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The Ethic of Holiness 

Tetzaveh 

  بودن مقدس اخالق

 معنای به Torat Kohanim :شود می یهودیت وارد جدیدی عنصر وهاتتز شایپارا با

 بعدی کتاب و شد تبدیل یهودیت در مرکزی بعدی به سرعت به که کوهن ذهنیت و کالم

 در کوهنیم ،لحظه این تا اما .درآورد خود تسخیر به را [راقویی] الویان سفر یعنی تورات

  .اند داشته ای حاشیه حضوری تورات

 یعنی یموروث موقعیتی با برگزیده گروهی ۀاید با بار نخستین برای هفته این شایپارا در 

 برای  .شویم می رو روبه محراب ۀادار در آنها نقش و او از بعد ذکور های نسل و اهرون

 هنگام در گادول کوهن و کوهنیم رسمی لباس درمورد تورات که بینیم می بار نخستین

 مورد در عبارتی هب نیز بار اولین برای .گوید می سخن مقدس محراب در مناسک انجام
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 . (۲:۲۸ خروج) "زیبایی و شکوه برای" یا lekavod ule-tiferet :خوریم برمی ها لباس

 اما .است رفته کار به خدا برای فقط جالل و شکوه معنای به kavod  ،زمان این تا

 کامال بعد اینجا  .برد می کار به اینجا در تورات در بار اولین برای زیبایی یاtiferet  ۀواژ

 .شود می گشوده شناسی زیبایی پیرامون یهودیت در جدیدی

 برای طرحی با و هستند مربوط میشکان یا محراب به بعدی های باب در ها پدیده این ۀمه

 که پرسشی اینجا .شود می آغاز کرانمند مکان درون بیکرانه خداوند برای ای خانه ساختن

 بنی زندگی نوع هب یا ؟دارند اخالق به ربطی اینها ۀهم آیا اما :است این آورم می میان به

 مقام چرا و ؟دارند اخالق با ارتباطی چه صورت این در ؟یکدیگر با آنها روابط و اسرائیل

 ؟شود می مطرح داستان بخش این در انتکه

 ها کوهن مقام یکی  .کنند می تقسیم بعد دو به را یهودیت در دینی زندگی که ستا معمول

 mitzvot bein خدا و مردم میان روابط روی بر انبیاء .مردم و انبیاء دیگری و محراب و

adam leMakom ۀدربار انبیاء و کردند می نظارت ها آیین به کاهنان .بودند متمرکز 

 های فضیلت با دیگر گروه و بودند دلمشغول تقدس با گروه یک .گفتند می سخن اخالق

 خوب باید باشی مقدس آنکه برای اما .باشی خوب تا باشی مقدس نیست نیازی .اخالق

 در را موسی که فرعون دختر .تقدس معنای خود نه و است ورود طشر فقط این اما ،باشی

 .هستند متفاوت مفهوم دو این  .نبود مقدس اما ،بود خوب ،داد نجات نوزادی زمان

 نظر از محراب و انتکه مسند .بگیرم چالش به را برداشت این خواهم می نوشته این در

 امروز زندگی نیز و تاریخ درک برای آن چگونگی فهم و بودند متفاوت اخالقی و روحانی

 .فهمیم می بهتر اخیر روانشناسی آزمایش چند به نگاهی با را اهمیت این  .هستند الزم ما
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 The Righteous Mind1 نام به او کتاب و آمریکایی شناسونار ،دیتها جاناتان از

 ۀدامن امروزی سکوالر جوامع در که گوید می دیتها. کنیم می آغاز [ریراستوا ذهنیت]

 :نامد می WEIRD را جوامع این او .است شده باریک بسیار ما اخالقی های حساسیت

Western educated industrialised, rich and democratic. [غربی، 

 به را ها غربی ،تر سنتی های فرهنگ مردم. [دمکراتیک و ثروتمند ،صنعتی ،تحصیلکرده

  .کنند می سرزنش اخالقی زندگی رهاکردن خاطر

 بریتانیایی غیریهودی های انوادهخ بیشتر در پیش قرن یک :غیراخالقی ۀنمون کی

 می غذا هم با خانواده .است بوده اجتماعی و رسمی موقعیت یک خوردن شام آمریکاییو

 و مهربانی با آنها   .یافتند می حضور میز سر بر همه وقتی مگر شد نمی شروع شام و خورد

 نظمی دارای خوردن غذا ۀنحو .کردند می شروع خوردند می که غذایی برای شکرگزاری

 خواست می ییک که بودند مطالبی .بود قواعدی دارای میز دور گفتگوهای .بود خاص

  .ستنددان می نامناسب آنرا دیگران اما ،کند مطرح

 یک .ندارند غذا میز انگلیسی های خانه از بسیاری .است کرده تغییر چیز همه امروز

 زمان در خانواده افراد .شوند می خورده تنها غذاها از نیمی که داد نشان جدید نظرسنجی

 می ،کنند می گرم ویوو یکروام در و ،دارند برمی یخچال از غذایی و آیند می مختلف های

 خوردن شام .نیست هم دور خوردن شام این  .کنند می تماشا کامپیوتر یا تلویزیون و خورند

   .است نوبتی

 اصل دو به را اخالق او آمریکایی دانشجویان که شد مند عالقه موضوع این به هادیت

 آسیب مورد در آنها .داشتن انصاف یکی و زدن آسیب مورد در یکی ،بودند داده کاهش

                                                 
1 Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by 
Politics and Religion, New York: Pantheon Books, 2012. 
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 روی بر قدرت و زور اعمال دلیل تنها" که کردند می فکر میل استیوارت جان مانند زدن

 دیگران به رساندن آسیب از جلوگیری ،آنها میل خالف بر متمدن اجتماع یک اعضای

 اگر :شد اخالقی اصل یک به تبدیل اما ،بود سیاسی اصل یک این میل نظر از 2 " .است

 ".دهیم انجام آنرا توانیم می اخالقی نظر از ،رساند نمی آسیبی دیگران به چیزی

 هنامنصف چیز چه که این مورد در یکسانی نظر یگهم ما .است انصاف داشتن ،دیگر اصل

 آنچه :هستیم حساس عدالت ای پایه اصول به همگی اما ،نداریم ،نیست چیز چه و هست

 در دیگران کنی لقبو که بکن کاری ،باشد درست همه برای باید ،است درست برخی برای

 اخالقی ۀجمل اولین اغلب .نکن متمایل خود نفع به را قوانین گاه هیچ و دهند انجام تو مورد

 معاصر بودن منصفانه فرمول بهترین رولز جان  "!نیست عادالنه این" :است این کودک یک

 همخوان دیگران های آزادی با که دارد را هایی آزادی بیشترین فردی هر :داده رایها را

  3  ".باشد

 اگر .است این WEIRD دمکراتیک و شده صنعتی ،تحصیلکرده غربی مردم دیدگاه

 اصلی منظور که چنان اما  .است مجاز اخالقی نظر از ،اندنرس دیگران به آسیبی چیزی

 دنیای در تر سنتی یها فرهنگ که دارد دیگر بعد سه دستکم اخالقی زندگی ،است دیتها

  .فهمند می را آنها امروز

 برای فداکاری ۀآماد من یعنی وفاداری  .خیانت ،آن برعکس دیگری و است وفاداری یکی

 منافع من  .هستم ام زندگی در موثر افراد و کشورم شهروندان و همکیشان ،گروه ،خانواده

  .گیرم می جدی را خود منافع فقط نه و آنها

                                                 
2 On Liberty and Other Writings, ed. Stefan Collini, New York: Cambridge 
University Press, 1989, p. 13.   
3 A Theory of Justice, Cambridge, MA: Belknap Press, 2005, p. 60. 
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 به احترام بدون  .خواهی سرنگونی ،آن برعکس و است مسئوالن به احترام ،ردیگ بعد

 خالل در را نکته این تلمود  .شود نمی ممکن فرهنگی هیچ شاید و نهادی هیچ ،مسئوالن

 :وگفت آمد لهیل نزد بشود یهودی خواست می که فردی :دهد می ارایه یمشهور داستان

. "بپذیرم را شفاهی تورات نه و مکتوب تورات فقط که شرطی به کن وارد یهودیت به مرا"

 .داد یاد را گیمل و بت ،الف او به ،اول روز در .کرد او به عبری زبان تدریس به آغاز للهی

 یاد آنرا برعکس من به دیروز" :که کرد اعتراض مرد .داد یاد را الف ،بت ،گیمل ،بعد روز

 مورد در  .کنی دااعتم من به باید الفبا یادگیری برای حتی بینی می" :داد پاسخ هیلل  "!دادی

 انجمن ،ها دادگاه ،ارتش ،. مدارس(الف ۳۱ شبات) 1 ."کن اعتماد من به نیز فاهیش تورات

 به نیاز از تقدس  .هستند مسئوالن به احترام به وابسته ها ورزش حتی ، ای حرفه های

 تعلق من به آنها .خیزد می بر ،هستند معامله غیرقابل ما برای که ها ارزش برخی از محافظت

 بتوان که افتاده پا پیش نه و مقدس تندسه اموری اهاین .دهم انجام بخواهم کار هر که ندارند

 .ساخت آلوده یا گرفت نادیده را آنها

 ؟نیستند غرب لیبرال نخبگان اخالق در کلیدی یامور ،مقدس امر و ،احترام ،وفاداری چرا

 ودمختارخ افراد از هایی گروه همچون را خود غربی جوامع که است این پاسخ ترین اساسی

 هر .دیگران سوی از مداخله کمترین بدون هستند خود منافع دنبال به که کنند می تعریف

 اجازه ما به باید جوامع  .خود امیال و نیازها ،ها خواسته با است خودمختار فردی ما از یک

 .نکنیم ایجاد مزاحمت دیگران افراد زندگی در که بگیریم پی تاجایی را امیال آن که دهند

 ما به که ایم کرده  تدوین عدالت و آزادی ،حقوق های زمینه در اصولی ،هدف این برای

 ،بشود کسی رنج موجب یا باشد ناعادالنه کاری اگر .دهند می را آمیز صلح همزیستی ۀاجاز

 .نیست چنین صورت این غیر در اما ،کنیم محکوم آنرا هستیم آماده ما
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 در طبیعی صورت به دمکراتیک سیاست و آزاد بازار دلیل به تقدس و احترام ،وفاداری

 با که خواهد می ما از .کند می محو را وفاداری ،بازار .گیرند نمی شکل سکوالر جوامع

 و سریعتر ،ارزانتر ،بهتر دیگر کاالی به و نمانیم کردیم می استفاده حاال تا که کاالیی

  .است کاپیتالیستی نظام "خالق ویرانگری" بازار قربانی نخستین ،وفاداری  .کنیم رو جدیدتر

 شرکت سران و نگاران روزنامه ،بانکداران ،انسیاستمدار – مسئول های شخصیت به احترام

 بود ممکن ،صبور هیلل برای حتی  .است یافته کاهش که است دهه چندین – بزرگ های

 ما":باشد آمده راب ۱۹۷۹ در فلوید پینک باور این با که باشد سخت کسی با زدن کله و سر

 ."نداریم فکری کنترل و آموزش هیچ به نیاز

 ،حالت بهترین در  .نیست مقدس پیمانی و تعهد دیگر ازدواج  .است رفته بین از نیز تقدس 

 به رو بیمار مرگ به کمک و جنین طسق گسترش با زندگی خود تقدس .است قرارداد یک

  .است رفتن دست از حال در ،مرگ

 آنها که است این سازد می کلیدی اخالقی های ارزش ،تقدس و احترام ،وفاداری از آنچه

 به را فرد ،وفاداری  .افراد از خودمختار گروهی برخالف ،سازند می را اخالقی ۀجامع یک

 صورت به بتوانند مردم تا سازد می را مسئولیت از ساختارهایی ،احترام .دهد می پیوند گروه

 می پیوند هم به مشترکی اخالقی دنیای در را افراد ،تقدس .کنند همکاری موثر و گروهی

 آمدن گرد همین .است بزرگتر ما از که شویم می حریمی وارد ما مقدس امر با .دهد

 می درهم گروه هویت با را خود هویت ما و دهد یم  اعتال حس ما به نیایشگاه در جماعتی

 .آمیزیم

 .کرد تغییر زمان مرور به یهودیان اخالقی نیاید چگونه که ببینیم  می تمایز این فهم با

 است عادالنه و درست چه هر انجام طریق از را خدا راه تا شد برگزیده خدا سوی از ابراهیم
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 جستجوی هنگام ابراهیم خدمتکار .(tzedakah umishpat; Gen. 18:19) کند حفظ

 چنان .هستند پیامبرانه کلیدی های فضیلت اینها .بود خسد یا احسان دنبال به او برای همسری

 :گفت خدا نام به نبی یرمیای که

 بلکه !ثروتش به ثروتمند یا قدرتش به قدرتمند و بنازد عقلش به خردمند که مباد

 که هستم خداوند من که دانند می و شناسند می را خدا که :کند افتخار اینها به فرد

 chessed mishpat) کنم می اجرا زمین روی بر را اریستوار و عدالت ،احسان

utzedakah)  - ۲۳:۹-۲۲ یرمیا). 

 های شکل راستواری و عدالت  .است رساندن آسیب متضاد و مراقبت معادل ،احسان

 که هستند یهای فضیلت همان انبیاء های فضیلت ،دیگر بیان به .هستند انصاف از خاصی

 تا غرب بر تورات تاثیر یعنی .کنند می محافظت آنها از امروزه کدمکراتی غربی کشورهای

 اینجاست در نکته  .گذاریم وامی دیگر زمانی به را موضوع این اما ،است بوده اندازه این

 اسرائیل بنی ،سینا کوه به رسیدن تا .گردد می بر افراد میان مناسبات به انصاف و احسان که

 و مصر از خروج که رفتند می شمار به بزرگ خاندانی اعضای چند هر ،بودند افراد فقط

  .بودند کرده تجربه را تبعید

 سرور یک آنها  .بودند عهد به استوار ملتی دیگر اسرائیل بنی ،سینا کوه انقالب از پس

 از مملکتی" که بودند کرده توافق .تورات ؛داشتند اساسی قانون آنها  .خداوند :داشتند

 آنها که داد نشان طالیی ۀگوسال رویداد اما  .(۶:۱۹ خروج) بشوند "مقدس ملتی و ها کوهن

 .کردند عمل اوباش از ای دسته مانند آنها .است معنا چه به بودن ملت بودند نفهمیده زهنو

 و بود شده آنها افسارگسیختگی موجب اهرون ،ددویدن می وحشیانه که دید را قوم موسی"
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 آن پاسخ که بود بحرانی . این(۲۵:۳۲ خروج) "بودند شده خود دشمنان ۀخند ۀمای نتیجه در

 .ساختند ملت یک یهودیان از اینها .بود ها کوهن مسند و محراب ایجاد

 ،داشتند تن به رسمی های لباس le-kavod احترام جهت که کوهنیم طتوس محراب مراسم

 جا را تقدس اصل ،محراب یا میشکان .افتاد جا احترام اصل گونه این و شد می اجرا

 که کرد تبدیل ای حلقه به را اسرائیل بنی ،اردوگاه طوس در هایش آیین و محراب .اندخت

 ها کوهن مسند یا محراب رگدی دوم معبد ویرانی از پس هرچند .بود آن مرکز در خدا

 را کارکردها همان که کردند اختراع آنها برای هایی جانشین یهودیان اما ،نداشت وجود

 که بود احترامی و تقدس ترتیب و منظ ،کرد وارد یهودیت به کوهنیم قوانین آنچه  .داشتند

  .کنند ندگیز و حرکت ملت یک مانند یکدیگر با کرد کمک یهودیان به

 قرن در داوطلبانه جوامع سوسیس ریچارد  .کنند می کمک ما به اینجا در پژوهش دو

 های گروه که شد متوجه او .بودند سکوالر برخی و دینی برخی که کرد بررسی را نوزدهم

 دینی فضای .کردند می عمر ،بودند سکوالر که خود مشابه های گروه برابر چهار دینی

 4 .است جوامع حفظ برای اساسی حتی و مهم عنصری دارای

 مبنای بر را خود های گزینش ما که دانیم می شناسی عصب علم شواهد اساس بر همچنین

 پیشانی تقسم در ویژه به آنها عاطفی مراکز که افرادی  .عقل نه و دهیم می انجام فعواط

 تصمیم توانند نمی اما ،کنند بررسی جزییات با را ها گزینه توانند می ،اند دیده آسیب مغز

 مورد در دانشگاهی های کتاب که داد نشان جالب آزمایش یک  .بگیرند درست های

 دیگر هرگز یا شوند می دزدیده ها کتابخانه از دیگر فلسفی های کتاب از بیشتر اخالق

                                                 
4 “Religion and Intragroup Cooperation: Preliminary Results of a 

Comparative Analysis of Utopian Communities,” Cross Cultural Research 
34, no. 1 (2003), pp. 11–39.  
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 های آدم ما از الزاما اخالقی استدالل در تخصص دیگر بیان به 5 .شوند نمی برگردانده

 اطفوع با که یهای گزینش توجیه برای اغلب را عقالنی های استدالل .سازد نمی اخالقی

   .بریم می کار به ،ایم داده انجام خود

 و جذابیت ،زیبایی ها آیین این .بود مهمی امر زیبایی ،محراب های آیین در ،دلیل این به

 می مزامیر ها لوی همسرایان گروه .شد می اجرا موسیقی ،معبد زمان در .داشتند شکوه

 بلندی به صورتی به را ما ؛روح با عواطف و گوید می سخن عواطف با زیبایی  .خواندند

 تنگ های محدوده از را ما ؛تواند نمی عقالنی استدالل که دهد می ارتقا هیبت و عشق های

  .اند داده قرار خود مرکز در را خدا که برد می کسانی جمع به خودپرستی

 های ارزش نیز آن که کرد یهودیت وارد را تقدس اخالق ها کوهن مسند و محراب

 حضور نمادهای دربرابر خاکساری و احترام محیط ایجاد با را تقدس و احترام و وفاداری

 از مشهوری بخش در مایمون ابن موسی که چنان .کند می تقویت آنها میان در الهی

 یک حضور در ما ،نویسد می ۵۱ س ،سوم فصل (الحایرین داللت) سرگشتگان راهنمای

 احساس مردم ،محراب در .خانواده و دوستان حضور در که کنیم یمن رفتار گونه آن پادشاه

 .هستند خدا حضور در که ردندک می

 که کند می کمک .بخشد می قدرت مدنی امور و اجتماعی قرادادهای ،ها آیین به احترام

 یا ملی هویت یک توان نمی وفاداری بدون .کنند متشکل مسئول های گروه درون را افراد

 نمی مسئول مقامات به احترام بدون را لیامتو های نسل .کرد حفظ را ازدواج یک حتی

 بدون انسانی کرامت چرای و چون بی های ارزش از توانید نمی .کنید اجتماعی توانید

                                                 
5 Jonathan Haidt, The Righteous Mind, p. 89. 
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 باید همدردی و عدالت ۀزمین در انبیاء اخالق رو این از .کنید دفاع تقدس حس به احترام
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