حذف گرديد.
رھبران كليسا در اين باره اتفاق نظر نداشتند؛ يك شوراى كليسايى
در بازل در سال  ١٤٣١بار ديگر بر توقيف شديد تلمود تأكيد كرد ،اما
ديدگاهھاى مخالفى نيز در آن مطرح شد .در سال  ١٥٠٩يك يھودى
تازه مسيحى به نام يوھانس فِ ِف ْركورن) (٥تالش كرد تا رھبران
كليسا را به سوزاندن تلمود در تمامى كشورھاى تحت حاكميت
چارلز پنجم ترغيب كند .اما رقيبى در لباس مسيحى به نام
روچلين) (٦ظھور كرد و به دفاع از تلمود پرداخت .استدالل روچلين
اگرچه به ھمه مجادالت پايان نداد و نسخهھايى از تلمود در
شھرھاى مختلف توسط كشيشان به آتش كشيده شد ،بىتأثير
ھم نبود .در سال  ١٥٢٠پاپ لئوى دھم چاپ تلمود را مجاز شمرد و
طى چند دھه بعدى چندين نسخه از آن عرضه شد .اما اين وضعيت
ديرى نپاييد و در اثر تالش تعدادى از يھوديان تازهمسيحى و تشديد
حركت ضد نھضت اصالح دينى (٧)،پاپ ژوليوس سوم) (٨در سال
 ١٥٥٣بار ديگر فرمان داد تا تلمود را بسوزانند .اين فرمان در
ايالتھاى مختلف ايتاليا به اجرا درآمد ،كه ظاھراً باعث نابودى دهھا
ھزار نسخه از تلمود شد .با صدور اعالميه پاپ پيوس چھارم) (٩در
شوراى كليساى ترنت در سال  ،١٥٦٤از شدت عملى كه تا آن
زمان حاكم بود ،كاسته شد .در آن اعالميه پخش تلمود ،مشروط بر
آن كه بخشھاى توھينآميز نسبت به مسيحيت از آن حذف شود،
بىاشكال دانسته شد .نتيجه مستقيم اين تصميم ،چاپ نسخهاى
از تلمود با نظارت و مميّزى راھبان كاتوليك در بال بود .اين نسخه به
شدت سانسور و كوتاه شده بود ،اما باز ھم كليسا را راضى
نمىساخت .سرانجام ،كلمنت دوم در يك فرمان جسورانه در سال
 ،١٥٩٢مطالعه تلمود از روى ھر نسخه و ويرايشى را ممنوع اعالم
كرد .اين ممنوعيت شامل ھمه نقاط دنياى مسيحيت نمىشد؛ زيرا
بخش وسيعى از اروپا )كشورھاى پروتستان و كشورھاى تحت

حاكميت روسھا و حاكمان ترك( زير بار اين حكم كليساى كاتوليك
نرفتند؛ اما در بيشتر نقاط ايتاليا اجرا شد .يھوديان ايتاليا از راهھاى
مختلف تالش كردند تا از اجراى حكم توقيف شانه خالى كنند.
عن يعقوو)] (١٠چشم يعقوب[ ،حاوى
شايعترين راه ،مطالعه كتاب ِ
متن اَگادايى تلمود ،بود )بعد از ممنوعيت مطالعه اين كتاب ،نام آن
عن ييسرائل) (١١به معناى]چشم اسرائيل[ تغيير دادند( و نيز
را به ِ
بيشتر مباحث
ھالخا اثر ربى اسحق اَلفاسى) (١٢كه
مطالعه ِ
س ِفر َ
ِ
ھالخايى تلمود را در برداشت .اما فرمان ضدتلمود تأثير شديدى بر
َ
زندگى فرھنگى يھوديان ايتاليا داشت ،به گونهاى كه ھرگز آن
شكوه و جالل پيشين خودرا بازنيافت؛ اين تصويرى گويا وتاريخى
ازاين حقيقت است كه ھرجامعه يھودىكه تلمودرا مطالعه نكند،
محكوم بهزوال و نابودى است.
در ديگر كشورھاى اروپايى ھيچ فرمان مشابھى صادر نشد ،اما
گرايش وسيعى به سانسور مطالب تلمود وجود داشت .در
زمانھاى بعد ،ناشران بهتدريج و مخفيانه به جمعآورى بخشھاى
سانسور شده تلمود پرداختند .اما با وجود ھمه اين تالشھا،
بھترين نسخه تھيه شده تلمود نيز ،بهخاطر تغييرات و »تصحيحات«
سانسوركنندگان ،ناقص است.
نسخه سانسور شده بال مھمترين نمونه از اين قبيل
نسخهھاست؛ زيرا سانسور كننده تمامى بخشھايى را كه
توھينى به مسيحيت يا اقوام مختلف يا منعكسكننده ديدگاهھاى
خرافى مىپنداشت ،حذف يا اصالح كرد .پدر ماركو مارينو)،(١٣
سانسور كننده نسخه بال ،پيش از ھر چيز نام »ممنوع« تلمود را
شس (١٤) -
پاك كرد و بهجاى آن ،واژگان ديگرى مانند گِمارا يا َ
نامھاى عبرى بخشھاى ششگانه  -را گذاشت .او ھر جاى متن
تلمود را كه واژه مين)) (١٥به معناى مرتد ،كه در ابتدا بر فرقهھاى
گنوسى و بهطور بسيار نادر بر مسيحيت اطالق مىشد( بهكار
صدوقيان يا اپيكوريان اطالق
رفته بود ،به گونهاى تغيير داد تا بر َ
شود؛ ھرجا كه نامى از روم به ميان آمده بود ،حتى جاھايى كه
يقيناً مقصود ،پادشاه بت پرست و كافر روم بود ،به آرام )بين
النھرين( يا پاراس )پارس( تغيير داد .استفاده از واژگان مشوماد)(١٦
يا مومار)) (١٧نوآيين  -يا متمرو( نيز ممنوع شد و اصالح گرديد.
مشكل اساسى تمامى سانسور كنندگان واژه گُوى)(١٨

)غيريھودى( بود كه در ھمه حال آنرا تغيير مىدادند) .اين مسئله
گاھى اوقات ،دانشمندانى را كه از وظيفه سانسور كننده مطلع
نيستند به اشتباه مىاندازد (.يكبار واژه گوى به َعكوم)(١٩
)ستارهپرستان( برگردانده شد ،اما يك نوآيين به مراجع رسمى
اطالع داد كه اصطالح مزبور نيز توھينى به مسيحيت به شمار
مىآيد؛ چون تداعىگر »پرستنده مسيح و مريم« است .از اينرو،
آنان الزم ديدند كه واژهاى را جايگزين آن كنند و مناسبترين راه،
بهكارگيرى واژه كوتى)) (٢٠سامرىھا( به جاى گوى بود .در نسخه
بال ،سانسوركننده فرمان داد كه واژه كوشى)) (٢١آفريقايى،
كوشيت) ((٢٢به جاى گوى بهكار رود.
توصيه شده بود كه ھرجا تلمود اشارهاى توھينآميز به عيسى يا،
بهطور كلى ،به مسيحيت دارد ،آن قسمت به كلى حذف شود .نام
مسيح با برنامهاى حساب شده ،حتى در جايى كه اشاره به نام او
جنبه منفى نداشت ،از تلمود حذف شد.سانسوركننده نسخه بال،
ھمچنين مصمم بود تا ھر چيزى را كه حاكى از تجسم الوھيت
است و نيز حكايتھاى مبھم و معمايى را از تلمود حذف كند .در
موارد خاصى ،او نظرات شخصى خودش را در حاشيه اضافه كرد .به
عنوان نمونه ،در جايى كه تلمود مىگويد كه بشر بدون گناه پا به
عرصه گيتى مىنھد ،او ]در حاشيه [افزود» :بنا به اعتقاد
مسيحيت ،تمامى افراد بشر در حالى به دنيا مىآيند كه در ذات و
فطرت آنھا گناه بشر نخستين وجود دارد« .بخشھايى را نيز كه به
نظر او از حد اعتدال خارج بودند ،به تيغ سانسور سپرد و تغييرات
ديگرى به ھمين ترتيب انجام داد .براى نمونه ،اين بيان تلمود كه
»مردى كه ھمسر نداشته باشد شايسته نام مرد نيست« ،با طبع
و ذوق او كه يك راھب مجرد بود ،سازگار نيامد .از اينرو ،آن را به
عوودا زارا ،به
اين شكل درآورد» :ھر مرد يھودى كه .«...بخش ُ
خاطر اينكه به روزھاى مقدس غيريھوديان وروابط يھوديان با آنھا
مربوط مىشد ،بهطور كلى چاپ نشد.
با اينكه بخشى از اين حذفھا و سانسورھا در نسخهھاى بعدى،
به متن بازگردانده شد ،ھمواره سانسوركنندگان جديدى در
كشورھاى ديگر ،از راه مىرسيدند و تغييرات و تحريفات تازهاى
انجام مىدادند .به عنوان نمونه ،حاكمان روس گفتند كه نام يونان
نبايد درتلمود ذكر شود؛ چرا كه اين تصور را ايجاد مىكند كه فرھنگ

روسى از فرھنگ يونانى الھام گرفته شده است؛ به ھمين دليل
واژه يادشده در ھر جاى تلمود كه به كار رفته بود ،حذف گرديد.
بعضى از سانسوركنندگان روس اعالم كردند كه عبارت »زبان
يونانى« ناخوشايند است و از اينرو ،آن را به »زبان َعكوم«)(٢٣
تغيير دادند .بىتوجھى بسيارى از سانسوركنندگان موجب شد تا
برخى از اسامى ،نادرست تلفظ شوند و بسيارى از خطاھا از
نسخهاى به نسخه ديگر منتقل شده ،باقى بمانند .بعضى از اين
تغييرات ناشى از محاسبهھاى سياسى روزمره بودند .مانند فرمان
يكى از سانسوركنندگان روس در زمان جنگ روسيه و تركيه ،مبنى
عل به جاى گوى؛ تغييرى كه باعث بروز
بر به كارگيرى واژه ييشما ِ
يك دسته خطاھاى بىمعنى و پوچ شد.
تلمود تنھا اثرى نبود كه مورد تعرض سانسوركنندگان قرار گرفت ،اما
اصالح تحريفھاى اين كتاب به خاطر گستره مباحث و اعتبارش ،و
نيز ھزاران تغييرى كه طى قرنھا در آن به وجود آمده بود ،حتى در
نسخهھايى كه در كشورھاى آزاد از قيد سانسور منتشر شدند،
غيرممكن بود .چاپ افست نيز با ھمان اشتباهھا و حذفھا ھمراه
است؛ تنھا در نسخهھايى كه در دورهھاى اخير چاپ شدند ،تالش
شد تا به متن اصلى بازگردانده شود.
.................) Anotates (...................
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ساختار تلمود
ترتيب مطالب تلمود بابلى و فلسطينى مطابق با ترتيب ميشنا است؛ كتابى كه ھر دو
تلمود ،آن را تفسير مىكنند .ميشنا به شش بخش اصلى يا سداريم)) (١بخشھا( تقسيم
عبرى َشس) (٢شناخته مىشد ،بهويژه از
شده است؛ اين بخشھا كه با كلمه اختصارى
ِ
زمانى كه سانسوركنندگان مسيحى واژه تلمود را تابو خواندند ،مترادف با تلمود دانسته
.شد .ھر يك از بخشھا به دسته خاصى از مسائل مىپردازد
ِس ِدر زراعيم)) (٣بخش بذرھا( به ھَالخاى مربوط به كشاورزى و محصوالت
سرزمين فلسطين ،ھداياى تقديمى به كاھنان و الويان ،و صدقهھاى اھدايى به فقيران
اختصاص دارد .ترتيب رسالهھا در تمام نسخهھا يكسان نيست ،اما معموالً بر اساس
اندازه يا ،براى آنكه دقيقتر باشد ،مطابق شماره فصلھا مرتب شدهاند .معموالً ھر
رساله به يك موضوع خاص مىپردازد؛ مثالً رساله شويعيت) (٤درباره احكام
شميطا)) (٥سال ھفتم زير كشت رفتن مزارع( يا بيكوريم)) (٦درباره ميوهھاى
نوبرانه( است ،اما برخى مسائل مرتبط با اين موضوع نيز ضميمه آن است .فصول
ھفتادوچھارگانه اين بخش به يازده رساله تقسيم شده است و تنھا اولين رساله از ميان
آنھا ،يعنى بِراخوت) ،(٧اندكى غيرعادى است؛ چرا كه رساله مزبور درباره آداب
خواندن ادعيه و نمازھاست و در آن از احكام مربوط به كشاورزى سخن به ميان

نيامده است .در بعضى نسخهھا ،اين رساله به بخش موعد) (٨انتقال يافته است .اما از
آنجا كه ِس ِدر زراعيم به نام ِس ِدر اِمونا)) (٩به معناى بخش ايمان؛ گفته شده است كه
»چون انسان به حيات ابدى باور دارد ،بذرافشانى مىكند«( نيز معروف است ،قرار
.دادن رساله براخوت در آغاز اين بخش ،به درستى صورت گرفته است
بخش دومِ ،س ِدر موعد )تعطيالت مذھبى) ((١٠نام دارد .دوازده رساله اين بخش
درباره جشنھايى است كه در طول يك سال واقع شدهاند و موضوع آن به ترتيب ،از
احكام روز َشبّات )دو رساله( تا احكام مربوط به ايام روزه دستهبندى شده است .رساله
شقاليم (١١)،از آن جھت كه به خراج يك دوم ِشقِل ،يعنى ھزينه حفظ و نگھدارى معبد
و راهھاى جمعآورى و توزيع آن پرداخته است ،استثنا محسوب مىشود .علت درج آن
در بخش موعد اين بوده است كه خراج مزبور در يك فاصله زمانى منظم جمعآورى
.مىشود
ِس ِدر ناشيم)) (١٢زنان( سومين بخش است و درباره احكام مربوط به ازدواج ،از
خواستگارى گرفته تا احكام زناى با محارم ،طالق و مالكيت اموال ،بحث مىكند .پنج
رساله اصلى اين بخش به موضوعات باال اختصاص دارد و دو رساله ديگر ،يعنى
نِداريم)) (١٣نذرھا يا تعھدھا(كه تا حدودى به روابط زن و شوھر پرداخته است ،و
نازير) (١٤كه درباره احكام نذيرهھا)) (١٥زنان مؤمنى كه نذرھاى خاصى مىكنند(
است ،ضميمه آنھا ھستند .رساله سوطا) ،(١٦شامل ھَالخاھاى مربوط به زنان مظنون
به زناى محصنه ،موضوعھاى نامربوطى را دربردارد كه تنھا به خاطر داشتن ارتباط
.موردى در آن گنجانده شدهاند
بخش چھارم نزيقين)) (١٧خسارات( به يِشو ُعوت)) (١٨راهھاى فرار( نيز معروف
است؛ چون بخش نسبتا ً زيادى از آن درباره حمايت از زيانديدگان در مقابل مجرمان
است .در ابتدا ،اين بخش با رسالهاى معروف به نزيقين كه درباره حقوق مدنى بود،
آغاز مىشد؛ اما چون رساله نامبرده طوالنى و داراى سى فصل بود آن را به سه
بخش ،معروف به »باب« تقسيم كردند كه امروزه باوا قَ ّما)) (١٩باب نخستين( ،باوا
ِمصيعا)) (٢٠باب وسطى( و باوا بَ ْترا)) (٢١باب آخر( ناميده مىشوند .به طور كلى،
اين بخش از حقوق مدنى و جزايى ،آيين دادرسى دادگاهھاى شرع ،تعھدات ،مجازاتھا
و جز آن سخن مىگويد .بخشى از قانون كيفرى دينى به ممنوعيت ھمه اشكال و انواع
بتپرستى و رسالهاى خاص به نام َع ُوودا زارا) (٢٢به اين موضوع اختصاص يافت.
رسالهاى ديگر بهنام ھُورايُوت)) (٢٣آراء( به راهحل مشكل مھم خطاى سنھدرين در
تصميمگيرىھا ،كه چه بسا ھمه قوم ]يھود[ را به اشتباه مىاندازد اختصاص دارد.
رساله ِعدويُ ُوت)) (٢٤شھادات( مجموعهاى از گواھىھا درباره ھَالخاى تاريخى است
كه در معرض خطر فراموشى قرار گرفته بود ،و درباره جنبهھاى نامتعارف ھَالخا
كه ظاھراً در نشستى ويژه در حوزه علميه يَوْ نِه استنتاج شده بود ،بحث مىكند.
رسالهاى ديگر كه در اين بخش جايى ندارد و با بيشتر رسالهھا تفاوت دارد ،رساله
آ ُووت)) (٢٥پدران( است ،كه نه از ھَالخاھا ،بلكه از علم اخالق و فلسفه سخن

مىگويد .اين رساله حاوى بيانات و كلمات قصار حكيمان ميشنايى است .اين رساله به
خاطر محتواى بىبديلش ،در بسيارى از دعاھا گنجانده ،و به زبانھاى ديگر نيز
.ترجمه شد
بخش قُداشيم)) (٢٦مقدسات( بهطور كلى ،به احكام مربوط به معبد و قربانيان
اختصاص دارد .از يازده رساله مندرج در اين بخش ،ده رساله به تفصيل ،درباره آيين
مذھبى معبد و انواع قربانىھا سخن مىگويد .رساله يازدھم ،حولين)) (٢٧امور عرفى
غير مقدس( كه در زمانھاى قديم به ِشحيطَت حولين)) (٢٨ذبح عرفى( معروف بود،
تنھا رسالهاى است كه از قربانىھا سخنى به ميان نياورده و به بحث درباره احكام ذبح
شرعى و بيان جزئياتى درباره غذاھاى حالل )كاشر( و حرام )غيركا ِشر( و نيز احكام
.متفرقهاى كه تعداد اندك آنھا رساله جداگانهاى را تشكيل نمىداد ،پرداخته است
بخش ششمِ ،طھارُوت)) (٢٩پاكىھا  -طھارتھا( درباره پيچيدهترين موضوع
ھَالخايى ،يعنى احكام مربوط به طھارت و نجاست شرعى است .اين احكام كه عمدتاً،
در عصر معبد )و تا چندين نسل بعد در فلسطين( رعايت مىشدند ،فصلھاى بسيار
جزئى اما موردنياز و مبتنى بر سنتھاى قديمى را ،كه گاھى رابطه منطقى ميان آنھا
قابل فھم نيست ،دربردارد .تنھا يك رساله ،ني ّدا (٣٠)،در آن زمان اھميت عملى داشت؛
چرا كه از احكام مربوط به ناپاكى دوران عادت زنان بحث مىكرد .اين بخش
مبھمترين بخش در ميان تمامى بخشھاى ميشنا است و ]حتى[ اِ ُموراھاى بزرگ در
.كشف رموز آن با مشكل روبهرو بودند
مطابق تقسيمبندى جديد ،در مجموع ،پانصد و ھفده فصل )با تفاوتھاى اندك ميان
نسخهھاى مختلف( در تلمود وجود دارد كه در قالب شصت و سه رساله تنظيم شدهاند.
تعداد سنتى رسالهھا شصت عدد بود و شمار فعلى ظاھراً از تقسيم چند رساله مانند
نزيقين به بخشھاى مستقل به دست آمده است .رسالهھاى مختلف ،اينك نيز ھمان نام
دوره تلمودى خود را كه عموما ً منعكس كننده درونمايه و مضمون اصلى آنھاست،
حفظ كردهاند و اغلب ،دست نخورده باقى ماندهاند .فصلھا نيز نامى دارند كه بعضا ً به
دوره تلمودى بر مىگردد؛ اما اين نامگذارى نه بر اساس محتوا ،كه بر پايه كلمات
آغازين است .ھنگامى كه كلمات آغازين چندين فصل ،مشابه مىشدند ،انتخاب عناوين
جداگانهاى كه آنھا را متمايز سازد الزم مىشد .اما اين نامھا چندان مورد تأكيد نبودند.
ترتيب فصلھا در ھر رساله معموالً ثابت است؛ ھر چند كه ھميشه منظم و منطقى به
نظر نمىرسد .گاھى در رسالهاى مطالب به طور روشمند ،از عام تا خاص سازمان
حكم در حال بررسى است؛ موضوع
يافتهاند ،اما در تعدادى از رسالهھا معيار نظمِ ،
مربوط به جزء اول آن حكم در ابتدا طرح مىشود .رسالهھايى كه عالوه بر موضوع
اصلى به طرح مسائل ديگرى نيز مىپردازند ،معموالً به گونهاى سازماندھى شدهاند
كه ابتدا موضوع اصلى و پس از آن ،مسائل فرعى مطرح مىشود .گرايشى نيز وجود
داشت كه رسالهھاى مختلف را با موضوعھايى آغاز مىكرد كه عاليق يا حس
.كنجكاوى خواننده را برمىانگيخت؛ اگرچه لزوما ً اھميت زيادى نمىداشت

فصلھاى ميشنا به زيرشاخهھايى موسوم به ميشنايوت) (٣١تقسيم شدهاند كه ھر كدام
معموالً از يك يا چند حكم شرعى مربوط به ھم بحث مىكند .اين زيرشاخهھا ،يكدست
نبوده ،تفاوتھايى بين نقل آنھا وجود دارد .با اين حال ،اين تقسيمبندى تقريبا ً در تمام
نسخهھاى چاپى ميشنا يكسان است .به ھمين خاطر ،به ھنگام درج نشانى موضوعى
در ميشنا ،نام رساله ،شماره فصل در آن رساله و شماره ميشنا در آن فصل ذكر
مىشود .مثالً نشانى اين روايت »تمامى افراد بنى اسرائيل در جھان ديگر سھمى
دارند« رساله سنھدرين ،فصل  ،١٠ميشناى شماره  ١است .در قرون ميانه ،از آنجا
كه فرض بر اين بود كه ھمه مردم اين رسالهھا را مىشناسند ،در اغلب موارد ،تنھا
شماره فصل بدون ذكر نام رساله بيان مىشد و نام و شماره ميشنا نيز به خاطر آن كه
.ھنوز ھيچ تقسيمبندى ثابتى بر اساس ميشنايوت وجود نداشت ،نقل نمىشد
با آن كه اِ ُموراھا در تمام بخشھاى ميشنا تحقيق كردند ،دستكم در بابل ،آنھا بيشتر بر
روى چھار بخش كه با زندگى روزمره رابطه داشت متمركز شدند؛ موضوع اصلى
تلمود بابلى را ھمين چھار بخش تشكيل مىدھند .بخش زراعيم كه درباره احكام
كشاورزى است ،با زندگى در بابل ارتباط بسيار اندكى داشت؛ چون اكثر ھَالخاھاى
اين بخش به سرزمين فلسطين در دوره معبد مربوط مىشد .تنھا رساله براخوت اين
بخش با قانونگذارى براى زندگى روزانه ،مانند نمازھا و دعاھا ،ارتباط دارد .بخش
ِطھارُوت نيز اھميت عملى زيادى در بابل نداشت و تنھا رساله ني ّدا ،كه در حقيقت به
احكام طھارت زنان مىپرداخت ،براى تحصيل انتخاب شده بود .بيشتر رسالهھاى اين
چھار بخش ديگر در تلمود بابلى شرح داده شدند و سى وشش رساله ھمچنان بدون
توضيح ماندهاند .اخيراً چند تن از دانشمندان تالش كردند تا از ميان رسالهھايى كه
عميقا ً مورد مطالعه قرار نگرفتهاند ،موضوعھايى را گلچين كرده ،از اين طريق ،يك
.تلمود »ساختگى« عرضه كنند
در فلسطين ،وضعيت كمى متفاوت بود .از آنجا كه در اين سرزمين احكام كشاورزى
با زندگى روزمره پيوند خورده بود ،تلمود فلسطين از تمام رسالهھاى بخش زراعيم
بحث مىكند .در قرون ميانه ،بخشى در تلمود اورشليم وجود داشت كه به بخش قداشيم
اختصاص يافته بود ،اما از زمان اولين چاپ تلمود فلسطين ،اين قسمت از حوزه
مطالعه و يادگيرى پنھان ماند .تقريبا ً يك قرن پيش ،دانشمندى مدعى شد كه نسخه
خطى اين قسمت را كشف كرده است ،اما عموما ً آنرا يك جعل جديد خواندند .تلمود
فلسطين از تمام بخش ِطھارُوت ،تنھا تعداد اندكى از فصلھاى رساله مفيد و كاربردى
.ني ّدا را براى تعمق برگزيد و در مجموع ،داراى سى و نه رساله است
شصت رساله ميشنا و شرح آنھا در تلمود ،واحدى يگانه را تشكيل مىدھند ،اما در
طى قرنھا ،چيزھايى بر آن افزوده شد كه با عنوان عام و غيردقيق َم ِس ْختُوت
قِطَنُوت)) (٣٢رسالهھاى كوچك( معروفند .اين رسالهھا يكدست نيستند؛ بعضى از آنھا
قديمىاند و ظاھراً بخشى از مؤلفهھاى تاريخى ميشنايوت بيرونى را تشكيل مىدھند.
بيشتر اين رسالهھا خالصه ھايى ھستند كه در زمانھاى متأخر  -عمدتا ً در عصر

گائونى  -تدوين شدهاند؛ اگرچه بعضى از منابع آنھا بسيار قديمىاند .اين »رسالهھاى
كوچك« از اخالق و رفتار بحث مىكنند و بعضى از دانشمندان معتقدند كه احتماالً در
ميشنا بخش ھفتادم نيز )حتى قبل از تدوين ميشنايوت توسط  ١ى يھودا ھَناسى،
٣ربى يھودا ھناسى( معروف به ِس ِدر ھُ ْخما)) (٣٣حكمت( وجود داشت .در ميان اين
آثار ،رسالهھايى مانند آ ُووت ربى ناتان) (٣٤را مىيابيم كه نسخه بسيار مفصل رساله
آ ُووت و رساله درخ اِ ِرص)) (٣٥رفتار( است و از احكام و مقررات رفتار و كردار
صحيح در تمام موقعيتھا و چيزھاى ديگر بحث مىكند .رسالهھايى نيز ھستند كه
درباره احكام تفسير نشده در تلمود سخن مىگويند؛ مانند رساله سُوفريم)) (٣٦كاتبان(
درباره كتابت طومارھا ،رساله سماحُوت) (٣٧درباره احكام عزادارى و رسالهھاى
ديگر .اين رسالهھا اگرچه گاھى مورد مطالعه قرار گرفتند و شاخصھاى گويايى
براى رفتار و جنبهھاى معيّنى از ھَالخاھا محسوب شدند ،از رسالهھاى اصلى تلمود
.به شمار نمىآيند
...................) Anotates (.................
1) sedarim
2) shass
3) Seder Zeraim
4) Shevi'it
5) shemitah
6) Bikurin
7) Berakhot
8) Seder Moed
9) Seder Emunah
10) Holidays
11) Shekalim
12) Seder Nashim
13) Nedarim
14) Nazir
15) nazirite
16) Sotah
17) Nezikin
18) Yeshu'ot
19) Baba Kama
20) Baba Metzi'a
21) Baba Batra

22) Avodah Zarah
23) Horayot
24) Eduyot
25) Avot
26) Kodashim
27) Hulin
28) Shehitat Hulin
29) Teharot
30) Nidah
31) mishnayot
32) masakhtot ketanot
33) Seder Hokhmah
34) Avot of Rabbi Natan
35) Derekh Eretz
36) Sofrim
37) Semahot
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موضوع تلمود
فھرست نامھاى رسالهھاى تلمود براى ارائه تصوراتى از موضوع اين كتاب كافى
است ،اما اين فھرست تمامى آن موضوعھاى بىشمار را پوشش نمىدھد .ھدف تلمود،
تلمود تورا )مطالعه تورات( در فراگيرترين معناى آن ،يعنى فراگيرى حكمت ،فھميدن
و معرفت است .زيرا در تلقى عمومى ،تورات كتابى است كه تمامى آنچه را كه در
جھان وجود دارد ،پوشش داده است .حكايتى در تلمود و شرحھايى كه بر آن نوشته
شده ،تورات را نوعى طرح و نقشه براى ساخت جھان توصيف مىكند .در جايى
ديگر ،تلمود به اين جمعبندى مىرسد كه قلمرو تورات چند برابر قلمرو جھان است.
از اين رو ،تمام ھستى براى عالمان ،جالب و براى تلمود ،موضوعى مناسب است كه
بايد بهطور خالصه يا به تفصيل ،به آن پرداخته شود .مفھوم تورات بسيار گستردهتر
از مفھوم شريعت دينى است؛ در حالى كه فقه دينى) (١تمامى حوزهھاى زندگى را
پوشش مىدھد و تقريبا ً از ھيچ چيزى غفلت نمىكند ،قلمرو تورات از اين نيز
گستردهتر است .عادتھا ،رسوم ،توصيهھاى شغلى ،دستورھاى پزشكى ،بررسى
طبايع انسانى ،مسائل زبان شناختى ،مسائل اخالقى؛ تمامى اينھا تورات ھستند و به
ھمين ترتيب و گستردگى در تلمود نيز به آنھا پرداخته شده است .و چون تمام ھستى
در تورات تجلى يافته است ،حكيمان تنھا معلمانى نيستند كه بر كرسى آموزش) (٢تكيه
داده باشند ،بلكه تجسم تورات ھستند و بنابراين ھر چيز مربوط به آنھا بايسته تحقيق
.است
حكيمان ،خود گفتهاند كه »گفتوگوھاى اتفاقى ،شوخىھا يا گفتهھاى خودمانى حكيمان
را بايد مطالعه كرد«؛ و گاھى ھمين اظھارات اتفاقى كه بدون ھيچگونه قصد آموزشى
بيان شدهاند ،به ھَالخاى مھمى تبديل مىشد .اھميت استخراج رفتارھاى حكيمان از اين
نيز بيشتر بود .ھر تالشى كه يك حكيم در ھر حوزهاى انجام مىداد ،مىبايست بر
اساس روح حقيقت و مطابق با خود تورات باشد .شاگردان اغلب ،رفتار ربى خودشان
را به دقت مطالعه مىكردند تا چگونه رفتار كردن را بياموزند .درباره يكى از
شاگردان كه در اين كار افراط كرده بود ،نقل شده است كه براى آنكه دريابد استادش
چه رفتارى با ھمسر خويش دارد ،زير تخت خواب استاد پنھان شد .ھنگامى كه او را
به خاطر اين فضولى مورد بازخواست قرار دادند ،پاسخ داد» :استاد تورات است و
بايد مورد مطالعه قرار گيرد«؛ روىكردى كه ھم ربىھا وھم شاگردان آن را پذيرفته
بودند و معتبر مىشمردند .از آن جا كه موضوعھايى از اين دست به تورات مربوط
مىشوند ،جايى براى مخفى كردن يا جدا كردن قلمروھاى معين از اين قاعده كلى ]كه
ھر عمل حكيمان تورات است و بايد مورد مطالعه قرار گيرد[ وجود نداشت .ذكر اين
نكته بسيار جالب است كه حكيمان تلمودى با آن كه در زندگى جنسى و نسبت به بدن

برھنه انسان روىكردى به غايت با حجب و حيا داشتند و در برابر بىحرمتى به
مقدسات برمىآشفتند ،قائل ھيچ مانعى براى مطالعه در ريزترين جزئيات اين
موضوعھا نبودند .بحثھا با حسن تعبير ھمراه بود و از لطيفترين عبارتھا استفاده
مىشد؛ اما در عين حال ،عالمان مىتوانستند به ھنگام تأمالت علمى و فكرى به
.جزئيات عادى و فرعى موضوع تا آن جا كه پاسخى قانع كننده بيابند ،بپردازند
اين عالقهھاى گسترده نهتنھا ويژگى ھَالخا به طور خاص ،كه ويژگى تورات به طور
كلى نيز ھست .مبادله روشنگرانه آراء و عقايد درباره اين موضوع ،در خود تلمود
آمده است .يكى از دانشمندان برجسته از پسرش ،كه او نيز در يادگيرى شھره است،
مىپرسد كه چرا ديگر در درس گفتار رئيس فالن آموزشگاه شركت نمىكند؟ پسر در
پاسخ ،با دلخورى اظھار مىدارد» :چون ھر زمان كه در درس ايشان حاضر شدم،
موضوع ھا و مباحث پيش پا افتادهاى را تدريس مىكرد« و توضيح داد كه اين ربى
بزرگ ،درباره آداب نظافت در دستشويى سخن مىگفت .پدر گفت» :اگر چنين بود كه
مىگويى ،پس تو بايد دوباره مىرفتى و در جلسات او بيشتر شركت مىكردى؛ چرا كه
او درباره موضوعھاى مھم و حياتى زندگى روزانه سخن مىگويد« .بدين ترتيب،
تعجبى ندارد كه تلمود ،درباره توصيهھاى بھداشتى درمان و مقابله با بيمارىھا ،شرح
و تبيين گفتهھاى عاميانه ،و صدھا حكايت و داستان درباره شخصيتھاى مشھور،
سخن مىگويد .البته اين بخشھا جزء تقويم درسى حوزهھاى علمى به شمار نمىآمدند
و با آن كه بعضى از عالمان ،تا زمانى كه در درون آموزشگاهھا بودند به اين
موضوعھاى پيش پا افتاده پاىبندى نشان مىدادند ،اين بدين معنا نبود كه آنان براى
موضوعھاى ديگر ارزش قائل نبودند .ربى ِزرا (٣)،حكيمى كه در زھد و تقدس شھره
بود ،برخالف نظر استادش ،عزم فلسطين مىكند .او قبل از ترك بابل احساس كرد كه
بايد در آخرين لحظه ،بدون آنكه ديده شود ،به ديدار استادش برود .پس پنھانى به حمام
درآمد وبهآنچه استادش براى راھنمايى حاضران درحمام ،درباره تكاليفشان بيان
مىداشت ،گوش فراداد .پس ازآن اظھارداشت ازاينكه موفق شد موضوع جديدى را
.از ربى موردعالقهاش بياموزد ،شادمان و خرسند است
اما براى موضوع تلمود قيدوبندھايى نيز در نظر گرفتند .برخالف گستردگى موضوع
تورات ،حكيمان ھرگز خود را مشغول تحقيقھاى صرفا ً علمى نمىكردند و ھيچ
عالقهاى به فلسفه ،اعم از فلسفه كالسيك يونانى ،يونانىگرا) (٤و يا قرائتھاى رومى
آن ،نشان نمىدادند .مطالعات تلمودى در موضوعھايى كه با فلسفه عمومى ھمخوانى
داشتند ،شكلى كامالً متفاوت دارد .ھمچنين ،حكيمان نسبت به خود علم ،از جمله نجوم،
طب يا رياضيات نيز موضعى متفاوت داشتند .آنان در اين علوم نيز مانند ديگر
جنبهھاى علم و معرفت ،تنھا حد و مرزھاى تورات را به رسميت مىشناختند و
مطالعه اين موضوعھا را فقط در دو حالت انجام مىدادند؛ به علوم تجربى تنھا زمانى
مىپرداختند كه به طور مستقيم با ھَالخا ارتباط پيدا مىكرد و به علوم طبيعى تنھا
زمانى كه برداشتھاى كلى اخالقى يا عقيدتى مطرح بود .توجه آنھا به طب بيانگر اين

نگرش است .چون احكام مربوط به نجاست شرعى ،مستلزم آگاھى قابل توجھى به علم
تشريح و فيزيولوژى حيوان بود ،حكيمان تلمودى اين حوزه از مطالعات را گسترش
دادند و با تالشھاى تحقيقىاى كه مبتنى بر معرفت پيشين نظريهھاى غالب علوم
تجربى نبود ،به نتايج درست و شگفتآورى دست يافتند .در اين وادى و در قلمروھاى
ديگر ،آنان به استقبال دانش جديد رفتند ،اما تالش كردند تا بدون توسل به ساختارھاى
نظرى ،كه به طور مستقيم از وقايع آزموده به دست نيامدند ،روىكردى تجربى را به
خدمت گيرند .آنان ھرگز از قلمرو واقعيات به تأمل صرفا ً علمى منحرف نشدند؛ زيرا
.اين امر دلمشغولى آنھا نبود
ھمين امر درباره مطالعه مسائل مربوط به انسان نيز صادق است .در قلمروھايى از
علم تشريح ،دست يافتن به نتايج علمى دقيق بسيار ضرورى بود و در آن موارد،
حكميان بردانش روزگار خويش اتكا نكرده ،آزمونھاى خويش را نيز بهكار
مىگرفتند .مثالً در احكام مربوط به نجاست ،تعيين تعداد استخوانھاى بدن انسان مھم
ماعل اجساد زنانى را كه ازسوى مراجع
بود و براى اين منظور ،شاگردان ربى يي ْش ِ
رسمى به مجازات مرگ محكوم ،و توسط مراجع رسمى اعدام شده بودند ،بررسى
مىكردند .دستاوردھاى درست آنھا به صورت چشمگيرى ،ھمچنان معتبر ھستند .از
سوى ديگر ،حكيمان با جزييات امور پزشكى يامسايل فيزيولوژيك بدن انسان سروكار
نداشتند .مالك و معيار آنھا در مؤثر يا بىتأثير بودن علم پزشكى ،تنھا آزمايشھاى
علمى بود .علم نجوم نيز در مواقع ضرورى )مثل تعيين مدت زمان بين دو ماه( بهكار
گرفته مىشد و آنھا با آنكه در كسب اطالعات ضرورى به موفقيتھايى دست يافته
بودند ،ھيچ عالقهاى به مباحث نظرى اين علم نشان نمىدادند .تصور آنھا از جھان،
چنانكه از تعدادى از منابع به دست مىآيد ،تصورى ناپايدار و در نگاه اول بسيار
ابتدايى مىنمود .اما چنانچه كسى در گفتار آنان تعمق كند ،درخواھد يافت كه آنھا به
كيھانشناسى واقعى نمىپرداختند ،ولى ضمن پرھيز از سخنان انتزاعى ،به تأمل
درباره جھان مطلوب معنوى مشغول بودند .اگر آنھا نوشتهاند كه زمين بر كوھھا،
ص ّديق) (٥فرد پرھيزگار و مؤمن( تكيه دارد،
كوھھا بر دريا و دريا بر يك قطب بهنام َ
.پرواضح است كه مقصود ،معناى لفظى نيست
البته حكيمانى كه پيشه پزشكى داشتند مقيد بودند كه با دانش پزشكى عصر خود آشنا
شوند .آنھايى كه محققانى متخصص در رشتهاى خاص ،مانند ھندسه و يا رياضى
بودند ،ھمگى در كار خود ،كامالً متبحر و زبردست بودند .اما ھمه اينھا مطالعات
حرفهاى بود و ھيچ ربطى به مطالعات تلمودى نداشت ،مگر به اندازهاى كه در احكام
.ھَالخايى يا ديدگاهھاى اخالقى به آنھا نياز بود
محدوديتھاى مربوط به مطالعات علوم تجربى ،اساسا ً در مورد روشھا اعمال
مىشد .دانشمندان تلمودى واقعيتھا را محترم مىشمردند و تالش مىكردند تا
مطالعات خود را به موضوعھاى آزموده واقعى محدود سازند .آنان در برابر تأمل

علمى ،چه آزموده و به اثبات رسيده و چه در قلمرو گمانهزنىھاى فلسفى ،اختالفى
.نداشتند؛ چون از پيش به روشھاى يگانه در تفكر وانديشه مجھز شده بودند
بر اين اساس ،جھان معنوى موردنظر حكميان وابسته به تأثيرات يا معرفت بيرونى
نبود .آنھا مىگفتند» :اگر به شما گفته شد كه در ميان ملل حكمتى ھست ،آن را باور
كنيد« .با اين ھمه ،تالش مىكردند تا خود را در آنچه مھم مىپنداشتند محدود سازند و
به ھنگام مطالعه تورات تا آنجا كه ممكن است ،حد و مرزھاى آن را رعايت كنند.
بعضى از حكيمان ميشنايى و تلمودى ،با ادبيات يونانى و كالسيك آشنا بودند ،اما اين
آشنايى در روش تفكر آنھا در جايى كه مسئله آموزش تلمودى مدنظر بود ،تقريبا ً ھيچ
تأثيرى نداشت .در اين مورد ،روش آنھا با يھوديان مصرى كه سعى در اختالط
.فرھنگ يونانى با يھوديت داشتند ،بسيار متفاوت بود
ازآنجا كه تقريبا ً تمامى دانشمندان تلمودى به حرفهھاى رايج اشتغال داشتند ،در متن
زندگى روزمره قرار داشتند .بسيارى از آنان به چند زبان مسلط بودند و يكى از
شرايط عضويت در سنھدرين تبحر در تعدادى از علوم و زبانھا بود .ريشهھاى فضل
و دانش آنھا كامالً در تلمود روشن است؛ ھر موضوع منقولى خود درحال تبديل شدن
.به تورات است
نگاه تورات به عنوان نگاھى ھمهجانبه ،باعث پديد آمدن ويژگى ديگرى در ادبيات
تلمودى شد؛ انتقال مداوم از موضوعى به موضوعى ديگر و از حوزهاى به حوزهاى
ديگر ،بدون آنكه ميان آنھا تفاوتى گذاشته شود .بحث تلمودى ،با روشھاى مربوط به
ھر مورد ،به ھَالخاھا محدود نيست .ھر چيزى در زير اين آسمان كبود مىتواند به
واسطه نوعى رابطه درونى و ناپيدا ،با موضوعى ديگر مرتبط باشد .به عنوان مثال،
گاھى در بحث از احكام ازدواج ،به داليل و شواھدى از حوزه حقوق كيفرى يا احكام
مربوط به قربانىھا استناد مىشود؛ و تفاوت اين دو طبقه را تفاوتى جوھرى نمىدانند.
ھمچنين ،گفت وگوھاى ھَالخايى از موضوعى بسيار ماللآور ،به تدريج به سمت
حوزه اخالق ،حكايتھا يا مابعدالطبيعه كشيده مىشود .تنھا در كتاب تلمود مىتوانيد
گفتارى اينچنين را بيابيد» :درباره اين موضوع دو حكيم فلسطينى ديدگاهھاى
گوناگونى ارائه كردند و كسانى بودند كه مىگفتند اين مسئله بحثى ميان دو فرشته
آسمانى بود«؛ بدون اينكه اين تناقض ديدگاهھا را عجيب بدانند .گذشته از ھمه اينھا،
امور دنيوى ،بحثھاى انتزاعى درباره ھَالخا و مسائل مربوط به امور آسمانى ،ھمه
.در چارچوب بينش تورات مورد بررسى قرار گرفته ،بر يكديگر اثر متقابل دارند
...................) Anotates (.................
1) religious jurisprudence
2) ex cathedra instruction
3) R. Zira
4) Hellenistic

5) tzaddik
14
دعاھا و بركتھا
در دوره معبد اول]بيتالمقدس[ ،دعا كامالً خود جوش بود .آدمى ھر گاه احساس
مىكرد كه بايد به درگاه خداوند استغاثه يا شكرگزارى كند ،با زبان خود در ھمان
منزل شخصى خويش اين كار را انجام مىداد؛ و يا به ھنگام ]روى آوردن [سختىھا و
شكلى دعا از قبل شكل گرفته
فشارھاى خاص به معبد رفته ،نيايش مىكرد .مقررات
ِ
بود؛ نخستين سرودھاى مذھبى تدوين شد و در زمانھاى معيّن ،توسط راويان ،به آواز
بلند در معبد قرائت مىشد و بدينسان عامه مردم از برگزارى مراسم نيايش رسمى،
.كه تنھا در زمانھاى معينى برگزار مىشد ،آگاه مىشدند
ضرورت وجود يك نسخه رسمى از دعاھا ،در دوره معبد دوم آشكارتر شد .بيشتر
كسانى كه از اسارت بابلى بازگشته بودند ،نسبت به زبان عبرى و مفاھيم بنيادين
يھوديت كماطالع بودند و ھرگاه عزم دعا مىكردند ،نه زبان دعا را مىشناختند و نه
از محتواى آن چيزى سردرمىآوردند .بر اين اساس ،مجمع كبير) (١تصميم گرفت تا
دعاى مشخصى را كه بازتاب تمامى آمال و آرزوھاى قوم يھود باشد ،تأليف كند .اين
دعا از ھجده بركت ،كه ھر كدام به موضوعى مىپرداخت ،تشكيل شده بود .بيشتر
بخشھاى اين دعا ،امروزه نيز باقى است و ھنوز پايه اصلى مراسم كنيسهھا را تشكيل
مىدھد و از سه بركت آغازين ،سه بركت پايانى و دوازده بركت ميانى ،كه ھر يك
درباره نيازھا و استغاثهھاى گوناگون ھستند ،تشكيل شده است .در دوره ميشنايى سه
بركت آغازين به اين نامھا معروف بودند :آ ُووت)) (٢پدران( در پاسداشت ايمان
اجدادِ ،گوورُوت)) (٣قدرت( در بيان قدرت قادر متعال كه به رستاخيز مردگان
مىانجامد ،و قِدوشا) (٤در تسبيح و حمد قداست او؛ سه بركت پايانى عبارت بودند از:
عَوودا)) (٥عبادت( در استغاثه براى برپايى مجدد عبادت درمعبد وبازگشت روح
خدا ،ھُودائا) (٦درشكرگزارى براى زندگى وتمام آنچه خير است ،وشالُ ُوم)(٧
درتقاضاى صلح وآرامش درجھان؛ ودوازده بركت ميانى حاجتھاى گوناگون عمومى
وخصوصىرا دربرمىگرفت:دعا براى دانش ،توبه ،عفوگناھان ،نجات ،شفاى
بيماران ،موفقيت دركشت و زرع ،گردآورى پراكندگان يھود ،قضاوت عادالنه ،كيفر
بدكاران ،پاداش پرھيزگاران ،تجديدبناى اورشليم ،بازگشت حاكميت خاندان داوود،
سره)(٨
وتقاضاى برآورده شدن تمامى اين حاجات .مجموع اين دعاھا به ِش ُمونِه ِع ِ
)بركات ھجدهگانه( يا فقط بهتفيال)) (٩دعا( معروف است و از زمانىكه به نگارش
.درآمده است ،بخش اصلى تمام كتابھاى دعاى يھود را تشكيل مىدھد
دعا اوقات معينى داشت كه بر اساس زمانھاى برگزارى مراسم عمومى قربانى در
معبد تعيين شده بود .يك دعا به ھنگام طلوع فجر به وقت تاميد ِشل َش َحر)) (١٠قربانى

صبحگاه( ،و دومى در زمان مينحا)) (١١قربانى عصر( خوانده مىشدَ .م َعريو)(١٢
)دعاى شامگاه( در زمان غروب آفتاب يا شب ھنگام قرائت مىشد و با زمان قربانى
رابطه مستقيم نداشت .وضعيت اين دعاى سوم چندان روشن نبود و تا صدھا سال بعد،
عالمان يھودى ھمچنان درباره اين كه آيا اين دعا نيز مانند دو دعاى ديگر الزامى است
يا نه ،بحث مىكردند .اين نزاع ،كه درظاھر چندان مھم نمىنمود ،به جايى رسيد كه
باعث يك »انقالب« در سلسله مراتب سنھدرين گرديد؛ ]يعنى [زمانى كه َربّان
ناسى آھنين اراده بر سر ھمين مسئله ،قاطعانه با بزرگترين عالم زمان
گمليئل(١٣)،
ِ
يعنى ربى يھُوشو َع بن َحنَ ْنيا) (١٤در افتاد ،كه درنھايت به بركنارى وى از سمت
.ناسى انجاميد
از زمانى كه الفاظ و زمان دعاھا براى ھميشه مشخص شد ،نھاد مھم ديگرى به نام
كنيسه] بت ھَ ِكنِ ِست يا ِكنيسا) [(١٥آغاز به كار كرد .از آن جا كه اين دعاھا بر پايه
تمام نيازھاى مجموعه قوم ]يھود[ تنظيم شده بود ،مقرر شد كه مراسم دعا به جماعت
برگزار شود .اما يكدستسازى مراسم دعا ،بر استغاثهھاى خصوصىاى كه اشخاص
مطابق ميل خويش و براساس نيازھاى شخصىشان با خدا سخن مىگفتند ،تأثيرى
نداشت .اين پرسش كه »جماعت« بر چه تعدادى از افراد صدق مىكند ،پرسشى
قديمى است و پاسخ آن قديمىتر؛ و ما از اين كه ابتدا در چه زمانى مطرح ،و يا به
عنوان بخشى از سنت اصلى شريعت شفاھى پذيرفته شده است ،اطالع دقيقى نداريم.
اما آنچه پيداست اين كه ،حضور يك جمعيت مذكر ده نفره يا بيشتر براى برگزارى
مراسمى كه بايد به جماعت برگزار شود الزم است .زيرا واژه مينيان)) (١٦عدد يا
حدنصاب( به معناى دستكم ،ده مرد بالغ است كه مجازند مراسم دعا را به جماعت
برگزار كنند .بنابراين ،كنيسه جايى بود كه در آن جماعت ديندار مقيم در روستاھا،
شھرھا و شھركھا براى برگزارى دعا جمع مىشدند و در مواقع ضرورى ،از آن
براى گردھمايى نيز استفاده مىكردند .بيشتر كنيسهھا مكتبخانه بچهھاى محله ،يا
گاھى باتِه ميدراش)) (١٧حوزهھاى دينى( براى بزرگساالن تلقى مىشدند .كنيسه در
ميان مردم ،به گونهاى شاعرانه ،به ميقداش  ١عَتِ ٣ ،م َعت)) (١٨معبد كوچك(
شھرت داشت؛ اما در عمل ،ھرگز نتوانست جاى معبد را پركند .چون اھداف اين نھاد
 يعنى دعاى دستهجمعى ،مطالعه و يادگيرى ،و گردھمايى  -با اھداف معبد تفاوتداشت .با وجود پابرجا بودن معبد ،در خود اورشليم نيز كنيسهھاى زيادى وجود
داشت .بعضى از اين كنيسهھا به مناطق خاصى از شھر يا مردم يك منطقه تعلق
داشتند؛ مانند كنيسهاى كه تنھا به يھوديان بازگشته از بابل اختصاص داشت كه ھنوز با
ھم در تماس بودند .كنيسهھايى نيز به صنوف و صاحبان حرفهھاى مختلف اختصاص
:داشت .يكى از حكيمان يھود درباره رابطه ميان كنيسه و معبد چنين مىنويسد
در ساعات اوليه صبح مردم براى حضور در مراسم قربانى صبحگاھى به معبد
مىروند .سپس ،از آنجا براى انجام مراسم دعاى صبح به كنيسه مىروند .در ايام

تعطيلى يا روز َشبّات دوباره به معبد برمى گردند تا قربانى ديگرى را به جاى آورند و
.پس از آن به كنيسه باز مىگردند تا دعاى موساف) (١٩را بخوانند
با اين توصيف ،معبد محلى براى برگزارى آيين مذھبى و قربانى بود؛ جايى كه افراد
در صورت داشتن شور واشتياق ،مىتوانستند در گوشهاى خلوت كنند و به استغاثه
بپردازند .در حالى كه كنيسه محلى براى برگزارى دعاى دستهجمعى بود و افراد
.حاضر در آن ،صرفا ً تماشاچى نبودند ،بلكه در متن مراسم قرار داشتند
از ھمان ابتدا بر روابط كنيسه با معبد تأكيد مىشد و تمام كنيسهھا روبه اورشليم و
كنيسهھاى خود اورشليم رو به معبد ساخته مىشدند .در نسلھاى بعدى ،در دوره
تلمودى و پس از آن ،در معمارى كنيسه از ساختمان معبد تقليد شد .تابوت عھد)(٢٠
مقدس )آرون ھَقُ ِدشْ در كنيسه( كه يادآور قدس االقداس) (٢١در معبد است در جلو
كنيسه واقع شده بود .تورات درمركزكنيسه ،تقريبا ً مشابه جايگاه قربانگاه بزرگ
.درمعبد ،قرائتمىشد
در دوره معبد دوم ،دعاى مستند و منقول ِش َم ْع ييسرائل)) (٢٢بشنو اى اسرائيل،
خداوند خداى ما ،پروردگار يكتاست( به مراسم رسمى نيايش اضافه شد .اين دعا لزوم
تعھد عامه مردم را در يادگيرى و به خاطر سپردن آموزهھاى تورات در ھمه زمانھا،
يادآور مىشود؛ وظيفهاى كه ھر فرد خود را تا آن جا كه شرايط زمان و مكان اجازه
مىداد ،ملزم به اجراى آن مىدانست .براى اينكه به اين فريضه شكل مشخصى داده
شود ،دو قطعه از تورات كه بيانگر اصول اعتقادى يھودى بود گزينش شد و يھوديان
را ترغيب كردند تا آنھا را به خاطر بسپارند) .سفر تثنيه  ٩-٦:٤و  (٢١-١١:١٣اين
قطعات در ھر صبح و شام از حفظ خوانده مىشد .براى چند نسل بعدى ،ده فرمان نيز
به آن اضافه شده بود ،ولى چون بعضى فرقهھاى بدعتگذار مدعى شدند كه ھمين چند
آيه جوھره تورات را در بردارد و بقيه فرع بر اينھا ھستند ،اين رويّه متوقف شد.
حكيمان براى اثبات اين كه اين آيات كه روزانه از حفظ خوانده مىشوند ،سمبل و نماد
تورات نيستند ،تصميم گرفتند كه ده فرمان را از دعا حذف كنند .خواندن دعاى ِش َم ْع
ييسرائل ،معموالً به مراسم نماز جماعت مربوط بود و به شيوهھاى مختلف ،از حفظ
خوانده مىشد .بر اين اساس ،شكل اصلى مراسم نيايش ،شامل ازحفظ خواندن تورات،
.ھمراه با استغاثه وشكرگزارى بود
از آن جا كه كنيسهھا براى مدتى طوالنى باقى مانده بودند و شكل نماز نيز كامالً تثبيت
شده بود ،پس از فروپاشى معبد ،ھيچ تغيير اساسى ،در آيين دعاخوانى و نيايش رخ
نداد؛ اما اصالح عبارات بعضى از بركتھا و افزودن بركتھاى تجديد بناى معبد و
احياى عبادت ،ضرورت يافته بود .يكى از اصالحاتى كه اندكى پس از فروپاشى معبد
صورت گرفت ،نه به خاطر معبد ،كه به خاطر مشكل فرقهھاى بدعتگذار
گنوسى) (٢٣و مسيحى بود .در آن زمان ،اين فرقهھاى كوچك در حال افزايش بودند و
ھمگى از ائتالف متكثر اديان) (٢٤جانبدارى مىكردند .يھودى  -مسيحىھا و
گنوسىھا عقايد خودشان را با عبادت مستم ّر يھودى منطبق ساختند .اين فرقهھا ،چه به

قصد دفاع از خودشان يا به قصد اذيت و آزار ديگران ،معموالً از ابزارى بھره
مىگرفتند كه يھوديت ،ھميشه آن را محكوم كرده است؛ يعنى خبرچينى از برادران
دينى و معرفى آنھا به حاكمان رومى .كار به جايى رسيد كه حكيمان سنھدرين در يونه
سره ،دعايى را )كه در واقع نفرين بدعتگذاران و
تصميم گرفتند كه به دعاى ِش ُمونِه ِع ِ
خبرچينھا بود( بيفزايند .جستوجو براى يافتن مؤلفى مناسب براى اين »بركت« ،آنھا
را به سوى » ِشموئِل كوچك« رھنمون شد ،كه به خاطر تواضع فراوان و موضعگيرى
شكوھمندش در مقابل دشمنان ،شھره بود .متن تھيه شده توسط او در اين دعا جاى
گرفت؛ كه اينك اين دعا با آن كه از نوزده بخش تشكيل شده ،نام سنتى آن ]يعنى
.بركات ھجدهگانه[ حفظ شده است
از آن جا كه كتابھاى نوشته شده در آن زمان ،بسيار گرانبھا بودند و گرايش به
پرھيز از ضبط موضوعھاى مربوط به شريعت شفاھى نيز وجود داشت ،دعاھاى
مختلف را نمىنوشتند ،بلكه آنھا را به خاطر مىسپردند .البته ھمه افراد اين دعاھا را
از حفظ نبودند .اين مسئله ،به ويژه ،در اولين روزھاى دوره معبد دوم صادق است؛
زمانى كه سنتھا عالوه بر خوانده و نوشته شدن ،مطابق فرمان تورات از پدر به پسر
منتقل مىشد .در اين زمان بود كه ِس َمت ِشليئَحْ صيبور)) (٢٥نماينده عامه  -پيشنماز(
به وجود آمد .اين مبلّغ با كيفيت تدوين دعاھا كامالً آشنا بود و آنھا را با صداى بلند از
برمىخواند تا جمعيت حاضر در كنيسه ،ھمصدا با او ،به دعا بپردازند .تا چند نسل
]بعد[ و بهطور مشخص در دورهھاى ميشنايى و تلمودى ،انجام اين وظيفه ،به ھيچ
نوع تعزيه يا آوازخوانىاى نياز نداشت .معموالً فردى كه به ِس َمت ِشليئَحْ صيبور
انتخاب مىشد ،انسانى موجه در ميان جماعت ديندار ،و صالح براى امامت ديگران
در نماز بود .تكرار دعاھا با صداى بلند رويّهاى متداول بود تا افراد ناآشنا به الفاظ دعا
نيز بتوانند پس از مبلّغ ،آن را از بر بخوانند) .البته اين رويّه امروزه نيز ،به رغم
).آنكه ديگر نيازى به آن نيست ،رواج دارد
شكل اصلى نماز جماعت به چند دليل نتوانست سادگى اوليهاش را حفظ كند .اوالً،
ضرورت اقتضا نمود كه دعاھاى خاصى ،بسته به اوقات و مواقع معيّنى از سال،
نظير شبّات و روزھاى تعطيل ،روزه ،خشكسالى و بالھاى مختلف ،به آن اضافه
شود] .دوم اينكه [،عبارتپردازى دعاھا اصالح شد و گسترش يافت؛ به گونهاى كه
سره صورتھاى مختلفى پيدا كرده بود و ھر چه زمان مىگذشت
مثالً دعاى ِش ُمونِه ِع ِ
اين روند تشديد مىشد .پييوطيم)) (٢٦اشعار مذھبى( و استغاثهھايى اضافه شدند كه
بعضى از آنھا ھنوز باقىاند و از بقيه ،مشتمل بر ھزاران پييوطيم كه براى اوضاع و
احوال خاص ھمان زمان و مكان سروده شده بودند ،تنھا بقايايى متفرق و جزئى در
تأليفھا يا كتب خطى برجاى مانده است .پرسشھاى عملى خاصى نيز با توجه به نياز
ھر عصر ،مطرح شدند كه به مقرّرات و قواعد دعا نظير زمان و مكان،
عبارتپردازى دقيق ،اصالحات و اختصار مربوط بودند .حكيمان تلمودى بر روى
اين مسائل مطالعه ،و ھر كدام ديدگاهھاى متفاوتى را مطرح كردند .آنان ھنگامى كه به

رواج رويّهھاى گوناگون در ميان جماعات دينى پى بردند ،بر آن شدند تا شكل واحدى
.براى دعا برقرار كنند و قواعد و مق ّررات روشنى براى آن وضع نمايند
عالوه بر دعاھاى كوتاه و بلند روزانه ،بركتھاى گوناگون ديگرى نيز وجود داشت.
تورات شكرگزارى براى غذا ونعمت ھاى خدا را توصيه كرده بود و اين مفھوم در
تلمود نيز چنين شرح داده شده بود» :تمام جھان به خدا تعلق دارد و انسان بدون كسب
اجازه از او حق بھرهگيرى از آن را ندارد «.بركت ھاى مختلف )اصوالً ،بير ُخوت
ھَنِ ِھنين() (٢٧كه توسط كسانى كه از نعمتى برخوردار بودند قرائت مىشد ،در واقع،
تقاضاى ھمين اذن در تصرف بود .تلمود ھمچنين با تأكيدى بيشتر بيان مىدارد كه ھر
آن كس كه از نعمتھاى اين جھان ،بدون ذكر بركت استفاده كند ،قداست الھى را
شكسته است .بنابراين ،بركتھاى زيادى تأليف شدهاند كه پيش از استفاده از نعمتھاى
گوناگون ،بهويژه خوردنىھا و آشاميدنىھا ،بايد از حفظ خوانده شوند .حكيمان
ميشنايى و تلمودى به تبيين مفھوم الفاظ اين بركتھا پرداختند ،بركتھاى جديدى را
براى ھمه انواع غذا تأليف كردند و به جستوجوى قواعدى پرداختند كه اين بركت ھا
را ،از عمومىترين تا اختصاصىترين ،مرتب سازد .عالوه بر اين بركتھاى
روزمره ،ذكرھاى زيادى نيز براى حوادث مختلف وجود داشت؛ دعايى براى زمان
شادمانى و سرور ،و در مقابل ،بركتى نيز براى زمان غم و اندوه .حكيمان ميشنايى
گفتهاند» :ھر فردى بايد ھمانگونه كه برخيرات ذكر مىگويد ،بر شرور ھم ذكر
بخواند و بر ھر آنچه اتفاق مىافتد با رضايت ،سرتسليم فرود آورد «.فريضه
شكرگزارى به ھنگام وقوع شرّ ،نه تنھا بخش كوچكى از يك فريضه كلى ،بلكه بيانگر
نوعى بينش درباره زندگى نيز بود .در حالى كه ديگر مكاتب به دو گانهپرستى يا دو
رب النوع ،كه يكى خالق خير و ديگرى خالق ش ّر است باور داشتند ،يھوديت ھميشه به
وجودى محيط و مطلق معتقد بود .اين ديدگاه در عبارات دعاھاى روزانه و بركتھايى
كه در باليا قرائت مىشود ،وجود دارد و تداعىكننده كلمات يشعيا )اشعيا( است كه
ذكر آن در مراسم دعا نيز نقل شده است» :من پديدآورنده نور و آفريننده ظلمت ،صانع
سالمتى و آفريننده بدى ھستم ،من خداى خالق ھمه اين چيزھا ھستم (٤٥:٧) «.اين
بركتھا نه تنھا با اين قبيل موضوعھاى عام رابطه دارند ،بلكه چون اعتقاد بر اين بود
كه بشر بايد زندگى خود و تمام آنچه را كه در اطراف خود مشاھده مىكند به يك ايمان
مطلق و فراگير ارتباط دھد ،مسائل گوناگون و جزئى مربوط به زندگى روزانه و
طبيعت را نيز در برمىگيرند .از اين رو ،ما با ذكرھايى مواجه مىشويم كه به ھنگام
مشاھده يك پديده صرفا ً طبيعى و حتى براى موقعيتھاى به ظاھر معمولى ،نظير ديدن
اولين شكوفهھاى بھارى ،بارش باران و حتى مشاھده زنان زيبا ،بايد بر زبان جارى
ت تلمود ،كه به بركتھا اختصاص
شوند .اين موضوعھا ،عمدتا ً در رساله براخو ِ
.دارد ،بهطور مفصل مورد بحث قرار گرفتهاند
...................) Anotates (.................

1) Great Assembly
2) Avot
3) Gevurot
4) Kedushah
5) Avodah
6) Hodaah
7) Shalom
8) Shemoneh Esreh
9) Tefilah
10) tamid shel shahar
11) minhah
12) maariv
13) R. Gamaliel
14) R. Joshua Ben Hananiah
15) synagogue
16) minyan
17) batei midrash
18) mikdash me'at
19) musaf
20) Holy Ark
21) Holy of Holies
22) Shema Yisrael
23) Gnostic
24) syncretistic combination of religions
25) sheliah tzibbur
26) Piyyutim
27) berakhot ha-nehenin
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) َشبّات)١
مفھوم َشبّات بخشى بنيادين از يھوديت است و اھميت آن ،از ماجراى خلقت در سفر
پيدايش گرفته تا حكم صريح مبنى برخوددارى از كار در روز ھفتم در دهفرمان،
اساسى »كه روز شبات] = شنبه [نبايد كار كنى«
مورد تأكيد قرار گرفته است .حكم
ِ
.چند بار در تورات تكرار شده است و انبيا بارھا بدان تصريح كردهاند
ديدگاه اصلى درباره َشبّات به عنوان روز استراحت ،در ظاھر بسيار ساده مىآيد ،ولى
در مقام عمل ،موجب بروز مشكالتى مىشود .اولين و مھمترين مشكل ،ضرورت بيان
تعريفى از »كار« است .اين واژه را مىتوان به ھر عملى كه تالش زيادى را به دنبال
داشته باشد ،يا فعاليتى كه در قبال آن مزدى دريافت مىشود ،يا به بسيارى از معانى
ديگر تفسير كرد .ھر يك از اين تعريفھا قلمرو جديدى براى ممنوعيت كار ايجاد
مىكنند و شيوهھاى مراعات مقررات َشبّات را دگرگون مىسازند .سنت شفاھى كه بر
تحليل جزء به جزء منابع كتاب مقدس تكيه دارد ،درباره ماھيت كارى كه انجام دادن
آن در روز َشبّات ممنوع است ،به جمعبندى ديگرى رسيده كه تا حد زيادى بر مفھوم
تقليد از خدا) (٢استوار است ،كه در خود تورات در منابع مربوط به ھمين مسئله،
مطرح شده است .ممنوعيت انجام كار با تعريف كار و يا پرداخت پول ارتباطى ندارد،
شرعى خوددارى از كارھاى توليدى عمدى در جھان مادى مربوط
بلكه به حكم
ِ
مىشود .درست ھمانگونه كه خدا از كار خود  -يعنى آفرينش جھان  -در روز َشبّات
فارغ شد ،از بنىاسرائيل نيز خواسته شد تا از انجام كارھاى توليدى در اين روز
خوددارى كنند .در تلمود ،كه در آن از بيان تعريفھاى كلى و انتزاعى اجتناب شده
انتزاعى كلى ،به اين شكل تقرير نشده است .وانگھى ھيچ تعريف
است ،اين تعريف
ِ
واحدى نمىتوانست تمامى مسائل و مشكالت پيچيدهاى را كه احتمال بروز آن وجود
داشت ،در برگيرد .در عوض ،تلمود به جاى بيان چنين تعريفى ،يك نمونه عينى از
اعمال ممنوع در روز َشبّات را كه در تورات به ممنوعيت آن تصريح شده بود ،يعنى
برپا كردن سايهبان عھد)] (٣ميشكان در لفظ عبرى[در بيابان ،انتخاب كرده است .در
تلمود ،بخش گستردهاى از مباحث ھَالخايى مربوط به اعمال ممنوع و مجاز ،به شرح
.و بسط ھمين نمونه اصلى و اقتباس نتايج كاربردى از آن اختصاص دارد
در ابتدا الزم بود كه فعاليتھاى اساسىاى كه در برپايى سايهبان عھد انجام گرفت
تحليل شود؛ آنگاه اين تحليل در فھرستى شامل »سى و نه كار اصلى« يا كارھاى
توليدى ،كه به طور قطع در زمان برپايى سايهبان انجام گرفته است ،جمع شد و َع ُوودا
]كار[ يعنى نمونهھاى اوليه اعمال ممنوع و مجاز در روز َشبّات را پديد آورد .ميشنا،
كه اين سياھه در آن آمده است ،انواع كارھا را به لحاظ ھدف ،از كارھاى مقدماتى و
كشاورزى تا پردازش چرم ،فلز و پارچه ،دستهبندى كرده است .ھر يك از اين سى و

نه ع ُوودا يا مقوالت اصلى ،زيرمجموعهھايى )بهنام توالدوت() (٤دارد؛ نوعى كار
كه در جوھر ،مشابه مقوله اصلى است ،ولى در جزئيات با آن تفاوت دارد.
خصوصيت يگانه ادبيات تلمودى را مىتوان در شيوهھايى جستوجو كرد كه در آنھا
موضوعھاى گوناگون با ھم پيوند خوردهاند .براى نمونه ،دوشيدن گاو در مقوله
»خرمنكوبى« قرار گرفته است .اين طبقهبندى در نگاه اول بىمعنى مىنُمايد ،اما اگر
ساختار منطقى و داخلى اين دو كار تحليل شود رابطه ميان آنھا روشن مىگردد؛
خرمنكوبى كارى است براى به دست آوردن مواد خوردنى از اشيائى كه خود به
خود ،قابل مصرف نيستند .دوشيدن شير گاو نيز ھمين كاركرد را ،البته در فضايى
.متفاوت با خرمنكوبى ،دارد
به ھر حال ،سنخشناسى تنھا يك بعد قضيه است و اين بحث يك جنبه ك ّمى نيز دارد.
ممنوع دانستن كارى خاص در روز َشبّات يعنى وضع يك ممنوعيت كلى كه مشخص
مىكند چه كارى را نبايد انجام داد؛ اما در عين حال ،بايد مشخص شود كه با چه
مالكى برخى كارھا از ديدگاه عملى ،ناچيز خوانده مىشوند؛ ھمچنان كه مثالً اگر
سوءنيتى در كار باشد ولى اقدامى براى توليد چيزى صورت نگيرد ،آن نيت ،ناچيز و
قابل چشم پوشى است .مثالً نوشتن در روز َشبّات ممنوع است ،اما پرسش اين است كه
ت نوشتن كدام است؟ در پاسخ به اين سؤال ،حكيمان گفتهاند » :دو
حدود غيرقابل گذش ِ
حرف يك كلمه معنادار را مىسازد؛ پس نوشتن بيش از يك حرف به معناى نوشتن
كلمه كامل است «.ھر عمل توليدىاى ،ھمانگونه كه مستلزم تعريف كيفى است ،از
لحاظ ك ّمى نيز بايد معين شود .روشن است كه فاسد كردن ،خراب كردن و نابود
كردن ،تا زمانى كه بخشى از يك رشته كارھاى ايجابى را تشكيل ندھند ،كار محسوب
نمىشوند .به كسى كه ساختمانى را خراب مىكند نمىگويند كارى انجام داده است؛
مگر اينكه ھدف از تخريب ،ساخت بنايى جديد با استفاده از مصالح ساختمان تخريب
.شده ،يا به جاى آن باشد
پس از اينھا ،مسئله نيت ) َكوانا() (٥مطرح است .طبق بيان تلمود ،در تورات ِملِخت
َمحْ ِش ِوت)) (٦كار ارادى( نھى شده است؛ كه نشان مىدھد كه چنانچه كارى مستلزم
تالش ذھنى نباشد ،كار توليدى نيست .كسى كه كارى را بدون تفكر ،انجام دھد و بعد
مشخص شود كه چيزى را توليد كرده است ،در واقع ،كارى انجام نداده است؛ چرا كه
تالشھاى او فاقد عنصر نيت بوده است .اين موضوع را به آسانى نمىتوان تعريف
كرد؛ زيرا ماھيت نيت ،كه يك عمل عادى را به كار توليدى مبدل مىسازد ،ھمواره
محل نزاع است .برخى از حكيمان مفھوم َكوانا را محدود دانسته ،مدعى بودند كه كار
ارادى كارى است كه فاعل با علم و اطالع از نتايجش ،آن را انجام دھد .عالمان ديگر
بر آن بودند كه نيت ،مفھوم دقيقترى دارد و نمىتوان شخصى را بهخاطر ارتكاب
كارى كه اساسا ً قصد انجام آن را نداشته است ،انجام دھنده كار در روز َشبّات دانست.
يك نمونه افراطى از اين نگرش ،ديدگاه  ١نّا ربى شيمعون بن يوحاى٣ ،تَنّا ربى
شيمعون بن يوحاى) (٧است كه مىگفت» :اگر مردى چيدن خوشه انگور معيّنى را

قصد كند ولى خوشه ديگرى را بچيند ،بهراستى كارى انجام نداده است؛ حتى اگر
درنظر او ،عمالً تفاوتى بين ايندوخوشه وجودنداشتهباشد«.تعريفھا واختالفنظرھا
درباره اين مسئله ،اغلب بسيار ظريف ھستند؛ زيرا تمايزھاى دقيقى ميان جنبهھاى
.گوناگون نيت ،علم و نتايج ارادى و پيشبينى نشده ترسيم شده است
با آنكه سلسله نھىھاى صريحى كه در تورات آمده يا مستقيما ً از آن استخراج شدهاند،
بسيار گسترده است ،در زمانھاى قديم با ايجاد محدوديتھاى گوناگون ،يعنى
ِسياگيم)) (٨در لغت به معناى حصارھا( ،كه به منظور حفظ چارچوب َشبّات وضع
شدهاند ،گستره آن از اين نيز فراتر رفت؛ اگرچه ممنوعيت اين فعاليتھا در تورات،
ھميشه صريح نبود .اين محدوديتھا بسيار قديمىاند و بعضى از آنھا بدون ترديد ،به
عصر خود تورات برمىگردند .تلمود يادآور شد كه بعضى نسلھا نسبت به نھىھاى
روز َشبّات بسيار سختگير بودند و اين سختگيرى ،ھم ناشى از شور و اشتياق در
رعايت قداست اين روز بود و ھم به خاطر اينكه احساس مىكردند اكنون كه عامه
مردم بىبندوبار شدهاند ،حفظ و مراعات واژه واژه شريعت ،ضرورى است .به وقتى
ديگر ،گرايشى پديد آمد كه بعضى از اين محدوديتھا را بىاھميت شمرد؛ چرا كه
احساس شد رعايت احكام َشبّات موردپذيرش عموم مردم قرار گرفته و ديگر ،وضع
محدوديتھاى اضافى ضرورتى ندارد .با اين ھمه ،نگاهھا ھمواره متوجه
محدوديتھايى بود كه در عصر ميشنايىِ ،شووت)) (٩استراحت( نام گرفته بودند و
ھدف از وضع آنھا ،برجسته ساختن تصوير َشبّات به عنوان روز استراحت بود .يك
نمونه از اين نوع محدوديتھاى قديمى ،ممنوعيت داد و ستد در َشبّات است .دادوستد
خود به خود در چارچوب كلى اعمال ممنوع نمىگنجد؛ زيرا براى ھمه آنچه از
دادوستد حاصل مىآيد معيار خارجى وجود ندارد .با اين ھمه ،مىدانيم كه اين
ممنوعيت به دوران انبياى نخستين برمىگردد و حتى زمانى كه بخش عظيمى از
مردم ،بتپرستى پيشه كرده بودند ،در روز َشبّات تمام مغازهھا تعطيل بود و تجارت،
عملى نابخردانه محسوب مىشد .در آغاز دوره معبد دوم )در روزگار نِ ِحميا( ،يھوديان
در روز استراحت ،از داد و ستد حتى با غيريھوديان خوددارى مىكردند.
ممنوعيتھاى ِشووت بسيار گسترده است و در زمره اولين نمونهھاى وضع
محدوديتھاى اضافى ،براى حفظ ھسته مركزى فريضهھا به شمار مىآيد .قواعد
ِشووت كارھاى زيادى را شامل مىشد كه به خودى خود ممنوع نبودند ،اما ممكن بود
كه به ارتكاب اعمال كامالً ممنوع ،ھرچند به طور غيرارادى ،منتھى شوند .به عنوان
نمونه ،عمل طبابت در روز َشبّات )اگر مسئله مرگ و زندگى در ميان نبود( ممنوع
بود؛ ھمان گونه كه نواختن آالت موسيقى حرام بود .ذكر اين نكته خالى از لطف نيست
كه از زمان برقرارى نھىھاى ِشووت ،معبد حالتى »فرازمينى« پيدا كرد .بسيارى از
ممنوعيتھا در داخل معبد رعايت نمىشد؛ با اين پندار كه بايد به كاھنان در حفظ و
رعايت ھمه فريضهھا اعتماد كرد و از سوى ديگر ،خادمان معبد نيز خود مقدس
.بودند

ممنوعيتھاى قديمى كه قرنھا محور مجادلهھاى طوالنى و بىحاصل بود ،منع از
صه)) (١٠مستثنا يا خارج از محدوده( را نيز دربرمىگرفت .اين ممنوعيت ،اساسا ً
موق ِ
نھى از دست زدن به اشياء و وسايلى بود كه به يكى از اعمال ممنوع روز َشبّات
مربوط بودند؛ با اين پندار كه فردى كه به اين اشياء دست مىزند ،ممكن است از روى
غفلت يا عادت] ،در روز َشبّات نيز [اين كار را انجام دھد .بنا به روايت تلمود،
ممنوعيت دست زدن به اشياء در اوايل دوره معبد د ّوم ،كه با نظارت مجمع كبير به
شدت رعايت مىشد ،در نسلھاى بعدى مورد بازنگرى قرار گرفت و دانشمندان تالش
كردند تا نھىھاى مختلف اين حوزه را به شكل زير ،تقسيمبندى كنند :دستهاى كه
مىبايست بهطور دقيق رعايت شوند ،و احكامى كه تأكيد كمترى بر رعايت آنھا بود؛
كه دسته اول جزء اعمال خالف شئون روز َشبّات قرار داشتند و دسته دوم به اشيائى
مربوط مىشد كه براى كارھاى مجاز استفاده مىشدند .در اينجا ،باز عدهاى از
دانشمندان ،ديدگاه ماليمترى داشتند و عدهاى ديگر خواھان آن بودند كه محدوديتھا به
ھمان شكل اوليهاش باقى بماند و تمايزھاى بسيار دقيق و ظريفى را ميان انواع مختلف
.اعمال و اشياء ترسيم كردند
با اين ھمه ،ماھيت َشبّات بهگونهاى است كه نمىتوان آن را تنھا ،تداعىكننده
ممنوعيتھا دانست .معناى َشبّات ،تا حدودى ،مبتنى بر اين حقيقت است كه َشبّات روز
تيرگى ،افسردگى و محصور شدن در حصار تعدادى از نواھى و ممنوعيتھاى سخت
و شديد نيست) .اين تصوير از روز َشبّات آن را با آنچه در اذھان عموم جاى گرفته
است ،متمايز مىازد (.عبارت » َشبّات را خوشى بخوان« )اشعياى نبى (١٣ :٥٨
الھامبخش آداب متعددى است كه ھمه آنھا در اصطالح عام و كلى ُعنِگ َشبّات)(١١
)خوشى روز َشبّات( جاى گرفتهاند .از ميان اين آداب ،مىتوان مثالً به سه وعده غذاى
ِ
شادمانه َشبّات ،حكم شرعى پوشيدن لباس شادى براى حرمت نھادن به اين روز ،و
آداب ديگر اشاره كرد .افروختن شمعھاى َشبّات نيز بخشى از ُعنِگ َشبّات بود ،كه
ھدف از آن حصول اطمينان از صرف غذاى َشبّات در زير نور بود .توصيه تورات
به اينكه » َشبّات را بهخاطر بسپاريد تا آن را تقديس كرده باشيد «.گرچه اساسا ً يك
حكم كلى درباره نشان دادن حرمت آغاز َشبّات در گفتار و كردار است ،به دليل ھمراه
قيدوش)(١٢
شدن با بركتھا و نمازھاى اين روز ،شكل خاصى به َشبّاتمىدھد .يك
ِ
)تقديس( َشبّات ،يعنى ذكر خاصى كه بر ليوانى از شراب قرائت مىشود ،تأليف شد.
جلوهھاى ُعنِگ َشبّات )كه حتى گفته شده است كه »خواب روز َشبّات مايه انبساط
خاطر است«( از جنبهھاى روحانى برخوردار است .حكيمان قرائت بخشى از تورات
را  -كه به پارا َشت ھَشاووعَ)) (١٣بخشى از ھفته( معروف شده است  -در صبح
َشبّات و طى مراسم نيايش مينحا) (١٤توصيه كردند .در دوره تلمودى ،دانشمندان در
عصر روز َشبّات به موعظه مىپرداختند .خالصه اينكه تصويرى كه اين حكيمان از
.روز َشبّات ارائه كردند ،تصوير يك زمان »پاكى و تقدس ،استراحت و خوشى« بود

جنبه ديگر احكام َشبّات ،ايجاد شبكه كاملى از حد و مرزھاى ثابت بود كه در
چارچوب آن ،ھر فردى مىتوانست اعمالى نظير كار كردن ،راه رفتن و جز آن را
انجام دھد .اين ديدگاه كه در َشبّات بايد در محلى باقى ماند و از آن جا خارج نشد ،در
آيه  ١٦از باب  ٢٩سفر خروج تورات آمده است» :در روز ھفتم ھيچكس از
مكانش بيرون نرود «.اين حكم اولين فرمان درباره روز َشبّات است كه در واقع ،حتى
زودتر از ده فرمان انشا شده است .بسيارى از فرقهھا از جمله قراييم ،به ظاھر اين
حكم تمسك كرده ،به ھيچ منظورى از خانه خارج نمىشدند .سنت شفاھى مربوط به
اين حكم ،در عين حال كه از انعطاف بيشترى برخوردار است ،پيچيدگى زيادى دارد.
اولين توضيح اين نظريه »حد و مرز َشبّات« )تحوم َشبّات() (١٥بود؛ منطقهاى كه
فرد مجاز است در روز َشبّات در آن گام نھد .اين حد و مرزھا ،تا حدى ،با در نظر
گرفتن اوضاع و احوال حاكم بر زمانى كه يھوديان در سرزمين خودشان زندگى
مىكردند و شھرھايى محصور از ھر سو ،با وسعت دو ھزار ذراع مربع وجود
داشت ،وضع شدهاند .اما پس از انتقال به مسكنھاى فاقد ديوار يا مھاجرت به شھرھاى
بزرگى كه بىرويّه ساخته شده بودند ،مشكالت و مسائل زيادى به وجود آمد و اين
مسائل ايجاب مىكرد كه قواعد و مقررات انعطافپذيرترى براى منطقه ممنوع َشبّات
تعيين شود .ممنوعيت دست زدن به اشياء در روز َشبّات نيز به لحاظ موضوعى
محدودتر شد ،ولى از لحاظ نظرى و ارتباط آن با زندگى و دنياى روزمره ،اھميت
بيشترى پيدا كرد .اين ممنوعيت در دوره معبد دوم ،به صورت گسترده مورد مطالعه
قرار گرفت و درنتيجه ،ايجاد يك الگوى نظرى كه انواع ساختمانھا ،خيابانھا و
محوطهھا را در يك قالب قرار دھد و نيز ارائه راهحلھاى بيشتر براى پرسشھاى
بىشمار ،ضرورى به نظر رسيد .بعضى از حد و مرزھا بىكم و كاست در تورات
بيان شده بود ،و در دوره معبد دوم ،حكيمان ممنوعيتھا و مصوبات جديدى را براى
.آسانتر كردن زندگى اضافه كردند
بهطور كلى» ،چھار حد و مرز  -محدوده« براى َشبّات مقرر شد؛ يعنى چھار نوع
منطقه كه به گونهاى محدود و بر اساس كاربرد عملىشان ،تعريف و به اين صورت
طبقهبندى شده بودند :ابتدا ِمقُوم پاطور)) (١٦منطقه معاف( ،جايى خارج از محدوده
كه در آن حمل اشياء سنگين در روز َشبّات مجاز است؛ َكرْ ِمليت (١٧)،نواحى
نيمهساخت ،دشتھا و اقيانوسھا كه داراى محدوديتھاى معيّنى بودند؛ ِرشوت
ھَياحيد (١٨)،منطقهاى خصوصى كه مرزھاى آن كامالً مشخص بود؛ و رشوت
ھا َربيم) (١٩منطقه عمومى .مرزبندى دقيق اينمناطق و تعيين رابطه ميان آنھا،
موضوعى پيچيده با خصوصيات خاص خود بود ،كه با طرح مفھوم ِعرووين) (٢٠از
اين نيز پيچيدهتر شد .با استناد به كتاب حضرت سليمانِ ،عرووين اساسا ً بسط مفھوم
محدوده ثابت است .قرار دادن حد و مرزھاى دائمى ميان مناطق گوناگون ،بىترديد
حقوق دارايىھا
در تعريف طبيعت اين مكانھا و احترام گذاشتن به قوانين روز َشبّات،
ِ
و مانند آن اھميت دارد .اما در اينجا ،مفھوم كلى حدود ،به انواعى از مرزبندىھا

اطالق مىشود كه گرچه تقريبا ً به ھمان اندازه واقعيت دارند ،چندان واضح نيستند .اين
امر به نحوى نشاندھنده گذر از يك روىكرد عينى و ساده به يك ديدگاه انتزاعىتر و
جديدتر ،درباره حدومرزھاى ميان اشياء )كشورھا ،مناطق عمومى و خصوصى و
مانند آن( است كه ديگر بر مرزبندىھاى مادى و فيزيكى استوار نيست ،بلكه وابسته به
الگوھا و تشخيص مفاھيم است .رساله ِعرووين تلمود كه درباره تمامى اين موضوعھا
سخن مىگويد ،گفتوگوھاى كاربردى و نظرى درباره ماھيت اصلى اين قبيل حد و
.مرزھا را نيز در خود جاى داده است
به طور كلى ،قوانين بىشمار روز َشبّات شبكه گستردهاى از جزئياتى است كه از چند
مفھوم اساسى استخراج شدهاند و در نھايت ،به خلق يك ساختار مشابه با سبك گوتيك،
مركب از ھزاران ھزار اجزاء ريز و ظريف كه بر گرد چارچوب اصلى جمع شدهاند،
.مىانجامد
...................) Anotates (.................
1) Sabbath
2) imitatio Dei
3) The Tabernacle
4) toladot
5) kavanah
6) melekhet mahshevet
7) Tanna R. Simeon Ben Yohai
8) seyagim
9) shevut
10) heztkum.
11) tabbahS genO .
12) hsuddik .
13) a'uvahs-ah tahsarap .
14) hahnim .
15) tabbahS muhet .
16) rutep mokem .
17) tilemrak .
18) dihay-ah tuhser .
19) mibar-ah tuhser .
20) nivuri .
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)عيدھا)١
بيشتر رسالهھاى بخش موعد به روزھاى تعطيل و مناسبتھاى ويژه در طى سال
مربوط مىشوند .عيدھاى يھودى را مىتوان به عيدھايى كه صريحا ً در تورات ذكر
شدهاند و ايام ويژه شادمانى يا عزادارى كه در نسلھاى بعدى تعيين شدهاند تقسيم كرد.
تمام عيدھاى مذكور در تورات به جز روز كفاره)] (٢كيپور[ كه عيدى منحصر به
فرد و متفاوت با ھمه مناسبتھاى ديگر است ،داراى يك وجه اشتراك ھستند كه در
آن ،تمامى مي ْقرائِه قُو ِدش)) (٣گردھمايىھاى مقدس( با احكام خاص به ھم مىرسند.
حكيمان به طور كلى ،بيشتر موضوعھاى مربوط به ھَالخاى عيد را در يك رساله
كوتاه ،كه در ابتدا به نام يوم طوو) (٤و بعداً به رساله بصا) (٥شھرت يافت ،جاى
.دادند
عيد نيز مانند َشبّات ،روز استراحت است ،اما با روز ھفتم دو تفاوت دارد :اوالً،
رعايت مقررات اين روز ضرورت كمترى نسبت به روز َشبّات دارد؛ واقعيتى تا آن
حد متناقضنما كه حكيمان را بر آن داشت كه براى جلوگيرى از بىحرمت شدن روز
عيد ،نسبت به بعضى از مقررات اين روز موضعى سخت اتخاذ نمايند .دوم اينكه ،در
روز َشبّات انجام دادن ھر كارى ممنوع است ،در حالى كه ممنوعيتھاى روز عيد
تنھا ِملِخت َع ُوودا)) (٦يعنى كار جسمانى( را دربرمىگيرد ،ولى انجام كارھايى كه به
طور مستقيم به تھيه غذا مربوط مىشوند )نظير آتشافروختن ،غذا پختن ،نان پختن و
مانند آن( مجاز است .ھدف بعضى از بحثھاى عالمانه درباره قداست عيدھا ،تبيين
.جنبهھاى ويژه روزھاى تعطيل و مقايسه آن با قوانين و مقررات روز َشبّات بود
مقدار زيادى از اين بحثھا به مسئله يوم طوو شنى شل گالويوت)) (٧روز دوم ھر
عيد در مناطق آوارگى( اختصاص داشت .تعيين روز دوم و بحثھاى جانبى آن به
تاريخ اين دوره شور و حال ديگرى بخشيده است .عيدھاى يھودى )و در واقع ،اكثر
تقويم آنھا( مطابق با ماهھاى قمرى است .روش حُو ِدش)) (٨روز اول ماه( را روزى
مىدانستند كه ھالل ماه نو ظاھر مىشود .حكيمان عصر ميشنايى اطالعات نسبتا ً
دقيقى درباره طول متوسط ماه )كه امروزه ستارهشناسان آن را با دقتى در حد دو ثانيه
تعيين مىكنند( در دست داشتند ،اما طبق قاعده ،بر اين دادهھا و اطالعات تكيه
نمىكردند و در اين مورد نيز مانند بقيه موارد ،خواھان مشاھده تجربى ھالل ماه نو
بودند .شھادت دو شاھد مستقل كه با چشم خود ،ھالل ماه را رؤيت كرده باشند مورد
قبول واقع مىشد .اين دو شاھد در محضر دادگاه صالح شھادت مىدادند و اگر پس از
انجام دادن تحقيقات ،شھادت آنھا را قابل اعتماد مىيافتند آن روز را روش حودش
)يعنى روز اول ماه( اعالم مىكردند .تنھا دادگاه داراى صالحيت براى رسيدگى به
اين موضوع و تعيين آغاز ماه نو و درنتيجه تعيين زمان تعطيالت ،بِت دين ]= دادگاه

شرعى [مركزى مستقر در اورشليم بود كه بعداً در ايام جالى وطن ١ ،ھدرين كبير،
٣سنھدرين كبير فلسطين جا آن را گرفت .فقط يك بار ،در زمانى كه فلسطين بر اثر
جنگ ويران شده بود و دادگاه به خاطر دستورھاى صادره از سوى فرماندھان دشمن
نمىتوانست تشكيل جلسه دھد ،عَقيوا تاريخ اعياد را در ھمان سرزمينھاى آوراگى
تعيين كرد .تالش يكى از حكيمان مھم به نام ربى َحنَ ْنيا ،برادرزاده ربى  -يھُوشوعَ،
براى تعيين تاريخ اعياد در بابل ،با مخالفت شديد حكيمان فلسطين مواجه شد .آنھا
پيكھاى ويژهاى به بابل گسيل داشتند تا اين نقشه را نقش بر آب كنند و نزد افكار
عمومى چنين وانمود كردند كه تعيين زمان تعطيالت رسمى در خارج از فلسطين به
نوعى انكار تورات و تالش براى تأسيس يك معبد شبه بتپرستى در بابل مىباشد.
رھبران يھوديان بابل فوراً ،اين طرح را متوقف كردند ،اما اين قضيه به عنوان »گناه
َ .حنَ ْنيا« تا چندين نسل در حافظه حكيمان باقى ماند
از آن جا كه تنھا مركز صالحيتدار براى تعيين تاريخ ماهھا و اعياد ،بِت دين كبير
مستقر در فلسطين بود ،ضرورى بود كه در ھمان روزھاى آغازين ھرماه ،اين
تاريخھا به اطالع يھوديان خارج از فلسطين برسد )اغلب عيدھاى مھم از روز دھم
ماه به بعد بودند(؛ تا وقتى كه يھوديان مناطق آوارگى جمعيت قابل توجھى از مردم
كشورھاى ھمسايه فلسطين )مصر و بابل( راتشكيل مىدادند ،شكل سادهاى از اطالع
رسانى بهكار گرفته مىشد :آتشى مخصوص برفراز بلندىھاى فلسطين روشن مىشد
و خبر آن به مدت چند ساعت به بابل مىرسيد .اولين مانع براى اين شيوه
اطالعرسانى سامرىھا بودند كه بيشتر در فلسطين مركزى سكونت داشتند و از زمانى
كه يُوحانان ھيركانوس منطقه آنھا را از چنگشان درآورد و معبدشان را واقع بر كوه
ِگريزيم) (٩منھدم ساخت ،روابط با آنھا رو به ضعف نھاده بود .سامرىھا با افروختن
آتش در روزھايى غير از ايام عيد ،در اين شيوه اطالعرسانى اختالل ايجاد مىكردند.
به ھمين خاطر ،ابداع يك شيوه جديد اطالعرسانى ،يعنى ارسال پيك ويژه به مناطق
آوارگى ،ضرورت پيدا كرد .اما اين پيكھا با اينكه سريع حركت مىكردند و نقض
مقررات روز َشبّات نيز براى آنھا مجاز شمرده مىشد ،ھميشه نمىتوانستند به موقع به
مقصد و محل مأموريت خود برسند؛ به ويژه اينكه جوامع يھودى به سرعت در حال
گسترش و پراكنده شدن بودند .بر اين اساس ،يھوديان مناطق آوارگى مراسم عيدھا را
در دو روز متوالى انجاممىدادند تا به اين ترتيب ،از اجراى مراسم عيد يقين حاصل
قمرى  ٢٩يا  ٣٠روزه ،تنھا يك روز اختالف ممكن بود.
كنند؛ چرا كه ميان ماهھاى
ِ
با آن كه اغلب ،اطالعات در زمان مناسب به مناطق آوارگى مىرسيد ،اين روش تا
چند نسل ادامه داشت .در اين ميان ،پيكھاى فلسطينى از اذيت و آزار حكمرانان رومى
به ستوه آمده بودند .روميان مىدانستند كه تا وقتى كه جوامع يھودى خارج از مرزھا
بتوانند ارتباطشان را با بِت دين مستقر در فلسطين حفظ كنند ،فرمانبردار اين مركز
فلسطينى باقىمانده ،آن را تكيهگاھى براى خود قرار خواھند داد؛ از اينرو ،پيكھا را
.بازداشت و در مواردى ،حتى زندانى مىكردند

سرانجام ،ناسى )(١٠ھيلل دوم در قرن چھارم ادامه اين روش اطالعرسانى را
غيرممكن دانست و سنھدرين در نشستى ،مقررات الزامآورى را براى تعيين تاريخ
عيدھا و سالھا وضع كرد و آنھا را براى تصويب ،به بِت دين كبير تسليم نمود تا
ضمانت اجراى قانونى پيدا كرده ،آن را در ميان يھوديان مناطق آوارگى تبليغ كند .پس
از انتشار اين تقويم ،جوامع يھودى در تعيين تاريخ عيدھا مستقل شدند و ديگر به
فلسطين وابسته نبودند .پس از آن ،اين پرسش مطرح شد كه برپايى مراسم روز دوم
عيد ،در زمانى كه ديگر ضرورتى ندارد ،چه حكمى دارد؟ آن دسته از حكيمان
فلسطينى كه با اين پرسش روبهرو شده بودند ،در پاسخ گفتند كه اگرچه دليل اصلى و
فلسفه گرامىداشت روز دوم از بين رفته است ،يھوديان مناطق آوارگى بايد ھمچنان به
سنتھاى قديمى پاىبند باشند .گرامىداشت روز دوم عيد ،اگرچه خارج از سنت بود،
به »عيد روز دوم مناطق آوارگى« شھرت يافت .اين عيد شباھت دقيقى به اولين روز
عيد داشت ،البته با تفاوت اندكى در قرائت تورات و ھَ ْفطارُوت) (١١و ،در نسلھاى
بعدى ،در قرائت شعرھاى آيينى .با اين ھمه ،تعيين روابط ميان اين دو روز و كارھاى
.مجاز در روز دوم ضرورى مىنمود
ظاھراً عيد دو روزه رُوش ھَشانا)) (١٢رأسال َسنَة يا سال نو( در ھمين دسته قرار
مىگيرد ،ولى در تلمود ،حكيمان بين آنھا تفاوت قائل شدند .برگزارى جشن سال نو در
دو روز ،ربطى به مشكالت ايجاد شده براى ايجاد ارتباط با يھوديان مناطق آوارگى
شكلى كسب شھادت بر حلول ماه ،برمىگردد .در دوره معبد دوم،
ندارد و به مشكالت
ِ
گاھى الزم بود كه جشن سال نو تا دو روز ادامه يابد؛ چرا كه اداى شھادت از سوى
شھود به كندى صورت مىگرفت .پس از انھدام معبد ،تا زمانى كه رسم قديمى
بزرگداشت معبد مجدداً احيا شد ،مراسم عيد سال نو در يك روز انجام مىگرفت.
درباره ديگر روزھاى عيد ،بايد گفت حتى زمانى كه دو روز ،بهخاطر شبھه در تعيين
زمان عيد ،جشن گرفته مىشود ،آن روزھا ھمچنان »اعياد مشكوك« تلقى مىشوند و
تنھا يك روز آن عيد حقيقى است .ولى برعكس ،دو روز رُوش ھَشانا كه به عنوان عيد
سال نو گرامى داشته مىشود ،از نگاه ھَالخايى يك »روز طوالنى« محسوب مىشود
.كه به خاطر برگزارى مراسم ٤٨ ،ساعت دوام دارد
وجه مشترك تعدادى از اين عيدھا حُول ھَ ُمو ِعد)) (١٣روزھاى ميانى عيد( است .دو
عيد مھم پِ َسح) (١٤و سوكوت)) (١٥عيد سايهبانھا( تا ھفت روز ادامه دارند ،ولى تنھا
اولين و آخرين روز به معناى واقعى كلمه ،عيد است .با آنكه در تورات از روزھاى
ميانى به طور صريح ياد نشده ،اين روزھا مبارك خوانده مىشوند .تلمود درباره
روزھاى ميانى به تفصيل سخن گفته است و ھمه اتفاقنظر دارند كه اين از مواردى
است كه تورات حكم واضحى صادر نكرده و مسئله را به حكيمان واگذار نموده است.
عالمان نيز براى حُول ھَ ُمو ِعد قواعد جديدى وضع كردند :ممنوعيت انجام دادن ھر
نوع كارى كه به شغل يا تجارت مربوط باشد ،مگر آنكه كوتاھى در انجام آن كار
موجب بروز خسارت قابل مالحظهاى گردد يا آن كار براى صنعتگر ،امرى حياتى

باشد .از اين تعريف كلى فصلھا و جزئيات زيادى استنتاج مىشود ،كه رسالهاى كوتاه
.از تلمود به نام موعد قاطان) (١٦به اين جزئيات اختصاص يافته است
عالوه بر اين جنبهھاى عام ،درباره تمامى اين اعياد ھَالخاھاى مفصل و اختصاصى
وجود دارد .حكم دميدن در شوفار)) (١٧بوقى از شاخ قوچ( رُوش ھَشانا را از ديگر
عيدھا متمايز مىسازد .اين حكم شرعى اگرچه درظاھر ساده به نظر مىآيد ،مستلزم
توضيح مفصل معناى آن عبارت است .از جمله اين كه :معناى دقيق واژه شوفار از
حيث جنس ،چيست؟ معناى واژه تِقيعا)) (١٨دميدن( چيست؟ و سؤاالتى ديگر از اين
دست .در عصر ميشنايى ،سنتھاى به ظاھر متفاوتى درباره اين موضوع وجود
داشت و دانشمندان مجموعهھاى متفاوتى از آھنگھاى موسيقى ساختند تا اين نظريهھا
را با ھم آشتى دھند .احكام و فرامين آنان ،برخالف اصالحات خاصى كه طى قرنھا
بر روى آنھا صورت گرفته و جوامع گوناگون ،سنتھاى شوفار زنى خود را تكامل
.بخشيدهاند ،ھنوز پايه و اساس آداب و رسوم يھوديان در عيدھا به شمار مىآيد
موضوع ديگر در بحث عيدھا تعيين تاريخ واقعى شروع سال بود .تورات دو تاريخ
احتمالى را براى تعيين سرآغاز سال پيشنھاد مىكند :يكى ابتداى فصل پاييز و ديگرى
آويوْ )) (١٩بھار( .بنا به گفته سنت ،وضعيتى كه اين دوگانگى را به وجود
به ھنگام ِ
آورد ،دقيقا ً به تقويم عمومى مربوط مىشد .به اين معنا كه شمارش ماهھا بر اساس
نامگذارى قديمى آنھا )ماه اول ،ماه دوم و (...با ماه نيسان) ،(٢٠ماه خروج از مصر،
شروع مىشود؛ در حالىكه براى بيشتر وقايع ديگر ،سال با ماه تيشرى)(٢١
)سپتامبر( آغاز مىگردد .بر اين اساس ،سالنامه يھودى از ماه ھفتم شروع ،و با ماه
ششم خاتمه مىيابد؛ درست مانند تقويم عمومى كه در ماه دھم ،طبق شمارش قديمى
ماهھا كه آغاز آن ماه مارس است ،به پايان مىرسد .عالوه بر اينھا ،اين قضيه نشان
مىدھد كه دستكم چھار »سال نو« وجود دارد .تقويم عادى با ماه تيشرى شروع شده،
مھمترين سال نو در ميان اقسام چھارگانه است؛ اما آغاز سال براى اسناد وعدهدار ماه
نيسان ،و براى تاريخ كشت و زرع )بهويژه براى احكام گوناگون كشاورزى( پانزدھم
ماه شواط) (٢٢محاسبه مىشود .اين امر در بيشتر تقويمھاى دنيا كه سال تقويمى ،سال
مالى و سال تحصيلى ،ھر يك با ماه خاصى شروع مىشود ،يكسان است .دعاھاى
روش ھشانا كه به لحاظ شكلى منحصر به فرد ھستند ،در تلمود به تفصيل بيان شدهاند؛
زيرا برخالف اين واقعيت كه دعاھاى اصلى در زمانھاى قديم تأليف شده بودند ،تعيين
يك نسخه ھم شكل از اين دعاھا براى ھمه قوم يھود ضرورى بود و حكيمان نيز
ھميشه با ھم اتفاقنظر نداشتند .در اينجا نيز ما شاھد اختالف روشھا ھستيم؛ ھر
.جامعهاى در گذر زمان ،چيزھاى خاصى را به اين دعاھا اضافه كرده است
ويژگى سوكوت )عيد سايبانھا( ]يكى [،فريضه مسكن گزيدن در سايبانھا يا چادرھا به
مدت ھفت روز و ]ديگرى [،انتخاب چھار نوع گياه براى انجام دادن مراسم ويژه
بركت دھى است .اين دو ،نمونهاى از احكامى ھستند كه براى بيان جزئيات مناسب در
اين باره ،مطرح شدهاند؛ ولى ھرگز بدون يك سنت شفاھى فراگير كه حاوى

تعريفھاى اضافى و دستور عملھاى خاص باشد ،رعايت اين مقررات ممكن نبود.
تعريف سايهبان ،خود يك پرسش اساسى است كه يك دوجين پرسشھاى جانبى در دل
دارد .وسعت سايهبان چقدر است؟ چگونه بايد سايهبان را برپا كرد؟ وجه تمايز آن با
خانه چيست؟ چه چيزھايى در برپايى آن به كار مىرود؟ اين مسائل با پرسشھايى
درباره حدود و مرزبندىھا ارتباط پيدا مىكند :آدمى چگونه مىتواند ميان ديوار يك
ساختمان ،در زمانى كه يك مرز واقعى ايجاد مىكند ،با زمانى كه ھمين ديوار ،يك
مرز نمادين محسوب مىشود ،تمايز قائل شود؟ سپس اين پرسش مطرح مىشود كه آيا
تعريف محدوديتھايى كه براى يك دسته از احكام )مثالً احكام روز َشبّات( معتبر
است ،بر ھَالخاى سايهبان عھد نيز قابل انطباق است؟ حكيمان در پاسخ به اين
پرسشھا و مسائل ديگر ،راهھاى متعددى را پيمودند؛ ابتدا و پيش از ھر چيز ،به
سراغ سنت قديمى و بحثھايى از تورات كه بهطور مستقيم ياغير مستقيم به اين مسائل
پرداخته بودند رفتند .سپس به تحليل موضوع مزبور ،بر اساس شكلھاى ثابت
مباحثات تلمودى پرداختند و كوشيدند تا تعريفھاى كلى در اينجا را با آنچه در حقوق
شرعى و مدنى بهكار گرفته شده ،وفق دھند .به اين ترتيب ،آنان به يك اجماع عام،
مانند وفاقى كه درباره نكات اصلى شريعت داشتند ،دست يافتند؛ اگرچه ھميشه فرصتى
.براى اختالفنظر در مسائل جزئى وجود داشته است
مشكل اَرْ باعا مينيم)) (٢٣چھار نوع( نيز اساسا ً توسط سنت حل شده است؛ زيرا
تشخيص چھار نوع گياه ذكر شده در تورات ،جز از راه مراجعه به سنت ممكن نبود.
اما در اين موضوع ھم امكان انجام بحثھاى گستردهتر و آزادتر وجود دارد كه به
حوزهھاى ديگرى نيز كشيده مىشود .يكى از مھمترين قواعد مربوط به احكام شرعى
مىگويد كه اين احكام بايد با توجه به روح آيه »اين خداى من است و من او را با
عظمت ياد مىكنم« )سفر خروج  (١٥:٢استخراج شوند؛ به عبارت ديگر ،عمل به
آنھا بايد به گونهاى باشد كه زيبايى و رحمت خدا را به ياد آورد .اين قاعده ،به ويژه
نسبت به حكم شرعى سوكوت كه در آن از »ميوه درختان نيكو« )پِرى ِعص
ھادار (٢٤)،الويان  (٢٣:٤٠سخن به ميان آمده است ،بيشتر صدق مىكند .در اين جا
نيز مجال بحث مفصل درباره معناى ھيدور)) (٢٥نيكويى( ھر يك از انواع ]گياھان
[.وجود دارد
آداب عيد سوكوت پيوند نزديكى با سنت دارد .به عنوان مثال ،يكى از اين آداب قديمى
مراسم ريختن آب بر قربانگاه در طول روزھاى عيد است كه با دعاھاى سال آينده،
بهويژه با تضرع براى طلب باران در فصلھاى آن ،رابطه دارد .رھبران سنتى
بنىاسرائيل اين رسم را با شور و شوق تقديس كردند كه به طور غيرمستقيم ،به
درگيرى خشونتآميز با حاكم َح ْش ُمونائيم ،اسكندر ينايى (٢٦)،انجاميد .بنابر آنچه در
تلمود و ھمچنين در نوشتهھاى يوسفوس فالويوس) (٢٧درباره اين موضوع آمده
است ،قضيه اين بود كه وقتى افتخار ريختن آب بر قربانگاه به اسكندر ينايى ،به عنوان
صدوقيان ،كه خود نيز از آنان پيروى مىكرد ،اين
كاھن اعظم ،رسيد ،او بنا به اعتقاد َ

مراسم را چون در شريعت مكتوب نيامده بود باور نداشت و از اينرو ،آب را پيش
ديدگان ھمه ،بر روى پاى خود ريخت .اين عمل او موجب عصبانيت مردم شد و آنان
به طور خودجوش ،او را با اِ ْتروگيم)) (٢٨بالنگھا يا ترنجھا( مورد حمله قرار دادند.
پادشاه مزدوران خارجى ارتش خود را فراخواند و آنان در ميان جمعيتى كه در آن
واقعه در معبد تجمع كرده بودند ،حمام خون به راه انداختند .اين مسئله يكى از علل
اصلى جنگ داخلى ميان پادشاه و حاميانش از يك سو ،و رھبران سنھدرين از سوى
.ديگر گرديد
پِ َسح )عيد فطير( احكام خاصى دارد :خوردن مصا )نان فطير( و ممنوعيت مصرف
حامص )خميرمايه( در طول زمان عيد .تمام اين احكام با جديت ھرچه تمامتر رعايت
مىشدند .چون تورات به كسانى كه طى عيد پسح خميرمايه مصرف كنند ھشدار جدى
داده كه »آن شخص از اسرائيل منقطع گردد« )سفر خروج  .(١٥ :١٢بحث در باره
اين مطلب با تعريف حامص چيست و تعريفھاى ديگر شروع مىشود .حتى امروزه
ھيچ تعريف بيولوژيك دقيقى براى فرآيند تخمير به دست ندادهاند و بهطور قطع ،اين
مسئله در زمانھاى قديم يك معماى بزرگ بوده است .مقررات مربوط به روشھايى
كه براى جستوجوى حامص در خانه بهكار مىبستند ،به قدرى قديمىاند كه حتى در
قرن اول ميالدى مكتبھاى ھيلل و َش ّماى بحثھاى بسيارى درباره منظور دقيق
قديمى دربردارنده آن دستورات ،انجام دادهاند .در اين جا نيز تلمود خود را به
ميشناى
ِ
اين موضوع محدود نساخته ،دامنه بحث را به حوزهھاى ديگر ،از جمله به مسائلى
نظير چه چيزى جزء اموال محسوب مىشود ،محدوده ممنوعيت مصرف حامص تا
كجاست ،و مباحثى از اين دست كشانده است .بنابر يك سنت كھن ،يھوديان ملزم نبودند
كه حامص متعلق به يك غير يھودى را از بين ببرند ،حتى اگر آن خميرمايه در خانه
شخصى وى يافت مىشد؛ بهطور كلى ،مالكيت افراد از احترام بااليى برخوردار بود.
ِ
تمام اين احكام شرعى بايد دقيقا ً رعايت مىشدند .با اين حال ،تلمود فضايى براى مانور
فردى باقى گذاشته بود؛ مانند فروش صورى حامص به غير يھودى كه درنتيجه آن،
خميرمايه در خالل زمان عيد به ملكيت غيريھودى درمىآمد )البته اين روش تا اواخر
قرون ميانه فراگير نشده بود( .روش شرعى مورد استفاده و استنباط نظرى اين عمل،
.جمع ميان احكام مربوط به مسائل مالى و ھَالخاى عيد پسح را ضرورى ساخت
تلمود درباره ِس ِدر پسح نيز تأمل بسيار كرده است :خوردن يك وعده غذا در شب عيد،
كه از مھمترين و بھترين زمانھا براى خانوادهھاى مذھبى در طى سال به شمار
مىرود و امروزه نيز ھمان سنت تاريخى اجرا مىشود؛ توصيف ھيجانانگيز ماجراى
خروج از مصر و بيان احكام مربوط به حفظ خاطره آن روز و برپايى جشن ،بخشى
از سنتى است كه تاريخش به دوره معبد اول برمىگردد .شكلگيرى آداب ِس ِدر تا
حدودى در حوالى دوره معبد دوم صورت گرفته است .چھار پرسشى كه در خالل
برگزارى اين مراسم از سوى فرزندان خانواده مطرح مىشود ،كامالً تاريخى است؛
اگرچه برخى از جزئيات پس از انھدام معبد ،به دليل ارتباط نداشتن با قضيه ،حذف

شدهاند .طى قرنھا ،مسائل زيادى از مسئله رايج ايجاد انسجام و ھماھنگى در آداب و
سنن گوناگون ،تا مسئله تأليف يك نسخه يكدست از اين آداب و سنن كه پاسخگوى
نيازھاى مبرم ھَالخا باشد ،مطرح شد .نظريهپردازان تلمودى مجبور بودند كه آداب و
سننى را كه مردم به ھنگام عبادت و قربانى در معبد اجرا مىكردند ،با دوران جديد كه
از اين مناسك جز ياد و خاطرهاى در اذھان نمانده است ،وفق دھند و به مردم بياموزند
كه چگونه سنتھاى معبد را زنده نگه دارند ،بدون آن كه به احياى مجدد آيينھاى
.تقليدى و توخالى بپردازند
عيد پِ َسح كه تا حد زيادى بر مراسم عمومى تقديم قربانى عيد پسح استوار است ،با تمام
سلسله مراتب مقررات قربانى پيوند خورده است .نيمى از رسالهاى كه به ھَالخاى عيد
پسح )پساحيم( اختصاص دارد از قربانى ،كه حوزهاى ھَالخايى است ،بحث مىكند و
با مباحث ھَالخاھاى ديگر بسيار متفاوت است .تفاوتھاى موجود ميان دو بخش رساله
نامبرده ،كه يكى صرفا ً آيينى و ديگرى مختص مسائل حامص است ،در نھايت ،به
تقسيم اين رساله به دو رساله مجزا انجاميد .بحثھاى مربوط به آيين قربانى عيد پسح
.بيش از آن كه به بخش موعد مربوط باشد ،با بخش قداشيم پيوند دارد
اين قبيل مشكالت در رسالهاى كه به بحث درباره ھَالخاھاى مربوط به يوم كيپور
)روز كفاره( مىپردازد نيز يافت مىشوند .تورات به آيين يگانه و پيچيده اين روز
مقدس كه تقريباً ،تنھا در معبد و توسط كاھن اعظم اجرا مىشود توجھى ويژه دارد.
جزئيات دقيق اين تشريفات پيچيده ،بخش زيادى از رساله يُوما) (٢٩را )كه به ھمين
عيد اختصاص دارد( تشكيل مىدھد .اين ھَالخاھا ھزاران مسئله جزئى را كه صرفا ً
سنت زنده و بىوقفه كاھنان معبد آن را تعيين مىكند ،در خود دارند .تا چندين نسل،
صدوقيان را مورد تأييد قرار مىدادند و از اينرو براى
بعضى از كاھنان اعظم عقيده َ
اطمينان از انجام مراسم و مطابقت دقيق آن با سنت ،كاھن اعظم را موظف مىكردند
تا در پيشگاه جمعى خاص ،به قدس االقداس كه تنھا او مجاز بود به آن وارد شود،
سوگند ياد كند كه از حدود سنت منحرف نخواھد شد .كاھنان صدوقى در ظاھر به
سنت احترام مىگذاشتند؛ چون آنھا نيز اين حقيقت را دريافته بودند كه سنت
مجموعهاى از قوانين و مقررات است كه طى نسلھا تكامل يافته است ،نه يك رشته
نوآورىھايى كه توسط حكيمان بيان شده باشد .با آنكه برخى از كاھنان تفسيرھاى
ديگرى را از آيات كتاب مقدس ترجيح مىدادند ،آنھا ھيچگونه تغيير عملىاى در آداب
.و سنن ريشهدار ايجاد نكردند
به خاطر اھميت نظرى بسيار زياد و پيچيدگى اين تشريفات مذھبى ،به ديگر جنبهھاى
اين روز مقدس ،مانند ممنوعيت كاركردن] ،وجوب[ روزه گرفتن و جنبهھاى توبه و
استغفار ،توجه ناچيزى شده است .يوم كيپور با آن كه در ميان زنجيره عيدھاى عادى
جاى گرفته است ،با ديگر عيدھا از اين نظر كه مانند روز َشبّات» ،روز استراحت«
است و كار كردن در آن ممنوع مىباشد ،تفاوت دارد .به ھمين خاطر شمارش يكايك
ھَالخاھا براى چنين عيدى كارى زايد است .در مبحث مربوط به َشبّات ،در اين باره

به تفصيل سخن گفته شده است .با آنكه از ديدگاه صرفا ً ھَالخايى ،تفاوتھايى ميان
ممنوعيتھاى مربوط به َشبّات و يوم كيپور وجود دارد و از تورات و حتى از سنت به
دست مىآيد كه ممنوعيتھاى َشبّات شديدتر از ممنوعيتھاى مربوط به يوم كيپور
.است ،اين امر در عمل ،ھيچ مشكل عمدهاى را به وجود نمىآورد
دانشمندان درباره روزه يوم كيپور نيز بحثھاى عميقى كردهاند؛ چون فرازى را كه
تورات در اين باره بهكار گرفته است» :جانھاى خود را رنج دھيد« )اعداد ،(٢٩:٧
تفسيرھاى افراطى زيادى را دربردارد .از خود متن مىتوان فراخوانى به رياضت
جسمانى را استنباط كرد .مطرح شدن خوددارى از خوردن و آشاميدن )و با شدتى
كمتر ،خوددارى از شستوشو ،نزديكى جنسى و پوشيدن كفش چرمى( در سنت
ھَالخايى] ،در واقع[ ،حد و مرزھايى براى رياضت جسمانى ترسيم مىكند .اما محور
بحث تلمود تعيين تعريفھاى دقيق است كه در اينجا نيز ھمانند جاھاى ديگر ،بحث از
تعريفھا ضرورى است .ممنوعيت خوردن تا چه اندازه است؟ آيا وظيفه روزه
گرفتن ،بدون استثنا ،بر ھمه واجب است؟ مثالً سامرىھا كه تنھا تورات را پذيرفتهاند
و سنت شفاھى را باور ندارند ،حكم روزه را شامل نوزادان نيز مىدانند؛ درحالىكه
سنت ھَالخايى ضمن آنكه مشاركت محدود كودكان را براى اغراض تربيتى توصيه
مىكند ،آنھا را از اين حكم معاف مىداند .عالوه بر اينھا ،در پرتو اين نظريه كه
واجبات به عنوان تُو َرت َحييم)) (٣٠آموزهھايى براى زيستن( وضع شدهاند و آدمى
»مطابق آنھا بايد زندگى كند نه اينكه بميرد« ،آيا ]مىتوان گفت [بيمارانى كه روزه
زندگى آنھا را به خطر مىاندازد از روزه گرفتن معاف ھستند؟ مالكھاى مختلفى
براى تعيين سن بلوغ و تعريف بيمارى مقرر شده است .مثالً مقرر گرديده است كه
اگر پزشك روزه گرفتن را براى بيمار خطرناك تشخيص دھد ،حتى اگر بيمار ،خود
را قادر بر انجام آن ببيند ،روزه گرفتن بر او حرام است .از سوى ديگر ،كسى كه
احساس مىكند براى روزه گرفتن بسيار ناتوان و ضعيف است ،حتى بدون تأييد و
تجويز پزشك ،از حكم واجب بودن روزه معاف است؛ زيرا فرض بر اين است كه لِوْ
يُو ِد َع ما َرت نَ ْف ُشو)) (٣١دل به غم و اندوه درون ،آگاه است( و ھر كس خود براى
قضاوت درباره احساسات درونىاش صالحيت دارد .اين احكام نيز پرسشھايى را
مطرح ساختهاند؛ مثالً اگر دو پزشك نظرھاى مختلفى داشتند ،چه بايد كرد؟ ]در پاسخ
.به اين پرسش[ ،ھر دو احتمال ،به طور جداگانه مورد بررسى قرار گرفتهاند
عالوه بر عيدھايى كه در خود تورات ذكر شدهاند ،دسته ديگرى از مناسبتھا ھستند
كه بر مبناى ديوْ ِره سُوفريم)) (٣٢كلمات كاتبان( ،در زمانھاى مختلف شكل گرفتهاند.
مختلف كتاب
ھَالخا تمام مناسبتھا و عيدھايى را كه غير از تورات ،در كتابھاى
ِ
مقدس به آنھا اشاره شده است ،نظير روزه گرفتن در روز يادبود انھدام معبد )كتاب
زكريا( ،يا جشن پوريم )كتاب اِستِر) ((٣٣و عيدھايى كه پس از تكميل كتاب مقدس
ايجاد شدهاند ،در اين طبقه جاى مىدھد .ھر كارى كه حكيمان در طى قرنھا انجام
دادهاند يا ھر تصميمى كه اتخاذ كردهاند ،ريشه در اين واقعيت دارد كه تورات اين

اختيار را به حكيمان ھر نسل  -از زمان انبيا تا آخرين روزھاى معبد دوم  -دادهاست تا
به وضع قوانين بپردازند و عدالت را درباره بنىاسرائيل به اجرا درآورند .فھرستى از
تمام عيدھا از ايام سرور و شادمانى كه رياضت و عزادارى عمومى در آن ممنوع
است ،تا ايام روزه يادبود  -كه طى زمانھا ايجاد شدهاند ،در ِمگيلَت تَعْنيت)(٣٤
)اولين بخش از شريعت شفاھى( جاى داده شد تا به صورت مكتوب ضبط شوند .اين
مگيال)) (٣٥طومار( ،كه بخش بسيارى از آن مصادف با پايان دوره معبد دوم )ظاھراً
در آغاز قرن اول ميالدى( تنظيم شده است ،با آنكه تلمود در بسيارى موارد از آن
استفاده كرده است و مىتوان آن را نوعى بِ َريْتا محسوب كرد ،در تلمود نيامده است.
اين طومار فھرستى از ايام يادبود است كه بيشتر آنھا يادآور وقايع شادىآفرين ،مانند
فتوحات نظامى )اغلب ناشى از جنگھاى مكابيان( ،رھايى از اسارت ،يا مرگ
فرمانروايان ستمكار ،ھستند .در قرن دوم ميالدى ،زندگى يھوديان فلسطين چنان
سخت و غيرقابل تحمل شده بود كه حكيمان با ناراحتى ،برگزارى مراسم جشن اين ايام
را ممنوع اعالم كردند .زيرا رنج و محنت آنقدر عظيم بود كه مردم ،ديگر به اينگونه
مناسبتھا توجه نداشتند؛ بر اين اساس ،بيشتر ايام يادبودى را كه در مگيال ثبت شده
.بود ،لغو كردند و از آن مجموعه ،تنھا دو عيد پوريم و حنّوكا) (٣٦را باقى گذاشتند
كتاب استر براى بزرگداشت عيد پوريم ،شمارى از احكام گوناگون را بيان مىدارد،
كه از جمله ،حكم يادآورى وقايع )كه با قرائت دستهجمعى طومار انجام مىگيرد(،
غذاى عيد ،فرستادن شيرينى براى دوستان و ارسال ھدايا براى فقيران را شامل
مىشود .حكيمان با بيان اين نظريه كه »ھركسى بايد چنان مست پوريم شود كه ديگر
قادر نباشد ميان »ھامان ملعون« و» ُمردخاى مبارك«تفاوتى قائلشود« ،درواقع،
شادى زمانھاى بعدى را با ويژگىھاى ھمين عيد ،مقرر داشتهاند.
مبناىكارناوالھاى
ِ
.جنبه شا ِد پوريم ،طى قرنھا حتى در زمان ھاى فقر و محنت حفظ شد
برخالف پوريم ،در تلمود رساله خاصى براى عيد حنو ّكا وجود ندارد؛ زيرا حكيمان
نسبت به اضافه كردن عيدى به تقويم عيدھاى يھودى ،كه كار كردن در آن ممنوع
است ،تمايلى نشان نمىدادند؛ به ويژه در زمانى كه يھوديان به ندرت ،موفق مىشدند
كه چيزى براى امرار معاش بهدست آورند .ظاھراً مكابيا ِن نخستين براى اين عيد،
نسبت به آنچه اين اواخر به آن اضافه شد ،ارزش بيشترى قائل بودند؛ اما از زمانى كه
مردم دوباره از آزادى محروم شدند ،بزرگداشت گسترده روز رھايى و فتوحات
تاريخى غيرممكن شد .در عوض ،جنبه ديگر عيد ،يعنى تجلى نزاعھاى عقيدتى مورد
تأكيد قرار گرفت؛ چون از آن پس ،مردم آن مقدار كه براى آزادى معنوى مبارزه
مىكردند ،براى آزادى سياسى از سلطه بيگانه مبارزه نمىكردند .واقعه پيدا شدن يك
ظرف روغن )مطھر( در معبدى كه به آن بىاحترامى شده بود ،در حالى كه به مدت
ھشت روز مىسوخت ،الھامبخش حكمشرعى افروختن شمعھا درعيد حنّوكا و پايه يك
».جھانبينى كلى شد .ديدگاه حنّوكا و پوريم نبايد لغو گردند

اھميت حياتىاى كه به اين دو عيد داده مىشد ،ھرگز درباره ايام عزادارى براى انھدام
معبد ،ابراز نمىشد .ھمچون زكرياى نبى ،حكيمان معتقد بودند كه ايام روزه تا زمانى
معتبر بودند كه بنىاسرائيل در رنج و مشقت به سر مىبرد؛ اما ھنگامى كه معبد تجديد
بنا شد و باالخره صلح حاكم گرديد ،روزهھا بايد برداشته شوند و جاى خود را به
شادى و سرور بدھند .از ميان چھار روزى كه در كتاب مقدس براى روزه گرفتن در
نظر گرفته شدهاند ،نھم ماه آو مھمترين روز است .روزه بقيه ايام سبكتر بود؛ زيرا در
اين ايام ،خوردن و آشاميدن از سحرگاه تا غروب آفتاب ممنوع بود ،در حالى كه روزه
ت روزه يوم كيپور )از شامگاه تا شامگاه( و با ھمان
روز نھم ماه آو با ھمان شد ِ
برعكس روز كيپور كه روز شادمانى ،پااليش نفس و
مقررات سخت ،انجام مىگيرد.
ِ
تزكيه است ،روز نھم ماه آب روز عزا و ماتم است .اين امر بيشتر ،نه به اين خاطر
كه روزه نھم آو يادآور روز انھدام معبد اول است ،بلكه بدان سبب است كه بعدھا اين
روز »روز برگزيده براى غمگسارى« شد .در ھمين تاريخ ،معبد دوم منھدم و
بتار) ،(٣٧آخرين دژ بَر ُكوخبا نيز درھم كوبيدهشد .ذكر ايننكته جالباست كه اخراج
يھوديان از انگلستان در سال  ١٢٩٠و از اسپانيا در سال  ،١٤٩٢در روزنھم ماه آو
.رخ داده است و رنجھاى ملى ديگرى نيز دراين تاريخ واقع شدهاند
رساله تعنيت كه درباره اين ايام روزه است ،تنھا شامل ايام عزادارى ملى نمىشود،
بلكه درباره ايام روزهاى كه مردم در آنھا به زادارى براى حوادث و رنجھايى كه زياد
واقع مىشوند مىپردازند ،نيز سخن گفته است .اين مصيبتھا ،بهويژه با
خشكسالىھاى مكررى كه زندگى تمامى ملت يھود را تھديد مىكرد ،رابطه داشتند.
ايام روزه براى قحطى و خشكسالى در زمانھا و مكانھاى ديگر نيز گرامى داشته
مىشد؛ اگرچه شيوه آن ،با آنچه در تلمود توصيف شده است فرق داشت .ھمه اينھا
نشاندھنده ايمانى راسخ بود ،و نيز اينكه ،وقتى تمامى قوم يھود يكدل و يكصدا براى
دعا اجتماع كنند ،دعاھاى آنھا مستجاب مىشود .در زمانھاى قديم ،تمام جماعت
مذھبى درمراسم دعا حاضرمىشدند و در تلمود حكايتھاى بىشمارى درباره مردم
عادى و حتى گاھى ،درباره كسانى كه از نظر ديگران گناھكار بودهاند ،وجود دارد كه
حكايت از آن دارند كه خداوند به ھنگام سختى و محنت ،دعاھاى آنھا را مستجاب
.كرده است
...................) Anotates (.................
1) slavitsef .
2) tnemenotA fo yaD eht .
3) hsedok iearkiM .
4) voT moY .
5) azteB .
6) hadova tehkelem .

7) toyulag lehs inehs vot moy .
8) hsedoh hsor .
9) mizireG tnuoM .
10) learsI niE .
11) toratfah .
12) hanahsaH hsoR .
13) deom-ah loh .
14) 1haseP ro revossaP .
15) tokkuS .
16) nataK deoM .
17) rafohS .
18) ha'iket .
19) vivA .
20) nassiN .
21) irhsiT .
22) tavehS .
23) minim haabra .
24) radah zte irp .
25) rudih .
26) iannaY rednaxelA .
27) suivalF suhpesoJ .
28) migorte .
29) amoY .
30) miah taroT .
31) ohsfan taram aedoy vel .
32) mirfos iervid .
33) rehtsE fo kooB) lavitseF miruP .
34) tinaaT talligeM .
35) halligem .
36) hakkunaH .
37) rateB .
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ازدواج و طالق
قلمرو مسائل مربوط به احكام زناشويى را با توجه به منابع ،مىتوان به دو دسته تقسيم
كرد :احكام گوناگون زناى با محارم و حرمت نزديكى جنسى ،و مقررات ازدواج و
طالق .تورات در حالى كه درباره موضوع اول از بيان فرما ِن »زنا مكنيد« گرفته تا
]ارائه[ فھرستى از احكام در سفر الويان و اضافهھايى در سفر تثنيه ،وسواس نشان
مىدھد ،تقريبا ً به رفتار زناشويى مجاز ھيچگونه اشارهاى نمىكند .از نواھى زياد در
باب نقض احكام زناشويى درمىيابيم كه چنان احكامى نيز واقعا ً وجود داشتهاند ،اما
تورات نه بهطور مفصل ،كه به اشاره از آنھا ياد كرده است .بناى بزرگى كه ھَالخا
در باب ازدواج و طالق آفريده است نيز بر ھمين سنت ،كه از نسلھاى بسيار رسيده و
بر نتايج حاصل از تركيب اين نظريهھا با ھمين اشارات تورات و مقايسه آنھا با ديگر
.حوزهھاى ھَالخا ،استوار است
شبكهاى بسيار مفصل و پيچيده و در عي حال منسجم از احكام زناشويى ،از ميشنا و
تلمود بيرون مىآيد .ازدواج در يھوديت داراى دو جنبه است :ارتباط ميان زن و مرد،
و ارتباط آنھا با ديگران .نسبت به خود زوجين ازدواج تقريبا ً به طور كامل فاقد قداست
است و ماھيتا ً توافقى ميان دو انسان براى زندگى مشترك به عنوان يك خانواده است
كه در ضمن آن ،طرفين نسبت به رعايت اصول عقد ازدواج متعھد مىشوند .از آن جا
كه اين عمل يك آيين مقدس نيست ،به تقديس كاھنانه يا حاخامى نيازى ندارد .حقوق
تلمودى مقرر مىدارد كه اگر مرد و زنى قصد ازدواج داشته باشند ،تنھا كارى كه مرد
بايد انجام دھد آن است كه در حضور دو شاھد )كه مشروعيت مراسم را نه از طريق
اداى شھادت ،كه به عنوان بخشى از عناصر اصلى مراسم ،تحقق مىبخشند( خطاب
به زن بگويد كه او از اكنون به وسيله يكى از راهھاى پذيرفته شده براى ازدواج -
يعنى پرداخت نمادين مقدارى پول ،دادن ضمانت كتبى يا انجام نزديكى جنسى  -ھمسر
او شده است .ھنگامى كه اين كار با توافق طرفين انجام شد ،ازدواج محقق مىشود.
آيين شرعى ازدواج داراى دو مرحله است .مرحله نخست ،مرحله نامزدى است كه از
تمام اعتبار يك ازدواج برخوردار است ،ولى حقوقى ]مادى مانند تأمين معاش براى
زن يا در بشر بودن شوھر از زن[ را براى طرفين ايجاد نمىكند .در مرحله دوم ،در
مذكر بالغ ،شوھر زن را به خانهاش مىبرد .براى اين منظور،
حضور ده انسان
ِ
حوپا)) (١سايبان يا حجله( به عنوان خانهاى نمادين برپا مىشود تا برگزارى مراسم را
در ھر مكاندلخواه ،ممكن سازد .از آن پس ،زن ھمسر آن مرد خواھد بود .در زمان
اجراى اين مراسم ،بركتھاى مخصوص مراسم نامزدى و ازدواج قرائت مىشوند .با
اين حال ،ازدواج اساسا ً عملى ماھيتا ً قانونى  -مدنى است .رويّه مرسوم يھودى در
دعوت از يك خاخام براى اجراى مراسم ازدواج ،به اواخر قرون ميانه برمىگردد و تا

حدى تقليد از يك رسم مسيحى ،و به كلى فاقد اھميت دينى است .بنابراين ،با آنكه
روابط جنسى بدون ازدواج به دليل مالحظات اخالقى )و تا حدودى ھَالخايى( محكوم
و غيرقابل قبول است ،اين عمل خالف بر فرزندان متولد از اين نوع روابط جنسى ]از
نظر حرامزاده بودن[ تأثير نمىگذارد؛ چون وضعيت قانونى و شرعى آنھابه ازدواج يا
عدم ازدواج والدين بستگى ندارد .تا وقتى كه روابط جنسى ميان پدر و مادر به نقض
ممنوعيتھاى زناى با محارم نينجامد ،مشروعيت فرزند متولد شده خارج از عقد
.ازدواج ،با فرزند متولد شده از ازدواج تفاوتى ندارد
جنبهھاى ديگر ازدواج به روابط زوجين با ديگران مربوط مىشود .از لحظهاى كه
رابطه زناشويى ايجاد شد ،برقرارى روابط جنسى با نزديكان ھمسر ،زناى با محارم
محسوب مىشود .ھمانگونهكه درمورد رابطه با زن شوھردار نيزحكم ھمين است.
فرزند متولدشده ازھرنوع زناى با محارم ،صرفنظر از ازدواج يا عدم ازدواج
والدين ،حرامزاده است .او با آنكه از بعضى جھات )نظير پيوندھاى خونى يا از نظر
مالى ،كه از پدر طبيعى ارث مىبرد( ،فرزند پدر طبيعى خود به حساب مىآيد ،اما
.نمىتواند از ميان جامعه يھودى ،به معناى خاص كلمه ،زنى را به ھمسرى برگزيند
از آنجا كه به طور كلى ،ازدواج يك قرارداد دو جانبه ميان دو انسان است ،عقد
ازدواج كه در تلمود كتوبا) (٢ناميده مىشود ،اھميت زيادى پيدا كرده است .ايده
قرارداد نوشتارى ميان زن و شوھر ،بسيار قديمى است و سالھا پيش از آن كه تورات
نوشته شود ،در قوانين حمورابى ذكر شده است؛ اما شكل و محتواى اين قرارداد در
ھر عصر و مكانى تغيير كرده است .حكيمان يھودى بر تنظيم چنين قراردادى پاى
مىفشردند و نگھدارى ھمسر ،بدون كتوبا )قباله ازدواج( يا بدون تعيين شرايط عادالنه
را فاحشهگرى مىدانستند .كتوبا ماھيتا ً فھرستى از شرايط و ضمانتھاى مالى و مانند
آن بود كه شوھر ،اجراى آن را در حق ھمسرش تضمين مىكرد .اين قرارداد حاوى
ح ّد معيّنى از شرايط الزامآور نيز بود )و در نتيجه ،در زمانى كه تدوين كتوبا ممكن
نبود يا وقتى كه يھوديان از نوشتن كتوبا منع شده بودند ،اين شرايط استاندارد مراعات
مىشد( .با اين ھمه ،اضافه كردن يا تغيير بعضى از جزئيات ،از طريق يك توافق
.خاص ميان زن و شوھر نيز مجاز بود
يكى از شرايط اساسى كتوبا تعھد شوھر به پرداخت مبلغى معيّن است كه به ھنگام
طالق ،يا در صورتى كه شوھر قبل از ھمسر بميرد ،به زن پرداخت مىشود .كمترين
مبلغ قابل پرداخت مطابق احكام مذكور ،در تورات تعيين شده است .در زمانھاى
قديم ،مبلغى پول يا چيز با ارزشى برابر با آن مبلغ ،براى اين منظور كنار گذاشته
مىشد و استفاده شوھر از آن ممنوع بود ١ .معون بن شاطَح٣ ،شيمعون بن شا َ
طح)(٣
بر آن بود كه اين مسئله باعث ترغيب شوھران به طالق دادن ھمسرانشان ،بدون اين
كه عوض مناسبى بپردازند ،مىشود؛ چون كتوبا چنين قابليتى را در ھر زمان در خود
داشت .بر اين اساس وى اين مقررات را به نحوى اصالح كرد كه َمبلَ ِغ مذكور كتوبا
به عنوان بخشى از دارايى شوھر به حساب آيد و بر اين اساس ،ھر مرد متقاضى

طالق ابتدا مىبايست اين مبلغ را تھيه كند .درنتيجه ،فرصت مىيافت تا در اين كار
تجديدنظر نمايد .اين اصالحيه جوانان را نيز قادر ساخت تا بدون اين كه در انتظار
.جمعآورى و تأمين مبلغ مورد نياز بمانند ،ازدواج كنند
كتوبا حاوى توافقھاى ديگرى نيز ھست :ارث بردن زن از اموال شوھر بعد از فوت
او ،و تعھد به حمايت از ھر دختر متولد از اين ازدواج ،و تأمين نيازھاى ديگر وى تا
زمانى كه به سن بلوغ برسد .كتوباھاى امروزى حاوى مقررات و توافقھاى ديگرى
است؛ بعضى از آنھا الزم نيست نوشته شوند ،چون جزء جدا نشدنى زناشويى ھستند و
شرايطى را تشكيل مىدھند كه از سوى حكيمان يھودى براى ازدواجھاى معمولى
مقرر شدهاند .اين شرايط اساسى در زبان كتاب مقدس به ِشئِرِ ،كسُوتِ ،و ُعونا)(٤
)غذا ،پوشاك و حقوق زناشويى( معروفند و دربرگيرنده وظايف شوھر در قبال
ھمسر ،از قبيل تأمين غذا و پوشاك و داشتن رابطه جنسى با او در مواقع مورد توافق،
ھستند .جزئيات اين شرايط به اوضاع و احوال و طرفين قرارداد بستگى دارد ،اما
ھميشه حداق ﱢل معيّنى از شرايط الزم وجود دارد .بر اساس يك قاعده كلى ،زمانى كه
مرد ھمسرى برمىگزيند »آن زن با او صعود مىكند نه سقوط«؛ يعنى اگر مرد
ھمسرى از طبقه پايين اجتماعى يا اقتصادى انتخاب كند ،موظف است با زنش با ھمان
آداب و رسوم رايج در طبقه خودش رفتار نمايد .بر عكس ،اگر زن از طبقه اجتماعى
.باالتر باشد ،شوھر حق ندارد بدون موافقت صريح او مرتبه زندگى وى را تنزل دھد
درباره شرايط ديگر ازدواج ،تالش شد تا نوعى تعادل ميان تعھدات طرفين ايجاد شود.
از يك سو ،شوھر موظف شد كه از ھمسرش حمايت كند ،ھنگام بيمارى درمانش
نمايد ،او را از اسارت برھاند و ھزينهھاى كفن و دفنش را بپردازد .از سوى ديگر ،به
شوھر حق داده شد كه از حق انتفاع )نيخ ِسه ِملُوگ() (٥از جھيزيهاى كه ھمسرش از
خانه پدرى مىآورد ،با آنكه از حقوق مالكيت نسبت به آن اموال برخوردار نيست،
برخوردار شود .زن موظف است كه براى كمك به تأمين معاش خانواده كار كند؛ البته
اين كار به ميزان جھيزيهاى كه با خود آورده است بستگى دارد .اين جنبهھاى ازدواج
عموما ً به مسئله توافق ميان زن و شوھر برمىگردد .ھر مردى حق دارد كه از حقوقى
كه شريعت براى او مقرر داشته صرفنظر كند و در بسيارى از قراردادھاى ازدواج،
شوھر ،خود را از حق اداره دارايى و اموال ھمسرش محروم مىكند .در موارد ديگر،
زن مىتواند اجازه و اختيار اداره و حتى فروش اموالش را به شوھر اعطا كند .اين
موازنه حقوق و تكاليف ،ناتمام است .بايد يادآور شويم كه قوانين زناشويى تلمود بر اين
فرض استوار است كه مرد حق دارد ھمسران متعددى اختيار كند ،در حالىكه زن فقط
با يك مرد مىتواند عقد ازدواج ببندد .صحه گذاشتن اخالقى بر جواز تعدد زوجات،
تصديق حق شوھر در طالق دادن ھمسر )اما نه برعكس( را نيز دربرمىگيرد .زيرا
مرد در ھمهحال مىتواند عالوه بر ھمسر اول ،زن ديگرى اختيار كند .مالحظات
زيستشناختى كه تأييدى بر تعدد زوجات است نيز ابتكار عمل را در مسئله زناشويى
به مرد مىدھد .در قرون ميانه ،ربنو گرشوم اھل ماينتس) (٦معروف به چراغ مناطق

آوارگى ،براى تعدد زوجات و نيز براى طالق بدون رضايت زنِ ،ح ِرم )ممنوعيت(
قائل شد .اين ممنوعيت كه مورد استقبال بيشتر يھوديان نيز قرار گرفت ،مدركى
شرعى براى وضعيت موجود فراھم آورد؛ چون كه حتى در دورهھاى تلمودى ،اختيار
كردن دو ھمسر بسيار نامتعارف بود .در ميان حكيمان ميشنايى و تلمودى كه درباره
آنھا مطالب زيادى آموختهايم ،تنھا يك نفر را مىيابيم كه دو ھمسر اختيار كرده است.
.اما اين مسئله تأثيرى بر اعتبار تعدد زوجات در قوانين ازدواج و طالق ندارد
در مورد طالق ،با شگفتى بايد گفت كه گرچه اين اقدام ،به لحاظ اخالقى ناپسند است،
ھَالخاى رسمى ،آن را با سھولتى نسبى ،مجاز مىشمرد) .نقل شده است كه »حتى
قربانگاه براى مردى كه ھمسر اولش را طالق مىدھد اشك مىريزد« (.در مواردى،
جدايى اختيارى است و آن زمانى است كه مرد )يا طبق ھَالخاى متأ ّخر ،ھر دو
طرف( به جدايى رضايت دھد ،كه در اين صورت نيازى به ارائه ادله نيست .اما
مواردى نيز ھست كه طالق اجبارى است و مرد مكلف است كه زنش را طالق دھد؛
اگر براى فرد روشن شود كه ھمسرش مرتكب زنا شده است يا اگر زن درخواست
طالق كند ،به اين دليل كه مرد از لحاظ جنسى ناتوان است يا عيبى دارد كه زندگى
زناشويى را غيرقابل تحمل كرده است ،يا در صورتى كه مرد ،زن را به انجام كارى
وادارد كه مكلف به اجراى آن نيست )مانند انتقال زن به يك مكان جديد كه با منزل
).زمان اول ازدواجشان تفاوت زيادى دارد
در عمل ،طالق زمانى واقع مىشود كه شوھر يك ِگط) (٧به ھمسرش تسليم كندِ .گط
يك اصطالح ميشنايى براى چيزى است كه تورات آن را ِسفِر كريتوت)) (٨طالقنامه(
مىنامد ،كه اساسا ً يك يادداشت مكتوب استِ .گط عالوه بر تاريخ و محل طالق،
دربردارنده اين بيانيه است كه فالن مردبه موجب اين سند ھمسرش را طالق مىدھد و
آن زن از ھماينك مجاز است مجدداً ازدواج كندِ .گط مانند كتوبا به زبان آرامى نوشته
مىشود؛ چرا كه آرامى زبان رايج دوره معبد دوم و پس از آن بود .اين نوع اسناد
بدون ھيچ دليل ھَالخايى معتبرى ،به طور سنتى به زبان آرامى نوشته مىشوند .ھر
فردى مىتواند شخصاًِ ،گط را بنويسد و يا نگارش آن را به يك كاتب محول كند .از
زمانھاى قديم ،توجه دقيقى به عبارتپردازى ِگط مبذول شده است و چون اين سند،
زن را از تمام تعھدات زناشويى آزاد مىكند ،در مواردى كه اشتباه مھمى رخ دھد،
اعتبار ھَالخايى آن از بين مىرود .بارھا شده است كه مردھا براى آن كه دردسرھاى
شرعى ايجاد كنند ،از روى سوءنيت ،طالقنامهھايى به ھمسرانشان دادهاند كه به طور
غيرقانونى نوشته شدهاند .اين قضيه به صدور حكمى از طرف خاخامھا منتھى شده
است كه مىگويد» :مردى كه با ماھيت قوانين طالق و ازدواج آشنايى ندارد ،نبايد آن
را انجام دھد «.بر اساس اين حكم ،دستورعملى فراگير در اكثر جوامع يھودى صادر
شد كه ِگط بايد تنھا از سوى دادگاه صادر شود؛ و اين باعث شد كه سندھاى تنظيمى
.روشن و خالى از ابھام شوند

حتى سادهترين شكل طالقنامه ،چه بسا مشكالتى نظير مسئله تلفظ دقيق اسامى طرفين
يا تعيين دقيق محل را پديد مىآورد .يكى از اصول مھم مربوط به طالق اين است كه
طالق جدايى كامل ميان زن و شوھر ايجاد مىكند و بر اين اساس ،قرار دادن ھر نوع
شرطى در ِگط ،كه زن را به ھر شكلى نسبت به شوھر قبلىاش متعھد سازد ،ممنوع
است) .مثالً مرد نمىتواند در ِگط شرط كند كه زنش حق ازدواج با فالن مرد را نداشته
باشد (.زمان نيز ممكن است مشكلآفرين باشد؛ به ويژه در جايى كه مرد تصميم
مىگيرد به زنشِ ،گط عَل تِناى)) (٩طالقنامه مشروط( تسليم كند .نمونهاى از اين
حكم )كه به آغاز دوره معبد اول برمىگردد( آنجاست كه سربازى قبل از عزيمت به
جبھهھاى جنگ ،براى پيشگيرى از مشكالت شخصى و قانونى ناشى از احتمال
مفقوداالثر شدنش ،به ھمسر خود ١ ،ط عَل تِناىِ ٣ ،گط عَل تِناى مىدھد .در اين گونه
موارد ،عبارتپردازى بايد بسيار دقيق باشد تا ھم ضمانت اجراى قانونى براى ِگط
.باشد و ھم از بھرهبردارى ناصواب يكى از طرفين از سند ،جلوگيرى كند
قوانين زناشويى تركيبى از نظام ھاى مالى ،اجتماعى ،و قوانين مربوط به قداست و
احترام عقد ازدواج است و به دليل سرشت اين مسئله ،جزئيات بىشمار آن نيازمند
توضيح و تبيين مداوم ھستند .چون ازدواج و طالق ،اساسا ً جزء امور خصوصى
ھستند كه ميان طرفين ذينفع مقرر و معيّن مىشوند ،ھر روزه مسائل جديدى ،بهسان
اوضاع و احوال پيشبينى نشده ،سربرمىآورند .تا چندين نسل ،دانشمندان تالش كردند
تا چارچوبى رسمى براى ازدواج ترسيم كنند و تا حد زيادى نيز در اين كار موفق
شدند؛ اما چون ھَالخا ازدواج و طالق خصوصى را مجاز مىشمارد ،ھمواره جا
براى طرح ترديد و ارائه مسائل باقى است .بايد يادآور شد كه دادگاه شرعى يھودى،
تنھا مىتواند درباره جنبهھاى شرعى اين مسائل بحث كند و حق ندارد كه در روابط
زناشويى مداخله كند و يا ازدواجى را لغو نمايد ،مگر اين كه آن ازدواج ،صريحا ً
نقض شده باشد .در ھَالخا ،تنھا ،قوانين رابطه با محارم مشروعيت ازدواج را محدود
مىسازد و به ندرت اتفاق افتاده است كه دادگاهھاى شرع بتوانند ازدواجھايى را كه
.قبالً واقع شدهاند ،لغو كنند
قوانين مختلفى كه ازدواج را منع مىكند ،اغلب در خود تورات يافت مىشود و
حكيمانى كه به مطالعه اين قوانين پرداختهاند ،تالش كردهاند تا آنھا را به مقوالت
مختلف طبقهبندى نمايند .اين بحثھا تا چندين نسل ادامه يافت و تنھا در اوج دوره
تَلمودى ،بر روى نكات مختلف توافقھايى به دست آمد .تا وقتى كه اين اختالف نظرھا
وجود داشت ،تنھا كارى كه حكيمان قادر به انجام آن بودند ،تالش براى كسب اطمينان
از اين بود كه زوجھاى متأھل يا وارثان آنھا با موانع شرعى روبهرو نشوند .جزئيات
اين بحثھا بىنھايت پيچيدهاند ،اما در مجموع ،سه نوع ممنوعيت به رسميت شناخته
شد :مواردى بوده است كه مرد از ازدواج با يك زن خاص منع شده بود؛ با اين حال،
اگر او شريعت را نقض ،و با آن زن ازدواج مىكرد ،ازدواج او به لحاظ شرعى
معتبر بود و انحالل آن تنھا با طالق ممكن مىشد .نمونهاى از اين امر ،حكايت مردى

است كه با ھمسر مطلقهاش ،پس از آن كه آن زن با مرد ديگرى ازدواج كرد و سپس
طالق گرفت و يا به خاطر فوت شوھر دومش بيوه شد ،ازدواج مىكند .تورات)(١٠
وعوا )مكروه() (١١مىخواند؛ زيرا ممكن است مشوق
اين نوع ازدواج را تُ ِ
فاحشهگرى شرعى باشد .اگر چنين ازدواجى واقع شد ،دادگاه از تمام اختيارات خود
استفاده مىكند تا مرد را وادار به طالق دادن زنش نمايد .با اين حال ،ازدواج ذكر
شده ،شرعى و الزامآور است و ر بيشتر موارد ،فرزندان تولد يافته از اين پيوند
زناشويى تحتتأثير پليدى آن قرار نمىگيرند .نوع ديگر ازدواج ،ازدواجى است كه با
زناى با محارم ھمراه است .حتى اگر مراسم ازدواج ،مطابق آيين رسمى ازدواج
صورت گرفته باشد ،چنين پيوندى شرعى نيست و زوجين در عقد يكديگر به حساب
نمىآيند .بنابراين ،براى انحالل اين پيوند نيازى به صدور ِگط نيست .فرزندان
تولديافته از اين وصلت ،نامشروع محسوب مىشوند ،اما در حقوق و تكاليف از والدين
خودشان تبعيت مىكنند .نوع سوم ازدواج نهتنھا معتبر نيست ،بلكه ھمه فرزندان تولد
يافته از آن نيز نسبتى با پدر خويش برقرار نمىسازند .نمونه اين امر ،حكمى است كه
بر ازدواج يھودى با غيريھودى جارى مىشود .اين ازدواج ،چه مراسم رسمى ازدواج
در آن رعايت شده باشد و چه نشده باشد ،شرعى نيست و ھر فرزندى كه از اين پيوند
زناشويى متولد شود ،متولد از بكرزايى تلقى مىشود .يعنى ھميشه نسب و نژاد او را
با نسب مادر مىسنجند؛ اگر مادرش يھودى باشد او نيز يھودى است و اگر غيريھودى
.باشد او نيز غيريھودى خواھد بود
آنچه گفته شد ،ھمه درباره اصول كلى قوانين زناشويى بود و در اين بحث ،موارد
حاشيهاى و مقوالت فرعى گوناگونى نيز وجود دارد .مجموعهاى ويژه از قوانين به
اعضاى خانواده كاھنان ،به ويژه كاھن اعظم ،مربوط مىشود و محدوديتھاى
گوناگونى را در ازدواج آنھا مشخص مىكند .دستهاى ديگر ]از قوانين[ ،درباره
غيريھوديان يا بردگان آزاد شده است .بيشتر ھَالخاھاى مربوط به اين مسائل و
.جنبهھاى مالى و حقوقى آنھا ،در بخش ناشيم ]= زنان[ تلمود آمده است
...................) Anotates (.................
1) happuh .
2) habutek .
3) 1hatehS neB noemiS .
4) ano-ev tusek re'ehs .
5) golem ieshkin .
6) zniaM fo mohsreG unebbaR .
7) teg .
8) tutirk refes .
9) ianet la teg .

تثنيه 10) ٢٤:٤
سْ ِجر11) ave'ot .

18
وضعيت زنان
حقوق تلمودى ،به شيوهھاى مختلف ،زنان را از چندين حوزه مھم زندگى استثنا
مىكند .براى مثال ،آنھا را از آن دسته احكام شرعى كه انجام دادن آنھا بر زمان
خاصى از روز يا سال مبتنى است ،معاف دانسته است .اين احكام بسيارى از آيينھاى
معروف زندگى يھودى را دربرمىگيرند :پوشيدن صيصيت)) (١تنپوش لبهدار
چھارگوشه( ،بستن تِفيلين)) (٢تعويذھا( ،قرائت دعاى ِش َم ْع ييسرائل) ،(٣دميدن در
شوفار) ،(٤برپا داشتن سوكا) ،(٥و زيارت .زنان مجاز نيستند كه مينيان )حد نصاب(
را براى برگزارى نماز جماعت تشكيل دھند و نيز بهكارگيرى زنان براى كارھاى پر
تحرّك در جامعه مجاز نيست .به لحاظ اجتماعى ،زنان براى شغلھاى اجرايى و
مھم تحصيل تورات معاف
قضايى صالحيت ندارند و از ھمه مھمتر ،از ميصواى)ِ (٦
ھستند؛ مسئلهاى كه ناگزير ،آنھا را از ايفاى نقش در زندگى فرھنگى و معنوى يھودى
.باز مىدارد
ھركس با مالحظه اين محدوديتھا و معافيتھا انتظار خواھد داشت كه ھمه اينھا
باعث ايجاد يك طبقه دون پايه شود و مقام زنان را تا حد ايفاگر نقشى كامالً فرعى در
جامعه يھودى ،تنزل دھد .اما زنان ھنوز در حوزهھاى بسيار گوناگونى فعال ھستند و
حضور خودشان را نه تنھا در قلمرو عمل به وظيفه ھمسرى و مادرى به اثبات
رساندهاند ،بلكه در حوزهھايى كه به ظاھر ،تنھا به جنس مذكر اختصاص دارد نيز
حاضر شدهاند .علت اين امر ،ظاھراً در طبيعت رويكردى نھفته است كه تلمود به
زندگى و به تورات دارد .به ھنگام نياز به توجيه و اثبات مسئلهاى از طريق
نظريهپردازى مداوم ،ھَالخا چيزى بيش از يك ساختار صرفا ً فلسفى و عقالنى تلقى
مىشود .به بيان دقيقتر ،ھَالخا شبكهاى از قوانين كاربردى  -و به يك معنا حقوق
طبيعى  -است كه نگرش به آن كامالً عملگرايانه و درنتيجه ،به كلى انعطافپذير
است .براى مثال ،علت اين كه زنان از مطالعه و تحصيل معاف شدهاند اين نيست كه
حكما زنان را قادر به آموختن نمىدانستند؛ برعكس ،آنھا معتقد بودند كه »زنان از
بينا)) (٧درك ،ذكاوت( بيشترى نسبت به مردان برخوردارند« و راه را بر آن معدود
زنانى كه فرصت مطالعه و تحصيل داشتند ،نمىبستند .درست است كه ربى اِلي ِعزر كه
به صالبت درديدگاهھا معروف بود ،يك بار به يك زن دانشمند نوآيين گفته است كه
»زن از ھيچ حكمتى جز ريستن نخ برخوردار نيست« ،اما از سوى ديگر ،بن
َع َزى) (٨معتقد بود كه ھر مردى بايد تورات را به دخترش آموزش دھد .عالوه بر
اين ،يكى از اِ ُموراھاى بسيار سرشناس ،با نفوذ كالمش شاگردى پرادعا و متكبر را با
اين بيان سرجاى خود نشاند» :حتى بِرورْ يا) (٩كه يكباره در يك روز  ٣٠٠حكم
شرعى را از  ٣٠٠تَنّا فراگرفت ،براى اين متن وقت زيادى صرف كرده است؛ چه

چيزى باعث شد كه فكر كنى سريعتر از آن زن مىتوانى به فراگيرى آن بپردازى؟«
بِرورْ ياى معروف ،ھمسر ربى مئير ،از زيركترين عالمان عصر خود ،و دختر
حكيمى سرشناس است كه در بسيارى از گفتوگوھاى ھَالخايى شركت مىكرد .عالوه
بر اين ،معروف است كه ديدگاه او در مواقع متعددى بر ديدگاهھاى ھمروزگاران
.مذكرش غالب آمده است
درباره زن دانشمند ديگرى نيز كه ازطريق شرايط ضمن عقد ازدواج به كسب دانش
تورات نايلمىآيد ،اطالعاتى دردست است .اين عقد ازدواج بدون شك ،عقدى
غيرعادى استكه درآن ،ميان پسرعقيوا وعروس او شرط مىشود كه مرد »به او
)زن( غذا داده ،مراقبتش كند و تورات را به او بياموزد« .اما اين عالقهمندى
بهيادگيرى بهھمين چندزن ،محدود نمىشد .زنان بسيارى بودند كه  -حتى گاھى
برخالف اذن و رضايت شوھر  -به كنيسهھا مىرفتند تا به تفسيرھاى اَگادايى و
ھَالخايى ،كه حكيمان بيان مىكردند گوش فرا دھند .حكما از دختران خدمتكار  ١ى
يھودا ھَناسى٣ ،ربى يھودا ھَناسى ،بهعنوان منابع اطالعاتى درباره استفاده از زبان
.عبرى ياد كردهاند
زنان اگرچه ،ھمانگونه كه يادآور شديم ،ھيچگونه موقعيت اجتماعى و رسمى نداشتند،
اين مسئله آنھا را از تأثيرگذارى قابل مالحظه به عنوان ھمسران و دختران مردان
برجسته ،باز نمىداشت .در حكايتى بسيار روشنگر از راوا) (١٠و ھمسر دومش ،كه
:عشق ميان آن دو به دوران كودكى مىرسيد ،سخن به ميان آمده است
ھمسر راوا ،دختر راو حيسدا) ،(١١در جلسه دادگاھى كه در آن زنى قصدداشت «
سوگند ادا كند حضور داشت .به ھمسرش راوا متذ ّكر شد كه آن زن را مىشناسد و او
را دروغگو مىداند .شوھرش ارزيابى او را پذيرفت و بر اساس آن رأى داد «.اين
قضيه در ميان حاضرين كه تعدادى از آنھا شاگردان راوا بودند ،ھيچ تعجب خاصى را
برنينگيخت .چندى بعد و در وضعيتى مشابه ،يكى از برجستهترين شاگردان راوا،
اِ ُمورا راو پاپا) ،(١٢در صداقت يك مدعى ترديد مىكند .راوا محترمانه نظر او را رد
مىكند و مىگويد» :شما سرور من! يك شاھد ھستيد و من نمىتوانم بر اساس شھادت
شاھ ِد واحد قضاوت كنم «.پاپا پرسيد» :آيا به من كمتر از ھمسرتان اعتماد داريد؟« پاپا
در پاسخ گفت» :من ھمسرم را خيلى خوب مىشناسم و به قضاوت او اعتماد دارم .اما
شما را سرور؟! تا اين اندازه نمىشناسم «.شايان توجه است كه راو پاپا با اين
اظھارنظر ،مرتكب خطايى نشده بود .در واقع ،او از اين حادثه استفاده كرد تا يك
جمعبندى كلى را درباره اعتبار شھادتى كه از سوى يك شاھد قابل اعتماد ادا مىشود،
.مطرح كند
اينكه زنان موظف نبودند بسيارى از احكام شرعى را اجرا كنند ،بيشتر يك معافيت
محسوب مىشد تا ممنوعيت .مردان كه اصرار داشتند خويش را جنس برخوردارتر
قلمداد كنند ،مستحق آن بودند كه شمار زيادترى از احكام را بهدوش بكشند .گواه اين
مسئله بركتى است كه ھر صبح قرائت مىشود و در آن ،مرد خدا را به خاطر اين كه

او را زن نيافريده است ،سپاس مىگويد .به ھر حال ،زنانى كه خالصانه خواھان آن
باشند ،مىتوانند ميصواھاى بيشترى را انجام دھند .بر اين اساس ،در نقلھا آمده است
كه » َ
ميخل) ،(١٣دختر شائول) ،(١٤پيشانى بند تفيلين بست« يا »ھمسر يونا به زيارت
رفت« .ھمچنين ،براى خرسندى زنان ،به آنھا اجازه داده شد كه در معبدِ ،سميخا
)مراسم خاصى در تقديم قربانى( را بجاى آوردند .ھيچ تفاوت نظرى روشنى ميان
احكامى كه زنان از اجراى آنھا معاف ھستند و احكام الزامآور براى آنھا وجود ندارد.
با آن كه زنان از قرائت دعاى ِش َم ْع معاف بودند ،به طور كلى خواندن دعا براى زنان
.مانند مردان الزامى بود؛ چون كه دعا »توسل به خدا« بود
پيشبينى آن كه مبادا زنان ،خود را بهكلى وقف خواندن دعا يا رياضتكشى كنند ،به
ويژه ،در مواردى كه انگيزهھاى آنھا مورد ترديد بود ،بعضى از حكما را اندكى
ترساند .در فھرست ِم َولِه ُعوالم)) (١٥آدمھاى بيكاره ،وقتگذران  -در لفظ :نابود
ص ْليانيت)) (١٦دخترى كه خود را وقف خواندن دعا كند( و اَلمانا
كننده دنيا( از بِتوال َ
صيمانيت)) (١٧بيوهزن رياضتكش( نام برده مىشود .اين بدانمعنا نيست كه حكيمان
َ
زنان را بىمقدار مىشمردند؛ زيرا خود آنھا مىگفتند»:ما از دختران ،گناهترس بودن
را و از بيوهزنان پاداش فضيلت فضيلت است ،را آموختهايم «.اما با اين ھمه ،حكيمان
از اين مىترسيدند كه رفتار و كردار زاھدانه گاھى براى تظاھر و ريا باشد .اين
تصور از زن كه »براى چند عدد سيب ،به منظور رساندن آن به بيماران مرتكب زنا
مىشود« ،آنھا را نگران كرده بود .اما در مجموع ،زن خداترسى كه خود را وقف
كارھاى خير كرده باشد ،شخصيتى ناآشنا نبود .اينكه زنانى بسيار صالح و حتى در
كمال فضيلت يافت شوند ،امرى پسنديده بود .فعاليتھا و منزلت انبياى مؤنث باستانى
مسلم گرفته شده بود و به نظر نمىرسيد كه محتاج توجيه باشد .در واقع ،حكايتى
مشھور است كه مىگويد» :شيوخ قبيله نسبت به رؤساى زن قبيله ،در نب ّوت ،در
مرتبهاى پايينتر ھستند «.وضعيت برابر زنان در حقوق كيفرى و مدنى ،عوارض
اجتماعى قابل توجھى نيز در پى داشت .حتى محدودترين قراردادھاى ازدواج،
استقالل اقتصادى نسبتا ً وسيعى را براى ھمسر تجويز مىكرد و چون زنان حتى پس
از ازدواج ،تاحدودى كنترل اموالشان را به عھده داشتند ،بسيارى از آنان به كار
تجارت پرداخته ،طرف تجارى معامالت گوناگونى قرار مىگرفتند .در بعضى از
خانوادهھا ،به ويژه خانوادهھاى بازرگانان ثروتمند ،زنان در تدبير منزل كامالً مستقل
عمل مىكردند .زنى كه جھيزيه زياد وقابل مالحظهاى به خانه شوھر مىآورد ،از كار
كردن در خانه معاف بود؛ از اينرو ،بعضى از اين زنان فارغالبال اوقات فراغت
خود را صرف شطرنج يا بازى با سگھاى خانگى مىكردند .با آنكه حكيمان يھودى
مطالعه شعر و زبانآورى يونانى را جايز نمىدانستند ،برخى از ايشان آن كارھا را
.براى زنان ،به عنوان »زيورى براى اين جنس« ،مجاز مىشمردند
اطالعات ما درباره آموزش دختران در دوره تلمودى ،بسيار اندك است ،اما ]مىدانيم
كه[ دستكم در جوامع و خانوادهھاى مرفه ،دختران از آموزش پايه در تحصيالت

يھودى برخوردار بودند .دانستن اندكى از كتاب مقدس و ھَالخا در ميان دختران ،گويا
امرى شايع بوده است و ھر چه خانواده با سوادتر مىبود ،فرصت تحصيلى بيشترى
براى دختران ،چه از طريق تحصيالت معمول يا به واسطه حضور در كالس درس
برادرانشان ،مھيا بود .اين يكى از داليلى بود كه حكيمان فكر مىكردند كه اگر مردى
تمام اموالش را بفروشد تا با دختر يك عالم بزرگ ازدواج كند ،ارزش دارد .آنان
فرض را ،چنانچه از حكمتھاى تلمود بر مىآيد ،بر اين گذاشته بودند كه چنين دخترى
در دامان پدر ،خوب پرورش يافته است؛ پس اگر شوھر فوت كند يا به تبعيد رود ،او
قادر خواھد بود كه به تنھايى ،فرزندانش را تربيت كند و آنھا را با روح تورات بار
بياورد .اين حكم ھَالخايى كه »ھمسر يك حاور)) (١٨عالم( ھمانند خود اوست«،
بيانگر شدت وفادارى و معرفت به ھَالخا است كه در زنان خانواده علما سراغ داشتند.
حكم ياد شده داراى اھميت قابل مالحظهاى بود؛ چرا كه در نتيجه آن ،ھمسران حكيمان
از ھمان احترامى برخوردار شدند كه شوھرانشان داشتند و از اين جھت ،از موقعيت
.اجتماعى باالترى نسبت به مردم عادى بھرهمند گشتند
براى درك جنبهھاى اصلى منزلت زنان درشريعت و در زندگى روزمره ،بايد در
موضع حكيمان تلمودى درباره ازدواج تحقيق كرد .برخالف مسيحيت و برخى اديان
شرقى ،يھوديت ھرگز به ازدواج به چشم يك »ش ّر الزم« براى تداوم نسلھا و ،در
غير اينصورت ،پيوندى منفور نمىنگريست .حكيمان شھوت جنسى را ھمانند ديگر
اميال ،جزء غريزهھاى طبيعى مىدانستند ،نه چيزى كه بايد سركوب شود .با آن كه
خودشان از حجب و حيا و پاكدامنى كامل برخوردار بودند و به باالترين پرھيزگارى
ممكن در روابط زناشويى توصيه مىكردند ،از عوارض و گرفتارىھاى اين غريزه
جنسى در زن و مرد غافل نبودند .راو حيدا كه به دختران خود شديداً احترام
مىگذاشت و به آنھا محبت مىورزيد )و حتى درباره آنھا گفته است كه »دختران من
بھتر از پسرھا ھستند( ،آنان را با امور جنسى آشنا مىساخت .آموزهھاى او در تلمود
نقل شده و مكمل راھنمايىھاى جامع براى مردان است .در مجموع ،حكيمان به قدرت
غريزه جنسى واقف بودند و اين ديدگاه آنھا در اين مثل متجلّى است» :اِن اِپيطرُوپُوس
لِ َعرايُوت«)(١٩؛ )يعنى نگھبان براى عورت معنا ندارد (.بر اين اساس ،حتى به
زاھدترين و پرھيزگارترين مردان كه از ھر سوءظنى مصون باشد ،ھرگز نمىتوان
به طور كامل اعتماد كرد و او را براى نگھبانى و محافظت از يك زن ،تنھا گذاشت.
اين كه حكيمان گفتهاند» :آن كسى كه بزرگتر از فرد ھمراه خود است ،در تمايالت
جنسى نيز بزرگتر است« ،نشانه ھشيارى ژرف آنھاست و داستانھاى متعددى
درباره كسانى كه با تمام شھرتشان در زھد و پارسايى ،به انجام خالفھاى جنسى
وسوسه شدند ،وجود دارد .ھدف از نقل اين حكايات و داستانھا نه تحقير اين مردان
.قدسى ،كه تاكيدى بر ضرورت پرھيزگارى و مھار نفس است
يھوديت ،زن گرفتن را فريضه مھمى مىداند كه بر ھر مردى واجب است ،و حتى
تأكيد دارد بر اينكه مردى ھم كه ديگر قادر نيست بچهدار شود ،از زندگى مجردى

بپرھيزد .بر اين اساس ،غريزه جنسى ديگر فقط ابزارى براى بقاى نسلھا نيست ،بلكه
بخشى از ھويت و شخصيت آدمى است و نقل شده است كه» :مردى كه ھمسر ندارد
شايسته نام مرد نيست «.مرد مجرد در نظر حكيمان يك نيمتنه است و تنھا زمانى
انسان كامل مىشود كه ازدواج كند) .داستان آفرينش ،به گونهاى كه در تورات آمده
است ،توسط اكثر علما به اين معنى تفسير شده است كه آدم ،در ابتدا با يك صورت دو
).گانه خلق شد و بعداً ،به دو جسم  -زن و مرد  -تقسيم گرديد
به لحاظ اجتماعى ،خانواده  -متشكل از زن و شوھر  -ھسته مركزى زندگى است و
ھر بحثى در اين باره ،بايد با مالحظه ھر دو طرف اين واحد اجتماعى صورت پذيرد.
روابط عاطفى و معنوى ميان زن و شوھر نه تنھا از لحاظ پرورش فرزند ،كه با توجه
به خود زوجين نيز اھميت دارد .تلمود قضيهاى را درباره زنى نقل مىكند كه با يك
عالم ازدواج كرده بود و ھر روز تِفيلين به دور بازوى شوھر مىبست؛ او پس از
مرگ شوھرش با يك مأمور جمعآورى خراج )شغلى كه حكيمان آن را با سودجويى و
اخاذى ھمراه مىدانستند( ازدواج كرد و ھر روز صبح بازوبند مخصوص مأمور
جمعآورى ماليات را به دور بازوى شوھر جديدش مىبست .و نيز مرد پرھيزگارى را
مثال مىزند كه با يك زن زاھد ازدواج كرده بود .پس از جدايى آن دو ،زن مجدداً
ازدواج كرده و شوھر جديدش را به راه راست ھدايت نمود؛ در حالى كه شوھر قبلى
او با زن شرورى ازدواج كرده بود كه او را به فساد و تباھى كشاند .اين دو نمونه از
روابط متقابل زن و شوھر ،ما را به يك ارزيابى واقعگرايانه درباره نقش و جايگاه زن
در خانواده رھنمون مىشود .با آنكه راهھايى كه زنان بتوانند قابليت خود را در
زندگى اجتماعى نشان دھند اندك بود ،آنان در عمل ،از نفوذ قابل توجھى برخوردار
بودند و اين امر نه مورد مخالفت قرار گرفت و نه پنھان نگاه داشته شد .افسانهھاى
زيادى درباره ھمسر با صالبت حكيم راو نحمان وجود دارد؛ زنى كه نازپرورده
خانواده منسوب به پادشاه بود و ھيچ كوششى را براى پنھان كردن نفوذ و قدرتش
بهكار نمىبست و اصرار داشت تا با احترامى خاص با او رفتار كنند .او با اين تصور
كه راو عوال ،عالم بزرگ فلسطينى ،به او توھين كرده است ،پيامى زشت و
اھانتآميز به اين عبارت برايش فرستاد» :افراد دورهگرد ھمچنان كه لباسھاى كھنه
از كك انباشتهاند ،از كلمات پر ھستند )وراج ھستند( «.زنان اندكى مىتوانستند اجازه
چنين صراحتى را به خود بدھند ،اما توھين را ھرگز جايز نمىدانستند .اين داستان
.تأييدى بر نفوذ شايان توجه و فراگير زنان در دوره تلمودى است
كتوباى رسمى ،زن را از مالكيت بر اموالش محروم نمىساخت؛ اگرچه اداره آن را
در صورتىكه راه ديگرى پيشبينى نمىشد ،به شوھر واگذار مىكرد .از آن جا كه
زنى كه ازدواج مىكرد از حق حضور در دعاوى مدنى به عنوان خواھان ،محروم
نمىشد ،تلمود دعاوى زيادى را برمىشمارد كه در آنھا زنان در دعاوى مالى ،و نه
ضرورتا ً فقط دعاوى مربوط به حقوق زناشويى ،نقش فعالى داشتهاند .حدود
فرمانبردارى زن از شوھر به طور صريح در سلسلهاى از احكام آمده است كه

اصوالً تغييرى در موازنه حقوق و تكاليف پس از ازدواج ايجاد نمىكند .تورات به
شوھر اجازه داده است كه نذرھاى ھمسرش را لغو كند ،اما علما اين حق را به اندازه
قابل توجھى محدود كردند .شوھر حق دارد كه تنھا نذرھايى را كه تا حدودى به روابط
زناشويى مربوط مىشوند ،فسخ كند و از مداخله در ھر نذر ديگرى كه ھمسرش بر
عھده گرفته ،منع شده است .ھمچنين پدر مىتواند ازدواج دخترش را فسخ كند و
نذرھاى او را ملغى نمايد ،اما اين اختيارات محدود به دختران صغيرى است كه ھنوز
به سن بلوغ جنسى )دوازده سال( نرسيدهاند .دختران پس از رسيدن به سن بلوغ ،كامالً
مستقل مىشوند و نه پدر و نه ھيچكس ديگرى نمىتواند خواست خود را بر يك دختر
بالغ تحميل كند يا تالش كند كه او را برخالف ميلش ،به ازدواج مجبور سازد .والدين
يھودى ھميشه خود را موظف مىدانستند كه به دنبال ھمسرى براى فرزندان خود
باشند ،اما اين امر نشان دھنده حقوق ويژه پدر بر دختر نيست .گذشته از اين ،اين يك
رسم پذيرفته شده است كه والدين پيك عاليق و خواستھاى دختران و پسران خود
.باشند و به عنوان واسطه در پيوندھاى زناشويى عمل كنند
بنابراين ،مالحظه مىكنيم كه حكيمان تلمودى زنان را نه مخلوقاتى دونپايه ،بلكه بنا به
گفته موجز يكى از حكيمان» ،ملتى جداگانه« مىدانستند .از نظر آنھا يك شبكه جداگانه
از عقايد ،احكام و رھنمودھاى عملى زنانه وجود دارد كه با آنچه براى مردان ھست
تفاوت دارد و زنان با آن كه از بسيارى از فرايض مھم كه مردان موظف به رعايت
آنھا ھستند معاف شدهاند ،از ديدگاه ناب دينى ،كماھميتتر از مردان به شمار نمىآيند.
حتى گفته شده است كه »بشارت آن ق ّدوس براى آينده زنان ،بزرگتر از نويدى است
كه به مردان داده شده است« .تمايز ميان دو جنس بر پايه يك تقسيمبندى كاربردى است
.كه در ظاھر ،جدا از ھم ديده مىشوند ،اما در حقيقت مساوىاند
...................) Anotates (.................
1) tiztizt .
2) nilifet .
3) learsiY amehS .
4) rafohs .
5) hakkus .
6) havztim .
7) hanib .
8) iazA neB .
9) ayrureB .
10) abbaR .
11) adsiH .vaR .
12) appaP .R aroma .

13) lahciM .
14) luaS .
15) malo ielavem .
16) 1tinaylazt haluteb .
17) 2tinamyazt hanamla .
18) revah .
19) toyara'el soportipe niE .
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حقوق مدنى
حقوق مدنى يا آنچه معموالً دينه ما ُمونُوت)) (١حقوق پولى( ناميده مىشود ،يكى از
پربارترين حوزهھاى تفكر و خالقيت تلمود است و از اينرو ،يكى از حكيمان ميشنايى
آن را چنين تعريف مىكند» :ھر كسى كه در پى حكمت است بايد به مطالعه دينه
ما ُمونُوت بپردازد؛ زيرا در تورات موضوعى مھمتر از آن وجود ندارد .اين موضوع
چشمهاى جوشان است «.برخالف كدھاى حقوقى ديگر ،كه عمدتا ً مبتنى بر يك
چارچوب تقريبا ً انعطافناپذير از احكام و قواعدند ،حقوق مدنى كه به حوزهاى مھم از
روابط بشرى مربوط است ،منعطف و ھميشه در حال تغيير است .ھَالخاى مربوط به
امور زيستشناختى يا آيينى ،چون داراى موضوعھاى ثابتى است ،ممكن است تا
مدتھا تغيير نكند .حكيمان ميان قلمروھايى كه تنھا با تعداد اندكى از مردم سروكار
دارند و حوزه حقوق پولى كه ھمه مردم ممكن است به نحوى درگير آن ھستند ،تفاوت
.قائل شدهاند
يكى از اصولى كه شالوده تمام دينه ما ُمونُوت است و از راهھاى مختلف بر رويّه
ھَالخايى نيز اثر گذاشته است ،اين فرض است كه پول را مىتوان ھديه داد .اين نكته
به ظاھر بىاھميت ،مبناى كل اين مجموعه است؛ مجموعهاى كه بر رضايت عمومى
به تأسيس چارچوبھاى گوناگون پولى استوار است .ھمه انواع ديگر قانونگذارى،
مانند واقعياتى طبيعى تصور شدهاند كه خاستگاھشان جامعه نيست و از اينرو ،جامعه
كنترل و مديريتى بر آنھا ندارد؛ اما چون فرد مىتواند مالك پول شود ،حق دارد كه با
طرف ديگر به توافق رسيده ،برخى از شروط قانونى الزم و اصلى را ملغى يا اصالح
نمايد» .عرف زمين«) - (٢يا توافق ضمنى عامه مردم بر تنظيم زندگى خود مطابق با
يك قانون مدون خاص  -در مقايسه با ديگر جنبهھاى قانونى ،ارتباط بيشترى با
موضوع مورد بحث ما دارد .فرض اين است كه فرد ساكن در يك مكان معيّن ،متعھد
است كه قانون و عرف محلى آن جا را رعايت كند و درنتيجه ،از بعضى حقوقى كه
.تورات براى او شناخته است ،صرفنظر كند
نكته اساسى ديگرى كه حقوق پولى را انعطافپذيرتر از ديگر مقوالت حقوقى كرده،
اين شناخت است كه »پول را مىتوان جايگزين كرد« .اشتباھات در ديگر حوزهھا
اغلب جبرانناشدنى است ،در حالى كه در دعاوى مربوط به پول ،ھميشه اين امكان
وجود دارد كه يك قضاوت اشتباه را جبران كنند ،پولھاى دزديده شده را بازگردانند و
مانند آن .بنابراين ،برخالف تأكيدھاى زياد بر رفتار عادالنه و منصفانه و ممنوعيت
شديد دزدى و راھزنى ،قانونگذاران مىتوانستند  -با وجود ترس از اشتباه  -براى
بعضى از اعمال چارچوبھاى قانونى وضع كنند .عالوه بر اين ،اختيارات دادگاهھا
در دعاوى مدنى ،در مقايسه با ديگر انواع ھَالخا ،وسيعتر بود .از لحاظ نظرى،

دادگاه مىتواند فرمانھايى را ادر كند و مجازاتھايى را مقرر دارد كه برآمده از
حقوق تورات نباشند .اما انجام چنين كارى تنھا براى مصالح عمومى و بر مبناى
رھنمودھاى صريح خود تورات مجاز است .وسيعترين قاعدهِ ،ھ ْفقِر بِت دين ِھ ْفقِر)(٣
)حكم دادگاه مىتواند به سلب مالكيت منتھى شود( است؛ بر مبناى اين قاعده بود كه
دادگاهھاى يھودى اختيار داشتند قوانين و مصوبات نوينى وضع كنند و پول را از يك
طرف گرفته ،به طرف ديگر دعوا بدھند؛ اگرچه در تورات ،به صراحت ،چنين حق و
.اختيارى به دادگاهھا داده نشده است
به اين داليل ،قوانين پولى مذكور در تورات به نحو گستردهاى تشريح ،و با نيازھاى
گوناگون و اوضاع و احوال متغير ،منطبق شدند .رساله قديمى نزيقين به سه »باب«
تقسيم گرديد كه كم و بيش ،با انواع مسائل مطرح در حقوق پولى ،منطبق است .قوانين
مربوط به خسارتھا ،به معناى خاص كلمه ،كه شامل صدماتى است كه انسانى به ھم
نوع خود  -چه مستقيم و چه غيرمستقيم  -وارد مىسازد ،اغلب در باب نخست اين
رساله ،باوا قَما ،آمده است .دعاوى مالى ،شغلى و ديون در بخش دوم ،باوا ِمصيعا،
مورد بحث قرار گرفتهاند و قوانين مربوط به شركتھاى مدنى ،اجناس فروشى و
.اسناد قانونى در بخش سوم ،باوا بَ ْترا ،آمدهاند
انواع خسارتھا در يك ميشناى قديمى به نام »چھار آو ]مقوالت اصلى[ خسارت«
شمارش شده و سرانجام به  ٢٤مقوله افزايش يافتهاند .ميشناھاى اصلى بسيار قديمى
ھستند و ايجاز پيچيده آنھا خيلى زود ،نزاعھايى را بر سر مفھوم دقيق برخى
اصطالحات پديد آورد؛ اگرچه روى موضوعھاى اصلى اتفاقنظر وجود داشت .بعداً
توافق شد كه »چھار آو« صدماتى را كه به طور مستقيم وارد مىشوند ،شامل نشود،
بلكه تنھا خسارات ناشى از اموال فرد را كه در قبال آنھا مسئوليت دارد ،دربرگيرد.
مفاھيم ميشنايى مانند »گاو« و »چاه«» ،چريدن« و »حريق« را تنھا بايد به چشم
نمادھاى حرفهاى نگاه كرد .چنانكه يكى از حكيمان گفته است» :كسى كه بگويد
مقصود از گاو مذكور در تلمود ،گاو واقعى است ،حتى در آغاز راه فھم ھَالخا
».نيست
ً
يك طبقهبندى نسبتا متأخرتر كه نقش پيشنويس نيز داشت ،آسيبھا را به صدمات
ناشى از شاخ ،دندان ،پا ،چاه و آتش تقسيم كرد .سه مورد اول ناشى از حيوانات و دو
تاى ديگر ،ناشى از اشياء غيرجاندار بودند .مبناى قِ ِرن)) (٤شاخ( توصيف »گاو
شاخزن« مذكور در كتاب مقدس است كه باعث آسيب رساندن به انسان يا گاو ديگرى
مىشود؛ يعنى صدمهاى كه توسط حيوان و با قصد وارد كردن خسارت انجام مىگيرد.
بنابراين ،سگى كه انسانى را گاز مىگيرد و نيز جوجه خروسى كه پرندهاى را نوك
مىزند و مىكشد ،در مقوله قِ ِرن جاى مىگيرند .احكام مربوط به اين نوع آسيب
رساندن ساده نيستند؛ زيرا ميان مسئوليت مالك در مورد حيوانى كه سابقه وارد كردن
خسارت ندارد )معروف به تام)(٥؛ يعنى حيوان رام و بىضرر( ،و چھارپايى كه شاخ
مىزند )موعاد]اخطار گرفته يا ھشدار گرفته[() (٦تفاوت قائل شدهاند .ھمچنين ميان

حيوانى كه شاخ مىزند يا موجب وارد كردن صدمه مرگبار از جنس قِ ِرن مىگردد و
اين جراحت به مرگ ]آدمى [منجر مىشود ،و دعاوى مربوط به آسيبھاى سطحى و
خفيف يا كشتن حيوانات ديگر تفاوت است .از سوى ديگرِ ،شن)) (٧دندان( نوعى
مسئوليت نسبتا ً ساده در قبال خسارت است .اگر حيوانى با خوردن يا ھر عمل ديگرى
كه او را خرسند مىكند خسارتى بر ديگرى وارد كند ،مالك آن حيوان ،ضامن است.
نمونه قديمى براى شرح مفھوم شن ،حيوانى است كه خود را به ديوارى مىمالد و آن
را فرو مىريزدِ .ر ِگلْ )) (٨پا( خساراتى را كه حيوان با لگد زدن ايجاد مىكند ،پوشش
مىدھد .با اين حال ،مفھومش آن قدر وسيع است كه شامل خسارت ناشى از حركات يا
اعمال عادى حيوان ،كه ھيچگونه منفعت مستقيمى ]براى صاحبش[ در پى ندارد نيز
مىشود .دامنه مسئوليت مالك در قبال اين نوع خسارت ،تقريبا ً شامل ھر اتفاقى ،مگر
دعاوى غيرقابل قبول  -يعنى مواردى كه زيانديده خود ،شديداً غفلت كرده باشد -
مىشود .مفھوم كلى خسارات بُور )چاه() (٩اقتباسى از يك مثال كتاب مقدس درباره
فردى است كه گودالى حفر مىكند و بدينوسيله موجب وارد آمدن خسارت مىشود.
در يك معناى انتزاعىتر» ،چاه« نمادى است براى ھر گونه مزاحمتى كه در اماكن
عمومى ،چه از طريق حفر گودال يا با قرار دادن اشياء ديگر ،ايجاد مىشود .با تكيه
بر ھمين مفھوم انتزاعى »چاه« مىتوان از »چاه متحرك« سخن گفت؛ يعنى مزاحمتى
كه به نقطهاى خاص و معيّن محدود نيست و مىتواند حركت كند .در مقررات
گوناگونى كه درباره مسئوليت شخص وارد كننده صدمه وضع شده ،ميزان غفلت
.زيانديده و دامنه مسئوليت وارد كننده خسارت ،در نظر گرفته شده است
خسارات اِشْ )) (١٠آتش( ،عالوه بر سوزاندن مستقيم اموال ديگران ،شامل
بىاحتياطى و بىمباالتى در افروختن آتش ،حتى در مكانى كه جزء امالك خود شخص
باشد نيز مىشود .مطالعات عميق ھَالخا درباره اِشْ  ،به تأمل در ماھيت چنين
آتش سرايتكننده را دنباله ھمان آتش ]اصلى[ دانستيم كه اين
مسئوليتى انجاميد .اگر
ِ
فرد افروخته است ،پس او در قبال اموال ديگر ھم مسئول است .اين ديدگاه خاص در
اين بيان خالصه شده است كه »آتشى كه شخص مىافروزد ،مانند پيكان كمان اوست«.
به عبارت ديگر ،ھمان طور كه انسان در قبال تيرھايى كه از كمان رھا مىكند،
مسئول است ،در مورد شعلهھاى آتش نيز مسئوليت دارد .ديدگاه ديگر مسئوليت در
قبال آتش را ،به ويژه نسبت به اعمالى كه انسان بدون واسطه و بدون تماس مستقيم
.انجام مىدھد ،بسيار بعيد مىداند
گستره مسائل مربوط به اين قضيه و محدوديتھاى گوناگون مسئوليت ،به مسئله كلى
تعيين كيفر خسارت پيوند خورده است .از اينجا ميان دو مفھوم كلى كه به لحاظ نام و
زيقين(١١)،
ماھيت ،مشابه ھستند ،فرق گذاشته مىشود .آن دو مفھوم ،يكى ِگراما بِنِ
ِ
وضعيتى است كه فرد باعث وارد كردن خسارت مستقيم مىگردد )مثل آنجا كه
گلهاش را در مرتع ھمسايه رھا كند( ،و ديگرى دينا ِد َگرْ ِمه) (١٢است كه به احكام
خطاكاران در وارد كردن خسارت غيرمستقيم مربوط مىشود .يك مثال ساده براى

دومى ،مردى است كه سند متعلق به ديگرى را مىسوزاند .خسارت مستقيم ]ناشى از
اين كار[ از دست رفتن يك تكه كاغذ است كه بدون ترديد ،بايد آن را جبران كند؛ اما
در پى آن ،مالك ممكن است مبلغ زيادى پول نيز از دست بدھد .اين امر مسئله ميزان
مسئوليت در قبال تاوانھايى از اين دست را به ميان مىآورد .آيا بايد سوزاننده را از
كسانى كه خسارت مستقيم وارد مىكنند دانست كه در قبال آن كار مسئوليت مستقيم
دارد ،يا او فقط سبب غيرمباشر خسارت )استنكاف مديون از بازپرداخت دين ،با
استناد به فقدان سند( است و در قبال پيامد عمل خويش فاقد ھرگونه مسؤوليتى است؟
پس از چندين نسل نزاع در اين حوزه ،جمعبندى تلمودى اين شد كه در مقوله دوم،
اگرچه فرد ھيچ گونه مشاركت عملى در وارد كردن خسارت ندارد ،مانند مقوله اول
.مسئول است
ديدگاه اقليت اين بود كه اين قبيل خسارات را بايد نِ ِزق ِشه اِنُو نيكار) (١٣تلقى كرد؛
يعنى خساراتى كه روشن نيستند و بنابراين مسئوليت كيفرى كاملى را به دنبال ندارند.
نمونهاى از اين نوع خسارت ،عمل مردى است كه قربانى سوختنى متعلق به ديگرى
را ُمل ّوث مىسازد .خسارت ممكن است تنھا با لمس كردن قربانى و بدون ھيچ گونه
افراط و تفريط عملىاى ايجاد شود ،اما با اين حال ،اين قربانى ديگر قابل خوردن
نبوده ،تقريبا ً فاقد ارزش است .در اين مورد ،مطابق معيار معمول ،رفتار وارد كننده
خسارت را ،حتى اگر خسارت بسيار شديد باشد ،به ندرت ،عمدى تلقى مىكنند.
عالمانى كه معتقدند در اين نوع خسارات پرداخت تاوان الزامى نيست ،از طرفى
اتفاقنظر دارند كه اين مورد از جمله موارد بىشمارى است كه فرد وارد كننده
خسارت »از قوانين بشرى معاف ،اما مطابق قوانين آسمانى مسئول است«؛ يعنى
ھيچگونه مسئوليت قانونى ندارد ،اما به لحاظ اخالقى موظف است كه خسارت
زيانديده را جبران كند .بنابراين ،دادگاه حق ندارد كه او را به پرداخت خسارت
مجبور سازد ،اما او به لحاظ اخالقى ،موظف است كه به زيانديده غرامت بپردازد.
براى فردى كه به رغم نبود الزام قانونى ،اين وظيفه اخالقى را انجام مىدھد ،سلسله
كاملى از احكام وجود دارد .در اين جا نيز ھَالخاھا كارھايى را كه اين فرد بايد در
مسير ايفاى اين دين اخالقى ،حتى صرفنظر از وجود مسئوليت ،انجام دھد ،مقرر
.مىدارند
مسئله شرعى ديگرى كه درباره كاركردھاى تمام مجموعه حقوق مدنى مطرح
مىشود ،اين پرسش است كه در قضيه ما ُمون ِھميوطال بهسافِق)) (١٤پول مشكوك(
چه بايد كرد؟ اگر براى مبلغى پول )يا شيئى واحد( دو مدعى وجود داشت ،ولى ھيچ
يك از آنھا قادر نبود كه دليل قانعكنندهاى بر مالكيت خود ارائه كند ،چه بايد كرد؟ طبق
يك رويّه قانونى ،مبلغ مورد نزاع ميان ھردو مدعى تقسيم مىشود .احتجاجات مختلفى
در مخالفت با اين ديدگاه مطرح گرديد ،كه در نھايت ،ھم به اين دليل كه چنين رويّهاى
مدعى دروغين را مجازات نمىكند و نيز به اين سبب كه چنين حكمى در بسيارى از
دعاوى ظلم آشكار است ،رد شد؛ زيرا عدالت حكم مىكند كه ھر شىء مورد نزاع،

حتما ً به يكى از طرفين تعلق دارد و محروم ساختن آن طرف از آن شىء منصفانه
نيست .اين احتجاج در مقابل گرايشى كه در پى ايجاد مصالحه ميان مدعىھاست نيز
مطرح است؛ چرا كه مصالحه »صلح« مىآورد نه »حقيقت« .از سوى ديگر ،ديدگاه
مورد قبول ھَالخا اين است كه » ارائه دليل بر عھده مدعى است« و تا وقتى كه مدعى
نتواند صحت ادعاى خود را ثابت كند ،اشياء مورد نزاع در مالكيت متصرف فعلى
باقى خواھد بود .دعاوى پولى زيادى در پرتو ھمين قاعده اصلى حل و فصل شدهاند.
در عمل ،مالكيت از آن كسى است كه مال را در تصرف دارد و ارائه دليل برعھده
طرف مقابل است .دعاوى خاصى وجود دارند كه نمىتوان آنھا را به اين روش حل و
فصل كرد .مثالً زمانى كه ھر دو مدعى ،شيئى را در تصرف داشته باشند يا زمانى كه
ھيچ يك تصرفى در آن نداشته باشند .در بعضى از اين دعاوى ،گاھى قاعده »پول
مشكوك تقسيم خواھد شد« اعمال مىگردد ،در حالى كه در بقيه موارد به قضات تعليم
دادهاند كه طبق قضاوت آزاد خود و بدون ھيچگونه محدوديت قانونى رأى دھند .اين
مسائل و تمام جزئيات آن در تلمود و در بخش اعظم نوشتهھاى تلمودى به طور مفصل
.و عميق بحث شدهاند
ھمين موضوع با يكى از معانى متعدد مفھوم كلى َحزاقا)) (١٥در لغت ،به معناى به
تصرف درآوردن( رابطه دارد .اين اصطالح در تلمود به سه معنى آمده است كه از
لحاظ منطقى تا حدودى با ھم پيوند دارند؛ اگرچه در جزئيات متفاوتندَ .حزاقا يا
تصرف ،اصطالحى شرعى است كه در قوانين مد ّون زيادى كه در آنھا از مسئله
اثبات مالكيت سخن به ميان آمده است ،ھمراه با تفاوتھايى ،وجود دارد .در شريعت
يھودَ ،حزاقا به اموالى مربوط مىشود كه در قبال آنھا قاعده »ارائه دليل بر عھده
مدعى است« ،اعمال مىشود؛ يعنى فرض بر مالك بودن است ،مگر اينكه خالف آن
ثابت گردد .اما َحزاقا از جزئيات ،و نيز ايجاز بيشترى ]نسبت به قاعده ذكرشده
[برخوردار است .اگرچه در ظاھر ،مدعى و نه متصرف ،موظف است كه دليل ارائه
كند ،اما شريعت يھودى براى َحزاقا ،ھمان اعتبارى را كه براى دليل حقيقى
درنظرگرفته ،قائل نشده است .در مسئوليتھاى مدنى اين يك قاعده است كه » َحزاقايى
كه با دليل ھمراه نباشدَ ،حزاقا نيست« .به عبارت ديگر ،تصرف در شىء ،به خودى
خود دليل بر تعلق آن شىء به متصرّف نيست .اين ادعا كه »من ساليان درازى است
كه اين شىء را در تصرف دارم و ھيچكس در قبال آن ادعايى نداشته است« ،اعتبار
چندانى نداردَ .حزاقا تنھا زمانى ارزش پيدا مىكند كه با يك ادعاى مالكيت )معامله،
ارث يا دريافت ھديه( ھمراه باشد و بر اين اساس ،احكام َحزاقا ،ھرگز جانشين احكام
دليل نمىشود .اما در جھت سلب مسئوليت از متصرف براى ارائه دليل بر مالكيت،
ھمچون تبصره آن قاعده عمل مىكند .پس از گذشت يك دوره زمانى معيّن كه در ھر
مورد ،بر اساس ميزان استفاده تعيين شده است ،متصرف ديگر ملزم نيست كه براى
اثبات مالكيت خود دليل خاص ،سند يا شاھد ارائه كند .تنھا كافى است كه تصرف در
اين شىء را به يكى از راهھاى اثبات مالكيت ثابت نمايد .اين قضيه در دعاوى مختلف،

كاربردھاى گوناگونى داشته است .بنابراينَ ،حزاقا قاعدهاى فنى و مبتنى بر اين فرض
است كه در خالل مدت زمان معيّنى ،مالك شىء يا زمين كه درمىيابد از اموال وى
بھرهبردارى غيرقانونى شده است ،بايد اقدامات قانونى مناسبى را براى احقاق حق
خود انجام دھد و اگر مالك در اين مدت اين كار را انجام نداد ،از آن پس متصرف
.ملزم نيست كه تا ابد ،سند خود را حفظ كند
مسئوليت فرد در قبال خسارتى كه شخصا ً وارد مىسازد با خسارتى كه از اموال او
ناشى مىشود كامالً متفاوت است .در اين گونه موارد ،قاعده آدام موعاد لِعُوالم)(١٦
)آدمى ھميشه از قبل ھشدار گرفته است؛ يعنى فقدان قصد ،رفع مسئوليت نمىكند (
اعمال مىشود .ھيچ كس نمىتواند از زير بار مسئوليت اعمالش شانه خالى كند؛ چه
عمل ارتكابى با سوءنيت ھمراه باشد ،و چه از روى غفلت يا بر اثر بىتوجھى به
حقوق ديگران انجام گرفته باشد .تنھا دليلى كه مىتواند او را از اين مسئوليت برھاند،
دليل اُنِس)) (١٧اكراه( است كه براساس آن ،خوانده دعوا بايد اثبات كند كه او در
انجام دادن چنين عملى مجبور بوده است؛ خواه عامل اجبار ،درونى و خارج از كنترل
او باشد ،و خواه اين كار به دليل فقدان قوه تشخيص صورت گرفته باشد )مانند دعاوى
مربوط به كودك و مجنون( .در خساراتى كه بر فرد ديگرى وارد مىآيد ،ميان پنج
مقوله ھَالخايى معروف به ِش ِوت ١ (١٨)،پوى٣ ،ريپوى ١ (١٩)،شت،
ص َعر) (٢١و پِگام)) (٢٢اتالف وقت ،ھزينه درمان ،لطمه به
٣بوشتَ (٢٠)،
شخصيت ،درد ،و خسارت( تمايز وجود دارد؛ تنھا در بعضى از دعاوى واردكننده
خسارت موظّف است كه تمامى اين خسارات را جبران كند ،ولى در بيشتر دعاوى،
جبران تنھا يك يا دو مقوله اھميت دارد .كسى كه ديگرى را مجروح مىسازد ،بايد
براى جبران از كارافتادگى و كاھش ارزش او در بازار كار يا در حوزه مربوط،
خسارت بپردازد .اگر بازوى كسى را قطع كند ،بايد به خاطر از دست رفتن عضوى
از بدن ،مبلغى را ،كه ھر چند گاه نيز تغيير مىكند ،به او بپردازد .به ھمين ترتيب،
كسى كه باعث از بين رفتن زيبايى صورت زن مىگردد ،بايد به خاطر كاستن از
ارزش وى ،خسارت بپردازد؛ اگرچه به توانايى زن براى انجام كار آسيبى وارد نشده
باشد .دسته ديگرى از تاوانھا ،تاوان درد ناشى از جراحت است .البته در مواردى،
تنھا پرداخت ھمين نوع تاوان الزم است؛ چون كه تنھا اثر ضرب و جرح ،درد است.
ِش ِوت تاوان دوران نقاھت فرد آسيب ديده است كه طى آن ،او به ناچار در سركارش
حاضر نمىشود و ريپوى تاوان ھزينه مالى درمان است .اگر بر اثر خسارتى ،به
شخصيت صدمهديده لطمه وارد شود ،بايد غرامت جداگانهاى پرداخت كه با توجه به
.زمان ،مكان و جز آن ،پرداخت آن ،معيارھاى گوناگونى دارد
تمام اين پرداختھا ،مانند بيشتر جبران خسارتھايى كه جزء مسئوليتھاى مدنى به
شمار آمدهاند ،از لزوم جبران خسارت شخص زيانديده حكايت مىكنند .در تورات نيز
دينِه قِناسُوت)(٢٣مطرح است كه مطابق آن ،ھر كسى كه موجب صدمهاى مىشود،
عالوه بر جبران خسارت وارد شده ،بايد جزاى نقدى نيز بپردازد .ھَالخاى تلمودى

بيان مىكند كه در ھر مورد كه تورات به پرداخت خسارت حكم كرده است اما مقدار
پرداختى ،خسارت واقعى را جبران نمىكند ،بايد آن را جزاى نقدى به حساب آورد؛
حتى اگر كمتر از ھزينه واقعى خسارت باشد .مجازاتھاى نقدى آن دسته از احكام
شرعى تورات است كه دزد را موظف مىكند تا دو برابر مبلغ دزدى به زيانديده
بپردازد ،يا او را به پرداخت چھار يا پنج برابر قيمت گاو يا گوسفند ملزم مىكند .ميان
قوانين مربوط به جزاى نقدى تفاوتھايى وجود دارد .از آن جا كه تمام دعاوى پولى
براى اجراى عدالت و براى تنظيم زندگى عادى مھم ھستند ،ھر دادگاه صالحى
مىتواند به آنھا رسيدگى كند؛ در حالى كه براى رسيدگى به مسئله جزاى نقدى،
قضاتى با صالحيت و اختيارات ويژه الزم است .از اوايل قرون ميانه كه نصب خاص
.لغو گرديد ،قوانين مربوط به جزاى نقدى تنھا در دعاوى استثنايى اعمال مىشد
قلمرو ديگر حقوق مدنى مربوط به مسئوليت درباره موضوعى است كه در اصطالح
تلمود از آن به احكام شو ْمريم )امانتداران( ياد مىشود ،كه مسئوليت فرد را در قبال
اموال ديگران كه نزد او به امانت گذاشته شده است ،بيان مىكند .شو ِمرھا به چھار
نوع تقسيم مىشوند و تلمود تمامى اين انواع چھارگانه را شرح داده است:
شو ِمرحينام)) (٢٤امانتدار مجانى( كه داراى مسئوليت كمترى است؛ و شو ِمر
ساخار)) (٢٥امانتدار مزدبگير( ،سوخر)) (٢٦مستأجر( و ُشوئِل)) (٢٧قرض
گيرنده( كه مسئوليتشان سنگينتر است .از آنجا كه متن كتاب مقدس ھميشه روشن
نبوده است ،تلمود مسئوليت دقيق ھر يك را مشخص كرده است .براى نمونه ،كتاب
مقدس درباره مستأجر تنھا به اشارهاى غامض و مبھم اكتفا كرده است» :اگر آن كرايه
شد ،به او اجرت نبايد داد) «.سفر خروج  (٢٢:١٥تلمود از زمان و مكان اعمال
احكام شو ِمرھا در زندگى روزمره نيز بهطور مفصل بحث كرده است؛ چرا كه تمايز
نظرى ھميشه روشن نيست و گاھى تعيين وضعيت امانتدار و ميزان مسئوليت او
دشوار است .از باب نمونه ،درباره فردى كه اشياء گمشدهاى را پيدا مىكند
اختالفنظر كامالً بارزى وجود دارد :آيا مسئوليت اين شخص مانند مسئوليت
دار مجانى است يا مانند نگھدارنده مزدبگير؟
امانت ِ
در تورات ،احكام شومرھا با احكام مربوط به قسمھا پيوند خورده است؛ ]مثالً[ در
قضايايى كه امانتدار ،چيزى را گم مىكند و حتى از پذيرش اين كه آن چيز براى
نگھدارى در اختيار او گذاشته شده است سر باز مىزند ،يا تفسير ديگرى از
مسئوليتش بيان مىكند ،يا ادعا مىكند كه شىء به گونهاى كه مسئوليت را از وى سلب
مىكند ،از او گرفته شده است )مثالً ادعاى راھزنى كند ،كه بيشتر مسئوليتھا را از
بين مىبرد( ،و يا اين كه طرفين بر روى قيمت شىء مفقود شده اختالف نظر پيدا كنند.
دعواھايى نيز وجود دارد كه از آنھا مىتوان با اداى شھادت شھود يا ارائه داليل كتبى،
به حقيقت قضايى دست يافت .اما در بسيارى از دعاوى ،با دو ادعاى متعارض مواجه
ھستيم كه نمىتوان آن را كامالً ارزيابى كرد و ھمين امر موجب مىشود كه قانون،
خوانده را به انجام سوگند ،مبنى بر اين كه »او به دسترنج ھمسايهاش دست درازى

نكرده است« ،ملزم سازد .پس از سوگند خوردن ،متھم تبرئه مىشود .اين سوگندھا يك
شرط دارد و آن اينكه تنھا در جايى انجام سوگند الزم است ،كه تنھا يك شاھد بر
مجرميت متھم شھادت دھد )تورات بر شھادت دو شاھد تأكيد دارد( ،يا زمانى كه
خوانده بخشى از ادعا را بپذيرد؛ يعنى اصل دعوا را مىپذيرد ولى به جزئيات آن
معترض است .انجام چنين سوگندى ،كه بعدھا براى تمايز ميان آن و سوگندھايى كه
حكيمان وضع كرده بودند ،به »سوگند تورات« شھرت يافت ،با تشريفات خاص ھمراه
.بود؛ متھم در حالى كه شىء مقدسى را در دست داشت ،سوگند ياد مىكرد
در عصر تلمودى ،نوع ديگرى از سوگند به نام ِشووع ْ
َت ِھ ِست)) (٢٨سوگند معافيت(،
منسوب به اِمورا راو نحمان به سوگندھاى دعاوى مالى اضافه شد كه خوانده ،حتى
اگر ھيچ يك از جزئيات اتھام را نمىپذيرفت ،آن سوگند را به جا مىآورد .ظاھراً چنين
سوگندى با ھدف تنظيم روابط اجتماعى موجود ،پس از آن كه مردم براى پرھيز از
سوگند به انكار اتھامات روى آوردند ،وضع شده بود .شايان ذكر است كه تأكيد بر
مسئوليت سنگينى كه در انتظار بود و ترس از سوگند دروغخوردن حتى از روى
اشتباه ،پرھيز از انجام تمامى سوگندھا ،و ترجيح اظھارات بدون سوگند را شدت
.بخشيد
ھَالخاھاى مربوط به اشياء گم شده با احكام شو ِمرھا پيوند خورده است .تورات يابنده
را ملزم كرده است كه آن شىء را به صاحبش بازگرداند و عالوه بر منع از تصاحب
آن شىء ،بىتفاوتى نسبت به آن را نيز جايز ندانسته است .در مواردى كه يابنده با
شىء يا صاحب آن آشنا باشد ،اجراى اين حكم آسان است؛ اما در بسيارى موارد ،اين
امر موجب بروز مشكالتى مىشود و بعضا ً غيرقابلاجراست .ھَالخا تالش دارد تا
اشياء قابلشناسايى ،كه بايد به صاحبش بر گردد ،و اشياء غيرقابلشناسايى را تعريف
كند .براى نمونه ،پول ،با آنكه ممكن است كامالً نشانهدار و مشخص باشد ،از اشياء
گمشده قابلبازگشت به شمار نمىآيد؛ چون عرف رايج درباره پول ،دست به دستشدن
بين افراد است و ھر كسى ممكن است ثابت كند كه فالن اسكناس يا سكه ،زمانى در
تصرف او بوده است ،اما معموالً قادر نيست دليلى بر اين كه او آخرين مالك آن بوده
است ،ارائه كند .كليد حل بسيارى از اين ھَالخاھا مفھوم كلى يِئوش) (٢٩است .يعنى با
گذشت مدت زمانى معيّن كه احتمال پيدا شدن شىء گم شده كم شود ،رابطه رسمى
مالكيت قطع مىشود و از آن پس ،آن شىء ِھ ْفقِر)) (٣٠بىمدعى  -مجھول المالك( به
.شمار مىآيد و يابنده مىتواند آن را مالك شود
مسئله يِئُوش بِعاليم)) (٣١يأس مالكان( درجايى كه احكام دزدى و راھزنى مطرح
است ،مؤثر خواھد بود .با آن كه از نظر دينى ،دزدى حرام است ،در شريعت يھودى
از آن به عنوان جرمى مدنى ياد مىشود ،نه عملى كيفرى كه مستلزم مجازات بدنى
باشد .دزد ملزم است مال دزدى را برگرداند و در موارد معيّنى ،جزاى نقدى )معادل
دو برابر قيمت كاالى مسروقه يا بيشتر( نيز به مالك بپردازد ،اما ھيچگونه مجازات
ديگرى را متحمل نخواھد شد .مطالعه در ماھيت مال دزدى ،خود مستلزم گفتوگو در

باره بعضى از مباحث است :مال دزديده شده تا چه زمانى جزء اموال مالك به حساب
مىآيد؟ چه زمانى به ملكيّت سارق درمىآيد؟ چه كسى به جاى استرداد آن مال ،ملزم
به پرداخت قيمت آن است؟ در بحث از اين موضوع دو نكته روشنگر وجود دارد كه
در ھَالخا مطرح شدهاند .يكى از آنھا درباره يِئُوش است :پس از سپرى شدن مدت
زمان معيّن ،يا از زمانى كه مالك اظھاراتى )نه حتما ً رسمى( كرده باشد مبنى بر اينكه
ديگر از بازگشت شىء مزبور نااميد شده است ،مال دزدى جزء اموال دزد مىشود.
اگر سارق در اصل شىء دزدى تغييرى ايجاد كند كه قابل بازگشت نباشد ،يا به طرز
قابل مالحظهاى آن را دگرگون سازد )مثالً چوبى را كه دزديده به اثاثيه مبدل كند(،
مالك اصلى از حق خود نسبت به اصل چوب محروم مىشود؛ در عين حال كه حق
دارد از دزد ،غرامت دريافت كند .اين مسئله در عمل ،مشكالتى را پديد مىآورد .مثالً
وقتى كه قيمت شىء دزديده شده افزايش مىيابد ،سارق بايد كدام قيمت را بپردازد؟
قيمت زمان دزدى يا قيمت زمان پرداخت غرامت؟ اگر سارق مال دزديده شده را به
ديگرى بفروشد چه اتفاقى مىافتد؟ آيا مالك اصلى مىتوانداز مالك جديد ،شىء دزدى
را طلب كند ،يا تنھا مىتواند از دزد غرامت بگيرد؟
شايان يادآورى است كه ھَالخا به شيوهاى بسيار غيرعادى ،ميان دزدى و راھزنى
تفاوت قائل مىشود .دزد گاھى جزاى نقدى مىپردازد ،اما راھزن كه آشكارا و با به
كارگيرى زور ،دست به سرقت مىزند ،تنھا ملزم به استرداد مال دزدى يا پرداخت
قيمت برابر است .توجيه تلمود جالب توجه است :راھزن برتر از دزد است؛ چون
آشكارا دست به سرقت مىزند و موضع او در برابر خدا و سرپيچى از فرمانھاى وى
و ارتكاب راھزنى ،عيان است و ترس و شرمندگى ندارد .اما دزد با پنھان كردن خود
از ديگران ،نشان مىدھد كه از آنھا بيش از خدا مىترسد؛ از اينرو ،او بايد جزاى
.نقدى نيز بپردازد
جايى كه ھَالخاى مربوط به دزدى مطرح است ،اموال و روش معامله آنھا اھميت
زيادى دارد و در واقع ،موضوع كليدى در بسيارى از حوزهھاى حقوق مدنى شمرده
مىشود .درباره مسئله انتقال مالكيت ،ھميشه اين سؤال مطرح است كه دقيقا ً در چه
نقطهاى كاال انتقال يافته ،در تملك خريدار قرار مىگيرد؟ اين پرسش جنبهھاى
گوناگونى دارد :فسخ معامله تا چه مرحلهاى مجاز است؟ و چه زمانى پايان معامله
محسوب مىشود؟ اگر كااليى در حال انتقال ،آسيب ببيند ،گم شود و يا ارزش آن باال
برود ،چه كسى مسئول اين پيامدھاست؟ بر اساس ھَالخا ،كاال از طريق يكى از چند
روش معيّن براى معامله ،منتقل مىشود ،كه با توجه به نوع كاال فرق دارد .حكيمان
درباره اين كه آيا مطرح شدن مفھوم ِمشيخا)) (٣٢قبض( ،به عنوان يك روش اصلى
در معامله اموال منقول در احكام مربوط به اموال اصالت دارد ،يا بعداً افزوده شده
است تا در مقابل نقض قانون از سوى فروشنده از خريدار حمايت كند ،اختالفنظر
دارند) .فروشنده مىتوانست ادعاكند كه شىء موردمعامله پس ازفروش،سوخته يا
).آسيبديده است؛ حتى اگر چنين خسارتى قبل ازمعامله اتفاق مىافتاد

در ھر حال ،انتقال كاالھا درعمل با گرفتن و كشيدن يا حركتدادن ،صورت مىگرفت
و اين ضابطه در امور غيرعينى نيز جارى بود .به ھمين خاطر ،در قوانين خريد و
فروش تعيين شده است كه اگر يكى از طرفين ،يكى از كاالھا را »قبض« كند ،معامله
منعقد مىشود .ھَالخا مفھوم كلى قينيان اَ َگوْ سودار) (٣٣را ايجاد كرده است تا ايفاى
تعھدات را تضمين كند .طرف قرارداد عمل نمادي ِن قبض كااليى مانند برداشتن سودار
)سرپوش( را انجام مىدھد و آن را از قبض ديگرى بيرون مىكشد .اين عمل بيانگر
انعقاد قانونى قرارداد است و زان پس ،نمىتوان آن را فسخ كرد .اين عمل كسب
مالكيت در حوزهھاى زيادى از ھَالخا تأسيس شد تا به اعمال شرعى مختلف ،نظير
گنجاندن ضمانت در عقد ازدواج ،انتقال اموال از طريق ھبه ،توافق طرفين براى
.ارجاع به داورى ،و مانند آن ،اعتبار بخشد
تلمود در كنار تبيين اين مسائل ،به مسئله نظام پولى دو فلزى)) (٣٤طال و نقره( نيز
مىپردازد .آيا مبناى نظام پولى ،نقره است يا طال؟ آيا نقره پول رايج اصلى و طال
»كاال« است يا به عكس؟ حكيمان تلمودى ھرگز به اتفاق نظر كامل در اين مسئله
.دست نيافتند
احكام مربوط به خريد و فروش به پرسشھايى درباره تجارت منصفانه و اشتباه قابل
گذشت در سود ناخالص نيز مىپردازد .معموالً فرض بر اين است كه در صد اين سود
بايد يك ششم ارزش كاالھا باشد؛ اگرچه اين مطلب اجماعى نيست .اگر يكى از طرفين
در نرخ گذارى ،به خطا ،كمتر از اين مقرّر مىكرد فرض بر اين بود كه او از حق
خود دست كشيده است .در عين حال ،اگر درصد خطا باالتر مىبود معامله باطل
مىشد .ھمين درصد براى كسب سودى منصفانه براى تاجرانى كه در كار عمده
فروشى مواد غذايى بودند نيز در نظر گرفته شده است؛ سود باالتر از اين مقدار،
گرانفروشى تلقى و از اينرو ،عملى غيراخالقى و حتى از نظر قانونى قابل مجازات
دانسته مىشد .در مجموع ،حقوق تجارت داراى جايگاھى دوگانه است؛ زيرا ممكن
است كه بعضى اعمال از نظر رسمى قانونى باشند ولى از لحاظ اخالقى عملى ناپسند
تلقى شوند] .مثالً[ از لحاظ قانونى ،مردى كه در قبال كاالھا پولى پرداخت يا دريافت
مىكند ،پيش از انعقاد قرارداد ،ھر زمان كه خواست مىتواند نظرش را تغيير دھد؛
اما با اين كار متقلب خوانده مىشود و حتى درباره او مىتوان گفت» :آن خدايى كه
».قوم لوط را مجازات كرد ،كسى را كه بر گفتار خويش ثابت نباشد عقاب مىكند
در احكام بيع از تفسير موافقتنامهھا و قراردادھا نيز بحث مىشود .تغيير گريزناپذير
اين قوانين با مالحظه شرايط زمان و مكان ،امرى پذيرفته شده است .با وجود اين،
تالشھايى براى بيان تعريفھاى جامع از مشكالت گوناگون انجام گرفته است .براى
نمونه ]مى توان اين سؤاالت رامطرح كرد[ :اجاره يافروش مسكن مستلزم چه چيزى
است؟ فروشنده به عنوان يك طرف معامله چه چيزى را انتقال مىدھد؟ فروش زمين
شامل چه چيزھايى است؟

در احكام كار كه درباره كارگران تماموقت و پارهوقت ،صنعتگران و مقاطعهكاران،
مستأجران و موجران است ،شرايط متغير نيز عوامل مھمى ھستند .با آن كه در اين
موارد ،حقوق سرزمينى مالك است ،احكام مفصلى نيز در قالب رھنمودھاى عام بيان
شده است تا در جايى كه مقررات كامالً مدونى وجود ندارد ،يا حقوق محلى به اندازه
كافى روشن نيست ،به آنھا عمل شود .چند نكته اساسى در حقوق كار وجود دارد كه
يكى از مھمترين آنھا حق كارگر در رھا كردن كار است .اين مسئله گرچه ريشه
كالمى دارد ،در اين حوزه نيز به كار گرفته شده است .تورات مىگويد» :بنىاسرائيل
غالم من ھستند) «.الويان  (٢٥:٥٥از اين آيه چنين نتيجهگيرى مىشود كه
بنىاسرائيل نمىتوانند »غالم غالمان« باشند؛ پس يك كارگر حق دارد ھر زمانى كه
خواست دست از كار بكشد و كار فرما نمىتواند او را به پايان رساندن وظيفهاش
مجبور سازد .با وجود اين ،تعادل جالبى را ميان اين مفھوم و مفھوم كلى عدالت
مىيابيم؛ از يك سو كارگر مىتواند از اجراى وظيفهاى كه به او محول شده است
سرباز زند و از سوى ديگر ،كارفرما حق دارد كه از او به خاطر واردآوردن خسارت
شكايت كند .اين حق شكايت دوجانبه است؛ كارفرمايى كه كارگرى را به كار دعوت
مىكند اما او را به كار نمىگيرد نيز بايد خسارت بپردازد .اين مجموعه احكام كه ھم
به كارگر حق مىدھد كه دست به اعتصاب بزند و ھم در عين حال ،به نحو مؤثرى
مانع از سوءاستفاده از اين حق مىشود ،وضعيتى را پديد مىآورد كه در آن ،كارگر و
كارفرما موظف ھستند ھر زمانى كه شرايط كاركردن يا وضعيت دستمزدھا تغيير
كرد ،با ھم مصالحه كنند .از اين رو ،احتمال وقوع اعتصابھاى »غير مجاز« كم
.مىشود
حكم ديگرى ھم درباره كار وجود دارد كه آن نيز مبتنى بر مفاھيم تورات است؛ تأخير
در پرداخت دستمزد ممنوع است .كارفرما موظف است كه اندكى پس از اتمام كار،
مزد كارگر را بپردازد .عالوه بر اين ،اين مسئله از جمله موارد استثنايى و نادرى
دانسته شده است كه در صورت ترديد در پرداخت مزد ،مدعى )در اين جا ،كارگر(
.سوگند ياد مىكند و مبلغ ادعايى را دريافت مىكند
قراردادھاى كوتاهمدت كار يا سفارش دادن كار به صنعتگران ،معموالً به صورت
شفاھى و بدون تعيين ھر گونه شروط اضافى صورت مىگرفت و فرض بر اين بود
كه »ھمه چيز مطابق حقوق محلى انجام گرفته است« .در اينجا ،تنھا با يك استثنا
مواجه مىشويم؛ قضيه حكيمى كه به پسرش توصيه كرده بود كه از پيش با كارگرانش
شرط كند كه بابت غذايى كه براى آنھا تھيه مىكند از مزد آنھا كم خواھد كرد.
استثنابودن اين امر از آن جھت است كه با غذا دادن در زمان ھايى كه خود كارفرما
تعيين كرده است ،وظيفه وى در قبال كارگران به عنوان »فرزندان ابراھيم ،اسحاق و
يعقوب« انجام نمىشود .اما اين يك ديدگاه استثنايى بود و طبق ھَالخا »قانون
.سرزمين« در ھمه حال حاكم است

در قراردادھاى بلندمدت كار نظير قراردادھاى مربوط به اجاره زمين ،توافقنامه
نوشتارى ،تنظيم مىشد .احكام سندھا پرسشھاى ھَالخايى بىشمارى را دربرداشت.
يكى از آنھا درباره اعتبار تضمين براى پرداخت جزاى نقدى در صورت عدم اجراى
تعھد بود .در قراردادھاى خاصى ،جزاھاى نقدى بسيار بااليى تعيين مىشد تا باعث
ايجاد فشار بر روى طرف سرپيچىكننده شود و ]بنابراين [،اين سؤال به وجود آمد كه
آيا چنين سندى از لحاظ شرعى معتبر است؟ اين مشكل به منازعه اصلى تلمودى
درباره اَ ْس َم ْختا) (٣٥برمى گردد ،كه به معناى ضمانت يا موافقت با پرداخت جزاى
نقدى در قبال عدم اجراى قرارداد در زمانى است كه ضامن به روشنى مىداند كه
قدرت حل مشكل را ندارد .ديدگاه اكثريت در ميان حكيمان نخستين اين بود كه اين نوع
ضمانت قانونى نيست و ھر كسى كه بر كنار گذاشتن مبلغ پرداختى براى جزاى نقدى
اصرار ورزد دزد شمرده مىشود .معموالً در مورد مطالبات پولى اغراقآميز ،در
اسناد به اسمختا اشاره مىشود؛ چون مردى كه چنين تعھدى را امضا مىكند ،قصد
واقعى پرداخت اين مبلغ ]= جزاى نقدى[ را ندارد و كامالً مطمئن است كه ھيچگاه
نيازى به آن نخواھد بود .خالصه اين كه ،حكيمان بر اين عقيده بودند كه ھر نوع
ضمانتى كه مسبوق به قصد حقيقى نباشد ،معتبر نيست .جزاى نقدى كه به عنوان تاوان
زيان واقعى پرداخت مىشود ،اسمختا نيست؛ اگرچه در اينجا نيز ديدگاهھاى متفاوتى
وجود دارد .ھمچنين ،در پرتو اسمختا ما مىتوانيم دريابيم كه چرا حكيمان ھمه انواع
شرط بندى را نوعى راھزنى تلقى مىكردند .چون در قمار ،بازنده اعتقاد راسخ دارد
كه برنده مىشود و بنابراين ،در پرداخت آن ]مبلغى كه در قمار مىبازد[ قصد جدى
.ندارد
ً
مسئله شروط مندرج در قرارداد صرفا بخشى از بافت حقوق مدنى نيست ،بلكه با
احكام زناشويى )ازدواج يا طالق كه طبق شرايط خاصى انجام گرفته باشد( و احكام
ديگر نيز رابطه دارد .عالوه بر مسئله شروط غيرقانونى )مانند جزاى نقدى بنا به
عقيده بعضى از مكاتب فكرى ،يا گنجاندن شرطى در طالقنامه كه زن را از ازدواج
مجدد منع كند( ،مشكل رابطه شرايط با پيكره قرارداد نيز مطرح است .چه زمانى
بطالن شرايط موجب بىاعتبارى كل قرارداد مىشود و چه شروطى به رغم الزامآور
بودن ،جزء جدايىناپذير قرارداد نيستند؟ در بعضى از قراردادھا كامالً روشن نشده
است كه مالك قابل اجرا بودن شروط چه زمانى است .آيا منظور از قابليت اجرا زمان
به اجرا درآمدن قرار داد است يا زمان امضا شدن قرارداد؟
بحثھاى ديگر به تاريخ بعضى از اسناد و قراردادھا و شيوه تصديق سند توسط
شھود ،اختصاص دارند .براى نمونه ،حكيمان ميان ديون شفاھى و ديونى كه با سند
وامضاى شھود تنظيم شده باشند ،تفاوت قائل شدهاند .ديون نوع اخير ،تعھدى عام ايجاد
مىكنند؛ چون در بيشتر اينگونه اسناد ،اَحْ رايُوت نِخاسيم)) (٣٦مسئوليت در قبال
اموال ،يعنى در گرو دين بودن تمام اموال قرض گيرنده( نيز وجود دارد؛ پس
قرضدھنده در صورتى كه طلب او پرداخت نشده باشد ،مجاز است كه مبلغى برابر با

مبلغ دين ،از اموال و دارايىھاى مديون برداشت كند .در اين گونه موارد ،در گرو
بودن اموال از زمان تنظيم سند اعتبار خواھد داشت و اگر مديون اموالش را پس از آن
بفروشد ،داين مجاز است كه طلب خود را با توسل به زور از خريدار دريافت كند )يا
به اصطالح تلمودْ ،
ليطرُف) (٣٧يعنى شكار كند( .و درمقابل ،خريدار نيز مىتواند از
فروشنده غرامت بخواھد .تمامى اين شروط درباره قراردادھاى كتبىاى كه به امضاى
شھود رسيدهاند اعمال مىشوند؛ اما توافقھاى شفاھى يا اسناد دستنوشتهاى كه
امضاى شھود در آنھا نباشد )مانند دستنوشته مديون( ،با آن كه براى خود مديون
الزامآور ھستند ،اسناد عمومى محسوب نمىشوند و نمىتوان بر اساس آنھا خريدار را
.به استرداد اموال واداشت
از آنجا كه ھر فردى در طول زندگىاش ،برخى تعھدات را به عھده مىگيرد  -عقد
ازدواج يك نمونه از اين تعھدات است  -ھميشه پرسشھايى درباره اينكه چگونه بايد
اموال باقىمانده را تقسيم كرد مطرح است .مواردى نيز پيش مىآيد كه در آنھا دو سند
دستنوشته متعارض در يك تاريخ نوشته شدهاند .در اورشليم ،رويّه اين بود كه ساعت
نوشتن سند را نيز ثبت مىكردند؛ اما اين كار در جاھاى ديگر معمول نبود و در
نتيجه ،پيچيدگىھايى را به دنبال داشت .حكيمان از مشكل »اسناد متقدم« كه تاريخ
واقعى سند مربوط به زمانى پس از تاريخ مذكور در آن بود نيز بحث كردند ،كه ھدف
از آن ،ھميشه اين بود كه تبانى ميان طرفين قرارداد عليه خريداران آينده را بىاثر
سازد» .اسناد متأخر« به رغم بىدقتىھا ،مورد قبول بودند .دو نوع سند اصلى وجود
داشت :اسناد ساده ]يا عادى[ كه در آنھا ،امضاى شھود به متن نوشته افزوده مىشد و
براى آن دو شاھد كفايت مىكرد ،و ديگرى نوع خاصى از سند بود كه چون در چند
برگ و به روشى خاص تنظيم مىشد و ھر برگ آن به امضاى يكى از شاھدان
مىرسيد ،مطمئنتر بود .ھَالخاى مربوط به اسناد شرعى ،پردامنه و پيچيده بوده ،با
بحثھايى درباره مورد اعتماد بودن شھود ،يا احتمال جعل و مانند آن ھمراه است.
.گائونھا آثار متعددى را در شرح فراگير اين نوع قانونگذارى تلمودى تأليف كردهاند
احكام ارث نيز در قانون حقوق مدنى آمده است .در اينجا نيز بايد احكام اصلى را در
تورات ،و شرح آن را در تلمود جستوجو كرد .اساساً ،حكيمان تلمودى معتقد بودند
كه مرد نبايد درباره توزيع اموالش پس از مرگ ،به دلخواه خود تصميم بگيرد و
شريعت ھميشه بر خواستھاى فرد فوت شده حاكم است .مالك مىتواند براى فرار از
احكام ارث اموالش را در زمان حيات خود ]به ديگرى[ انتقال دھد .دستور عملھاى
شرعى ويژهاى براى تسھيل اين امر وجود دارد .حكيمان انتقال اموال از يك پسر به
پسر ديگر را ،حتى در زمان حيات مالك و با فرض انتقال از پسر بدكردار به پسر
وظيفهشناس ،نيز نادرست مىدانند .قوانين اصلى ارث ،دعواى پيش از وفات را به
وارثان فرد فوت شده منتقل كردهاند؛ در عين حال ،پسران و فرزندان آنھا بر دختران
)دختر پسر متوفّا نيز بر دختر متوفّا مقدم است (.اگر متوفّا فرزندى
متوفّا مقدم ھستند.
ِ
نداشت ،ميراث او به پدر يا جد وى مىرسد .قاعده اين است كه »پدر فرد فوت شده بر

تمام برادران متوفا مقدم است« .بر اين اساس ،اگر برادر يا عمو و نبود ،در سوابق
خانواده تحقيق مىشود تا مردى را كه به لحاظ پسرانش زنده است ،بيابند؛ اما در
عمل ،تعيين اين فرد چندان ساده نبود؛ چنان كه كتوبا تعھدات خاصى را نسبت به زن
.و فرزندان وى تعيين كرده بود
حقوق مدنى به مراتب مفصلتر و جامعتر از آن است كه اين تحقيق كوتاه بتواند آن را
شرح دھد و بحثھاى آن ،در فضاى عمومى تلمود ،مجموعهاى از راهحلھا براى
.مشكالت عملى ،به ھمراه شرحھا و تخمينھاست
...................) Anotates (.................
1) tonomam ienid .
2) dnal eht fo motsuC" eht .
3) rekfeh nid teb rekfeH .
4) nerek .
5) mat .
6) daum .
7) nehs .
8) leger .
9) rob .
10) hse .
11) nikizen-eb amarg .
12) iemrag-ed anid .
13) rakin one-ehs kezen .
14) kefas-eb latuim-ah nomam .
15) hakazah .
16) 1malo-el daum mada .
17) sseno .
18) tevehs .
19) iupir .
20) tehsob .
21) ra'azt .
22) magep .
23) tosanek ienid .
24) manih remohs .
25) rahkas remohs .

26) rehkos .
27) leohs .
28) teseh ta'uvehs .
29) hsu'ey .
30) rekfeh .
31) mila'eb hsu'ey .
32) hahkihsem .
33) 2radus vaga naynik .
34) msilatem-ib .
35) athkamsa .
36) misahken tuyarha .
37) fortil .

20
حقوق كيفرى
از نظر تلمود ،بين حقوق كيفرى و مدنى ھيچ تفاوت بنيادينى وجود ندارد؛ درست
ھمانگونه كه ميان ارتكاب جرم توسط فردى بر ضد ديگرى ،و گناه دينى »ميان انسان
و خدا« تمايز آشكارى وجود ندارد .اين كتاب تمام حوزهھاى فعاليت شرعى را تنھا،
وجوه گوناگون يك مجموعه فراگير آموزش مىبيند .درعين حال ،تفاوتھايى چند ميان
احكام مربوط به امور مالى واحكام جرايم جزايى ومجازات جسمانى مقرر شده است.
درعمل ،نگرش به سرشت فراگير نظام حقوقى به عنوان يك كل ،تقريبا ً تنھا درباره
.ھَالخاھايى صادق است كه در آنھا از مجازات جسمانى بحث شده است
اين نظام حقوقى ،در بخش اعظم دوره ميشنايى و نيز در دوره تلمودى ،ديگر يك واحد
فراگير نبود و حتى در سراسر دوران معبد دوم نيز در تمام نسلھا الزم االجرا نبود.
اين وضعيت تا حد زيادى ،در پى استقالل داخلى قوم يھود به وجود آمد كه بايد به
مرحلهاى مىرسيد كه عليه كسانى كه نسبت به شريعت موسى تعدى مىورزيدند ،اقدام
شديدى به عمل آيد .خودمختارى نسبتا ً زيادى كه در بسيارى از اجتماعات يھودى در
سراسر جھان وجود داشت ،عموما ً پس از خاتمه يافتن ِسميخا )انتصاب( گسترش يافت
و شريعت يھودى ديگر نتوانست حكم فرما باشدِ .سميخا تشريفاتى قديمى براى انتقال
قدرت قضايى از ربى به شاگرد است .اين زنجيره قدرت از نصب يوشع به دست
موسى تا آغاز قرون وسطى ،در تمام دورهھا تداوم يافت .ما دست كم يك مورد را در
عصر ميشنايى سراغ داريم كه در آن ،تنھا يك دانشمند منصوب مىزيست؛ حكيمى
مقدس كه از قانون رومى منع ِسميخا سرپيچى كرد و زندگى خويش را صرف پنج
شاگرد كرد تا ايشان سنت شرعى يھودى را ادامه دھند .اما از آن جا كه بر اساس
تورات ،انتصاب فقط در فلسطين مىتوانست انجام شود و حاكمان بيزانسى اين كشور،
بيش از پيش ،شيوهھاى سركوب بىرحمانهاى را در پيش گرفته بودند ،اين سنت به
تدريج از ميان رفت و تالشھاى بعدى براى احياى آن نيز ناموفق از كار درآمد .اين
واقعيت را كه اين نظام قضايى فراگير ،تقريبا ً خيلى زود نابود شد ،نبايد به معناى ترك
فرمان بردارى از جانب قوم يھود تلقى كرد ،بلكه آنھا كوشيدند تا خودشان را با
وضعيتى وفق دھند كه در آن ،موقتا ً بايد از تنظيم زندگىشان مطابق با احكام شرعى
.فراگير دست بكشند
حقوق مدنى داراى سه رتبه قضايى بود كه تا حدى در عرض ھم كار مىكردند.
عالىترين آنھا دادگاھى متشكل از سه قاضى منصوب بود كه اختيار داشت در مورد
احكام غرامت و نيز دعاوى مالى حكم صادر كند .پايينتر از آن ،دادگاھى مركب از
سه قاضى غيرمنصوب ) ِھ ْديُوطُوت() (١قرار داشت ،كه طرفين دعوا گاھى با توافق
و رضايت ،ھر سه آنھا را انتخاب مىكردند و گاھى ھر يك از طرفين يك قاضى را

انتخاب مىكرد و سپس اين دو قاضى ،عضو سوم دادگاه را برمىگزيدند .دادگاهھاى
افراد غيرمنصوب ،گاھى ھيأتھاى داورىاى بودند كه از طرفين دعوا درخواست
سازش پيشنھادى توافق كنند .ولى گاھى اين دادگاه
مىكردند كه از پيش ،بر پذيرش
ِ
آراء مستقلى صادر مىكرد و گرچه قضات توسط اصحاب دعوا انتخاب مىشدند ،آنھا
مجاز نبودند كه حكم نھايى را رد كنند .وانگھى ،از آن جا كه نظام شرعى يھودى بر
اساس سلسله مراتب نبود ،دادگاه عالى استيناف وجود نداشت .در مواردى كه دادگاه
ھديوطوت ،به اين دليل كه اعضاى آن به قدر كافى با ھَالخا آشنا نبودند ،در صدور
حكم مرتكب خطا مىشد ،دوباره ھمان دادگاه يا دادگاه ديگر به مسئله رسيدگى مىكرد.
اگر حكم سبب خسارت جبرانناپذيرى شده بود ،قضات مكلّف بودند كه خسارت طرف
زيانديده را جبران كنند .اما در دادگاه قضات خبره وضع به گونهاى ديگر بود؛ اينان
از جبران خسارت حتى در صورت اشتباه نيز معاف بودند .دادگاھى كه از قاضى
واحد منصوب تشكيل مىشد ،با دادگاه مركب از سه قاضى غيرمنصوب ،ھم پايه بود
و آن قاضى در مواردى اختيار داشت كه به تنھايى ،حكم صادر كند .در برابر اين
اختيار ،اين قاعده ضرورى  -كه به خاطر مسائل اخالقى معتبر بود و نه از لحاظ
قانونى  -وجود داشت كه ھيچ قاضىاى نبايد به تنھايى به قضاوت بنشيند .بنابراين،
حتى وقتى كه َديّان) =] (٢قاضى باتجربهاى در عمل ،تنھا داور بود ،طبق رسم ،بايد
دو قاضى ديگر كه حتى االمكان آنھا نيز باتجربه بودند ،تعيين مىشدند تا باوى به
داورى بنشيند و در اين مسئوليت سنگي ِن قضايى شريك شوند .دادگا ِه متشكل از سه
متخصص داراى بيشترين اختيار بود؛ زيرا بر اساس ھَالخا ،مىتوانست حتى به
.مجازات جسمانى ،جز اعدام ،حكم كند
دادگاھى خاص كه مركب از بيست و سه قاضى و معروف به َس ْن ِھ ْد ِره قِطَنّا)(٣
)سنھدرين كوچك( بود ،به جرايم مستوجب اعدام رسيدگى مىكرد .عالوه بر انتصابى
بودن تمام اين قاضيان ،ضوابط دقيق ديگرى نيز بايد رعايت مىشد .از آن جا كه
دستور عملھايى ثابت خطاب به دادگاهھا وجود داشت كه حتىاالمكان از صدور
مجازات مرگ خوددارى ورزند ،رسم بر اين بود كه ھر كس را كه از رعايت رفتار
منصفانه نسبت به متھم ناتوان مىيافتند ،از ھيأت قاضيان اخراج مىكردند .براى
نمونه ،اگر اعضاى دادگاه ،خود عينا ً شاھد وقوع جرم مىبودند ،از رسيدگى به دعوى
منع مىشدند؛ با اين فرض كه تنفر و خشم شخصى ايشان ،شرايط صدور حكم عادالنه
را از آنان سلب مىكند .ھمچنين مردان بىفرزند و سالخوردگان ،صالحيت خدمت در
چنين دادگاھى را نداشتند؛ زيرا به گفته تلمود» ،آنھا كه غم و غصه بچهدار شدن را
فراموش كردهاند« ممكن است بيشتر عالقهمند به اعمال نص دقيق شريعت باشند تا آن
.كه انگيزهھا و عواطف متھم را مد نظر قرار دھند
دادگاه بيست و سه نفره اختيار داشت كه در اغلب دعاوى مجازات مرگ صادر كند؛
اما برخى از موضوعھا كه پيامدھاى ملى گستردهاى داشت ،خارج از حيطه صالحيت
آن دادگاه بود .دادگاه سنھدرين كبير كه عالىترين دادگاه بود ،به اين گونه مسائل

رسيدگى مىكرد .اين دادگاه از ھفتاد و يك عضو تشكيل مىشد و ھميشه در حجره
لي ْش َك ْ
ت ھَگازيت)] (٤حجره ساخته شده از سنگ تراشيده[ معبد بزرگ مستقر بود .تنھا
اين دادگاه اختيار داشت كه به اتھام پيامبر دروغين يا عالمى كه تخطى كرده و مردم
را در عمل به گمراھى انداخته بود رسيدگى كند ١ .ھدرين كبير٣ ،سنھدرين كبير
كسانى را كه متھم به ارتكاب جرايم سنگين عليه كاھن اعظم و يا پادشاه بودند )و
استحقاق مجازات مرگ را داشتند( محاكمه مىكرد ١ .ھدرين كبير٣ ،سنھدرين كبير،
بر خالف سنھدرين كوچك ،صرفا ً يك نھاد قضايى نبود ،بلكه دنباله  ١ت٣ ،بِت دين
به شمار مىآمد كه مركب از ھفتاد و يك عالم بود و موسى خود ،آن را بنا كرده بود.
عالى شريعت تجلى قدرت متعالى دين بود .حق اعالن جنگ ،تشخيص
اين دادگاه
ِ
مشروعيت مصوبات دادگاهھا و نھادھاى قضايى ديگر ،و صدور مصوبات جديدى كه
براى ھمه قوم ضرورى بود ،در اختيار آن دادگاه قرار داشت .بايد به خاطر داشت كه
حوزه صالحيت قضايى  ١ھدرين كبير٣ ،سنھدرين كبير محدود به مكانى خاص نبود
و تا وراى مرزھاى حكومت يھودى امتداد مىيافت .اين دادگاه قاضيان دادگاه بيست و
سه نفرى را در مراكز يھودى سراسر جھان تعيين مىكرد و حكم آن بر تمام قوم يھود
.نافذ بود
آيين دادرسى دادگاهھاى يھودى ،چنان كه در تلمود به تفصيل بيان شده ،به طور
چشمگيرى با دادرسى به روش امروزى تفاوت دارد .دادگاهھايى كه به دعاوى مدنى
رسيدگى مىكردند ،ھم در شيوهھاى بررسى و ھم در طرز برخورد با ادله ،بسيار
انعطافپذير بودند؛ ولى با اين ھمه ،يك نظام قانونى ثابت بر آنھاحاكم بود .بيشتر
دانشمندان تلمودى بر اين باور بودند كه تمام مطالبى كه در تورات از آنھا سخن به
ميان آمده است ،بايد با ھمان درجه از دقت و نكتهسنجى رعايت شوند ،اما بعداً معلوم
شد كه رعايت اين قاعده در عمل ،فوقالعاده سنگين است و اوقات گرانبھايى را،
بدون دستيابى به نتايج آشكار ،تلف مىكند .بر اين اساس ،توافق شد كه دادگاهھا
اختيار دارند اموال را در صورتى كه به مصلحت عامه بدانند مصادره ،و حقوق مالى
را به شيوه ماليمترى بررسى كنند .بيشتر اين مالحظات در حيطه مجازات جسمانى
آنچنان كه قانون تعيين كرده بود به كار مىرفت؛ خواه جرايمى كه مجازاتشان شالق
بود )كه بر كسانى كه از احكام و دستورات نھى كننده تعدى و تجاوز مىكردند تحميل
.مىشد( و خواه جرايمى كه مستوجب اعدام بودند
نخستين محدوديت در مورد احكام شھادت اعمال شد .بر اساس تورات ،شھادت تنھا
ھنگامى معتبر است كه دو شاھد آن را ادا كنند .شھود بايد مرد و بالغ بوده ،ھرگز به
جرايم جزايى ،از ھيچ نوعى ،متھم نشده باشند؛ ھمچنين نبايد با طرفين دعوى ،قضات
و ھمديگر نسبت خويشاوندى داشته باشند .دادگاهھا شھادت مكتوب را نمىپذيرفتند و
قاعده اصلى اين بود كه ھر شاھدى بايد براى بازجويى) ،(٥در دسترس باشد .در
دعاوى مالى و مدنى به اسناد گوناگون استناد و گفته مىشد كه »شاھدانى كه سندى را
امضا كردهاند ،مانند اين است كه شھادتشان در دادگاه پذيرفته شده باشد«؛ اما اين

مسئله درباره حقوق كيفرى صادق نبود .اين محدوديتھا بيشتر نسبت به گونهھاى
شھادتى كه در دادگاه قابل قبول بود اعمال مىشد ،تا نسبت به خود شھود .از شاھدان،
جداگانه بازجويى مىشد و اگر تناقض مھمى در شھادتشان يا بين شھادتھاى افراد
مختلف نمايان مىشد ،آن شھادت پذيرفته نبود .در مواردى ،بازپرسى چنان دقيق بود
كه شاھدان ،تنھا در صورتى مىتوانستند در برابر آن تاب بياورند كه دقيقا ً وقايع را
.باور داشتند و به فراموش كردن برخى جزئيات اعتراف مىكردند
ديگر شرط مھم ،مربوط به پذيرش اقرار متھم بود .اگر م ّدعىعليه در يك دعواى مدنى
اتھام را بپذيرد ،ديگر به تحقيق بيشترى نياز نيست و بر اساس اين اعتراف ،حكم
صادر مىشود .اساس اين روش دادرسى اين فرض نيست كه مدعىعليه حقيقت را
مىگويد ،بلكه اين باور است كه ھر كس حق دارد كه دارايى خود را به عنوان ھديه به
ديگرى ببخشد .بنابراين ،اگر وى مىگويد كه اتھام عليه او عادالنه و صواب است،
وظيفه دادگاه نيست كه اطالعات بيشترى را جويا شود .اما در امور مربوط به حقوق
جزا ،وضع اين گونه نيست .فرض اساسى در ھَالخا اين است كه انسان تنھا به خودش
تعلق ندارد و ھمان گونه كه حق ندارد به ديگران آسيب جسمانى برساند ،به خودش
نيز نمىتواند گزندى وارد آورد .به ھمين دليل مقرر شد كه ]در امور جزايى[،
اعتراف متھم اعتبار قانونى نداشته باشد و نبايد به آن توجه شود .اين قاعده كه دليل
صورى ]= نظرى[ خويش را دارد ،براى قرنھا به عنوان سالحى قدرتمند در مقابل
تالشھايى كه براى گرفتن اعتراف با زور يا ترغيب و تشويق صورت مىگرفت ،به
دادگاهھا خدمت كرد .نه تنھا ھيچ كس را نمىتوان واداشت كه خود را با شھادت
خويش مجرم قلمداد كند ،بلكه خود اتھام نيز ھيچ ارزشى ندارد ودر دادگاه به عنوان
.دليل پذيرفته نمىشود
مطالعه حوزه حقوق جزا ،فھم ما را نسبت به ميل شديد براى دستيابى به حقيقت
مطلقى كه الھامبخش ھمه تحقيقات تلمودى است مىافزايد .نخست اين كه ،دادگاهھا
ادلهى مبتنى بر اوضاع و احوال را ،حتى اگر ھيچ راه ديگرى براى كشف واقعيت در
دسترس نباشد ،نمىپذيرند .نمونهاى افراطى از اين رفتار احتياطآميز را تلمود ،خود
نقل مىكند و بيان مىدارد كه اگر شاھدان ،مردى را شمشير در دست مشاھده كنند كه
ديگرى را تعقيب مىكند و ھر دو به ساختمانى وارد شوند ،سپس تعقيبكننده تنھا و با
اسلحه خون آلود خارج شود و شخص ديگر در داخل ساختمان كشته يافت شود ،در
اين جا فرد دنبال كننده را نمىتوان بر اساس شھادت اين شاھدان عينى محكوم كرد.
آنھا فقط مىتوانند بر آنچه واقعا ً با چشمان خويش ديدهاند گواھى دھند ،ولى دادگاه
حدسھا و نظريهھا و شھادت بر شھادت را نمىپذيرد .شھادت درباره يك جرم تنھا
.وقتى معتبر است كه شاھد ،وقوع جرم را به چشم ديده باشد
عامل مھم ديگر ،بيان قصد و نيت متھم است .بنابر تورات ،كسى را نمىتوان محكوم
به مجازات )تنبيه بدنى يا اعدام( كرد ،مگر اين كه او آن كار را با نيت مجرمانه انجام
داده باشد .اما چگونه مىتوان چنين قصدى را اثبات كرد؟ قانون در بيشتر كشورھا،

تصميم قبلى بزھكار را بر اساس اعمال و تمھيدات وى مسلّم مىانگارد ،اما قانون
يھودى چنين روشى را براى اتخاذ نتيجه تأييد نمىكند و براثبات واقعى قصد اصرار
مىورزد .منظور از ھشدار )ھَ ْترائا() (٦اين است كه انسانى را نمىتوان به مرگ
محكوم كرد ،مگر اين كه شھود نه تنھا به عمل وى ،بلكه به اين مسئله نيز گواھى دھند
كه به وى ھشدار داده شده است؛ يعنى درست پيش از ارتكاب جرم به او گفته شده بوده
كه قانون ،عملى را كه وى در صدد انجام آن است ممنوع كرده و مجازات نقض اين
قانون ،مرگ است .از اين گذشته ،كافى نيست كه اخطار را بر زبان آورده باشند ،بلكه
بايد تأييد كنند كه متھم به اين تذكر توجه كرد و آن را با اين گفته پذيرفت كه» :مىدانم؛
اما خودم را به مخاطره مىافكنم «.بدون اين عناصر ،اثبات قصد مجرمانه و در
.نتيجه ،مجازات مجرم امكانپذير نيست
عامل ديگرى كه به سنگين شدن كفه ترازو به نفع متھم كمك مىكرد ،اين رويّه
دادگاهھا بود كه تا حد امكان از متھم جانبدارى مىكردند .به اين دليل ،متھم تنھا با
اكثريت سه نفرى )يعنى سيزده نفر در برابر ده نفر( مىتوانست بزھكار قلمداد شود،
حال آن كه براى تبرئه وى اكثريت يك نفرى كافى بود .ھمچنين اگر دادگاه نمىتوانست
اتخاذ رأى كند ،وى تبرئه مىشد .افزون بر اين ،ھر كسى حق داشت كه از متھم در
دادگاه دفاع كند ،اما تنھا اعضاى دادگاه مىتوانستند وى را تعقيب كنند .اگر يك قاضى
به نفع متھم ابراز عقيده مىكرد ،ديگر حق نداشت كه نظرش را تغيير دھد ،حال آنكه
عكس آن ھميشه جايز بود .مىبينيم كه به سختى مىشد موردى را يافت كه تمام
مقتضيات بر اساس اين شرايط و محدوديتھا در آن جمع شده باشد .وبىجھت نيست
كه گفته شده ،اگر دادگاھى يكباردر طى ھفت سال ،حكم مرگ صادر مىكرد» ،دادگاه
.خونريز« ناميده مىشد
اين محدوديتھاى سخت ،دانشمندان را بر آن داشت كه بپرسند اگر اعمال مجازات
شديد ،تا اين حد براى دادگاه سخت باشد ،چگونه بايد از ھرج و مرج در كشور
پيشگيرى كرد .با توجه به اين احتياط بيش از حد ،حكومت چگونه مىتواند مانع از
سوءاستفاده مجرمان گوناگون شود؟ اين مسئله ھمزمان با دوره معبد دوم مورد بحث
قرار گرفت و دو راهحل عملى براى آن يافت شد .يك راه مبتنى بر ]افزايش[ اختيارات
حكومت بود .بر اساس ھَالخا ،پادشاه مىتوانست دادگاهھاى ويژهاى براى خود تأسيس
كند .وظيفه اصلى اين دادگاهھا حفظ نظم عمومى بود و محدوديتھاى گوناگون شھادت
كه ھدايتكننده عملكرد دادگاهھاى عادى بود ،آنھا را مقيد نمىكرد .از آن جا كه به اين
دادگاهھا اختيارات بيشترى اعطا شده بود ،آنھا بايد تضمين مىكردند كه عليه
شھروندان ،اعمال جزايى انجام ندھند و در صورت انجام چنين كارى ،به شيوهاى
مناسب مجازات شوند .اما روش ديگرى نيز وجود داشت كه مبتنى بر اين واقعيت بود
كه دادگاهھاى يھودى ،دادگاه قانونى به معناى خاص كلمه نيستند .بِت دين نھادى بود
كه تا اندازهاى ،اداره عادى امور كشور يا شھر يا ناحيهاى را كه در حيطه صالحيت
قضايىاش قرار داشت ،تضمين مىكرد .بنابراين ،خود اين دادگاهھا ھنگامى كه متقاعد

مىشدند كه نظم عمومى ،شريعت دينى و اخالقيات مورد تعرض واقع شدهاند ،اقداماتى
انجام مىدادند .ھنگامى كه بِتدين به عنوان يك نھاد اجرايى و نه يك دادگاه قانونى،
تشكيل مىشد از اختيارات فوقالعاده وسيعى برخوردار بود .اين نھاد نه تنھا اختيار
داشت كه جريمهھاى مالى گوناگونى را دريافت كند ،بلكه )با اينكه مجازات حبس در
سنگين حبس ،و حتى
شريعت اصلى موسى وجود ندارد( اجازه داشت كه مجازاتھاى
ِ
حبس ابد و يا شالق ،را ھر اندازه كه مناسب بداند اعمال كند .مجازات حبس ابد يا
شالق ،كه به َم ُكوت َمردوت)) (٧مجازات طغيان( معروف بود ،در مورد كسانى اجرا
مىشد كه از تورات نافرمانى يا تخلف مىكردند .اين دادگاه ھمچنين اختيار داشت كه
سنگينترين مجازات يعنى مجازات مرگ را اعمال كند .بدين سان ،بِت دين مسائل را
تنھا با توجه به جرم متھم بر اساس قانون ،مورد توجه قرار نمىداد ،بلكه گاھى اين را
نيز در نظر مىگرفت كه آيا اص ِل »و تو بايد شر را از ميانت يا بر كنى« بايد در
مورد او اعمال شود يا نه؟ بر اساس اين اختيارات ،دادگاهھا گاھى احكام شديدى )نه
مطابق با الفاظ تورات و نه خارج از موازين تورات( صادر مىكردند .اين احكام نه
توسط قانون كلى شريعت ،بلكه بر اساس ضرورت تعيين مىشد .اين اختيارات در
زمان سنھدرين ،و پس از آن )ظاھراً تا قرن چھاردھم ،در اسپانيا( اعمال مىشدند .اين
دادگاه ھمچنين مىتوانست از سالح ِح ِرم)) (٨طرد( كه درجات مختلفى داشت )از
نوعى »نيدوى«) (٩كه نسبتا ً خفيف بود تا »نيدوى« ديگرى كه طرد كامل را در
.برداشت( و تا زمان ھاى اخير به كار مىرفت ،استفاده كند
اين دادگاه قانون ،چنان كه در تلمود توصيف شده ،آيين دادرسى خاص خود را نيز
داشت .اعضاى دادگاه بيست و سه نفره بِت دين به صورت نيمدايره مىنشستند تا
بتوانند ھمديگر را ببينند .در ھر يك از دو سر اين نيمدايره ،يكى از دو منشى دادگاه
مىايستاد و اظھارات قاضيان را ثبت مىكرد .سهرديف ازدانشمندان ،روبهروى ھيأت
قضات مىنشستند .اين رديفھا بر حسب معيار دانش افراد مرتب مىشد و در ھنگام
نياز به يك قاضى يا تكميل اعضاى مورد نياز ،شخصى از رديف جلو برگزيده مىشد.
در مواردى خاص ،اين دانشمندان مجاز بودند كه در گفتوگوھا شركت ،و عقيده خود
را بيان كنند؛ گرچه بنابر قاعده ،آراء آنھا در شمارش نھايى به حساب نمىآمد .در تمام
دادگاهھا بازجويى از گواھان در حضور حاضران و طرفين دعوا انجام مىشد ،اما در
طول مشورت قاضيان ،عامه مردم ،گواھان و طرفين دعوا ،ظاھراً از ورود به دادگاه
منع مىشدند .به شاگردانى كه در اين مذاكرات حضور داشتند ،مانند مواردى كه
جلسات در آموزشگاهھا منعقد مىگرديد ،اخطار داده مىشد كه نبايد ھيچ يك از
شنيدهھاى خود را افشا كنند .حتى دردعاوى مدنى نظرات مختلف قضات منتشر
احكام به اتفاق آراء نيز به گونهاى متفاوت از آراء اكثريت بيان مىشد.
نمىشد.
ِ
اقدامات تنبيھى شديدى عليه كسانى كه اسرار جلسات غيرعلنى را فاش مىكردند
اعمال مىشد .در تلمود نقل شده است كه در يك مورد ،فردى كه آنچه را بيست و دو
.سال پيش در آموزشگاه ،اتفاق افتاده بود ،فاش كرد ،براى ھميشه از آن اخراج شد

طرفين دعوا در دادگاهھاى دينى يھودى براى دفاع از ادعاى خويش وكيل نمىگرفتند
و مفھوم مشورت حقوقى كه در آن زمان در حقوق يونانى و رومى وجود داشت ،منفى
تلقى مىشد؛ زيرا عقيده بر اين بود كه وكال با بيان نظر مشورتى نادرست به
موكالنشان ،حقيقت را وارونه مىكنند .گاھى به ندرت ،مدعىعليه اجازه مىيافت كه
فردى را برگزيند تا از وى در دادگاه دفاع كند و گاھى قيّم به نفع يتيم دفاع مىكرد .اما
در دعاوى جزايى ،ھيچ نمايندهاى حق نداشت كه وكالت يك طرف را بر عھده بگيرد.
ادعاى تعقيب توسط شاھدان ،جرم محسوب مىشد .شھود مجاز نبودند كه به نفع يا
ضرر متھم سخن بگويند ،بلكه صرفا ً حق داشتند كه مشاھدات خود را بيان كنند .شھود
شھادت مىدادند و اعضاى دادگاه از ايشان بازجويى مىكردند و پس از آن ،قاضيان
ارزش و اعتبار شھادت و جنبهھاى قانونى دعوى را مىسنجيدند .ايشان سپس تقسيم
مىشدند و بر اساس ديدگاهھاى شخصى خود درباره دعوى ،براى محكوميت يا تبرئه
متھم ،بحث و استدالل مىكردند .به ويژه در رسيدگىھاى جزايى ،قاضيان موظف
بودند كه در پى يافتن دليل به نفع متھم باشند و ھر دليل معتبرى را كه به نفع وى باشد،
.بپذيرند
حتى اگر مجازاتھاى ويژهاى را كه جزء ضرورى شريعت موسى نبودند ناديده
بگيريم ،باز قوانين كيفرى و احتماالت اقدام كيفرى بسيار گسترده بود .متھمانى كه
دادگاه ھنوز درباره آنھا اتخاذ رأى نكرده بود و از اينرو مجبور بودند كه در انتظار
صدور حكم بمانند ،براى مدت معيّنى بازداشت مىشدند .به دادگاهھا ،نه تنھا در
صورت اشتباه قضايى ،بلكه در صورت عينوى دين)) (١٠تأخير در حكم( ،يعنى رھا
كردن متھم در بالتكليفى در خصوص فرجامش ،اخطار داده مىشد .به تأكيد ،از
قضات خواسته مىشد كه صدور حكم را تسريع كنند؛ به ويژه وقتى كه اين امكان
وجود داشت كه حكم ،مجازات مرگ باشد .افزون بر اين ،كسى كه باعث صدمه بدنى
شديدى به ديگرى مىگرديد بازداشت مىشد تا مشخص شود كه آيا صدمه منجر به قتل
.مىشود ،تا مجرم متھم به قتل عمد شود ،يا نه
رايجترين مجازات ،تازيانه بود .تورات تعداد معيّنى تازيانه )سى و نه ضربه( براى
مجازات كسى كه عمداً احكام نھى )تو نبايد (..را نقض كند تعيين كرده است .جرايم
مالى )مثل سرقت ،راھزنى و (...يا »جرايمى كه دربردارنده ھيچ فعلى نيستند« ،يعنى
مشتمل بر ھيچ عمل جسمانى نمىباشند ،از اين قاعده مستثنا ھستند .اينھا نه تنھا
اعمالى را كه تنھا در انديشه ،انجام مىشوند )مثل كينه ،كه گرچه جرم بزرگى است،
متعلق حكم قرار نمىگيرد( ،بلكه كلمات را نيز شامل مىشوند .جرايم سنگينتر،
مجازات شديدترى داشتند .مأموران دادگاه تازيانهھا را با نظارت پزشكان مىزدند و
اين پزشكان مشخص مىكردند كه آيا مجرم مىتواند مجازات را تاب بياورد يا نه.
مجازات نافرمانى به اختيار دادگاه واگذار شده بود؛ گاھى براى جرايم گوناگونى كه در
تورات نيامده ،يا براى مجبور كردن شخصى به اجراى حكم دادگاه ،مجازات شالق

اعمال مىشد .نمونه بارز آن در باره مردى است كه بر خالف دستور صريح بِت دين،
.از طالق دادن ھمسرش خوددارى كرد
كيپا)) (١١حبس ابد( بر تكرار كنندگان جرم و بر متھمانى كه مىكوشيدند تا از خأل
قوانين متعارف شھادت بھره ببرند ،تحميل مىشد .براى نمونه ،اگر دادگاه متقاعد
مىشد كه كسى آگاھانه مرتكب قتل عمدى شده ،اما به قدر كافى پيامدھاى احتمالى اين
.كار به وى گوشزد نشده است ،وى را به حبس ابد محكوم مىكرد
ُصئَح بيشگاگا)) (١٢قاتل سھوى( اعمال كرده است.
تورات مجازات خاصى را بر ر ِ
تعريف قانونى شگاگا در اين خصوص ،عبارت از بىمباالتى و فقدان احتياط ،بدون
داشتن سوء نيت است .در اين صورت ،متھم به يكى از شھرھاى پناھگاه ،كه به ھمين
منظور معين شده بودند ،تبعيد مىشد .او تنھا پس از مرگ كاھن اعظم ،مىتوانست به
.وطنش برگردد
اگر مجازات جرم مرگ بود ،مجازات بسته به شدت جرم ،به چھار صورت مختلف
اجرا مىشد .شديدترين نوع آن ،يعنى سنگسار ،درباره مرتكبان جرايم بتپرستى،
حرمت شكنى روز َشبّات و جرمھاى شديدتر از زناى با محارم ،از جمله زناى به
عنف با دخترى كه نامزد داشت ،اعمال مىشد .شھودى كه عليه شخص محكوم شھادت
داده بودند ،حكم را اجرا مىكردند .محكوم عليه را از جايى بلند به پايين پرتاب
مىكردند و سپس سنگ بزرگى را بر روى او مىانداختند .با اين ھمه ،دادگاه به
محارم
ندرت ،دليل كامل مجرميت را در مىيافت .نقض قوانين راجع به نھى زناى با
ِ
با شدت كمتر ،مجازاتش زنده سوزانده شدن بر دار مرگ بود و اعدام زانيان ھمسردار
.با خفه كردن انجام مىشد و قاتالن عمد را گردن مىزدند
به اين قوانين كيفرى بايد قوانين خاصّ مربوط به حق دفاع مشروع را اضافه كنيم .يك
اصل اساسى در تورات مىگويد» :اگر كسى آمد تا تو را بكشد ،تو بايد زودتر وى را
بكشى «.وانگھى ،ھر كسى حق دارد كسانى را كه در صدد ارتكاب يك جرم بزرگ
)قتل عمد يا زناى به عنف( ھستند ،بكشد .در موارد دفاع مشروع ،ھيچ مجالى براى
گوشزد كردن مقررات قانونى و نيز شيوه معيّنى براى اجراى آن وجود ندارد .در عين
حال ،به تأكيد بيان شده است كه در دفاع مشروع ،خشونت نبايد بيش از حد ضرورت
باشد ،بلكه تنھا در كمترين حدى كه اوضاع و احوال ايجاب مىكند ،به كار رود .كسى
كه تعقيب كننده خود را مىكشد ،در حالى كه مىتواند به طريق ديگرى خود را نجات
دھد ،ممكن است خود متھم به قتل عمد شود .قانون خاص درباره جاسوسان ،مفھوم
دفاع شخصى را توسعه داد .ھر كس كه عليه ديگران نزد مقامات بيگانه سخنچينى
كند  -حتى اگر دليل و خبر او مربوط به حقوق مدنى باشد و باز ھم بيشتر ،اگر يك
جرم مستوجب اعدام را در برگيرد  -با اين عمل ،خود را از حمايت قانون خارج كرده
است و اعضاى جامعه مجازند و حتى تشويق مىشوند كه وى را بكشند .حتى زمانى
كه مجازات مرگ در برخى از جوامع منسوخ شد ،جاسوسان باز ھم به مرگ محكوم
مىشدند .توجه به اين نكته جالب است كه در اسپانياى قرون وسطى ،دادگاهھاى يھودى

جاسوسان يھودى را به مرگ محكوم مىكردند ،اما اگر اين جاسوس به نفع دولت
اسپانيا خبرچينى كرده بود ،حكم را مقامات اسپانيايى اجرا مىكردند .دادگاهھا به
محكوم كردن جاسوسان به اين شيوه تا قرنھا ادامه دادند؛ در دوران معاصر ،نيز
جاسوسان در روسيه و سرزمينھاى تحت اشغال نازىھا ،به مجازات مرگ محكوم
.شدهاند
...................) Anotates (.................
1) totoydeh .
]2) nayyad .
3) anateK ierdehnaS .
4) 0(enotS nweH fo rebmahC) tizaG aH takhsiL .
5) 1noitanimaxe-ssarC .
6) ha'artah .
7) tudram tokam .
8) mereh .
9) iudin .
10) nid iuni' .
11) apik .
12) hagagehs-ib haeztor .
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قربانىھا
بخش وسيعى از شريعت مكتوب و شفاھى به احكام قربانى اختصاص يافته است .سنت
پيامبران كسانى را كه تقديم قربانى را جايگزين توبه حقيقى مىكنند ،بهكلى محكوم
مىكند؛ اما با اين حال ،انبيا ھرگز با اين گونه قربانىھا مخالفت نمىكردند و آنھايى را
كه با انتخاب حيوانات معيوب قربانى را ُمل ّوث مىساختند ،به باد انتقاد مىگرفتند .در
دوره معبد دوم ،حكيمان اعالم داشتند كه جھان بر سه چيز قرار دارد :تورات ،عبادت
در معبد و اعمال نوع دوستانه .پس از انھدام معبد ،آن نگرش عاطفى عميق به آيين
مذھبى معبد ،از شور و حرارت افتاد .يھوديان تنھا به دعا براى بازسازى معبد و
سره و در بخشى از دعاى
برپايى مجدد قربانى و عبادت در آن )در دعاى ِش ُمونِه ِع ِ
موساف در مناسبتھاى رسمى( اكتفا نكردند ،بلكه به بحث درباره احكام قربانى و
اصالح آن نيز ادامه دادند .حكيمان بابلى ،برخالف فاصله تاريخى و جغرافيايىشان،
توجه قابل مالحظهاى را به احكام قربانى مبذول داشتند .توجيه آنھا اين بود كه
»ھركس در مطالعه احكام قربانى مشاركت جويد مانند كسى است كه قربانى تقديم
مىدارد« .بر اين اساس ،يك بخش كامل از تلمود بابلى ،يعنى بخش قُداشيم ،به ھمين
.موضوع اختصاص يافت
ما ھيچ تالش منظم ديگرى را در راستاى خطمشى كلى تلمود نمىيابيم كه مبناى
اعتقادى حكم شرعى قربانى را شرح دھد؛ اين مسئله را مىتوان تنھا از البهالى متون
و تفاسير گوناگونى كه به مرور زمان نوشته شدهاند ،درك كرد .به نظر مىرسد كه
قربانى داراى سه عنصر اساسى باشد :بخشش ،جايگزينى و تق ّرب .مفھوم بخشش به
طور ضمنى مبيّن استرداد چيزى است كه عبادت كننده مالك آن است و آن را به
عنوان ھديه به درگاه خالق خود پيشكش مىكند .طبق اين مفھوم» ،يكى ممكن است
زياد ببخشد و ديگرى كم .اين بسته به آن است كه قلب او تا چه اندازه به آسمان رو
كرده باشد «.از آن جا كه كيفيت قربانى مدنظر نيست و تالش شخص قربانىكننده
مورد عنايت است ،چه بسا قربانى كوچك انسان فقير ،بيشتر از قربانى بزرگ شخص
ثروتمند ارزش داشته باشد .مفھوم بنيادين ديگر» ،جايگزينى« است؛ يعنى قربانى
جانشين قربانى شدن خود فرد يا مرگ او مىشود .زيرا گناھكار به خاطر گناھانش
سزاوار مردن بوده ،اما تورات فرصت تقديم قربانى را به او عطا كرده است؛ مشروط
بر آن كه دريابد كه اين قربانى نماد قربانى شدن خود اوست و آنچه بر سر اين قربانى
آمده ،مىبايست بر سر او مىآمد .اين روىكرد ميدراشھا كنايهاى است كه در داستان
قربانى كردن اسحق ،كه يك قوچ) (١به جاى او در قربانگاه قرار مىگيرد و قربانى
مىشود ،ابراز شده است .حكيمان تلمودى اغلب درباره خاكستر اسحق) (٢به عنوان
مبناى مذبح سخن مىگويند ،كه اشاره به قوچى دارد كه به جاى پسر ابراھيم قربانى

شد .در اين حوزه ،ھميشه تأكيد شده است كه تنھا قربانى نمىتواند كفاره گناھان باشد،
بلكه فقط پس از توبه است كه گناھكار مىتواند قربانى تقديم كند؛ چه اين ]توبه[ در
قبال گناھان عليه خداوند از طريق ابراز پشيمانى و انجام سوگند بر پرھيز از ارتكاب
مجدد گناه باشد ،و چه ]از طريق [پرداخت تاوان دزدى ،در مواردى كه گناه ارتكابى
عليه ھمنوعان باشد .پس از آن كه عمل توبه با توجه عميق و بر اساس آيينى مقدس
انجام گرفت ،قربانى كفاره گناه تقديم مىگردد .تقديم قربانى ،ريختن خون قربانى در
قربانگاه و سوزاندن گوشت آن ،مراسم تناول القربان با خدا ھستند و اين جنبه از
مراسم زمانى كه قربانىكننده تكهاى از گوشت قربانى را مىخورد ،بيشتر قوت
مىگيرد .در اين موقع ،قربانى كننده با خدا پيوندى عاطفى برقرار مىكند؛ چنانكه
گويى با او يكى شده است .كاھنان يا اشخاص ديگرى كه قربانى را تقديم مىدارند ،در
.عمل نمادين خوردن غذا مشاركت مىجويند
احكام قربانى ،آنگونه كه در خود تورات بويژه در سفر الويان آمده ،پيچيده است ،اما
جامع نيست .بدون شك ،سنت كاھنى بسيار مفصلى درباره چگونگى انجام دادن ھر يك
از قربانىھا وجود دارد كه ھم به جنبه عملى اين مراسم توجه دارد و ھم عيوب
گوناگونى را كه ممكن است در قربانى يافت شود ،ذكر مىكند .وقتى كه خود حيوان
معيوب بود و يا فكر و نيت شخص خالصانه نبود ،قربانى مردود و در نتيجه ،تقديم
قربانى از اعتبار ساقط مىشد .حتى در عصر تلمودى ،احكام قربانى از پيچيدهترين
احكام تلمود محسوب مىشدند .چنان كه يكى از حكيمان تلمودى به يكى از شاگردان
خود گفته است» :چنين مسئله مشكلى ،با توجه به ثقيل بودنش ،به احكام قربانى تعلق
دارد «.اين پيچيدگى ،صرفا ً ناشى از كثرت مسائل و ابھام در جزئيات نيست ،بلكه از
نظريهھاى عقالنى زيرمجموعه اين نوع شريعت نيز ناشى مىشود .به عنوان مثال ،بر
خالف حقوق مدنى كه در ماھيت ،عقالنى است ،احكام قربانى بر سنتھا و آداب
بسيار قديمى كه ھيچ شرح و توضيح روشنى از آنھا وجود ندارد ،استوارند .در دوره
تلمودى ،برعكس ھَالخاھاى ديگر ،تأكيد مىشد كه احكام قربانى بايد با احتياط زياد
مورد مطالعه و تحليل قرار گيرند و در اينجا روشھاى مطالعهاى كه در ديگر اسفار
مناسب ھستند ،ھميشه كارايى ندارند .دانشمندان دليل محكمى به اين مضمون ارائه
كردهاند كه روشھاى ھَالخايى قابل استفاده در جاھاى ديگر را نمىتوان در بررسى
احكام قربانى كه خود ،جھانى جداگانه را پديد مىآورند به كار گرفت .با اين حال،
عالمى كه به طور معقول در اين زمينه تبحر پيدا كرده باشد ،در واقع نوعى خاص از
منطق را ،كه مىتواند پايه و اساس بررسىھاى ژرفتر باشد ،درك كرده و به خدمت
.گرفته است
در ھَالخا انواع بسيار متنوع قربانىھا طبق مالكھاى مختلفى دستهبندى شدهاند .تفاوت
روشنى ميان قربانىھاى عمومى و خصوصى وجود دارد :قربانىھاى عمومى
آنھايىاند كه در اوقات معيّن تقديم مىشوند )مانند قربانى تاميد كه ھر روز تقديم مىشد
و يا قربانى موساف كه تنھا در روزھاى َشبّات و ايام تعطيلى انجام مىگرفت( ،ولى

قربانىھاى خصوصى آنھايىاند كه يا به صورت واجب توسط عبادتكنندگان ،براى
كفّاره گناھان يا به عنوان عملى براى تزكيه نفس تقديم مىشدند ،و يا از نوع ھداياى
اختيارى بودند .تقسيمبندى فرعى ديگرى نيز ھست كه قربانىھا را به ِز َوحْ ]به معناى
ذبح)) [(٣گاو ،گوسفند يا مرغان خانگى( و مينحا)) (٤پيشكشى :آرد گندم و جو( تقسيم
مىكند .افزون بر اينھا ،طبقهبندى ديگرى نيز بر اساس درجه تقدس قربانىھا وجود
داردكه با مالكھاى ديگرى معيّن شده است .طبق اين تقسيم ،فرق است ميان
قربانىھاى گناه )مثل قربانى روز كفاره( كه خون آنھا به قدساالقداس) (٥برده
مىشود  -ديگر قربانىھا معروف به »مقدسترين مقدسات) ،«(٦كه به شكلى خاص
تقدس يافتهاند و تنھا به مقدارى كه كاھنان معبد مجاز بدانند ،مصرف مىشوند  -و
قربانىھايى با »تقدس كمتر« ،كه بيشتر قربانىھا را تشكيل مىدھند و فردى كه آنھا را
.تقديم مىكند ،مىتواند آنھا را مصرف كند
بخش قُداشيم تنھا درباره قربانىھا و عيوب مختلف آنھا نيست ،بلكه از اصولى نيز
بحث مىكند كه طبيعت گناھان مختلف را كه مستلزم قربانىھاى كفاره ھستند ،بيان
مىكنند .اين كه تقديم قربانى در ازاى جرمى كه با سوء نيت انجام شده ،از انسان
پذيرفته نيست ،قاعدهاى بنيادين است كه استثناھاى بسيار اندكى دارد .چنين عملى را
بايد بشر ،يعنى دادگاه زمينى ،مجازات كند و تنھا در مواردى كه دادگاه به خاطر فقدان
ادله كافى قادر به اين كار نباشد ،ملكوت ،گناھكار را عقاب مىكند .تنھا براى جرايم
غيرعمدى قربانى تقديم مىشود ،ولى در جرايم عمدى ،صرف تقديم قربانى كفاره
محسوب نمىشود .از سوى ديگر ،اگر مردى بر اثر اُنِس )تحتتأثير اكراه و يا به
خاطر ناآگاھى( مرتكب گناھى شود ،مسئوليتى نخواھد داشت .اما زمانى كه به خاطر
فراموشى ،مرتكب خالف و تعدى شود ،مكلف است كه قربانى تقديم كند .دراين مورد،
فرض بر اين است كه انسان در قبال خطاھاى غيرعمدى خود مسئوليت كامل ندارد و
نمىتوان او را محاكمه كرد ،اما غفلت و فراموشى از ضعف درونى او ناشى مىشود
.و جبران آن مستلزم كفاره است
افزون بر قربانىھا ،ھداياى اختيارى ديگرى نيز به معبد و نزد كاھنان آورده مىشد.
بعضى از ھداياى كاھنى از محصوالت مزارع گرفته مىشد و تقريبا ً ھيچ ارتباطى با
خود معبد نداشت و از لحاظ موضوع و دسته بندى تلمودى به بخش زراعيم مربوط
مىشد .ھداياى ديگرى نيز بود كه براى منظورھاى خاص به معبد آورده مىشد .در
روزگار موسى]ع[ ما با اعانهِ ١٢شقِل )نيمى از سكهاى نقره با وزن تقريبى ٢٠
گرم( براى حفظ و نگھدارى معبد رو به رو مىشويم .در آن زمان ،اين اعانه با ھدف
مشخص ايجاد خيمه عھد پرداخت مىشد ،اما زمانى كه تبعيدىھاى بابل به فلسطين
بازگشتند و معبد دوم را ساختند ،براى نگھدارى معبد به مشاركت عمومى قانونمند
نياز بود .از اينرو ،مقرر داشتند كه ھر كسى اعانه ثابتى براى معبد پرداخت كند .اين
مبلغ از آن زمان به بعد ،به »نيم ِشقِل« شھرت يافت و با آن كه مقدارش در مناطق
مختلف متفاوت بود ،به يك منبع اصلى براى تأمين مالى ھزينهھاى معبد مبدل گرديد

كه قربانىھاى مردم ،تعمير بناھا و يا خريد ظروف و وسايل مورد استفاده در معبد را
پوشش مىداد .بدين ترتيب پرداخت نيم ِشقِل ،نماد نوعى مشاركت ملى در عبادت معبد
شد .اعانهھا نه تنھا در فلسطين ،كه از سرزمينھاى آوارگى نيز جمعآورى مىشد .پس
از انھدام معبد ،مقامات رومى يھوديان ساكن در مناطق تحت نفوذ خود را مجبور
.مىكردند كه زان پس مبلغ ياد شده را به عنوان ماليات ،به خزانه روم بپردازند
مشاركت در عبادت معبد ،به اعانه مالى محدود نمىشد :تدابيرى براى ايجاد نمايندگى
مناسب مردمى ،به منظور عبادت معبد اتخاد شده بود .به طور كلى ،شركت در مراسم
معبد براى تمامى كاھنان فلسطين ضرورى نبود .درنتيجه ،از زمان پادشاھى داوود به
بعد ،كاھنان و الويان به بيست و چھار ميشمار)) (٧دوره نظارتى( تقسيم شدهاند .كاھن
ھر دوره نظارتى ،ھر شش ماه يك ھفته را در معبد بهسر مىبرد و افزون بر اين ،در
سه تعطيلى اصلى ،يعنى ايام زيارت عمومى و قربانىھاى جمعى ،تمامى كاھنان در
معبد حاضر مىشدند .حكيمان عالوه بر تقسيم كاھنان به ناظران مختلف ،تقسيم
َم َعمادھا)) (٨حضار( را كه تقسيم بندى عبادتكنندگان ھم به شمار مىرفت ،نيز ايجاد
كردند .بر اين اساس ،ھر زمان كه طبق نوبت ،يكى از كاھنان كشيك به اورشليم
مىرفت ،تعدادى از اعضاى محلهاش با او ھمراه مىشدند و به عنوان حضار و به
نمايندگى از قوم ،در مراسم مذھبى شركت مىكردند و بقيه افراد محله كه در منزل
مانده بودند ،تمام ھفته را به خواندن يك سلسله دعاھاى خاص ،گرفتن روزه و شركت
در مجالس ،اختصاص مىدادند .بدين ترتيب ،آيين عبادى مورد توجه تمام قوم قرار
.مىگرفت و ھمه احساس مىكردند كه فرستادگان مخصوصى در معبد دارند
نظارت بر چگونگى مصرف مبالغى كه از طريق اعانات ِشقِلى براى معبد كنار
گذاشته مىشد و نيز مبالغى كه به عنوان نذور يا به منظورھاى ديگر داده مىشد،
ضرورى بود واين امر نه تنھا ترتيبات مالى قابل اعتماد ،كه نگرش ويژهاى را نسبت
به درآمدھاى معبد نيز ايجاب مىكرد .ھَالخاھاى اصلى در باره اين موضوع ،در خود
تورات آمده است؛ آنجا كه جزاى نقدى يك پنجم اضافه بر ارزش اصلى و قربانىھاى
اضافى كفاره را براى كسانى كه به طور غيرعمدى از اشياء يا پولى كه براى اھداف
مقدسى كنار گذاشته مىشد ،سودجويى مىكردند ،در نظر گرفته است .يك رساله كامل
در تلمود ،معيال) ،(٩به تبيين اين ھَالخاھا به ھمين روش پرداخته است :زمان دقيقى
كه طى آن ،اعانات مالى جنبه قدسى پيدا مىكنند ،اين كه چه ھنگام بايد ]استفاده از آنھا
را [اختالس به شمار آورد ،ومطالب ديگر درآن مشخص شده است .چون درآمدھاى
معبد) ،تازمانى كه براى اھداف خاص خودشان مصرف مىگرديدند( ،مقدس محسوب
مىشدند ،بنابر قاعده ديگر ترس از دزدى و راھزنى در آن جاى نداشت .درواقع،
مردم گاھى براىحفظ اموالشخصى خودشان ازدستبرد سارقان ،روى صندوقچهھاى
.پولشان عنوان »جزء اموال معبد« را درج مىكردند
درآمدھاى معبد منحصراً براى اھداف قربانى كنار گذاشته نمىشد و در دوره معبد اول
)و نيز تا حدودى در دوره معبد دوم( ،خزانه معبد به مثابه خزانه ملى عمل مىكرد.

پولھا معموالً در راه عبادت روزانه درون معبد و براى پرداخت دستمزد كاركنان
معبد ھزينه مىشد .حقوق كاركنان و مقامات منصوب معموالً از بودجه عمومى
پرداخت نمىشد ،بلكه آنھا در مواردى كه به صورت تمام وقت به انجام وظيفه مشغول
بودند ،از اجازه ويژه براى برداشت از خزانه معبد برخوردار بودند .ھزينه كارھاى
تعميراتى معبد نيز از ھمين اعانات تأمين مىشد و ]مثالً[ مبلغ خاصى براى ساخت
اورشليم ،كه شھرى مقدس به شمار مىرفت ،جمعآورى مىشد .در زمانھاى بحران
كه ھيچ منبع ديگرى در دسترس نبود ،خزانه معبد به عنوان محل بودجه اضطرارى
به شمار مىآمد؛ بهويژه زمانى كه پادشاھى وجود نداشت و كاھن اعظم حاكم سياسى
.نيز بود
اسناد زيادى درباره سبك معمارى معبد و آيينھا و مراسم مذھبى آن به جاى مانده
است .بخشى از اين اطالعات توسط يوسفوس فالويوس) (١٠تھيه شدهاست .اوكه خود
كاھنبود ،جنبهھايى از معبدرا كه شخصا ً با آنھا آشنا بود توصيفكرده است .اما
حكميان ميشنايى نيزضرورت زندهنگھداشتن جزئيات مربوط بهعبادت درمعبدرا
احساسكردهبودند.آنھا رسالهكوتاھى را درتوصيف آيينھاىمذھبى نوشتند
ورسالهاىديگر را بهتوصيف ظاھر ]معبد [اختصاص دادند .معبد دوم بر اساس دو
سبك ساخته شده بود :از يكسو يادآور ساختمان معبد اول بود ،و از سوى ديگر،
بسيارى از جزئيات آن ازروى سبك معبد سوم كه حزقيال نبى براى دوره استخالص
حقيقى پيشبينىكرده است ،الگوبردارى شدهبود .دورانساخت معبددوم از ثبات
اقتصادى و سياسى قابل توجھى برخوردار بود و حتى زمانى كه پادشاه ھيروديس آن
را بھبود بخشيد و توسعه داد و به يكى از مجللترين ساختمانھا در تمام آن منطقه
مبدل ساخت ،چنين احساس مىشد كه ھنوز زمان آن فرانرسيده است كه معبد را
.براساس طرح حزقيال بسازند
طرح اصلى ھر سه سبك ،مشابه و تا حدودى به شكل سايهبان عھد كه موسى در بيابان
بر پا داشته بود ،بود .به كوه موريا) (١١كه معبد بر آن بنا شده بود اغلب،
ھَرھَبَييت)) (١٢كوه معبد( گفته مىشد .اين كوه كه ديوارى آن را احاطه كرده بود
ى«) (١٣اصلى كه در بيابان سينا
منطقه مقدس ديگرى بود و شباھتى به »خيمهگاه الو ِ
برپا شده بود ،داشت .داخل ديوار كوه معبد ديوار ديگرى با حياطى كوچكتر قرار
داشت كه ديوار خود معبد بود و اساسا ً از يك حياط باز بزرگ با اتاقھاى بسيار كه
براى اھداف گوناگونى مورد استفاده قرار مىگرفتند تشكيل شده بود .تعدادى از اين
اتاقھا انبار و بقيه در اختيار كاھنان بودند و يا براى كارھاى مقدماتى مختلف )نظير
تھيه ُكندر و نان دورويه() (١٤و يا براى دادگاهھايى كه به طور منظم در معبد،
دادرسى مىكردند و رياست آن با  ١ھدرين كبير٣ ،سنھدرين كبير بود ،اختصاص
داشتند .بخش عمده محوطه حياط بزرگ ،معروف به ِع ْز َرت (١٥)،براى عبادت
كنندگانى كه براى دعا يا تماشاى مراسم قربانى مىآمدند ،اختصاص يافته بود .اين
قسمت به ِع ْز َرت ناشيم)) (١٦محوطه زنان( نيز معروف بود؛ چرا كه ھم مردان و ھم

زنان در آن مىايستادند .محوطهاى باريك در جلو ،معروف به ِع ْز َرت ييسرائِل(١٧)،
براى كسانى كه قربانى مىآوردند درنظر گرفته شده بود .در داخل معبد ،قربانگاه
بزرگ قربانى قرار داشت كه كاھنان از طريق يك راھروى شيب دار به آنجا وارد
مىشدند .در كنار اين قربانگاه ،تمام ابزار و ظروف مورد نياز مراسم قرار داشت .در
انتھاى غربى جلو معبد ،يك ساختمان بلند پنجاه مترى برپا بود كه قُ ِدش)) (١٨مكان
مقدس( نام داشت و قدس االقداس درون آن واقع شده بود .در قُ ِدش ،ظروف داخلى
معبد ،ميز طاليى براى نان دورويه ،منورا)) (١٩شمعدان ھفت شاخه( و آتشدان كندر
قرار داشت .در جلو ،اتاقك بسته قدساالقداس واقع بود .در دوره معبد اول ،تابوت
عھد) (٢٠درون قدساالقداس بود ،ولى در زمان معبد دوم اين اتاقك خالى بود .تنھا
كاھن اعظم مجاز بود كه تنھا در روز كفّاره )كيپور( (٢١)،در گرماگرم مراسم اين
روز با ارزش ،وارد قدساالقدس شود .معبد ،رو به غرب يعنى مقدسترين سمت بود.
از اينرو ،قدساالقداس در انتھاى غربى اين ساختمان قرار مىگرفت .ديوارى كه
اكنون به ديوار غربى )ديوار ندبه() (٢٢معروف است ،در آن زمان ديوار غربى كوه
معبد و نزديكترين مكان به قدساالقداس بود .جھتى كه كنيسهھاى امروزى رو به آن
ساخته مىشوند ،ارتباطى به اين نقشه ندارد؛ تعيين جھت آنھا براساس محل قرارگرفتن
اسرائيل و اورشليم است وبنا بهموقعيت جغرافيايى كنيسه در مقايسه با اسرائيل ،متغير
.است
مھمترين و مقدسترين كارھا در معبد توسط كاھن اعظم انجام مىگرفت .در زمانھاى
قديم در ميان تعدادى اندك از خانوادهھاى منتخب براى مقام كاھنى ،با آن كه قانونى كه
اين آيين را تنظيم كند وجود نداشت ،اين مقام از پدر به پسر منتقل مىشد .بعدھا
تالشھايى صورت گرفت تا انتخاب برجستهترين كاھن ھر نسلى به اين مقام را
تضمين كند .اين سنت تا حدودى ،توسط َح ْش ُمونائيم كه خود با تصاحب اين مقام رفيع،
كاھنى مىكردند ،تنزل پيدا كرد .پس از روى كار آمدن سلسله ھيروديس) (٢٣و در
ايام حكمرانان رومى ،وقفهاى در انتصاب كاھنان ايجاد شد و در مواقعى ،مقام كھانت
اعظم به افرادى واگذار مىشد كه براى رسيدن به اين افتخار ،مبالغ ھنگفتى خرج
مىكردند .كاھن اعظم نقش دو جانبهاى را بازى مىكرد؛ از يك سو مقدسترين
كارھاى درون معبد را انجام مىداد و از سوى ديگر موظف بود كه احكام شرعى
طھارت و رياضت را نيز دقيقتر از كاھنان ديگر در زندگى خصوصىاش رعايت
كند .او عالوه بر قربانى ويژهاى كه ھر روز به عنوان بخشى از آيين عبادى روزانه
تقديم مىكرد ،حق داشت كه به انتخاب خودش ھر قربانى ديگرى را به نمايندگى از
كاھنان ديگر تقديم كند .اما تكليف اصلى او به روز كفاره مربوط مىشد .در اين روز
او به تنھايى ،مسئوليت اجراى آيين عبادى معبد را كه به دقيقترين شكل در رساله
يُوما و منابع ديگر تشريح شده است ،بر دوش مىكشيد .از آن جا كه اجراى مراسم
روز كفاره بدون حضوركاھن اعظم غيرممكن بودِ ،س َمت خاصى تحت عنوان نايب
كاھن اعظم) (٢٤وجود داشت؛ او آماده بود ھر زمان كه كاھن اعظم ،به ھر دليلى

قادر به اجراى تكاليف خود نبود ،بهجاى او وارد عمل شود .كاھن اعظم افزون بر
تكاليف شرعى ،مدير ارشد معبد نيز بود و تمام كاركنان معبد ،تحت حوزه مديريت وى
و ظاھراً منصوب او بودند .در طى دوران اشغال ]سرزمين فلسطين [توسط پارس و
در دوره َح ْش ُمونائيم ،كاھن اعظم در تمامى اھداف و حوزهھاى عملى ،حاكم كشور نيز
.به شمار مىآمد
كارھاى روزمره در معبد ،با مديريت نايب كاھن اعظم انجام مىگرفت كه عالوه بر
آن ،مسئوليت حفظ نظم را نيز برعھده داشت .كاركنان خاصى از ميان كاھنانى كه
امور گوناگون معبد را مىگرداندند ،انتخاب مىشدند كه ھر كدام مسئوليت يك بخش
خاص را ،از قربانىھا گرفته تا مراقبتھاى درمانى ،بر عھده داشتند .امور مالى
توسط زنجيره پيچيدهاى از مقامات ،كه وظيفه آنھا جلوگيرى از اختالس بود ،اداره
مىشد .اين افراد عبارت بودند از دو نفر قاتوليقى)) (٢٥ناظر( ھفت نفر اَ َمرْ كال)(٢٦
)متولى( و سيزده نفر گيزبار)) (٢٧خزانه دار(؛ كه ھمه آنھا كليد خزانه را )كه تنھا
در حضور تمامى سيزدهنفر مىتوانست باز شود( در اختيار داشتند .رفتار و كردار
كاركنان معبد به دقت تحتنظر بود .از آنھا انتظار مىرفت كه درستكار و برخوردار
.از خصلتھاى غيرقابل سرزنش باشند
در ميان خودكاھنان سلسله مراتب خاصى وجود داشت :رؤساى كشيك ،كه نظارت بر
تمام كشيكھا را بر عھده داشتند؛ را ِشه بت آو) ،(٢٨كه ھر كدام در يك ششم زمان
كشيك ،وظايف مربوط به آن روز خاص از ھفته را انجام مىدادند؛ پيرمردھا كه در
دادگاهھاى خاص كاھنان نيز خدمت مىكردند؛ و كاھنان جوانتر ،كه ضمن
كارآموزى ،به ھمراه الويان ،نگھبانى ھميشگى از ارج و احترام معبد را برعھده
.داشتند
...................) Anotates (.................
1) mar .
منظور خاكستر باقىمانده از قربانى است .چون قربانىھا پس از 2) Issac's dust
.ذبح عموما ً سوزانده مىشدند و خاكستر آنھا مشمول مراسمى مىشد .م
3) havez .
4) hahnim .
5) seiloH fo yloH .
6) seiloh fo tseiloh ehT" .
7) ramhsim .
8) todama'am .
9) hali'eM .
10) suivalF suhpesoJ .
11) hairoM tnuoM .

12) tiyaB-ah raH .
13) pmac etiveL .
14) daerbwehS .
15) tarza .
16) mihsan tarze .
17) learsI tarze .
18) hsedok .
19) haronem .
20) tnanevoC eht fo krA .
21) tnemenotA fo yaD .
22) llaw (gniliaW) nretseW .
23) ytsanyd naidoreH .
24) tseirP hgiH ytupeD .
25) ikilotak .
26) lakrama .
27) rabzig .
28) va teb iehsar .
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)احكام خوردنىھا)١
احكام خوردنىھا كه تعيين مىكند كداميك از غذاھا ممنوع ،و كداميك مجاز ھستند ،با
چندين حوزه كامالً متفاوت سروكار دارد .حرمت يك نوع غذا ممكن است به چند دليل
باشد :عدم پرداخت ُعشريه ،قابليت مصرف مستقيم يا غيرمستقيم آن در پرستش بت،
به دست آوردن آن از راه دزدى يا راھزنى .و نيز ممكن است به خاطر حا ِمص)(٢
بودن غذا باشد كه در طول روز عيد پِ َسح حرام است ،يا جزئى از يك شىء ناپاك
.باشد ،يا اين كه تھيه آن مطابق رھنمودھاى ھَالخايى نباشد و يا به داليل زياد ديگر
تمامى ممنوعيتھاى غذايى در چندين خصوصيت ھَالخايى مشتركند و تدوين احكام
خوردنىھا ) َكشروت) ((٣تركيب موضوعھاى بسيار در يك مجموعه مھم را به ھمراه
داشت .به بيان خيلى كلى ،اين ممنوعيتھاى گوناگون را مىتوان به دو نوع ،كه
معموالً )البته نه ھميشه( تا حدودى با حرمت اصلى) (٤در ارتباطند ،تقسيم كرد .در
مورد مصرف برخى چيزھا ،ممنوعيتھاى فراگيرى وجود دارد كه بر اساس آن،
برخوردارى از بعضى غذاھا يا مصرف آنھا ،ھر گونه بھرهبردارى از آنھا و يا حتى
فروش آنھا به غيريھودى منع شده است .اين قبيل غذاھا غيرقابل تطھيرند و بايد از بين
بروند .يك نمونه از اين نوع نھى شرعى ،منع از تمام چيزھايى است كه تنھا در
عبادت به كار مىآيند و نيز ممنوعيت حا ِمص در طول عيد پسح؛ اين موارد ھرگز و
تحت ھيچ شرايطى حالل نمىشوند .در مورد مواد ديگر ،ھيچ منعى براى برخوردار
شدن از آنھا وجود ندارد؛ يعنى معامله و مبادله آنھا ،مشروط بر آن كه براى خوردن
نباشد ،مجاز است؛ مانند خون ،چربى شكم )پيه() ،(٥و خوراكىھاى تھيه شده از
ماكيان) (٦كه در شير پخته شده باشند .اين مواد را مىتوان در اختيار داشت و حتى
.فروخت
ماھيت و كاركردھاى اين ممنوعيتھا را مىتوان به سهدسته تقسيم كرد :بعضى مانند
خوك ،و ميوه درخت در سه ساله اول پس از كاشت ،به خاطر اين كه تورات مصرف
يا بھرهبردن از آنھا را منع كرده است ،حرام مىباشند .موارد ديگر ،موادى ھستند كه
حرمتشان به خاطر آن است كه طرز تھيه آنھا درست نبوده است؛ مانند ميوهاى كه
عشريه آن جدا نشده باشد ،يا چھارپايى كه مطابق ھَالخا ذبح نشود .دسته سوم شامل
موادى است كه مصرف آنھا مستلزم ارتكاب گناه يا عمل مكروه است و بر اساس اين
.آيه كه »ھيچ مكروه مخور) «...تثنيه  (١٤:٣حرام شدهاند
بيشتر ممنوعيتھايى كه در مورد مصرف خوراكىھا وارد شده است ،به استثناى آن
ممنوعيتھايى كه ريشه در سرشت آنھا دارد ،ھيچ تبيين عقلىاى نداشته و حكماى
تلمودى نيز براى تدارك چنين تبيينى تالش نكردهاند .شرحھاى نامعقول) (٧زيادى طى
قرنھا بيان شده است كه اساسا ً بر داليل پزشكى ساختگى بنا شدهاند و ھيچكدام در

ميشنا و يا تلمود وجود ندارند .اين نھىھا در مورد بعضى از اجزاء حيوانات و
سبزيجات اعمال مىشود و نسبت به مواد معدنى ،به استثناى حرمت بھرهگيرى از
بتھا ،جارى نيست .اكثر احكامى كه در منع سبزيجات وارد شده ،با آن دسته از احكام
تورات كه درباره فلسطين است ،ارتباط دارد و بحث از آنھا در بخش زراعيم ،كه
اصوالً به كشاورزى مىپردازد ،متمركز شده است .كاربرد اين احكام در خارج از
سرزمين فلسطين بسيار نادر بود .در مورد مصرف ميوه درختانى كه ھنوز سال
چھارم كاشت )يا ُعورال)(٨ى( آنھا فرا نرسيده است و برخى از انواع كيلئَييم)(٩
)بذرھاى متفاوتى كه با ھم مخلوط شده باشند( ،نھىھاى سخت و محكمى وجود داشت.
برخى از ممنوعيتھاى ديگر ،مربوط به احكام شميطا)) (١٠رھا شده( يعنى زمانى
كه بايد زمين را باير و بدون استفاده رھا كرد و ميوهھاى آن بر انسان و چھارپايان آن
مزرعه حرام است ،و يا مربوط به احكام عشريهھا ھستند .در بيشتر موارد ،الويان يا
فقيران از مصرف محصول تھيه شده از چيزى كه عشريه آن به كاھن تحويل داده
.نشده بود ،به شدت منع شده بودند
شبكه گستردهاى از نواھى به غذاھاى حيوانى مربوط مىشود .بى ُمھرگان معموالً حرام
ھستند .تنھا استثنايى كه در اين مورد وجود دارد ،انواع مختلف ملخھايى ھستند كه
درتورات ازآنھا نام برده شده است .تنھا يك گروه از يھوديان ھنوز بر اين سنت
باقىاند و ھرازگاھى ملخ مصرف مىكنند .مطابق احكام خوراكىھا ،تمامى خزندگان
.مطلقا ً حرام ھستند
تورات راهھاى گوناگونى براى تمييز ميان ماھى حالل و حرام برشمرده است؛ تنھا
ماھىھايى كه باله و فلس ،ھر دو ،راداشته باشند حالل ھستند و تمامى انواع ديگر
حرامند .اين تقسيمبندى تا حد زيادى ،مطابق با دستهبندى زيستشناختى است كه
ماھيان را به استخوانى و غضروفى تقسيم مىكند؛ دسته اخير )ماھيان غضروفى(
حرام ھستند .از نظر زيستشناسى ،ماھىھاى زيادى را مىتوان برشمرد كه در
دستهاى ديگر ،كه حدوسط ميان دو طبقه مذكور است ،جاى مىگيرند كه اين دسته
مشكالت زيادى را به وجود آورد .تلمود تالش كرده است تا به تعريفھاى دقيقترى
دست يابد و توضيح دھد كه فلسھايى كه براى طبقهبندى مھم ھستند ،در كجا واقع
شدهاند و مباحثى ديگر از اين دست .با وجود اين ،برخى از انواع ماھىھا تا چندين
نسل ،موضوع مناقشات علمى مكاتب مختلف فكرى بودند و تا زمانى كه جامعه
يھوديان تركيه ،مسئله را به طور مفصل تحقيق نكرد ،نزاع به حوزهھاى ديگر و
.شخصىتر نيز كشيده شده بود
در حالى كه تورات ،درباره ماھى تعاريف روشنى بيان كرده است ،وضعيت در مورد
پرندگان ،پيچيدهتر بود .فھرستى با بيش از بيست نوع پرنده حرام گوشت ]در تورات[
ارائه شده بود كه در دوره تلمود ،شناسايى آنھا نيز با اشكال مواجه گشت .معلوم
مىشود كه در آن زمان ،سنتھاى مربوط به بسيارى از اين گونهھا ،ديگر منسوخ
شده بود .حكيمان ]تلمودى [تالش كردند تا به كشف ويژگىھاى زيستشناختىاى نايل

آيند كه مىتوانست آنھا را در اين مسئله يارى دھد و در اين راه ،در پى كشف وجوه
مشترك و افتراق پرندگان حالل و حرام گوشت برآمدند .آنھا ويژگىھاى ظاھرى
گوناگون ،تفاوتھاى كالبدشناختى و تفاوتھاى رفتارىاى را كشف كردند كه به آنھا
كمك كرد تا طبقات زيستشناختى و طبيعى معيّنى را ايجاد كنند .اما موارد حاشيهاى
بسيار بود و حكيمان ،نيك واقف بودند كه راھى براى رسيدن به يك راهحل دقيق وجود
ندارد .بر اين اساس ،آنان مصرف پرندگان را ،به استثناى آنھايى كه به طور سنتى
حالل شمرده مىشدند ،حرام اعالم كردند .بدينسان ،شمار پرندگان حالل به ماكيان و
.انواع ھمخانواده آنھا محدود شد
طبقه پستانداران ،روشن و خالى از ابھام است .بنا به گفته تورات ،فقط مصرف
حيوانات نشخوار كننده و سم شكافته مجاز است .از نظر جانورشناسى ،اين دسته
گروھى كامالً مشخص را تشكيل مىدھند كه شامل تمامى انواع گاو و گوسفند ،آھو و
قوچ و زرّافه و اوكاپى) (١١است .در منابع تلمودى ،درباره خوردن گوشت خوك از
يك موضع بهويژه عاطفى سخن گفته شده است .اين ممنوعيت شديدتر از ممنوع بودن
مصرف گوشت اسب و شتر نيست؛ با اين حال ،تلمود مىگويد» :ملعون است آن كه
خوك پرورش مىدھد «.چنين به نظر مىرسد كه براى اين نھى خاص ،منبعى تاريخى
وجود داشته است كه براى ما روشن نيست .ممكن است اين نھى شديد و خاص،
واكنشى به تالش سلوكيان براى وادار ساختن يھوديان به خوردن و قربانى كردن خوك
بوده و يا ناشى از اين واقعيت باشد كه يكى از نمادھاى مقبول و محبوب سپاھيان روم
).بهويژه آنھايى كه در فلسطين مىجنگيدند( خوك بوده است
عالوه بر پرندگان و حيوانات حرام گوشت ،احكام خاصى نيز درباره اجزائى از
حيوانات كه مصرف آنھا حرام است ،وجود دارد :از ممنوعيتھاى مھم ،مصرف
خون است .تورات تأكيد مىكند كه »خون جان است و جان را با گوشت مخور« )تثنيه
 .(١٢:٢٢در حيوانات خونگرم ،خون پيش از مصرف جدا مىشود و گوشت با
مليحا)) (١٢نمك ماليدن( آماده طبخ مىگردد )»كاشر« ،واژهاى كه از قرار معلوم در
منابع نيست( .در اين جا نمك نقش يك عامل رطوبت گير را بازى مىكند .براى انجام
گرفتن اين فرايند راه ديگرى نيز به نام بريان كردن وجود دارد .ديگر عضو حرام،
ِحلِو)) (١٣پيه گوسفند و گاو( است .بسيارى از حكيمان تلمودى از اين مسئله بحث و
وجه تمايز درست ميان چربى حالل و حرام را ،كه بر تفاوتھاى كالبدشناختى و
فيزيولوژيك استوار باشد ،جستوجو كردهاند .اين دو ممنوعيت به طور غيرمستقيم ،با
احكام قربانى ارتباط دارند .ھم خون و ھم ِحلِو ،در تمام قربانىھا ،به قربانگاه تقديم و
كنار گذاشته مىشدند و مصرف آنھا ممنوع بود .بعضى از حكيمان برداشت ديگرى از
.اين منعھا دارند كه ربطى به قربانى ندارد
نوع ديگرى از منع كه باز به حيوانات خونگرم مربوط مىشود ،ممنوعيت مصرف
گوشت حيوانى است كه توسط حيوانات وحشى دريده شده است ) ِط ِرفاھا() .(١٤اين
ممنوعيت در تورات به اختصار بيان شده است ،اما نيازھاى عملى ،حكيمان را به

بسط جوانب گوناگون آن واداشت .ممنوعيت خوردن الشهھا شامل حيوانات يا
پرندگانى مىشود كه ذبح آنھا مطابق آداب شرعى ،كه موجب جواز مصرف گوشت
مىشود ،انجام نگرفته باشد .احكام ِشحيطا)) (١٥ذبح شرعى( در تورات ذكر نشده
است ،اما در آيه »از رمه و گله خود كه خداوند به تو داده ،ذبح كن؛ چنان كه به تو
امر فرمودهام« )تثنيه  ،(١٢:٢٢به طور تلويحى به وجود چنين احكامى اشاره شده
است .ظاھر اين احكام آنقدر قديمى است كه حكيمان تلمودى نتوانستند روى معانى
تعدادى از مفاھيم بنيادين آنھا به توافق برسند .اصلىترين و رايجترين معناى ِط ِرفا
حيوانى است كه توسط حيوانات وحشى دريده مىشد و نيمهجان رھا مىگرديد .حكيمان
اين واژه را به گستردهترين مفھوم ممكن آن حمل كردهاند تا شامل ھمه حيواناتى شود
كه بيمارى يا مجروح شدن آنھا توسط حيوانات ديگر يا انسان به حدى است كه اميدى
به بھبودى آنھا نيست .ميشنا و شرحھاى تلمود در اين باب ،از موارد خاصى به
تفصيل بحث ،و براى تعيين مقولهھاى ِط ِرفا تعدادى قواعد مھم وضع كردهاند .قاعده
ش  -ان كاموھا حايا ِط ِرفا)) (١٦ھر حيوانى كه مشابه آن امكان بقا نداشته
اصلى كل ِ
باشد ِط ِرفا است( ،دانشمندان را واداشت كه به شناخت جنبهھاى فراوانى از
كالبدشناسى و فيزيولوژى حيوانات و پرندگان اقدام كنند تا تعيين نمايند كه چه
عيبھايى حيوان را به ِط ِرفا مب ّدل مىسازد .شمارى از حكيمان را مىبينيم كه براى
آموزش شاگردانشان در اين باره ،به آزمايشھاى علمى گوناگونى در مورد حيوانات
مشكوك دست زدهاند و حتى بعضى از آنھا شخصاً ،مجموعهھايى از ِط ِرفاھا تھيه
.كردهاند
در واقع ،زياد شدن مشكالت مربوط به ِط ِرفاھا بود كه باعث شد در قرون وسطى
وح ْ
وح ْ
ط براى اجراى حرفه خويش،
ط)) (١٧ذبحكننده رسمى( بهوجود آيدُ .ش ِ
منصب ُش ِ
آموزش دقيقى را پشت سر مىگذاشت :از تھيه ابزار مطالعه درباره انواع گوناگون
ِط ِرفا گرفته ،تا شناخت راهھاى تشخيص تغيير حالتھايى كه براى حيوان عادى است
و آن را از حوزه غذاھاى مجاز خارج نمىكند ،از تغييراتى كه حيوان را غيرقابل
خوردن مىسازد .بنابراين ،با آن كه در عصر تلمودى ھر كسى مىتوانست حيوانات
را ذبح كند ،در دورهھاى بعد ،اين وظيفه به دوش افراد ماھرى افتاد كه آموزشھاى
وح ْ
ط در رتبهاى پس از حاخام قرار
ويژه ديده بودند .در بسيارى از جوامع ،منزلت ُش ِ
داشت .بر اين اساس ،سنت اعطاى مجوزھاى ويژه )قباال() (١٨به ذبحكنندگان ،تأييدى
بر تخصص و دانش آنھا نيز بود .در بعضى از جوامع ،زنان نيز اين وظيفه را انجام
.مىدادند
ديگر ممنوعيت مربوط به گوشت پرندگان و حيوانات ،حرمت مخلوط كردن گوشت و
شير است .اين فراز كتاب مقدس كه »بزغاله را در شير مادرش مپز«)خروج
 ،(٢٢:١٩در زمانھاى بسيار قديم و دستكم در اواسط دوره معبد دوم ،بر ممنوعيت
پختن گوشت ھر نوع حيوانى در شير حمل مىشد .اين نھى قرنھا ادامه داشت تا
اينكه )تقريبا ً از زمان مكتبھاى ھيلل و َش ّماى( به پرندگان نيز سرايت كرد .ترس از

نقض اين حرمت موجب پيدايش احكام و آداب گوناگونى با ھدف ايجاد فاصله ميان
غذاھاى گوشتى و لبنى شد؛ تا آنجا كه امروزه اين دو ،حتى در يك وعده غذا با ھم نيز
صرف نمىشوند و مدت زمان معيّنى بايد ميان خوردن شير و گوشت يا گوشت و شير
سپرى شود .آداب و رسوم زيادى درباره احكام خوردنىھا وجود دارد و يكى از
حكيمان اظھار داشته است» :در اين زمينه ،من پسر تبھكار پدرى پاك )در لغت،
سركه فرزند شراب( ھستم .پس از خوردن گوشت ،او مىبايست تا بيست و چھار
ساعت از لب زدن به شير بپرھيزد ،در حالى كه من تنھا از يك وعده غذا تا وعده
ديگر ،صبر مىكنم «.ترس از اين كه مبادا شير و گوشت در يك ظرف پخته شوند،
.موجب شد تا سرويسھاى جداگانهاى از ظروف و وسايل خانه در كار آيند
ممنوعيّتھاى گوناگونى كه درباره غذاھا وجود دارند ،به اندازه كافى مفصل ھستند كه
تحقيق و مطالعهاى فراگير درباره جزئيّات را ايجاب كنند؛ جزئياتى كه مطالعه آنھا
نمىتواند به شكل انتزاعى انجام گيرد و مستلزم تجربه عملى و شرح تفصيلى است.
ھر عالمى كه در احكام خوردنىھا ،تخصص پيدا مىكرد موظف بود كه مدتى را در
كشتارگاه ،صرف يادگيرى چگونگى انجام دادن موارد خاصى بكند .عالوه بر
جنبهھاى فنى ،مسائل ديگرى نيز وجود دارد كه به لحاظ نظرى داراى اھميت است.
اين مسائل به پرسشھايى درباره شك و مواد تركيبى از چند ماده مربوط بوده ،به
خوردنىھا محدود نمىشود؛ در ھر جاى ھَالخا كه از نواھى سخن به ميان آمده باشد،
اين مباحث را مىتوان يافت .مسئله اصلى ساده است :ما مىدانيم كه فالن شىء به
داليلى حرام است ،اما نمىدانيم كه در زمان وقوع شك چه بايد كرد؟ اگر فردى با
تكهاى گوشت مواجه شود كه نداند از كجا آمده و يا از وضعيت دقيق آن بىاطالع
باشد ،چه بايد بكند؟ اين مسئله ممكن است به شكل ديگر و پيچيدهترى نيز مطرح شود
و آن اينكه ،در مواقع اختالط شىء حرام با اشياء حالل ،چه بايد كرد؟ تلمود وضعيتى
شبيه به اين را درباره چيزھايى كه خطرناكند مثال مىزند .از نگاه ھَالخايى ،خوردن
يك شىء يا انجام دادن عملى كه زندگى را به مخاطره اندازد ،حرام است و تلمود
درباره اين قبيل اشياء و اعمال ھشدار مىدھد .حكيمان معموالً نسبت به احتمال خطر
ديدگاھى سختگيرانه اتخاذ ،و به خواننده توصيه مىكنند كه از شك بپرھيزد .اما در
اينجا نيز پرسشھاى عملى مطرح مىشوند و دانشمندان موظفند موقعيتھايى را
لحاظ كنند كه فالن شىء در آن موقعيتھا ،بنابر احتماالت و شواھد اوضاع و احوال،
ممنوع يا خطرناك خواھد بود .اگر مادهاى با مواد ديگر مخلوط شد ،آيا بايد ممنوعيت
)يا خطر( آن را طبق محاسبه درصدى و با اين فرض كه مقدار كم نمىتواند خطرناك
باشد ،ملغى دانست؟
اين مسائل حكيمان را واداشت تا تلقى مستقل خود را نسبت به نظريه احتمال ،بھبود
بخشند و به وضع كردن مجموعهاى از قواعد ،در جھت تبيين ھمه صور اين مسائل
بپردازند .آنان به ھنگام بحث از ھَالخا ،در موضوعھاى مشكوك ،از روشھاى
گوناگون تأ ّمل بھره مىگرفتند .فرض اصلى حاكميت رأى اكثريت بود و در بيشتر

موارد به اين نظر استناد مىشد .اما با اين حال ،احكام مىبايست سنجيده باشند .در
بعضى عرصهھا يك اكثريت ساده ،ھر اندازه كوچك ،كافى بود ،در حالى كه در ديگر
موارد ،اكثريتى بزرگ الزم بود؛ بويژه در موضوع ھايى كه از اھميت بسيار زيادى
برخوردار بودند .مسئله ديگرى كه مطرح شد ،به شكل ديگرى در مطالعات آمارى
جديد ،يافت مىشود .اگر از اكثريت و اقليت سخن مىگوييم ،الگوى خودمان را چگونه
انتخاب مىكنيم؟ طبق كدام الگو موضع خودمان را تعيين مىكنيم؟ از ھمان ابتداى
عصر ميشنايى ،يك مسئله قديمى به عنوان الگويى براى حل مشكالت و مسائل
گوناگون به كار مىرفته است .فرض كنيم كه در محلهاى چندين مغازه قصّابى ھست.
كه اقليتى از آنھا ِط ِرفا و اكثريتشان گوشت پاك شرعى مىفروشند .اگر تكهاى گوشت
در مجاورت محله مزبور يافت شود ،آيا بايد آن را ِط ِرفا دانست يا كا ِشر؟ در اينجا،
واقعيات چندى را بايد مورد مالحظه قرار داد؛ از جمله مسئله رُووْ اُو قارُووْ )(١٩
)اكثريت يا مجاورت( .آيا بايد شىء را با توجه به نزديكترين مكان يافت شدنش
سنجيد ،يا اين كه عامل تعيين كننده ،وضعيت اكثريت مغازهھا )فروشندگان( است؟
مشكل ديگرى كه به مسئله اطمينان از نامتعين بودن) (٢٠موارد مربوط مىشود،
مسأله قاووعَ) (٢١است :يعنى وقتى كه عناصر كامالً مستقل نيستند و عامل خاصى
مانع ھمگنى و تجانس تام مىشود ،اكثريت تا چه محدودهاى حاكم است؟ در اينباره،
حكيمان حكم دادند كه ھر زمان كه روشن باشد كه نمونه فرضى كامالً نامتعين نيست،
در اينجا اكثريت آمارى قابل اتكا نيست و شك بايد به حوزه منطقى اوليه ،يعنى عدم
.اطمينان يا احتمال پنجاه  -پنجاه ،حمل شود
مسئله جانوران دورگه) (٢٢به ھمين مقوله تعلق دارد .اگرشىء حرامى با اشياء حالل
مخلوط شد ،چه مالحظاتى حاكم است؟ در اين جا نيز فرض كلى اين است كه بايد از
اكثريت پيروى كرد و اقليت به حساب نمىآيد .اما حتى با وجود اين قاعده ،بايد كامالً
مواظب بود تا اطمينان حاصل شود كه مخلوط به گونهاى است كه اصالً خوف آن
ت الزم نباشد .بر اين اساس ،تفاوتھايى ميان
نمىرود كه بخشى از آن نماينده اكثري ِ
اختالط مواد جامد و مايع پيدا مىشود .در ديگر موارد ،چشيدن عامل تعيين كننده
است؛ ھر جا كه ممكن باشد ،امتحانى به عمل مىآيد تا مشخص شود كه آيا مخلوط،
مزه شىء حرام و ممنوع مىدھد يا خير؟ در عمل ،حكيمان پيشنھاد مىكردند كه براى
انجام اين كار با يك آشپز غيريھودى خبره مشورت شود .در بعضى جاھا ،يك اكثريت
ساده كفايت مىكرد و در ديگر موارد ،حكم اين بود كه شىء حرام در صورتى كه
اكثريت بسيار بزرگترى وجود داشته باشد ملغى شود؛ اكثريتى كه نسبت معمول آن
شصت به يك بود .در بعضى موارد ،حكيمان روى درصد باال ،يعنى اكثريت صد به
يك و حتى بيشتر تأكيد مىكردند .در مواردى كه ممنوعيت از شدت خاصى برخوردار
بود ،آنھا امكان الغا را نمىپذيرفتند و مىگفتند كه »حتى يك در ھزار ھم باطل
نيست .«.آنان درباره ممنوعيتھايى كه داراى محدوديتھاى زمانى بودند ،يعنى جايى

احكام الغا قابل اتكا نبودند،
كه به خاطر وجود شبھات واقعى بسيارى از قواعد و
ِ
.ديدگاه جزمىترى اتخاذ كردهاند
به خاطر ھمين مشكالت بود كه در ميان ساير مسائل ،ھَالخاھاى اساسا ً ناتمامى در
عرصه احكام مختلف خوردنىھا مطرح بودند .ھَالخاى اين حوزه به موضوعى تمام
ناشدنى براى تحقيق مب ّدل گشته است .در عمل ،حتّى مسائل نسبتا ً سادهاى نظير ]لزوم[
تطھير مجدد ظروفى كه در آنھا غذاھاى ممنوعه پخته شده ،مىتواند دانشمندان را
درگير مسائل بسيار گستردهاى كند؛ از مسائل عملى ھَالخايى ،درباره نفوذ اجزاء
بسيار كوچك شىء حرام به درون ظرف گرفته  -كه با استناد به ادله فيزيكى و
شيميايى اثبات مىشد و تفاوتھايى ميان مواد گوناگونى كه ظروف از آنھا ساخته شده
بودند ،قائل مىشدند  -تا مسئله مدت زمانى كه يك شىء ناپاك باقى مىماند .اگر شيئى
بر اثر فرايندھاى گوناگون تغيير شكل دھد ،آيا اين دگرگونى موجب تغيير در ذات آن،
به نحوى كه ديگر نتوان آن را ممنوع دانست ،نمىشود؟ دانشمندان مثالھاى بسيارى
براى »استدالل معيوب«) (٢٣نقل مىكنند؛ وقتى كه مىتوان فرض كرد كه شىء
ممنوع ،نهتنھا خدشهاى به ِھتِر )حلّيت( وارد نكرده كه تا ح ّدى از بين رفته است،
ممنوعيّت برداشته مىشود .بنابراين ،در اين جا پرسشھايى درباره نسبت مواد مجاز
و غيرمجاز در يك شىء تركيبى ،طبيعت شىء ممنوع و امكان پديد آمدن يك اختالط
.كامل يا ناتمام وجود دارد
ھَالخاى مربوط به مشكالت و ابھامات احكام خوردنىھا ،در رساله حولين) (٢٤تلمود،
به طور مفصل بحث شده است ،اما جنبهھاى نظرى وسيعترى كه در بسيارى از
حوزهھاى ھَالخا مطرح است ،تقريبا ً در ھمه رسالهھاى تلمود يافت مىشود و
.موضوعى پيچيده و در عين حال جذاب براى مطالعه به شمار مىآيد
...................) Anotates (.................
1) swal yrateid .
2) ztemah .
3) turhsak .
4) noitibihorp yramirp .
5) taf lanimodba .
6) sehsid yrtluop .
7) elbisualpmi .
8) halro .
9) miya'lik .
10) hatimehs .
زرافه گوزن مانند نواحى آفريقايى .م 11) okapi
12) hahilem .

13) veleh .
14) toferet .
15) hatihehs .
16) haferet hayah ahomak nie-ehs lok .
17) tehohs .
18) يعنى گواھى يا مدرك
19) vorak-o vor .
20) noitazimodnar .
21) a'uvak .
22) dirbyh .
23) itcefed" ."رgninosaer e
24) niluH .
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طھارت و نجاست شرعى
بخش كاملى از ميشنا به احكام طھارت و نجاست شرعى اختصاص دارد و حتى بيش
از احكام قربانى ،واحد مستقلى را تشكيل مىدھد كه شايد پيچيدهترين بخش تلمود باشد.
با آن كه اين ھَالخاھا در بخشھاى مختلف تلمود بابلى و فلسطينى مطرح شدهاند،
تقريبا ً يقينى است كه به استثناى رساله ني ّدا) (١كه نياز عملى زيادى به آن احساس
مىشد ،ھيچ تفسير كاملى بر آنھا نوشته نشده است .يكى از داليل اين غفلت آشكار ،اين
است كه تقريبا ً تمامى اين احكام به سرزمين فلسطين و دورهھايى كه معبد بر پا بود
اختصاص داشت .در نبود معبد و قربانىھا ،رعايت احكام مربوط به طھارت شرعى،
توجيه ضعيفى داشت و زمانى كه ديگر ،قربانىاى تقديم نمىشد ،رعايت تمامى جوانب
.اين ھَالخاھا غيرممكن بود
احكام طھارت ،به لحاظ محتوا ،شبكهاى پيچيده و به ھم پيوسته از احكام ھستند كه در
يك ساختار منطقى خاص ،با يكديگر مربوطند .با آن كه بخش قابل مالحظهاى از
تورات به اين احكام اختصاص يافته ،ھيچ توضيحى درباره آنھا بيان نشده است .چنين
گفتهاند كه در دوره ميشنايى َربّان يُوحانان بن زكاى با پاسخھاى خردمندانهاش موفق
شد كه فردى غيريھودى را به ارزش و اعتبار اين احكام متقاعد سازد .اما شاگردانش
به او گفتند» :تو او را با يك پاسخ مبھم گول زدى ،اما براى ما چه دارى كه بگويى؟«
َربّان يُوحانان پاسخ داد كه اين موضوعھا از مالحظات عقالنى ناشى نشدهاند و به يكى
از حوزهھايى تعلق دارند كه آن يگانه مقدس ،كه حمد و سپاسش باد ،درباره آنھا گفته
است» :من احكامى وضع و فرمانھايى صادر كردم و شما مجاز نيستيد كه در آنھا
تأمل كنيد «.در واقع ،اين تشريع بىنھايت پيچيده است و انبوھى از جزئيات را
.دربردارد كه به نظر مىآيد تعيين آنھا به صورت آنى بوده است
با اين ھمه ،ساختار عمومى اين ھَالخاھا را مىتوان به كمك چندين اصل بنيادين درك
كرد .اوالً ،بايد يادآور شد كه پاكى و ناپاكى مفاھيمى نيستند كه مربوط به حوزه نظافت
يا بھداشت باشند .به كار بستن احكام طھارت ممكن است از بعضى جھات به بھداشت
كمك كند ،اما اين امر نه نشاندھنده حكمت اين احكام است و نه بيانگر تعليل موضوع
آنھا .ظاھراً در اينجا با توجه به جھان بينى اصلى ،مىتوان از دو حوزه اصلى سخن
گفت :زندگى ،كه كاملترين تعبير درباره آن ھر چيز مربوط به قداست است )كه به
عنوان منبع اوليه زندگى محسوب مىشود(؛ و مرگ و نيستى ،كه به نظر مىرسد
نقطه مقابل زندگى و قداست باشند .به طور كلى مىتوان گفت كه ھر آنچه مىزيد و
سالم است ،فاقد ھر گونه نجاستى است و ھر اندازه كه شىء به مرگ نزديك مىشود،
نجاست آن فزونى مىيابد .بر اين اساس ،مطابق اصطالحشناسى تلمود ،ناپاكترين
شىء )اَوى اَ ُوت ھَطو ْمئا()» (٢بزرگترين سبب نجاست« ،جسد است و در مرحله

بعد از آن ،جذامى ،زاوْ )) (٣فردى كه بىاختيار از آلت او مايعى مانند منى جارى
باشد( و الشه حيوانات و خزندگان قرار دارد .معموالً شىء ناپاك ،نهتنھا خود ناپاك
است ،بلكه در تماس با ديگر اشياء ،ناپاكى خود را به آنھا انتقال مىدھد .ھر اندازه كه
درجه ناپاكى چيزى بيشتر باشد ،امكان آلوده كردن اشياء ديگر توسط آن ،به شيوهھاى
گوناگون ،بيشتر خواھد بود .به عنوان مثال ،جسد ھرچه را كه با آن تماس پيدا كند،
ناپاك مىسازد و گاھى اين ]سرايت [نجاست به ح ّدى زياد است كه شىء متنجس نيز
خود به يك منبع مستقل نجاست و آلودگى مب ّدل مىشود .آلودگى معموالً از طريق تماس
با شىء ناپاك منتقل مىگردد؛ اما گاھى اوقات با گرد آمدن با شىء ناپاك در زير يك
سقف ،يا به واسطه حمل آن شىء نجس ،حتى بدون تماس با آن ،نيز نجاست منتقل
.مىشود
ھر چيزى قابليت نجس شدن ندارد .ھر اندازه كه حساسيت فرد يا شيئى كه با منشأ
آلودگى تماس مىيابد ،بيشتر باشد ،راحتتر آلوده مىشود .بعضى از غذاھا و
نوشيدنىھا خيلى آسان نجس مىشوند .اشياء چوبى و پارچهاى ،كمتر تأثير مىپذيرند.
اشياء فلزى نسبت به بعضى از انواع نجاستھا حساسترند ،ولى آدمى تنھا با ميزان
معينى از نجاست آلوده مىگردد .حيوانات زنده ،گياھان در حال رشد ،و اشياى
ناتمام) ،(٤در صورت تماس با آلودگى ،نجس نمىشوند .طبق ھَالخايى كه مصوبات
بعدى ،تغييرى جزئى در آن ايجاد كرد ،احكام ناپاكى تنھا براى يھوديان ،مھم و با
معناست .غيريھوديان نه نسبت به ناپاكى حساس ھستند و نه مىتوانندناقل نجاست
.باشند
پاك شدن از آلودگى ھميشه به يك شكل نيست و به طبيعت عامل نجسكننده و نيز به
شىء نجسشونده بستگى دارد .به عنوان مثال ،ظرف سفالى طھارتپذير نيست و بايد
آن را شكست؛ در عين حال ،بيشتر ظروف ديگر را به ھمان شكلى كه آدمى پاك
مىشود ،مىتوان پاك كرد .تمامى انواع طھارت در يك عامل مشتركند و آن فرو بردن
.در آب  -است
بنابه گفته تورات ،غسل ارتماسى) (٥در چشمه يا منبع ديگرى از آب )مي ْق ِوه َمييم()(٦
انجام مىگيرد .بعدھا اين اصطالح به مي ْق ِوه) (٧تلخيص شد و به معناى مكانى كه آب
كافى براى تأمين مقاصد طھارت ،در آن جا جمع شده است ،استعمال گرديد .فرد نجس
داخل مي ْق ِوه مىشود و خود را در آن فرو مىبرد و بدينسان ،خود را تا حدى ،از
نجاست پاك مىسازد .غسل كردن در مي ْق ِوه ضرورتاً ،مستلزم پاكيزگى نيست؛ چرا كه
منبع طھارت تنھا يك مكان طبيعى جمع شدن آب است .در زمانھاى گذشته الزم بود
كه از آبھاى راكد در غارھا ،كه ھميشه ھم بھداشتى و پاكيزه نبود ،استفاده شود .از
دوره ميشنايى به اين طرف ،ساختمانھاى خاصى براى اين منظور ساخته شد و
.امكانات مناسب ترى براى غسل كنندگان فراھم آمد
حتى زمانى كه بيشتر احكام مربوط به طھارت عمالً رعايت نمىشد ،مي ْق ِوه اھميت
خود را حفظ كرده بود .زنان از مي ْق ِوه براى طھارت از نجاست حيض يا نفاس ،و

مردان از آن براى طھارت پيش از مطالعه و نماز استفاده مىكردند .در عصر
تلمودى ،مردان ديگر مكلف نبودند كه غسل كنند .اگرچه فرمان انام غسل ارتماسى را
به عزرا نسبت دادهاند ،عمل به آن واقعا ً منسوخ شده بود .در زمانھاى بعدى و اساسا ً
در نتيجه ق ّوت گرفتن گرايشھاى قَبااليى در يھوديت ،غسل ارتماسى به عنوان
وسيلهاى براى تطھير معنوى ،اھميت تازهاى يافت و تاكنون نيز به صورت گسترده،
.در ميان َحسيديم به آن عمل مىشود
عالوه بر انجام غسل ارتماسى در آب ،كه مؤلفه اصلى تمامى مناسك طھارت است،
مراسم ويژهاى براى انواع خاصى از نجاست وجود دارد .زاوْ  ،يعنى مرد جرياندار،
و زن پس از وضع حمل ،كامالً پاك نمى شدند مگر آن كه يك قربانى ويژه ،نه براى
كفاره ،كه به خاطر طھارت ،تقديم كنند .غلبه بر نجاست ناشى از اموات )شديدترين و
يكى از رايجترين انواع آلودگى( تنھا از طريق پاشيدن آب مخلوط با خاكستر يك ماده
گاو قرمز ،امكانپذير بود .در تورات مراس طھارت با تفصيل قابلمالحظهاى بيان
شده است ،اما از آن جا كه اين مراسم خيلى مھم بود و يافتن ماده گاو قرمز نيز آسان
نبود ،بنا به گفته ميشنا ،مراسم سوزندان الشه گاو ماده تاكنون تنھا ھشت بار در طول
تاريخ يھود انجام گرفته است .در طى قرنھا ،با وضع محدوديتھا و شرايط ،كه به
منظور تأكيد بر اھميت حياتى اين مراسم انجام گرفته بود ،اين مراسم بسيار محدود
شد .در دوره معبد ،الشه گوساله ماده بر باالى كوه زيتون) ،(٨روبهروى معبد
سوزانده مىشد و يكى از داليل تقدس اين مكان ،ھمين امر است .براى اينكه مبادا
شايبه نجاست و آلودگى در طول مسير پيدا شود ،پل مخصوصى ميان كوه معبد و كوه
زيتون ساختند .خاكستر گوساله قرمز )يا خاكستر ھمه گاوھاى قبلى؛ زيرا طبق آنچه
در سنّت آمده ،مقدارى از قديمىترين خاكسترھا در پايان دوره معبد دوم ھنوز باقى
بود( با دقت ھرچه تمامتر ،محافظت و نگھدارى مىشد ودر تطھير اشيائى كه بر اثر
تماس با اموات نجس مىشدند ،به كار مىرفت .تا چندين نسل پس از انھدام معبد  -به
عقيده بعضى از عالمان تا سيصد سال بعد  -اين خاكسترھا باقى بود و براى اين مراسم
مصرف مىشد .وقتى كه خاكسترھا تمام شد ،تطھير شىء نجس شده ديگر ممكن نبود
و از اين روى ،عمل به اين احكام طھارت ھيچ توجيه منطقى نداشت .از قرون وسطى
به اين سو ،فرض بر اين بود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم »ھمه ما به واسطه
.مردهھا آلوده شدهايم«؛ بنابراين عمل به اين احكام ديگر امكانپذير نيست
به طور كلى ،احكام طھارت شرعى تنھا در تماس مستقيم با قربانىھا و اشياء مقدس
اعمال مىشود .شريعت كسى را غير از كوھنھا)) (٩نسل حضرت ھارون( كه از
لمس كردن اجساد منع شده بودند ،به پاك بودن مكلف نمىكرد .اين ممنوعيت ھمچنان
باقى است و جانشينان تبار كاھنى ھنوز ھم از دست زدن بر جسد منع مىشوند مگر
اينكه  -بنا به گفته تورات  -آن جسد متعلق به يكى از اعضاى نزديك خانواده يا جسد
ِمت ميصوا)) (١٠فردى كه جسد او بر سر راه افتاده باشد و كسى براى تدفين او يافت
نشود( باشد .ھيچ فرد ناپاكى مجاز نبود كه وارد محدوده معبد شود يا در عبادت

شركت كند؛ سرپيچى از اين حكم مجازات شديدى را به دنبال داشت و كاھن اگر در
حالت ناپاكى بهسر مىبرد ،از مصرف ھرگونه ھداياى كاھنى ممنوع بود .بنابراين،
روشن است كه چرا در عصر معبد ھر كسى كه قربانى به معبد مىآورد يا در موقع
زيارت وارد معبد مىشد ،مكلف بود كه خود را پاك سازد .كاھنان و اعضاى خانواده
آنان نيز مكلف بودند خود را پاك سازند تا مجاز باشند كه از ھدايا بخورند .ساعتى كه
كاھنان پس از انجام غسل ارتماسى و كسب طھارت ،به خوردن اعانات خودشان
!مشغول مىشدند ،چنان منظم بود كه به عنوان معيارى براى تنظيم وقت به كار مىآمد
به رغم اين واقعيت كه اكثر اعضاى جماعت) (١١مكلف نبودند كه در ھمهحال با
طھارت باشند ،كسانى وجود داشتند كه به شوق رسيدن به يك زندگى كاملتر ،احكام
تطھير شرعى را مراعات مىكردند؛ چرا كه طھارت را كمال مىدانستند .شمارى از
اين افراد در مراعات اين احكام چنان افراطى و سختگير بودند كه تنھا از غذاھايى
مىخوردند كه پاكى آنھا مانند پاكى مورد نياز براى غذاى كاھنان بود ،اما بيشترشان
»كسانى بودند كه از حولين)) (١٢غذاھاى رايج( ،مطابق با مقررات و احكام طھارت،
استفاده مىكردند .اينان در ظاھر ،بسيار فراوان بودند و نھضت دينى  -اجتماعى
خاص خودشان را كه به حاورھا)) (١٣رفيقھا( معروف بود ،ايجاد كردند .اين
نھضت از افرادى تشكيل شده بود كه تنھا غذاھاى پاك را مىخوردند و احكام ُع ْشريه
.را با جديت مراعات مىكردند
گروهھاى حاور كه درگير در مراسم ابتدايى ويژهاى بودند ،تركيبھاى مختلفى داشتند
و ظاھراً بيشتر شاگردان حكيمان ،زمانى از اعضاى آن بودند؛ گرچه تنھا رؤساى
مدارس علميه ،بدون نياز به مراسم خاص صالحيت عضويت در آن را داشتند.
عضويت زنان نيز پذيرفته مىشد و فتوايى صادر شده بود مبنى بر اين كه » ھمسر
حاور ،خود يك حاور است« فرقهھاى گوناگون اِ ِسنى در ظاھر ،روابط نزديكى با
حاورھا داشتند؛ اما آنھا به ترك دنيا گرايش داشتند ،در حالى كه بيشتر حاورھا چنين
.نبودند
پس از تمامشدن خاكستر گاو قرمز ،احكام شرعى طھارت ديگر به طور كامل رعايت
نمىشد و حكم آن براى تمامى اھداف عملى ،لغو گرديد .با وجود اين ،دو نوع حكم،
قابل اعمال باقى ماند؛ احكامى كه به ناپاكى زن به واسطه ني ّدا )حيض و وضع حمل(
مربوط مىشد ،و احكام آلودگى و پاكى كاھنان .ناپاكى ني ّدا كاربردھايى در روابط
زناشويى دارد؛ چون روابط جنسى تا زمانى كه زن ناپاك است ،ممنوع است .بيشتر
ميقوهھا) ،(١٤از دوره ميشنايى به بعد و نيز احتماالً در پايان خود اين دوره ،به اين
نوع طھارت اختصاص يافتهاند .اما تعجبآور نيست كه ني ّدا ،تنھا رساله در بخش
طھارت است كه ھم تلمود بابلى و ھم تلمود فلسطينى ،در باب آن توضيحاتى ارائه
.كردهاند
كاھنى ناشى از تماس با اموات نيز باقى ماند .در اينجا نيز باقى ماندن
آلودگى
حرمت
ِ
ِ
اين ممنوعيت خاص ،دليل ويژهاى داشت .در زمانھاى جديد ،كوھنھا مانند ھمه بنى

اسرائيل به وسيله تماس با اموات ،چه تماس مستقيم و چه از طريق ديگران ،آلوده
مىشوند .اما ممنوعيت تورات معطوف به جايگاه كاھن نيست ،بلكه به اعمال او توجه
دارد؛ از اينرو ،رعايت اين احكام ،حتى پس از آن كه احكام طھارت عمالً از اعتبار
.افتاد ،ادامه يافت
...................) Anotates (.................
1) hadiN .
2) 1a'mut-ah tova iva .
3) vaz .
4) stcejbo dehsinifnu .
5) noisremmi .
6) miyam hevkim .
7) hevkiM .
8) sevilO fo tnuoM .
9) minahok .
10) havztim tem .
11) noitagergnoc .
12) nilluh .
13) mirevah .
14) toavkim .
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اخالق و ھَالخا
ھَالخا به لحاظ ماھيت ،قانون است ،اما به واسطه ساختار ،اصول معيّنى از علم اخالق
و نوعى جھان بينى كلى درباره زندگى را در خود دارد .و از نظر ساخت كلى و
انعطافناپذيرىاش ،به ديگر مجموعهھاى مد ّون قانونى كه قابليت انطباق با ھر حادثه
.يا اوضاع و احوالى را ندارند ،شبيه است
تلمود در بحث از اين پرسش كه چرا معبد دوم در زمانى كه مردم زندگى پاك و
منزھى را در پيش گرفته بودند و به مطالعه تورات مىپرداختند منھدم شد ،به تندى
بيان مىدارد» :اورشليم نابود شد تنھا به اين جھت كه شريعت تورات در آن جا بر
زبان ھا جارى بود «.در توضيح اين بيان حيرت آور آمده استِ » :عقاب مردم اورشليم
به اين خاطر بود كه تنھا مطابق احكام تورات حكم مىكردند و ھيچگونه نرمشى را
برنمىتابيدند «.از اين برمىآيد كه اگرچه احكام موجود براى ھمه آدميان الزامآور
است ،اما مالحظات گوناگونى را ،بسته به مورد ،مىتوان با توسل به محبت براى
تلطيف شريعت به كار برد .اگر كسانى كه قضاوت به آنھا واگذار شده با رحم و شفقت
ت انھدام است .بنابراين ،شريعت -
عمل نكنند ،رفتارشان به معناى برداشتن گام نخس ِ
بهويژه مقرراتى كه روابط ميان انسان و ھمنوعش را تنظيم مىكند  -تنھا چارچوبى
ظاھرى است كه چارچوبھاى ديگرى را نيز كه بايد مورد توجه قرار گيرند ،شامل
مىشود .مفھوم عدالت كه در يھوديت مھم است ،قدرت خود را از دست نمىدھد ،اما
.براى كم كردن شدت شريعت ،عوامل ديگرى نيز در نظر گرفته مىشود
اين حكم تورات كه »از اتھام فقير چشم پوشى نكنيد« نيز مبنايى براى شريعت يھود
است و جلوگيرى از عدالت را ،حتى براى رعايت مصلحت فقير ،منع مىكند .واقعيت
اصلى در صدور چنين حكمى كه در قانونگذارى دنيا بىنظير است ،نشان مىدھد كه
گرايش به متفاوت شمردن فقير از چنان اھميتى نزد مردم برخوردار بود كه ھشدار در
قبال آن را الزامى مىساخت .تورات درباره چگونگى رسيدگى به دعواى ميان فقير و
ثروتمند ،رھنمودھايى را براى قاضى عادل بيان مىكند :او بايد مطابق شريعت عمل
نمايد و گاھى فقير را حتى به پرداخت دين وادار سازد ،اما سپس از جيب خودش آن
را جبران كند .قاعده نرمش ،يعنى لي ْفنيم ميشورت ھَدين)) (١فراتر از حد شريعت(
گرچه فراگير نيست ،مانند نوعى قانون درونى براى تمامى كسانى كه در آرزوى
معيارھاى عالىتر ھستند ،الزامآور است .بايد يادآور شد كه اين قانون نمىگويد كه بايد
از مرز ميان خير و شر چشم پوشيد يا آن را از ميان برداشت ،بلكه تنھا به استفاده
ازمحبت و از خودگذشتگى اشاره دارد .به طور كلى ،به نظر مىرسد كه اين مرتبه از
ھَالخاى اخالقى ،مي ْشنَت حسيديم) (٢بوده و يكى از رسالهھاى بخش نِ ِزيقين) (٣يعنى
آ ُووت )اخالق پدران( نيز گاھى به اين نام شناخته مىشود .آ ُووت شرحى زنده از

آموزهھاى اخالقى است كه از موعظه اخالقى صرف فراتر رفته و در واالترين كتاب
شرعى ،يعنى خود ميشنا ،جاى گرفته است .احكام شرعى اين كتاب مانند قوانين
عمومى براى تمامى مردم الزامآور نيست ،اما براى كسانى كه مىخواھند از ھَالخا
پافراتر نھاده ،به چرخه درونى ،يعنى قلمرو »فراتر از حد شريعت« وارد شوند،
.معتبر است
در تعريف تلمودى ،حاسيد) (٤به مردى گفته مىشود كه رفتار و كردارش »درون
شريعت« است .اين تعريف را مىتوان با داستانى از تلمود كه در پايان بحث از
ھَالخاى مربوط به مسئوليت كارگران و صنعتگران در برابر اموالى كه با آنھا كار
مىكنند ،توضيح داد .آن بحث با اين عبارت جمعبندى شده است كه در تمام موارد
غفلت زيانآور از جانب كارگران ،آنان موظف ھستند كه خسارات مالك را جبران
كنند .سپس نقل شده است كه يكى از حكيمان عدهاى كارگر را براى انتقال كوزهھاى
سفالى پر از شراب استخدام مىكند .كارگران بر اثر بىاحتياطى ،كوزهھاى سفالى را
مىشكنند و مالك مطابق شرع ،لباسھاى بيرونى آنھا را به عنوان وثيقه پرداخت
خسارت ،ضبط مىكند .كارگران نزد اِ ُموراى بزرگ راو شكايت مىبرند و او به آن
حكيم كه شاگرد و از بستگان وى بود دستور مىدھد كه لباسھا را باز پس دھد .حكيم
به اين قضاوت تن مىدھد ،اما از راو مىپرسد» :آيا اين شريعت است؟« او در پاسخ
مىگويد» :بله؛ زيرا گفته شده است كه 'شما بايد در مسير عدالت گام برداريد`«.
كارگران سپس نزد راو لب به شكايت گشودند كه آنان مردمانى فقيرند كه در تمام روز
به سختى كار كردهاند و اينك چيزى ندارند كه تسكيندھنده دردھاشان باشد .پس راو به
شاگردش دستور داد كه مزد آنھا را پرداخت كند و او بار ديگر پرسيد» :آيا اين
شريعت است؟« راو پاسخ گفت» :بلى؛ چرا كه گفته شده است 'او بايد روشھاى
عدالت را حفظ كند` «.بىشك ،اين گفت وگو را بايد چنين تفسير كرد كه ربى
مىخواھد به شاگردش بگويد كه براى انسان توانا و با قابليتى مثل او كه قادر است
خسارت را جبران كند و سوداى انجام چيزى بيشتر از آنچه قانون مد ّون و
انعطافناپذير بيان داشته است در سر مىپروراندْ ١ ،شنَت حسيديم٣ ،مي ْشنَت حسيديم
.تنھا يك انتخاب آزاد نيست ،بلكه تكليف اوست
مارى از احكام قانون مدنى به موضوع مسئوليت اخالقى در دعاوى مربوط مىشود
كه فرد »از لحاظ قانون بشرى معاف است ،ولى مطابق شريعت الھى مقصر« شمرده
مىشود .يعنى گاھى دادگاه ھيچ مسئوليت قانونى قابل اجرايى متوجه زيانرسان
نمىداند ،اما از نظر اخالقى مكلف است كه خسارت زيانديده را جبران كند .احكام
خسارتھا دربردارنده شمار زيادى از احكام اخالقى است ،تا آن جا كه يكى از
حكيمان گفته است» :كسى كه مىخواھد رفتارى درست داشته باشد كافى است احكامى
».را كه در اينجا مقرّر شدهاند ،رعايت كند
كشمكشھا در درون حوزه شريعت و بيرون از آن ،در ديدگاه اصلى درباره احكام
اولويت و حق تقدم ،بيانى ژرفتر پيدا كرد .در بسيارى از حوزهھا ،مقرر شد كه در

صورت تعارض ميان دو تكليف مشابه ،بايد بعضى از مردم را نسبت به بعضى ديگر
ترجيح داد .اما ضابطه شرعى اين است كه »مال تو برمال ھر انسان ديگرى مقدم
است«؛ يعنى ھيچ انسانى مكلف نيست كه با كمك كردن به ھمنوع خويش ،خود متحمل
خسارت شود .اگر بازگرداندن شىء گم شده مستلزم اتالف وقت و صرف پول از
سوى يابنده باشد ،او مكلف نيست كه به اين حكم شرعى عمل كند .مفھوم ضمنى و
وسيعتر اين قاعده در زمانى كه تعارض منافع وجود دارد اين است كه »زندگى خودت
مقدم است« .در اين جا نيز به خواننده ،نسبت به رعايت افراطى و خارج از اعتدال
شريعت ،ھشدار داده شده و درباره تكاليف طيفھاى گوناگون مردم ديدگاهھاى
متفاوتى ارائه گرديده است .رفتارى كه از يك انسان معمولى ،شرعى و عادالنه تلقى
مىشود ،از فردى با معيارھا و درجات باالتر قابل قبول نيست .روايتى) (٥از تلمود
ضمن بيان اين روىكرد ،مردم را بر اساس موضعگيرىشان در قبال اموال ،درجه
بندى مىكند» :كسى كه مىگويد مال تو مال من است و مال من براى من ،آدم خبيثى
است ]و او كه مىگويد [مال تو براى تو و مال من براى تو ،انسان زاھدى است ]و او
كه مىگويد[ مال تو براى تو و مال من براى من ،فردى ميانهرو است .اما ھستند
كسانى كه مىگويند اين حكم ،حكمى ِسدومى ]منسوب به مردمان ِس ُدوم  -شھر
لوط)[ ](٦يعنى ظالمانه است «.بنابراين ،كشمكش ميان ديدگاه منطبق بر شريعت يعنى
»مال من براى من و مال تو براى تو« و پيروى كوركورانه از ظاھر شريعت در ھر
.واقعهاى ،كه »حكمى سدومى« است ،باقى مىماند
بر اساس يك سنت اَگادايى ،سدوم ماھيتا ً مركز تباھى وحشيانه و فاقد ق ّوه تمييز نبود،
بلكه آن جا مكانى بود كه قانونگذارى در آن از بدخواھى و توجه افراطى به ظاھر
شريعت ناشى مىشده و اھريمنى بود .اگر شخصى از تعھد شفاھى خود پشيمان شود و
از آن سر باز زند ،ھيچ دادگاھى نمىتواند او را به ايفاى تعھدش مجبور سازد .در
عين حال ،او ملعون است» :او كه سدوميان را عقاب كرد ،آنھايى را كه به وعده
خويش پاىبند نيستند نيز عقاب خواھد كرد «.به طور كلى ،كسى كه بر حق شرعى
خود،بهمنظور جلوگيرى ازانتفاع ديگرى اصرارمىورزد ،درحالىكه خود چيزىرا
.ازدست نمىدھد ،متھم بهميدَت ِس ُدوم )اخالقى سدومى() (٧است
حتى معروف بود كه دادگاه به نفع كسانى كه از منفعتى محروم مىشدند ،مداخله
مىكرد؛ حتى اگر در قبال اين محروميت ھيچ مسئوليتى متوجه پرداخت كننده نمىبود
و او تنھا بر حقوق خويش اصرار مىورزيد .گاھى دادگاه به پرداخت خسارت حكم
مىكرد و در مواردى كسانى را كه بدون ھيچ گونه انعطافى عمل مىكردند ،در ميان
جمع به استھزا مىگرفت .مواردى ھم بود كه دادگاه با كسانى كه عليه آنھا دعاوى
اخالقى طرح مىشد ،با شدت بيشترى برخورد مىكرد .كسى كه با استناد به شرايط
صورى شريعت برخوردى ناشايست با ديگران داشت با مقابله به مثل دادگاه مواجه
مىشد؛ دادگاه تمامى حقوق خود را به اجرا مىگذاشت و با استناد به احكام شديدى كه
.در شرايط عادى به آنھا استناد نمىشد ،او را مجازات مىكرد

يك معضل اخالقى رنجآور در جاھايى سر برآورد كه آدمى براى فرار از تھديد يا
خطر ،ناگزير از آسيب رساندن به ديگرى بود .نمونهاى كه در اينجا نقل شده ،درباره
گروھى از مردم است كه تھديد مىشوند به اينكه اگر يكى از اعضاى خودشان را
تحويل ندھند ،ھمگى كشته خواھند شد .در چنين شرايطى ،ھَالخا حكم مىدھد كه
تمامى افراد گروه بايد به جاى تحويل دادن آن فرد ،خودشان را فدا كنند .آنھا تنھا
زمانى مجازند يكى از افراد خود را تحويل دھند كه او فردى معيّن ،و در واقع مجرمى
تحت تعقيب ،باشد .با اين ھمه ،در اينجا نيز مسئله كامالً روشن نبوده ،تصميمگيرى
اخالقى ھميشه يكسان نيست .حكيمان قضيهاى را نقل كردهاند كه در آن ،فردى متھم به
قتل يك شاھدخت رومى مىگريزد و خود را در ميان جمعى پنھان مىكند .وقتى كه
مقامات رسمى از حضور او در آن جا مطلع مىشوند به تمام افراد آن جمع ھشدار
مىدھند كه اگر فرد مورد نظر را تحويل ندھند ،ھمگى كشته خواھند شد .وقتى كه
خطر كامالً محرز شد ،حكيم محلى آن جمع به سراغ مرد فرارى رفت و اوضاع را
براى او شرح داد و آن شخص راضى شد كه خود را تسليم كند .اما نقل شده است كه
الياس) (٨نبى ]اِلياھو[ كه پيش از آن ،ھر روز بر اين حكيم ظاھر مىشد ،از آن پس
ديگر به مالقات او نيامد .وقتى كه حكيم به اميد بازگشت الياس دست به دعا برداشت و
دھان به روزه بست ،آن نبى با او سخن گفته ،فرمود» :ديگر ھيچ گاه او را مالقات
نخواھد كرد؛ چرا كه او سبب مرگ آن فرارى شده است «.حكيم لب به اعتراض گشود
كه» :اما اين آموزه ماست« )يعنى قانون ميشنا آن را مجاز مىشمارد( .الياس در
جواب او گفت» :آيا اين مي ْشنَت حسيديم است؟« به بيان ديگر ،انسان بزرگ تكاليفى
.باالتر از مردم عادى دارد
ھمين مسئله در نمونه مشھور ديگرى كه حكيمان نقل كردهاند ،مطرح شده است» :دو
مرد در بيابان سفر مىكنند؛ يكى از آنھا ذخيره آبش به اندازهاى ھست كه تا رسيدن به
آبادى زنده مىماند .اما اگر اين آب ميان آن دونفر تقسيم شود ،ھر دو در آن بيابان تلف
خواھند شد .آنھا چه بايد بكنند؟« حكيمان ميشنايى در اين باره بحث جامعى كردند و
نتيجهاى كه به عنوان ھَالخا پذيرفته شد اين بود كه مالك آب به تنھايى ،آب را مصرف
كند و خود را زنده نگه دارد؛ چرا كه »زندگى ھر كس در اولويت است« .در عين
حال ،آنھا متذكر شدند كه اين نتيجه ھَالخايى تنھا مربوط به مردم عادى است؛ عالمان
بايد آب را ميان خود و فرد ھمراھشان تقسيم كنند ،حتى اگر بدانند كه اين كار مرگ
.آنھا را در پى دارد
اين مشكالت اساسى كه گاھى از آنھا به بحث از ارتباط ميان »حقيقت« و »صلح«
تعبير شده است ،ھيچ گاه به آسانى حل نشدهاند .آيا عدالت را )كه حقيقت است( بايد بر
مصالحه )كه صلح را به ھمراه مىآورد( ترجيح داد؟ يا حقيقت مطلق ھيچگاه دست
يافتنى نيست؟ بعضى از حكيمان بر اين باور بودند كه مفھوم مصالحه با انگاره عدالت
در تعارض است و ھرگز ھيچ يك از قضات نبايد به طرفين دعوا پيشنھاد مصالحه
كند .اين در حالى است كه عالمان ديگرى معتقد بودند كه ھر مصالحهاى بھتر از

صدور رأيى ،ھرچند عادالنه ،است كه به زيان يكى از طرفين دعوا باشد .نتيجهگيرى
ھَالخايى درباره اين موضوع تقريبا ً به اين شرح است» :قاضى بايد پيش از استماع
خواستهھاى طرفين ،يا در زمانى كه در دعاوى ميان آنھا نمىتواند به يك تصميم قاطع
براى اجراى عدالت دست يابد ،به آنھا پيشنھاد مصالحه كند؛ با وجود اين ،اگر خطاكار
بودن يكى از طرفين براى او روشن بود ،نبايد مصالحه را بپذيرد «.مسئله »حقيقت«
و »صلح« با نھى شديد از دروغگويى از يك سو ،و لزوم پرھيز از واردكردن صدمه
از ديگر سو ،نيز در ارتباط است .حكيمان ھم از »حقيقتُ ،مھر خداوند سبحان است«
سخن به ميان آوردهاند و ھم از صلح ،با اين تعبير كه »صلح ،نام خداست« ياد
كردهاند .در واقع ،آنان آشكارا »دگرگون نشان دادن ]حقيقت[ براى رسيدن به صلح«
را مجاز مىشمارند؛ يعنى اگر روشن شود كه با دروغ گفتن ،صلح و آشتى ميان
طرفين دعوا برقرار مىگردد ،يا به واسطه دروغگويى مىتوان از ورود ضرر و
.زيان جلوگيرى كرد ،آنھا اين كار را مجاز مىدانند
راهحل كلى براى موضوعى از شريعت كه با مالحظات اخالقى خصوصى در تضاد
باشد ،به اين شرح است» :آدمى در طرح مطالباتش مىتواند تا شو َرت ھَدين)) (٩مرز
شريعت( پيش رود .اما در برخوردش با ديگران بايد »فراتر از حد شريعت« عمل
كند« .عالوه بر اين حد و مرزھاى ھَالخايى ،مفھوم كامالً شناخته شده ديگرى در
حقوق مدنى ،درباره مردى كه در روابط خصوصى خود با ديگران ،با گذشت و
بردبارى عمل مىكند ،وجود دارد .درباره چنين آدمى گفته شده است كه خداوند به
ازاى اين رفتار ،تمامى گناھان او را مىبخشد .انسانھاى آرمانى چنين توصيف
شدهاند» :كسانى كه اگر توھين شوند توھين نكنند ،اگر بىآبرويى بشنوند پاسخ نگويند،
عملشان برآمده از عشق است و از تحمل درد و رنج لذت مىبرند «.درباره آنھا نوشته
شده است» :و آنھايى كه به او عشق مىورزند ،در درخشندگى ھمانند خورشيد خواھند
.».بود
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) ِد ِرخ اِ ِرص )سلوك  -ادب()١
اصطالح ِد ِرخ اِ ِرص در ادبيات تلمودى داراى معانى گوناگونى است .روى ھم رفته،
درخ اِ ِرص »راه جھان« است؛ يعنى روشى كه آدمى مطابق با آن رفتار مىكند؛ يعنى
سلوك پذيرفتهشدهِ .د ِرخ اِ ِرص در قالب يك قانون مد ّون ثابت در درون ھَالخا قرار
ندارد و با آن كه در تلمود به طور مفصل از آن بحث شده ،اين ھَالخاھا الزامآور
نيستند .درخ اِ ِرص را بايد حتى بيش از شريعت ،پايه و بنيان ھر نوع تحولى دانست.
احكام ھر از چندگاه و از مكانى به مكانى ديگر تغيير مىكنند ،اما انتظار عمومى از
يك فرد آن است كه مطابق عرف رايج ،رفتار كند .درخ اِ ِرص مطلوب تمامى افراد
است .حكيمان به رغم تأسف خوردن به حال مردم ،تصديق مىكنند كه اينان نيز
مىتوانند حتى بدون گذراندن آموزش رسمى ،فردى آبرومند و محترم باشند؛ اما
»كسى كه از ميشنا يا كتاب مقدس يا درخ اِ ِرص اطالعى ندارد فردى متمدن نيست«.
به بيان ديگر ،كسانى كه احكام پذيرفته شده رفتارىرا رعايت نمىكنند ،زياده رو و
قانون گريز ھستند .حتى گفته شدهاست كه اينگونه افراد فاقدصالحيت براى اداى
.شھادت ھستند
نياز به درخ اِ ِرص كه متوجه ھمه افراد بود ،براى عالمان به دو دليل از تأكيد بيشترى
برخوردار بود .دليل اول بيرونى است؛ عالِم بايد »محبوب ملكوت و خوشايند
زمينيان« يعنى نزد ھمنوعانش محترم باشد .اگر او احكام رفتارى را مراعات نكند ،با
ظاھر شدن در صورتى ناخوشايند ،تورات را خفيف شمرده است؛ بنابراين ،بايد چنان
رفتار كند كه مردم بتوانند بگويند» :مردى كه تورات را مطالعه كرده باشد ،درست
شرعى رعايت درخ اِ ِرص بُعد
رفتار مىكند و برخوردش پسنديده است «.اما حكم
ِ
ديگرى نيز دارد؛ زيرا رفتار درست ،بخشى از حوزه بىحد و مرز رفتار و تفكر است
كه به َدعَت)) (٢دانش ،حكمت( معروف است .اين حوزه ،تنھا اندوختن دانش نيست،
بلكه ارزش قائلشدن براى عقل عرفى و رفتارھاى عرفى پسنديده نيز ھستَ .دعَت،
آدمى را به چگونگى معاشرت با خانواده و ديگران رھمنون مىشود ،شيوه سخن گفتن
او را تعيين مىكند ،قدرت تصميمگيرى را در اين كه چه زمانى سماجت به خرج دھد
و چه مواقعى گذشت كند باال مىبرد ،و با آن كه به خودى خود جزء شريعت مكتوب
نيست ،از ھر كسى كه با تورات مأنوس شود انتظار مىرود كه تا حد معقولى از
موھبت َدعَت برخوردار باشد .سنّت مدرسى تا چندين نسل ،به جلد پنجم شولحان
عاروخ) ،-(٣بخشى اضافى از آن كتاب مشھور كه از روابط غيرھَالخايى آدميان
سخن مىگويد  -ارجاع مىداد .حكيمان بر اين عقيده بودند كه دعت مھمترين نعمت
است ومىگفتند» :اگر علمدارى چه ندارى؟ واگر علم ندارى چهدارى؟« عالمان سخت

در تالش بودند تا به كسب دعت نايل آيند و تلمود بر اين ديدگاه خود اصرار دارد كه
»».عالمى كه بھرهاى از دعت ندارد بدتر از مردار است
دعت تا حد زيادى ،يك ويژگى ذاتى است .چون بعضى از مردم به حكم غريزه و بدون
تعليم و تربيت ،مىدانند كه چگونه در موقعيتھاى گوناگون ،واكنش مناسبى از خود
نشان دھند .اما از كسانى كه از اين موھبت برخوردار نيستند ،انتظار مىرود كه به
كسب اين دانش نايل آيند و آنرا از ديگران بياموزند تا شايسته دريافت عنوان محترم
عالِم شوند .اين روايت كه »خدمت كردن به تورات از يادگيرى آن مھم تر است«
نشاندھنده آن است كه كسى كه از امتياز خدمتگزارى به حكيمى بزرگ برخوردار
است ،حتى در مباحث سطحى و خالى از لطف ،بيش از شاگردان درسھاى رسمى آن
حكيم بھره مىبرد .و گاھى مھم ترين دستاورد دعت يادگرفتن شيوه رفتار در مواضع
گوناگون و در رويارويى با انسانھاى مختلف بود .صدھا حكايت در تلمود ،درباره
ريز ربى خودشان را كه ضرورتا ً در
شاگردانى سخن مىگويد كه رفتارھاى جزئى و ِ
.قلمروھاى مطالعه رسمى نبود ،مورد توجه قرار مىدادند
آداب معاشرت و رسمھاى عصر تلمودى در رسالهاى كوچك به نام درخ اِ ِرص
رفتار آن دوره به شمار
گردآورى شد كه گنجينهاى از اطالعات مربوط به اخالقيات و
ِ
مىآيد .ھَالخاى مربوط به درخ اِ ِرص حوزهھاى گوناگونى از زندگى را در
برمىگيرد .مثالً احكام زيادى به قواعد و آداب صرف غذاھاى رسمى اختصاص دارد.
اھميت اين مسئله در دورهاى بود كه ضيافتھاى طوالنى )كه در آن ميھمانان بر
كاناپهھا تكيه مىدادند( ھمراه با آداب و تشريفاتى درخور توجه ،مرسوم بود .اين
قواعد كلمات گھربارى را كه از وجدان عمومى برآمده بود ،در خود داشتند .مانند:
»به وقت خوردن غذا سخن گفتن ممنوع است؛ مبادا غذا وارد ناى شود «.و نيز
رھنمودھايى درباره چگونگى خوردن غذاھاى مختلف .رساله ياد شده به زبان طنز،
از حكايتى سخن مىگويد كه در آن ربى عَقيوا دو تن از شاگردان خود را به خانهاش
دعوت كرده بود تا آگاھى آنھا را از شيوهھاى رفتار اجتماعى و آداب معاشرت
ارزيابى كند .او تكه گوشتى را كه به قدر كافى پخته نشده بود ،به آنان تعارف كرد.
يكى از آن دو نفر كه رفتار شايستهاى داشت گوشت را امتحان كرد و چون آن را
مناسب خوردن نديد ،در بشقاب خويش وانھاد .در ھمان حال ،آن ديگرى سعى مىكرد
كه به زور ،گوشت را تكه تكه كند .ربى عَقيوا به طعنه دومى را گفت» :اين جورى
».نه ،پسرم! پايت را روى ظرف بگذار و بكش
بسيارى از اصول رفتارى بر مالحظات ناب زيباشناختى استوار بودند .مانند
رھنمودھايى كه به چگونگى چيدن سفره غذا يا خوردن غذاھاى مختلف مربوط
مىشوند .اما قواعد ديگرى نيز وجود داشتند كه از اھميت اساسىترى برخوردار
بودند؛ مانند ممنوعيت فاسد كردن انواع مختلف غذاھا .اين ممنوعيت تا حدودى ،از
ممنوعيت عام تباه كردن بىدليل نشأت مىگيرد ،كه از نظر ھَالخا كامالً معتبر و بر
شريعت تورات استوار است و حكيمان به طور قابلتوجھى به شرح و بسط آن

پرداختند .اين حكم بر نگرش احترامآميز نسبت به غذا به عنوان خوراك انسان ،نيز
استوار است .نقل شده است كه مردى به مالقات يكى از حكيمان رفت و ]به ھنگام
صرف غذا[ بشقابش را روى تكه نان قرار داد .حكيم نان را از زير بشقاب بيرون
كشيد و خورد ،اما آن مرد متوجه نشد و آنرا خورد .حكيم ضمن آن كه او را به خاطر
عدم درك اين نكته كه غذايى را كه فاسد يا به آن بىاحترامى شده نبايد خورد ،سرزنش
مىكرد ،گفت» :مىپنداشتم كه چركھايت با آب گرم زدوده مىشود ،اما اينك به اين
».نتيجه رسيدم كه حتى آب جوش ھم در تو اثر نمىكند
جنبه ديگر اصول آداب معاشرت در اين بيان حكيمان منعكس است كه »تا ھنگامى كه
معبد وجود داشت ،قربانگاه كفاره گناھان بود ،حال آن كه پس از انھدام معبد ،ميز
غذاى ھر كس كفاره گناھان اوست «.اين مفھوم با اين ھدف بيان شده كه مردم را
تشويق كند تا فقرا را به خانهھايشان دعوت كنند؛ چرا كه سھيم شدن آنھا در غذا
مىتواند تاوانى براى جنبهھاى مادى و نفسانى خوردن باشد و به آن بُعدى قدسى
ببخشد .تلقى ميز غذاخورى افراد به عنوان قربانگاه ،بر احكام مربوط به آداب ميز غذا
نيز تأثير گذاشت؛ زيرا به غذا خوردن ،نه تنھا به عنوان رفع احساس گرسنگى ،كه به
مثابه جزئى از راه كلى زندگى و عبادت خالق نيز نگريسته شد .اين ديدگاه مبناى آدابى
گرديد كه بعدھا در بسيارى از جوامع يھودى به آن عمل مىشد؛ مانند قراردادن نمك
بر روى ميز غذا ،كه يادآور خاطره نمكى بود كه بر قربانگاه قرار مىگرفت؛ يا رسم
برداشتن كاردھا از روى ميز غذا ،به ھنگام شكرگزارى پس از صرف غذا .ھمچنين
آھن را روى قربانگاه قرار نمىدادند؛ به اين خاطر كه وقتى از آن به عنوان سالح
استفاده مىشود ،موجب كوتاه شدن عمر آدمى مىگردد و بنابراين ،نبايد در كنار معبد
.كه موجب طول عمر انسان است قرار گيرد
قواع ِد درخ اِ ِرص جنبه ديگرى نيز دارد و آن تكليفى است كه در تورات درباره
احترامگذاردن به افرادى خاص و شيوهھاى خاص رفتار با آنھا ،نقل شده است.
توصيهاى عمومى درباره حفظ احترام والدين )»پدر ومادر خود را محترم شماريد«(،
عالمان و پادشاه وجود دارد .ميان شيوهھاى رفتار با ھر دسته ،تفاوتھايى ترسيم شده
ت برآمده از
است ،اما حرمت نھادن به سالخوردگان و خردمندان بخشى از خود شريع ِ
كتاب مقدس است و در قالب قواعد رفتارى ،متحول شده و شرح و بسط يافته است.
پيش پاى چه كسى بايد برخاست؟ چه كسى به ھنگام ورود و خروج ،مقدم است؟
افتخار افتتاح اجراى كارى را به چه كسى بايد داد؟ تمامى اين موضوعھا كه عموما ً
اختيارىاند ،اما بخشى از سنت ھَالخايى رسمى محسوب مىشوند ،در قانون درخ
اِ ِرص مورد بحث قرار مىگيرند .قاعده راھنما آن است كه ھر جا كه احترامگذاردن به
يك شخص ضرورى مىنمايد ،ارزشمندترين كار مقدم داشتن او بر ديگران است و
اگر جاى احترامكردن نيست ،كماھميتترين عضو گروه پيش از ھمه اقدام مىكند .مثالً

به ھنگام ورود ،مھمترين عضو گروه نخستين كسى است كه وارد مىشود و به ھنگام
.خروج ،كم اھميتترين فرد ،اول بيرون مىرود
ھَالخاھاى مربوط به حفظ احترام پدر يا ربى بىشمارند و بر لزوم حرمت نھادن به
بزرگترھا تأكيد دارند .البته در زندگى روزمره خانوادگى )بهويژه در مورد كودكان(
رعايت تمامى ظرافتھاى رفتار خوب و تشريفات شايسته ممكن نيست ،و بودند
كسانى كه مىگفتند به رغم موافقت پدر يا ربى با كنار نھادن احترام ،بايد به آنھا احترام
كرد .از سوى ديگر ،پادشاه مجاز نيست كه از احترام ]نسبت به خود[ چشم پوشد؛
چون بر خالف پدر و ربى ،احترام پادشاه فقط احترام به او نيست ،بلكه احترام به
حكومت نيز ھست .ربى ،كه خردمندىاش خود  -اكتسابى) (٤است )يا به ھمينگونه،
پدر( حق داشت كه از احترام و تشريفات ]نسبت به خود [جلوگيرى كند؛ اما برخالف
آنچه گفته شد ،فرزند نبايد بر جاى پدرش بنشيند ،نبايد او را تكذيب كند ،يا كارى را
بدون اجازه پدر ،در حضورش انجام دھد ،بهويژه اگر آن كار مستلزم بىاحترامى
باشد .اين احكام دقيقا ً عمل نمىشدند و ،فرزندان تنھا زمانى كه به سن بلوغ مىرسيدند
و به دلخواه خويش ،براى اينكه به والدين احترام بگذارند ،كليات اين احكام را
مراعات مىكردند .يك تمثيل جالب درباره اين نگرش ،در منابع تلمودى به چشم
مىخورد .در وصيتنامه پدرى قيد شده بود كه اموالش را به شرطى براى پسرش به
جا مىگذارد كه پسر ،بىخرد و احمق شود .حكيمان ،ناتوان از بيان توضيحى منطقى
ربى يھُوشو َع )يوشع( بِن َحنَ ْنيا ،آن عالم بزرگ و
براى اين سند عجيب ،به سراغ ِ
بسيار با درايت رفتند .وقتى كه به منزل يوشع رسيدند ،او را ديدند كه روى چھار
دست و پا راه مىرود و فرزند خردسالش بر پشت او سوار است .حكيمان با احترام،
ربى خود شوند .وقتى كه سرانجام ،نظر
اندكى منتظر ماندند تا مبادا مزاحم بازى ِ
يھوشو َع را درباره آن وصيتنامه پرسيدند ،او پاسخ داد» :شما خود معناى آن را
مشاھده كرديد .منظور پدر اين بود كه پسرش زمانى از ميراث پدر ارث مىبرد كه
».خود فرزندانى داشته است
سلوك و رفتار صحيح ،جزئى از دعتى به شمار مىآمد كه كسب آن بر ھر فردى
واجب بود و ھمان گونه كه خود حكيمان بارھا تأكيد كردهاند ،توانايى تشخيص زمان
.مجاز براى كنار نھادن ھَالخا و احكام حاكم بر رفتار نيز دعت است
...................) Anotates (.................
1) tnemtroped) ztere hkered .
2) ta'aD .
؛ توضيح :شولحان عاروخ رساله چھار جلدى احكام 3) fifth Shulhan Arukh
يھود است كه جلد پنجمى ندارد و جلد پنجم ،كنايه از كاربرد عقل و درايت و مصلحت
.انديشى در كنار احكام قاطع دينى است
4) dehsilpmocca-fles .
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دنياى عرفان
تلمود معموالً آيينه تمام نماى موضوعھايى است كه قرنھا در مدارس علمى تدريس
مىشده است؛ اما بدون شك ،ھَالخاھا و افسانهھاى زيادى را نيز دربردارد كه خاستگاه
آنھا بحثھاى علنى آن مدارس نيست .بعضى از اين مباحث حكايتھايى از زندگانى
مردان بزرگ و بقيه ،قصهھا و مواعظ حكيمان ھستند .با وجود اين مباحث استثنايى،
تلمود را بايد سندى حاوى تأمالت حوزهھا و دروسى كه اساتيد براى شاگردان خود
تدريس مىكردند دانست؛ شاگردانى كه بهخاطر برخوردارى از معيارھاى باالى
تحصيلى ،مورد اعتماد اساتيد نيز بودند .بنابراين ،وجود نكات ريز بسيار عميق از
زندگانى حكيمان مختلف در تلمود ،منافاتى با موضوع اصلى آن ندارد .زيرا زندگى
خصوصى يك استاد نيز منبع الھام و تحصيل به حساب مىآمد؛ حتى اگر او از آگاھى
.يافتن عموم به آن پرھيز داشت
در كنار اظھارات علنى كه در حضور تمامى طالب مدارس علمى بيان مىشد،
موضوعھاى متنوع ديگرى نيز وجود داشت كه در نشستھاى خصوصى و پشت
درھاى بسته به آنھا پرداخته مىشد .مثالً ما مىدانيم كه بحث از نسب نامه برخى از
خانوادهھا معموالً به طور پنھانى صورت مىگرفت .با وجود اين ،با فھرستى از
خانوادھاى نااھل كه در امر ازدواج موازين شرعى و قانونى را رعايت نكردهاند و يا
خانوادهھايى كه ناعادالنه آنھا را نااھل شمردهاند ،مواجه مىشويم كه عموم مردم
نسبت به آنھا بىاطالع بودند؛ اما ربىھا از ترس آنكه مبادا اين مسائل به فراموشى
ميدراش كتاب تواريخ ايام كه
سپرده شوند ،آنھا را به شاگردان خود منتقل مىكردند.
ِ
ظاھراً حاوى بحثى بسيار مفصل درباره نسبشناسى خانوادهھاست ،در قالبى
نيمهسرى به ارث گذاشته شد و درباره آن گفته شده است كه برخى از افراد فاقد اھليت
تحصيل و مطالعه آن ھستند .در واقع ،اين اثر در عصر تلمودى از انظار عموم غايب
.بود
اما عالوه بر جزئياتى از اين دست ،دنيايى كامل از عرفان و رازورى نيز در مدارس
وجود داشت كه عموم طالب از آن بىخبر بودند و تنھا به تعدادى معدود از آنھا منتقل
مىشد .بر اين اساس ،ما با نوشتهھايى از اين دست برمىخوريم» :كسى حق ندارد كه
قانون آفرينش) (١را به دو نفر يا تدبير الھى) (٢را حتى به يك نفر تعليم دھد ،مگر اين
كه او خردمند بوده ،خود به تنھايى به شناخت آن راه يابد «.بنابراين ،ربىھا موضوع
ھاى راز آلود را تنھا به يك شاگرد برگزيده خود مىآموختند و در مواردى ،استاد به
بيان خطوط كلى مطالب بسنده مىكرد و وارد مباحث جزئى نمىشد .اطالعات ما
درباره عرفان ناچيز است و معدود جزئياتى كه دردسترس ماست ،تلويحا ً در
رسالهھاى مختلف تلمود مورد اشاره قرار گرفتهاند .اين رسالهھا از حكيمان

وموضوعھاى مورد بحث آنان ،بدون ھيچگونه توضيح كافى درباره ماھيت آن
مباحث ،سخن مىگويند .در اين قلمروھا تصورات و حدسيات بر واقعيات و يقينيات
مقدم است و در مواردى دستيابى به يك پاسخ جامع غيرممكن مىنُمايد .ما كتابھايى
را درباره عرفان مىيابيم كه درعينحال كه تاريخشان بهگذشتهھاى دور برمىگردد،
از اين موضوع سخن گفتهاند .تعدادى از اين كتابھا را به حكيمان ميشنايى و تلمودى
نسبت دادهاند؛ اما اثبات اين كه واقعا ً توسط ھمان افراد نوشته شده باشند ،كارى
غيرممكن است .ممنوعيتھاى شديد در عرصه تفسير عرفانى ،در طى قرون وسطى
رو به سستى نھاد و از دوره گائونھا به اين سو ،با اظھارات صريحترى در اينباره
مواجه مىشويم .در آغاز عصر جديد ،قَباال )به معناى سنت انتقالپذير( عنصر مھم و
حتى محورى تفكر يھودى بود .مبناى بخش زيادى از آنچه ما مىتوانيم درباره دنياى
عرفا ِن حكيمان تلمودى حدس بزنيم ،برگرفته از اين ادبيات و ناشى از نورى است كه
.اين اثر بر نكات مندرج در تلمود مىافكند
ظاھراً مشرب رازورى) (٣براى اولين بار ،در زمانھاى باستان آموزش داده شد.
حوزهھايى را كه انبيا )»پسران انبيا«( تأسيس كردند ،يقينا ً درباره روشھاى آماده
كردن افراد براى دريافت موھبت نبوت بحث مىكردند و با تفھيم و القاى روشھاى
ويژه عقلى براى درك اين موضوعھا سروكار داشتهاند .اين گروهھاى مخفى به
فعاليتھاى خود در دوره معبد دوم ادامه دادند و بنا به تأييد منابع غيرتلمودى )فيلون
اسكندرانى) ،(٤يوسفوس) (٥و مانند آنھا( فرقهھاى مختلف اِ ِسنى) (٦آشكارا ،تحت
تأثير آموزهھاى اين گروهھاى مخفى بودهاند .آن دسته ازحكيمان ميشنايى و تلمودى كه
در مطالعات باطنى گام برداشتند ،وارثان اين سنت قديمى ھستند كه ريشه در
.روزگاران انبيا دارد و تا به امروز باقى است
در منابع آمده است كه ت ُو َرت ھَسُود)) (٧عرفان( ،دو بخش داشتَ :م َع ِسه بِ ِرشيت)(٨
)قانون آفرينش( و َم َع ِسه ِمركاوا)) (٩تدبير الھى( .اولى نظرىتر بود و با آفرينش عالم
و اولين تجليات الھى سرو كار داشت] .اما دومى ،يعنى [ َم َع ِسه ِمركاوا كه بر توصيف
حزقيال نبى) (١٠از تدبير الھى استوار بود ،تحقيقى درباره روابط موجود ميان خدا و
جھان به شمار مىرفت و ظاھراً ھستهھاى اوليه آنچه را كه بعدھا به قَباال
َم َعسيت)) (١١قَباالى عملى( شھرت يافت ،در برداشت .چنان كه بيان داشتيم ،تمامى
اين موضوعھا در لفافه بيان مىشد .ما تنھا اين را مىدانيم كه بيشتر عالمان بزرگ
يھودى دستى در مطالعات عرفانى داشتهاند؛ بعضى به طور كامالً عميق و فراگير ،و
بقيه با اين ديد كه عرفان بخشى اساسى در مطالعات دينى است ،در حد كليات به آن
اشتغال مىورزيدند .در اين ميان ،عالمانى نيز بودند كه خود را شايسته فراگيرى
.آموزهھاى عرفانى ندانسته ،از اينرو ،از سر تفنن به اين موضوع روى مىآوردند
در ميان مضامين معروفى كه جزء آموزهھاى عرفانى محسوب مىشدهاند ،مىتوان از
اسماء خدا نام برد .از دوره ميشنايى به اين سو ،نام خدا ھيچ گاه مگر در معبد به
صراحت برده نشد .يافتهھاى ما از سبعينيه) (١٢نشان مىدھد كه اين مسئله سنتى

موضوع قديمى است .اما حتى نامى كه در معبد در البهالى مراسم عبادى به صراحت
بر زبان مىآمد ،ھمان نامى نبود كه به نام صريح) (١٣معروف است و تنھا تعداد
اندكى از افراد برگزيده آن را مىشناختند .يكى از عالمان كه در دوران جوانى در
منصب كاھ ِن معبد انجام وظيفه مىكرد ،نقل كرده است كه نام خدا در ھنگامه
شكرگزارى كاھنان ،بر زبان جارى مىشد ،اما عمداً با ھلھله و سرودخوانى الويان
ھمراه مىگرديد؛ به گونهاى كه الويان جوان ھرگز آن را نمىشنيدند .بر اين اساس،
ھيچ سنت شناخته شدهاى )به استثناى آنچه در قَباال آمده است( درباره شيوه بيان نام
خدا) (١٤در دست نيست) .ظاھراً در قَباال چند شيوه نام برده شد كه آثار بعدى به شرح
و بسط آن پرداختند .تالشھاى جديد در تنظيم مجدد اين شيوهھا حتى در حد
گمانهزنىھاى كارآمد ھم نيستند (.عالوه بر اين ،ما مىدانيم كه نام چھار حرفى،
برخالف تقدسش ،اسم صريح نبود و مىدانيم كه نامھاى دوازده  -حرفى ،چھل و دو -
حرفى و حتى اسمى با ھفتاد و دو حرف نيز وجود داشت .تلمود بارھا بدون ھيچگونه
توجيھى ،به اين اسامى اشاره كرده است؛ ولى حتى مفسران قديمى تلمود ،ھميشه از
اين اشارات سردرنمىآوردند .گويا در يوم كيپور،كاھن اعظم نام صريح را بر زبان
جارى مىكرد ،اما به خاطر طوالنى بودن و پيچيدگىاش ،كسى قادر نبود كه آن را
متوجه شود .نام ياد شده موجب بروز نوعى ترس آميخته با احترام مىشد؛ چنان كه
ميشنا نقل مىكند» :زمانى كه َكھَنه و مردم نام بزرگ و ھولناك را از زبان كاھن
اعظم مىشنيدند ،زانو مىزدند و به خاك مىافتادند و مىگفتند :نام جالل سلطنت او
براى ھميشه مبارك باد «.در تلمود آمده است كه اساتيد اين نام را به شمار اندكى از
شاگدان خود كه در برخوردارى از ويژگىھاى معنوى و معيارھاى اخالقى ژرف،
.افرادى برجسته بودند مىآموختند
دنياى عرفان و رازورى به چند دليل مخفى نگه داشته شده بود .يك دليل اساسى اين
تلقى بود كه موضوعھاى مربوط به عظمت خدا را بايد در اختيار كسانى گذاشت كه
شايستگى مطالعه و تحصيل آن را داشته باشند؛ اما اين نگرانى نيز وجود داشت كه اين
فرد از قدرتى كه در نتيجه دريافتن اسماء و اسرار خلقت عالَم به دست مىآورد ،بھره
بردارى ناشايست كند .حكيمان ،آگاھى به »حروفى كه بر پايه آنھا آسمان و زمين
آفريده شد« را ابزارى خواندند كه به آدميان قدرت مىبخشد تا در كار آفرينش
مشاركت كنند .آنھا حتى گفتهاند» :اگر حقيقت به درستى دريافت شود ،مىتوان عالَمى
آفريد «.و ما گاھى درباره حكيمانى مىخوانيم كه با خواندن »كتاب آفرينش« اشياء
گوناگونى را خلق كردند .نقل شده است كه يكى از عالمان به واسطه برشمردن اين
اسامى ،انسانى آفريد و اين نخستين اشاره به افسانه ُگولم) (١٥است كه در ادبيات
عرفانى قرون وسطاى يافت مىشود .قدرت آفريدن  -و حتى معدوم ساختن  -كه بَ َعل
ِشم)) (١٦دارنده اسم( از آن سود مىجست ،بدون شك ،دليل محكمى بود تا از آگاه
شدن مردم عادى از اين قبيل مباحث  -كه ممكن بود از اين قدرت در رسيدن به اھداف
.نادرست و ش ّر سوء استفاده كنند  -جلوگيرى به عمل آيد

مالحظه ديگرى نيز وجود داشت :تحصيل آموزهھاى باطنى فقط نظرى نبود؛ به نظر
مىرسد كه اين موارد با تجربهھاى عميق عرفانى ھمراه بود كه قطعا ً براى كسانى كه
كامالً آمادگى نداشتند خطرھايى به ھمراه داشت .به اعتقاد ما ،اين تجربهھا را به نام
پَرْ ِدسْ )) (١٧ورود به بستان( مىشناختند و داستان مشھورى در تلمود ،از چھار تن
حكيم به نامھاى :ربى عَقيوا) ١ ،(١٨معون بن زوما٣ ،شيمعون بن زوما)١ ،(١٩
معون بن ع ََزى٣ ،شيمعون بن َع َزى) (٢٠و اِليشاع بِن اَوويا) (٢١سخن مىگويد كه
وارد اين »باغ« شدهاند .ھدايت آنھا را عاقلترين و با تجربهترين فرد در ميان آنھا
يعنى ربى عَقيوا بر عھده داشت و نقل شده است كه او در ھشدار دادن به ايشان درباره
خطراتى كه در انتظارشان بود از الفاظى استفاده كرد كه براى كسانى كه در آن
قلمروھا سير نكردهاند ،الفاظى گنگ و بى معنا به نظر مىرسد .اما برخالف
راھنمايىھاى او ،جمع مزبور نتوانست در مقابل خطرھا مقاومت كند .ربى بن عزى
جان سپرد ،بن زوما دچار جنون شد ،و بن اوويا »گياھان را از ريشه در مىآورد«؛
يعنى بهنظرھاى بدعتآميز كه ظاھراً متأثر ازنفوذ گنوسى) (٢٢بود ،روىآورد .تنھا
ربى عَقيوا »به سالمت رفت و به سالمت بازگشت «.اين داستان اگرچه مفصلترين
اثر موجود است ،منحصر به فرد نيست و ھدف از ذكر آن ،تأكيد بر خطرھايى است
.كه در انتظار وارد شوندگان در اين عرصه است
به ھمين دليل ،آموزه َم َع ِسه بِ ِرشيت ھيچ گاه به طور عمومى تدريس نمىشد و ھميشه
محدود به يك شاگرد بود؛ به اين ترتيب كه به شاگردى كه صالحيتھاى تحصيلىاش
به دقت بررسى شده بود ،خطوط كلى موضوع بدون پرداختن به جزئيات ،آموزش داده
مىشد .در اين راه اگر از خود لياقت و شايستگى نشان نمىداد و خود به تجربهاى
عرفانى دست نمىيافت ،سزاوار نمىبود كه با انتقال اين دانش به وى ،به او آسيب
رساند .به عنوان نمونه ،مىبينيم كه ربى اِلعازار بن عَراخ درس گفتارى درباره اين
موضوع در محضر استادش َربّان يُوحانان بن زكاى بيان كرد و استاد از درك آنچه
شاگرد عرضه داشت ،مات و متحير شد .شاگردان ديگرى نيز با يُوحانان از مكاشفات
خود در اين زمينه سخن گفتند و او پاسخ داد» :اين كلمات بر فراز كوه سينا به موسى
گفته شد «.اما ،ھمان گونه كه اشاره شد ،تنھا به واقعيات محض اين داستانھا پرداخته
.شد و ھيچ شرحى درباره نكات مبھم محتواى آنھا در دست نيست
اما نبايد تصور شود كه در اينجا دو قلمرو جداگانه از موضوع ھاى »آشكار« و
»نھان« ،وجود داشت؛ آنھا تا حدودى به اين موضوعھا به چشم اجزاء تورات
جامعاالطراف نگاه مىكردند .شاگردى كامالً روىگردان نيز اگر به تعاليم ربىاش
عمل مىكرد ،حكمت رازورى را مىآموخت .درباره َربّان يُوحانان بن زكاى نقل شده
است كه او ھيچ چيزى را از دست نمىداد و »چيزھاى خرد و كالن« را از اساتيدش
آموخت .توضيح اينكه »چيزھاى كالنَ ،م َع ِسه مركاوا ،و چيزھاى خرد مسائلى است
كه اَبّيِه) (٢٣و راوا از آنھا بحث كردهاند«؛ و اين ھر دو در تورات آمدهاند .افزون بر
اين ،در جھانبينى تلمود تمامى عوالم ،چه مادى و چه قلمروھاى ماوراى طبيعى

باالتر ،واحدى يكدست به شمار مىآيد كه ھيچ مرزى ميان اجزاء آن نيست .بحث
تلمود درباره امور روزمره ،اغلب به درون قلمروھاى ماوراىطبيعت پرواز مىكند.
يك نمونه از اين امر ،داستانى است كه ربى يوسى) ،(٢٤شاگرد ربى عَقيوا ،نقل
مىكند .روزى او براى نيايش به يكى از بيغولهھاى اورشليم مىرود و به ھنگام خارج
شدن ،الياس نبى را مشاھده مىكند كه در ورودى آنجا به انتظار او نشسته است.
الياس از او مىپرسد كه آيا در بيغولهھا صدايى نشنيده است .و يوسى در جواب
:مىگويد
من صدايى آسمانى مانند صداى كبوتر را شنيدم كه مىگفت' :واى بر من كه خانهام را
خراب كردم و كاخ خود را به آتش كشيدم` .الياس گفت كه 'تنھا اكنون نيست كه اين
گونه سخن مىگويد ،بلكه خدا خود ،روزى سه مرتبه براى خراب شدن معبد
`....سوگوارى مىكند
ربى يوسى بىدرنگ ،با شاگردانش از استنتاجات ھَالخايىاى كه از اين گفتوگو با
الياس به دست آورده بود ،سخن گفت .صداى آسمانى و مكاشفه الياس دو بخش اساسى
گزارش احوال ھر حكيمى بود كه گوشهاىرا براىنيايش اختيارمىكرد.ايندوجھان
]ما ّدىومعنوى[ازھمجدا نيستند؛ انسان اليق ،در آرامش كامل ،در ھر دو زندگى
مىكند .افسانهھاى زيادى درباره چگونگى ظاھر شدن الياس بر حكيمان و مباحثهاش
با آنھا پيرامون موضوعھاى ھَالخايى و رازورانه در تلمود رواج دارد و اغلب آنھا از
.مباحث گوناگون ھَالخايى عميق يا سطحى نشأت گرفتهاند
اين پيوند محكم ميان موضوعاى ماللآور و موضوع ھاى رازورانه از ويژگىھاى
برجسته ادبيات عرفانى يھود است .عارف يھودى نسبت به ھَالخا و مسائل عملى
بيگانه نيست؛ در مقابل ،كسى ھم كه در ھَالخا خبره است اغلب عارف نيز ھست و
قَباالئيان با ھمان شور و اشتياق مربوط به مطالعات عرفانى ،به مطالعه و تحصيل
موضوعھاى شرعى و ھَالخايى مىپردازند .در واقع ،مكتوبات عرفانى به نحوى
.تفسير جزئيات روزمره ھَالخا و اثبات نظرى آنھاست
اين جھان بينى تفاوتى ميان عالَم »عقلى« و عالَم عرفان قائل نيست و ھر دو را بخشى
از يك كل مىبيند .آن حروف مشابھى كه آسمان) (٢٥و زمين ،با نيروھاى آفريننده و
نابود كننده بىشمارشان ،از آنھا خلق شدهاند ھمان حروفى ھستند كه خود تورات را
شكل دادند و ھمه موضوعھاى خرد و كالنى كه ھَالخاى تلمودى به آنھا مىپردازد به
.واسطه ھمين حروف ،ثبت و نقل شدهاند
جايگاه انسان در اين عالم ،اغلب درخشان و برجسته است و او را مايه دوام فرايند
آفرينش مىخوانند .ادبيات رازورانه به اين نكته اشاره دارد كه مفھوم »انسان به
صورت خدا خلق شد« ،يك مبناست و معنايش اين است كه انسان قادر است بدون اتكا
به ديگرى ،دست به كار آفرينش بزند .يكى از بديعترين داستانھا در ادبيات تلمودى،
اساسى اين عرصه را منعكس مىكند .اين داستان شرحى از
بسيارى از مسائل
ِ
زر بزرگ و بيشتر علما به سركردگى ربى يھُوشوعَ ،بر سر
مشاجره ميان ربى اِلي ِع ِ

مسائل مربوط به طھارت و نجاست است .منشأ نزاع ،در ظاھر ،پرسشى كماھميت
بود؛ آيا ظرف سفالى را مىتوان در تعريف ظروف شكستنى كه نجاستپذير نيستند
جاى داد؟ وقتى كه حكيمان از پذيرش نظر ربى اِلي ِعزر خوددارى كردند ،او براى
اثبات درستى نظريهاش نيروھاى طبيعى را به كمك طلبيد و فرياد زد» :بگذاريد تا
درخت خرنوب از جاى خود ريشهكن شود؛ اى آب! مسير خود را تغيير ده «.در
پاسخ ،ربى يھُوشو َع ابراز داشت» :تو نمىتوانى به درخت خرنوب استناد كنى«.
سپس ربى اِلي ِعزر به آسمان خطاب كرد تا ثابت كند كه فتواى او بايد پذيرفته شود .در
اين لحظه ،صدايى آسمانى به گوش رسيد كه مىگفت» :شما از فرزندم اليعزر چه
مىخواھيد؟ او كسى است كه احكامش مورد پذيرش عالميان است «.ربى يھُوشو َع در
حالى كه ھمچنان بر ديدگاه خود اصرار مىورزيد ،گفت» :تورات ديگر در آسمان
نيست .خدا آن را به انسان داد و اين انسانھا ھستند كه درباره اين موضوع تصميم
».خواھند گرفت
ليعزر فتوا دادند .اين نتيجهگيرى از اين
زان پس ،بيشتر عالمان برخالف نظر ربى اِ ِ
داستان ،كه انسان در ديدگاه تلمود خالق است ،تنھا تاچند نسل بعد وجود داشت؛ يعنى تا
زمانى كه خبر رسيد كه يكى از حكيمان از الياس نبى پرسيد كه در آن واقعه خداوند
چه فرمود و الياس پاسخ داد» :خدا لبخندى زد و فرمود :پسران من بر من غلبه كردند.
».بلى ،پسران من پيروز شدند
...................) Anotates (.................
1) tihsereB hesa'aM) noitaerC fo tcA .
2) havakreM hesa'aM) toirahC eniviD .
3) msiciretose .
4) airadnaxelA fo olihP .
5) suhpesoJ .
6) enessE .
7) dos-ah tarot .
8) tihsereB hesa'aM .
9) havakreM hesa'aM .
10) leikezE .
11) tisa'am halabbaK .
.؛ ترجمه يونانى تورات به قلم ھفتاد تن در زمان بطلميوس  -م12) Septuagint
13) emaN ticilpxe .
14) emaN eniviD .
15) meloG .
16) mehS laaB .

17) sedraP .
18) avikA .R .
19) amoZ neB noemiS .
20) iazA neB noemiS .
21) ayubA neB ahsilE .
22) citsonG .
23) eyabA .
24) issoY .R .
25) nevaeH .
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)ميدراش)) (١تفسيرھاى ھَالخايى
ميدرا ِشه ھَالخا )از ريشه داراش) ،(٢به معناى تحقيق كردن و در جستوجوى چيزى
بودن( بخش عمدهاى از ادبياتى است كه شريعت موسى) (٣را تفسير مىكند و
شواھدى را در البهالى متن مىجويد تا به فھم بيشتر آن نايل آيد .ميدراش تنھا بخش
كوچكى از خود ميشنا را تشكيل مىدھد ،اما تلمود در تالشھايش براى شرح دادن
منابع ميشنايى ،اغلب از ميدراش نقل قول مىكند .تلمود به طور گسترده از تأليفات
ميدراشى كه بعضى از آنھا تا به امروز باقى ماندهاند ،و از مجموعهھاى ديگرى از
.بِ َريْتاھا)) (٤تفسيرھاى اضافى( كه تنھا در تلمود ضبط شدهاند ،نقل قول مىكند
پرسش اصلى در مورد ميدراش اين است كه آيا بررسى متن كتاب مقدس و روشھاى
منطقى گوناگون تفسير منابع حقيقى تشريع ،از آن سرچشمه مىگيرند؟ بعضى از
حكيمان بزرگ ،در رأس آنھا ابن ميمون (٥)،معتقد بودند كه ميدراش يا دستكم بخش
اعظم آن ،منبع موثقى براى ھَالخا نيست .در نظر آنھا سرخطھاى اصلى ھَالخا بر
اساس سنتى ديرپا ،در شريعت شفاھى كه تمام جزئيات ھَالخاى ميشنايى را منتقل
كرده ،جاى داده شده است .آنھا ادعا مىكردند كه ميدراش چيزى نيست جز روش و
كار آن ،كه از عصرى به عصر بعد منتقل شده است .ارتباط دادن متن كتاب مقدس با
ھَالخا از طريق يافتن پيوندھا و مفاھيم ضمنىاى كه اين رابطه را نشان دھد ،صورت
مىگيرد .بر اساس اين نظريه ،ميدراش ھَالخايى ابزارى براى تقريب و تقويت ذھن
است ،اما نمىتوان آن را دليلى محكم و قاطع به حساب آورد .اين نظريه ابنميمون نيز
مانند بسيارى از بياناتى كه توسط او تقرير يافتهاد ،به خاطر برخوردارى از شفافيت
انديشه ،برجستگى فكرى و توان پاسخگويى به بسيارى از مشكالت ،ممتاز است ،ولى
با اين حال ،باعث مشكالت تازهاى مىشود؛ چرا كه تحليل خود ميدراشھا) (٦ھميشه
.بيان او را تأييد نمىكند
نظريه ديگر ،يعنى ديدگاه مفسران كالسيك تلمود )مانند راشى) ،(٧تفسير بَ َعلِه
توسافوت) (٨و بيشتر مفسران اسپانيايى( ،ميان ميدراشھاى ھَالخايى حقيقى و
اسمختوت)) (٩پشتوانهھا( فرق مىگذارد .طبق اين تمايز اساسى ،بعضى از
ميدراشھاى تلمود از منابع موثق ھَالخا ھستند ،در حالى كه اسمختوت تنھا ابزارى
كمكى براى تقريب به ذھن ،يا تمھيداتى براى ايجاد رابطه ميان تشريع حاخامى با
متون خاص ھستند و دليلى واقعى ايجاد نمىكنند .گاھى حكيمان ،خود درباره آياتى از
كتاب مقدس كه به عنوان دليل نقل مىكنند ،گفتهاند ...» :اگر چه دليلى بر اين در كتاب

مقدس نيست «.تفاوت ميان اين دو نوع ميدراش ھميشه روشن نيست .زيرا سازوكارھا
ممكن است تقريبا ً يكسان باشند؛ ھمانگونه كه اين مسئله مورد اشاره حكيمان و
مفسران نيز قرار گرفته بود .براى تفسير متن كتاب مقدس قواعد ھرمنوتيك خاصى
وجود دارد كه معموالً به ھمانترتيب ربى يي ْشما ِعل ،كسى كه سيزده اصل تفسيرى را
تقرير كرده است ،تنظيم شدهاند .اين فھرست جامع نيست؛ زيرا ھمه روشھاى ممكن
را در برنمى گيرد .فھرست مفصلى حاوى سى و دو روش براى تفسير اَگادايى وجود
دارد كه بيشتر آنھا در ھَالخا نيز به كار مىآيند .اما حتى اين عدد نيز تمام روشھاى
تفسيرى تلمود را پوشش نمىدھد و در سالھاى اخير تا چند صد قاعده تخمين زده شده
ماعل روشھاى بينادينى را پوشش داده است و
است .با اين ھمه ،قواعد ربى يي ْش ِ
.تعدادى از آنھا در سطح گستردهاى مورد استفاده قرار گرفتهاند
مھمترين اصول تفسيرى عبارتند از :قَل وا حُومر)ِ ،(١٠گ ِزرا شاوا) ،(١١بي ْنيَن
آو ١ (١٢)،الل اُو  -فِراطِ ٣ ،كالل اُو  -فراط) ،(١٣داوار ھَال ِمد ِمعينيانُو) (١٤و ِشنِه
كتوويم َم ْخحيشيم) .(١٥قَل وا حُومر ،روشى ساده براى استنباط است كه در تمام
روشھاى منطق وجود دارد و قياس قضيه كوچك به قضيه بزرگ ،يا يك مورد ساده
به يك مورد سخت را ممكن مىسازد .نمونهھاى زير در تلمود نقل شدهاند؛ اگرچه به
داليل مختلف ،در مجموع رضايت بخش نيستند :بنابه حكم تورات مرد نمىتواند با
دختر دختر )نوه دخترى( خود ازدواج كند .با كمك قَل وا حُومر مىتوانيم از اين حكم
ِ
استباط كنيم كه بدون شك ،ازدواج مرد با دخترش حرام است .گاھى اين روش را به
خاطر سادگىاش دين)) (١٦تأمل ساده منطقى( نام مىنھند و فرض آن است كه ھر
كسى مىتواند از اين روش بھره گيرد و ھَالخاى جديدى را از آن بيرون بكشد.
روشھاى بسيارى براى محدودتر كرد ِن قَل وا حُومر وجود دارد ،مانند به دست دادن
دليلى معتبر بر اين كه ساختار منطقى اصلى يا سازوكار آنھا نادرست است ،يا اثبات
غيرموجه بودن نتيجه .نزد اكثر حكيمان قاعده محدود كننده ديگرى بهنام َديﱡو) (١٧نيز
وجوددارد كه مطابق آن ،واقعه استنباطشده مشروط بهھمان موردى است كه ازآن
بيرون كشيده شده است ونگاھى فراتر يا منعطفتر از آن قابل استنباط نيست .شاھدى
روشن بر اين قاعده در خود متن كتاب مقدس آمده است؛ آن جا كه حكيمان ،ده اشاره
صريح به قَل وا حُومر يافتند و اين قاعده كمك مىكند تا ميزان معينى از منطق و نظم
.حفظ شود
ديگر اصل ھرمنوتيكى بنيادين ِگ ِزرا شاوا است كه مىتوان آن را ضابطه
فقهاللغهاى) (١٨ناميد؛ وقتى كه معناى يك واژه يا ھَالخا روشن نيست ،معناى آن را با
تحليل ھمان لفظ در يك عبارت ديگر كه معنايش در آنجا روشن است ،بهدست
ميدراش ھَالخايى ،كه واژهاى معيّن
مىآوريمِ .گ ِزرا شاوا اساسا ً ساده است ،اما در
ِ
مىتواند كليدى براى فھم موضوعھاى گوناگون باشد ،تفصيل زيادى پيدا كرده است.
اين ساختار منطقى مانند ساختارى است كه در رمزگشايى متون وجود دارد ،يعنى از
چند واژه به عنوان پايهاى براى تفسير جملهھا استفاده مىكنيم .اين قاعده مھم تفسيرى

اگر به طور نامناسب به كار گرفته شود ممكن است موجب بروز خطراتى گردد .چون
جملهھاى مختلف داراى واژهھاى بسيار ھستند و ھر نتيجه دلخواھى را ممكن
مىسازند .يك شرط اساسى اين است كه فرد تا وقتى كه ِگ ِزرا شاوا را از استادش
نياموخته است ،نمىتواند به آن استناد كند .بر اين اساس ،اين روش نيازمند معرفتى
پيشينى از واژگان كليدى است و بايد تنھا در مقايسه ميان دو متن براى تبيين معناى يك
چيز به كار آيد .قيد اضافى ديگرى نيز در اين جا وجود داردِ :گ ِزرا شاوا تنھا در
صورتى مورد قبول واقع مىشود كه بتوان ثابت كرد كه واژه كليدى در ھر دو فراز،
واقعا ً براى اين منظور آمده است و نسبت به متن ،حاشيه محسوب مىشود .بنابراين،
كاربرد اينروش بهسان ر ّدپايى است كه رابطه ميان متن و اشارهاى را كه در جايى
.ديگر آمده است ،مشخص مىكند
بي ْنيَن آو در مبنا شبيه ِگ ِزرا شاوا است ،ولى درساختار منطقى با آن تفاوت دارد .بي ْنيَن
آويك روش استقرايى اثبات است كه در آن تالش مىشود تا نشان داده شود كه يك آو
)قضيه( به عنوان پايهاى براى يكسرى كامل از عبارتھاى مشابه ديگر كه در
ساختار با ھم شباھت دارند ،به كار مىرود .در اينجا نيز روشھا و شرايط متعددى
وجود داردِ .كالل اُو فِراط به شكلھاى مختلفى در مىآيد ،اما جوھره آن اين است كه
مىتوان از سبك نگارش عبارت نتيجهگيرى كرد .يعنى در اين جا تعميم مطرح
مىشود .وقتى كه يك اصل كلى بر اصل جزئى مقدم مىشود ،مىگوييم »چيزى نيست
اصل كلى باشد ،ولى در اص ِل جزئى نباشد« .به عبارت ديگر ،اصل كلى چيزى
كه در
ِ
نمىافزايد بلكه تنھا ساختار منطقى را تدارك مىبيند .در قضيه متضاد مثل آنچه در
احكام مربوط به خسارات آمده است ،كه »بايد با االغ او ھمين گونه رفتار كنى و نيز
با پوشاك او و ھر چيز گمشده متعلق به برادرت« ،اصل كلى از جزئى تبعيت مىكند؛
به اين معنا كه چيزھايى كه نام برده شدند ،تنھا نمونه ھستند و حكم كلى ،بدون استثنا
.شامل تمامى انواع خسارتھا مىشود
داوار ھَال ِمد ِمعينيانو روشى نسبتا ً ساده براى استنباط از متن است .مثالً فرما ِن
»سرقت نكنيد« دو بار بيان شده است .بار اول در ده فرمان در سياقى مھم و خطير
)در كنار فرامين مربوط به قتل و زنا(؛ و بر ھمين اساس ،در شرح آن گفتهاند كه
مراد از آن آدمربايى است كه مجازات آن مرگ است .و بار دوم در ميان احكام
مربوط به تجارت منصفانه و مانند آن؛ كه در آن جا به ممنوعيت سرقت اموال تفسير
شده است .يكى ديگر از قواعد اصلى ھرمنوتيك قاعده مربوط به دو عبارت متعارض،
اعم از تعارض آشكار يا پنھان ،است .در اينجا براى رفع تعارض بايد به سراغ
عبارت سومى رفت و دو جمله متعارض را به نحوى توضيح داد كه ھر كدام به
.موضوعى متفاوت از موضوع ديگرى اشاره كند و از تعارض جلوگيرى شود
ميدراشھاى ھَالخايى روشى كامالً دقيق را به كار مىگيرند كه برآمده از اين فرض
است كه ھر حكم يا عملى كه در تورات آمده ،به طور صحيح و دقيق تقرير يافته
است .اين فرض ھر امرى را ،ھر چند جزئى ،مھم مىسازد .ھر واژهاى ھرچند

نامربوط  -اعم از اين كه واژهاى غيرضرورى باشد و يا اين كه نقش اساسى در معنا
نداشته باشد  -منبعى براى مطالعه است و نامربوط بودن ،خود ،گوياى نوعى تأكيد
است .وقتى كه از دو موضوع دركنار ھم بحث مىشود و آن ھر دو از قرابت و
نزديكى برخوردار باشند تا حدودى اين امكان دست مىدھد كه از يكى به آن ديگرى
پى برد؛ حتى اگر موضوع آن دو ،واحد نباشد .حروف نامربوط و اضافى ھم داراى
معنا ھستند؛ مثالً اگر جملهاى با حرف عطف »واو« شروع شود ،بدين معناست كه
.اين جمله به نحوى با جمله قبلى داراى ارتباط جوھرى است
برخالف سادگى نسبى روشھاى ميدراشى ،در مجموع ،ميدراش را نمىتوان حاو
تفسيرى فاقد معيار دانست كه به يك روش در ميان ديگر روشھا تكيه بيشترى كرده
است .به استثناى احكام مربوط به قربانى  -كه كاربرد دليل اصلى در آن تقريبا ً
انحصارى است  -در بقيه موارد ،ميدراش آيات گوناگونى را كه درباره يك موضوع
وارد شدهاند با ھم مقايسه كرده و ھر كدام را با روش خاصى كه در خود آن آيه است
ميدراش ھَالخايى به گونهاى است كه نسبتا ً ساختگى به نظر
تفسير كرده است .انعطاف
ِ
مىرسد ،اما حقيقت اين است كه وقتى نص كتاب مقدس عبرانى به عنوان منبع اصلى
ھَالخا مطرح است ،ھر واژه و عبارتى مھم به شمار مىآيد؛ ھمان گونه كه اگر نصى
داراى اھميت حياتى شرعى باشد ،جا دارد كه ھر نكته جزئى آن مورد مطالعه قرار
.گيرد
تفسير روشھاى گوناگونى دارد :حوزه ربى ييشما ِعل روش خاص خود را ابداع كرد؛
در ھمان حال ،حوزه ربى عَقيوا قواعد مفصل و جامعى براى تفسير خود ايجاد كرد.
تفاوت ديدگاهھا ميان حكيمان مختلف و مكتبھاى فكرى گوناگون در روشھا بروز
يافت .مثالً مىبينيم كه تلمود بابلى ادله ھَالخايى را تنھا از تورات نقل مىكند؛ چون از
اين نظر ،آيات تورات تنھا نصوص الزماالتباع ھستند .ھرجا كه ادلهاى از كتابھاى
ديگر كتاب مقدس عبرانى نقل گرديده ،شرايط بىشمارى نيز ذكر شده و معموالً مانند
كاربرد اسمختوت به عنوان مؤيد ادله ديگر به كار گرفته شدهاند .در مقابل ،تلمود
اورشليم به كتابھاى ديگر كتاب مقدس عبرانى بيشتر گرايش دارد و به ھمين دليل،
شرحھاى سادهترى را نسبت به تلمود بابلى درباره بسيارى از نظريهھاى پيچيده ارائه
.مىكند
تفسير منطبق با نص ،قواعد سادهاى ھستند ،روش كار
اگر چه قواعد بنيادين براى
ِ
ميدراش و ارتباط درونى ميان قواعد مختلف و نيز تعريف و كاربرد دقيق آنھا )كه در
بعضى از موارد ممكن است دو قاعده اعمال گردد( موضوعھايى ھستند كه تلمود به
طور گسترده و عميق آنھا را پى گرفته است و مفسران تلمود و ميدراش نيز توجه
.قابلمالحظه و تأمل ژرفى به آن كردهاند
...................) Anotates (.................
1) hsardiM .

2) hsarad .
3) waL ciasoM .
4) totiaraB .
5) sedinomiaM .
6) mihsardim .
7) ihsaR .
8) tofasot ielaab .
9) tothkamsa .
10) remoh-av laK .
11) havahs harezeg .
12) va naynib .
13) taref u lalek .
14) onayni-em demal-ah ravad .
15) mihsih-hkam mivutek ienhs .!
16) nid .
17) oyad .
18) erusaem lacigololihp .
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روش فكرى تلمود
تلمود نه تنھا در موضوع ،كه در نحوه بحث از موضوعھايش نيز يگانه و منحصر به
فرد است .آثار قَبااليى و ھَالخايى با روشھاى ديگرى به ھمين موضوعھا پرداختند.
عالمان بسيارى در اين پرسشھا تأمل كردند كه آيا تلمود منطقى خاص به خود دارد؟
و آيا اگر روشھاى منطقى ديگرى به كار گرفته شوند ،مىتوان به نتايج متفاوتى
مبتنى بر ھمان چارچوبھاى موضوعى و فرضيهھا نايل آمد؟ آيا درباره مسائل
گوناگون ،ھمانگونه كه در ميدراشھاى ھَالخايى آمده است ،مىتوان شيوهھاى خاص
تحليل را به كار گرفت؟ قواعد تفسيرى ھميشه با ديگر نظريهھاى نظامھاى منطقى
انطباق ندارند .اما پرسش اين است كه آيا تحقيق تلمودى ساختار منطقى بىبديل و
يگانهاى ايجاد كرده ،يا صرفا ً از روشھاى يگانهاى براى بيان عقيده بھره جسته است؟
موضوعھاى مختلف فنون متفاوتى را مىطلبند و ميزانھايى كه در يك حوزه معتبر
ھستند ،در حوزهھاى ديگر كارايى ندارند .در حقيقت ،ممكن است كه با توسل به
روشھاى تحليل و بحث ،حتى در خود تلمود به طبقهبندى موضوعھا دست يافت؛ مثل
احكام قربانى كه ھم به لحاظ موضوع و ھم از نظر دليل ،قلمرو جداگانهاى را ايجاد
مىكنند .درباره طبقه ديگرى از آموزهھا كه در سنت ،از آن به »ھَالخايى كه به
موسى در كوه سينا ابالغ شد« ياد شده است ،گفتهاند كه اين موضوع را نبايد بر پايه
روشھاى متداول تحقيق ميدراشھاى ھَالخايى  -ھر قدر ھم كه منطقى باشند  -مورد
بحث قرار داد .عالوه بر اين ،در قلمروھاى مختلف نمىتوان بر اِن لِ ِمديم مين
ھَدين)) (١به عبارت ديگر ،بر تدابير منطقى( به عنوان يك منبع ھَالخايى تكيه كرد،
.بلكه بايد از روشھاى ديگرى كه مورد تأييد سنت است بھره گرفت
روش فكرى و تحقيق تلمود ،با وجود ھمه اين محدوديتھا ،داراى چارچوبى منحصر
به فرد است كه مىتوان از منظرھاى مختلف به آن نگاه كرد ،اما با روشھاى ديگر
نمىتوان به مطالعه آن پرداخت .عامل اصلى ،نوع نگرش به انتزاع است .مانند بيشتر
قلمروھاى تفكر اصلى يھود ،در تلمود احترازى آشكار از تفكر انتزاعى متكى بر
مفاھيم مجرد وجود دارد .گاھى حتى موضوعھايى كه مىشود از طريق انتزاع به
آسانى از آنھا بحث كرد ،به گونهاى دست و پاگير ،با روشھاى ديگرى تحليل شدهاند
كه در بيشتر موارد بر نظامى منطقى ،كه به وسيله چند نمونه نيز تأييد مىشود،
استوارند .تلمود به جاى مفاھيم انتزاعى از الگوھا استفاده مىكند .پيش از اين بيان
داشتيم كه الگوھايى كه در احكام مربوط به خسارت نقل شدهاند ،نظير »شاخ« يا
»پا« ،از جنس مثال و يا تمثيل نيستند ،بلكه مانند الگوھاى جديد رياضى و علوم
تجربى عمل مىكنند؛ از اين الگوھا به عنوان يك رشته گامھاى به وضوح تعريفشده
تصديق سنت استفاده شده است .مثالً قَل واحُومر روشى است كه درباره الگوى
مورد
ِ

معينى به كار مىرود تا آن را با الگوى ديگر منطبق سازد .از اينرو ،در تلمود يك
نوع تفكر ماشينوار) (٢گسترده وجود دارد ،و ھيچ تالشى براى تبيين مستقل مسائل
عملى يا منطقى صورت نمىگيرد؛ آنھا بيشتر ،مجموعهھاى كاملى تلقى مىشوند و
فقط نتايج حاصل از آنھا داراى اھميت عملى يا منطقى است .با وجود اين ،درك
.روشھاى پيچيده خو ِد اين سازوكار ھميشه مقدور نيست
بر مبناى اين برداشتھا مىتوان روش دانيم اِفشار مى ِشئى اِفشار)) (٣استنتاج ممكن
از غير ممكن( را فھميد .بر اساس اين روش ،فراز خاصى از كتاب مقدس را انتخاب
مىكنيم و با بھرهگيرى از يكى از روشھاى معتبر ،و مناسب آن سياق ،نتايج ھَالخايى
آن را به موضوع ديگرى سرايت مىدھيم .ھر كس با اندك تأملى در متن ،فوراً
تصديق مىكند كه نتيجه اصلى و مبنا »غيرممكن« است؛ چون به نظر مىرسد قضيه
ا ّولى كه الگوى ماست ،اساسا ً بر مالحظات متفاوتى استوار شده است .نمونهاى از
اينگونه مباحث اين پرسش است كه آيا گرويدن به آيين يھود بدون انجام عمل ختنه
ت اين فرض را داشت ،به اين
معتبر است يا خير؟ يكى از حكيمان كه قصد اثبات حقيق ِ
واقعيت كه زنان بدون عمل ختنه مىتوانند به آيين يھود در آيند استناد كرد .در مقابل
اين استدالل ،مىتوان ادعا كرد كه به لحاظ بيولوژيكى ،ختنه زن غيرممكن است .اما
بنا به گفته وى ،اين ادعا اعتبار اين ھَالخا را تغييرنمىدھد؛ چراكه »اگرچه ختنه زن
غيرممكن است ،اما اين واقعيت شاھدى بسيار قوى است« .به عبارت ديگر ،دليل بر
مبناى يك الگوى خاص پايهريزى شده است و مطابق ھمان عمل مىكند ،بدون اين كه
.جنبهھاى ديگر در مالحظاتش لحاظ شود
در عصر ما اين نوع روشھاى تفسيرى در قلمروھاى گوناگونى مورد استفاده قرار
مىگيرند ،اما معموالً در امور روزمره به كار نمىآيند .از سوى ديگر ،حكيمان
تلمودى براى ھر چيزى در زير اين آسمان كبود روش خاصى به كار گرفتهاند.
فرايندى كه آنان در روشھاى فكرى خويش به كار مىبستهاند حاكى از ساختار دنيايى
است كه در آن مىزيستند؛ دنيايى كه نمونهھاى زيادى را در خود جاى داده بود و
مفاھيم انتزاعى در آن ،جاى خود را به نمونهھاى توضيحگر زيادى )كه ھيچكدام
داراى ارزش مشھود نيستند( دادهاند ،كه به صورتھاى گوناگون شرح و بسط
يافتهاند .مزيت عمده بهكارگيرى اين روشھا ،برخالف مفاھيم انتزاعى ،از جمله در
توانايى آنھا بر حفظ دائمى اعتبار روشھاى تبيين نھفته است .نمونهاى ابتدايى و نسبتا ً
ساده ،مبناى بررسىھا را تشكيل مىدھد و ما را قادر مىسازد تا به نتايجى برسيم و يا
بررسى كنيم كه آيا ما به خاطر تفكر انتزاعى در موضوعھاى مبھم ،از موضوع
اصلى دور نشدهايم؟ ضعف تمام تفكرات انتزاعى در اين واقعيت نھفته است كه اين
نوع تفكر به طور مداوم ،اصطالحات و مفاھيم جديدى پديد مىآورد و چون اين
اصطالحات و مفاھيم را جز با كاربرد اصطالحات مشابه و انتزاعى ديگر نمىتوان
تعريف كرد ،ھيچگاه نمىتوانيم بدانيم كه آيا آنھا نوعى خروج از بحث به حساب
مىآيند يا ھمچنان با آن در ارتباطند .بر اين اساس ،ما ھرگز در تلمود اصطالحات

انتزاعى را نمىيابيم؛ حتى زمانى كه وجود آنھا براى بحث ،حياتى و مھم به نظر
مىآيد و يا در جايى كه ھر نظام حقوقى ديگرى آنھا را در كار مىآورد .واژگانى مثل
»حجيت«» ،نظم«» ،چارچوب« و »معنويت« ،تنھا در اين اواخر از زبانھا و
فلسفهھاى ديگر به زبان عبرى وارد شدهاند .كاربرد اينگونه اصطالحات در تلمود
بسيار اندك است؛ با آن كه ]اين كتاب[ بارھا به مسائلى پرداخته است كه با اين واژگان
تعريف و تبيين شدهاند ،شكل استفاده در اينجا با كاربرد آنھا در نظامھاى فلسفى و
.حقوقى ديگر كامالً تفاوت دارد
جنبه بىبديل ديگر بحث تلمودى نوع نگرش به موضوعھاى بنيادين است .ديدگاه
اصلى تلمودى ھميشه اين بوده است كه موضوع مورد بحث ،نه»شريعت« بهمعناى
اجتماعى  -شرعىآن،بلكه تبيينموقعيتھاى واقعى و عينىاى است كه از اھميت ذاتى
برخوردارند .اين نگرش آثارى را به دنبال دارد كه در خود تلمود شواھد روشنى بر
آنھا يافت مىشود .يكى از اين آثار فقدان تمايز ميان موضوع مھم و موضوع كم
اھميت ،و ميان مباحث مفيد و نامربوط است .ھيچ ارزشى جاى اھميت عملى يا نظرى
مسئلهاى خاص را نمىگيرد .ھدف دسترسى به حقيقت است؛ حقيقتى كه نمىتوان آن
را بر اساس نوع اھميت طبقهبندى كرد .ھرگاه ضرورت اقتضا كند كه از راهحل
مسائل عملى بحثى به ميان آيد ،موازين محدود و معيّنى بهكار گرفته مىشوند كه شكل
ناب بحث ھَالخايى را مشخص مىكنند .اما تلمود تنھا از راه حلھاى شرعى كه جنبه
كاربردى داشته باشند سخن نگفته است؛ ھر مسئلهاى كه شرح و بسطى را مىطلبيد و
در كار جستوجوى حقيقت دخالت داشت ،تحليل آن ارزشمند قلمداد مىشود .پيش از
اين متذكر شديم كه تلمود اغلب از موضوعاتى بحث مىكند كه نه تنھا بىارزش و فاقد
اعتبار به نظر مىآيند ،كه تحت ھيچ شرايطى نمىتوان آنھا را در عمل پياده كرد؛
چون ھمه آنھا تنھا از اھميت تاريخى برخوردارند .مطالعه يك موضوع بعيد و
نامربوط گاھى مىتواند به نتايج با ارزش كاربردى بينجامد ،اما اين نتايج اتفاقى است
و ھدف اصلى دسترسى به حقيقت است .بنابراين ،قلمرو اين بحث حتى وسيعتر از
قلمرو »علم محض« است؛ چون نهتنھا موضوعھاى محض نظرى را در برمىگيرد،
كه حتى روشھايى را كه به طور انكارناپذيرى ابطالشدهاند نيز موردبررسى
قرارمىدھد .ازآنجا كه حتى يك روش نادرست ھم ممكن است براى دستيابى به
حقيقت اھميت داشته باشد ،ارزش ذاتى و درستى آن با دقت مورد مطالعه قرار گرفته
است .نقل شده است كه يكى از حكيمان در اظھار نظرى ،به طور تلويحى نسبت به يك
َالخايى كامالً مطرود بىاعتنايى كرد؛ اما پس از آن كه منطق درونى اين
روش ھ
ِ
روش را براى وى شرح دادند ،بر مزار پايهگذاران آن رفت تا به خاطر ناچيز و حقير
.شمردن روش آنھا طلب عفو و بخشش كند
جنبه ديگر اين جستوجوى پرحرارت براى يافتن حقيقت ،روش تبيين است .تالشھا
اغلب براى رسيدن به مراتبى از اطمينان صورت گرفتهاند كه معموالً ،تنھا در حوزه
علم رياضى قابل دسترسى است .حكيمان دلمشغول اين نبودند كه آيا توضيحى كه

ارائه مىدھند معقول ھست يا خير ،و آيا مطابق با سادهترين روش ،از امكان بااليى
برخوردار است يا خير .اين امر شايد در علوم طبيعى يا در حوزه تشريع احكام عملى
كافى باشد ،اما روش فكرى تلمود متوجه اين دستاوردھا نيست .تلمود تالش دارد
تااعتبار استنتاجات خود را ،بدون ھيچگونه شك و شبھهاى ،به اثبات رساند و از ھر
تفسير جايگزينى جلوگيرى كند .علت اينكه تلمود روشھاى انكارى) (٤بسيار زيادى
را در خود جاى داده ،ھمين امر است .پس از آن كه فالن ربى دليل معقولى بيان
مىكرد ،حكيم ديگر )يا حتى خود او( ،درپى بيان تفسير دومى براى آن موضوع
برمىآمد .اين روش دوم ،ھر اندازه جزئى و غيرمحتمل ،مىتوانست به نفى روش
اصلى و به تالشى مجدد براى يافتن دليلى قابل اتكا بينجامد .در تلمود از اين شيوه
احتجاج ،با نام شينويا) (٥ياد شده است و با آن كه برھان بديل ،اغلب بسيار ناممكن و
مبتنى بر منطقى پيچيده است ،تلمود دليل اصلى را تا زمانى كه ناقص و ناتمام باشد
.نمىپذيرد
برجستهترين جنبه پيلپول)) (٦استدالل ديالكتيك( تلمودى ،ھمين ناتوانى در پذيرش
دليل ساده و به ظاھر قانعكننده ،و تحقيق مستمر براى يافتن دليلى انكارناپذير است.
كاوش براى دستيابى به شرحى بىكموكاست ،گاھى به نتايجى خرد و كماھميت
مىانجامد كه ممكن است ھَالخا را در يك قلمرو بسيار محدود محصور كند .اين
روش ،در نگاھى دقيق ،دلگرمكننده نيست و تالشھا ھميشه بر اين بوده تا به
شرحھاى معقول و قانعكنندهاى برسند كه به متون اصلى وفادار باشند .ما گاھى با
توجيھى مواجه مىشويم كه مىگويد اگر يك تَنّا) (٧در تقرير يك ھَالخاى جامع با
مشكل مواجه شود ،قصدش اين نبوده است كه آن ھَالخا را فقط در يك قضيه غيرعادى
اعمال كند .اما چنين اظھارنظرى تنھا زمانى جا دارد كه نفس موضوع ،عالِم را به
نتايج باور نكردنى و عجيب وادارد .در تلمود مانند حوزهھاى گوناگون علوم تجربى و
دانش محض» ،عقل عرفى« كه در اين گونه موارد به معناى درك ظاھرى است و از
.پى بردن به اعماق مسئله ناتواناست ،جايگاه ناچيزى را بهخود اختصاص دادهاست
ھمچنين از جنبهھاى بىبديل تفكر تلمودى اصل بنيادين بسيارى از مباحث ،يعنى تالش
پايدار براى آشتى دادن روشھا و ديدگاهھا با يكديگر است .در ھر قضيهاى گرايش به
پرھيز از مشاجره و اكتفا به حداقل تفاوت ميان روشھا و ديدگاهھا مشاھده مىشود.
حكيمان به ھر كار ممكن دست مىزنند تا به يك نقطه مشترك برسند .مثالً اغلب ،اين
امكان وجود دارد كه روش يك ميشناى خاص را مطابق با نظرات يكى از تَنّاھا كه
متناسب با سياق متن و منطق درونى آن است ،تفسير كنم .اما حكيمان معموالً تالش
دارند تا براى ھر ميشنا و حكم ھَالخايى شرحى ارائه دھند كه بتوان تمامى روشھا را
در آن اعمال كرد؛ اگرچه اين مسئله گاھى آنھا را مجبور مىسازد تا تفسيرى را
بپذيرند كه از منظرى ديگر داراى كمترين قابليت استماع واعتبار است.
منطقدرونىاى كه شالوده اين روىكرد است ،ظاھراً در حوزهھاى ديگر نيز به كار

مىآيد و بايد آن را حاكى از اين دانست كه ھَالخا تركيبى از گزارهھاى بعيد و دور از
.دسترس نيست ،بلكه بر تجربه و واقعيات زندگى استوار است نه حدسيات
در علوم جديد نيز ،مانند تلمود ،اين يك فرض بنيادين است كه كسانى را كه در كار
تحقيق ھستند بايد امينترين جستوجوگران حقيقت به حساب آورد .پس اگر تعارضى
ميان نتايج دو تجربه متفاوت پديد آيد ،بايد براى يافتن يك نظريه عملى عمومى كه
بھرهاى از ھر دو تجربه دارد ،تالش كرد .ھميشه اين احتمال وجود دارد كه عالمى در
روشھاى منطقى يا عملى خود به خطا برود ،اما مطلوب اين است كه با ھيچ روشى
مخالفت نشود و براى رسيدن به اجماع يا مصالحه تالش شود؛ گرچه گاھى به
عقلى سنتى منجر مىشود .ھمين روىكرد درباره
شكلگيرى يك دليل كامالً پيچيده
ِ
روشھاى عالمان گوناگون نيز پذيرفته شده وچنين فرض شده است كه ھر يك از
عالمان تالش كردهاند تا تمام فرايندھاى عقالنى محتمل را در كاوش خود براى رسيدن
به پاسخ درست ،بررسى كنند .بنابراين ،بايد تمام جمالت او را درست دانست و تا آن
جا كه ممكن است آنھا را با جمالت و احكام عالمان ديگر تلفيق كرد .بر اين اساس،
حكيمان حتى در زمانى كه تفاوتھاى آشكار در ديدگاهھا وجود داشت ،تالش كردند تا
روشھا را باھم آشتى دھند و تفاوتھا را به حداقل برسانند .رويّه اين بود كه دو روش
به ظاھر ناسازگار را انتخاب مىكردند و از صاحبان آنھا مىخواستند كه از روش
خود دفاع كنند تا روشن شود كه ھر دو روش در بيشتر امور جزئى با ھم منطبق
ھستند .اگر اين كار با موفقيت به انجام مىرسيد ،اين امكان فراھم مىآمد تا نشان دھند
كه تفاوت ميان نتايج ،از روىكردھاى بسيار متفاوت ناشى نشده است ،بلكه بر
اختالفھاى ظريف و نامحسوس ميان نظريهھاى اصلى يا صرفا ً بر اختالف مشربھا
.مبتنى است
اين روشھاى تشريح سوداى تاريخ در سر ندارند؛ چون ھيچ تالشى براى بازسازى
فرايندھاى فكرى عالمان پيشين انجام نمىدھند .اما موضوع اصلى اين نيست .از آن جا
كه ما به ھر حكمى به چشم يك تجربه علمى و به ھر ھَالخا به عنوان مبيّن يك امر
واقعى تجربهپذير مىنگريم ،چنين نگرشى مستلزم آن است كه به كاملترين وجه
ِ
.موضوع ھا رابشكافيم و به حقيقت برسيم
...................) Anotates (.................
1) nid-ah nim midemel nie .
2) thguoht lacinahcem .
3) rahsfe i-ehs-im rahsfe minad .
4) noitcejer fo sdohtem .
5) ayunihs .
6) luplip .
7) annat .
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مسائل عجيب و شگفتىآور
آشنايى با روشھاى اصلى تلمودى درك ما را از يك پديده به ظاھر عجيب و
غيرعادى ،يعنى موضوعھاى عجيب و زنندهاى كه گاھى در تلمود از آنھا سخن به
ميان آمده است ،عميقتر مىسازد .اين مسائل كه با جامعيت و دقت فراوان تبيين
شدهاند ،عموما ً داراى جنبه عملى ،اما عارى از لطافت ،ھستند و در مواردى
راهحلھايى كه كاركردھاى عملى در دل خود دارند ،ارائه مىكنند .اما تلمود با مسائل
ديگرى نيز رابطه دارد كه احتمال مطرح شدن آنھا در زندگانى روزمره آدميان بسيار
بعيد است و بعضى از آنھا اگرچه بهكلى غيرواقعى نيستند ،در ظاھر بىمعنى و مھمل
مىنُمايند؛ زيرا از امور جزئى و خرد كه اھميت بسيار اندكى دارند ،چنان عميق و
.مفصل بحث شده است كه ھيچ گونه تناسبى با مقدار اھميت آنھا ندارد
آگاھان به روشھاى فكرى تلمود به اين نكته واقفند كه توضيح احتمالى يك مسئله
اصلى را ھرگز نمىتوان فاقد اھميت دانست؛ بعضى از مسائل را شايد نتوان در
چارچوب نص تلمود حل كرد ،اما عالم براى يافتن يك پاسخ ،موردى خاص يعنى يك
نمونه را مطرح و تالش مىكند تا با كمك آن ماھيت مسئله را روشن سازد .بااين حال،
برھان ديگرى نيز به نفع اين بحثھا وجود دارد .از آن جا كه دغدغه اوليه تلمود به
طوركلى كاركرد عملى است ،تقريبا ً به تمامى مسائل ،قدر و ارزش يكسان داده شده
است .آنچه در طرح مباحث مورد توجه است ،جاذبه و گيرايى ذاتى موضوع است نه
نياز مبرم به يك راه حل .بنابراين ،در محافل حاخامى اين ادعا كه فالن موضوع
غيرواقعى است واز وزن و ارزش اندكى برخوردار است ،پذيرفته نيست .ما گاھى با
ساختارھايى چنان فشرده و متراكم روبه رو مىشويم كه حتى تصور عملى شدن آن
نيز غيرممكن است .اما پرسش اين است كه با اين موارد چه برخوردى مىشود؟ »اين
».نيز تورات است و بنابراين بايد آن را مطالعه كرد
حكيمان گفتهاند كه ھَالخاھاى متعددى به خاطر موانع بىشمارى كه بر سر راه تحقق
عملى آن وجود دارد» ،ھرگز تحقق خارجى نيافته و نخواھد يافت«» .آنھا چرا نوشته
شدند؟ مطالعه كن كه مأجور خواھى بود «.اين روىكرد حاكى از آن است كه حتى
احكام تورات را نيز مىتوان چنان تبيين كرد كه امكان به عمل درآوردن آن بهكلى بعيد
باشد .با وجود اين ،منعى براى بررسى تفصيلى اين احكام و كاربردھاى آنھا ،نه تنھا
به عنوان يك تمرين فكرى ،بلكه به عنوان يك مطالعه حقيقى كه پاداش آن خودش
است ،وجود ندارد .مثالً ،در تلمود بحثى بسيار پيچيده درباره موشى وجود دارد كه
ريزهھاى نان را به درون خانهاى كه به خاطر عيد پِ َسح از وجود حامص خالى شده
است ،مىآورد .حكيمان با آب و تاب زياد به تحليل موش ،شمار ريزهھاى نان داخل
اتاق قبل و بعد از ورود موش ،احتمال اينكه موش صحرايى پس از موش خانگى

وارد شده باشد و متغيرھاى بالقوه ديگر پرداختند .اين تحقيق روى جوندگان كه تقريبا ً
يك صفحه كامل از تلمود را اشغال كرده ،پر از نظريهھاى جالب و شواھد اوليه است؛
و ھمه آنھا براى حل مشكل ريزهھاى نانى كه موش از خود بر جاى گذاشته است،
مطرح شدهاند .تلمود بحث پيچيدهاى نيز درباره زايمان دارد كه به مسئله حقوق فرزند
مربوط مىشود؛ مسئلهاى كه حكيمان طى آن به تأمل درباره مسئله جنينى كه از رحمى
به رحم ديگر منتقل مىشود ،پرداختند .در جاھايى ديگر ،متن تلمود از ُگولم عرفانى
سخن مىگويد و به طرح اين پرسش مىپردازد كه آيا چنين موجودى مىتواند در
مينيان ]= حداقل تعداد مورد نياز براى نماز جماعت [مشاركت كند؟
بسيارى از اين مباحث عجيب و خيالى ،حتى در قلمرو ھَالخاى عملى نيز مرتبط با
موضوع محسوب مىشوند؛ چون كه اصول و قواعدى كه از اين بحثھا استنتاج
مىشوند ،در جاھاى ديگر اثر عملى دارند .بحث از موش يا ُگولم ،مانند تحليل مسائل
كاربردىتر ،فراگير و دقيق است .نتايج حاصل از اين بحث در موارد ديگر نيز تا
حدودى كاربرد دارد .در مواقعى ممكن است اين راه تنھا راهحل براى ماللآورترين
مسائل باشد .جايگاه تلمود مانند يك پژوھش نظرى ناب است كه در آن از راهحلھاى
مسائل فرعى و غيرمحتمل نيز براى مسائل كاربردى استفاده مىشود .عالمان و دانش
پژوھان تلمودى ديرزمانى است دريافتهاند كه گاھى گمانهزنى در قبال رهآورد و
حاصل يك مطالعه و تحقيق ،غيرممكن است؛ گو اينكه آن تحقيق ھيچ نشانهاى از
.ارتباط با واقعيت در خود نداشته باشد
نتايج عملى ديگرى كه از تحقيق در اين مسائل عجيب و غريب بهدست مىآيد ،ھميشه
در عمل ،چندان مستدل به نظر نمىرسد .ممكن است مسئلهاى در عصرى ،پوچ و
مھمل به نظر آيد و در زمانى ديگر ،كه فنآورى گامھاى بسيار بلندى برداشته است،
به مسئلهاى مھم تبديل شود .از اين نظر ،چون تلمود براى ھر تحقيقى در ھر سطحى و
از ھر نوعى آغوش گشوده بود ،تعجى ندارد كه در آن به مباحثى برخورد كنيم كه به
طرز شگفتآورى به پيشبينىھاى ھوشمندانه درباره موضوعھاى مورد ابتالى دنياى
جديد مىمانند؛ در حالى كه ھمان مباحث ،روزگارى جزء مباحث غيرواقعى و كامالً
نظرى به حساب مىآمدند .يكى از موضوعھاى مورد بحث تلمود] ،يعنى[ »برج معلق
در ھوا« ،قرنھا به عنوان مثالى براى بيان سطح ارتقاى قوه تخيل بشر نگريسته
مىشد .به يقين ،حكيمان ھرگز در خواب ھم نمىديدند كه روزى روشھاى فنى ساخت
و ساز به ايجاد دژھا و منارجنبانھا بينجامد و حتى در اين باره كنجكاو ھم نبودند .اما
ھمين كه يكى از آنھا اتفاقا ً به طرح اين سؤال پرداخت كه اگر برجى سر به فلك كشيده
ساخته شود چه اتفاقى مىافتد ،آنان با شور و حرارت بسيار به تبيين تمام جوانب
احتمالى اين پرسش مشغول شدند؛ بدين ترتيب ،اين تخيالت ديگر امورى باورنكردنى
و عجيب نبودند .امروزه نيز در حقيقت ،اين مباحث در حل بعضى از مسائل كامالً
.واقعى به ما كمك مىرساند

عالمان و تدوين كنندگان تلمود توجه قابلمالحظهاى را به مسئله لقاح مصنوعى در
زنان و مسائل پيچيده ناشى از آن و نيز وضعيت قانونى و اخالقى مادر و فرزند
معطوف داشتند؛ ]اما[ تقريبا ً دو ھزار سال طول كشيد تا اين موضوع از اھميت
كاربردى برخوردار شد .بسيارى از بحثھاى ديگر نيز درباره موضوعھايى كه ھنوز
غيرقابل قبول به نظر مىرسند و شايد روزگارى به مسائل مھم و بزرگى پاسخ دھند،
چنين شرايطى دارند .مثالً بحث از ُگولم تنھا يكى از اشارات بسيارى است كه درباره
مسئله تعريف و شناخت ماھيت انسان و محدوديتھاى او وجود دارد .بعضى از
بحثھاى ديگر نيز به مسائل بسيار عجيب اشاره دارند .تلمود اورشليمى در مورد
انسانى با سر حيوان چھارپا و حيوانى چھارپا با سر انسان به تحليل مىنشيند و
ابھامات و پيچيدگىھايى را كه تا حدودى به تمرين فكرى مىمانند مطرح مىكند ،كه
شايد اشاره به نوعى »دوگانگى شخصيتى« باشد .براى اين موضوع خاص ھنوز
مورد عملىاى يافت نشده است )مگر در حدى اندك ،در ھَالخاى مربوط به پرندگان
ناقص الخلقه كه تلمود از آن به تفصيل سخن گفته است(؛ اما از احتمال اين كه روزى
.اين مسئله به تناسب موضوعى جديد مطرح شود ،نمىتوان چشم پوشيد
با اين ھمه ،حكيمان خود را درگير جنبهھاى كاربردى مسائل نكردند؛ چون ھدف آنھا
حل پرسشھاى بشر نبود ،بلكه نفس مطالعه و تحقيق نزد آنھا ارزش داشت .آنان
ھميشه از نمونهھايى استفاده مىكردند كه بر جھان پيرامون آنھا اتكا داشتند ،حتى اگر
اين قبيل ساختارھا در زمان خودشان غيرواقعى به نظر مىرسيدند .يكى از
پرسشھاى متواترى كه در تلمود از آن سخن به ميان آمده است ِھخى دا ِمه)) (١دقيقا ً
چگونه مىتوان اينگونه امور را تشريح كرد؟( است .اين پرسش زمانى مطرح
مىشود كه حكيمان مىخواھند موضوع خاصى را به دليل آن كه قاعده اصلى بسيار
فراگير يا بسيار انتزاعى است ،با دقت و عمق بيشترى بررسى كنند .تنھا ساخت يك
الگوى معيّن مىتواند آنھا را در رسيدن به حقيقت ،يارى كند .برآيند اين قبيل الگوھا،
اغلب آن است كه قاعدهاى كه در حالت انتزاعى ،ساده ومؤثر مىنُمايد ،در عمل،
.غيرقابل قبول يا خالف واقع يا مستلزم شرح و بسط است
مزاياى بهكارگيرى الگوھا در اين نوع تبيين ،از اين نيز بيشتر است .حتى وقتى كه
الگوھا از تركيب دو روش )بر مبناى اين نظريه كه ديدگاهھاى متضاد را تا آنجا كه
ممكن است بايد با ھم آشتى داد( يا از تالش بىوقفه براى حل مسائل انتزاعى از طريق
نقل نمادھاى عينى و ملموس ،به وجود آمده باشند ،حاصل كار با وجود اين كه فاقد
كارايى و دور از دسترس است ،از ھر گونه تحليل انتزاعىاى مؤثرتر است .ساخت
يك الگو اين امكان را فراھم مىآورد تا تمامى اجزاء يك مسئله و كنش متقابل ميان
.موضوعھاى مختلف بررسى شود
با اين اوصاف ،ھيچ جاى ابراز تعجب و شگفتى از اعجابآور بودن بعضى از
توضيحات غيرواقعبينانه باقى نمىماند .در درونمايه و سياق تفكر تلمودى اين قبيل
مسائل عجيب و غريب از اھميت حياتى برخوردارند و گاھى راضىكنندهترين

راهحلھا را به ھمراه دارند .آثار و نتايج عملى بسيارى را كه بعضى از آنھا به طرز
.حيرتآورى به آيندگان مربوط ھستند ،بايد محصول اين روش بىبديل تفكر دانست
...................) Anotates (.................
1) ?imad ihkih .
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روشھاى تحقيق
تلمود به عنوان اثرى داراى ابعاد متعدد و متنوع ،و موضوع اصلى تعليم و تربيت
يھودى ،در طى قرنھا با روشھاى بسيار متفاوتى تدريس و با مكانھاى جديد و
زمانھاى گوناگون انطباق داده شد .مقايسه ميان روش تفسيرى شمال آفريقا -
سفارادى) ،(١كه روىكردى كلىنگر در بررسى موضوعھا داشت ،و روش فرانكو -
اشكنازى) ،(٢كه تلمود را با تمام جزئياتش مورد بحث قرار مىداد ،نشاندھنده
تفاوتھاى بنيادين ميان روشھا و اھداف يادگيرى است .نظام سفارادى تا حد زيادى،
توجه خود را به موضوع ھَالخا و حكم ھَالخايى معطوف داشته است .توجه به نتايج
ھَالخايى ،مستلزم روىكردى ويژه به تفسير و پيوند موضوعھا با يكديگر است.
روىكرد سفارادى در ھمه حال ،حتى در زمانى كه ھدف به طور مستقيم يافتن
پاسخھاى شرعى براى مسائل نيست ،به بررسى نتايج احتمالى ناشى از ديدگاهھا و
روشھاى گوناگون پرداخته است .بر اين اساس ،مكتب سفارادى ھيچ گاه از مفاھيم
نھفته و ريزهكارىھا غافل نشده است و تالش مىكند تا به يك جمعبندى مشترك كه
ھمان نتيجه عملى و كاربردى است ،دست پيدا كند .تمامى كسانى كه تلمود را با اين
روش مطالعه مىكنند ،به دنبال ھر نظريه و ديدگاھى خواھند پرسيد» :ثمره اين فرض
چيست؟« عالمان در تحقيق براى دستيابى به راهحل مشكلى خاص در حوزه
مطالعاتى خود ،اغلب از مباحث ديگرى كه در ابواب ديگر مطرح شدهاند ،استفاده
مىكنند .حكيمان اسپانيايى و رھروان آنھا ،حتى در بخشھاى اَگادايى تلمود ،اغلب به
.مضامين كاربردى يا نتاي گمراهكنندهاى دست يافتهاند
اين روش مطالعه ھَالخايى تا حد زيادى پس از اخراج يھوديان از اسپانيا در سال
 ١٤٩٢رو به افول نھاد .در طى قرنھا تدوين كنندگان مقيد بودند كه از اين روش
براى سامان دادن به دستمايهھاى خود بھره گيرند ،اما مطالعه اين نوع نوشتهھا )در
قالب مجموعهھاى مدون مھم يا آثار فتوايى) ((٣ديگر به طور گسترده انجام نمىگيرد.
بسيارى از عالمان اشكنازى روش سفارادى را ترجيح دادند و تالش كردند تا استفاده
بيشتر از آن را در ميان يھوديان اشكنازى رواج دھند .برجستهترين چھره در ميان اين
عالمان ،ربى مشھور مھارال) (٤پراگى و شاگردانش بودند؛ آنان چندين كتاب مطابق
با ھمين روش نوشتند كه از نظر خودشان ،سرچشمه تفكرى بىواسطه و جامع تلقى
مىشوند .اما به رغم تالشھاى اين عالمان ،روش ذكرشده ھرگز در جوامع اشكنازى
.ريشه ندوانيد
روش فرانكو  -اشكنازى روشى كامالً متفاوت بود .اين روش را تا حدودى مىشود
استمرار روشھاى فكرى تلمودى دانست كه ھدف آن ،گويى ايجاد تلمودى در كنار
تلمود بود .به بيان ديگر ،خود تلمود به متن اصلى مبدل شد و منابع و ديدگاهھاى آن

توسط عالمانى كه تالش مىكردند تا به سازش و يكنواختى سطح بااليى نايل آيند،
مورد مقايسه و تحليل قرار گرفت .بَ َعلِه توسافوت متخصصان قديمى اين روش ھستند
كه آن را تقريبا ً كامل كردند و شاگردانشان ھمان راه را در پيش گرفته ،ادامه دادند .در
دو قرن آخر قرون وسطى ،اين روش گسترش يافت و مىرفت تا آثار مفسران قديمى
را نيز دربرگيرد .در قرون وسطى نه تنھا درباره متن تلمودى ،كه در قبال تفسير
راشى بر تلمود نيز تحقيقاتى صورت گرفت كه نتيجه كوشش نظاممند براى فھم و
.تفسير روشھاى او بودند
روشھاى ھرآموزشگاه با ديگرى تفاوت داشت و ما با اشاراتى به روش
آگزبورگ) (٥يا نورنبرگ)) (٦منسوب به تمدنى كه اين روش ھا را به وجود آوردند(
مواجه مىشويم كه در مسائل كليدى براى مطالعه و تحقيق با ھم تفاوت داشتند .تمامى
اين روشھا با سمت و سويى كلى و مشابه تبيين شدهاند و در نھايت ،روشى با عنوان
.حيلوقيم) (٧يا پيلپول )استدالل ديالكتيك( را به وجود آوردهاند
پدر روش حيلوقيم ،ربى يعقوو پوالك) (٨بود كه در قرن شانزدھم در آلمان مىزيست.
اين روش كه تيزبينى بسيار بااليى را مىطلبد ،در تالش است تا ميان موضوعھاى
ناسازگار ھماھنگى بهوجود آورد و با به خدمت گرفتن اصولى نسبتا ً خشك و
انعطافناپذير ،كه ھميشه به دركى درست از خود متن تلمود ارتباط ندارند ،به شرح و
بسط مسائل بپردازد .يكى از نمونهھاى اين قبيل شيوهھا روش َم ْقشان)) (٩مستشكل( و
تَرصان)) (١٠جوابدھنده( است .ما در تلمود اغلب با دو ديدگاه روبهرو ھستيم؛ با
حكيمى كه نظر خود را بيان مىكند و ديگرى ]= مستشكل[ كه به مقابله با او پرداخته،
در دفاع از ادعاى خود دليل مىآورد و سپس اولى يعنى تَرصان ،از نظريه اصلى و
.اوليه خود دفاع مىكند
يك نمونه از اين احتجاجات كه مطابق يكى از روشھاى حيلوقيم ،صورت مىگيرد ،به
اين شرح است :پس از پرسش اول توضيحدھنده مىگويد» :شما روش مرا خوب درك
نكرديد؛ زيرا اشاره من به چيزھاى ديگرى بود .اما شما حتى بر مبناى روش خاص و
كيفيت درك خودتان نيز بر خطاييد «.مستشكل اصرار مىورزد» :من خيلى خوب
نظر شما را درك كردم و رأى من بر خالف ادعاى شما ،ارتباطى نزديك با مسئله
دارد .بااين حال ،حتى اگر بپذيرم كه من مطالب شما را كامالً درك نكردهام ،اشكال پا
برجاست «.و به ھمين ترتيب ،مىتوان به تعداد پرسش و پاسخھايى كه در تلمود
آمدهاند ،بر اين مثال افزود .روشى اين گونه به وضوح ،مستلزم ذھنى تيزبين و
استثنايى است .اما ذكر اين نكته الزم است كه تمامى اين روشھا در قرون وسطى پديد
نيامدهاند ،بلكه در خود تلمود نيز مىتوان برخى از آنھا را يافت؛ آنجا كه تلمود ادعا
مىكند كه فالن حكيم برھان ھمكارش را به خوبى درك نكرده و با طرح موضوعى
نامربوط به مواجھه با آن برخاسته است .رشد پايدار اين روش با اين كه تالش عقالنى
عظيمى را به ھمراه داشت ،گاھى به عنوان سرگرمىاى كه فاقد ھرگونه اھميت نظرى
.اساسى است ،مورد اشاره قرار مىگيرد

روش حيلوقيم زمينه مساعدى براى رشد در خود دارد؛ چنان كه فرصتھاى بسيارى
براى اثبات مھارت و ذكاوت عقلى بهدست مىدھد .از اين روش بارھا براى كشف
تفاوتھاى بسيار جزئى و تقريبا ً نامحسوس ميان روشھا يا قواعد ،و براى وضع
ساختارھايى منطقى كه ھيچگاه جدى گرفته نشدهاند ،استفاده شده است .در طنزى
مشھور آمده است كه يك ربى از شاگردش مىپرسد» :چرا وجود حرف "په) "(١١در
واژه قُو َرح ]قارون) (١٢الزم است؟« وقتى كه شاگرد پاسخ مىدھد كه در واژه
نامبرده اصالً حرف "په "وجود ندارد ،ربى مىگويد» :بياييد براى لحظهاى فرض كنيم
كه اين حرف در آن واژه وجود دارد «.شاگرد مىپرسد» :اما چرا وجود اين حرف در
اين واژه الزم است؟« ربى در پاسخ مىگويد» :اين دقيقا ً ھمان پرسشى است كه من
مطرح كردم «.اين حكايت نيز جنبه ديگر اين روش را به ما نشان مىدھد كه ھمان
عدم توجه به نص تلمود است؛ چون اين شيوه نظريهپردازى به نتايجى مىانجامد كه
.بر بررسى منابع استوار نيستند
روش حيلوقيم مخالفتھايى را در ميان بسيارى از عالمان برانگيخت؛ از جمله مھارال
يكى از اين عالمان است كه ادعا مىكند اين روش به مھارت عقالنى كاذبى رھنمون
مىشود و براى رسيدن به چنين ھدفى بھتر است به جاى دست زدن به تحريف
تورات ،به مطالعه و تحقيق در شطرنج پرداخت .بقيه عالمان نيز مخالفت شديد خود را
با روشھاى پيلپول ،در صورتى كه موجب بروز نزاع و مناقشه شوند ،اعالم
داشتهاند .مفسران بزرگ تلمود و در رأس آنھا مھارشا )ربى ِشموئِل اِ ِدلز() (١٣روش
نظام يافتهترى را بازسازى كردند كه محور آن تحقيق در توسافوت به عنوان
موضوعى براى مرور و مقايسه بود .بااين حال ،آنھا در تالشھاى خود براى منطقى
ساختن تمامى آنچه مىشود از تلمود استنباط كرد و براى رعايت اعتدال و ميانهروى
عقالنى در نتيجهگيرىھا و حل مسائل ،بَ َعلِه توسافوت را سرلوحه كار خود قرار دادند.
دو روش پيلپول و حيلوق) (١٤با آنكه نزد حكيمان ،بيشتر به سرگرمىھاى فكرى
مىمانند تا روشھايى مھم براى مطالعه و تحقيق ،تا چندين دھه پيش عمدتا ً در لھستان،
كه حكيمان بزرگ آنجا تجارب خويش را در قالب ھمين روشھا بيان مىكردند،
.بهكار مىرفتند
در قرن شانزدھم و ھفدھم بسيارى از عالمان بزرگ بار ديگر به ھَالخا عالقه نشان
دادند؛ با آن كه روشھاى آنھا در مطالعه تلمود كامالً ھَالخايى نبود ،تمركزشان بر
روى آن به كاھش طنين گرايشھاى پيلپوليستى كمك كرد و روشھاى تحليل مھمترى
گائون ويلنايى)(١٥
را عرضه داشت .روشھاى انتقادى مھارال و  ١ئون ويلنايى٣ ،
ِ
در قرن ھجدھم ،اگرچه به رشد نھايى خود نرسيدند ،مكتب فكرى متمايزى را پديد
آوردند .اين عالمان براى اولين بار به سرشت و ماھيت متونى كه مطالعه مىكردند،
عالقه نشان دادند و ثابت كردند كه حل پيچيدهترين مسائل ،نه از طريق جستوجو در
راهحلھاى پيلپوليستى ،كه از طريق دستيابى به تقريرھاى بھتر ،امكانپذير است١ .
ئون ويلنايى٣ ،گائون ويلنايى كه كار بَ َعلِه توسافوت را در يك حوزه پىگرفت ،موفق

شد كه تمايزات بھترى را نيز ميان اليهھا و روىكردھاى مختلف درون خود تلمود
برقرار سازد .براى كشف ھماھنگى و تالش براى تحليل خود موضوعھا مطابق
ديدگاهھاى شارحان و مفسران اصلى ،و نيز براى درك بھتر موضوعھاى خاص،
گاھى دست كشيدن از تحقيق امكانپذير است .اين روش اگرچه ھرگز به نقطه كمال
خود نرسيد ،ھسته اصلى جديدترين روش مطالعه تلمود است كه عمدتا ً با مسائل تدوين
و برقرارى ارتباط ميان منابع اوليه و مفسران بعدى سروكار دارد .علت اصلى كامل
نشدن اين روش پيدايش روىكردھاى خيره كنندهترى بود كه موجب شد تا از اين
روش صرف نظرشود .دانشمندان سرشناس به روش انتقادى تكيه كردند؛ روشى كه
بر تحليل خود نصوص ،بهويژه در مباحث اساسى مربوط به موضوعھاى اصلى،
استوار بود .با كشف و انتشار نسخهھاى خطى گوناگون و قديمى تلمود  -مانند
نسخهھاى خطى مشھور مونيخ  -وانتشار ورواج آثار مفسراناوليه ،كه اغلب عالمان
بزرگ اسپانيايى بودند ،كاربرد اين روش فزونى يافت .كشف اين تفاسير نظرھا را به
سوى روش تازه درك نصوصى كه تا آن ھنگام به شيوهھاى مشخصى تفسير شده
.بودند ،جلبكرد وانتقاد ازحكيمان تلمودى را نيز عميقتر ساخت
ھر دو جامعه اسپانيايى و اشكنازى با روشھاى خاص خو ِد تلمود درمسير فھم آن گام
نھادند .طى قرنھا مجموعه آثارى پديد آمد كه با پرداختن به »قواعد تلمود« ،يعنى
تأمل در روشھايى كه تلمود در حل مسائل گوناگون به كار مىگرفت ،رشد يافت.
بخشى از اين نوشتهھا تا حدودى فنى است و مفسران و مؤلفان بزرگ از آن استفاده
كردهاند؛ ھمچنين مىتواند ابزارى براى تحليل تلمود با استفاده از روشھاى خود آن و
با بھرهگيرى از طبقهبندى و تعريف اين روشھا باشد .بسيارى از دانشمندان بزرگ
ضمن استفاده از روشھاى تلمودى به شرح و تبيين آنھا پرداختند؛ اگرچه اين نظام،
.ھرگز ھمگانى نشد
روشھاى گوناگون آموزش با تحقيق در آثار ھَالخايى ابن ميمون رواج يافت .ابن
ميمون ،برخالف علماى قبل و بعد از خود ،براى نوشتهھايش درباره تلمود يا تفاسير
تلمودى منبعى ذكر نكرده است؛ اگرچه تمامى احكام او بر تلمود استوارند .به ھمين
خاطر ،كتاب او خيلى زود به موضوع تحقيق مبدل شد و عالمان كوشيدند تا منابع و
روشھاى وى در انتخاب آن منابع را مشخص سازند .در ھر نسلى اين مطالعه بر
روشھاى تفسيرى ھمان عصر متكى بود .در ابتدا ھدف از پيدا كردن منابع روشن بود
و برخى از مفسران سعى نمىكردند كه به دفاع از ديدگاه ابن ميمون در مقابل انتقاد
ھمعصران وى بپردازند .علماى بعدى تالش كردند تا از اظھارات ابن ميمون
سردرآورند و براى آن اظھارات و گزارهھا دليل و مدرك فراھم آورند .آنان به كشف
خاستگاهھاى احكام صادره از سوى ابن ميمون رضايت ندادند و روزآمد كردن منابع
مختلف تلمودى را ھم بر خود فرض دانستند و حتى از آشتى دادن ناھنجارىھاى
موجود در منابع نيز دست نكشيدند .تحول اين روشھا در تالش براى بهدست آوردن

اغراض مشخص ابن ميمون ،به بخشى اساسى از مطالعات تلمودى عصر حاضر
.مبدل شده است
در مراكز گوناگون بهويژه مجارستان ،سبك لِسبيتاتو) (١٦پديد آمد .اين روش تالشى
براى شرح و گسترش آموزهھاى حكيمان ميشنايى و تلمودى بود كه بر گردآورى
دستمايهھاى داراى ويژگى مشترك از البهالى منابع گوناگون و به كارگيرى حد
معيّنى از روش پيلپول براى پيوند دادن آنھا استوار بود .اين روش قديمى است و خود
تلمود ،اغلب ،توضيحات اساسى شبيه به اين را در خود دارد كه براى يافتن وجه
.اشتراك نظريهھاى مربوط به فالن عالم در موضوعھاى متفاوت بيان شدهاند
قرن گذشته شاھد شكوفايى روش ليتوانيايى بود؛ روشى كه به طور كلى ثمره
تالشھاى عقلى  ١ى يوسف ُدوو اھل بريسك٣ ،ربى يوسف ُدوو اھل بريسك)(١٧
است .كسى كه شاگردان بىشمارش سبك و روش او را پى گرفتند؛ تا آن جا كه گاھى
اين پيروى به حد افراط نيز رسيده است .روش او را تا حد زيادى ،بايد كوشش براى
تقرير تعاريف انتزاعى و كلىتر از مسائل مختلف تلمودى دانست ،كه از طريق
استخدام تمايزات قانونى گوناگون )كه بعضى از آنھا در تلمود نقل شده است( براى
شرح موضوعھاى متفاوت يا حل تعارضات ميان گزارهھا صورت مىگرفت .ابزار
فنى بهكاررفته در اين روش شامل تعاريفى بنيادين نظير تمايز ميان ِح ْفصا) (١٨و
ِگعارا) ،(١٩يعنى تمايز ميان تكاليف مربوط به يك شىء و انسان ،يا تمايز ميان »دو
قانون«) (٢٠است كه تالشى است براى فرق گذاشتن ميان دو مؤلفه نظرى يك عمل يا
تكليف معيّن ،نظير تمايزى كه ميان جنبه مثبت و منفى برقرار مىشود .اين روشھا
در آموزشگاهھاى مختلفى رواج يافت و ھر كدام از آنھا نوآورىھا و طبقهبندىھاى
خاص خود را بيان كردند .آنھا تا حدودى به روشھاى تحقيق در شريعت نظرى
شباھت داشتند ،اما كاربردشان در تلمود انگيزهاى قوى براى طلبهھا ايجاد كرد و آنھا
را قادر ساخت تا بسيارى از اين دست مفاھيم را به روشھايى كامالً جديد تبيين نمايند.
اين روشھا محبوبيت زيادى را در ميان يشيواھا) (٢١كسب كرده بودند اما به خاطر
اين كه از اصول ارجاع به روشھاى درونى تلمود و شيوهھاى ذاتى تفكر سرپيچى
كرده بودند ،مورد انتقاد قرار گرفتند .چند تن از بزرگترين عالمان تلمودى در
دھهھاى اخير بر آن شدند تا از روشھاى ديگرى استفاده كنند؛ روشھايى كه
.ماندگارتر بوده ،با حدس و گمان كمترى ھمراه باشند
...................) Anotates (.................
1) idrahpeS .
2) izanekhsA-ocnarF .
3) asnopser .
4) 1eugarP fo larahaM .
5) grubsguA .

6) grebmeruN .
7) mikulih .
8) kaloP voka'aY .
9) nahskam .
10) naztrat .
11) hep .]
12) haroK .
13) sledE leumaS ibbaR) ahsrahaM .
14) kulih .
15) anliV fo noaG .
16) otatibsel .
17) ksirB fo voD fesoY .R .
18) aztfah .
19) ara'eg .
20) minid owt .
21) tovihsey .
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تلمود و ھَالخا
برخالف ميشنا ،تلمود كتابى يكسره ھَالخايى نيست؛ اگرچه بدون شك ،مھمترين و
معتبرترين منبع ھَالخايى است كه تاكنون نوشته شده است .ھمه ھَالخاھا در تحليل
نھايى بر تلمود تكيه دارند و در ھر شبھهاى به اين كتاب رجوع شده است .به عبارت
ديگر ،منبع اوليه مجموعه شريعت يھودى ،خود اثرى شرعى نيست .در بهكارگيرى
تلمود به عنوان راھنماى مناسك شرعى ،بررسى و استنتاج بخشھاى مربوط به
موضوعھاى عملى كفايت نمىكند .از ملحقات و حواشى متعددى كه ِس ُوراھا) (١و
گائونھا به آن افزودهاند نيز بايد بھره گرفت .روش استخراج ھَالخا از تلمود تا
حدودى ساخته خود تلمود است و گائونھا با ايجاد قواعد و روشھاى ديگر ،تنھا آن را
گسترش دادند .بزرگترين مؤلفان يھودى عالوه بر آن كه در پى ايجاد احكام جديد يا
جنبهھاى تازهاى از ھَالخا بودند ،به تفحص از اصول فرعى و اضافى نيز ادامه
.مىدادند
تلمود دربردارنده تعداد بىشمارى از احكام درباره موضوعھاى مختلف و حتى بيش
از آن ،دربردارنده بحثھا ومناقشات است .تلمود اورشليمى آشكارا بر روى جنبهھاى
عملى احكام شرعى تأكيد مىورزد» :شخص بايد بر ھَالخاى عملى تكيه كند ،نه بر
ميشناھا ،توسفتاھا ،اَگاداھا و ميدراشھا «.به بيان ديگر ،منابع داخل و خارج از تلمود
مبناى ھَالخاى الزامآور بهشمار نمىآيند؛ چون صرف بيان اين كه واقعهاى به طور
قطع بر مبناى منبعى خاص تعيين شده است ،كفايت نمىكند .چيزى بيش از اين الزم
است و آن ،شناخت جايگاه آن حكم در مجموعه فزاينده تشريع است .گزارهاى ممكن
است در فالن ميشنا بيايد و بعداً مشخص شود كه با ميشناى ديگر در تعارض است ،يا
اجماع ميشناى سومى را ترجيح دھد .بنابراين ،تنھا حكمى مىتواند به عمل در آيد كه
داراى اعتبار الزم باشد؛ و اين در جايى است كه قول ،فعل و يا تقرير عالم نشان دھد
.كه آن حكم بر ھَالخا استوار است
تلمود اغلب به اين دست احكام الزم اشاره روشنى ندارد و يافتن گزارهھاى
غيرمشكوك و غيرمبھم ھميشه ممكن نيست .اما اِ ُموراھاى اوليه باھمينذھنيت ،دست
بهتحول ودگرگونسازى مقررات خاصى براىحكم ھَالخايى مربوط به ميشنا زدند.
مثالً آنھا براى چگونگى ارزشگذارى قالبھاى گوناگون گزارهھا در خود ميشنا،
قواعدى وضع كردند .تعدادى از حكيمان بزرگ مدافع قاعده »ھَالخا ِك ِستام ميشنا
«) (٢شدند كه به اين معنا بود كه ھر حكم ميشنايى را كه به طور بىنام و نشان ضبط
شده است ،بايد به عنوان ھَالخا پذيرفت .اين قاعده ھمه مشكالت را حل نكرد ،اما
تحول روىكردھاى اصلى را آسان ساخت .احكام ثانوى زيادى درباره روابط خاص

ميان ِستام)) (٣ميشناى بىنام و نشان( و مشاجره اضافه شد و حكيمان در چگونگى
.رفع نزاع ميان دو تَنّا نيز انديشه كردند
براى موارد معيّن ،قوانين ثابتى وضع شد» :وقتى كه ربى يوسى و ربّى يھودا اختال
نظر داشته باشند ،رأى و نظر اولى حاكم است .اگر اختالف نظر ميان ربى مئير و
ربى يھودا باشد ،ديدگاه دومى مورد پذيرش است «.و ھمين طور تا آخر .ھمين شيوه
بعداً براى تصميمگيرى درباره مناقشات ميان خود حكيمان تلمودى نيز اختيار شد .در
تعدادى از مسائل و مباحث بنيادى معيارھاى كموبيش ثابتى از سوى ِس ُوراھا وضع
شد .مثالً چنانچه راو و ِشموئِل اختالفنظر پيدا كنند ،در مسائل مربوط به احكام
شرعى ،نظر اولى و در مسائل مربوط به حقوق مدنى ،نظر دومى مقدم است؛ و در
مناقشات ميان اَبّيِه و راوا با چند استثنا ،حكم دومى پذيرفته است .اما اين مقررات ھر
چند اندك ،پايهھاى حكم مھمى را بنا مىنھند .چندين حكم مھم ديگر صادر شدند :مثالً،
تا چندين نسل ديدگاه شاگرد نمىتواند بر نظريه استاد حاكم شود و از نسل معيّنى به
اين طرف ،حاكميت ھميشه با رأى و نظر »عالمان متأخر« يعنى كسانى است كه بنابر
فرض ،براى مناقشه در گزارهھاى گذشتگان خود ادله مناسبى داشتهاند .تركيب تمامى
اين قواعد مجموعه مد ّون گسترده و فراگيرى را پديد آورد كه در بخشھاى قابل
مالحظهاى از مناقشات و نزاعھاى تلمود قابل اعمال است و عالِم را قادر مىسازد كه
.ھَالخا را در جايى كه خود تلمود ،ھَالخايى بهدست نداده است از آن استخراج كند
عالوه بر اين اصول ساده ،قواعد ديگرى نيز ھست كه بر مالحظات سبكى و بر اين
حقيقت كه تلمود توجه پر وسواسى را به جزئيات روا داشته ،استوار است .در
صورتى كه مسئلهاى در تلمود حل نشده و نام حكيمان نزاعكننده نيز نامعلوم باشد ،به
گونهاى كه مانع از اعمال اين قواعد شود ،مىتوان اصولى را كه گائونھا يا حكيمان
نسل اول وضع كردهاند ،به كار برد .در تلمود ،تِقو)) (٤مشكلى بدون راه حل قانع
كننده( را به عنوان مورد مشكوك طبقهبندى كردهاند و بر ھمين اساس ھم با آن
برخورد شده است .اگر شك به حكمى از تورات مربوط شود ،حكم خاص و جداگانهاى
دارد .اگر مورد مشكوك از موارد حاخامى باشد ،موضوع آسانتر و ارفاقآميزتر
است .درباره احكام ]شرعى[ ،حرمت مسئلهاى سختتر است ،اما در موضوعھاى
مربوط به حقوق مدنى ،مسؤليت اثبات دليل بر عھده مدعى است .بر اساس روش
سنتى تلمود ،اكثر مؤلفان بر اين اتفاق دارند كه اگر تلمود دو راهحل محتمل را براى
يك مشكل خاص بيان كند ،راهحل دومى ،ھَالخاى واجب و الزامآور است .بر اين
اساس ،اين راھنمايى از لحاظ نظرى صرف  -حتى وقتى كه جايى براى فرق گذاشتن
ميان راهحلھاى مختلف نباشد  -روشنگر است .ھمچنين ،اين سؤال در اينجا مطرح
است كه در صورت تعارض منابع تلمودى چه بايد كرد؟ قاعده اين است كه بايد تقدم
ھَالخايى به گزارهاى داده شود كه در سوگيا)(٥يى كه حقيقتا ً با آن موضوع مشخص
.مرتبط است ،وجود دارد

سرآمد و فراتر از تمامى اين قواعد جزئى و عمدتا ً ماشينوار ،اصلى است كه در خود
تلمود آمده است كه مھمترين معيار سنجش اعتبار و ارزش يك حكم بهشمار مىآيد و
آن ،مشخصكردن نتيجه كلى تلمودى درباره يك مسئله معيّن است .اين امر ھميشه به
وضوح ،از متن برنمىآيد و تنھا مطالعه سوگياھاى مختلف مىتواند مشخص سازد كه
تلمود برخى فرضھا را فرضھاى بنيادين مىداند ،در حالى كه بقيه فرضھا ،اگرچه
.به صراحت رد نشدهاند ،به كار بسته نمىشوند
روشھاى ساده ماشينوار براى تشخيص اين قبيل تمايزھاى ظريف كفايت نمىكند و
بايد آن را با تحقيقات عالىترى درآميخت تا نتايج معتبرى به دست مىدھد .گاھى
ممكن است چنين به نظر آيد منبعى كه جھتگيرى خاصى دارد ،در حالى كه منبعى
ديگر به نتيجهاى معارض با آن رھنمون مىشود .اكثريت قريب به اتفاق نزاعھاى
ميان حكيمان درباره يك حكم ھَالخايى توضيح اين قبيل مسائل است .گاھى مىشود كه
بخش معيّنى را به دو روش تفسير كرد يا ھَالخايى را براى چندين مورد بهكاربرد؛
ھميشه راهھاى مشخص و روشنى براى تعيين حقيقت وجود ندارد .مكتوبات ھَالخايى
طى قرنھا ،بر تالش براى يافتن ھَالخاى الزم در جايى كه نظريهھاى محتمل بسيار
زيادى مطرح بود ،متمركز شد .ريشه بسيارى از مناقشات ميان مؤلفان در
روىكردھاى مختلف به اين پرسش نھفته بود كه كدام ھَالخاھا الزامآورند يا چگونه
بايد آنھا را تفسير كرد؟
مثالً ،يكى از مسائل حاد مسئله قراردادن سلسله مراتبى روشن براى تعيين
اولويتھاست كه نه تنھا براى تلمود ،بلكه براى ديگر منابع مربوط به يك موضوع نيز
مطرح است .گائونھا موضوع حد و مرز اتكا بر تلمود اورشليمى در صورت
تعارض با تلمود بابلى را مطرح كردند .آنھا معموالً بنا را بر اين مىگذاشتند كه تلمود
بابلى ،چون جديدتر و تدوين آن صحيحتر است ،داراى مزيّتى مضاعف است .اما يكى
از رايجترين پرسشھا در ھَالخا اين است كه در مواردى كه تلمود بابلى به دليل وجود
شك درباره موضوعى ،حكم صادر نكرده ،ولى تلمود اورشليمى درباره آن رأى داده
باشد ،چه بايد كرد؟ حكيمان زيادى ،از جمله ابنميمون ،بر پذيرش قضاوت تلمود
اورشليمى در تمامى اينگونه موارد عقيده داشتند ،اما اين ديدگاه اجماعى نبود .ھمچنين
درباره جايگاه ھَالخا و مقدار اھميّت ميدراشھاى مربوط به ھَالخا و اَگادا اتفاقنظر
.وجود نداشت .طى قرنھا ،اين مسائل موجب بروز منازعات ھَالخايى و عملى گرديد
در مجموع ،مطالعه و تحليل تلمود و اين ديدگاه كه تلمود مجموعهاى فراگير در قالب
يك كتاب شرعى است كه از آن مىتوان امتناعھايى بهدست داد ،ھمچنان ابزار اصلى
مطالعه ھَالخايى است .با تحقيق در ھَالخايى معيّن و با بهكارگيرى تمام ھمت خويش
براى حل مسائلى كه از آنھا در شريعت به صراحت بحث نشده است ،مجموعه
دستاوردھا ،عالِم را به منبع ،يعنى تلمود ،باز مىگرداند .عالوه بر اين ،نتايج ھَالخايى
را مىتوان با بهكارگيرى قواعد فوق ،مقايسه منابع گوناگون و پىگيرى بحثھاى

متنوع قديمى استنتاج كرد .به اين داليل ،تلمود بدون اينكه خود يك كتاب ھَالخايى
.باشد ،منبعى دست اول در اينباره است
...................) Anotates (.................
1) miarovas .
2) hanhsim mats-ik ahkalah .
3) mats .
4) oket .
5) ayigus .
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اَگادا در تلمود
حدود يك چھارم از مطالب تلمود بابلى را مىتوان در طبقهاى با عنوان اَگادا جاى داد.
در تلمود اورشليمى اين نسبت كمتر ،اما قابل مالحظه است .از آن جا كه دستيابى به
تعريفى قانعكننده از اَگادا بسيار مشكل است ،مرسوم است كه با تعريفى سلبى از آن
آغاز مىكنند :ھر آنچه در تلمود آمده باشد و ھَالخا يا بحثى درباره ھَالخا نباشد ،به
اَگادا مربوط مىشود .يكى از داليل مشكل بودن ارائه تعريف از اَگادا آن است كه مواد
اَگادايى ھمه يكدست نيستند؛ اَگادا از چارچوبھاى مختلفى تشكيل مىشود كه به چندين
.مقوله تقسيم شدهاند
بخشى از اَگادا با ميدراش رابطه دارد و به تفسير آن بخش از آيات كتاب مقدس
اختصاص يافته است كه نمىتوان از درون آنھا ھَالخاھاى عملى استنتاج كرد .بخش
ديگر به آموزهھاى اخالقى و موعظهاى درباره موضوعھاى گوناگون اختصاص
دارد .حكيمان عالوه بر اظھارنظر درباره موضوعھاى داراى اھميت ھَالخايى
اندرزھاى رفتارى و اخالقى را نيز بيان كردهاند .رساله آ ُووت ميشنا نمونهاى است كه
مجموعهاى از اين دست آموزهھا را در خود دارد .در عين حال ،ھر يك از رسالهھاى
ديگر نيز موادى از اين نوع را در بردارند .اَگاداى تلمودى شامل حكايات مربوط به
سرگذشت بزرگان نيز ھست و در اين جا بايد ميان افسانهھاى مربوط به شخصيتھاى
كتاب مقدس ]عھد عتيق[ و عملكردھاى آنان )كه گاھى با آياتى مناسب و مقتضى به
عنوان دليل ،ھمراه ھستند( و حكايات و داستانھاى طوالنىتر درباره حكيمان ميشنايى
و تلمودى ،تفاوت قائل شويم .عالوه بر اينھا ،موادى اَگادايى درباره مسائل كالمى و
دينى كه در حوزه ھَالخا نمىگنجند ،در تلمود وجود دارد؛ مانند روابط ميان انسان و
خدا ،يا آمدن مسيحا .اَگادا بعضى از افسانهھاى عاميانه آن عصر ،ضربالمثلھا و
گويشھاى محلى را نيز در خود دارد و از آن جا كه عالمان ،تقريبا ً به ھر موضوعى
در زير اين آسمان كبود پرداختهاند ،اَگادا جُنگى آكنده از سفرنامهھا ،مسائل
.زبانشناختى ،توصيهھاى تجارى ،پند و اندرزھاى پزشكى و تاريخ است
با آن كه تمامى اين حوزهھاى گوناگون را نمىتوان با يك اصطالح دقيق پوشش داد،
حكيمان ميان ھَالخا و اَگادا فرق گذاشتهاند .در ھر حال ،تعريفھاى آنھا تا حد زيادى
سليقهاى است تا قطعى .در حالىكه بعضى از حكيمان ،تقريبا ً خود را وقف ھَالخا
كردند و عالقه زيادى به اَگادا نداشتند ،بعضى ديگر به خاطر اشتغالشان به انواع
گوناگون  ١دراش اَگادا٣ ،ميدراش اَگادا) (١به ربانان ِد  -اَگاداتا)) (٢حكيمان اَگادا(
مشھور شدند .علت اين دوگانگى به سليقه و موقعيت فرد برمىگشت .بيشتر عالمان
بزرگ در ھر دو زمينه تبحر داشتند؛ راو در بابل و ربى يُوحانان در فلسطين ،اَبّيِه
وراوا ،راوينا و راو آشه در ھر دو زمينه تحقيق كردهاند و تحقيقات آنھا درباره اَگادا

به ھمان اندازه نتايج ھَالخايى ،وسيع و گسترده است .اما حكيمانى ھم بودند كه تأملشان
در  ١گادا٣ ،اَگادا عميق نبود و اساسا ً خود را فاقد صالحيت در اين زمينه
مىدانستند .از حكيمى خواسته شد تا توضيح دھد كه چرا حرف » ِطت«) (٣در
دهفرمان ،روى لوحھاى اوليه نيامده است؟ او پاسخ داد» :چرا اين را از من مىپرسيد؟
شما بايد از من بپرسيد كه آيا حقيقت دارد كه اين حرف در آن جا نيامده است؟ آن
پرسش را بھتر است با عالمان ديگرى كه در اين موضوع خبره ھستند ،در ميان
گذاريد «.در واقع ،عالمان اَگادايى تفسيرھاى متعددى ارائه كردند .اما حتى ھمان
عالمانى كه به اَگادا يا تفسير مبتنى بر نص عالقهاى نشان نمىدادند  -چون احساس
مىكردند كه براى پرداختن به آن مجھز نيستند  -مانند حكيمان ديگرى كه احساس
مىكردند نسبت به مسائل ھَالخايى فاقد صالحيت ھستند ،آن را حوزهاى با اھميت
.مىدانستند
البته عالمانى ھم بودند كه به مطالعه اَگادا پرداختند .يكى از آنھا اباھو) (٤اھل قيصريه
بود؛ كسى كه در دفاع از يكى از ھمكارانش مىگويد» :من گفتم كه او به خاطر
شناختش از ھَالخا مردى بزرگ است ،اما منظورم اين نبود كه او در اَگادا نيز تبحر
دارد «.وقتى از اباھو سؤال شد كه چرا تا اين اندازه در تفسير مبتنى بر نص تبحر
دارد ،توضيح داد كه »چون او مجبور بود در بحث با مسيحيان و افراد بىاعتقاد
شركت كند ،احساس كرد كه بايد در اين موضوع بسيار دقيقتر از ھمقطارانش تفحص
كند« .نقل شده است كه ربى اباھو به ھمراه يكى از دوستانش به قيصريه آمد؛ خود او
در باره اَگادا سخنرانى كرد و دوستش درباره ھَالخا موعظهاى پرمغز ايراد نمود.
بسيارى از حاضران به ربى اباھو روى آوردند و تنھا تعدادى اندك ،به موعظه
ھَالخايى گوش سپردند .ربى اباھو براى دلخوشى دوستش ،اين ضرب المثل را بيان
كرد» :اگر دو بازرگان وارد شھرى شوند كه يكى شمش طال و ديگرى كاالى خرازى
با خود آورده باشد ،اغلب مشتريان گرد دومى حلقه خواھند زد «.به بيان ديگر ،ھَالخا
به شمشھاى سنگين و گران بھاى طال مىماند كه ھركسى قادر به خريد و ارج نھادن
بر آن نيست ،حال آن كه اَگادا به راحتى قابل درك بوده ،به ھمين خاطر ،بسيار عامه
پسندتر از ھَالخا است .در زمانھاى اخير گفته مىشود كه در نتيجه فشارھاىاقتصادى
ونگرانىھاى سياسى،مردم ترجيحمىدادند كه بهجاى توجه دقيق به ھَالخاى پيچيده ،به
.اَگاداى آرامشبخش گوش بسپارند
اين به آن معنا نيست كه اَگادا بىقدر و ارزش تلقى مىشده است .ھَالخا و اَگادا ھر دو
تورات ]در اينجا به معناى شريعت[ ،و منعكسكننده جنبهھاى متفاوت از حقيقت بودند.
در يكى از منابع ،حكيمان ھَالخا را با گوشت و اَگادا را با شراب مقايسه كردند و در
عين حال ،بر تفاوت ميان خوراكى اصلى و نوشيدنى ،كه باعث برانگيختن روحيه و
نشاط مىشود ،تأكيد داشتند .در واقع اَگادا را اغلب ،راھى براى تعالى معنوى و
روحانى دانسته و گفتهاند» :اگر مىخواھى آن يكتايى را كه سخن گفت و جھان را به
وجود آورد بشناسى ،به تحقيق و مطالعه در اَگادا بپرداز «.اَگادا الھامى پايدار از

رازورى را ترسيم مىكند ،اما برخالف مطالعه قانون آفرينش و تدبير الھى كه به
عالمان برجسته محدود شد ،اَگادا را مىتوان به عمومى كردن آموزهھاى رازوارانه
تعريف كرد .ھمچنين ما اغلب ،موضوعھا و عقايدى را در ميان اَگادا مىيابيم كه رشد
آنھا حقيقتا ً به رازورى وابسته است؛ اما از آن جا كه اَگادا به طور تمثيلى و يا در قالبى
ساده و بسيط شرح داده مىشد ،اسرار عرفانى را فاش نمىساخت و مىتوانست
.پاسخگوى نيازھاى معنوى نيز باشد
مواعظى كه حكيمان در كنيسهھا ايراد مىكردند ،معموالً تركيبى از عناصر ھَالخايى
و اَگادايى بود .بعضى از حكيمان از تَنّا ربى مئير پيروى مىكردند كه مواعظ رسمى
و منظم وى از يكسوم ھَالخا ،يكسوم اَگادا و يكسوم داستان و حكايت تشكيل مىشد.
آنھا گاھى براى جلب توجه جمعيت ،موعظهھا را با آموزهھاى اَگادايى شروع و با
طرح مطالب ھَالخايى پى مىگرفتند و گاھى اوقات ]ابتدا[ از يك مسئله ھَالخايى
خاص و عملى بحث ،و ]سپس[ اَگادا ،حكايات و موعظهھاى گوناگون را در البه الى
آن وارد مىكردند .حتى در موقعيتھاى رسمىتر مرسوم بود كه به ھنگام بحث از
موضوعھاى ھَالخايى براى طالب مدارس علميه ،استاد با موضوعھاى سبكتر  -حتى
با لطيفه  -آغاز مىكرد و تنھا ھنگامى كه فضاى مناسب فراھم مىآيد ،از مسائل
.ھَالخايى بسيار مشكل ،به طور جدى سخن به ميان مىآورد
ربىھا در موضعگيرىھايشان در باره اَگادا ھمان قدر جدى بودند كه در مورد ھر
چيز مربوط به تورات .اين جديت در موضع به اين معنا نبود كه آنان از مزاح و
خوشرويى ناتوانند ،بلكه حتى وقتى كه آنھا داستانھاى طنزآميز مىگفتند يا حكايتھا
و مثلھاى مشھور را نقل مىكردند ،ھرگز اين حس به وجود نمىآمد كه از حريم
تورات خارج شدهاند .حتى »گفتوگوھاى روزمره عالمان« ارزش مطالعه داشت و
در بسيارى از موارد ،خود حكيمان نشان مىدادند كه نتايج را ھر چند كه داراى
عقيم عالمان بزرگ استنتاج
اھميت ھَالخايى زياد باشند ،بايد از گفت وگوھاى به ظاھر
ِ
كرد .با آنكه بر ممنوعيت تمسخر تأكيد شده است )مگر در شوخىھا و تمسخرھايى
كه درباره بت پرستى باشد ،كه نه تنھا مجاز ،بلكه مطلوب است( اين ممنوعيت
حكيمان را از بيان اظھارات طنزآميز در موضوعھاى كلى باز نمىداشت .گاھى
اوقات ،اين بذلهگويى جنبه نقد و خردهگيرى بر ديگران پيدا مىكرد ،ولى در ھر حال
تأكيد مىشد كه شوخى نبايد حاكى از سوءنيت يا ناسزاگويى باشد و در مكالمات
روزمره بايد از ھرزگويى و بىاخالقى پرھيز كرد .حتى اظھاراتى كه ارتباطى با
.ھَالخا ندارند ،بايد معنادار باشند
بنابراين ،شوخ طبعىنشانه نگرش مثبت به زندگى و كل ھستى است و حكايت از آن
دارد كه ھيچ چيزى در جھان وجود ندارد كه مطلقا ً منفى باشد و سزاوار توجه كردن
نباشد .حتى به موضوعھاى ناچيز و بىاھميت بايد توجه داشت و تأكيد ربىھا بر يك
موضوع بدينمعناست كه آن را شايسته بحث و تفحص يافتهاند ،ولى از آن برنمىآيد
كه شوخى و مزاح در آن موضوع راه ندارد .وقتى كه گفتارى عاميانه نقل مىشود،

حكيمان نگاھى اجمالى به آن مىاندازند تا ببينند با چيزى كه در كتاب مقدس عبرانى يا
جاى ديگر گفته شده مطابقت دارد يا خير .پس اين امر نشان مىدھد كه مردم عادى در
طريقى كه سير مىكنند ،خردمندند و از عالمان تحصيلكرده چيزى كم ندارند .وقتى از
حكيمى سؤال مىشود كه »چرا ھر موجودى از موش قوىتر و حاكم بر اوست ،او اين
سؤال را خفيف نمىشمارد؛ اگرچه پاسخ وى ممكن است با شوخى ھمراه باشد.
حكيمان اين نھى كتاب مقدس را كه توجهكردن به اظھارات احمقانه را نھى مىكند
)»به حماقت نادان پاسخ نگوييد«( ،تنھا درباره مسائل عرفى و رفتارى معتبر
دانستهاند ،كه سكوت بھترين كار در برابر آن است .اما در جايى كه مسائل مربوط به
تورات در ميان باشد ،پاسخگويى به انسان احمق نيز مطلوب دانسته شده است .ھر
پرسشى را پاسخى بايد؛ اگرچه پاسخ به يك پرسش احمقانه ممكن است در ھمان سطح
.باشد
اين موضع بىطرفانه در برابر ھمه اشياء و پديدهھا كه مورد پذيرش شنوندگان نيز
واقع مىشد ،حكيمان را قادر ساخت تا به بحث از ھر آنچه خود انتخاب كرده بودند،
بپردازند؛ حتى اگر آن موضوع نسبتى با بحث اصلى آن جلسه نمىداشت .ربى
يوحانان ،با اين فرض كه ھر موضوعى را كه براى عموم قابل استفاده است ،بايد در
حضور جمع مطرح ساخت ،خطابهاى عمومى درباره چگونگى درمان بيمارى
اسكوربوت ] = خوردگى لثهھا[ ايراد كرد؛ گويا اظھارات تمثيلى گاھى به صورت
معما و حكايت ،كه مطمئنا ً كماطالعترين افراد حاضر در جلسه نيز متوجه آن
مىشدند ،بيان مىشد .استادان تا زمانى كه به اين باور نمىرسيدند كه اظھارات آنھا
آسيبى به كسى وارد نمىكند ،در اين كه در لفافه سخن بگويند ترديد نمىكردند .به
ھمين خاطر ،ما شمار قابلتوجھى از موضوعھاى اَگادايى را در اختيار داريم كه از
آنھا تنھا مىتوان مفھومى مجازى بيرون كشيد .اخالق ھميشه به تفصيل بيان نمىشود؛
يا به اين خاطر كه حكيمان تمايلى به ورود در فضاھاى عرفانى نداشتند و يا به اين
دليل كه آنھا نمىخواستند دانشى را ترويج كنند كه ممكن بود براى شنونده بىسواد،
زيانبار باشد .با اطمينان مىتوان گفت كه زيبايى سبك تلمودى ،حكيمان را به سمت
تأليف داستانھاى زيادى سوق داد كه در آنھا قادر متعال و فرشتگانش با صورتھاى
درخشان و انسانى به تصوير كشيده مىشدند .اين كه تمامى افراد حاضر در جلسه ھمه
آنچه كه را مىشنيدند درك نكنند ،بسيار محتمل بود؛ اما حتى آنھا نيز مىتوانستند از
درسھا يا موعظهھا بھره ببرند و مضامين عميقتر را براى عالمان بزرگ باقى
.بگذارند
در ميان مشھورترين داستانھاى تلمود ،سفرنامهھاى َربا بَر بَر َحنّا) (٥قرار دارد كه
در آن ،ربا از موضوعھاى شگفتانگيز سفرھاى خود در دريا و خشكى سخن گفته
است .بيشترين ماجراھا به حق ،تمثيلھايى درباره ايمان ،امور سياسى و حوزهھاى
ديگر به شمار مىآيند .يك نمونه از آن ماجراھاى شگفتانگيز به اين شرح است:
»ناگھان قورباغهاى را ديدم كه به اندازه برج شھر بود .سوسمارى آمد و آن قورباغه

را بلعيد .سپس كالغى پيدا شد و سوسمار را خورد و آنگاه بر بلنداى درختى نشست.
و شگفتا از مقاومت آن درخت!« حكيمى ديگر درباره اين داستان مىنويسد» :اگر
خودم در آنجا نبودم ھرگز آن را باور نمىكردم «.اين داستان به درستى ،به تمثيلى
در باره پادشاھان مختلف تفسير شده است كه يكى پس از ديگرى در طول تاريخ آمدند
و حكومت پيش از خود را نابود كردند .و آن درخت نماد قوم يھود است و سرفرود
نياوردن و نشكستن آن درخت در تمام اين مدت ،واقعيتى بسيار شگفتآور تلقى شده
است .اظھارنظر حكيم دوم را مىتوان به نوعى ديگر نيز تحليل كرد؛ يعنى آن را
.اظھارنظر طعنهآميز و دردناك مردى دانست كه در تاريخ قوم خود تأمل مىكند
اَگادا نمونهھاى بسيارى را در خود دارد ،كه بيانگر ناسازگار بودن نگاه آن به اساطير
گذشته ،با تاريخ ]واقعى[ است .شخصيتھاى كتاب مقدس ،اغلب به صورت حكيمان
يھودى عصر ميشنايى و تلمودى به تصوير كشيده شدهاند .مقصود از اين توصيفھا نه
ارائه تصويرھاى تاريخى ،بلكه كوشش براى تبيين شخصيتھا و پديدهھا ،با استفاده از
ابزارى است كه براى عموم مردم قابلفھم باشد .حكيمان تلمودى بر اين باور بودند كه
به لحاظ تربيتى ،بھتر است بهجاى تالش براى منتقل ساختن مخاطب به دورهاى از
تاريخ گذشته ،چھرهھاى تاريخى را در قالب شخصيتھاى موجود ھر عصرى براى
مخاطب بازسازى كرد .چون اين كار مخاطب را قادر مىسازد كه خود را ھمسنخ آنان
بداند ،مشكالتشان را درك كند و از آنان الگو بگيرد .مانند بسيارى از موارد ديگر ،در
.اينجا نيز فھم عميقتر را بر تعھد به صداقت تاريخى ترجيح دادهاند
تفاسيرى كه بر اَگادا نوشته شده ،اگرچه گاھى در تفسير نصوص ،حتى انتزاعىتر از
ميدرا ِشه ھَالخا به نظر مىآيند ،در چارچوبھاى ثابتى قرار دارند .عالوه بر قواعد
مد ّون براى تفسير ،گرايشھاى روشنى به كشف مضامين اخالقى و معنوى متون نيز
وجود دارد .در مواردى ،سازوكار ميدراش حتى براى وفادار ماندن به پشاط)(٦
)تفسير بر اساس معناى ساده( تالشى انجام نمىدھد ،ولى در عين حال ،واقعا ً مانند
اَ ْس َم ْختا ابزارى براى تقويت حافظه به حساب مىآيد .كسانى كه به ميدراشھا گوش
مىسپردند ،به خوبى با كتاب مقدس آشنا مىشدند و بنابراين ،مىتوانستند نصوصى را
كه مطالعه مىكنند با آموزهھاى اخالقى ،عقايد انتزاعى گوناگون و مانند آن پيوند
.دھند
بديھى است كه ميدرا ِشه اَگادا در پى آن نيست كه حكم ھَالخايى صادر كند يا نتايج الزم
و بدون ابھامى به دست دھد .وقتى به ياد مىآوريم كه حتى در حوزه ھَالخا ،ھدف
معروف اخالق و
اصلى نه نتيجه ،كه نفس تحقيق است ،آشكار مىشود كه حوزه
ِ
موضوعھاى معنوى ھمواره نتايج كاربردى به دست نمىدھد .اين به ھيچ وجه حاكى
از آن نيست كه اَگادا تنھا حاوى موعظهھايى بدون معيار است؛ درست ھمان گونه كه
راهھايى براى استخراج نتايج كاربردىھَالخايى وجود دارد ،درباره اَگادا و ميدرا ِشه
اَگادا نيز اين امر صادق است .اندرزھاى مختلف اخالقى ،نه بدينخاطر كه موعظهاى
اثر بخش بيافريند ،بلكه براى راھنمايى و ھدايت مردم به اين كه چگونه زندگى خود را

بسازند ،در اَگادا جاى گرفته است .مثالً آموزهھاى اخالقى ذكر شده در رساله آ ُووت
ممكن است از لحاظ لحن و آھنگ گوناگون باشند ،اما بدون شك درباره اصول رفتار
از اتفاقنظر بااليى برخوردارند؛ اگر چه در بعضى موضوعھا اختالف نظر وجود
داشت ،اما در اينجا نيز مانند حوزه مربوط به مباحث ھَالخايى ،ھميشه تالش بر اين
بود تا تفاوتھاى موجود در سبك را بهويژه وقتى كه چندان مھم و بزرگ نبودند ،با ھم
آشتى دھند .مثالً عالمان درباره خصلت تكبر با ھم اختالف نظر داشتند؛ بعضى بر آن
بودند كه حكيم بايد »به مقدار بسيار ناچيزى« تكبر داشته باشد و اين به او كمك مىكند
تا جايگاه خود را به عنوان رھبر جامعه تثبيت كند .اما عالمان ديگرى به طور جدى
اظھار مىداشتند كه نبايد »ذرهاى« از كبر و غرور در حكيم وجود داشته باشد؛ چرا
كه ھمگان بر مذموم بودن اين خصلت اتفاقنظر دارند .اين اختالف ديدگاهھا درباره
اخالقيات عملى را بايد تفسير كرد و به طور عميق درباره آن به بحث نشست )و در
واقع ،اين كار را عالمان پسا  -تلمودى انجام دادهاند( ،اما اين ميزان از اتفاقنظر بر
روى موضوعھاى اساسى را مىتوان مشاھده كرد .البته درباره مسائل مختلف ،از
تفسير خود نص كتاب مقدس گرفته ،تا موضوعھاى سنگين مربوط به الھيات )نظير
اين كه آيا نجات مسيحايى امرى طبيعى است يا فراطبيعى( ،ميدراشھاى متعارضى
وجود دارد .اما موضعگيرى در برابر اين موضوع ھميشه جدى بوده است .تالشھايى
كه در جھت متقاعد ساختن صورت گرفتهاند ،اغلب متعادل و ميانهرو ھستند و بعضى
.از مسائل غيرقابل حل را پذيرفتهاند
در بررسى تاريخى درمىيابيم كه پس از دوره اِ ُموراھا ،حكيمان به شرح اَگادا ادامه
دادهاند و بيشتر مفسران نيز دلمشغولى قابلتوجھى به اين حوزهھا نشان دادهاند .در
نسلھاى بعدى ،ھميشه عالمانى بودند كه به مسائل اخالقى و ھَالخايى به يك اندازه
توجه داشتند ،در حالى كه عالمان ديگر به متمركز شدن بر جنبهھاى مشخصترى از
ھَالخا يا اَگادا گرايش نشان مىدادند .اما عالمان بزرگ ھميشه به مطالعه در ھر دو
زمينه مىپرداختند و تلقى آنھا اين بود كه اين ھر دو ،اجزاء يك كل  -يعنى تورات -
.ھستند كه راھنمايى نظرى و عملى را پيش روى ما مىنھند
...................) Anotates (.................
1) hadagga hsardim .
2) atadagga-ed nanabbar .
3) tet .
4) uhabA .
5) 1anaH raB raB abaR .
6) tahsep .
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عالم چه كسى است؟
ھر فرھنگى نخبگان خاصخود را دارد كه مظھر كمال مطلوبى ھستند كه ديگران
تالش مىكنند تا از آنھا تقليد نموده ،به مقام آنان نايل آيند .بدون شك در فرھنگ
يھودى ،حاخامھا يعنى تَ ْلمي ِده َحخامييم)) (١در لغت ،به معناى شاگردان ِخ َرد( اين طبقه
نخبه را تشكيل مىدھند .ھر انسان يھودى تحقق اين كمال مطلوب را در سر
مىپروراند واگر خود فاقد صالحيت براى آن باشد ،اين رؤيا را به فرزندانش منتقل
مىكند .عالمان ھميشه از جايگاه شاخص و برجسته نخبگا ِن مقبول ،يعنى كسانى كه
در تمام زمينهھا داراى مزيت و برترى ھستند ،برخوردار بودهاند .در بيشتر دورهھا
دانشآموختگان در جامعه يھودى حاكميت داشتند و رھبران جامعه از ميان بھترين
عالمان انتخاب مىشدند .حتى زمانى كه ديگر عناصر جامعه نفوذ قابل توجھى اعمال
.مىكردند ،باز اين عالمان بودند كه تا حد زيادى بر جامعه سلطه و نفوذ داشتند
جمله »برترين افراد قوم« يك آريستوكراسى ]= اشرافساالرى[ در صحيحترين
مفھوم آن بود .عالمان ھميشه ديگران را به مطالعه ،و در نتيجه به كسب درجات
خودشان تشويق مىكردند و ھيچگاه طبقه بستهاى كه براى ديگران غير قابل نفوذ
باشد ،براى خود نساختند؛ چرا كه تنھا شرط ورود به اين جرگه را توانايى فرد در
فراگيرى علوم مىدانستند .عالمان ھرگز از انحصار طرفدارى نكردهاند و طى قرنھا،
ذكور پدرانى فقير حفظ كردهاند كه از موھبتى خداداد
مراتب علمى آنھا را فرزندان
ِ
برخوردار بودهاند .در تلمود ،تنى چند از حكيمان با ناراحتى از اين نكته سخن گفتهاند
كه »ھيچ عالمى نيست كه عالمى را در دامان خود پرورش داده باشد« .و در اين باره
توضيحى بيان كردهاند :مردم دانستند كه »دانش موروثى نيست«؛ چون پسران
عالمان ،با وجو ِد داشتن زمينهھاى خانوادگى ،اغلب چيزى براى ارائه نداشتند ،در
حالى كه به پسران فقيران عوام نبايد به ديده تحقير نگريست؛ »چرا كه دانش از آنھا
بروز مىكند« .در حقيقت ،اين بدان معنا نيست كه خانوادهھاى متشخصى وجود
نداشتند كه علم و دانش در آنھا از پدر به پسر منتقل شود )مانند فرزندا ِن بزرگا ِن
خاندان ھيلل( ،يا فضل و برترى علمى در ميان آنھا تا چندين نسل باقى بماند )بھترين
نمونه از اين دست ،خانواده راشى است( .اما ]نكته اينجاست كه[ آنان اين جايگاه را
نه با ]تالش براى كسب[ مرتبت اجتماعى ،بلكه از طريق ارث به دست آورده بودند.
ھمين تجربه علمآموزى ناب در خانوادهھاى ديگر نيز انجام گرفت؛ ھر چند كه به
لحاظ اجتماعى از خانوادهھاى سطح پايين جامعه بودند .كسانى چون ربى عقيوا ،كه
در سنين باال به تحصيل پرداخت و سرانجام به باالترين مراتب علمى و تحصيلى نايل
آمد ،بسيار نادرند .زيرا ھر كودكى كه استعداد علمآموزى از خود نشان مىداد از
سوى جامعه حمايت مىشد و مجبور نبود تا رسيدن به سن بلوغ ،تحصيالتش را به

تأخير اندازد .بيشتر حكيمان تلمودى با تالشھاى شخصى خود پيشرفت كردند و از
سوابق خانوادگى بھرهمند نبودند .ويژگى باز بودن ورودى اين قشر ،خود ابزارى
قدرتمند بود كه افراد شايسته را قادر مىساخت تا به تحصيل پرداخته ،استعدادھاى
خود را شكوفا سازند .ھر كسى آرزو داشت كه در نھايت ،عالم شود و تمام كسانى كه
به دستاوردھاى باعظمت و تحسينبرانگيزى نايل آمدند ،خودشان را در زمره قشر
.برتر مىپنداشتند؛ كه اين خود ،آريستوكراسى واقعى بود
چگونه مىتوان تعريفى از يك عالم بيان كرد؟ اولين و مھمترين ضابطه اين است كه او
بايد صالحيت الزم براى يادگيرى و فھم تورات را داشته باشد؛ شرطى كه مستلزم
توانايى فكرى در باالترين سطح ممكن است .اما اين تنھا يك جنبه از جھانبينى بنيادين
عالِم است .براى عالم تنھا علم و زيركى كافى نيست ،بلكه او بايد انسانى نجيب و
برخوردار از ويژگىھاى معنوى و انساندوستانه باشد .كسى را كه كردار او با
نظراتش سازگار نيست  -چه به خاطر ضعف در اخالقيات و چه به اين دليل كه احكام
شرعى را دقيقا ً رعايت نمىكند  -نمىتوان عالمى حقيقى خواند و از اينرو ،او بدتر از
يك انسان جاھل است .حكيمان ،خود گفتهاند» :خطاھاى عمدى انسان بىسواد
غيرعمدى تلقى مىشود ،در حالى كه اشتباھات غيرعمدى عالمان عمدى به حساب
مىآيد« .تنھا وعظ كردن براى عالم كافى نيست؛ او بايد خود نيز به آنچه به آن
فرامىخواند عمل كند و اگر ميان گفتار و رفتارش ناھماھنگى باشد ،نمىتوان او را
عالم خواند .عالوه بر اينھا ،از فرد باسواد انتظار مىرود كه در پرتو نور علم خود
زندگى كند .بنابراين ،تمام اعمال و گفتار او خود ،پديدآورنده تورات است .درباره
عالمى كه دچار لغزش مىشود ،گفتهاند» :تورات او صرفا ً از حمايت لبانش برخوردار
است« .چون تورات حقيقى ،ھمانگونه كه در مطالعه و تحقيق انعكاس مىيابد ،در
رفتار فردى نيز بايد منعكس شود .اين مقررات صرفا ً قواعد و مقررات اخالقى
انتزاعى نيستند ،بلكه از احكام ھَالخايى كامالً كاربردى و عملى به شمار مىآيند.
تدوينكنندگان ]تلمود[ خود را اينگونه مىديدند و فرمان دادند كه ھر فردى  -ھر
اندازه عالم و داراى فضل  -كه رفتار و كردارش نكوھيده باشد ،نبايد به خاطر علم و
دانشش مورد احترام قرار گيرد ،بلكه بايد او را محكوم كرد و خوار و حقيرش شمرد.
در تلمود ،اغلب از مجازات و تنبيه يا تبعيد دانشآموختگانى كه داراى خصلتى
.شبھهانگيز بودند ،سخن به ميان آمده است
بنابراين ،تحصيل و يادگيرى تنھا يك ميزان عقلى نيست ،بلكه تمام شخصيت متعلم را
دربرمىگيرد .انسانى كه مىرود تا به نمادى از تورات مب ّدل شود ،تمام جوھره او
ھممعنا و مترادف با تورات مىشود .بر اين اساس ،ما مىتوانيم اشتياقى را كه براى
مطالعه و تحقيق در اعمال و گفتارھاى عالمان وجود دارد ،درك كنيم و با در نظر
گرفتن اين فرض كلى كه ھر آنچه عالمان انجام مىدھند يا بر زبان مىآورند مىتواند
راھنمايى براى ديگران باشد ،از آنھا درس بگيريم .درباره فضايل عالمان ،توصيفى
:بھتر از آنچه بِ َريْتا گفته است ،وجود ندارد

تورات بزرگتر از مقام كاھنى يا پادشاھى است؛ چرا كه پادشاھى نياز به سى خصلت
دارد و مقام كاھنى مستلزم بيست و چھار خصلت است ،در حالى كه تورات چھل و
ھشت خصلت را مىطلبد :تحصيل شنيدارى ،تلفظ واضح ،درك و بصيرت قلبى،
صالبت ،وقار ،بردبارى ،شادابى ،خدمت كردن به حكيمان ،جذب افراد به مدارس
علمى ،مباحثه با شاگردان ،متانت ،علم به كتاب مقدس و ميشنا ،اعتدال در معامالت،
اعتدال در برقرارى ارتباط با دنيا ،اعتدال در لذت و خواب و گفتار و خنديدن و داشتن
شكيبايى ،داشتن قلب پاك ،اعتقاد از روى خرد ،پذيرش توبيخ ،شناخت جايگاه و
موقعيت خود و اينكه براى گفتهھاى خود حد و حصرى قائل شود ،ادعاى فضل نكند،
دوستداشتنى باشد ،به قادر متعال عشق بورزد ،به آدميان محبت كند ،عدالت ،صداقت
و نكوھش را دوست بدارد ،از فخرفروشى بپرھيزد ،به دانش خود نبالد ،در صدور
رأى شعف و شادى به او دست ندھد ،در شرايط و الزامات با ديگران مدارا كند ،با
رفيق خود رفتار مناسب داشته باشد ،حقيقت را به او بنماياند ،او را به سوى صلح و
دوستى رھنمون شود ،در مطالعاتش به تأليف روى آورد ،بپرسد ،پاسخ دھد ،بشنود و
به آن بيفزايد ،به قصد تدريس بياموزد ،به قصد عمل كردن فراگيرد ،خود را ھر چه
بيشتر خردمند سازد ،در سخنرانىھايش كامالً ھوشيار باشد ،در نقل قولھا ،نام گوينده
.يا مؤلف را ذكر كند
اين فھرست بهوضوح نشان مىدھد كه يكعالم بايد داراى شخصيتى جامع باشد.
ھنگامى كه از احكام سخت و شديدى كه درباره عالمان صادر شده است آگاھى
مىيابيم ،مىتوانيم خصلتھايى را كه عالمان به ھمرديفان خود نسبت دادهاند نيز درك
كنيم .عالم صرفا ً انسانى نيست كه دانش اندوخته باشد ،بلكه اوتجسم خود تورات نيز
ھست .احترام بهعالم احترام به تورات است و عالم اين را آموخته است كه »از ربى
خود بترسد ،ھمانگونه كه از خدا مىترسد« .حتى در نگاھى خوشبينانه ،عالم شايسته
ھمان احترام و محبتى است كه خداوند سزاوار آن است .آوردهاند» :در اين زمان ھر
كس كه مىخواھد اولين ثمره درختان را تقديم درگاه خداوند كند ،بايد ھديهاى از آن
پيشكش عالم نمايد« .البته بسيارى از عالمان براى فرار از پذيرفتن ھدايا بھانهھاى
مختلف مىآوردند و آنھايى ھم كه مىپذيرفتند ،شرط مىكردند كه ھدايا بايد كوچك و
.نمادين باشند
اين مرتبه از ويژگى اخالقى كه از عالمان انتظار مىرود ،به ھيچروى از ميزان
انتظارات فكرى و عقالنىاى كه اساس فضل و دانش ايشان را تشكيل مىدھد،
نمىكاھد .عالِم بايد بيش از ھر چيز ،در تورات خبره باشد؛ اما دراينجا نيز
محدوديتھاى كامالً مشخصى وجوددارد .كسى را كه در كتاب مقدس يا حتى در كتاب
مقدس و ميشنا خبره است ،ھنوز نمىتوان عالم دانست؛ براى كسب اين عنوان او بايد
تلمود را نيز بشناسد .حتى طلبهاى كه از شناختى ژرف از منابع برخوردار است ،تا
وقتى كه از ]محضر[ »عالمانخبره« بھرهنبردهباشد وروشھاى مختلف تحصيلىرا كه
.عمدتا ً مبتنى برمطالعه ِگمارا ھستند فرانگرفته باشد ،عالِم حقيقى نمىشود

خود تلمود وجود طبقات گوناگون عالمان را ،كه بر اساس شخصيت و روشھاى
مطالعهشان طبقهبندى شدهاند ،به رسميت مىشناسد .بعضى از آنھا از لحاظ فضل
باالتر از ھمه ھستند و برخى ديگر به شدت تيزھوش ،دستهاى متخصص در پيلپول يا
قياسات منطقى ،گروھى در بحث كردن برتر ،اما در دستيابى به نتايج علمى از آن
بحثھا ناتوان ،و بعضى در صدور احكام استنباطى توانمند ،اما در ديگر زمينهھا
ضعيف ھستند .با اين ھمه ،چندين خصلت اساسى ھست كه مجھز بودن به آنھا براى
ھمه عالمان و روشھاى مطالعهشان الزم شمرده شده است .فردى كه داراى دانش
شفاھى تخصصى درباره تمام تلمود است ،بدون شك از ابزار بسيار مھمى براى
آموختن برخوردار است ،اما اين امر به خودى خود او را در طبقه عالمان ممتاز قرار
نمىدھد .ھمچنين فراست و تيزھوشى فوقالعاده و ذكاوت در طرح پرسشھا ،ھميشه
صفات متمايزكننده عالمان نيستند .مطلوب آن است كه عالم با ميزان معيّنى از
دانشھاى بنيادين آشنايى داشته باشد؛ چرا كه بدون داشتن چنين دانشى قادر به حل
مسائل ژرفتر نخواھد بود و تنھا مىتواند در گمانهزنىھاى خشك و خالى وارد شود.
از سوى ديگر ،طلبهاى كه تلمود مىآموزد بايد بتواند روشھاى مطالعه و تحقيق را
تحليل كند تا به درك كامل آن دست يابد .عالوه بر اين ،او بايد از توانايى ويژهاى براى
دستاندازى به مسائل تلمودى برخوردار باشد و بتواند آنھا را در ھمان سياق كالم
درك كند .اين استعداد بىبديل ،بدون شك به توانايىھاى فكرى عام وابسته است ،اما به
مھارت و چيرهدستى ذھنى شباھتى ندارد .ھمچنين ممكن است كسى توانايى فھم
مسائلى را كه ديگرى براى او شرح مىدھد داشته باشد ،اما نتواند به طور مستقل و
بىنياز از غير ،به مراحل باالى دانشاندوزى دست يابد .عالم حقيقى مىتواند خود را
با حكيمان تلمودى و روشھاى آنھا برابر و ھمسان سازد و به دنياى خاص آنان وارد
.شود
در اين جا نقطهاى وجود دارد كه در آن ،مىتوان ميان فردى كه تنھا توان تحصيالت
در حد متوسط را دارد و كسى كه قادر است به عالمى بزرگ مبدل شود ،تفاوت
گذاشت .ھر انسان بااستعدادى مىتواند متن تورات را بفھمد و با مقدارى تالش كه
مستلزم مطالعه كمى و كيفى است ،مستقالً و بدون نياز به ديگرى ،آموختن را پىگيرد.
اما اين ،ھمان جايى است كه مرزھاى جداكننده ترسيم شدهاند .استعداد فراگيرى تلمود
تا حدودى شبيه به توانايى ھنرى است :ھر كسى كه داراى ذوق و عالقه ذاتى به ھنر
باشد ،ھنرمندى معمولى ،و اگر اندكى حاذقتر باشد ،ھنرمندى خالق مىشود؛ اما
بزرگى به داشتن مھارتھاى خاص بستگى دارد؛ چيزى كه در قلمروھاى ديگر ،نبوغ
باالتر تحصيالت تلمودى جز با تالشھاى پرمشقت،
ھنرى ناميده مىشود .مراتب
ِ
دستيافتنى نيست و دسترسى به آنھا به ويژگىھاى فردى بستگى دارد .ھمواره
تعدادى طلبه برجسته وجود دارند كه نه تنھا مىتوانند بدون ھيچگونه تالشى به درك
زيبايى ساختار فكرى تلمود نايل آيند ،بلكه قادرند در شكلدھى آن نيز مشاركت فعال
داشته باشند .تلمود از اين نظر كه ھيچ طلبهاى نمىتواند بدون مشاركت فعال در

فرايندھاى مولد ،كامالً بر آن چيره شود ،اثرى منحصر به فرد است .ھر آن كس كه
در اين مسير پا مىنھد ،بايد از عھده پرسش و پاسخھا برآيد و به طور غريزى بفھمد
كه چگونه موضوعى متحول خواھد شد و در ھر لحظه آماده باشد تا بحث را به سمت
.و سوى خاصى براند
بنابراين ،يك عالم حقيقى ھميشه جزئى از تلمود است؛ و خود ،به واسطه مطالعه و
نوآورىھايش در حال آفريدن است .اينكه طبق مقررات ،ھر عالمى نه تنھا بايد به
مطالعه بپردازد ،كه بايد تفاسير جديدى نيز بيان كند ،از دليل خوبى برخوردار است؛
چرا كه او وقتى كه چيز جديدى را به وجود مىآورد ،بر درك خود از منبع مىافزايد
و به فردى توانا در استمرار بخشيدن به آن مب ّدل مىگردد .البته ھر عالمى قادر نيست
كه تفسيرى مستقل بيان كند؛ عالم منفردى كه كشفيات خاص خود را انجام مىدھد ،در
بسيارى از مواقع به اين نتيجه مىرسد كه ديدگاهھاى او را عالمان نسل پيشين ثبت
كردهاند .اما برخالف ديگر قلمروھاى دانش ،تحقيقات تلمودى بر اين نكته كه تفاسير
بايد اصيل و بديع باشند ،پاى نمىفشارد .تقريبا ً ھر عالمى تالش دارد تا اثبات كند كه
ھيچكدام از كشفيات او تازه و جديد نيستند و ھمه آنھا به طور تلويحى در اظھارات
عالمان پيش از او آمدهاند .براى يك عالم ھيچ افتخارى بزرگتر از آن نيست كه دريابد
فكرى كه او در سر دارد ،توسط كسان ديگرى پيش از او تقرير يافته است؛ چون كه
اين سنخيت فكرى با علماى گذشته نشان از آن دارد كه روشھاى مطالعه او از حد و
مرزھاى دانش حقيقى تجاوز نكرده است و در راستاى ھمان روش فكرى تلمودى قرار
دارد .ھدف از اين گفته تلمود كه »ھر چيز جديدى كه يك عالم برجسته خلق مىكند
پيش از او توسط موسى بر كوه سينا گفته شده است« ،دلسرد كردن عالم نيست ،بلكه
تأكيدى است بر اينكه ھمه نوآورىھا بخش تفكيكناپذيرى از خود تورات ھستند و تنھا
كارى كه بايد انجام داد ،كشف آنھاست .در اينجا نيز مطالعه تورات با روشھاى علوم
تجربى صورت مىگيرد؛ كسى كه در ماھيت امور دنيوى به تحقيق مىپردازد احساس
مىكند كه چيز جديدى نمىآفريند ،بلكه پرده از روى واقعيت موجود برمىدارد .ھمين
امر درباره عالم تلمودى كه تالشش را صرف كشف تحول و تأكيد بر ابعادى مىنمايد
كه از قبل در تلمود موجود بوده است ،نيز صدق مىكند .عالقه درونىاى كه عالمان
بزرگ در طول قرنھا براى يافتن شباھتھايى ميان نظريهھاى خود و ديگر عالمان
داشتند ،در اين بيان ظھور يافته است» :حمد و سپاس خداى را كه توانستم نظرى را
كه شبيه به ديدگاه عالمان بزرگ است بيان كنم« .بنابراين ،نوآورى و استنباط ،مكمل
يكديگر ھستند نه متعارض با ھم؛ و ھر عالمى به شيوه خاص خود ،كوشش مىكند تا
.به »تورات نازل شده در كوه سينا« دست يابد
...................) Anotates (.................
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اھميت تلمود نزد قوم يھود
از نظر تاريخى ،تلمود شالوده فرھنگ يھودى است .اين فرھنگ داراى جنبهھاى
زيادى است و ھر يك از جنبهھاى بىشمار آن به نحوى با تلمود رابطه دارد .اين امر
نه تنھا درباره ادبياتى كه مستقيما ً با تفسير يا استمرار تلمود مربوطند ،كه درباره انواع
ديگر ّ
خالقيتھا نيز صادق است .البته تمام نوشتهھاى ھَالخايى بر تلمود مبتنى ھستند
و بيشتر فلسفهھاى اصيل يھودى نيز به گونهاى ،از تلمود الھام گرفتهاند .دستيابى به
تفسيرھاى مبتنى بر كتاب مقدس يا فلسفه يا عرفان يھودى بدون علم به تلمود،
غيرممكن است .حتى آثارى كه در ظاھر ،ھيچ ربطى به ادبيات تلمودى ندارند  -نظير
شعرھا يا دعاھا  -به شكلھاى مختلف از تلمود الھام گرفتهاند .طلبهاى كه ادعا مىكند
كه معناى موضوعى را دريافته است ،پس از مطالعه دقيق اين ادبيات ،متوجه خواھد
شد كه ھر گونه تالشى براى فھم معارف يھودى ،اگر بدون در نظر گرفتن منابع
.اصلى آن صورت گرفته باشد ،تا چه اندازه ناتمام و بىحاصل است
فرھنگ يھودى طى قرنھا ،توسط عالمانى شكل گرفت كه نمىتوانستند از قلمرو نفوذ
تلمود پا بيرون نھند .بيشتر آنھا حتى رغبتى به انجام اين كار نداشتند و حتى زمانى كه
آثارى به ظاھر مستقل مىنوشتند ،در انديشهھا ،مبانى و شيوهھاى بيان ،مديون ادبيات
:تلمودى بودند .زمانى يك عالم قرون وسطايى اظھار داشت
وقتى كه كتاب ھَالخايى ابنميمون را مطالعه كردم ،چنين به نظرم رسيد كه تمامى آن
را به يك اندازه درك كردهام .اما ھنگامى كه عميقتر به آن نگاه كردم ،ديدم كه در
حقيقت ،من تنھا آن بخشھايى را فھميدهام كه توانسته بودم يافتهھاى اصلى خود از
تلمود را در آنجا به كار بندم؛ اما در غير از آن موارد ،من به ھيچ چيزى دست نيافته
.بودم
اين واقعيت ،كه برھانىترين امر در نوشتهھاى ھَالخايى است ،در انواع ديگر
نوشتهھاى يھودى بىكم و كاست جارى است؛ نوشتهھايى كه اگر كسى در مباحث
زمينه و اصلى آن خبره نباشد ،متوجه موانع موجود بر سر راه فھم آن متون نخواھد
.شد
اھميت تلمود ،تنھا به خاطر برخوردارىاش از سطح عقالنى و ادبى نيست؛ اين كتاب
كاربردھاى اجتماعى و تاريخى گستردهاى نيز دارد .به لحاظ عقلى ،مسلّم است كه اگر
توانايى مطالعه و تحقيق در تلمود نبود ،ھيچ جامعه يھودىاى نمىتوانست مدت زيادى
دوام آورد .بعضى از جوامع يھودى نتوانستند از ميان خودشان عالمانى پرورش دھند؛
چرا كه يا دستمايهھاى آنھا ضعيف بود ،يا )در نتيجه فرمانھاى حكمرانان(
نامزدھاى مناسبى براى اين مقام در ميان آنھا يافت نمىشد ،و يا در اين مورد
سھلانگارى كرده بودند .اما به ھر دليلى كه باشد ،واقعيت اين است كه آنھا مدت

زيادى دوام نياوردند .در روند تاريخ يھود ،جوامع قبيلهاى گوناگونى كوشيدند تا
يھوديت خود را بدون تحصيل تلمود  -و گاه ،حتى بر مبنايى كامالً سنتى  -حفظ كنند.
فرايند يكسانى براى ھمه آنھا رخ داد :اجزاء سازنده يھوديت آنھا ضعيف شد و در
سراشيبى سقوط قرار گرفت ،معانى عميقتر موضوعھا ديگر كامالً قابل فھم نبود ،و
تفاسير نامناسب رواج يافت؛ بدينسان و برخالف تالشھاى صادقانه براى حفظ
سنتھا ،اين جوامع اعتبار خود را از دست دادند و به خاموشى گراييدند .گاھى اين
فرايند طوالنى مىشد و علت آن ھم سنتى بود كه ،به خاطر فقدان حكيمانى كه آنھا را
با زندگى جديد كه پيامد ادغام شدن با ديگران بود سازگار سازند ،به تدريج در بيرون
مشكلساز مىشد .گاھى نيز فاجعه به سرعت به وقوع مىپيوست؛ به اين صورت كه
فشارھاى سنگين بيرونى بر يھوديان وارد مىشد و بسيارى از آنھا قادر به مقاومت در
.مقابل آنھا نبودند و يھوديت را رھا مىكردند
قدرت تلمود از دو عنصر سرچشمه مىگيرد .عنصر نخست ھمان است كه قبالً ذكر
كرديم؛ يعنى اين واقعيت كه تلمود شالوده معارف مختلف يھودى را تشكيل مىدھد و
چنانچه اين شالوده  -خواه با سوءنيت و يا به اجبار حوادث  -خراب شود ،ارتباط بقيه
اجزاء صرفا ً ماشينوار خواھد شد و زوال تدريجى رخ مىدھد؛ به اين ترتيب كه ھر
كسى تنھا به جنبهھايى توجه مىكند كه باب طبع اوست .عنصر دوم در اھميت تلمود
روش مطالعه منحصر به فرد آن است .ھمانگونه كه پيش از اين گفتيم ،مطالعه تلمود
را نمىتوان به صرف حفظ و به خاطر سپردن ماشينوار محدود كرد ،بلكه اين كار
مستلزم بازآفرينى و نوآورى مستمر بوده ،مشاركت فعال و مداخله با انگيزه و
ھوشمندانه طالب را مىطلبد .ھر كسى ممكن است تمامى احكام ھَالخايى را به طور
ماشينوار مراعات كند؛ عملى طوطىوار و از سر تقليد ،كه براى عمل به ميصوا اثر
زيانبار ندارد .او چهبسا به مطالعه در ديگر قلمروھاى يھوديت بپردازد؛ مطالعهاى
كه كامالً بىاثر و عقيم مىنمايد .اما اين مطالعه بىاثر و خنثى نقطه ثقل تجربه را به
ديگر قلمروھا منتقل مىسازد و اين امكان را فراھم مىآورد كه تفسيرى مطلوب بيان
شود .ممكن است فردى كتاب مقدس يا قَباال را به طور فشرده مطالعه كند ،ولى در
عين حال ،آگاھانه يا از روى ناآگاھى ،مفاھيم مربوط به زمان و مكان خود را بر آن
تحميل كند؛ اما با گذشت زمان درخواھد يافت كه با آنكه پوسته خارجى پايدار مانده،
مفھوم درونى چنان تغيير كرده است كه قابل بازشناسى نيست .اين قضيه در مورد
تلمود صادق نيست؛ با اينكه در ظاھر چنين به نظر مىرسد كه تلمود ايمان باطنى يا
تقدس بسيار اندكى را مىطلبد] ،فھم آن[ مستلزم مشاركت فعالترى است .مطالعه
تلمود در قالب و شكل عينيت يافته در خارج و بيگانه از خود ممكن نيست؛ چون طلبه
ناب و صادق ،خود به بخشى از جوھره تلمود تبديل مىشود و بنابراين ،در زندگى و
.حيات ّ
خالق يھودى مشاركتى فعال دارد
در نسلھاى خاصى ،حكيمان نسبت به نفس مطالعه بىاثر و خشك و خالى كتاب مقدس
ھشدار دادند؛ ھمانگونه كه از مطالعه و تحصيل فلسفه )حتى فلسفه يھودى( برحذر

مىداشتند و از مطالعه و تحقيق در قَباال بدون نظارت استاد ،بيم مىدادند .در تمامى
اين حوزهھا ،آنھا تأكيد داشتند كه طلبه پيش از آنكه عمق مطالعاتش را اندازهگيرى
كند» ،بايد دل خود را با تلمود و تدوينكنندگان آن لبريز سازد« .اين مبناى اساسى او
را قادر مىسازد كه بعدھا بدون اينكه غرضورزىھا و ديدگاهھاى انحرافى
بفريبندش ،در حوزهھاى ديگر مطالعه و تحقيق كند .از آنجا كه تلمود از چنين اھميت
اساسىاى نزد قوم يھود برخوردار است ،ھر عالم يھودى به مطالعه گسترده آن
مىپردازد و اين خود دليلى است بر اينكه تلمود نه تنھا ساخته قوم يھود است ،كه به
.نوبه خود و در زمانھاى بعد ،به اين قوم شكل و قالب بخشيده است
ھيچ راه عملىاى وجود ندارد كه بتوان تأثير تلمود بر قوم يھود را دقيقا ً مشخص كرد
و آن را از ديگر تأثيرات جدا ساخت .با اين حال ،مىتوان به چند واقعه اصلى اشاره
كرد .تحقيقات تلمودى تا حدودى دچار ناسازگارى درونى است؛ نوعى »خردگرايى
مقدس« كه تأكيدى بىھمانند بر جنبهھاى نظرى ،تحليلى و انتقادى تفكر بشرى دارد.
ھيچكس بدون اينكه شكاك دائمى باشد يا بشود ،نمىتواند در تلمود مطالعه كند .شكل و
قالب خود مطالعه ،بر تعدادى پرسش استوار است و از طلبه انتظار مىرود كه
پرسشھاى خود را طرح كند و شبھات و اشكاالت خويش را بيان دارد .با وجود اين،
مطالعه تلمود را نبايد صرفا ً يك فعاليت غيردينى دانست كه براى رشد ذھن يا باال
بردن ظرفيت انتزاعى براى تفكر انجام مىگيرد ،بلكه بايد از آن به عنوان موضوعى
داراى تقدس ذاتى ياد كرد .انسان پرسشگر ،محقق و شكاك از حلقه متديّنان بيرون
نيست ،بلكه باالتر ،او سخنگوى كتاب اصلى دين يھود ،يعنى منبع اوليه ھَالخا و
اعمال روزانه ،يعنى تلمود است .اين فرايند دقيق ،مجموعهاى بىبديل از اعتقاد ژرف
و شكاكيت پرسشگر پديد آورد كه قوم يھود را در طى قرون متشخص ساخت و خود،
انتقادى بىوقفه است كه ھمراه با التفات ھميشگى متعاقب آن ،حقيقتى را پديد آورد كه
ھمه بايد به عنوان طرح اصلى موجوديت يھودى وفادار باشند .در يك حكايت جالب
آمده است كه عالمى در نتيجه يكسرى حوادث سرنوشتساز شخصى احساس كرد كه
ايمانش رو به ضعف نھاده است؛ پس نزد يكى از حكيمان بزرگ عصر رفت و
راھنمايى خواست .آن حكيم مسئلهاى مشكل از توسافوت را پيش كشيد و او به درستى
به آن پاسخ گفت .سپس حكيم مسئله ديگرى را مطرح كرد و باز آن عالم راهحل آن را
ارائه كرد .آن دو تا مدتى به اين شيوه ادامه دادند ،تا اينكه حكيم گفت» :مالحظه
مىكنيد كه توسافوت با آنكه مشكالتى پديد مىآورند ،حقيقت دارند؛ آن قدوس كه نام او
مبارك باد ،با وجود تمام كنكاشى كه ما كرديم و اشكاالتى كه طرح كرديم ،حقيقت
است .اينگونه نتيجهگيرى چيزى فراتر از صرف زبانبازى است؛ چون منعكسكننده
تربيت انساندوستانهاى است كه تلمود به كسانى كه به مطالعه آن مىپردازند تقديم
مىدارد  -يعنى آميزهاى از توانايى و حق طرح پرسش و قدرت ايجاد ھماھنگى و
.سازگارى ميان عناصر متفاوت

بنابراين ،مطالعه تلمود طالب ،يعنى تمامى يھوديانى را كه استعدادى در اين مطالعه
از خود بروز مىدھند ،به سمت حقيقت ھدايت مىكند و آنھا را به روشھايى از تفكر
كه ھيچ مانعى نمىتواند س ّد راه آن باشد ،راھنمايى مىكند .تلمود ھمچنين آنھا را به
تالشى بىوقفه براى يافتن روشھاى بھتر حل مشكالت و مسائل موجود و مشكالتى كه
به وجود مىآيند ،رھنمون مىشود .بدون شك ،جستوجو براى يافتن حقيقت نه تنھا در
خود تلمود ،كه در تمامى قلمروھاى زندگى كه طالب با آنھا سروكار دارند نيز نمايان
.است
ايننگرش بيانگر تحقيقى خستگىناپذير براىيافتن ويژگىھاى متنوع اشياء نيزھست.
بسندهنكردن بهراهحلھاى ساده اينشوقرا درافرادايجاد مىكند كه موضوعھا را از
منظرھاى متفاوتى ببينند .دو عبارت از تلمود ،يعنى ِو ديلما ايپخا)) (١و شايد حق با
مخالف است( و ايپخا مي ْستَبِرا)) (٢نظر مقابل با عقل جور درمىآيد( ،نيز بر اين
روىكرد كلى اثر مىگذارد .بعدھا منطق نقادى) (٣در سطح مسائل اجتماعى ،علمى و
اقتصادى مطرح شد ،كه در مواردى ،به بروز جرقهاى در اذھان انجاميد كه توانست
.به كشف »احتمال ديگر« ،يعنى فرض مقابل و متضاد حكم موجود منجر شود
تلمود سالحى قدرتمند براى اشاعه متانت و معقوليت نيز ھست .دنياى روحانى يھود،
ھميشه در مقابل كشمكشھاى بسيار عظيم اجتماعى ،اقتصادى و فكرى بىدفاع بود و
اين قبيل فشارھا در نھايت ،به افراطىگرى مىانجاميد .از توجه به جنبهھاى مادى
زندگى در يكسو ،تا تالش براى گريختن به حوزه عرفان كه به كلى از زندگى
روزمره و دنياى اطراف جدا بود ،در سوى ديگر .تلمود عامل مستحكمى را شكل داد
و آن ،بانگ خردورزى در دنياى ناھماھنگ و ناسازگار بود .دستمايهھاى تلمود،
يعنى نمادھايى كه تلمود بر آنھا استوار است ،ھميشه از ھمين دنيا قرض گرفته شدهاند
و نكاتى كه بر آنھا اصرار دارد ھميشه واقعى بوده و ھيچگاه از حوزه مطالب
يكنواخت و عادى رھايى نيافتهاند .با وجود اين ،آنھا تنھا به صرف عملگرايى ختم
نمىشوند .ما در پيشينه آنھا ھميشه رازى بزرگ از تورات و درخواست عمل و تفكر،
به شيوهھايى كه ارتباطى با تجارب روزمره و وجدان عمومى ندارند ،مىيابيم .اين
آميزه قوم و فرد يھودى را از خطر چند اليه و پيچيده مادهگرايى از يكسو و عرفا ِن
گريز از ديگرسو نجات داد .اين قدرت مھار نه به آن دليل است كه تلمود حد وسط
مناسبى ميان آن دو به شمار مىرود ،بلكه به خاطر آن است كه تلمود تركيبى از آندو
.بوده ،ھر دو عنصر را در يك قالب جمعكرده است
...................) Anotates (.................
1) ahkpi amlid-ev .
2) arbatsim ahkpi .
3) esnes lacitirc eht .
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!تلمود ھرگز به اتمام نرسيد
با نگاھى صرفا ً تاريخى ،بدون اينكه به مطالب بيشترى نياز داشته باشيم ،درمىيابيم
كه تلمود ھرگز به پايان نرسيد و ھيچگاه به طور رسمى از اتمام آن خبر داده نشد .در
مقايسه با تلمود ،كتاب مقدس مراحل گوناگونى را از تأليف و آمادهسازى براى چاپ
از سر گذراند و سرانجام به اتمام رسيد و به طور قطعى اعالم شد كه ديگر مطلبى
براى طرح باقى نمانده است .ھمين قضيه درباره ميشنا نيز در روزگار خودش صادق
بود .اما با آنكه تدوين مشخصى از تلمود ،قطعى و بىچون و چرا خوانده شد ،ھيچگاه
در اعالميهاى رسمى و عمومى اعالم نشد كه اين اثر به پايان رسيد و دورهاى جديد
.آغاز گرديد
تدوين نھايى تلمود را مىتوان با مراحل تكامل يك موجود زنده مقايسه كرد .مثالً يك
درخت به جايى مىرسد كه ديگر ،احتمال تغيير در ماھيت آن نمىرود ،اما به حياتش
ادامه مىدھد ،رشد مىكند و تكثير مىشود .اين موجود زنده با آنكه به اين شكل نھايى
مىرسد ،ھمچنان جوانهھاى نوى مىزند كه از ريشه تغذيه مىكنند و به رشد خود
ادامه مىدھند .اين واقعيت در روىكرد ما به تلمود بسيار مھمتر از نگاه ما به تاريخ
عمل آفرينش
است .اصل ناتمام بودن تلمود حاكى از يك فراخوان مستمر براى تداوم
ِ
است .بر ھر عالمى واجب است كه چيزى بر تلمود بيفزايد و به ]تكامل[ اين اثر كمك
.كند؛ گرچه در نھايت ،تلمود ھيچگاه به اتمام نمىرسد
تلمود را راو آشه) (١تدوين كرد ،ھر چند كه نوشته او نيست؛ چرا كه تلمود حاصل
جمعى تمام قوم يھود است .به ھمين ترتيب ،تلمود سردسته و شخصيت اصلىاى
تالش
ِ
ندارد كه تمام مباحث و موضوعھاى آن را جمعبندى كرده باشد ،بلكه در طول قرنھا
ادامه يافته و جزئى از يك فرايند ّ
خالق مستمر بوده است .يكى از مفسران بزرگ
تلمود ،مھارشا ،تفاسير خود را اغلب با واژه ِودوق )فتأمل() (٢به پايان مىبرد .اين
توصيه اعترافى صريح است به اينكه به فالن موضوع به طور كامل پرداخته نشده
است و جا دارد كه مطالبى به آن افزوده و برھانھايى بر آن اقامه شود .تمامى تلمود تا
حدودى به ھمين واژه ِودوق ختم مىشود كه حكم به ادامه تحقيق ،طرح پرسش و يافتن
.جنبهھاى تازهاى از مسائل است
اين ويژگى از جھتى ،منشأ مشكالتى نيز ھست كه مطالعه بيشترى را ايجاب مىكند؛
مشكالتى كه ھرگز نمىتوان به كلى بر آنھا غلبه كرد ،اما از جھتى نيز باعث گيرايى
فراوان تلمود و توانايى آن در جذب طالب شده است و طلبه را جزئى جداناشدنى از
خود مىسازد .تلمود از طالب ،بيش از ھر چيز ،حسى برآمده از طنين درونى و
قدرت تشخيص را مىطلبد؛ با وجود اين ،بر ايمان قرص و محكم اصرار نمىورزد.
اندكند كتابھاى مقدسى كه از طلبه نخواھند كه از قبل اصول معينى را بپذيرد؛ اما

عالم تلمودى مجبور نيست كه ھر آنچه را با آن مواجه مىشود بپذيرد ،بلكه اگر
خواست پرسشى را مطرح ،يا در مسئلهاى تجديد نظر كند ،آزاد و حتى موظف به
.انجام آن است
از سوى ديگر ،ھيچ كتابى اين مقدار دانش و فضل را از ناحيه طالب مطالبه نمىكند.
حكيمان به طور جامع از ديگر منابع نقل مىكردند و دلمشغول اين نبودند كه طلبه
ممكن است با آنھا آشنا نباشد و اين نشان مىدھد كه آنھا فرض را بر اين گذاشته بودند
كه طلبه كامالً آماده فراگيرى است .پيش از اين بيان شد كه تلمود يك كتاب درسى
برنامهاى نيست ،بلكه بخشى از زندگى است .خود تلمود در ابتدا با غيرانسان شروع
مىكند .وقتى كه كسى به مطالعه تلمود مىپردازد خود را ھميشه درست در ميان اشياء
مىيابد .فرقى نمىكند كه از كجا شروع كرده باشد؛ تنھا از طريق مطالعه و تركيب
وقايع مىتواند به قدرت درك تلمود نايل آيد؛ و به طور كلى ،ھر چه بيشتر مطالعه كند
بھتر مىتواند آنچه را پيش از اين مطالعه كرده ،درك كند؛ ھر بار كه مطالب را مرور
مىكند بر عمق فھم او افزوده مىشود .دو تن از عالمانى كه يك نسل قبل به مطالعه
رساله پيچيدهاى از تلمود پرداخته بودند ،چھل مرتبه آن را مرور كردند و اعالم داشتند
كه در چھل و يكمينبار احساس كردهاند كه در آغاز درك آن قرار گرفتهاند .اين اعتقاد
نه از سر تواضع بيش از حد است و نه به خاطر پيچيدگى موضوع ،بلكه بر اين باور
استوار است كه طلبه ھر بار كه به مطالعه تلمود مىپردازد ،ابعاد تازهاى براى او
گشوده مىشود .او پس از چند نگاه ابتدايى به موضوع ،بسيارى از مسائل محورى را
حل خواھد كرد ،اما ھميشه مسائل جديدى سر برخواھند آورد .به طور كلى ،مطالعه
تلمود به بررسى يك جنبه از موضوع محدود نمىشود و نيز يك دايره بسته نيست ،بلكه
بايد آن را مارپيچى دانست كه لحظه به لحظه پديدار مىشود و تغيير مىكند؛ در ھر
لحظه نقطهاى پشت سر گذاشته مىشود و نقطهاى كه اندكى باالتر از قبلى است در
.دسترس قرار مىگيرد
طى زما ِن دو ھزار ساله موجوديت تلمود ،ھزاران حكيم خود را با مكتوبات تلمودى
مشغول مىداشتند و بھترين نيروھاى فكرى قوم يھود ،با استقامت و پايدارى ،در راه
فراگيرى اين كتاب از زندگانى خود مايه گذاشتند .بنابراين ،تعجبى ندارد اگر مىبينيم
گاھى طالب احساس مىكنند كه نمىتوانند چيز جديدى به آن بيفزايند؛ چرا كه عالمان
و حكيمان بزرگ در ھر موضوع ،نكته و جمله آن تعمق كرده و تمام جوانب احتمالى
قضايا را مورد بحث قرار دادهاند .با وجود اين ،تلمود ھنوز پايان نيافته است .عالمان
ھر روز و ھر ساعت ،موضوعھاى جديدى براى مطالعه و تحقيق كشف مىكنند و به
نظرات جديدى مىرسند .البته ھر طلبهاى قادر نيست كه نظامھاى خاص خود را بنا
نھد ،بلكه با تكيه بر ديدگاه خاص و شخصى خود مىتواند بعضى از جزئيات را ،ھر
.اندازه كوچك ،در پرتو نورى جديد ببيند
در تدوين اين اثر ،كه مجموعهاى از تالشھاى علمى چندين سال است ،دقت بسيار
شده است و دهھا ھزار عالم در آن مطالعه كردهاند ،اما ھمچنان چالشى باقى مانده

است .حكيمان درباره اين آيه" :من پايانى را در ھر ھدف ديدهام" گفتهاند" :ھر چيزى
حد و مرزھاى خود را دارد ،حتى آسمان و زمين داراى حد و مرز خاص خود ھستند.
".تنھا تورات است كه ھيچ حد و مرزى ندارد
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