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  كيدهچ

اعمـال در آن   یا نادرسـت یـ  یدرسـت  كمال، ه بر اساس آنکارزش است یۀ نظر ،یاز عناصر مهم در هر نظام اخالق یکی

و فضـایل   با عمـل بـه   یآدمکه محور بوده  تیاارزش از نوع غ یۀنظر ،یهود یگردد. در نظام اخالق ین مییتب ینظام اخالق

گـردد.   مـی  قیصـد  عادل و، مقدس همچون ینیو مستحق عناو یافتهدست  یت خداگونگیبه غا ،یل اخالقیاذاز ر يدور

ـ ید بر اساس منـابع درون  یلوازم و قلمرو مفهوم خداگونگ ياوکه ضمن وااست ک آن بر ،یقن تحقیا نـد آن را بـر   ایفری، ن

ـ  یدر ادوار اخالقـ  یخداگونگرسد،  به نظر می .نمایدل یتحل يهودیارگانه اخالق اساس ادوار چه گـاه  یجا ،یش از مـدرن پ

ـ از نظر يریپـذ یرثأدر دوران مدرن و بـا ت اما رد. کهود حفظ ی یت در نظام اخالقیخود را به عنوان غا اخـالق  ، انـت کات ی

تـوان   یرا م یاز اصالت خداگونگهایی  نمونه ،حال نیبا ا است. ییگرا فهیبه وظ ییگرا تیت از غایدر حال تبدل ماه يهودی

  رد.کن اخالق مشاهده یدر ا

  .گرایی، اخالق توراتی، اخالق حاخامی ارزش، خداگونگی، غایتۀ : نظریها کلیدواژه
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  مقدمه

 یعنـ ي اسـت؛ ی بخش اخبار، شود: نخست می ن برشمردهید يدو ساحت برا ،یرفراگ يبند میتقس یکدر 

صـفات و موضـوعات گونـاگون    ، حـاالت ، ایاشـ  نـده یحـال و آ ، ه در آن درباره گذشتهک نیاز د یقسمت

ن بـه  ین دیه شامل فرامکاست  بخش انشائات ،ینبخش پس. )16، ص1381، (مصباحشود می ارائه یگزارشات

و اخـالق   توان به دو بخشِ می ن بخش رایشود. ا یم یا صفتیا عدم التزام به فعل یالتزام ة مخاطبان دربار

ـ به دنبال پاسخ بـه دو پرسـش بن   ،نمود. دانش اخالق يبند عت دستهیشر مـال انسـان و   ک یسـت ین چیادی

ـ یتوان اخـالق د  یم ،یصۀ اخالقن دو خصیافته است. با توجه به ایمال سامان کدن به آن یرس يها راه  ین

انسـان   یزنـدگ  مـال ک ت ویـ ه غاکـ نیان به ایگزارش پاسخ اد یعنی ینی: اخالق دکردف یتعرگونه  نیارا 

  یافت.ت دست یغا مال وکبه آن  ،ياریتوان در پرتو افعال اخت می چگونهیست؟ و چ

ن یو همچنـ  یمال آدمکت و یغا یستین در چین دیبه گزارش پاسخ ا هم يهودیاخالق  ،اساس براین

 بـه  توجـه  بـا  یاخالقـ  قواعـد  و اصول هر ،گرید يسو شود. از می فیتعر، دن به آن هدفیرس یسان چه

ـ غا از .شـود  یمـ  ریتعب »ارزشیۀ نظر« عنوان بهاز آن  هک شود می صادر ارزش كمال  در یاخالقـ  فعـل  تی

 منـابع  از هکـ  یاخالقـ  نیفـرام  انجـام  بـا  یآدم ،آن اساس بر هک شود یاد می »یخداگونگ« ،يهودی اخالق

 یگونگخـدا شـود. ایـن    خـدا مـی   هیشـب  ،شـود  مـی  استنتاج تلمود و قیعت عهد بخصوص ،یاخالق معتبر

 مـورد  قیـ عت عهـد  در هکـ  اسـت  خداگونه خلقت ،آن و است برخوردار ینیوکت پشتوانه یک از ،یاخالق

ـ آ .سـت پاسخ آنها یپ در رو شود که مقاله پیش االتی مطرح میؤس ،انیم نیا در. است گرفته قرار دأکیت  ای

 در یاخالقـ  یخـداگونگ  قلمـرو  دارد؟ وجـود  یاخالقـ  یخـداگونگ  و ینیوکت یخداگونگ انیم یارتباط

 تنهـا  تیغا نیا هکنیا ای و دارد وجود شدن هیشب انکام ،یاله صفاتهمۀ  در ایآ است؟ سان چه تیهودی

ـ د از خداونـد یابـد؟ همچنـین کیفیـت و مسـیر شـبیه شـدن بـه         تحقق می صفات یبرخ مورد در  دگاهی

ینـد  افرتـدوین   درهـایی   تفـاوت  چـه  يهـود ی مختلـف  ادوار در؟ سـت یچ يهـود ی اخـالق هـاي   آموزه

  شود؟ خداگونگی مشاهده می

 يوجود نـدارد. از سـو   يهودیاخالق  ةربارد ادز ابهامنوشتار مفصل و ، جز چند مقاله یدر زبان فارس

یر زناپـذ یگر یمـ ین ابراهیـ ن دیبه عنوان اولیعت آن، د و شرینار عقاکدر  يهودیق در اخالق یتحق ،یگرد

 تـوان  یمحور بـودن آن مـ   فهیا وظیمحور و  تین غاییو تع هودی یبا استخراج ابعاد نظام اخالقاست؛ زیرا 

محـور دسـت    تیـ غا ینظام اخالقـ  یکبه عنوان  ،یالن آن با اخالق اسالمکا افتراق یو  كبه نقاط اشترا

 و شـود  ی مـی معرف یاخالقاحکام به عنوان هدف  یقرب اله، اسالم یدر نظام اخالقیافت. افزون بر این، 
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ت کمـا را در مشـار   ،ن سواالتیست. پاسخ به اات یهودیمطرح در  یاخالق یخداگونگمشابه ت ین غایا

جهـان   يرو شیاالت پـ ؤجهـان و سـ   یعمـوم  یدر رفع معضالت اخالق یمیان ابراهیادسایر تر با  فعاالنه

  د.رسان می ياریانت ید

  آنهادر  يگاه خداگونگيات ارزش و جاينظر

ـ بی، قواعـد اخالقـ  یی، اصـول مبنـا   ،ارزشیـۀ  نظر شش عنصر مک دست ،یدر هر نظام اخالق ان عوامـل  ی

. )117، ص1394بهمـن،   (حسـینی قلعـه  شـود  ا و توجیه نظام اخالقی مشـاهده مـی  ان ضمانت اجریبی، زشیانگ

و  یو درسـت  يو بد یخوبی، ستگیو نبا یستگیبا كه مالکن معناست یبه ا ،یارزش در نظام اخالقیۀ نظر

 ،رود شـمار مـی   تـرین رکـن نظـام اخالقـی بـه      مهـم  ،صـر ایـن عن  ست؟یردار چکا یفعل و  یک ینادرست

ـ ی ،یگـر نظـام اخالقـ   یه سـطوح د ک يا گونه به ـ پا بـر  یقواعـد اخالقـ   اصـول و  یعن ل گرفتـه  که آن شـ ی

ــامز، اســت ــ117 ، ص1383(ویلی ــات ارزشنظر. )118ـ ــار قســم نظر  ،ی ــه چه ــخــود ب ــات غای ، محــور تی

ی تیهـدف و غـا  ، محور نخسـت  تیات غاینظردر  شوند. محور تقسیم می گرا و حق ، وظیفهمحور تیفضل

ـ با آن هدف و غاها  انانس ياریاختصفات رفتارها و  ،؛ سپسشود در خارج از حوزه اخالق تعیین می ت ی

 شـود و  مـی  شمرده »خوب«، ندکن یمأت را تیآن هدف و غا یاگر فعل ،ین اساسبر هم شود. می دهیسنج

ـ نظرشـود. قسـم دوم،    مرده مـی شـ  یمنف یقاز لحاظ اخال ،یدن به آن ناتوان باشداگر در رس ، ات ارزشی

ه کـ شـود   اکـاوي ابعـاد وجـودي انسـان ادعـا مـی      ضمن و ،یاتن نظریدر ا است. محور لتیات فضینظر

گـاه  هر ،اسـاس  ینابـر  دارد.ی و ابعاد انسان یوانیاعم از ابعاد ح ،او يشه در ابعاد وجودیانسان ر يرفتارها

در ریشـه  گاه رفتـار او  ی او مثبت است و هررفتار اخالق ،شه داشته باشدیاو ر یدر ابعاد انسان یرفتار آدم

یـت و هـدف   غا يبه جا ،یاتن نظریدر ا است. یمنف یرفتار او از لحاظ اخالق ،داشته باشد یوانیابعاد ح

  شود. فعل از لحاظ اخالقی ارزیابی می ،نسته شده و طبق آیشه فعل نگریبه ر ،فعل

گرایانه قرار دارند که براي ارزیابی اخالقی رفتـار،   نظریات وظیفه نظریات ارزش، ،در دسته سوم

دهند. به عبارت دیگـر، اگـر ایـن رفتـار      بلکه خود فعل را مورد توجه قرار می ،نه غایت و نه ریشه

اخالقی، وگرنه غیراخالقی است. مرجع این وظیفه متفاوت اسـت. برخـی    ،مطابق وظیفه بوده باشد

. در برخی )101، ص1362(ژکس، دانند رجع صدور این وظیفه را عقل عملی میم ایمانوئل کانتمانند 

(فرانکنـا،  شود منزله وظیفه قلمداد می دستور خداوند و امر و نهی او به ،مانند نظریه امر الهی ،نظریات

 ،شـود کـه بـر اسـاس آن     محور نامیده مـی  نظریات ارزش، نظریات حق ،. دسته چهارم)72، ص1383
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ق، معتقدند رفتار اخالقی رفتاري است که در آن حقوق موردنظر رعایـت شـده   ضمن تعریف حقو

باشد. اگر در رفتاري حقوق انسان و یا دیگر موجودات در نظـر گرفتـه نشـود، آن رفتـار اخالقـی      

نخواهد بود. به عبارت دیگر، خوبی و بدي و بایستگی و نبایستگی، پس از تعریـف حقـوق شـکل    

  .)12، ص1381(داروال و همکاران، آن کنند و نه پیش از پیدا می

ـ  یان شـرق یدر اد یاخالقهاي  گذرا به ساختار نظام یبا نگاه را آنهـا  تـوان نگـاه غالـب     ی، مـی و غرب

هـود بـه صـورت    یه اخـالق  کنیبا توجه به ا. )120، ص1394بهمن،  (حسینی قلعهانه دانستیگرا تینگرش غا

 یـک بحث از ابعاد آن بـه عنـوان    ،گرا بوده است عملیشتر خ بیمند عرضه نشده است و در طول تار نظام

ـ به ا ،ین امرشه ایر ندارد. چندانیسابقه یه ارزش در آن، نظر یستیو پاسخ به چ ینظام اخالق ن موضـوع  ی

 ،. بـا ایـن حـال   )151، ص1995 ،یعقوب(مند است تا نظام یکشتر ارگانیب ،یهود یکالسکر که تفکگردد  یبرم

و مـدرن و بـا توجـه بـه      یفلسـف ی، حاخـام ی، تـورات ة دور خالق یهودي، یعنیدر میان ادوار چهارگانه ا

را مدرن اخـالق یهـودي پیشـا    توان تون میشنایی و آثار عقلی یهود میم، قیدر عهد عت یاخالقهاي  آموزه

  .نامید» گرا غایت«

و گـاه   »یخـداگونگ «ه از آن گاه کدارند  یت اساسیغا یک يراه به سوها  آموزههمۀ  ،ین اخالقدر ا

وگرنـه از لحـاظ   » ارزشـمند «اگر فعلی اخالقی توانست این غایت را تـأمین کنـد،    شود. می ادی »تقدس«

نظریـۀ ارزش در   ،کانـت است. البتـه در دوران مـدرن و بـا تأثیرپـذیري از نظریـات      » ارزش بی«اخالقی 

  گرایی سوق پیدا کرد. اخالق یهودي دچار دگردیسی گشت و به وظیفه

  ياخالق يخداگونگ يمبناي نيوكت يخداگونگ

ـ بـه ا ؛ شناسی یهود دارد با انسان یمیارتباط مستق یت اخالقیشناخت غا یهود،ن یدر د ه ابتـدا  کـ ن معنـا  ی

 يارهـا ک اخـالق راه ، دارد تا در مرحله بعـد  یازاتیامت ات ویچه خصوص یهود،دگاه یم انسان از دید بدانیبا

ـ  ر تـورات یـ هود بر محور تعبی ین اخالقیفرام .ندکان یب را یخالقاهاي  آل دهیدن به ایرس يبرا یعمل  یمبن

و خدا گفت انسان را به صـورت  «ي شده است: زیر یپ، ده شده استیانسان به صورت خدا آفره ینکبر ا

وانـات  یح یا و پرندگان آسمان و بهائم و بـر تمـام  یان دریم تا بر ماهیسازگار با شباهت خود بساز، خود

را بـه صـورت خـدا     هـا  اناو انسـ  د.یـ ومت نماکخزند ح می نیزم ه برک ینن و همه خزندگایزم یوحش

نش انسان بـه صـورت   یبر آفر ش مجدداًیداینهم سفر پ ن در باب پنجم ویچن. هم)27و26: 1(پیدایش  دیآفر

، زدیـ ه خون انسـان را بر کهر «؛ )1: 5پیدایش»(دیه خود آفریانسان خداوند را شب: «د شده استأکیخداوند ت

  .)6: 9(پیدایش»را خداوند انسان را به صورت خود ساختیزیخته شود؛ دست انسان ره ب يخون و
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اختصـاص بـه   ، »نش آدم به صـورت خداونـد  یآفر«ه منظور از شود ک مطرح مین پرسش یا ،در ابتدا

شـود؟ از عبـارات مختلـف عهـد      مـی  ینوع انسانشامل  ت داشته ویه عمومکنیا این انسان دارد و ینخست

ق یه مصـاد یـ لکه شـامل  کـ بل ،ین انسان نبودهنش خداگونه مختص اولیه آفرکرد کتوان برداشت  می قیعت

انسـان   يتحقـق سـرور   يبرا یرا به عنوان عامل »یخداگونگ« خداوند وصف ،رو نیای است. ازنوع انسان

دات ر موجـو یمستحق تسخ ،که انسان به خاطر شباهت با خداوند يا گونه بهبرد،  می بر همه موجودات نام

  .)27: 1(پیدایشگر استید

ـ  ،یـد ز را به امـر خـود آفر  یخداوند همه چ«د: یگو می ه فوقیر آیدر تفس راشی دسـتان   آدم را بـا  یول

مــن  خــود را بــر ســرهــاي  تــو دســت« هکــچنانچــه در تــورات آمــده اســت  رد.کــش درســت یخــو

ه کـ پـس خداونـد    فرد است.ه از افاضه قدرت به آن یناک ،گذاشتن دست بر سر. )5: 139(مزامیر»يا گذاشته

 آنهـا  ان واگـذارد تـا بـر   یرا به آدمآنها  ومتکاز اداره ح یخواست تا بخش ،ین استو زم ها انم آسمکحا

ـ بـا جزئ  ،کتـاب مزامیـر  در باب هشتم  یو بلندمرتبگ ين برتریا. )342، ص1370(ژیلسون، ابدیسلطه  ات ی

ش یرام خـو کا و تاج جالل و یمتر ساختک یکاو را از فرشتگان اند« ده شده است:یشکر یبه تصو يشتریب

 .ينهـاد  يو ير پـا یـ ز را زیـ و همه چ يدست خودت مسلط نمود يارهاک. او را بريرا بر سر او گذارد

هـاي   ه بر راهکا را و هر آنچه یان دریو ماه ن بهائم صحرا را. مرغان هوایچنتمام گوسفندان و گاوان و هم

  .)8ـ5: 8(مزامیر»ندک می ریآب س

هم به خلقت خداگونه انسان اشاره شـده اسـت. از جملـه     ییفایرکتب آپوکدر ی، تب قانونکاز فراتر 

 بـر  ورد تا سپس او را بـه آن بازگردانـد.  آبر كخداوند انسان را از خا« م:یخوان می بن سیرا یشوعتاب کدر 

ـ به ز ،ین استه بر زمکآنچه را  مشخص را مقدر ساخت. ین و زمانیمع ییان روزهایآدم شـان   طرهیر سـ ی

، پیـروز  3ــ 1: 17بن سـیرا   (یشوع»دیش قدرتمند ساخت و به صورت خود آفریشان را همچون خویدرآورد. ا

ـ انسان به خـدا را ا  ینیوکشباهت ت ،حکمت سلیمانن در یچنهم. )480ـ479، ص1380سیار،   انیـ گونـه ب  نی

د آورده یـ ش پدیاز ذات خـو  یده است و از او صورتیآفر يریناپذي فسادرا برا یخدا آدمي، آر« ند:ک می

ـ ا، حکمت سلیمانتاب ک یاز نسخ خط یدر برخ. )354همان، ص؛ 23: 2مان(حکمت سلی» است ن سـخن بـه   ی

ت یده و او را بـه صـورت ابـد   یآفر یجاودانگ يخداوند انسان را براي، آر« ر درج شده است:یصورت ز

صـراحت وجـه شـباهت     ،یمانن قرائت از مـتن سـل  یا. )182، ص 1939، گوداسـپید (»خودش رقم زده است

ت یخصوصـ ، »صـورت خـدا  «مـراد از   ،اسـاس  ینا. بـر نـد ک ی مـی معرف یانسان و خدا را بحث جاودانگ

ا یـ مـرگ بـه دن  ، سیبه حسد ابلـ  ن آمده است:یچنینا يبعد در سطورحال،  نیبا ا انسان است. یجاودانگ

۹۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ان بـه دو گـروه   یـ عبارات آدم ،ینابر اساس . (همان)»آن را خواهند آزمود ه در حزب او هستندکآنان ، آمد

باشـند و در   ی مـی صـورت الهـ   يه در سمت و سو و جانب خداوند و داراک یگروه. 1 اند: م شدهیتقس

ره فنـا و  یـ وارد زنج ،ین خاطربه هم و طان هستندیه متعلق به شک یگروه. 2؛ مانا و جاودان هستند ،یجهنت

جـه  یو در نت یذاتـ  يا صـه یرا خص یت جاودانگیصوصتوان خ نمی ،ن عباراتیبر اساس ا اند. شده ينابود

ه بـر طبـق اراده و   کـ اسـت   يارکزیت تنها از آنِ افراد پرهین خصوصیاید گفت: ه باکبلی دانست، همگان

  برجسته محروم هستند. یژگین ویان از ایاران و عاصکگنهرو،  . ازایننندک می تکحر یت الهیرضا

انسـان نظـر    ینیوکت یبه خداگونگی، از منظر خاص يهودیلسوف یف یکبه عنوان ، فیلون اسکندرانی

ه از کـ شـه اسـت   یاو از متاع عقل و اند يمند بهره ،»خداگونه بودن انسان«منظور از دارد. او معتقد است: 

ـ   یاو در تفسـ . )135ـ134ص ، 1995، یانگ(ندک می ادی» یروح عقالن« آن با عنوان ی بـر  ر عبـارت تـورات مبن

ده اسـت.  یانسان دم ینیات را در بیه خداوند روح حکند ک می ن برداشتیچن، خلق انسان به صورت خدا

بـه   هـا  انانسـ  یعنـ ه کار بـرده اسـت؛ ی  نش بیا عامل در آفریرا به عنوان واسطه » يابد«لمه ک اما خداوند

ه کـ اسـت   يلوگـوس مهـر  ، در واقـع اند.  لمه و لوگوس ساخته شدهک یعنی، یثان يه خدایصورت و شب

ـ  ،یناکـرده اسـت. بنـابر   ت انسـان ثبـت   یصورت خود را بر شخص ،ه آنیلخداوند بوس آن ی، روح عقالن

یـن صـورت اثـر    ه اها انسان از آن برخوردار است. ازآنجاکـ تن، ر مخلوقاتیه بر خالف ساکاست  يزیچ

  .)1(همان، ص در خود داراست یعیرا به طور طب یصه جاودانگیخصلوگوس و جاودانه است، 

ریعت یهود، فلسفۀ برخی فرامین بـه صـراحت پاسداشـت خـداگونگی     جالب اینکه حتی در ش

اي که براي تشکیل خانواده تالش  معتقد است: یهودي شولحان آروختکوینی آدمی بیان شده است. 

ارج  انـد، بـی   ها به شکل آن آفریده شده کند، مانند کسی است که صورت خدا را که همه انسان نمی

  .)225، ص 1385(آنترمن، بداند

ن شـباهت  یـ ده شده اسـت. ا یفرآانسان به صورت خداوند  ینیوکث تیاز ح ،ر اساس آنچه گذشتب

همـه  یر، ن تفاسـ یـ و قـدرت. برطبـق ا   یماننـد جـاودانگ  ی را برتابـد،  مختلف ین است معانکمم ،ینیوکت

آورده ر دریر خود را به تسـخ یه غکن قدرت را دارند یه اکنیا ایجاودانه هستند و  همانند خداوند ها انانس

 یخودشناسـ  مـال و کن از کن درجه ممیسب واالترککه دهد  می نشان تین واقعیو بر آن مسلط شوند. ا

 ةتـوان شـالود   ین سخن را میا ه گرداند.یان به خداوند شبکه خود را تا حد امکن است یدر ا ی،آدم يبرا

مسـیحی،   هیون اولاز گذشت قرپس دانست.  يهودیهوه در اخالق یه شدن به یو شب یاخالق یخداگونگ

امـل  کانسان  قائل به ،یه به عرفان اسالمیشب یدر طرحی، ار عرفانکبا اف ییشنافالسفه یهودي به واسطه آ
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، 1381(شـنکایی،  اسـت  یت صـفات الهـ  یمظهر آن، ت بارزیه خصوصکشدند  »آدام قادمون«ا اصطالحاً یو 

ـ بارو،  نیا. از)182ص ـ کـ  کـرد  د اذعـان ی  یو خـداگونگ ی) خَلقـ  یگونگ(خـدا ینیوکت ین خـداگونگ یه ب

خـود را برجسـته    ۀفیوظ تاًیماه يهودیوجود دارد و اخالق  یمیارتباط مستق ،ی)خُلق ی(خداگونگیاخالق

  داند. می ت اویو شخص یردن خلقت خداگونه انسان در زندگک

  ياخالق يقلمرو خداگونگ

ي بـرا  ییهـا  یژگیهود چه وین یدر دگفت: د یباي شباهت به خداست، هود برای ین اخالقیه فرامکآنجااز

آنهـا   از یا بعضـ یـ ل و کخواهند به  می ،يهودیشخص  ه بر اساس اخالقکشمرده شده است خداوند بر

اصـل   یـک ن یـ و ا واحـد متعـال اعتقـاد دارد    يه بـه خـدا  کـ  اسـت  يدیتوح ینیت دیهودیابد. یدست 

  .)31 ، ص1 ، ج1384(پیترز، ق استیر در عهد عتیناپذ خدشه

نخسـت  . )181ـ172 ، ص1381(شنکایی،  به خدا نسبت داده شده است يصفات متعدد ،یهودات یدر اله

ماننـد   ،یهودخ یاز تارهایی  انشد در دورموجب ن نوع شناخت یشود. امتداد ا ی تأکید میهیبر صفات تنز

ـ بـر اله ، میمـون  ابـن ت یـ ت انـدلس بـه محور  یهودیو  فیلونت یه به محوریندرکت اسیهودی  یات سـلب ی

ه کـ شـد  موجـب  ت یبخصوص جسمان ،يبر مبرا بودن خداوند از صفات بشرتأکید  شود.کید تأ خداوند

 كسـلو  ید طـ یـ ت شـخص متخلـق با  یهودیدر یت نشود؛ زیرا حیمنتج به تجربه مس يهودی یخداگونگ

، شـده  ینیت خداوند زمیحیدر مسیه او شود. درحالیکه شب يرده و در مواردکخدا صعود  يبه سو یعمل

  شوند. یی میح خدایونت در مسکبا عشق و س ها اننسمتجسد گشته و ا

 ،رود شمار مـی  ي بههودین منبع اخالق یتر ه به عنوان مهمک ،یقدر عهد عتی، جابیاما در مورد صفات ا

ـ  و یاختصاصیرو صفات غ یتوان به دو دسته صفات اختصاص می صفات خداوند را ـ ی م یتقسـ  یا اخالق

وتـاه  ک یه شدن بـه خـدا در صـفات اختصاصـ    یت انسان در شبدسهرچند . )499، ص1381(محمدیان، نمود

  تواند خداگونه شود.   می انسان یاختصاصیردر صفات غاما  ،است

  خداوند عبارتند از: ین صفات اختصاصیتر مهم

  .)12ـ7: 139(مزامیریانکم و همه یزمان حضور مطلق و همه. 1

  .)6ـ1: 139(مزامیرریعلم مطلق و فراگ. 2

  .)17: 32(ارمیاراگیر که به واسطه آن بر تمام موجودات و مخلوقات حاکم و مسلط است. قدرت مطلق و ف3

  .)28ـ25: 102(مزامیريریناپذیت و فناابد. 4

۹۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

گـام  تواننـد بـا    یمـ  هـا  انه انسـ کدارند قرار  یاختصاصیرغ یصفاتی، ن صفات اختصاصیادر مقابل، 

بـا  وگو  گفت در یحضرت موس یوقت ،یقعهد عتهوه شوند. بنابر یه یش شبیش از پیب ،آنها رینهادن در مس

ـ فرما مـی  م. خداوند در پاسـخ یچه بگو، نندکال ؤنام تو س ةاگر مردم از من دربارید: گو می خدا ـ اه« د:ی ه ی

پاسـخ  امـا   ،کـرد ت خداوند یال از ماهؤس ینجا موسیدر ا. )14: 3(خروجهستم آنچه هستم یعنی ؛»هیاَشر اه

ـ ا. اما ت استیهودی يخدا یافتنین ت دستیمر نشان از ماهن ایا است. یخداوند از سنخ هست  ن خـدا را ی

ه کـ بر خالف صفات ذات ، )618، ص2، ج1374؛ بـوش،  130، ص1381، تیواري(توان از راه افعالش شناخت می

ـ     ، میخداوند بودند یصفات اختصاص ـ ازی و دسـت ی توان صفات فعل را بـه عنـوان صـفات اخالق  یدنی

 يبـه معنـا   ،یـن صـفت  انسان با خداوند در ا كه اشتراکاست روشن  رشمرد.ت بیهودین ییخداوند در آ

 ،یـت هودیسـت. در  یردن هماننـد خـدا ن  کقادر به محبت  یچ انسانیهیست؛ زیرا نآنها  سه بودنیقابل مقا

 ةدربـار  پروفسـور بـاهم  اسـت.   ینـده از صـفات اخالقـ   آک ییش از همه به عنوان خدایمفهوم خداوند ب

 یاخالقـ  يوجـود  ه اساسـاً کخدا وجود دارد  یکند: فقط ک می هود اظهاری يخدا یقاخال عت اساساًیطب

داشـته   یاخالقـ  يا ه بـا او رابطـه  کـ نـان انتظـار دارد   آدارد و از  یاخالقـ  يا رابطـه  هـا  انه با انسـ کاست 

  .)250، ص 1971، باهم(باشند

ـ با یخـداگونگ  يدر راسـتا  یه آدمـ ک ،ی خداصفات اخالق ن بستهیتر املک  ،ان متخلـق شـوند  د بـد ی

خـود را   ،کـرد و در آن آن را ظـاهر   یخاص خود بر حضرت موس یه خداوند در تجلکاست  یصفات

ین قـت و محبـت و در عـ   یسرچشـمه عشـق و حق  ، ننده گناهان، عفوکبخشنده، میرح يبه عنوان وجود

م و رئـوف  یرح يخدا، هوه، یهوهی: «ندک ی میاران بدون توبه معرفکگنه يننده از خطاک یراغماضغ ،حال

ان و گنـاه  یشـود و آمرزنـده خطـا و عصـ     می ه رحمت او شامل هزاران نفر، کنندهک یرخشم و احسانو د

پـدران را بـر پسـران و پسـران پسـران       يایـ ه خطاکبل، سزا نخواهد گذاشت ین گناه را هرگز بکل، است

  .)6:34(خروج، »شان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفتیا

ـ  یـ در مگفت: توان  گوناگون، میبه صفات  با وجود اتصاف خداوند دو  ،ی خداونـد ان صـفات اخالق

ه شـدن بـه خـدا هـم بـر      یر شـب یو سـ ی ن اخالقیقرار گرفته است و فرامتأکید  ش از همه موردیصفت ب

  اند: افتهیدو صفت سامان  نیاساس ا

 يخـدا ، وههـ یه کـ ح شده است یق تصریاز عهد عت يخداوند: در مواضع متعدد یو مهربان یبخشندگ. 1

و  103:8، مزامیـر 9: 30، دوم تـواریخ  31: 4، تثنیـه  8: 34(خـروج ر خشم اسـت یم و رئوف و دیل رحیاسرائ یبن

بـه   رده وک يگران همدردیه خداوند در برابر رنج دکح شده است ین تصریچنهم. )13: 2، یوئیل8: 145
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 كانسـان تـدار   يبـرا  بخشش و نجات را ،خداوند بر اساس رحمت خود اق دارد.یاشتآنها  به کمک

ه کـ بل، نسـاخت  كشـان را هـال  یا، شان را عفو نمـوده یش گناه ایاما او به حسب رحمانت: «ده استید

ن یتـر  از مهـم . )34: 78(مزامیـر »خـت ینگیش را برنیخشـم خـو   یتمام، دهیبارها غضب خود را برگردان

اد یـ ن وصـف  یـ رها با اه خداوند باک يا گونه به ،ی اوسترخشمید صبر و ،ی خداوندمهربانهاي  جلوه

ـ   ،کتـاب مقـدس  بر اسـاس  . )18: 14و اعـداد  34: 6(خروج از جمله، شده است ن یـ ن بـار ا یخداونـد اول

ه حـق  کـ نیه با وجود اک يا گونه به ،پس از گناه آدم و حوا نشان دادت خود را در باغ عدن و یخصوص

تـاب  کعبـارات   ین از برخـ یچنـ م. ه)17: 2(پیـدایش ردکار را نکن یاما ا ،ندکداشت آدم و حوا را نابود 

گـو  . گرانـه دارنـد   و اصالح یبیدأت ۀجنب تاًیماه ،که شرور و مصائب عالمرد استنباط کتوان  می مقدس

ب فرزنـد  یـ دأاصـالح و ت آن  ییه هدف نهـا کمهربان هستند  يپدرهاي  هات سرزنشیه مانند تنبکنیا

  .)11: 3مان، (امثال سلیاست

عـدالت   د قـرار گرفتـه اسـت.   أکیـ ق مـورد ت یدر عهد عت يا ژهیه طور وهوه بیعدالت خداوند: عدالت . 2

ـ ابد و بـه ا ی ی میخاص یجلوه و برجستگیرد، گ می نار صفت رحمت خدا قرارکدر  یوقت خداوند ن ی

بـر  . )8: 34(خروجعدالت او نخواهد شد يت خداوند هم مانع اجرایرحمان یحتیز چ چیه هکمعناست 

المـش  که در کـ رد و هر آنچـه را  کش عمل خواهد ید خویو وع خداوند به وعده ،ین صفتاساس ا

  :ت خواهد رساندیبه فرجام و فعلکرده است، ار کآش

ـ هرگز داخل نخواه، ن گردانمکه شما را در آن ساکردم که درباره آن دست خود را بلند ک ینیشما به زم د ی

، غما بـرده خواهنـد شـد   یه به کد یگفتآنها  ه دربارهکاما اطفال شما . نونبن  وشعیفنه و بن ی البکشد مگر 

شـما در  هـاي   ن الشهیکل. خواهند دانست، دیردکه شما رد کرا  ینیشان زمیرد و اکشان را داخل خواهم یا

ـ بـار زنا ، ن صحرا چهل سال آواره بـوده یپسران شما در ا. ن صحرا خواهد افتادیا شـما را متحمـل    يارک

  ).33ـ31: 14د(اعدادهاي شما در صحرا تلف شو خواهند شد، تا الشه

بـر  «همچنین در دعاهاي مختلف مزامیر بر عدالت الهی تأکید و بلکـه بـدان اعتمـاد و توکـل شـده اسـت:       

کنم...؛ زیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست دارد و راستگویان روي او را خواهنـد   خداوند توکل می

رایش عامی در کتاب مقدس وجود دارد کـه بـر   هاي اخالقی واضح، گ ). به غیر از فرمان7ـ1: 11دید(مزامیر

ورزد. ازآنجاکه ذهن عبرانی بر اساس ایمانی پرورش یافته بود که از خداي عادل سخن بـه   عدالت تأکید می

توانسـت از   داد، لـذا نمـی   هاي هر فـرد بـه او پـاداش مـی     راند؛ یعنی خدایی که به اندازة شایستگی میان می

کتـاب ایـوب را بـه     ،بر ایوب و تصور عادالنه از خدا رهایی یابد. همین نکتههاي واردشده  تناقض میان رنج

  .)86، ص1385(اپستاین، ترین کتب در باب صفت عدالت الهی تبدیل نمود یکی از برجسته

۹۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ه کـ  ،»پادشاه«و  »پدر«لمه کدو  ،رود شمار می ی بهصفات الهترین  مهم ،ین دو صفتااینکه  با توجه به

 يبـرا ، )Father(لمه پدرکهود استفاده شده است. یدن خداوند در ینام يبرا ،کور داردذاشاره به دو صفت م

 ،هـوه ی کیتاب مالکدر . )16: 63(اشعیاار رفته استکق به یهوه در عهد عتیو شفقت  یمهربان يرساندن معنا

، پسـر « نـد ک مـی  وهشکبه خود ن یاحترام یخاطر ب هل را بیاسرائ یبن، رحمت پدرانه خود يآوریادضمن 

جاسـت؟ و مـن   کپدر هستم احترام مـن   پس من اگر د.ینما می ش را احترامیخو يآقا، پدر خود و غالم

 ریـ ه اسـم مـرا حق  کـ  یاهنانک اي ند.ک می لمکوت به شما تیهوه صبایجاست؟ کبت من یه ،اگر آقا هستم

وجـه پـدر    ،یتحیسـ بعـدها در م . )6: 1(مالکـی م؟یا ر شمردهید چگونه اسم تو را حقییگو می د ویشمار می

خـاطر گنـاه    هه فرزند خود را بکماند  ي میپدرمثابه  به شد خداوندتأکید  بودن خداوند را برجسته گشته و

خـود   يه او را بـه سـو  کـ شـد  یندیب يریخواهد تدب می ر اوست وکبه ف دائماًراند. اما  می از حضور خود

ه کـ نـد  ک تأکیـد مـی   عـدالت اسـت و   يمعنـا رسـاندن   يبرا )The King(لمه پادشاه، کبازگرداند. در مقابل

و  يابـد  ین پادشـاه یه اکشود  می حیق تصریدر عهد عت هوه است.یاز آن  اصالتاً یمرانکو ح ییفرمانفرما

؛ )16: 10(مزامیـر خواهنـد شـد   كن او هـال یاز زمها  امت، شهیهم يخداوند پادشاه است برا: «ماندگار است

ـ ا د تا پادشـاه جـالل داخـل شـود!    یبرافراز يابد يدرها يا !دیخود را برافراز يسرها، ها دروازه يا« ن ی

  .)12: 12اول سموئیل ؛10و9: 24(مزامیر»وتیهوه صبایست؟ کیپادشاه جالل 

ـ اقتران اعجازگونـه ا  ،یت مهم استهودیآنچه در نگاه به صفات رحمت و عدالت در  نـار  کن دو در ی

ه هـم عـدالت و هـم    کـ  يا گونـه  بـه  ،دانـد  مـی  از خودیامتترین  آن را برجسته يهودیه اخالق کهم است 

ه کـ هـود نشـان داده اسـت    یخ یشـوند. تـار   بیان میخدا  يصفت واحد برا یکهر دو به عنوان  ،رحمت

ش است. محبت خدا به مردمش و عالقـه او بـه اصـالح و    یدر انتظار اصالح قوم خو يخداوند با بردبار

ـ ی ،راه نجـات  آید کـه او  به دست میقت ین حقیاز ا ،آنان يرستگار م داده یتعلـ آنـان   تـورات را بـه   یعن

شـود   مـی  گفتـه  ،ینخداوند است. بنابراهاي  از خواسته يرویپ يهودیهر فرد  یقیحقۀ فی. چون وظ؛است

 مقـدس هسـتم.   و كپـا ، شما يرا من خدایزید؛ زگار باشیه پرهک دهد می فرمان يهودیه خداوند به هر ک

دهـد. او همزمـان    مـی  ت به بندگان خود پاداش و جزایاما در نها ،گرچه خداوند بردبار و بخشنده استا

او هـم پـدر و هـم پادشـاه      ،زمان یکهود در ین یدر د، رو نیاي جزادهنده است. ازمحبت و خدا يخدا

ة دربـار  ،یمـان آل يهـود یلـه بـزرگ   أن متیخر، آروزنترایگ فرانس. )130، ص1381(تیـواري،  شود می خوانده

  ید:گو می نیچن يهودی يبخش خدا عت توازنیطب

ه با خضوع بـه  کشود  می اما خواسته محبت است. يجزا دهند و خدا يمردمش همزمان خدا يخدوند برا
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 شگرف رحمت او بر ترس خود غلبـه  يا دن نشانهیفرزندانش با د یوقت ،ین حالم و در عیعبادت او بپرداز

ـ آکننـد،   می شود. هر گاه متون مقدس به عظمت او اشاره می شادمانکنند،  می ـ   يات بعـد ی از  کبـدون ش

ز (رنـج  یش به نام او و نیاین دعا وی، ار قربانکشهاي آ نشانه ۀند. او خواستار عرضیگو می مت او سخنیمال

ـ  ییگرمـا  ه با شور وکخواهد  می هر دو را خرد شمرده ،و محنت روح ما) است و در همان حال و  یدرون

نام او انجـام گرفتـه    يبرا ،ببرد یس نتواند پکچ یه هک يا انهیه خود و اعمال عادالنه مخفیبا عشق به همسا

  ).305ـ304، ص 1953، ویگ روزناست، او را تکریم کنند(

یهـوه اشـاره شـده    بـه  » خداوند خـدا «خداوند با عنوان  ،یقش در عهد عتیدایاز عبارات سفر پ یدر برخ

  اند: ن گفتهیچن یبرخ ،یبکین اسم تریه ای. در توجاست

ـ دمآگناهـان   ،نمکه اگر عالم را تنها بر اساس اسم رحمت خود خلق کن فرموده است یچنذات قدوس  ان ی

ـ م با انهریار خواهد شد و اگر آن را بر اساس صفت عدالت سختگیبس چگونـه عـالم دوام خواهـد     ،ینمافری

. ی خواهـد مانـد  ن سان عالم باقیرد و بدکپس آن را با هر دو صفت عدالت و رحمت خلق خواهم  آورد؟

آید که در ذات خود هم حاکمی عادل و هم پدري مهربـان اسـت(تیواري    یم هود به نظری يخدا ،رو نیااز

  ).132، ص 1381کدارنات، 

 ین صـفات اختصاصـ  یچنـ ی و همهـ یفراتـر از صـفات تنز  تـوان گفـت:    می ه گذشتکبا توجه به آنچه 

ه کـ  يا گونـه  به ،زند می دور ت بر حول دو محور عدالت و رحمتیهودیدر  یاخالق یخداگونگ، خداوند

ه انسـان  کـ نیرا دوشادوش هم به منصه ظهور برسـاند. ا  ید بتواند عدالت و رحمت الهیشخص متخلق با

  بیان آن هستند.دار  هود عهدهی ین اخالقیفرامکه  ،ی برسداخالق ین خداگونگیتواند به ا یچگونه م

  ياخالق يخداگونگ يقلمرو زمان

ـ ا یقلمـرو زمـان   ،ی مطرح استاخالق یداگونگخدر قلمرو ه ک يگریال دؤس اسـت. بـه    ین خـداگونگ ی

 دایـ ه پـس از مـرگ هـم ادامـه پ    کـ نیا ایشود و  می ا بستهیدر عالم دن یند خداگونگایا فریآ ،یگردعبارت 

مـتن  تـرین   یاصل دارد. یت در باب جاودانگیهودیشف نظر کبه  یبستگ ،ؤالن سیبه اپاسخ ند. نوع ک می

ـ نـدارد. در د  هـا  انانسـ  یشخص یجاودانگ ةدربار کالم روشنی ،ار خمسهاسفیت، یعنی هودی  ین باسـتان ی

ـ ا گمان بر ،نیالنهر نیب یان باستانیهمانند اد، لیاسرائ  يبـه وجـود  ، ه شـخص پـس از مـرگ   کـ ن بـود  ی

ان کـ ن میـ ق از ایابد. عهد عتی می تنزل ،یسته قابل بازگشت نک ،ینریز یار در جهانیهش مهیگونه و ن شبح

ه در کـ را است یروح نام یکه انسان کن نبود یق بر ایانت عهد عتیبرداشت د ند.ک می ادی )Sheool(ئولبه ش

ـ انسان زنده  یک دانستند. یی میدم خدا ك وزنده از خا یه او را مخلوطکبل ،کرده استحلول  یجسم ا ی

گـاه  یده انسـان بـه جا  دهنـ  لکیعناصر تش ،به هنگام مرگازمند بود. ین دو عنصر نیبه ا ،یستنز ينفش برا

گـر  یلـذا شـخص د  گردد.  ین برمیو جسم به زم كخدا و خا يروح به سو یعنی ؛گردند ینخستشان برم

۹۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

نخواهـد   یه در شـئول بـاق  یسـا  یـک جز  يزیموجود زنده وجود نخواهد داشت و از او چ یکعنوان  به

ـ بـه پا  یاخالقـ  یگنـد خـداگون  ایفر هـن عمـالً  کن برداشت یبراساس ا. )298 ، ص1380چایدستر، (ماند ن ای

هـایی   شـود و حتـی گـروه    اگرچه شاهد محکمی بر اعتقاد به معاد در کتاب مقدس یافت نمـی  .رسید می

توان استنباط کرد کـه   اما از برخی از آیات قرآن می ،مانند صدوقیان بر همین اساس، منکر رستاخیز بودند

ـ با تخر. )24: عمران ؛ آل111و80: (بقرهدان معتقد به معاد و بهشت و جهنم بوده یهودیت زمان پیامبر ب دوم ی

 يل بـه اعتقـاد  یتبـد مسـئله   نیـ رده و اکـ را قبول  ها انر انسیبر رستاخ یان مبنیسیها موضع فر یرب، معبد

توسـط   اه بعـدها در قـرون وسـط   کـ  ،زیمان به رستاخیبر اساس ا. )362، ص1350(کهن، چون و چرا شد یب

هود منحصر بـه  یدر اخالق  یقلمرو خداگونگدرآمد، ت یهودی يتقادجزء اصول اع میمون ابنمثل  یسانک

ت بـا  کمفهوم شرا .)171، ص1385(اپستاین، تواند پس از مرگ هم ادامه داشته باشد بلکه می ،ستیا نیعالم دن

ـ بـه ا  ،یابـد  مـی  اسـتمرار  ینـ یات زمیح يشود و در فراسو می غازآ یجهان نیا یه در زندگک ،خداوند ن ی

 یشـرفت و تعـال  یبـه پ ی مانـدن روح او، روح  از بـدن و بـاق   یالبد جسـمان ک ییاز جدا ه پسکمعناست 

  متوقف نخواهد شد. یمال اخالقکر استیو س دهد می ادامههمچنان  یت خداگونگیش در تحقق غایخو

  يهوديدر اخالق  يت خداگونگيفكي

ه خـدا  یه همان شبک ییغامال کدن به یرس يشخص برا يمشتمل بر رفتارها ،هودیدگاه یاز د یامر اخالق

ـ یفرام یعنی ؛شود می ریتفسزمینه ن یدر هم »اخالق« یستیچ. باشد ، میبودن است ه برگرفتـه  کـ  ین اخالق

شـود  تـر   یکش نزدیمخلوق به خالق خو یاز چه راه ه چگونه وکد یگو می ماه ب ی است،نیداز نصوص 

بـه چهـار دوره    يهودیم اخالق یه تقسبا توجه ب ابد.ی میدست  ،خداوند است یه تجلک ی،به مدل اعل و

  کرد: يریگ ین چهار بخش پیتوان در ا می را یت خداگونگیفکی ،و مدرن یفلسفي، تلمودی، تورات

  يدر اخالق تورات يخداگونگ

بـه   ،اینکـه نخسـت   ورد مهـم دارد. اخلقت خداگونـه انسـان دو دسـت    یمضمون اخالق ،بر اساس تورات

 گـران هـم  یداینکـه   چه؛ )18:19(الویان »وعت را مانند خودت دوست بدارهمن«ه کدهد  می ادیل یاسرائ یبن

زات یتمـا  ،در خلقـت  ین همسانیو به واسطه ااند  م و احترامیرکسته تیده شده و شایدر صورت خدا آفر

توانند به مقـام   می هکآموزد  می لیاسرائ یبه بن ،هکگر آنیشود. د می خود حذف هبیان افراد خودم یدلبخواه

مـالزم بـا عنـوان     ،ن مقـام یـ دن بـه ا یرس اند. ده شدهین مقام آفریرا در آغاز در ایز ؛برسند »ییخداچون «

، را مـن خداونـد  یـ زید؛ مقدس باش« هکن عبارت یق ایعهد عت ین اخالقیقوان يدر ابتدازیرا  ؛تقدس است
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س هـم  ه تقـد کـ دهـد   مـی  ن فراز نشانیرار شده است. دقت در همکبارها ت ،»شما مقدس هستم يخدا

د بـه  یـ ز بایانسان ن ،ی چون خداوند مقدس استعنی ؛ان شده استیاز شباهت به خدا ب یخودش مصداق

ه یمصـداق بـارز شـب    ،قیتقدس مورد اشاره در عهد عتتوان گفت:  رو، می این از ند.کدا یمال دست پکن یا

  .شدن به خداست

(پیـدایش  برهنگـان را بپوشـانند  ه کـ شـوند   مـی  لفکل میاسرائ یبن ،یت اخالقین غایدن به ایرس يبرا

ه کـ گونـه   آنیت دهنـد،  به عزاداران تسل. )21:3(پیدایش دیه خدا برهنگان را جامه پوشانکهمان سان  ؛)1:18

ه خـدا  کـ آن سـان  ك بسـپارند،  س را به خاک یو مردگان ب. )11:25(پیدایش ت دادیخداوند به عزاداران تسل

(خـروج  ه خداسـت کبدان سان یراالحسان باشند، ثکر خشم و یق و دین شفیچن. هم)6:34( تثنیه ردکن یچنینا

کـار و  ویکن ،تیـ در نها و. )17:145(مزامیـر داوود خداوند عادل خوانـده شـده  که  چنانهم ،. عادل باشند)34:6

قـت  یدر حق یخـداگونگ  .(همان)ار و مهربان خوانده شده استکویکه خداوند نگونه ک همان ،مهربان باشند

من است و مـن   ين خدایا«شده است: بیان ه در متن تورات کنت دادن خداست یز یو عمل ینیر عیتفس

ه کـ سـت  ن اآ ،ي سـازگار اسـت  هودید یه با توحک ،آیهن یر ایتنها تفس. )2:15(خروج، »دهم می نتیاو را ز

بـه  ابتـدا،  در  یامر به خـداگونگ . )232 ص ،1350(کهن، مینکر یافتن به خدا تفسیرا شباهت  »نتیز«مراد از 

 فرمـود: ماننـد مـن بـاش.     یخداوند بـه موسـ  «امبر خدا تعلق گرفت: یبه عنوان پ یود حضرت موسخ

ن یچنـ هم .)2:26(شموت ربا، »بده یرا خوب يز پاداش بدیتو ن، دهم یکی میرا ن يه من پاداش بدکهمانطور 

شما مقـدس   يخدا، را من خداوندیزید؛ مقدس باش« هکن عبارت یق ایعهد عت ،ین اخالقیقوان يدر ابتدا

  .)3:19(الویان، رار شده استکبارها ت »هستم

تـا   ،تأکیـد دارد  لیاسـرائ  یردار بنـ کشتر بر عمل و یب ،يهودیل سنت ک یتاب مقدس وحتکه ازآنجاک

ـ  ،یه در متون مقدس اخالقکست ین یشگفت يجارو،  ي. ازایننظر و یمباحث عقل ه مفهـوم  یش از آنکـ ب

ـ تقل یچگـونگ ، ان گـردد یل بیاسرئ یبن يآن برا ينظرهاي  لفهؤما یح داده شود و ید از خدا توضیتقل د از ی

 یـی نامـه اجرا  نیـی تـنخ آ ، نـد این فریدر ا ،گریدعبارت به  انون توجه است.کان رفتار مقلدانه در یخدا با ب

  .ندکاجرا دهد،  می ه او دستورکو هر آنچه یهوه بوده، ار یع د بنده تمامیاست و شخص با یخداگونگ

بـه   ،ي خـاص مشـخص و رفتـار   یه با انجام اعمـال کل خواسته شده است یاسرائ یاز بن ،ساسا ینابر

ـ اوامر او را بـه   یتا تمام«ا همان تقدس برسند: یو  یخداگونگ ـ آور يبـه جـا  ، اد آوردهی د و بـه جهـت   ی

ـ از ا يفهرست بلنـد یان، ن باب از سفر الویدر نوزدهم. )40:15(اعداد »دیخود مقدس باش يخدا ن رفتـار  ی

پاسداشـت روز  ، نیاست همچون: احترام به والد یموضوعات مختلف و متنوعشامل ه کائه شده است ار

۹۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

توجـه بـه   ، ردن بـه فقـرا  کـ  کم، کله و دروغیحکر، ز از میپره، آداب زراعتی، پرست ز از بتیپره، شنبه

ـ نایان و نابیل ناشـنوا یاصناف معلول جامعه از قب و  ت عـدل و صـداقت نسـبت بـه محرومـان     یـ رعا، انی

  .یب و آداب قربانیمسافران غر

ـ از ح: م نمـود یتقسـ  یجـاب یو ا ین را به دو قسم سلبین فرامیتوان ا می ،النک يبند میتقس یکدر  ث ی

 ،يهـود یان دارند. در اخـالق  یهوه جریان و مخالفت با یاز عص يه تقوا و دوریبرپا یاخالق ینواهی، سلب

. د اعمـال شـود  یـ ز بایرانه نیال زشت و شریات و امیورد نه در مکبل ،تنها در مورد اعمال ي نهدار شتنیخو

ـ . )187، ص1385(اپسـتاین،  شده است یمعرفتر  یعمل بد منف ت بد ازیگاه نرو،  نیااز اوامـر  ی، اثبـات  ۀاز جنب

 ينـار تقـوا  که شـخص در  ک يا گونه بهکرد، ار خداوند خالصه یع ردن تمامکتوان در عبادت  یرا م یاخالق

ه شـدن بـه او را   یدن به خدا و شبیرس يراه براترین  مهم ،کردن خداوندبا عبادت ي، ردا شتنیو خو یاله

  رده است.ک یط

و  يقسـمت فـرد   ق را بـه دو یدر عهد عت یت خداگونگیفکیند و ایتوان فر ي میگرید يبند میدر تقس

ی عنـ ین مقـام  یبه بـاالتر  ،یهوهن و دستورات یبا انجام فرام یآدمي، فرد یدر زندگ: م نمودیتقس یاجتماع

ـ یـ ه به خدا شده و بـه غا یشخص عادل شب ،قدستاب مکدگاه یرسد. از د می» عدالت« دسـت   یت اخالق

ـ با ،»یعادل شـمردگ « دن به مقامیرس يشخص برا افته است.ی تـاب  که در کـ را انجـام دهـد    ید اعمـال ی

سـت  ا دالت عبـارت دن به عـ یدستورات در رسترین  مهم. )9ـ5: 18(حزقیالاشاره شده استآنها  ال بهیحزق

 یق در عبـارت یو انصاف. عهد عت ياقتصاد يتقوا، به فقرا کم، کگرانیعدم ظلم به دی، جنس یدامنکپا :از

ض مـن را  یو فـرا : «ندک ی میدن به مقام عدالت معرفیردار را راز رسکض و صدق در یعمل به فرا ،کوتاه

ـ فرما می هوهیاوند خد، دیعمل نما یبه راست، ام مرا نگاه داشتهکانجام داده و اح ه آن شـخص عـادل   کـ د ی

دلیـل  شـخص عـادل بـه     ،یـق ن فـراز از عهـد عت  یبر اساس ا. )9: 18(حزقیالاست و البته زنده خواهد ماند

آرمـان   ،قیـ در عهـد عت  برخوردار خواهـد شـد.   یت و جاودانگیاز صفت ابد یدن به مقام خداگونگیرس

ـ (زِ»ق بـودن یصـد «ن اد شده است و آیز ین يگریبا عنوان د یاخالق یزندگ  ،ق بـودن یت) اسـت. صـد  کی

ق شدن اشاره شده اسـت  یط صدیشرا به برخی ،کتاب اشعیادر  همان عادل بودن و شبه خدا شدن است.

فراتـر از  . )15: 33(اشـعیا سـت آنهارار کـ ت یبـه نـوع   ،که با اعمال مطرح در کتاب حزقیال همپوشانی داشته

: 15 تثنیـه  ؛22: 20(خروجق وجود داردیدر عهد عت ین متنوعیهم قوان یعد اجتماعدر بي، ساحت اخالق فرد

یـن  بـر اسـاس ا   ن اسـت. یقاعده موسوم به قاعده زر ،یم تنخ در باب اخالق اجتماعکن حیباالتر. )11ـ7

ـ بـه غا ین قاعده، ت ایهوه بوده و شخص با رعای یه مرضکباشد  يا د به گونهیرفتار با مردم با ،قاعده ت ی
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د یـ ریه خود انتقام نگیه از همساکند ک تأکید می از جمله خداوند شود. می ه خدایبافته و شیدست  یاخالق

از قواعـد   ياریبسـ . )18: 19(الویاندیه او را همچون جان خود دوست داشته باشکبل ،دیو نفرت نداشته باش

بـا   یو اخالقـ  یانسـان ، در گرو داشـتن روابـط محترمانـه    ،که عبادت خداوندن اساس است یتورات بر ا

  .)847، ص 1993، سینگر(همنوعان است

  يدر اخالق حاخام يخداگونگ

آثـار   از يا مجموعـه گسـترده  ه کـ  يا گونـه  بـه  ،یز برجسـته اسـت  ن یدر اخالق حاخام یند خداگونگایفر

ی، ن الهـ یه چگونه بر انسان الزم است تا بـا انجـام فـرام   اند ک موضوع نگاشته شدهن یا رامونپیی، حاخام

 يخلقـت خداگونـه انسـان را بـه معنـا     هـا   حاخام گذارد؟گام ند و در راه خداوند گردا كشتن را پایخو

ه کـ از خلقـت را   يتنهـا عنصـر   و معتقـد بودنـد:  ه، ردکر یت از انسان در امر خلقت تفسکمشار يتقاضا

ه خداونـد بـا   کـ سـت  ا ن امر آنیر ایتفس رد.کن یقضاوت يانسان بود و در مورد و، دیخداوند خوب ننام

نـد را طلـب   این فریانسان در ا کمک، )26: 1(پیـدایش »میه ما بسازیرا به صورت ما و موافق شب آدم« عبارت

هـاي   اخـام ختـالش  . )326، ص 1378، منسـکی (نـد کت که در امر خلقـت مشـار  کخواهد  می رده و از اوک

ـ کـ د آورد یرا پد ینیمفصل از قوان يا مجموعهی، ند خداگونگاین به روز از فرییتب يبرا ،يهودی همـۀ  ه ه ب

  ي انسان پرداخته است.رفتارهاي  جنبه

ن یـی تبیهود واقع شد، د و مورد توجه یازیتلمود به آن دست  یمات اخالقیه تعلک یقیتوفترین  بزرگ

بابـل   يب معبد و دوران جالیاز جمله تخر ،یانکو م یط زمانیبا توجه به شرا ،یست اخالقیبه روز از ز

 يریتـدب ، )3ــ 1: 2(پیـدایش از تقدس و آرامش در روز هفتم خلقت يریگ با الهامیی، شنایشمندان میبود. اند

ق یمهر تصـد  ،ي خلقتو همانند ابتدا امل گشتهکند تقدس یفرای، نظام اجتماع یکدند تا در پرتو یشیاند

 يبـرا  یاملکتام و  يپاسخگو یاخالق توراتآنها معتقد بودند:  استراحت مقدس دوباره بر خلقت بخورد.

 يبـرا  .ش اسـت یخـو  یط زمـان یشـرا  يبـرا  کیط و سـب ینسخه بسـ  ست و صرفاًین یقاخال یخداگونگ

بـر  آنهـا   ،گرید ياز سو د.یشکمحرمات  كتر فراتر از انجام واجبات و يادترید زحمت زیبای، خداگونگ

ـ بـه ا  ،یـاد شـده اسـت   تـاب مقـدس از آن   که در کـ  یه مفهوم تقدسکن باور بودند یا ه کـ ن معناسـت  ی

 . آنهـا )91ــ 90 ، ص1389(نیوزنز، ز و برجسته شوندیمتما یان به طرز محسوسیهمه جهان د ازیل بایاسرائ یبن

و به عنـوان مسـتحبات و    يضروریرغ یدر قالبی، هرچند م اخالقیردن تعالکز را در گسترده ین تمایراز ا

ـ پ هـوه مقـدس شـوند.   یان با انجام آن همانند یهودی ،آنتا در پرتو  افتندی یاخالقهاي  دهیپسند  یم اصـل ای

۱۰۰      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ن اسـت و  یزمـ  ينش و برتر از همه موجودات رویفرآز کدر مر یدمآه کن بود یا هالخایینظام گسترده 

ـ ا، مشابهت دارد. ازده شده استیبه صورت او آفر یه آدمي آسمان، کبا خدا اراده انسـان قـدرت   رو،  نی

ـ  ،کیوم به ناپاکم محس گردند و هیتوانند تابع تقد می ه همک ،اخنثهاي  ال جهان است و بر حوزهفع  ریثأت

ان و بـر همـه   کـ م، زمان، زن، مذبح و آتشدان، مزرعه و خانواده، بر معبد و سفره طعام یعنی«گذارند:  یم

در خلقـت اسـت و ماننـد     یکانسان همتا و شررو،  نیاکند. ازس یرگذاشته و آن را تقدیثأتواند ت می زیچ

  .)98ـ97 (همان، صط خلقت قادر استیخدا بر شئون و شرا

حداقل در سـه   ،یدازیبه آن دست  یند خداگونگایردن فرتر ک قیدقبراي ه ک ،ی تلمودمات اخالقیتعم

 یاتیـ حق ح ،یلت است. به عنوان نمونهلت و رذیق فضیبسط مصاد ،یم نخستتعم رتبه قابل اشاره است:

جان و مـال   يت برایمنجاد ایتنها به ا يدر اخالق تلمود ،یان شده بودب »نکقتل م«ه در تورات با جمله ک

. ز هسـت یـ ات و جـان ن یـ د حیـ در مقابـل صـرف تهد   یفـراهم سـاختن حفـاظ    يه به معنـا کبل ،یستن

ـ  ینـوع یـرد،  به خـود بگ  یعمل ۀه جنبکد همنوع هم بدون آنیتهد یحتکه در تلمود،  طوري به  یحرمتـ  یب

ـ ، ندکه همنوع خود بلند یه دستش را علک یسک«شود:  می لت شمردهیاست و رذ بـه او   یلیاگـر سـ   یحت

  .)b58سندهدرین ـ (»شود می دهیر نامیانسان شر، نزند

اسـت کـه در   » ظلم بـه دیگـران  «نمونه دیگر بسط مصادیق فضیلت و رذیلت اخالقی در تلمود، مفهوم 

. اما در ادبیات اخالقی تلمود، این مفهوم چنـان توسـعه   )17و14 25(الویان، کتاب مقدس از آن نهی شده است

هاي تجـاري و یـا ارائـه تصـویري غلـط در معـامالت        بازي دیان را از هر نوع فریبکاري، حقهیافت که یهو

در اخـالق   ،ترین رفتار شرافتمندانه از خریـدار و فروشـنده درخواسـت شـد. بـه عـالوه       دارد و دقیق بازمی

هـاي   مل، تجربـه که عالوه بر خود ع اي گونه تلمودي بر انگیزه و نیت انسان تأکید بسیار زیادي شده است. به

  .)43، ص 1383(کوهن، ها، احساسات و تمایالت هم داراي بیشترین ارزش اخالقی شدند درونی، انگیزه

ه کـ ن عبـارت  یـ ه در تـورات ا کن بود یا ،شود می ادی »یم انسانیتعم«ه از آن به ي کم دوم تلمودیتعم

ر شـده  یان تفسـ یـ هودیبه دوست داشتن  يهودیتوسط عالمان  ،»همنوعت را چون خودت دوست بدار«

(کهـن،  پرستان افران و بتکان هستند و نه یهودی »همنوع«ه مراد از اند ک داشتهتأکید  ن عالمان بارهایا. است

 یلطـورک  که بـه د یآ می دسته جه بین نتیا ،یات تلمودطرفانه ادب یب یبررس اما از مطالعه و. )233، ص1350

آنهـا   تنها معطوف به افـراد ملـت   و، دارد یوجهان یهمگان جنبه، اتیهود درباره اخالقیدانشمندان  یۀنظر

 ه ترجمـه آن کار رفته است ه کب )Beriyoth(لمه ک ،دانشمندانین ا یاخالق ياز اندرزها ياریدر بس ست.ین

  آن قائل شد. يبرا يمحدود یتوان معن نمی وجه یچه به است و» ها انا انسی ا مردم ویمخلوقات خدا «
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 ينند تا با هر فـرد کان افراد را محو یم یزات دلبخواهیه تماکر آن بودند که در فوستیپی، اخامخمنابع 

ه هـر شـخص بـه صـورت خـدا      کتاب مقدس کدگاه ین دیبر اساس اها  اخامخ به عدالت برخورد شود.

زات نادرسـت و  ید تمایت افراد از حق عدالت نبایسلب صالح يه برااند ک ردهکاظهار یده شده است، آفر

  .)43 ، ص1383، کوهن(رائه شودنامربوط ا

 هـود فراتـر از  یاخـالق   ،کـه براسـاس آن  تـوان سـخن گفـت     مـی  زین یم سومیتلمود از تعمة دربار

داده  يجـان) تسـر   ی(ولو بیل عالم هستکمواجهه با  ةویبه شی، وانیو ح یبرخورد با عالم انسان یچگونگ

 یمـ یدر تعم ،در تلمـود  )19:20تثنیـه،  (تـاب مقـدس  کوه در یـ ب درختـان م یمنع تخر ،به عنوان نمونه شد.

ـ نبا، نـان  خصوصـاً ، ه بر اساس آن غـذا کد گسترش داده است یمف يایبه انواع اشتر  گسترده ا یـ د تلـف  ی

ن کـ امـا مم  ،یـاج نـدارد  گر به آن احتید که مالک یائیب رساندن به اشیآسهمچنین  هوده مصرف شود.یب

  .)185ـ184 ، ص1380(اپستاین، تمنع شده اس ،یگران قابل استفاده باشدد ياست برا

ـ بر اساس مفهوم تقل ینیم دیاز مفاه ياریبسی، ات در دوران حاخامیم اخالقیتعمافزون بر  د از خـدا  ی

تأکیـد   ن بار مـورد یردن در روز شنبه چندکارکدر تورات حرمت  ،یین و روشن گشت. به عنوان نمونهتب

 یاخـام خسـنت   رد.کـ  ریناپـذ  اجتنابار را کاز  یفیان تعریضرورت ب ،یحم صرکن حیقرار گرفته است. ا

ه بـر مفهـوم   کـ د یرس يا يریگ جهیبه نتم دادن آن در روز شبات ممنوع است، ه انجاک يارکت یماهة دربار

ه منظـور  کـ بل ،ی نـدارد ار با پرداخت پول و مزد ارتباطکف یتعرآنها معتقدند:  است. یاز خدا مبتن »دیتقل«

نش جهـان در روز شـبات فـارغ    ید و آفریار تولکه خدا از کگونه  همان یعن؛ یاست يدیتول يارهاکاز آن 

(اشـتاین  ننـد ک يدارین روز خوددر ا يدیتول يارهاکز خواسته شده است تا از انجام یل نیاسرائ یاز بنشد، 

  .)166 ، ص1383سالتز، 

  ادر اخالق قرون وسط يخداگونگ

ـ  یکمت يادیتا حدود ز يهودیاخالق ا، در دوران قرون وسط  ۀفلسـف ي ریـ گ شـد. بـا اوج   یبه نگاه عقالن

 ،ننـد. بـه عنـوان نمونـه    کمطرح  يمباحث نظر یبانتیرا با پش یف اخالقیه وظاکدند یوشک یبرخي، هودی

را بـا نـام    ادر قـرون وسـط   يهودهاي ی تابترین ک از محبوب یکیه کنام برد  بن یوسف بحییتوان از  می

ـ ب ،ایـن اسـاس  بـر  . ن نمـود یتدو »یف قلبیوظا« يه معناب، )Hoboth Halebaboth(»حوبوت هلبابوت«  یانی

و  یعـ یمطالعه فلسفه و علوم طب یحت، فین وظایان ایم او در هود ارائه شده است.یات یمند از اخالق نظام

فراتـر از   یمـل فلسـف  أو ت یر عقلکه معتقد است تفکند؛ چراک بیان مین را هم آهم موضوعات وابسته به 

۱۰۲      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 يشـتر بـرا  یرا ب یآدم ،آنه بر اساس کاست  یاله يو دستور ینیفه دیوظ ،ینیدافعه دم يد برایمف يابزار

ن یـ در ا. )246 ، ص1385(اپسـتاین،  گردانـد  مـی  سـته یفش نسبت به خداوند و همنوعان خود شایانجام وظا

ـ به عنـوان غا  یفلسفهاي  لیبر تحل کیو مت یز به صورت فرامتنین یاخالق یخداگونگ ،انیم ـ ی  یت اخالق

ـ با نـوع تحل  یمیارتباط مستق یند خداگونگایفر ،ین دورانده شد. در اشمر شناسـی   یاز هسـت  یل فلسـف ی

ه کـ  يبـود. نـوع اعتقـاد    یذات الهـ  یستیچ ،ین دورانهود در ایمسائل فلسفه ترین  رد. از مهمکدا یهوه پی

رگـذار  یثأت یونگدن بـه خـداگ  یرس يبراآنها  ین اخالقیدر نوع فرام ،ة خدا داشتنددربار يهودان یلسوفیف

ه خـدا  یشـب  ياصـل بـرا  ترین  يمحورکردند،  می ور تصورکاگر خدا را به عنوان ذات فکه  يا گونه به ،بود

 عنـوان ذات فعـال در نظـر    خـدا را بـه   امـا اگـر  ن بـود،  ردن جنبه تعقل در انسـا کر و برجسته کشدن تف

ار و تـالش  کـ ژه اهـل  ید به طور ویبایه خدا شدن، و شب یت اخالقیدن به غایرس يانسان براگرفتند،  می

ی اخالقـ  يا ه بـه عنـوان آمـوزه   کـ بل، و روزمـره  ياقتصـاد  یموضـوع  نه صـرفاً مسئله اشتغال،  بوده و به

 ت ارائـه یـ هودی یاز مبـان  یعقالن امالًک يریاگرچه تفس ،الحائرین ۀداللتاب ک ،عنوان نمونه به ست.ینگر می

همزمان بـر  ، اما دانست ي میبشر یهدف هستترین  یعالرا  یدن به معرفت عقلیرس میمون ابندهد و  می

ر بـودن خداونـد   یخ أو منش یاخالق یژگیه همانا معرفت به وکند ک تأکید می زیاز معرفت ن يگریجنبه د

ب محبـت و عـدالت   یـ در تعق او ياز دسـتورها  يرویـ و پ غاز عشق به خداونـد آسر ،ین معرفتا است.

او  یو نظام اخالقـ  ارسطوخود به  یوابستگی، فت به عمل اخالقبا ربط دادن معر ،بن میمون موسی است.

 يریـ ن خیتشبه به خداوند برتـر که بر اساس آن، ند ک می تیهود را تقوی یکالسکشه یاند ،اهش دادهکرا 

ـ تواند به آن دست  می ه انسانکاست  ـ تـاب ارم کاز  یربخشـ یاو در تفس. )256 ، ص1380(اپسـتاین،  ازدی  يای

  د:یگو می ،ردهی تأکید کبر سرمشق قرار دادن افعال اله ،)24و23: 9(ارمیاینب

ـ بل، ند و ثروتمند بـه ثـروتش نبالـد   کد و قدرتمند به قدرتش مباهات نیاش فخر ننما ییخردمند در دانا ه ک

ـ کهستم  يه من خداوندکشناسد  می و ردهک كه مرا درکند کن فخر یند بدک می ه افتخارکنآ ن بـه  یه در زم

ـ  یاخالق يریگ جهت میمون ، ابنین عباراتو عدالت هستم. در ا يدادگستر ،دنبال عشق مخلصانه  یو عمل

ـ ، بدون عمل یه خداگونه شدن اخالقکند ک می دأییت یقرار داده است و نوعتأکید  هود را موردی ل و کمش

  ).146، ص 1383؛ کوهن 27، ص3تا، ج میمون، بی نایافتنی است(ابن  دست

مشـغول  بـه خـود   را ا ان قرون وسـط یهودیز ذهن ین يگریپرسش د، ذات خداوند یستینار بحث چکدر 

ـ آ ،یاخالقـ  یدن به خدا و خـداگونگ یرس يه براکنینمود و آن ا ا صـرف تعبـد و عمـل بـه دسـتورات      ی

ن راه بهـره  یـ هـم در ا  یتوان از استنتاجات عقل می ،هکنیا ایند و ک می تیفاکنقل(تورا و میراث حاخامی) 

د بـه اثبـات رابطـه    یوشـ ک ،امونـوت و دعـوت   تاب خودکه در ک ،عدیا گائونسمثل  یسانکبرد. برخالف 
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راث یـ ت میـ فاکن دوران بـر  یـ در ا یاز آثار حاخـام  ياریبس ،یمان و عقل بپردازدا يمتقابل و البته ضرور

ـ   یـ و عـدم ن  یشـدن زنـدگ   یاخالقی، براي تاب مقدس و آثار حاخامي یعنی کهودی  یاز بـه نظـام اخالق

در  ینقش مهمـ  ،هاي متنوع آن پاسخمان و یرابطه عقل و ا یعنیال ؤن سید. ایورزتأکید  نونایاز  یواردات

د در یـ جد یاخالقـ هـاي   یانه جرک يا گونه به ،یفا نمودت ایهودی يدر قرون بعد یند خداگونگایم فریترس

  .)246 ، ص1382(کلنر، دندیورزی تأکید ند خداگونگایدر فر ین عمل اخالقیبد یبه نقش بیت، هودی

در کنار تالش فالسفه یهودي، جریان عرفان یهودي نیز کوشید در راستاي ترسـیم غایـت خـداگونگی،    

یکـی از  ). 292، ص1385(اپسـتاین،  اسرار شیوة انجام فعالیت مشترك با خداوند را به مخاطبان خود منتقل نماید

ثیرات بر حسب وحـدت خداونـد و   ترین این ابزار، از دیدگاه جریان قباالیی، دعا و نیایش است. این تأ مهم

شوند و این نتیجـه مشـترك را دارنـد کـه شـادي و آرامشـی کـه عـالم بـاال           توصیف می )Shechina(شخینا

  شوند. بلکه در همه جا پراکنده می ،گیرد تنها روح دعاکننده را فرا می آید و نه سرچشمه آن است، فرود می

است که در آلمان شکل گرفت » حسیدیم«طا جریان ترین مصادیق جریانات عرفانی در قرون وس از مهم

و به دنبال بیان شرایط و اوصاف مؤمن(حسید) بود. آنها معتقد بودند: یکی از اوصافی که حسید واقعی دارد، 

آرامش کامل درونی و نوع دوستی همگانی است. بر اساس این وصف، حسید باید توهین و ناسزا را بـدون  

من واقعیـت تحمـل ناسـزا و    ؤ؛ چراکه بخش اساسی و مهم شـیوة زنـدگی مـ   خم به ابرو آوردن تحمل کند

تمسخر است. بزرگان مکتب حسیدیم معتقد بودند: ایـن مقاومـت و سرسـختی دائمـی در برابـر تحقیـر و       

  .)168ـ165، ص 1392(شولم، تمسخر، تقلید واقعی از خداست و شرط مهم براي رسیدن به خداگونگی است

 ندر اخالق مدر يخداگونگ

بـا  ي، هـود یاست. در اخالق مـدرن   یابید هم قابل ردیدر دوران جد اقرون وسط يرکانات فیجر امتداد

 يبـه رهبـر   موسار ینهضت اخالق، بودند یسنت يها خواهان تداوم ارزش يادیه تا حد زک یسانکوجود 

 ،يهـود یشان یک راستدرحالیکه  رفت.یر پذأثیت يات عصر روشنگریدر قرون نوزدهم از اله ،ربی ساالنتر

ـ یاخـالق د  یکبه عنوان  يهودیمجزا بودن اخالق  بر  ،ردنـد ک تأکیـد مـی   کانـت از اخـالق و منطـق    ین

منطبـق بـا    امالًکـ  يهـود یه اخالق کبودند مدعی  موریتزالزاروسو  موسی مندلسونر ینظ یطلبان اصالح

ه کـ رد آن بـود  یکر رویین تغیجه اینت. )914ص  ،2ج  ،2001 ،الرنـس (رو آن است و دنبالهی انتکاساس اخالق 

بـه   يهـود یاخالق  عمالً، والرکس یبه اخالق ینیاخالق د یکهود به عنوان یت اخالق یل ماهیضمن تبد

ی در دوران نـد تقـدس و خـداگونگ   ایفرهمچنین  ل شد.یتبد گرا تیو نه غا، گرا فهیوظ ینظام اخالق یک

ی ن فقهـ یعت و قـوان یخته با شریآم ،یهود یکالسکه تقدس در دوران یکحالدر شد. یراتییدچار تغ ،مدرن

۱۰۴      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ی، عفو و بخشـش  مهربان، خاص مانند شفقت یاخالقهاي  یژگید از ویتقل اما در دوران مدرن صرفاً ،بود

تصـرف   یالعـاده و نـوع   ق همراه با قـدرت فـوق  یه در عهد عتکتقدس  يمعنازیرا  ؛نظر قرار گرفتمورد

و عدم تزاحم با حقـوق   ين شهروندیت قوانیبه رعا رفاًاسته شد و صکد فرویدر دوران جد ،ی بودنیوکت

اصـالت تشـبه بـه    یـن،  اوجـود  بـا  . )31ـ28، ص 2012، الَن(منحصر شد یبرالیل يها گران مطابق با ارزشید

نگـاه   ،ن امـر یـ ق بـارز ا یاز مصـاد  یکید. کر یابیز ردیعصر مدرن ن یتوان در مسائل اخالق می خداوند را

ه کـ  ،نـار اسـتراحت)  کت و تـالش در  یدو گانـه(فعال  ام فراغت است.یامچنین ه ار ومسئله ک ت بهیهودی

، )2:2(پیـدایش ت خداونـد و اسـتراحت او در روز هفـتم دارد   یق و شش روز فعالیشه عهد عتیشه در اندیر

 كفعـال و محـر   یذات الهـ ، ن اساسیرد. بر ایگ یم هود مورد توجه قراری یاخالق يموزهاآز در یامروز ن

د شغل و تجارت مناسب داشـته  یبا يهودرو، ی ی قابل مشاهده است. ازاینتیافعال او در گ . همچنیناست

تنهـا  ، تاب مقدسکه بر طبق ازآنجاک .شودنه ینهاد يهودیژه در اخالق یباشد و نگاه برجسته به مشاغل و

 الت و فراغـت هـم بـه   یتعطـ ، ه خلقت عالم محقق شده اسـت کار است کح و یان تفریق تعادل میاز طر

ه روز فراغـت  ازآنجاکـ شود.  ی میتلق یاخالق يا واسطه استراحت خداوند در روز شبات به عنوان آموزه

ات یـ در اخالق ین بـازه زمـان  یخاص اهاي  تیصنعت اوقات فراغت و فعال ،یستت نیعدم فعال يبه معنا

ـ بر فعال ،وکسان ارتدیهودیه ک يا گونه  بهیافته است، ز بازتاب ین يهودیمدرن   یاجتمـاع  یمـذهب  هـاي  تی

هـا تأکیـد    انن زمـ یـ در ا یمفـرح ورزشـ  هـاي   تیطلب بر فعال ان اصالحیهودیسه و ینکمانند حضور در 

  .)286ـ284 ، ص1378، منسکی(دکنن می

  يريگ جهينت

. اما بـا دقـت و   میستیمواجه ن یواره اخالق با نظام يهودیگرا بوده و در متون  عمل یاخالقي، هودیاخالق 

ارزش را استخراج نمود. بـر اسـاس   یۀ از جمله نظر ینظام اخالق یکن یادیبن وان عناصرت تأمل در آن می

 ینظـام اخالقـ  یی، شنایتوبات مکق و میاز جمله عهد عت ،يهودی یمتنوع در متون اصل یاخالقهاي  آموزه

اخـالق  ، بـر خلـق انسـان بـه صـورت خـدا       یتاب مقدس مبنکاست. بر اساس گزاره  محور یهود غایت

ت قـوم  کمشـار کـه بـر اسـاس آن،    قـرار داد   یاخالقـ  یخـداگونگ  يرا مبنا ینیوکت یداگونگخ يهودی

  رد.یگ می ت به خودیرنگ واقعین، ردن به عهد در زمکده با خداوند و عمل یبرگز

ـ برپا صـرفاً  داشـته و  یفیتـوق ۀ شناخت خدا جنب ،يهودیدر جامعه  یار فلسفکش از رسوخ افیتا پ ه ی

خداونـد در   ،قیـ و سـاده عهـد عت   یات شبانیدر ادب در متن مقدس بود. اوصفات جالل و جمال  یمعرف

ه افعـال  کـ  يا گونـه  بـه  ،بـه دسـت خداسـت    منحصراً یم رفتار اخالقیقرار دارد و تعلها  آموزههمۀ انون ک
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هرچنـد بـه   آنها،  االجراست و نه به واسطه مصالح الزم و ویکن ،یهوه استدستور اینکه  به واسطه یاخالق

هـود بـا مباحـث    یاخـالق  ا، امـا در قـرون وسـط   ت، ز اشاره شده اسین یاخالق يد رفتارهایفوا مصالح و

  یر داشت.ثأت یر خداگونگیاز خدا در تفس يهودیلسوفان یف یابیممزوج شد و ارز یفلسف

 ،خـدا  یو اختصاصـ  یهینه صفات تنز ،یقلمرو خداگونگتوان گفت:  می هودی یبا توجه به خداشناس

ات صـف  يهـود یدر اخـالق  مخلوقات است. به عالوه، از ارتباط او با  کیه حااست ک یصفاتشامل ه کبل

ر یناپـذ  كاکـ ن دوگانـه انف ی. اشود تأکید می ه بر عدالت او همکبل ،یستمنحصر در محبت ن ،ی خدااخالق

؛ زیـرا  نباشـد  يهـود یجدا از متشرع شدن و عمل به فقه  ،يهودی یکه متخلق شدن کشده است موجب 

ات ین خصوصـ یا گر نموده است. ن اخالق خود را در عمل جلوهین دیا ،و بر اساس متون مقدساز ابتدا 

ـ ماننـد تثل  يا جـه یهرگز منتج بـه نت  ،یتن غایدر ا یطلب مالکشود  موجب می  يو خـدانگار  یحیث مسـ ی

ه پـس  کـ بل ،ستیا نیمنحصر به عالم دن ،یهوددر اخالق  یقلمرو خداگونگیگر، د يمخلوق نشود. از سو

کـه بـر   اسـت   یژه به بحث جاودانگینگاه و یبه تبع نوع ،ین نگاه به خداگونگیمرگ هم ادامه دارد. ا از

نیـز   ینیات زمیح يدر فراسو ،شود می غازآ یجهان نیا یه در زندگکت با خداوند کمفهوم شرا ،اساس آن

  ابد.ی می استمرار

ه شخص با انجـام جوانـب   کت اس یعمل يندایفر يدارا ،یقعهد عتهاي  بر اساس آموزه یخداگونگ

در  ابـد. ی مـی  دسـت  ،ی اسـت ه مـالزم خـداگونگ  کـ  ،ق) شده و به تقـدس ی(صد آن (عادل) وگوناگون 

قـوم   ،کـه بـر اسـاس آن   رد کرا دنبال  يتر دهیچیو البته پتر  نده گستردهیفرا یخداگونگ ،يبعدهاي  اندور

  شد. می اقوام ممتازسایر ل از یاسرائ یبن

ـ  یـ گاه خود را به عنوان غایجا ،ش از مدرنیپ یاخالقدر ادوار  یخداگونگ هـود  ی یت در نظـام اخالق

از  ،یـت در حال تبدل ماه يهودیاخالق ، کانتات یاز نظر يریپذیرثأدر دوران مدرن و با تاما رد. کحفظ 

ـ تـوان در ا  مـی  را یاز اصـالت خـداگونگ  هـایی   نمونـه  ،حال نیبا ا است. ییگرا فهیبه وظ ییگرا تیغا ن ی

  رد.کمشاهده  اخالق

۱۰۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  منابع
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