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اخالق در آیین یهود
*خانیاسماعیل علی

یدهکچ
بـاب اخـالق   بـارة درشده الت مطرحکبه مشیهودیت است؛ اما با توجهاخالق جوهرة 

ـ ،جامع از اخالق یهودي ممکن نیست. بـا ایـن حـال   ییافتن تعریف،یهودي ۀ مجموع
اصـول اخالقیـات   شود.نامیده می» اخالق یهودي«وجود دارد که گسترده و پرارزشی

سپس در قوانین شریعت تورات ؛دشین نخست در ده فرمان حضرت موسی تبی،یهود
پیامبران عبرانی به نقد و بررسـی آن  ،تب مقدس عبري توسعه یافت و پس از آنکدر 

گمـارا و  یشنا گسترش یافت. پس از آن، درو بار دیگر در قوانین شفاهی م،پرداختند
هـاي فلسـفی و   بـا واژه دوباره،و مدرنامیدراش تجزیه و تحلیل شد و در قرون وسط

شد.عرفانی تفسیر 
آثار مکتوب اخالق یهودي به طور معمول بـه چهـار گـروه اصـلی     ،با توجه به این امر

وسطایی و مدرن.شوند: توراتی، حاخامی، قرونتقسیم می
تـاب مقـدس و تلمـود دارد. برخـی از     کاخالق اجتماعی جایگاه خاصی در یهودیت و 

،تواضـع و فروتنـی  ،ند از: محبت بـه همنـوع  اعبارتهاي اخالق اجتماعی یهود آموزه
روي و اعتـدال و میانـه  ،تقدس حیـات ،اريکعدالت و درست،دستگیري از مستمندان

ـ فلسفۀ اخالق نیز جایگاه خاصی در یهودیت دارد ،اخالقبه جز عفو و گذشت. ه بـه  ک
پردازد.مال اخالقی میک، مانندبرخی از امور بنیادین اخالق

اخالق قـرون  ، اخالق توراتی، اخالق حاخامی، تاب مقدسک، هالخا،اخالقها: لیدواژهک
قباال.، اخالق مدرن، وسطایی
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مقدمه
وجـز ،آورد. برخی از این مسـائل را به دنبال مییمسائل و مشکالت، طرح موضوع اخالق یهودي

نحصر به اخالق یهودي اسـت.  ذاتی هر نوع مکتب اخالقی است و برخی دیگر مۀالزموناپذیر جدایی
وجود دلیلبه د، اما ویژه موضوعات اخالقی) در این دین اهمیتی اساسی دارها (بهموضوع رفتار انسان

1.نیستجامع از اخالق یهودي ممکنیهاي گوناگون آیین یهود، به یقین، یافتن تعریفشکل

به سمت رساندن انسان بـه تکامـل   اساساًگیري آنآیین یهود دینی است که هدف و جهت
ضـوابط و  ۀاین گـرایش بـه عمـل، در مجموعـ    واقعی و ملموسةعملی در همین دنیاست. چهر

یـا شـریعت یهودیـت متبلـور شـده      2»هالخا«نام اساس تورات، بهشده برقوانین اخالقی تدوین
ی یا عبـادي خوانـده   هاي مذهبهالخا به آنچه امروزه آییناز قوانینزیادياست. با اینکه بخش 

. بخش اخالقـی  باشدمیمتضمن قوانین مدنی، جنایی و اخالقی نیز شود مربوط است، هالخامی
کـم در  دسـت بل تشخیص و جداسازي نیست؛ بلکـه وجه قابه هیچهاي دیگر آنهالخا از بخش

بخشـی کـه اعتبـار و صـالحیت خـود را همچـون بقیـه تـورات، از         مثابه چارچوب این نظام، به
جا که هالخا عناصري اخالقی شود. از آننگریسته میبدان دست آورده است، الهی بههايآموزه

شود کـه آیـا سـنت یهـودي، نظـام اخالقـی مسـتقل و        مطرح میپرسشاین نیز در خود دارد،
شناسد؟ آیـا چیـزي بـه عنـوان هنجارهـاي اخالقـی خـاص        به رسمیت میمجزایی از هالخا را

باشد، وجود دارد؟ا ذکر نشدهیهودیت که در هالخ
موجودیـت دو قلمـرو   ،این موضوع، به مسئله پردردسري تبدیل شـده اسـت. اگـر یهودیـت    

را به رسمیت بشناسـد،  اخالقةهالخا و حوزةیهودي و در عین حال مستقل، یعنی حوزحقیقتاً
ه به قـوانین هالخـا   با توجتوانارتباط آنها با یکدیگر چگونه خواهد بود؟ آیا اصول اخالقی را می

گـر  یهودیـانی کـه هالخـا را تنهـا نمـایش     اصالح و تعدیل کرد؟ این احتمال در نزد آن دسته از
دانند، غیرقابل قبول است. بـه عبـارت   الهی میاولیه و آغازین وحی پویا و در حال تحولِۀمرحل

توان یکـی  ند، آیا میااخالق یهودي، هر دو اصیل و معتبردیگر، مسئله این است که اگر هالخا و
گونه نیست، در هنگـام تعـارض ایـن دو، تکلیـف چـه      اگر ایندانست؟از آنها را مقدم بر دیگري

تفاوتشان در چیست؟د، پسندارنبا یکدیگر یآنها هیچ تعارضخواهد بود؟ اگر
ن ایۀباالتر از هالخا وجود دارد، پس رابطاگر اخالقِ دینی خاصی فراتر واینکه مشکل دیگر 

یهودیـان در مـورد تحمیـل یـا     ۀچگونه است؟ وظیفنوع اخالق با قانون مدنی غیردینی یهودیت
3؟چیستارائه این اخالق به غیریهودیان
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ۀرا همـ اینکه اگر قرار باشد اخالقیاتشود؛ مانندمیمطرح در این باره اشکاالت دیگري نیز 
دربرگیرنـده همـه   تنها اصولی جامع ونه باید مردم جهان بپذیرند، در این صورت اخالق یهودي 

باشد. حـال اگـر   دسترس و قابل استفادهبراي همگان نیز درباید مردم جهان داشته باشد، بلکه 
دارد مردم جهان قـرار  ۀدر دسترس هماخالق خاصی فراتر از هالخا وجود داشته باشد، آیا واقعاً

یهودي کرده است؟اخالقرابراي همه سودمند است؟ اگر چنین است، چه عنصري آن و
در اخـالق یهـودي مطـرح شـده اسـت،      کـه منحصـراً  لاي از مسـائ به بررسی پارهدر ادامه

سپسو ،تشریحرا اندیشه اخالق یهودي ةآمده در حوزبرخی از مسائل پیشنخست. یمپردازمی
در . نـیم کمـی شود، معرفیکه به طور معمول با این عنوان از آنها یاد میرا هایی مجموعه نوشته

نیم.کهاي اخالقی برجستۀ این دین اشاره میبه برخی از آموزهنیز نهایت 
دو اصـل  ؛ تقوا ریشۀ اخالق است، اخالق جوهرة یهودیت است. از سه اصل موجود در تورات

در عصـر  4.نـد دارنوعی نقـش حمـایتی بـراي اخـالق     ـیفر و پاداش و برگزیدگی یهودکـدیگر
دوباره سـه  ،شد و در نهایت در عصر جدیدیهودي به لحاظ عقلی تحلیل الق اخ،روشنگري اروپا

زیادي در هايتغییر،. در طی این دوران طوالنیکردندبررسی آن راتب و فرقۀ عمدة یهودي کم
تـوان بـه   مـی ،انـد نار گذاشته شدهکه کپیوست. در میان اصول بارزتري اخالقیات یهود به وقوع 

تـر  همسري و منزلت پایینعرف چند، توجیه بردگی، (چشم در برابر چشم)قاعدة مقابله به مثل 
ه از همان دوران اولیۀ ظهور کبسیاري وجود دارند هنوز اصول ، زن در جامعه نام برد. با این همه

5.اندتاب مقدس باقی ماندهک

عبـارت  دینی و اخالقـی و بـه   هايآموزهتوان میان در دین یهود نمیاینکه ته قابل توجه کن
؛ آیدمیشمار شریعت به ، و تورات است6دین تمایز نهاد. هر آنچه در تلمودمیان اخالق و، دیگر

7.رفتار مناسب با دیگران و ...ن، رایبه فقکمکحتی موضوعاتی مانند 

هاي متمادي به عنـوان  آنچه در حقیقت در طول سال، این نوشتار بر آن است تا به هر حال
د.کنبررسی رااستبودهاخالق یهودي مطرح 

اخالق یهوديمتون مختلف 
یهودي نامیده که به طور معمول اخالقآثار مکتوبی9،و جوزف دن8آیزایا تیشبیةشیوبراساس

وسـطایی و  قـرون 11،حاخـامی 10،: تـوراتی شـوند اند، به چهار گروه اصلی تقسیم مینامیده شده
12.مدرن
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الف. اخالق توراتی
انـد کـه در   بر ایـن عقیـده  14و شوبرت سپِرو13اسرائیل افروسنظیربرخی از دانشمندان معاصر
مجزا و خاصی از کردارهاي انسانی، نظیر آنچه ما بـه آن اخالقیـات   ةکتاب مقدس (عبري) حوز

اسـاس  ، ه مطالبات اخالقیکنیز بر این باور است 15هیللمورد توجه بوده است. گوییم، کامالًمی
موضـوعات  ؛ زیرا کتاب مقدس در حالی که ازردکدگاه مخالفت توان با این دی. می16تورات است

بخـش مجـزا و   رفتارهاي اخالقی راةکنندگاه قوانین کنترلو مطالب اخالقی سرشار است، هیچ
همـه  «.17:داندنمیموضوعات مدنی، جنایی و عبادي موجود در آنمستقلی از قوانین مربوط به

19»اخـالق «عنـوان  باايکتاب مقدس عبري هیچ کلمهدر 18»آنها از یک شبان داده شده است.

ه کـ ، رد آموزشـی اسـت  کارکاین تعبیر صرفاً بیانگر به معناي مورد نظر ما وجود ندارد؛ بنابراین، 
بخش اصـلی مطالبـات بنیـادین    ،تاب مقدس مطالبات اخالقیکاست. در شدهتوسط آباء انجام 

تاب مقدس کاساس، تاب مقدس است. بر اینکمحوري اخالق، سراسر جایگاه ي،رواست؛ از این
دهی اخالق در فرهنگ اروپایی به نحو عام داشته است. ایـن تـأثیر هـم بـه     لکتأثیر مهمی بر ش

ریفـایی (بنگریـد بـه    کاخالقـی ادبیـات اپو  هايآموزهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق 
ي، رواز ایـن 20.قدسـی هسـتند  تـاب م که مبتنی بر اخـالق  ک، ریفا) و عهد جدید بوده استکاپو

؛شـود این عنوان خاص انجام نمیبادر کتاب مقدس به صورت آگاهانه و آموزش مطالب اخالقی
مـتن کتـاب   منزلـۀ  گاه بـه  که هیچ، تورات یکی از منابع اخالق یهودي استتوان گفتبلکه می

21.نشده استاخالقی شناخته

رد و کـ بنـدي  اخالقـی طبقـه  هـاي آموزهتوان به مثابۀ ه میکهاییآموزهتاب مقدس میان ک
مربوط به موضوعات قـانونی  دستورهايقربانی و ممنوعیت خوردن خون) و فقهی (ختنه،تعالیم

محقق مجبور است میان ایـن مقـوالت تفـاوت ایجـاد     بنابراین، 22؛تمایز رسمی قائل نیستعام،
توان بـا تشـخیص تفـاوت میـان     هدف اخالقی را مییابد.جا هدف اخالق بروز میکند و ببیند ک

(مـثالً  .یفر سارق متمـایز سـاخت  کام مربوط به کو اح» نیکتو نباید سرقت «فرمان اصلی و عام 
ه بایـد آنهـا را   کـ ، فرامین اخالقی، به وضوح قوانین بدون ضمانت هستند يرو). از این35، اعداد

رد، اما تحمیلی نیستند.کاطاعت 
ه بـر  کتاب مقدس وجود داردکدر شریعت یاخالقی واضح، گرایش عامهايمانبه غیر از فر

گذار ه اساس هر قانونی است. هر قانونی بر دیدگاه اخالقی قانونکعدالتی ورزد؛ید میکعدالت تأ
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ه کـ ، تا از طریق قدرت، قواعـد عملـی اخـالق را   دهدانجام میه وي کاست مبتنی هایی و تالش
تاب مقدس به وضوح و پیوسته مشتاق ایـن  کاما شریعت ؛ندکاجرا است فتهموجود پذیرجامعۀ

23.غایت است

مقـدس  هـاي اخالقـی کتـاب   شـود کـه آمـوزه   با این سخن، این اشکال و پرسش مطرح می
کـم در مناسـبات  این است که کتاب مقـدس، دسـت  ۀاین پرسش در حقیقت، به منزل؟چیست

یکپارچه فرض شود. این فرضیه هر چند ممکن اسـت مخالفـت  اخالقی و کالمی، کتابی واحد و 
یهودیـت نسـبت بـه    نگرش سنتیةدهندرخان کتاب مقدس را به دنبال داشته باشد، انعکاسؤم

.گیردکتاب است و در اینجا مورد پذیرش قرار میاین
. شدبا» ده فرمان«اي به نام هاي اخالقی کتاب مقدس مجموعهترین آموزهشدهشناختهشاید

ده عـدد  ازفرمان مشهور شده، وگرنه تعداد احکام آن بسـیار بـیش  البته این مجموعه به نام ده(
کـم  دسـت مجـزا، ۀ، ذکر شده است. از این ده جملـ 20است.) این مجموعه در سفر خروج باب 

احترام گـزار؛  الف) به پدر و مادرت:استداراي محتوا و اهمیت اخالقی شش مورد آن مستقیماً
نده؛ و) بـه امـوال   شهادت دروغخودعلیه همنوع)هقتل نکن؛ ج) زنا نکن؛ د) دزدي نکن؛ ب) 

کـه خـود   دگیـر رمـی بنزدیکانت طمع نداشته بـاش (امـوال در ایـن فقـره، همسـران را نیـز در      
فرمـان  نیسـت). چهـار  این است که ده فرمان سند احساسـات فمینیسـتی تـورات   ةدهندنشان
گاه نام هیچ؛باید پرستیده شودتنها خداي یگانه؛دگار و خداي شما هستم...مانده (من پرورباقی

پادارید) بیشتر به موضـوعات کالمـی و   را بهمراسم روز شنبه؛خدا را بیهوده و عبث به کار نبرید
هـاي  ده فرمان، چیزي اسـت کـه بعـدها حاخـام    بندي موضوعیعبادي مربوط است. این تقسیم

تـک  مربوط به روابط میان تکهايقانونیعنی مقدس نیز برداشت کردند؛یهودي از متن کتاب 
24.با خداوندهاانسانۀافراد آدمی و اصول مربوط به رابط

گیرند که براساس آن، عبادت خداوند در گـرو  بسیاري از قوانین تورات در گروه اول قرار می
هـا  گونـه کـه بعـدها حاخـام    همـان اخالقی با همنوعان است. (داشتن روابط محترمانه، انسانی و

تـورات، انجـام قربـانی و نمـاز و     ۀخداوند در انجام سه کار است: مطالعۀنوشتند، عبادت شایست
25عطوفت.مهربانی و

انـد؛ رفتـار   تـه در هـم آمیخ دیگر کـ دین و اخالق به نحوي جداناشدنی بـا ی ، در مذهب یهود
ذات مقـدس الهـی   تنهـا ؛ زیـرا شده اسـت صحیح اخالقی همواره در پرتو ذات خداوندي تفسیر 

هاست.ها و شایستگیه نمونۀ اعالي همۀ خوبیکاست 
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خـود بـه دو   ،ند و هر دسته از قوانینکتورات به دو دسته قوانین دینی و اخالقی توصیه می
ه از کـ شوند. پیوند میان قوانین دینی و اخالقی امري اتفاقی نیست؛ بلتقسیم مینوع سلبی و ایجابی 

دارنـد  كهدف مشترکشود. این دو دسته از قوانین، یوجود عناصر اخالقی در قوانین دینی ناشی می
هـاي نفسـانی، و   ام ایجابی براي تهذیب اخالق و ارتقـاي ویژگـی  کدامنی است. احکه همان خدا و پاک

26.منفی استهايدستورهاي سلبی براي مبارزه با رذایل اخالقی و فرونشاندن گرایش

ة، اراديرواز این. خداوند قرار داردةهاي آن در ارادرت دیگر، اخالق هر چه باشد، پایهبه عبا
. اساس ایـن  دارداخالقی نیز نقش اصولدر او به همان اندازه که در دین و اصول آن سهم دارد، 

است رفتاري معقول و مهربانانـه بـا یکـدیگر    عقیده که خداوند از آفریدگان و بندگانش خواسته
گوید، انسان بـه صـورت خـدا خلـق     است؛ آنجا که میهاي کتاب مقدسشته باشند، در آموزهدا

.شده است
ه بنیـاد و اسـاس   کـ ی اینکـ اخالقی زیستن در سخنان دانشـمندان یهـود دو ویژگـی دارد: ی   

ه اخالقی زیستن به معناي مطابقت اخالق انسان با صـفات  کاخالق، دستور الهی است و دیگر آن
ۀ، کسـب واالتـرین درجـ   اسـت انسان به صورت خداوند، آفریـده شـده  ز آنجا کهاخداوند است.

این است که خود را تا حد امکان، شبیه به خداوند گرداند. این ممکن از کمال و خودشناسی در
فردترین اصل اخالقی تورات، یعنی تقلیـدکردن از  ترین و منحصربهمهمةتوان شالودسخن را می

28.دانست27خدا

که براي نمونه برخی از آنها ، اشاره شده استمزبوراتی چند از تورات، به اصل اخالقی در آی
،هایـن آیـ  در 29.»قدوس هسـتم ، خداي شما، ههویمن ه کزیرا ؛باشیدمقدس «: کنیمبیان میرا 

بـه سـان شـدن ان صریح و روشن وجود دارد: یکی مقدس و پاكتۀکدو نموضوع بحث ما،ةدربار
او. کـردن از گذاشـتن در راه خـدا و پیـروي   دیگري ضرورت قـدم و،بودن خداونددلیل مقدس

در تواند خویشـتن را پـاك و منـزه گردانـد و    مطرح است که چگونه انسان میپرسش حال، این 
است. در اي روشن به این پرسش پاسخ داده شدهگونهنتیجه خداگونه شود؟ در کتاب مقدس، به

هـا  فرمـان ایـن . شده اسـت هاي مختلف خداوند ارائههرستی از فرمان) ف37-2:19سفر الویان (
رعایـت عـدل و  ،نرایـ فقکـردن بـه  اخالقی (شامل احترام به والـدین، کمـک  موضوعاتةدربار

ماننـد  قربـانی و شنبه،مانند آن)، فقهی (مثل آداب روزمحرومان، وعطوفت بهصداقت، لطف و
توانـد  ، انسان میيروایناز. زبان نیاوردن) استام پروردگار را برنهبیهودقبیل کالمی (ازآن) و
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نهادن در مسیر خداوند، به با گام،استکتاب تثنیه آمدهبنابر آنچه دراین احکام یابا پیروي از
.تقدس و پاکی مورد نظر دست یابد

ماوراءالطبیعـه،  وآنجا که تأکید آیین یهود بیشتر بر عمل و کردار است، تا مباحث عقلـی از
نگـاه اول، محتـاج   را ارائـه دهـد کـه در   هـایی آمـوزه مایه شگفتی نیست که این آیین، اصول و 

پافشاري کند. از ایـن  تفسیرهاي نظري است، ولی بالفاصله بر تبیین آنها از طریق عناصر عملی
ائل عملی و مسوبلکه جز؛نیستبیعیطفوق، تقلیدکردن از خدا در این مذهب، موضوعی مايرو

از لحاظ عینی و واقعی فراتـر از ماهیـت   اند کهآید. یهودیان مکلف نشدهاخالقی آن به شمار می
بلکه از آنـان خواسـته شـده    30،خداوند شوندمعمول خویش حرکت کنند و از نظر جهانی شبیه

ن کـرد ده، اعمال مشخصی را انجـام دهنـد. بنـابراین، تقلیـد    کرهاي خاصی رفتارشیوهبه است 
یافتن آنان به سرنوشتی که پروردگـار بـا آفریـدن آنـان بـه صـورت       دستیهودیان از خداوند و
رسیدن به تکامل عملی و اخالقی آنان است.ۀ، در واقع وسیله استساختر خویش، برایشان مقد

رده کـ هاي خود بشر را به راه حقیقی زندگی راهنمایی یعنی نه تنها خداوند به وسیلۀ فرمان
، ننـد. در ادبیـات دانشـمندان یهـود    کسازد تا همـه از او پیـروي   اي میه خود را نمونهکبلاست،

ه انسان باید براي نیل بـه آن  ک، و آرمانی نشان داده شده استهدفپیروي از خداوند به صورت 
ل پـذیرد. او صـفاتی   کآن شـ براسـاس ه زنـدگی بشـر بایـد    کوشد. ارادة خداوند الگویی است کب

ردار بشر نیز همان صفات باید نمودار و برجسته باشد. که در رفتار و کدارد نهایت عالی بی
فقط از خداوند خدایتان پیروي نماییـد، از  «این اصل در چند جا تعلیم داده شده است. مثالً 

مقصـود ایـن   31؛»یدنید و از او جدا مشـو کنید و اوامرش را بجا آورید، او را پرستش کاو اطاعت 
ه او برهنگان را جامه کطور ند. همانکپیروي كه انسان باید از صفات ذات قدوس متبارکاست 

او 33ردکـ ه خدا مرده را دفن کطور ند. همانکانسان نیز باید برهنگان را جامه بر تن 32،پوشانید
ه کـ چنـان 35»ییـد هاي او رفتـار نما در تمامی طریق«34.»بسپاردكس را به خاکنیز مردگان بی

و نیـز  36»ثیر احسان و حقیقت استکخدایی رحیم و با شفقت، دیرخشم و خداوند،«:گفته شد
37؛»ه به نام خداوند خوانده شود، نجات خواهـد یافـت  کو واقع خواهد شد هر «:گفته شده است

ه خداي حاضر در همه جا رحیم و شفیق است، مؤمن نیز باید رحیم و شـفیق کطور یعنی همان
) او نیـز  145:17،(مزامیـر 38عادل خوانده شـده اسـت  كره ذات قدوس متباکطور باشد. همان

ار و کـ وکار و مهربان خوانده شده است (آیۀ فوق) بنـده نیـز نی  کوکه او نیکطور عادل باشد. همان
39»مهربان باشد.
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،تـاب مقـدس  که در کـ انـد  ته را از نظـر دور نداشـته  کدانشمندان یهود این ن، از سوي دیگر
نـد.  که انسان نباید از آن تقلیـد  کبه خداوند نسبت داده شده استغیرت و خشممانندصفاتی 

ار بسته شود، دلیلـی  کلی تقلید از خداوند نباید در این موارد به که اصل کآنان براي این عقیده 
من بـر غیـرت   «40؛»باشم، خداي غیوري هستمه خداوند خداي تو میکزیرا من «اند: ردهکارائه 

موجـود انسـانی مغلـوب خشـم و غضـب خـود       کی«41؛»چیره و غیرت را بر من تسلطی نیست
ه گفته شـده اسـت:   کبر خشم و غضب خود مسلط است. چنانكن ذات قدوس متبارکشود. لمی

42.خداوند انتقام گیرنده و صاحب غضب است

و كمحـر خالق تلمود اسـت، لی تقلید از خداوند نه تنها پایه و اساس علم اکاصل ،بنابراین
ه وقتـی  کـ آورد لی این احساس را در انسان بـه وجـود مـی   کبخش آن نیز هست. این اصل الهام

از تأیید و پشتیبانی آفریدگار خـود برخـوردار   زندگی او به لحاظ اخالقی درست و صحیح باشد،
ه ایـن  کروست زد. از اینسااي ناگسستنی برقرار میبا خداي خود رابطه،ترو از آن مهمشود،می

43.استکردار نیکاي عالی و نیرومند براي خوگرفتن به رفتار و اعتقاد انگیزه

اي را که هاي افالطون و مسیحیت، نکتهآیین یهود در تقلید از خداوند با شیوهةشیوۀمقایس
که الزم استبر ما «گوید: چنین می45تئاتتوسدر44افالطوند. سازتر میروشناشاره شد، بدان 

شـویم و  تر به آسمان پرواز کنیم و در نتیجه، تا آنجا که ممکن اسـت، شـبیه خـدا   هر چه سریع
خواسـته  از یهودیاناتدر تور.»شدن و خردمندگشتنگردیدن، عادلشبیه خداشدن یعنی پاك

. پس ندشوخداگونه خداوند،هايها، با انجام دستورآسماندر شده است تا در همین زمین، و نه 
خـدایی را دنبـال   هـاي بلکـه انسـان شـیوه   ؛شوددستور تورات کسی شبیه خداوند نمیبراساس

دهد.انجام میتا آنجا که براي بشر امکان دارد،کند و رفتارهاي خداگونه رامی
تـر از مضـمون   طبیعـی فوق مـا تر و در نتیجـه، تر و عینیدر مسیحیت، ما با تفسیري واقعی

بد جسـمِ زنـده   لکادن خویش درکرمجسمشویم. در این دین، خداوند بارو میروبهتقلید از خدا 
بـدین ترتیـب، تقلیـد از خـدا بـه صـورت       کنـد و و مادي بشر، نقش تقلیـد از بشـر را ایفـا مـی    

دادن ششصـد و  شود؛ تقلیدي که نـه بـا انجـام   مسیح، محقق میعنوان تقلید ازباغیرمستقیم و 
عذابی که عیسی که با ابراز وفاداري و ایمان و با پیروي از رنج وتورات،سیزده فرمان موجود در 

46.شودخویش براي خلق تحمل کرد، میسر مینثاريهنگام جان

خدا، دو موضـوع را پدیـد آورده اسـت: یکـی قـوانین      مضمون اخالقی خلق انسان به صورت
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آفریـده  بـه صـورت خـدا   مارا او نیز مانند خود؛ زی»همنوعدوست داشتن «اخالقی خاص (نظیر
پیامبران باسـتان  شده است) و دیگري، محتواي عام و فراگیر تورات؛ چیزي که به ویژه در مورد

هاي حاخامی را بحثةشالودل) کامالً روشن است. این اصل همچنینا(نظیر اشعیا، ارمیا و حزقی
دهد.نامیم، تشکیل میآنچه ما موضوعات اخالقی میةدربار

تاب مقدس کمال اخالقی در ک
سـی شـجاع،   که به دنبال تعریف فضایل متفاوت است (چه کبرخالف نظام اخالقی فلسفۀ یونان 

نسـبت بـه   ؛ار خـوب انجـام دهد  کـ خواهـد  س میکتاب مقدس از هر کسخی، عادل و ... است)، 
تقریبـاً  هاي مختصر نیست. این نگرش عریفتاب، تکۀ این ند و دغدغکدوستش با فضیلت رفتار 

مت خـود فخـر   کیم از حکگوید: حخداوند چنین می«آمده است: 24ـ 23: 9به وضوح در ارمیا 
ه کـ نـد. بل کو جبار از تنومندي خویش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خویش افتخـار ن ، ننماید

ه رحمـت  که من یهوه هستم کشناسد ه فهم دارد و مرا میکند که فخر نماید از این فخر بکهر 
گویـد در ایـن چیزهـا مسـرور     زیـرا خداونـد مـی   ، آورمرا در زمـین بجـا مـی   ،انصاف و عدالتو

تاب کاساس اخالق ،ار خوب و عدالتکه انجام کته ناشی از همین مطلب است کاین ن». باشممی
رابطـۀ خـوب میـان شـخص و     ، ل اخالق شخصی و اساس همۀ اعمال اخالقیئامقدس است. اید

47.وظیفۀ شخص در برابر خداسته صرفاًکپرستی مان اجتناب از بتمگر در فر؛دیگري است

ئالوجـود دارد. بـر ایـد   15و در مزمـور  15: 33مشابه براي انسان خوب در اشعیا یتعریف
ه سـعادت را در تعـالیم خـدا و    کـ ، نیـد کهار در مزامیر، انسـان خـداترس را اضـاف   کانسان درست

). 1مزمـور  نـد (مـثالً  کخالی از شور اخالقی پرهیز مـی ه از زندگی کسی کداند و پرستش او می
ویژگـی ه چنـدین  کـ سـی  کیابد؛ ل اخالق شخصی در شخصیت ابراهیم تبیین بیشتري میئااید

48.فروتنی و سخاوت، نوازي، مهربانیمهمان، روییدهند: گشادهشریف و جالب را به او نسبت می

تاب مقدسکآموزش اخالق در 
هـاي متفـاوت   تاب، بـه شـیوه  کمقدس جهتی هماهنگ دارد؛ اما بسته به نوع تاب کمحتواي اخالقی 

تاب مقدس در تـوبیخ انبیـا وجـود    کهدف اخالق ترین و شدیدترین بیان دربارةارائه شده است. قوي
مـال  ککننـد و بـدون تسـامح طالـب     ه سرسختانه از مردم به سبب گناهان اخالقی انتقاد مـی کدارد،

حقیقـت جنبـۀ تعلیمـی    در اما سرزنش آنان ؛اجتماعیویژه در شناخت اخالقاخالقی هستند؛ به 
49.ندکعمل شکله در حاالت خاص به چهکآموزند زیرا آنان همیشه به شخص نمی؛ندارد
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ارا کام تورات آشکهاي احدغدغۀ قانون بابلی ارائۀ تعلیم اخالقی در اعمالی خاص است. بخش
خواسـتار  روشـنی  نـد و بـه   کسـرقت و... جلـوگیري مـی   قتل،ها نظیرو به تفصیل از انواع جرم

داشتن همسایه و مانند آن است. ، دوستنرایحمایت از فق
نـد.  کشایسـته رفتـار   شـکلی ه به کخواهند به نام خدا از انسان می،هم نبوت و هم شریعت

انسـان  ه کـ شان است، مبنی بر ایننگرش اخالقی نبوت و شریعت عنصري بنیادین در درخواست
پاداش و هر چند آنان نظریۀ؛تسامح عملی وجود ندارديروباید ارادة خدا را انجام دهد و از این

جـایی ایـن امـر    یابـد؛ دهند. این نگرش اخالقی در مزامیر عمق بیشتري مییفر را آموزش میک
تـاب  ک50ی بـا خـدا جریـان دارد   کارِ طالب نزدیکه در قلب انسان درستکد شواحساس دینی می

از منظري دیگر مقصود آن است. ایوب ، ه شخصکید دارد کاري تأکدرستهايفرمانایوب نیز بر 
شـریعت  هايبرابر الزامرده است و در کرعایتاخالقی مثبت را هايارمفه در عملکاصرار دارد 

حمایت ،انداو داشتهکمکه نیاز به کسانی کگیر بوده است. مثالً او مدعی است از بر خود سخت
51.رده استکزیادي 

هاي خـدا  تاب مقدس، عنصري ضروري براي خواستهکهاي تابکاخالقی در همۀ هايآموزه
ند بـراي او  کثابت ه براي انسانکها این است انسان لحاظ شده است. مقصود بسیاري از مثلاز

گویند زنا شـنیع  نمیهامثلباشد. مثالًکمت سادة مادي پیرو راه نیکه از منظر حکارزش دارد 
هر چنـد در  .همین صورت استآیات بعدي نیز به52شوندیادآور میآن را هاي ه خطرکاست، بل

در ردکـ گیرد. ایـن روی شود، انسان در محور توصیۀ اخالقی قرار میاي نیز به خدا میجا اشارهنای
به مقولـۀ  هامثله کبا اینتر است. گرایانهتر و تساهلاربرديکتاب مقدسکرد عام کرویمقایسه با

ه بـراي  کـ نـوع،  از دیگر آثار این ، رایج بود، مربوط هستندکه در خاور نزدیکادبیات عقل سلیم 
حال ؛داراي اهمیت بنیادین استهامثلاخالق در ؛متفاوت استنداآموزش اخالق اهمیت قائل

جـۀ دوم اسـت. دو دلیـل    داراي اهمیـت در ،باستانکمی مردمان خاور نزدیکه در ادبیات حکآن
ه کـ حـال آن ؛آموزش شهروندان جوان اسـت هامثله هدفکامر وجود دارد: نخست اینبراي این

می که ادبیات حکدوم این؛بر تربیت افراد اداري دارديید بیشترکآثار ادبیات آموزشی مصریان تأ
و از سوي دیگر انسان شرور را بـا احمـق   ،فرزانهانسان ر را با کاسو انسان درستکاسرائیل از ی

53.داندبرابر می
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تاب مقدسکاخالق اجتماعی در 
فرمان اجتناب از آسیب زدن به دیگران و اجتناب از انجام بدي نسـبت بـه ضـعیفان، در اخـالق     

تاب مقدس به این مقولـه تعلـق دارد:   کاخالقی در هاي فرمانتاب مقدس بنیادین است. اغلبک
گـان و یتیمـان؛ رفتـار    حمایـت از بیـوه  56؛سـرقت و ظلـم  55؛خـواري اب از رشوهاجتن54؛عدالت

گویـد در برابـر   ه مـی کهایی وجود دارد افزون بر اینها، فرمانمهربانانه با بردگان و منع بدگویی. 
هـدف اصـلی ایـن    58.نیـد و عریـان را بپوشـانید   کگرسنه را سیر 57؛تحمل داشته باشیدنرایفق

ه حیات جامعـه را  کاساسی است دیگر اجتناب از نفرت بیدستورهاين لهی، همچوهاي افرمان
59.سازدنابود می

ی کنید و نیکاز بدي نفرت «ه گفته است: کرده کاي بیان عصارة عام اخالق اجتماعی را نبی
و است تـو را اخبـار   کاي مرد از آنچه نی«60؛»مه ثابت نماییدکرا دوست دارید و انصاف را در مح

ه انصاف را بجا آوري و رحمت را کند غیر از اینکخداوند از تو چه چیز را طلب مینموده است و
ا نه هاین عبارت و امثال این61.»نماییكدوست بداري و در حضور خداي خویش به فروتنی سلو

دهد. عصارة اخالق را در محور ایمان اسرائیلی جاي میه کبلاخالقی است، هايآموزهتنها عصارة 
آنچه خودت از آن نفـرت  «ه: کتاب مقدس شامل این سخن معروف هیلل است کقی تعالیم اخال

62.»نوعت روا مدارداري براي هم

تاب مقدسکویژگی متمایز اخالق اجتماعی در 
ه شـاهد بـر فرمـان دوسـت داشـتن همسـایه اسـت، در        کـ تاب مقـدس  کاخالق ۀسطح برجست

تـوان  قدس آمده اسـت و بـه دشـواري مـی    تاب مکمزمور از مزامیر شخصیت ابراهیم و در نخستین 
ه مبتنـی بـر اصـل    کـ تـاب مقـدس   کهاي اخالقی عام همانند آن را در منبع دیگري یافت؛ اما فرمان

زدن به دیگران است، موضوعی داراي دغدغۀ عام انسانی است و بنیادهـاي اخـالق را   اجتناب از آسیب
گـان و  یر عدالت و ایفـاي حقـوق بیـوه   تاب مقدس، نظکهاي ساختاري اخالق سازد. برخی ویژگیمی

تاب مقدس در میان آثار دینی که کباستان رایج هستند. بنابراین، این تعمیم کیتیمان در خاور نزدی
تاب مقـدس بـا هـر اثـر     کصحیح نیست. البته فرد است،هاي اخالقی منحصربهبا محتواي آموزه

K63ساده یا بنیادین دارد، متفاوت استه براي اصول اخالقی کاخالقی دیگر در اهمیتی ـ دینی

ه براي کدهند شان را به صورتی بروز میباستان احساس اخالقیکهاي دیگر خاور نزدیملت
می پخـش اسـت،   که در سراسر ادبیات حکالمثل چند ضربماننداهمیت است: شان بیفرهنگ
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هـاي آمـوزه تباط میان هاي حقوق، در انواع حقوق خصوصی و در اعترافات. اردر مقدمۀ مجموعه
اخالقی و امور فرهنگی ابتدایی ـ تصاویر خدایان، مراسم، محتواي عمدة قـانون ـ ضـعیف اسـت.      

؛ در شودشان بیان میها، گاهی در سازماندهی اجتماعی و در دینهاي اخالقی این فرهنگآرمان
،ست اخالقـی دهد. درخواتاب مقدس اخالق را در رأس دین و فرهنگ ملی جاي میکحالی که

هاي شان است. بخشگویند این امر اساس تعلیم دینیارا میکه آشکدغدغۀ اولیۀ پیامبران است
: 27،ال (تثنیـه عیبـ وه جریـزیم و  کهاي دعاها و نفرینتاب مقدس ـ ده فرمان، کاصلی شریعت 

ف تاب مقدس گواه هدکاخالقی مهم است. خود شریعت هايفرمان) ـ شامل بسیاري از  26ـ15
هاي مجـاور  می فرهنگکمی اسرائیل مشابه ادبیات حکه ادبیات حکدر حالی 64؛اخالقیش است

ه این ادبیات مبتنی بر تعلـیم اخالقـی اسـت.    کتوجه است ته قابلکید بیشتري این نکبا تأ.است
ه ناشی از این فرض است، کیفر و پاداشکلۀ ئه خدا عادل است یا باید باشد و مسکاین فرهنگ 

65.هاي دینی مزامیر، ایوب و برخی تعبیرهاي نبوتی استتجربهاساس 

زیـرا  ؛گیر نیستند، در محتوا چشماندتاب مقدس، هر چند واضح و قويکاخالقی هايآموزه
تـاب  کند. اخـالق  کطلب نمی،ه ضروري جامعه استکراتاب مقدس چیزي جز رفتار مناسبک

هـاي  مسیحیت، بودیسم و حتی برخی از نظـام هاي اخالقی (مقدس همچون برخی از دیگر نظام
امـل یـا حتـی تـا     کمال به طـور  که انسان براي رسیدن به کیهودي متأخر) مستلزم این نیست 

دانـد،  را حالت طبیعی انسان میو بدي ه ریشۀ شر کشد. زهد کنار بکحدودي از زندگی روزمره 
تاب مقـدس زنـدگی را   کاست. به نحو عام بیگانه کهاي خاور نزدیتاب مقدس و فرهنگکبراي 

هاي اخالقـی خـود را بـا حقیقـت اجتمـاعی      درخواستي،رواز این.پذیرده هست میکگونه آن
شـود، ن مـی کـ ه با آن دستیابی به مرزهـاي حقیقـت مم  کدرجۀ عدالتی اما؛سازدهماهنگ می

ز بیشـتر  اتـاب مقـدس را   ک. این امـر  تابدنمیبره هیچ سازشی را کمستلزم قدرت واضحی است 
تاب مقدس به نحـو  کهمچون ـتاب مقدسکاخالقی هايآموزهسازد. میبرترهاي اخالقینظام
تـاب  کهـاي  امـا برخـی از عبـارت   ؛تر مورد خطاب اسرائیل قرار گرفته استنخست و مهمـعام

داسـتان  66،مقدس درخواست اخالقی را براي همۀ بشـر بسـط داده اسـت. نظیـر شـریعت نـوح      
تنظـیم  68.شانستمگريه سببسرزنش عاموس نسبت به همجوار پادشاهان شدن بو67،سدوم

69.استانجام شده اسرائیل بنیخارج از قلمرو در تاب ایوب نیز ک
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تاب مقدسکاخالق جنسی در 
دیـدگاه  ، تنها دربارة اخالق اجتماعی اسـت. در سـاحت اخـالق جنسـی    ،آنچه تا اینجا گفته شد

، تاب مقدس از هر انحـراف جنسـی  کهاي همسایه متفاوت است. تاب مقدس با دیدگاه فرهنگک
یفـر بـراي متخلفـان تعیـین     کبازي یا مقاربت با حیوانات بیـزار اسـت و چنـدین    نظیر همجنس

تاب مقدس پیوسته زنا را ک71.ه علیه خدا نیز استکگناه زانیه نه تنها علیه شوهرش، 70.ندکمی
مردمـان دیگـر   .72ندکمیمحکوم به مرگ را شخص ند و در مواردي به طور قانونیکوم میکمح

اند. آنان اساساً زنا را ضـرورتاً ردهکگونه شدید برخورد نباستان با چنین گناهانی اینکخاور نزدی
منزلۀی او، همچون سرقت یا دزدي ـ نه به  یدانستند ـ آسیب زدن به دارا نقض حقوق شوهر می

هـایی بـر آن   انتقادهر چند ؛گري راضی بودروسپیه معصیت خدا باشد. جامعه ازکشنیع یعمل
گـري را  نمونه قانون بابلی جایگاه قانونی انواع گونـاگون روسـپی  ي، برايرواز اینکردند.وارد می

ی بـا  کمخالفـت انـد  73.نـد کهاي جامعه برخورد مـی ند و با آن همچون دیگر پدیدهکتعریف می
شـود؛  گناهان شمرده میومصري جزمردگانتابکبازي در خالف جنسی وجود دارد: همجنس

و حتی اینها نیز خیلی شـدید  داردتنها جماع با برخی حیوانات مجازات 74،قانون حتیهابراساس 
نیستند. 

تاب مقـدس در  کفرد است. اخالق جنسی این موضوع منحصربهبارةتاب مقدس درکجایگاه 
اما ؛اجرا شده استـنگوییم عملیاگر ـبیشتر جهان متمدن توسط مسیحیت به صورت نظري

75.در جهان باستان منحصر به اسرائیل بود

ب. اخالق حاخامی
دینی یا فکري کـامالً مجزایـی   ۀرا مقولپیش از این گفته شد که کتاب مقدس عبري اخالقیات

و متون دیگر نوشته اي که در میشناآثار حاخامیقرار نداده است. همین نکته در مورد مجموعه
صادق است. در اینجا نیز هیچ متن مسـتقل و مجزایـی کـه بـه صـورت صـریح و آشـکار،        ،شده

اندیشـه و  بخش خاصی ازمثابهده باشد، وجود ندارد و اخالق به کراخالقی را بررسی موضوعات
76.نشده استنگریسته شود، به رسمیت شناختهبدانکه باید مستقل از موضوعات دیگر تفکر

ر کـ زیـرا تف ؛ منـد در منـابع یهـود وجـود نـدارد     اخالق به صـورت نظـام  ۀفعلم اخالق و فلس
ر یهـودي بـه صـورت    کار عادالنه در تفکمند. مثالً است تا نظامکیهودي بیشتر ارگانیکالسیک

رد. کـ توان همچون نظـام سـقراطی دربـارة عـدالت بحـث      اما به ندرت می؛ نده مطرح استکپرا
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هـا را محقـق   تـوان ایـن آرمـان   چگونـه مـی  «ه کـ پرسش پاسخ یهودیت سنتی به این،بنابراین
77.ها در هالخا وجود دارده اینکاین است » ساخت؟

اي از مجموعـه کـه نیـز 78»آووت«معروف میشنایی به نام ۀاین موضوع حتی در مورد رسال
کنـد. بـه   دانیم، صـدق مـی  میهاي اخالقیپندها و نصایحی است که ما بسیاري از آنها را آموزه

مطلوب و دلخواه میشـنا اسـت، از   موضوع اصلی این رساله وصف و تبیین هویت79گفته هرفورد
80.اصول اخالق، مطالب آن بیشتر مربوط به پرهیزگاري است تاياین رو

اند که حتـی  نگاشته شدهپیرامون یک موضوعدراساساًآثار حاخامیاي ازمجموعه گسترده
موضوع عبـارت اسـت از اینکـه    گیرد. اینتري را دربرمیدر مقایسه با کتاب مقدس حجم وسیع
نـد و در راه خداونـد   کخویشـتن را پـاك   الهی،هايمانچگونه بر انسان الزم است تا با انجام فر

هـاي  مفصل از قوانین براي مهـار تمـام جنبـه   اي وسیع وها با وضع مجموعهقدم گذارد؟ حاخام
ـنام آن را که دربرگیرنده موضوعات اخالقی استورفتارهاي آدمی، به این پرسش پاسخ دادند

.گذاردند»هالخا«ـشودهر چند تنها محدود به آنها نمی
وضـع قـوانین خـاص بـراي     بـودن هـاي میشـنا و تلمـود کـه از ناکـافی     هر حال، حاخامبه
نین و اي از قـوا طیف گسـترده آگاه بودند، به سراغخوبیمشکالت اخالقی بهۀگویی به همپاسخ

آنچه را کـه در نـزد پروردگـار خـوب و صـحیح      «: ماننداحکام کتاب مقدس نیز رفتند؛ احکامی 
نان همچنین، براساس تدبیري که اندیشیدند، انجـام اعمـال دشـوارتر از   آ81.»دهیداست، انجام

آنان آنچه را که در شریعت آمده است، در جهت تحقق اراده الهی الزم و ضروري دانستند. هدف
این بود کـه  شانو توجیهسازنداین بود که یهودیان را به انجام رفتارهاي اخالقی مستحب وادار 

82.دانجام دهدر تقلید از خداوند به طور کاملراتواند تکلیف خویشگاه نمیانسان هیچ

تر گفته گونه که پیشهمانـاستکه انسان به صورت خداوند آفریده شدههمیت این اصلا
در مجادله معروف میان دو حاخام میشـنایی،  ـاستد، مبناي فرمان خداوند در تقلید از خود ش

در بحث 84عزّايو بن83هاي عقیوادو دانشمند یهودي به ناماست. اینشدهبیش از پیش آشکار 
عقیوا،ةبه عقید،انددهکرترین پند و اندرز تورات چیست، بررسی که مهمراپرسش خویش، این 

ر شما الزم است به همنوع خـود، چـون خویشـتن عشـق    ب«ترین پند تورات این است که: ممه
است؛ نسلی کـه  هاي بشراین کتاب از آنِ تمام نسل«ۀعزّاي، آیبنة، به عقیدبرابردر 85.»ورزید

این مجادله وجود دارد و به بحـث  . آنچه دردارداي اهمیت ویژه86»خداوند به صورت خود آفرید
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اي میان این دو نفر وجود اختالف واقعیشود، این است که در حقیقت، هیچ نزاع وط میما مربو
تـرین و  اصـل خلـق انسـان بـه صـورت خـدا، مهـم       کهزیرا هر دو دانشمند یهودي بر این؛ندارد
اي را که عینِ آن اصل را عزّاي آیهاین تفاوت که بنتورات است، توافق دارند؛ باةترین آموزاصلی
اخالقـی آن  ۀترین نتیجـ اي را که دربرگیرنده روشنآیه، ولی عقیواکنداست ذکر میده کربیان

به سنت یهودي در ترجیح دادن عمـل بـر نصـیحت و موعظـه،     است، بیان داشته است. با توجه
مجادلـه یادشـده باشـد. تأکیـد     ةدر نزد عامه مردم، برنـد کمکه عقیوا، دستیست جاي تعجب ن

در گیـرد، نشئت میاصلِ آفرینش انسان به صورت خداوندهمنوع که ازآیین یهود بر احترام به 
ل  کـه هاي اخالقی حاخامی با عنـوان فرمـان طالیـی   آموزهترینشدهیکی از شناخته آن را هیلـ

وي مصرانه خواسـته بـود   شده است. هیلل در پاسخ به فردي غیریهودي که از ، بیانکردتدوین 
نوعـت روا  براي هم،آنچه خود از آن نفرت داري«گوید: را به وي آموزش دهد، میتا تمام تورات

.»بیـاموز . این پیام کلی تورات است، و بقیه تورات در واقع تفسیر این جملـه اسـت. بـرو و   مدار
سـعی در ارائـه   ر او کـه ن مشـهو انوع بیان هیلل از این اصل نسبت به بیان یکی از معاصرشاید

گونـه رفتـار کـن    آنا بقیهب«بهتر و برتر باشد: داشته است،همان عقیده در قالب عبارتی اثباتی 
به همنوع، بـاالتر و بهتـر از ایـن نیسـت کـه      زیرا هیچ لطفی؛»که دوست داري با تو رفتار کنند

. ربـی  شـود زار کسـی نمـی  رفتار آنان موجـب اذیـت و آ  اگر؛انسان آنان را به حال خود رها کند
جهان بر سه چیـر مبتنـی   «ند: کگونه تعریف مینیز اخالق اجتماعی را این87گمیلیلبنسیمون

88.»است: عدالت، حقیقت و صلح

اي هاي اخالقی در تلمود، این متون از هرگونه نظام اخالقـی آموزهرغم اهمیتبهدر مجموع، 
اخـالق،  اند. در دیدگاه این متـون، این عنوان طراحی شده باشد، خالیباصورت آگاهانه و که به

نیست. تنهـا در  مقوله و موضوع دینی، فکري و انسانی مجزا و مستقلی نیز مطرحمنزلۀحتی به 
کـه توسـط مسـلمانان    بندي علومیونانی در دستهةآشکار شیوهايتأثیرۀقرون میانه و در نتیج

موضـوعات  ةدربـار آشکارا، صرفاًه آثار مستقل یهودیت که آگاهانه ود، با اولین مجموعشمنتقل 
ها در اصل و بنیـاد، یونـانی بـه    کنیم. ممکن است این مجموعهاخالقی نگاشته شده، برخورد می

آنها قـدیمی باشـد، ولـی آنچـه جدیـد و تـازه       نظر رسد و بررسی رفتارهاي اخالقی و صحیح در
رفتارهـاي اخالقـی خـارج از مـتن و سـیاق      که پیرامون، تترکیب و تدوین این متون اس،است

.89اندشدهخشک و دقیق تورات و هالخا نگاشته
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ج. اخالق قرون وسطایی
ل گرفـت کر فلسفی یونان شکتحت تأثیر تفوسطامند اخالق یهودي در قرون نخستین آثار نظام

یهودیـان  ،واقـع د. دره از طریق ترجمۀ عربی و توسط مسلمانان به اندیشۀ یهودي رسـیده بـو  ک
90.عقالنی و حتی علمی به وجود آوردندمندبه صورت نظامدوبارههاي اخالقی خویش را دیدگاه

. برخـی  گرایشی دووجهی دارنـد اخالق نظري و عملیدر تدوینو جدید اادبیات قرون وسط
قواعــد 92جبـرول بـن سـلیمان و91ونئهمچـون ســعدیا گـا  ا، از فیلسـوفان یهـودي قـرون وسـط    

هـاي ایـن   نوشـته 95و دن94تیشبی93.اندردهکاخالق یهودي فراهم هايدیدگاهمندي براي نظام
، از نظـر ادبـی  96اند: فلسفی، حاخامی، زهدگرایانه و قبـاالیی. هچهار دسته تقسیم کرددوره را به

هـا و  قصـه هـا، و نامههاها، وصیتاخالق در این دوره در متون فلسفی و عرفانی، مواعظ و خطابه
بـه رفتارهـاي اخالقـی،    هاي مربوطحکایات، متون شعري، تفاسیر کتاب مقدس، میشنا و رساله

ـ  گـروه با نگاهی به اولین دسـته از . آموزش داده شده است هـاي اخالقـی   کتـاب ۀهـاي چهارگان
ةرسـد موضـوع اصـلی و شـالود    نظـر مـی  هاي فلسفی، بـه ، یعنی نوشتهایهودیت در قرون وسط

وران، پیرامـون ذات و ماهیـت خداونـد    داساسی مباحث اخالقی در میان فیلسوفان یهـودي آن 
قائـل  رفتارهـاي اخالقـی  بـراي افراد ه کی اهمیتآنان، میزانةسان که به عقیدبدین؛بوده است

و از آنجا که در آیین ،ماهیت و ذات انسانی داردگذاري آنان بر، بستگی به میزان ارزششوندمی
مـا  خلق شده است، کیفیت قضاوت و ارزیابیانسان بر صورت الهیود، عقیده بر این است کهیه

به ؛ اگر خداوند را داردبستگی ذات الهی دربارةقضاوت ماةزیادي به نحواز ذات انسان به مقدار
د تکامل و سعادت خویش را در فعالیت و رفتـار خـو  تادانستیم، بر ما الزم است فعالطور ذاتی

در نظر ما از طرف دیگر، اگردارد.نقش و سهم مهمی باره، علم اخالق در این يرواز این.بیابیم
.تعمـق اسـت  فکور و اندیشمند باشـد، تکامـل و سـعادت مـا تنهـا در گـرو تأمـل و       خداوند ذاتاً

اي مقـدماتی وسـیله تري در زندگی ما خواهد داشت و تنهـا اهمیتبنابراین، علم اخالق نقش کم
تـرین  در آثـار مهـم  رسیدن به تکامل عقالنی و فکري شـمرده خواهـد شـد. ایـن موضـوع     براي

گرفته اسـت. او در یکـی از   مورد توجه ویژه قرار97میمون،بنفیلسوف یهودي این دوران، موسی
شـده از  اصـالح اي نسـبتاً ، گونهشخصیتیهاياصول خصلتعنوان خود بامشهور هاي نسبتاًکتاب
هاي اخالقـی  و آن را مظهر آموزه،مشهور است، مطرح98»اعتدالۀنظری«ارسطو را که به ۀنظری

داللـۀ  رسـد کـه او در کتـاب فلسـفی خـویش،      نظر مـی ولی چنین بهآورد؛شمار میبهیهودیت 
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و بـه دنبـال   ـدهد و تکامل اخالقی  فکري از یهودیت ارائه می، تفسیري کامالً عقالنی والحائرین
ویابی به تکامل فکري پایین آوردهدستبراياي ضروري حد مقدمهرا تاـل هالخاییآن، تکام

گیـري اخالقـی و عملـی یهودیـت     جهـت بر هر چند در اواخر کتابش، ؛دهداهمیت جلوه میکم
گوید:میکرده است،تأکید 

ترین و صحیحرسید،که شخص به باالترین حد تکامل فکري قابل دستیابیپس از این
داونـد قـرار   خترین تکامل او در گرو تقلید کردن از محبت، عدالت و نیکوکـاري کامل

تقلید از ه میمونِ فیلسوف در دعوت کردن بدارد. ممکن است گفته شود که منظور ابن
تعمـق و  خواهد کـه بـا  خداوند، بیشتر جنبه عقالنی و ماوراي طبیعی دارد و از ما می

ب دست یابیم. ولی توجه به حاخـام بـودن وي ایـن   تفکر ماوراي طبیعی به این مطلو
افراد زیرا خود او بارها بر تأثیرگذاري عملی این تقلید بر زندگی؛کنداحتمال را رد می

99.در درون جامعه، اصرار ورزیده است

هـاي  هـا و آمـوزه  به سنتبیشتر عمیق و به طور نویسندگانی که ،افیلسوفان یهودي قرون وسط
هـاي اخالقـی بـراي اثبـات ایـن      شاید در واکنش به آثار و کتـاب وفادار بودند ـ حاخامی آشنا و 

رسیدن به یک نظام اخالقی برايهمه نیازهاي فرد ةکنندتلمود تأمینعقیده که متون میشنا و
اساس متـون میشـنا و تلمـود    که کامالً برنوشتند، کامل است ـ آثار و مقاالت اخالقی متعددي  

وجو کـردن، تنهـا   تحقیق و جستدر مورد ها را، ان که توصیه و فرمان حاخامشده بود. آنتنظیم
اعتقـاد داشـتند   دلیل که هر گونه مطلبی در آن وجود دارد ـ نپذیرفته بودند، بدینتورات ـ  در

نیسـت.  ـنـه در محتـوا  ونه در شکلـاو در تدوین اخالقۀنیازي به مراجعه به ارسطو و فلسف
زد وپـردا بهاي حاخامی نوشتهت شخص تنها به مطالعه و تحقیق در تورات وجاي آن الزم اسبه

از این طریق اصول اخالق را تدوین کند.  
ها و آثار متعدد دیگـري  قرون وسطایی نیست، بلکه نوشتهاي منحصراًپدیدهاخالق حاخامی

در قـرن  اي کـه جانبـه اسـت. جنـبش همـه   یا در حال نگارشتا امروز نوشته شده و در این باره
100»راجنـبش موسـ  «و بهشود دیده میتوجهی از نوگرایی و در آن عناصر قابلشدگذشته آغاز 

101.زمان حاضر باشداخالق حاخامی قرون وسطایی درۀمعروف است، شاید بهترین نمون

که بـه  شود مربوط مییهودي هاي اخالق زهدگرا به گروهی از صوفیان و پرهیزکاراننوشته
در کشور آلمـان فعالیـت   دوازدهم و سیزدهمهايمعروف بودند و در قرن102يسیدي اشکنازح

هـاي حقیقـی و خـارجی    جزئـی و موقعیـت  مشکالت خاص وةها درباراین نوشتهمۀه.داشتند
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مطلبی بیـان  اصول و قوانین کلی اخالق ةدرباربحث و تحقیقدر مورداند و در آنها تدوین شده
پرهیزگاري، اعتقاد به عناصر خرافـاتی،  خاص این نوع اخالق توجه عمیق به. ویژگی نشده است

و تأکیـد بـر تـالش    ـمباین یک دین ممتاز استگونه که ویژگی قوم یهود و در عین حال،آنـ
بـراي  یا مذهبی است. به اعتقاد آنان، هر انـدازه شـخص   رفتارهاي اخالقیدادن بیشتر در انجام 

، شایسته ستایش بیشتري است. این اعتقاد زحمت بیشتري متحمل شودیک تکلیف دادن انجام 
اسـت از شـریعت   پرهیزگـار (یـا حسـید) واجـب    آن بـر شـخص   اسـاس و عقیده مشابه که بـر 

ـ است تبعیـت کنـد،    104توراتشریعتگیرتر و دشوارتر از سختمراتبکه قانونی به103آسمانی
سابقه نیست، جدید و بی،چند در آیین یهودهر ـدیگران الزم استتورات برشریعتتبعیت از 

. بـه هـر  کـرد اي مطـرح  و به طور گسـترده دوباره بر آن تأکید يحسیدي اشکنازگروهیقین به 
تحوالت بعـدي  بر، آوردن به رفتارهاي اخالقی مستحبحال، دعوت این مکتب اخالقی به روي

105.داشتتأثیر زیادي یهودیت در اروپا

تاریخ یهودیت قرون وسطایی، پیدایش و گسـترش  حوالت عقالنی درترین تکی از برجستهی
ی کـه تـأثیر مهمـی بـر     یبود. یکی از عقایـد قبـاال  106»قباال«گرایانه یهودي به نام جنبش صوفی

نفـس و بنـاي   سـاختار  تواند اثر عمیقی بر اعمال مذهبی میاخالق یهودي گذاشت، این بود که
کـه تمـامی مظـاهر    بینی معنادار استمفاهیم نوعی جهانبراساسنظریه لبته این. اعالم گذارد

براساسداند. در حال تأثیرگذاري متقابل فعال و همیشگی بر یکدیگر میمادي و معنوي عالم را
علّی میان کردار آدمیان و تحوالت عالم، منطقی به نظـر ۀبه وجود نوعی رابطاین نگرش، اعتقاد

107.رسدمی

ران یهود رایج شد. این امر تا حـد  کاال بیش از پیش در میان متفقبشانزدهم مطالعۀ در قرن 
یهـود در آن دوران  ۀز بزرگ یهودي در اسپانیا و انحطاط سریع فلسفکزیادي ناشی از ویرانی مر

ه دانشـمندان قبـاالیی بـه    کـ هاي مردم نیز بدین واسطه بود است. گرایش قباالیی در میان توده
قبـاال را بـه   ،ایـن امـر  پرداختند و اساس نظام نمادگرایی قباالیی نوشتن آثار اخالقی معروفی بر 

هاي یهودي قرار داد.آسانی در دسترس توده
انقالبـی  -هـاي عرفـانی   دیدگاهۀرد جدید به قباال در اخالق یهودي تا حد زیادي بر پایکروی

راسـاس بگرایانـه بـود.   بود. نگـاه اسـحاق لوریـا نگـاهی منجـی     )1572-1534(108اسحاق لوریا
خیـر و  هـاي میدان نبرد میـان قـدرت  ۀتا به مثاباست شده جهان آفریده، نمادگرایی عرفانی وي
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و فعالیـت اخالقـی و دینـی    کار نیـ کـ شود. انسان با انجام ه در نهایت خیر پیروز میکشر باشد 
ند.  کاري کبا خدا هم، هاي شرتواند در نبرد علیه قدرتمی

گرایش جدیدي شد و به همۀ مطالبات اخالقـی و دینـی معنـایی    موجب ایجادالهیات لوریا 
یـا  ، ار اخالقـی انسـان  کـ مندانه و هـر  هر عمل فضیلت، لمۀ نمازکهر ، جدید بخشید. در نظام او

ه حامی کعملی شر استیا و ندکه رستگاري و رهایی را تسهیل میکگرایانه استعملی منجی
، طبیعی وجود ندارد. هر چه انجام یـا وانهـاده شـود   عمل ؛قدرت شیطانی در نبرد علیه خداست

آفرینش تأثیر داشته باشد.  ۀبسا در سرنوشت همچهتأثیر معنوي بسیاري دارد و 
دربارة اخالق و خطابۀ اخالقـی  هفده و هیجدهشماري در قرن آثار بییهودیان،پس از لوریا

رفتـار  ، این دوره اوج تأثیر ادبیـات اخالقـی عبرانـی بـر حیـات     کشد. بیندر شرق و غرب نوشت
اجتماعی و فعالیت تاریخی یهود است. الهیات لوریایی مبنایی شـد بـراي نهضـت موعودگرایانـۀ     

و یکهـاي ایـدئولوژی  هر چند نهضت موعودگرایانه وي باعث بحران؛1665شبتاي صبی در سال 
109.پاسخی به آن بودهیجدهخالق حسیدي قرناه کرد شدکاخالقی بسیاري براي این روی

د. اخالق جدید
ه تـا حـد   کـ سانی کنخست دیدگاه هستند؛مدرن داراي دو گرایش ة ورداخالق یهود درعالمان 

مـان  ورزدنـد و خواهـان تـداوم ه   یـد مـی  کهاي دورة پیش از مدرن تأها و ارزشزیادي بر سنت
110ه ربـی اسـرائیل سـاالنتر   کـ هسـتیم » ارنهضت موس«شاهد ها هستند. در این گرایش،ارزش

ایـن  کـرد. در برابـر  تأسیس در قرون نوزده آن را 111نور اسرائیلتاب کة) نویسند1883ـ1810(
112.ه از عصر روشنگري متأثر استک، گرایشی وجود دارد، ردکروی

وجـه  آن در جهان اسالم، یهودیان بـه هـیچ  ها پس ازدر اروپا و مدت1789تا پیش از سال 
ها، هنگـامی خویش نبودند. پس از آن سالمجاز به شرکت در کارهاي فرهنگی و تهذیب جوامع

آنان با شیفتگی زیـاد از آن اسـتقبال کردنـد.    د،شاین امور براي یهودیان ممکن دادن که انجام 
هـایی  ترین ویژگـی یکی از مهم،در امور فرهنگیاین فضاي باز فرهنگی و مشارکت بیشتر مردم

ةکننـد یزکنـد. دیگـر ویژگـی متما   میمتمایزاوسطیهودیت معاصر را از یهودیت قروناست که
هـا و حتـی   هـا، گـرایش  اساس آن، این آیین به جنبشبراي است کهیهودیت این دوران، شیوه

ـدشاعمال میاگونه که در قرون وسطآنـ ،  يوراست. از اینهاي رقیب متعدد تبدیل شدهفرقه
و عقیـده قـرار   ،یـک نظـر  جهـت در گوناگون وجود داشت، ذاتـاً هايدیدگاهاگر هم در مواردي 
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م سـ آیینی وفادار به پلورالیاي است که یهودیت را از ابتداخالف عقیده،گرفت؛ البته این نظرمی
113.داندمی

ي عقیـده  اي از متفکران یهـود کند. عدهجلوه میویژه در مورد اخالق بیشتربه،این وضعیت
دیگـري بـر   گروهکه در حالی؛منطق کانت مستقل و مجزاستاز اخالق واساساًدارند اخالق یهودي 

رو اخـالق کـانتی بـوده، هسـت و بایـد باشـد، مباهـات        دنبالهکامالًاین واقعیت که اخالق یهودي
از طرفـداران ایـن دیـدگاه   115و مـوریتز الزاروس 114موسـی مندلسـون  افرادي ماننـد  کنند. می

116.هستند

میان اخالق و هالخا در اعتقاد متفکران گوناگونۀرابطۀسئلة مدیدگاه ممکن دربارهر گونه
و تـر  ملموسۀآید. نمونمعتبر و رسمی سنت یهودي به شمار میهايو دیدگاهیهودي، کامالً جز

مقـام درایگاه خویش جشود که برهایی مربوط می، موردي است که به حاخامدیگرقابل استناد 
آنـان در برابـر   ؛کننـد مـی کارشناسان موثق، معتبر و مؤثر در شریعت و اخـالق یهـودي افتخـار   

سقط جنین بود، مطـالبی را ارائـه کردنـد کـه     پارلمانی یهودیت که مسئول بررسی حکمۀکمیت
117.آن مسئله در تضاد بودةاین آیین دربارهاي دیدگاهکامالً با عقاید و 

بیش شبیه ومنحصر به خود نیست، بلکه کم،آیین یهودي در این زمینهالبته نظر یهودیان و 
آمـده در دنیـاي متجـدد    یهودیت به مسائل پـیش ةعقایدشان است. واکنش شکنندسایر ملل و

طبیعت و خاصـیت  ةکنندماهیت یهودیت است، منعکسدهندهامروز، به همان اندازه که بازتاب
.  باشدمیتجددگرایی نیز 

هاي اخالقی آیین یهودموزهبرخی از آ
محبت به همنوع

امـل  کنـوع  عشق بـه خداونـد بـدون عشـق بـه هم     «ه کاز شعارهاي بنیادین یهودیت این است 
و لـزوم  انریـ در بحـث دادن عشـریۀ درآمـد بـه فق    ، تـورات هـاي هاین مطلب در آمـوز ». نیست

. شـود دیده مـی ضوح به ون رایاي از مزرعه براي برداشت محصول توسط فقدادن گوشهاختصاص
ه کهمنوعت را مانند خودت دوست بدار. من «ه: کخداوند این مطلب را به جهانیان اعالم فرمود 

کام. اگر تو او را دوست بداري، من امین هستم و به تو پاداش نینوع تو را آفریدهخدا هستم هم
118».ردکمن داور هستم و تو را مجازات خواهم ولی اگر او را دوست نداري،خواهم داد،
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ی از دانشمندان یهودي به نـام هیلـل آمـد و    کپرستی نزد یفرد بتشد، ه گفتهکگونه همان
ام، تمـام تـورات را بـه مـن     پا ایسـتاده که روي یکرد و گفت تا هنگامی کپاي خود را بلند کی

الف).31(شبات، .»نوعت روا مدارآنچه خود از آن نفرت داري براي هم«ل پاسخ داد: بیاموز! هیل
همچون مجموعۀ قوانین حمـورابی و حتیهـا  ، هن دیگرکهاي اخالقی ار با نظامکدر تقابل آش

در تـورات انگیـزة اساسـی اخـالق     ، یـت اسـت  که انگیزة اصلی در آنها حمایت از دارایـی و مال ک
؛ شـود اخالقی میمانع امور غیر،احترام به شخصیتي،روسان است. از اینحمایت از شخصیت ان

توهین و تعدي به عزت نفـس اشـخاص   ،سی خطاب شود. حقوق فردکه به چه کاز ایننظرصرف
ند.  کرا منع می

مانند ریختن خون دیگـران  ، نوع در مأل عامحرمتی به همتوهین و بی، در اخالقیات تلمودي
119.»گیردپریدگی جاي آن را میشود و زردي و رنگسرخی چهره ناپدید می«آید. میشمار به 

تنهـا بـه معنـاي    اسـت،  ه در تلمود تفسیر شدهکگونه آن، مانند حق حیات، هاحقوق انسان
ه به معناي فراهم سـاختن حفـاظی در مقابـل    کبل؛ ایجاد امنیت براي حیات و جان و مال نیست

ه جنبۀ عملی بـه خـود بگیـرد    کنوع بدون اینست. حتی تهدید همتهدید صرف جان و مال نیز ه
ه دستش را علیـه همنـوع خـود    کسی ک«شود. حرمتی و رذالت اخالقی شناخته مینیز نوعی بی

.»شودانسانی شریر خوانده می، حتی اگر به او سیلی نزند، ندکبلند 
شـود: ایـن مطلـب    مـی شامل غیریهودیان نیـز  همنوعلمۀ که آیا این کست پرسش این ااما 

اشـاره شـده اسـت، تلمـود     بدانه در قوانین تورات ک» نوعهم«لمۀ که در تفسیر کصحیح است 
ن ایـن  کـ ل؛پرسـتان افران و بـت کیهودیان است و نه نوع،ه مقصود از همکدهد توضیح میبارها

بـه  تاب مقدس در برخی از موارد باید فهمیده و توجیه شود. که مطالب کتوضیح براي آن است 
ه کـ رد کـ تـه اسـتنباط   کتوان از ایـن ن نمیو انصافاًچه از روي اصول منطق و چه حقاًهر حال،

یشـان خـود توصـیه   کهـم ار بردن و رعایت اصول اخالقـی را فقـط دربـارة   کدانشمندان یهود به
ه در میان هزاران گفتار از صـدها دانشـمند   کنادیده گرفتن توانمیرا نیزاند. این حقیقت ردهک

شوند که در آن احساس محبت برادرانه نسبت بـه افـرادي کـه اهـل     یافت میکمییهود، تعداد 
هاي زنـدگی و تجربیـات تلـخ بعضـی از     رسد. سختیبه نظر نمی،نژاد ایشان نیستندایمان و هم

طرفانـۀ ادبیـات   است. از مطالعه و بررسی بیدهشدانشمندان در گفتارهاي تند و خشن منعکس 
که به طور کلی نظریۀ دانشمندان یهود دربارة اخالقیات جنبـۀ همگـان و   آیدمیچنین برتلمود 
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جهانی دارد و تنها معطوف به افـراد ملـت آنهـا نیسـت. در بسـیاري از انـدرزهاي اخالقـی ایـن         
مخلوقـات خـدا یـا مـردم و     «ۀ آن ه ترجمـ کـ ار رفتـه اسـت   کبه 120»بریوت«دانشمندان کلمۀ 

مخلوقات خدا«توان معناي محدودي براي آن قائل شد. جملۀ وجه نمیاست و به هیچ» هاانسان
به غیریهودیـان  نیز صریحاً اندرز محبوب هیلل بود. البته بعضی از این اندرزها 121»را دوست بدار

غیـر  کرا فریب دهد، حتـی ذهـن یـ   انسان نباید ذهن مردم را بدزدد و آنها«مانند: دارد؛ اشاره 
زیرا ؛یهـودي کتر است تـا دزدي از یـ  هودي عملی شنیعیغیرکدزدیدن مال ی«122؛»یهودي را

همین اصـل  123.»شودحرمتی به نام خدا نیز میغیریهودي شامل گناه عظیم بیکسرقت مال ی
شـده و  ه گـم کـ فتی اگر االغ یـا گـاو دشـمنت را یـا    «یابیم: نیز میاین قانون جامع را در تفسیر

مقصـود  «دربارة این آیه چنین تفسیر شده است: 124».سرگردان است، البته آن را به او بازگردان
».پرست استهودي بتيغیرکاز دشمن، ی

دوســتی و بخــاطر صــلح«ه کــدهــد در بســیاري از مــوارد، تلمــود بــه یهودیــان اجــازه مــی
ه روابط حسنه بین افراد بر هـم زده  کتا آند مشخص قانون پا را فراتر گذارنداز حدو،»جوییصلح

هـاي  ما نباید فقیران یهودي را از برخورداري از خورده ریزمحصـول، بافـه  «گوید: نشود. مثالً می
گونـه گسـترش   این قانون را بـدین 125.»شتزارها مانع شویمکهاي ه و محصول گوشهشدفراموش

معـاش  ، جـوي دوسـتی و صـلح  بخـاطر صـلح  ه ما بایـد  کاند دانشمندان ما چنین گفته«اند: داده
ه به عیادت کطور نیم. همانکینان غیریهودي را نیز مانند معاش مستمندان یهودي تأمین کمس

ه مردگـان یهـود   کگونه نیم، و همانکاز بیماران غیریهودي نیز عیادت رویم،بیماران یهودي می
126».بسپاریمكم به خابا عزت و احترانیم، مردگان غیریهودي را نیزکرا تشیع می

تواضع و فروتنی
ه مغـرور و  کـ س کـ هـر  «:بـر اسـت  کدربارة انسان مغرور و مت،هاها و سرزنششدیدترین مذمت

ر اصول دیـن اسـت، هرگونـه عمـل     کند، منکپرستی میه گویی بتکچنان است متفرعن است،
ه به عنـوان بـت   که مانند درختی کشود و سزاوار آن است ب میکزشت و فسق و فجوري را مرت

س کـ نـد. هـر   کاو بیدار نخواهد شد، و شخینا به خاطر او زاري میكپرستند قطع گردد. خامی
تـوانیم بـا   مـن و او نمـی  «فرمایـد:  دربارة او مـی كه مغرور و متفرعن است، ذات قدوس متبارک
127.»دیگر در جهان به سر بریمکی
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دستگیري از مستمندان
اي اسـت  ه وظیفـه کبل؛ننده نیستکنتنها عملی ناشی از لطف و شفقت احسانرایاحسان به فق

ه عملی عادالنه کند، بلکاري میکوکدادن، او نه تنها نیه هر فرد باید آن را انجام دهد. با صدقهک
ه جهـان و  که از طرف آفریدگار عالم هستی، کانسان وامی است کدهد. همۀ مایملنیز انجام می

است به او تعلق دارد، به وي داده شـده و شـخص بـه وسـیلۀ خیـرات و احسـان،       هر چه در آن 
نـد. تعریفـی بهتـر از آنچـه در     کعطایاي خداوند را به نحو منصفانه میان ابناي بشر تقسـیم مـی  

اعتقاد دانشمندان یهـود دربـارة صـدقات یافـت:     توان دربارةگفتار داوود در زیر آمده است، نمی
ه از دسـت تـو بـه مـا رسـیده اسـت در راه تـو        کـ آیـد و آنچـه   نب تو مـی زیرا همه چیز از جا«

اي ه از صدقه و اعانهکحتی فقیري «ند: کاین قانون تلمود را نیز توجیه میه،این آی128.»ایمداده
س از کـ هـیچ  ،بنـابراین 129».ند، باید خود صدقه و اعانه بدهدکدهند اعاشه میه مردم بدو میک

130.معاف نیستانجام این وظیفۀ دینی 

اريکعدالت و درست
امـا ایـن دو  ؛ اري در ده فرمان دست یافـت کتوان به دو مفهوم عدالت و درسته طور ضمنی میب

شـده اسـت. بـه    اجـرا تري یافته و بیان روشنهشتماسرائیل در قرن توسط پیامبران بنیمفهوم
از این دو مفهوم است. عاموس نبی این دو مفهوم کخداوند نمونۀ اعالي هر ی،نبینظر عاموس

بگذار تا انصاف مثـل آب و عـدالت ماننـد نهـري دایمـی جـاري       «است: هم قرار دادهدر کنار را 
انـدازه بـراي   کدیگرند و هر دو به یـ کمل یکظاهراً این دو صفت م،در یهودیت متأخر131.»شود

ارش کـ ، ار باشـد کدر درون خـود درسـت  ه کـ سی کزیرا ؛ سعادت اخالقی و رفاه بشر مهم هستند
132.نسبت به دیگران نیز مبتنی بر قسط و عدل است

ردار درست و رعایت عدالت به عنوان انگیزة اصلی رفتار انسان محدود به موجودات انسانی ک
ار دانسـته  کشود. مراعات حال حیوانات نشانۀ انسان درسـت ه شامل همۀ مخلوقات میکبل، نیست

و این تنها دربـارة  133.»ر آسایش حیواناتش نیز هستکشناس حتی به فشخص خدا«شده است: 
م اسـت. منـع   کدرستی و عدالت در اخالقیات یهود بر همۀ موجودات حا؛حیوانات صادق نیست

از بـین  «لـی  کنابود ساختن اشیا را تلمود براي اطـالق بـه انـواع اشـیاي مفیـد در قالـب منـع        
135.گسترش داده است134»نبرید
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شـود،  ه بیش از فضایل دیگر سبب امتیاز زندگی اخالقی مـی کاي فضیلت و منقبت برجسته
اري در دادوستد و معامالت بازرگانی است و تلمود اهمیـت بسـیاري بـراي آن    کصداقت و درست

آورنـد، نخسـتین   ه انسان را (پس از مرگ) به دادگـاه عـدل الهـی مـی    کوقتی «قائل شده است: 
136»اي؟ار بودهکنند چنین است: آیا در داد و ستد و معامالت خود درستکه از او میکسؤالی 

اورشلیم بدین جهت «نتیجۀ نادرستی در زندگی اجتماعی در این آیه نشان داده شده است: 
137.»ار از میان آن رخت بربستندکه افراد امین و درستکویران شد 

عفو و گذشت
شـود،  ه از او عذرخواهی مـی که هنگامی کنسبت به او خطایی شده آن است هکوظیفۀ شخصی 

انسان بایـد ماننـد   «اند: اي از او در دل نگاه ندارد. گفتهینهکند و کار را عفو کخطا؛آن را بپذیرد
20(تعنیت،؛»پذیر باشد و هرگز چون درخت سرو و آزاد سخت و خشن نباشدنی نرم و انعطاف

.138»نکرد، او را عفوکاگر همنوعت به تو اهانتی «ب). 

تقدس حیات
ه کآورد. وجود این فرمان ل حیات به وجود میکاهمیتی اساسی براي ،ده فرماناز فرمان ششم 

تا براي تمامی صور حیـات  استتب یهود موجب شدهکدر م» ب قتل نفس شويکتو نباید مرت«
زیرا آنها بر دارد؛مرتبۀ باالتري ،هاارزش و احترام قائل شوند. البته حرمت حیات در مورد انسان

ه جز توسـط خـود خـدا قابـل     کحیات عطیۀ الهی است ي،رواند. از اینصورت خدا آفریده شده
قصاص نیز به امر خداوند و براي ایفاي حقوق دیگران است.139.گرفتن نیست

رويو میانهاعتدال
ده اسـت و  حفظ روش معتـدل بخردانـه توصـیه شـ    دربارةدر سراسر تعلیمات دانشمندان یهود،

عملـی  منزلـۀ بـه  گـذرانی و عـیش و عشـرت،   شی و چه در خوشکافراط، چه در زهد و ریاضت
، »اي قشـنگ خانـه «آور منع شده است. دانشـمندان یهـود بـراي وسـایل خوشـی از قبیـل       زیان

ر و شـادي  کـ راحتـی ف موجـب ه کـ عـواملی  مثابهبه » اثاث منزلی زیبا«و » رويهمسري خوب«
140ند.اارزش بسیاري قائلند،شوخاطر انسان می

گـویی،  ان، پرهیز از دروغنترل زبکمانند: شود؛دستورهاي اخالقی دیگري نیز در تلمود یافت می
141....ناسزا و
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گیرينتیجه
تـاب  کو مبناي ایـن اخـالق نیـز    دارددین الهی سنت اخالقی قوي و مهمی کیمنزلۀبه ، یهود

رفتارهـاي  ةکننـد گـاه قـوانین کنتـرل   هـیچ ،مقـدس تـاب  کدر شدهر چند گفته ؛مقدس است
موضوعات مدنی، جنایی و عبادي موجـود در  بخش مجزا و مستقلی از قوانین مربوط به،اخالقی

توجـه سایر امور اجتماعی و عبـادي  در کناراخالق بهتاب مقدسک، یست. به عبارت دیگرنآن
ه کـ بل؛ دانـد جـداي از اخـالق نمـی   دارد و زندگی اجتماعی و دینی مردمان را چیزي مسـتقل و 

ی جداناشـدنی بـا   شـکل دین و اخالق به ، سازد. از منظر ادیان توحیدياخالق را با آن عجین می
؛ زیراشوداند؛ رفتار صحیح اخالقی همواره در پرتو ذات خداوندي تفسیر میدیگر امتزاج یافتهکی
هاست. در دیـن یهـود   و شایستگیها ه نمونۀ اعالي همۀ خوبیکذات مقدس الهی است ه تنهاک

دین تمایز نهاد. هر آنچه میان اخالق و، توان میان فرامین دینی و اخالقی و به عبارت دیگرنمی
تـۀ  کن.نرایـ به فقکمکحتی موضوعاتی مانند ؛ آیدمیشمار شریعت به ، در تلمود و تورات است

ه از کـ بسیاري وجود دارنـد  هنوز اصول ، رغم تغییر و تحول در آیین اخالقی یهودبه، هکدیگر این
اند.تاب مقدس باقی ماندهکهمان دوران اولیۀ ظهور 

ردن به این سنت غنی اخالقی از کعمل ن، آنچه مایه تأسف و حسرت استهکته پایانی اینکن
بند بـه سـنت حضـرت موسـی    ه به ظاهر خود را یهودي و پایکسانی است کسوي بسیاري از 

دانـد و  ه به ظاهر خود را یهـودي مـی  کشی و برخورد خصمانۀ دولتی کنسل؛ همچنیندانندمی
وت یهویان سراسر دنیا کس، برانگیزترند. تأسفکهاي یهود تالش مییم آرمانکبراي تثبیت و تح

هـا بـا روح   وتکه نه تنها این اعمال و آن سکنسبت به این اعمال غیراخالقی و ضداخالقی است 
با همان اخالق حقوق ، سازگار نیستالسالمعلیهبخش حضرت موسینجاتا و نیز آیینآیین انبی

نیز ناسازگار است.اندردهکه مدعیانش علم کبشري
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