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Abstract 
Work and profession are highly regarded in the Bible and other Jewish texts, 
and special moral and spiritual rites are considered for them. In addition, 
there is evidence in Hebrew texts of how crafts originated. The question of 
the present study is to examine the development of art and craft according 
to the sacred texts of Judaism. 
This study seeks to answer the following questions: How did crafts evolve in 
the Hebrew society? What is the significance of Judaism? Which spiritual 
etiquettes do professions rely on? This study is based on the method of 
analysis and interpretation of Jewish sacred texts and is based on the 
principles of religious research with a traditionalist approach. The aims of 
the research are: to determine the development and importance of crafts 
from the perspective of the sacred texts of Judaism; Identify the spiritual 
customs of the crafts. The results show that professions in Judaism have a 
divine and revelatory origin. Work is one of the commandments of the 
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Torah. The work and profession prevents man from sin and causes the 
exaltation of the individual and society. 
Keywords: Crafts,Hebrews,Sacred Art,Torah 
 
Extended Abstract 
The concept of crafts and art is one of the concepts mentioned in the Hebrew 
Bible and other Hebrew texts. One of the teachings of these texts is the 
emphasis on having a profession. It is one of the ten commandment. In the 
Book of Creation, God is the first creator who created the world in six days 
and rested on the seventh day and looked at her work and found it good. 
moreover, in Jewish text God is mentioned as an artisan. We also read in the 
Bible that after Adam and Eve ate the forbidden fruit, God drove them out of 
the Garden of Eden and He punished Adam for working for the rest of his life 
and earning a living with difficulty. The Bible mentions the construction of 
a tabernacle and a holy temple. Numerous crafts, artisans, and artists are 
also mentioned in the Bible. 

 Now, the question of the present study is how art and craft developed 
according to the sacred texts of Judaism; Obviously, the study of Hebrew 
texts as one of the heavenly religions is important. In addition, this issue has 
not yet been addressed in terms of their original texts; Therefore, the 
present study is important for a deeper study of the concept of crafts in 
traditional societies and Judaism. 

The core of Jewish life before modern times, like other traditional 
societies, has been the teachings of revelation. Receiving the tradition and 
formation of Judaism begins with the revelation of Mount Sinai. It was in 
this revelation that Moses, After forty days and nights, received the Ten 
Commandments. After the Ten Commandments were written on stone, the 
Torah was soon written in separate scrolls and later put together in a book. 
The Torah (the five journeys) was the book of Moses. In addition to these 
five books, the Old Testament Bible contains a total of twenty-four books. 
According to the Jews, there is nothing else to add to these twenty-four 
books - the written Torah. According to the Jewish Talmud, is oral Torah -
the description of the Torah. Reading and practicing TANAKH_Summary of 
the names of the biblical sections_  and it’s interpretations are of great 
importance to the Hebrews.  

This study seeks to answer the following questions with a traditionalist 
approach and reference to the main and sacred Jewish sources, in a 
descriptive, analytical and interpretive way: How did crafts evolve in 
Hebrew society? What is the significance of crafts among Judaism? Which 
spiritual etiquettes do professions rely on? 

This study is based on the method of analysis and interpretation of Jewish 
sacred texts and is based on the principles of religious research with a 
traditionalist approach. Based on this, it collects, compiles and categorizes 
the materials, and by analyzing, interpreting and explaining the collected 
findings, the final inference is made. 

The aims of the research are: to determine the development and 
importance of crafts from the perspective of the sacred texts of Judaism, and 
to determine the spiritual customs of the crafts. 

For this purpose, the beginning of work and profession is first examined 
in the Hebrew Bible,  

Then the concept of crafts and art in Hebrew language, guilds in the 
Hebrew society, the importance of work and profession and work ethic 
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according to the Bible and Jewish jurisprudential and interpretive texts are 
discussed. 

The results show that the beginning of work in the Bible begins with 
Adam's sin. Also, In the Bible, God is the source of true wisdom .the wisdom 
and skill of human beings is from God. God showed the builders how to build 
the temple and the tabernacle.so professions in Judaism have a divine and 
revelatory origin.   

   In the importance of work and profession in Judaism, it is enough that 
the work is the commandment of the Torah.so a Jew must choose a worthy 
profession in his life; In Judaism, man is obliged to work, not only to earn a 
living, but also to contribute to the maintenance and improvement of 
society. Although the study of the Torah is hailed as the highest occupation, 
Jewish scholars are well aware of the fact that if one spends all of one's time 
studying science and learning the Torah, the survival of human society will 
not be possible. Hence, they have given the advice that studying the Torah 
is good and valuable when it is accompanied by politeness, education and 
business. So, work has been praised throughout the Talmudic literature. 
More over Jewish must follow the ethical principles stated in the Jewish 
texts for business owners and professionals. 

A Jew must choose easy and clean work; Have perseverance and 
creativity in his work. Be honest in his work and always trust in God. And 
most importantly, to keep Shabbat. All these principles, which are rooted in 
the Bible and its interpretations, make work and profession in Judaism a 
religious and spiritual duty that, in addition to meeting the needs of society, 
leads to the exaltation of the individual and society. 
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 عبرانیان چگونگی تکوین هنر و صناعت نزد
  *ایرج داداشی 
 **سمیه جاللیان

 چکیده
 مورد توجه بوده و اریبس یهودیمتون  گریدر کتاب مقدس و د شهیکار و پ

 نیدرنظرگرفته شده است. عالوه بر ا یخاص یو معنو یآن آداب اخالق یبرا
صناعات وجود دارد. مسأله  شیدایپ یاز چگونگ یشواهد یدر متون عبران

هنر و صناعت با توجه به نصوص  نیتکو یچگونگ یپژوهش حاضر بررس
 در صناعات: از عبارتند پژوهش ها¬. پرسشباشد¬یم هودی نیمقدس د

 هاشهیدارند؟ پ هودی نیدر د یتیچه اهم اند؟افتهی نیچگونه تکو عبرانی جامعه
 ریتفس و لیمطالعه با روش نقل و تحل نیا کنند؟یم هیتک یبر کدام آداب معنو

 انرایگ¬تسن کردیبا رو انیاد قاتیو  بر اساس اصول تحق هودیمتون مقدس 
 تیو اهم نیتکو یچگونگ نیی. اهداف پژوهش عبارتنداز: تعشودیانجام م

 یاست؛ مشخص کردن آداب معنو هودی نیصناعات از منظر نصوص مقدس د
 یانیو وح یخاستگاه اله هودی نیدر د هاشهیکه پ دهدینشان م جیصناعات. نتا

انسان را از  شهیدارند. کار از دستورات کتاب مقدس تورات است. کار و پ
 شود. یفرد و جامعه م یدارد و باعث تعال-یگناه باز م
 یهود، صناعت، آداب معنوی، متون مقدس، حکمت خالده. :هاکلیدواژه
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 مقدمه
که هم در کتاب مقدس عبرانیان و هم در دیگر  مفهوم صنننعت و هنر از مفاهیمی اسننت 

ست.    متون آنان شده ا شتن  به سفارش این متون  هایآموزه از یکی مطرح  شه  دا  و پی
سأله . باشد  می مهارت ستی  بررسی  پژوهش این م  در نآ تکوین چگونگی و صنعت  چی

  ست ا بدیهی. باشد  مین تلمود و تورات) آنها مقدس و اصلی  متون بهباتوجه  یهود دین
سی  که سمانی  ادیان از یکی عنوان به عبرانی متون برر ست  اهمیت دارای آ   رب عالوه. ا

س(له  این تاکنون این، صوص  بهباتوجه م   روازاین نگرفته؛ قرار بررسی  مورد آنان اصلی  ن
ضر  پژوهش سی  جهت از حا   یهود دین و سنتی  جوامع در صنعت  مفهوم ترعمیق برر
  یهاآموزهمبتنی بر  سنننتی، مانند دیگر جوامع یوسننطقروندر جامعه یهود .دارد اهمیت
یهود از مکاشننفه کوه  گیری دین دریافت سنننت و شننکل بود. تورات و تلمودن) وحیانی

 qabalahشود. در این مکاشفه بود که موسی تورات را دریافت کرد. کلمه سینا آغاز می
مده   qibbelاز  فت کردن اسنننت       وآ یا نای در مدن و    همچنین به مع به معنی خوش آ

و حضور هم هست اما اینجا داللت بر دریافت مستقیم از الهام الهی از      هپذیرفتن، مواجه
هم از معانی  سنننت ن Schaya:2014,86) آنهاسننتسننوی انسننانی دارد که آماده پذیرش 

ست 3کاباال سی ده فرمان را دریافت      . بعد از چهلنEpstein,2013:269) ا شب مو روز و 
شده، تورات خیلی زود در تومارهای جدا       بعد کرد.  شته  سنگ نگا از نزول ده فرمان بر 

شده و بعداً در یک کتاب کنار هم قرار گرفت.    شته  سفار پنج گانهن، کتاب ) تورات نو   ا
موسنننی بود. عالوه بر این پنج کتاب، کتاب مقدس عهد عتیق شنننامل کتب دیگری هم 

ی  هیچ چیز، . به باور یهودیانشود یمشامل بیست و چهار کتاب    رفتههمرویکه  هست 
ه باور یهود  باضافه شود.  -ی تورات کتب -ب دیگری نیست که به این بیست و چهار کتا

 (Schaya, 2014:100,101). است تورات شفاهی و شرح تورات کتبی ،تلمود
 به ی،رجوع به منابع اصننلی و مقدس یهودو  رویکرد سنننت گراییبا  این پژوهش

  :اشنندمی بزیر  سننالاالتبه  ییگوپاسننخدر صنندد  و تفسننیری، تحلیلی، یروش توصننیف
،   ؟چه اهمیتی در دین یهود دارند    ؟یافته  چگونه تکوین   یرانبعصنننناعات در جامعه      

ست آداب معنوی  ضر  اهدا؟ آنها چی ست:    ف پژوهش حا شرح زیر ا چگونگی  تبیینبه 

                                                           

 . قباله یا قباال از نام های دیگر عرفان کاباال هستند.3 
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منظر نصننوص   از تکوین صننناعات از منظر نصننوص دین یهود، تبیین اهمیت صننناعت
بدین منظور ابتدا کتاب مقدس و  داب معنوی صنننایع اسننت.مقدس و مشننخص کردن آ

شخص می         مت شه م سرآغاز کار و پی سی و  سیری یهود برر سپ شود ون فقهی و تف   س، 
اصنناف در جامعه عبرانی و اهمیت کار و پیشنه با    ،مفهوم صننعت و هنر در زبان عبری 

 شود.در نهایت تحلیل و نتیجه گیری می مطرح  و این متون توجه به

  رویکرد پژوهش 
، مفهوم سنننت اسننت. به باور آنان در سنننت گرایان مفهوم در اندیشننه نیتریمحور

سان  ،دوران پیش از مدرن سنت زندگی   هاان .  نNasr,2019:60)کردندیمدر جهان مخلوق 
صولی      شامل ا شر و در واقع       ست سنت  شت وحیانی و الهی دارند و بر ب سر   لک برکه 

ص   و از طریق  اندشده قلمرو کیهانی وحی و الهام  گوناگون مانند پیامبران و  یهاتیشخ
و  ست که انسان را مطیع آسمان   اصولی شامل   ،تر. سنت در معنای کلی اندافتهیانبیاء نمود 

 :  استچهار چیز  ،وجود سنت کامل الزمه نIbid,62)کندیمدین 
از  وقفهیبو  ردیگیمیا فیض که از آن سرچشمه    ریتأثیکی جریان  ،یکی منبع وحی"

، یک راه تحقق که وقتی صنننادقانه و شنننودیمطریق مجراها و بسنننترهای متنوع منتقل 
  هاقاممکه در آن  بردیمراه  یدرپیپ یهامقامفاعل انسانی را به   ،شود  دنبالکامل  مانیباا

ست حقایق را که وحی ابالغ   صوری         کندیموی قادر ا سم  سرانجام تج شد،  فعلیت بخ
صیات یک        صو صر که همه با هم در تعیین خ سنت در تعالیم، هنرها و علوم و دیگر عنا

شد    طورهمان .نOldmeadow,2009:156) "اندلیدختمدن بهنجار  شاره  هنر یکی از   که ا
محیط و  تواندیمتنها از طریق هنر  هاسنننت. می باشنندتجسننم صننوری سنننت  یهاراه

  هاسنننتمنتشننر شننود. به همین دلیل  جاهمهشننرایطی را فراهم کند که در آن حقایق به 
هنر مقدس را خلق و  ،الهیاتی و فلسننفی خود را تکامل بخشننند یهانظامپیش از آن که 

 .نNasr,2019:215)کنندیم یبندصورت
سنتی چیزی تولید  گرایانسنت  نظر به نه این  ،ودش  گرفته کارکه به  کندیم، هنرمند 

تفاوتی بین هنرهای   نیبنابرا ؛نK.Coomaraswamy,2019:46)التذاذ ایجاد کند صننرفاًکه 
صنعتگر هم وجود   رونیازا .نIbid,49)زیبا و کاربردی وجود ندارد تفاوتی بین هنرمند و 

فاوت        بدون ت ما مفهوم هنرور  قد ند هر دو اطالق   پیشنننه به  ندارد. در نظر  ور و هنرم
ور  منظور معنای کنونی آن نبوده، بلکه هنرور چیزی بیش از هنرمند و پیشننه وشننده می

. در شدیموط ی عمیق مربمبانهای او به کنونی در خود داشته؛ زیرا ریشه و منشأ فعالیت
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شد همواره امری منبعث از        تمدن صورت که با شری به هر  سنتی فعالیت ب صول های    ا
صوص   که  شد شمرده می  الهی ان  تو. شاید ب کندیمدرباره علوم و هنرها نیز صدق  به خ

شری به دلیل این پیوند نزدیک با   س  ،مبانی الهیگفت که فعالیت ب تحاله یافته و فعالیتی ا
، وسیله مشارکت در سنت     دهدیماست و برای کسی که آن را انجام    سازنده سنت   زءج

  و صننورت دارد مقدس قاًیدقچنین فعالیتی خصننلتی  گریدعبارتبه. رودیمبه شننمار 
سک به خود   شغلی در چنین تمدنی یک    اندگفته. به همین جهت هم ردیگیممنا که هر 

ین اعمال زندگانی همواره امر  ترهای سنتی عادی. در تمدنتلقی می شودوظیفه روحانی 
های مذکور دین در همه شننن(ون     به این دلیل اسنننت که در تمدن     .مذهبی در خود دارد 

محصنننوری نیسنننت که جای   کامالًامر محدود و  وجهچیهبهزندگی انسنننان نفوذ دارد. 
شد، و روی باقی امور زندگی فرد     یاجداگانه شته با شد    یریتأثدا شته با ص  ،ندا صاً مخ   و

در قلمرو آن واقع اسننت به قسننمی که در چنین   ،حیات اجتماعی به معنی اخص کلمه
 .نGuenon,1982:63-65)باشد داشته وجود تواندینمغیر مقدسی  زیچچیهشرایطی 

د  ولی مس(ولیت هنر، تنها به تولی ست  ساختن ا ، هنر گرچه اشتغال   گذشتگان، در نظر 
 را در باالترین حد به عهده دارد هاانسننانتعلیم  بلکه هنر رسننالت ،شننودینممنحصننر 

  ، کسی که دعا و نیایش به تعالی می رسد  کندیم کار و پیشه ای انسانی که خود را وقف  
، خویشنننتن را بننه کمننال  شنننودیمپروردگننارش در انجننام بهینننه کننارش متجلی      

  زای را که اهمچنین، هرکس باید کار یا وظیفه .نK.Coomaraswamy,2013:48)رساندیم
ستعداد      شده و با ا ساخته  ست،     روی طبع برای آن  ضمن آن ا های معینی که طبع او مت

به وجود می     هد، در غیر این صنننورت اختالل وخیمی  جام د ید و این بی ان نظمی در آ
ضو        سازمان اجتماعی که او در آن ع سر  شت؛ بنابراین در   یتسرا دارد، اثر خواهد گذا

فرد باید     رونیازاکند.  آنها را مشنننخص می  جامعه سننننتی اسنننتعداد افراد نوع فعالیت      
ساس          شد و این ا شته با شه را دا ستگی انجام کار یا پی شه  یزآموزراشای شان   در پی ها را ن

  .نGuenon,1982:68)دهدمی

 ادبیات تحقیق  پیشینه و
  صننورت مقدس و اصننلی آنهامتون  بهباتوجهتاکنون پژوهشننی در زمینه هنر یهود و 

است. سنت گرایان در آثار خود به طور پراکنده به عرفان یهود اشاره کرده اند اما    نگرفته
شه در میان عبرانیان را مطرح نکرده        صنعت و پی سجمی درباره مفهوم  ستقل و من بحث م
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ست:       اند. شده ا شته    پرچم و بوجاریدرباره کار و اهمیت آن در دین یهود مقاالتی نگا
اهمیت کار،   3113"و جایگاه کار در اسنننالم و یهود بررسنننی تطبیقی ارزش "مقاله در

  فرنوشی،  .ندا دین یهود موردتوجه قرار داده جایگاه تجارت و کسب روزی حالل را در 
هودیننت       "مقننالننه   3113 ی پروردگننار از دینندگنناه  مننند بننه درگنناه  در  "کننار ارزشننن

http://www.iranjewish.com/essay/Essay_41_kar_arzesh.htm  منتشنننر کرده
  :گرفته اسننتصننورت هایی به زبان انگلیسننیپژوهش کار هم در بحث اخالق اسننت. 
،  "تاثیر آموزهای یهودی در تجارت و بازاریابی     "با عناوین   در مقاالت متعددی    3فریدمن 

تلمود به عنوان راهنمای تجارت و کسنننب و     "، "اخالق در تجارت با توجه به تلمود    "
شه ایده آل رویکرد تلمود به "، "کار ستان:   "و "پی شم اندازی ا فعالیت های تجاری با ز  چ

شنده و خریدار آمده  دمی پرداز به قوانینی "دوران تلمودی س  که در تلمود برای فرو   .تا
ما را مورد بررسنننی قرار      کارفر کارگر و  هد یمهمچنین قوانین  او قوانین تلمود را  . د

که در دین یهود   سننازداطرنشننان میخو  کندیمراهنمایی برای تجارت معرفی  عنوانبه
وکار  نویسنده سعی کرده همه ابعاد بحث اخالق کسب    بسیار بر ثروت تاکید شده است.   

: یکی  ما از چند نکته غافل بوده     ا ،و تجارت در تلمود را در آثارش موردتوجه قرار دهد    
بحث شننایسننتگی اسننت. اینکه فرد باید شننغلی را برگزیند که   در متون مهم  از مسننا ل

متناسب با شرایط روحی و جسمی اوست و نکته دیگر توکل بر خدا و نیت خالص در      
 انجام کار است.
ن3114)"یادداشنننتی به تاریخ اصنننناف یهودی  "ندر مقالة تحت عنوا  1ویشننننیتزر

س،  ران دوره ساسانی، دوره بیزانگیری و قوانین اصناف را در فلسطین باستان، در ایشکل
دهد و آن را   اختصنننار مورد تحلیل قرار می وسنننطی به جنوب اروپا و اسنننپانیا تا قرون    

ای تحت عنوان  در مقاله 1مندلسننونکند. صننورت گسننترده در یک کتاب منتشننر می به
وانین  و برخی ق باسننتان پرداخته به اصننناف در فلسننطین"اصننناف در فلسننطین باسننتان"

صناف را  شه      ا صنعت، پی شاره، به مفهوم  ست. هیچ یک از مقاالت مورد ا ا  همطرح کرده ا
   اند.در کتاب مقدس و خاستگاه و چگونگی تکوین آنها و ریشة الهی آنها نپرداخته

                                                           
3 . Hershey H.Friedman(1950)  

1 . Mark Wischnitzer(1882-1955) 

1 .Isaac Mendelson(1898-1965) 
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  سرآغاز کار و پیشه در کتاب مقدس 
شش روز جهان را آفرید و در روز      ست که در  صانع ا در کتاب آفرینش، خداوند اولین 

-Genesis1:1-31,2:1)خود نگریسننت و آن را نیکو یافت  اسننتراحت کرد و به کارهفتم 

از   3س، متون تلمودی و ادبیات میدارشنننی  های متعددی از کتاب مقد    . در قسنننمت ن3
ر  خود آفرید تا ب صورت بهصنعتگر یاد شده است. او همچنین انسان را      عنوانبهخداوند 

  ،ندخزبر تمامی زمین و حشرات که بر زمین میماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و 
. در تفسننیر این آیه آمده اسننت که این امر نشننانه گرایش   نGenesis 1:26)حکومت کند

. بعد از خلق آدم و حوا  نRamban:1:26:1)های ماهرانه اسنننتبه خرد و فعالیتانسنننان 
مند  ممنوعه بهره . آنها فریب مار را خوردند و از میوهقراردادخداوند آنان را در بهشننت 

به  زمین"شدند. برای هریک از آنها تنبیهی مشخص شد. خداوند خطاب به انسان گفت:  
سنننبب تو نفرینی باشننندی تمامی روزهای زندگی خویش، با رنج از آن روزی به کف          

 ه به زمین بازگردی، چرا که از آنخواهی آورد و علف صننحرا خواهی خورد، تا آنگاه ک
شدی، چون ت   بر  شیده  شت   ک ستی، و به خاک بازخواهی گ  .نGenesis3:9-19)"و خاک ه

  .نGenesis3: 23)کنند  کار   نیزمپس خداوند آنها را از باغ عدن بیرون کرد تا بر روی       
ست. برای مثال،        سل آدم در کتاب مقدس آمده ا شه افراد دیگری از ن شاورز بود پی آدم ک

قابیل بعد از   .نGenesis4:2)پیشننه هابیل دامداری و پیشننه قابیل کشنناورزی بوده اسننت 
 1نوخخاها کرد و نام اولین شننهر را هم کشننتن هابیل، شننروع به سنناخت شننهرها و بن 

سل او   .نGenesis4:17)نهاد صاحبان خیمه   1بالو، ی1بالایاز ن به دنیا آمدند که به ترتیب 
سیقی بودند    شی و آغازگر مو ست. او در    توبال .نGenesis4:21)و موا سل او کین هم از ن

 .نGenesis4:22)نیای مسگران و آهنگران معرفی شده است عنوانبهکتاب مقدس 

 حکمت و صناعت

                                                           

  3. تفاسیر روایی تلمود
1 .Enoch 

1 .Yaba 

1 .Yobel 
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خداوند منبع حکمت حقیقی   ،از خداسننت هاانسنناندر کتاب مقدس حکمت و مهارت 
حننکننمننت    ،نGenesis41:38,39)خننردمننننندی یننوسننننف  . نProverbs2:6)اسننننت

شع  سلیمان  ن9:34Deuteronomy)یو ست. روایاتی که    ن:10chro 1-112)و  موهبتی الهی ا
مت و هنر را مورد بررسنننی    می آن در باط حک پا ، قراردادتوان ارت بد     ییبر مه و مع خی

سی و رهایی از       صر به رهبری مو ست. برپایی خیمه مقدس، بعد از خروج از م مقدس ا
ست   صریان به وقوع پیو ست.    هگرفتشکل زمان  جامعه یهودی در این نیبنابرا ؛بردگی م ا

ای که در جریان مکاشفه کوه سینا سنت )تورات و تلمود و ...ن را دریافت کرد و    جامعه
پذیرفت که بر اساس آن زندگی کند. همزمان به موسی دستور برپایی خیمه و وسایل آن 

شفه  را می سایل       می یزیرهیپادهد. نمادهای هنر یهود در این مکا ساخت و ستور  شود. د
بیان شده است. آنچه   لیتفصبهکتاب مقدس  در خروج 3سفر 18تا  11در بندهای ه خیم

ساخت معبد و خیمه مقدس مورد تأکید   ست که این دو بنا باید بر    قرار گرفته،در  این ا
شوند            ساخته  ست،  شده ا سلیمان داده  سی و  ساس الگویی که به مو ،ن9Exodus25 :)ا

(1chro 28:11-19یل . در کتاب خروج، ن)صل ساخت      1و اهولیاب 1ب سوی خدا برای  از 
 وسایل خیمه منصوب شدند:  

ه ، او را بامخواندهباش که بصننل(یل بن اوری بن حور را از سننبط یهودا به نام  آگاه "
ا  ت تمخترعاو به حکمت، فهم و معرفت و هر هنری برای اختراع  امساختهروح خدا پر 

راشیدن سنگ و ترصیع آن و درودگری چوب تا     در طال و نقره و برنج کار کند و برای ت
در هر صنننعتی اشننتغال نماید، و اینکه  اهولیاب بن اخیسننامک را از سننبط دان انباز او   

نادالن     مه دا به تو امر فرموده           سننناختم و در دل ه که  تا آنچه را  یدم  مت بخشننن حک
  .نExodus31: 1-6)"بسازند

ی و برای نساج لز و سنگ و اهولیابروی فبر نام بصل(یل برای انجام کار  11در بند 
را گفت: آگاه باشید که خداوند بصل(یل بن اوری     لیاسرا  یبنموسی   "نقاشی آمده است :  

                                                           

 3 .sefer    به به زبان عبری به معنی کتاب 

1 . Bazleal 

1 . Aholiab 
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سبط یهودا به نام دعوت کرده و او را به روح خدا از حکمت و فطانت و   بن حور را از 
ه  نقر ،الدر ط کارکردنعلم و هر هنری پر ساخته است و برای اختراع مخترعات و برای   

ها و برای درودگری چوب تا هر صنعت   و برنج و برای تراشیدن و مرصع ساختن سنگ    
در دل او تعلیم دادن را القا نمود و همچنین اهولیاب بن اخیسنننامک را   وهنری را بکند 

از سبط دان و ایشان را به حکمت دلی پر ساخت برای هر عمل نقاش و نساجی ماهر و    
ن و قرمز و کتان نازک و هر کار نسنناج تا صننانع هر صنننعتی و طراز در الجورد و ارغوا

  .نExodus35: 30-35)مخترع مخترعات باشد
شت،         ست که او علم و دانش و معرفت دا صل(یل در متون یهود آمده ا صیف ب در تو

بی یاناتان معتقد اسننت که بصننل(یل   رکه خدا با آن جهان را خلق کرد.  یدانشننآنیعنی 
سایل را       خاطربه سی گفت خیمه، تابوت و و شد. زمانی که خدا به مو حکمتش انتخاب 

ست آنها را         صل(یل رفت و نظم آنها را برعکس گفت، اما او نظم در سی نزد ب سازد، مو ب
،  دانی که او چه گفته است دانست. موسی گفت شاید تو در سایه خدایی. تو دقیق می    می

دانسنننت که  بصنننل(یل می عالوهبهای. نجا بودهای گویی که آتو فرمان خدا را درک کرده
چطور حروف را به هم متصنننل کند طوری که با آن آسنننمان و زمین خلق شننندند. او  
هان را خلق               با آن ج خدا  که  هایی  مان چیز مت بود. ه حب خرد و فهم و حک صنننا

 . BERAKHOT55a:12,13))کرد
حب حکمت و عالوه بر این، سلیمان که معبد مقدس را ساخت در کتاب مقدس صا   

خواست   3او برای ساخت معبد از پادشاه صور. ن3kings 3:12)دانایی توصیف شده است
ستد که در کار طال و نقره و برنج و آهن و ارغوان ماهر      صنعتگری ماهر را نزد او بفر تا 
صور            شاه  ساخت معبد مقدس به او کمک کند. پاد شد تا در  شی دانا با صنعت نقا و در 

تاد.   1حورام حب مهارت توصنننیف شنننده        را فرسننن تاب مقدس فردی صنننا او در ک
که حورام از همان     اسنننت آمده همچنین در دیگر متون عبرانی  .ن1chro2: 13)اسنننت

 Midrash)دشننت و با آن خیمه مقدس را برپا کرحکمتی برخوردار بود که بصننل(یل دا

Tanchuma,Vayakhel5:2نابراین هنر و صنننناعت در کتاب مقدس همواره دارای        ن . ب
                                                           

3 . Tyre 

1 .Huram 
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ریشنننه ای الهی و وحیانی بوده و هنرمندان افرادی برگزیده و صننناحب حکمت الهی        
 معرفی شده اند.

 در سنت عبرانی  مفهوم صنعت
عددی در متون یهودی       مات مت کار هنری کل ند و  ته  به برای هنر و هنرم اسنننت.   کاررف

این  به معنی بریدن اسننت.  ، horrashای که در دایرةالمعارف یهود مطرح شننده کلمه
رود. به سنننگ، چوب و فلز به کار می کلمه برای هر کاری با مواد سننخت مانند کار با

ست. معموالً با نام ماده     بامهارتمعنی فرد  ستادکار نیز ه ستفاده و ا رود به کار می موردا
به harash ezیا فرد ماهر در سنگ و  به معنی کارگر سنگ   horrash ebemبرای مثال 

به  Ḧoresh neḦoshet .یا فرد صنناحب مهارت در چوب اسننت  معنی کارگر چوب و
  .ن1chro2:13) به معنی فرد ماهر در آهن است  Harash barzelو برنزمعنی فرد ماهر در 

شه کلمه   شد  ماهربه معنی کارگر  Haroshetاز همین ری سنتی یهود   می با . در ادبیات 
 .اسنننت کاررفتهبههم برای صننننعتگر و کاردسنننتی  Ummanو   ummanutکلمات 

, 1906:152Jastrow and Levias(ֵאמּוןکلمات اسننت.  ן - מ - א ریشننه این کلمه ن  

(emunָאִמין به معنی ایمان، اعتقاد و درسنننتی، ن (aminو معتبر اعتمادقابلبه معنی  ن،  
  دادن،آموزشبننه معنی  Le’amen לְַאֵמןبننه معنی وفننادار،  (lehe’amen) לְֵהיָאֵמן

بننه معنی    lehit’amen   ְְִהְתַאֵמן، اسنننتنناد وبننه معنی مربی  me’amen  ְמַאֵמן
:Hebrew Conjugation tables)اننندشنننننهیراز هننمننیننن    کننردننیننتننمننر 

https://www.pealim.com/search/?q=%D7%90%D7%9E%D7%9F)  . 

 اصناف در جامعه عبرانی
حرفه شننخص بود. برای مثال،   کنندهمشننخصبه معنی پسننر یا عضننو    benپیش وند 

Hanania ben Harakkahim  شان بود  zazarfim and Malkianو  از انجمن عطر فرو

ben Zorfim  .از خانواده زرگران بودندMishpaha    یا خانواده وقتی درباره صننایع به
د  در منابع کتاب مقدس یهو نیبنابرا ؛به معنای صنعت یا مهارت خاصی بود   رفتیمکار 

Mishpahot   وانعنبهبه اصننناف بافندگان و کاتبان داللت دارد و این با مفهوم خانواده  
 Ashbea آشبه آ خانوادةهسته اصلی صنف داللت دارد؛ برای مثال، در کتاب مقدس 

chro4:21)  بود که شغل بافندگی داشت. ر یس صنف پدر یا اَب      یاخانواده دهندهنشان
به یوآب اشنناره شننده که به معنی پدر یا    :1واریخ اول . در کتاب تشنندیمنامیده 
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مندلسون   ن.1950:246MARK WISCHNITZER,)است  )جیحراشیمن صنعتگران  3هرّر یس دَ
ستان ب    د سطین با صناف در فل ست که اینجا ر مقاله ا زند  رکلمه بن به معنای ف ر این باور ا

بلکه   ندکینمو خانواده هم به رابطه خونی داللت  باشد مینیست بلکه به معنای عضویت   
  (MENDELSON,1940:17,18). سازمان یا صنف استبه معنی 

 ها تقسننیمها و درهها، شننهرها، زمیناصننناف یهودیان باسننتان مانند بابلیان در خیابان
شلیم خیابان نانوایان  می ،  ازانس  ریپن، رنگرزان، زرگران، دباغان، سفالگران  ،شدند. در اور

برخی از اصننناف کنیسننه یا گورسننتان خاص خود را   .وجود داشننته اسننت و...  نجاران
بننافننندگننان وجود  یهنناسننننهیکن  1و تیبرینناس 1، سنننیپوریس1داشنننتننند. در لینندا

در کنیسنننه بزرس اسنننکندریه اعضنننای    .نMARKWISCHNITZER,1950:247)داشنننت
قره  با طالفروشان، نقره فروشان با ن   طالفروشان  .ختندیآمینممختلف به هم  یدست عیصنا 

.  نندینشننیمفروشننان، آهنگران با آهنگران، مسننگران با مسننگران و بافندگان با بافندگان 
شهر   یاهیغربوقتی که  ست یم شد یموارد  شهر برود تا کارش را      دان سمت  به کدام ق

  (SUKKAH51B:7).انجام دهد
بان ی خزمانی که هنرمند در     به روسنننتای مجاور       رفت یمراه  ها ا یا  با  رفت یمو   ،

شان  شناخته می  هاین سش بود  سش دا    ی که بر روی لبا سوزن بر لبا ت،  ش شد. خیاط یک 
  ت.گیری با خود داشننهای رنگی و نجار ابزار اندازهپشننم زن یک نخ پشننمی، رنگرز نخ

به  رکردند و با افتخاشنندند. آنها به کارشننان مباهات می کاتبان نیز با مداد شننناخته می
شتند راه   ییهانشان  در دوره سلطنت    .نMARKWISCHNITZER,1950 111)رفتندیمکه دا

های قانونی از سننوی دولت نهاد عنوانبهقدرتمندی بودند و  هایدوم اصننناف سننازمان
ساکنان یک دره   سازماندهی می  ستند یمشدند   ،اغدب ،خیاط عنوانبهاز ورود دیگران  توان

شان می    صنایع جلوگیری کنند این قانون ن صنعت انحصنار     معلم و یا باقی  دهد که هر 
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ست و آنها حق    تجاری در محدوده خاص خودش دارد که به یک انجمن محدود بوده ا
شتند تا از ورود هر   شان جلوگیری کند.    واردتازهقانونی دا سکونت او بین صن  و از    افا

توانسننتند بازار را  ارجیان ممانعت کنند بلکه آنها میاجازه داشننتند که از ورود خ تنهانه
صنف برای      ضای  صاری کنند اع ست انح شان بیمه می  دادنازد شدند و اگر به طور   ابزار

 کرده میانجمن برای او ابزار دیگری تهی دادیماتفاقی شننخصننی ابزارش را از دسننت 

(MENDELSON,1940:19صناف   ن   118)دکرصالح دید ربی منطقه تغییر می  بر بناقوانین ا

MARK WISCHNITZER,1950شتر ربی   این ن .:ن ست که بی هایی که در کته حا ز اهمیت ا
  118)لیف و گردآوری تلمود بابلی و اورشننلیمی نقش داشننتند خودشننان هنرمند بودندتأ

MARK WISCHNITZER,1950به عهده داشت که   هر صنف را یک ربی   رهبری اساساً  . :ن
 MARK 111)شنننندیمگفتننند و بننه شنننناگردان او تلمینند گفتننه بننه آن راو هم می

WISCHNITZER,1950بر این اسنناس اصننناف در جامعه عبرانی سننابقه ای طوالنی    . :ن
دارند. آنها سننازمانهای مدون و قانونمندی بودند که از منافع اعضننایشننان حمایت می    

 کردند و افراد با عضویت در آنها می توانستند از مزایای خاصی بهره مند شوند.  

 اهمیت کار و پیشه
یکی از  عالوه بر این، . نExodus20:9)و پیشننه یکی از فرامین تورات اسننت داشننتن کار

اهداف آفرینش انسان در دین یهود این است که عضو مفیدی از جامعه بشری باشد. او        
وابط ر قبالواحدی از پیکره بشریت است و این حقیقت وظایف بسیاری را برای او در    

ب  برای کس  تنهانهدر دین یهود انسان موظف است که کار کند،    .کندبا دیگران ایجاد می
سهم خود را در حفظ نظام جامع    شت، بلکه برای آنکه    هرچنده و بهبود آن ادا کند. معی

شغله  ترینعالی عنوانبهتورات  مطالعه شمندان         م ست با وجود این دان شده ا ستوده  ها 
خود را صنننرف   وقت تمام اگر فرد  که یهود به حد کافی از این حقیقت آگاهی دارند        

 رونیاازنخواهد بود.  ریپذامکانتحصیل علم و آموختن تورات کند بقای جامعه بشریت  
و  باادب اسنننت که   باارزش اند که تحصنننیل تورات زمانی خوب و     داده چنین اندرزی 

  شود باعث همراه باشد. زیرا زحمتی که انسان در راه آن متحمل می   وکارکسب تربیت و 
ب    می کاب  که ارت ند. اگر  گردد  ناه را فراموش ک یل تورات  ه گ یت    باادب تحصننن و ترب

سب  سرانجام به جایی نمی   وکارک شد  سد و باطل می توأم نبا ود  ش گردد و باعث آن میر
شود   شخص مرتکب به گناه  صیه     که  سطی که برای مردم عادی تو در این زمینه حد متو

ا در صبح و دو بند دیگر را در  اگر انسان دو بند از قوانین دینی ر  " :است  قرارنیازاشده  
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و سراسر روز به کار و پیشه خود مشغول باشد گویی تمام فرامین تورات         ،شام فراگیرد 
دانشننمندان یهود را نسننبت به  اعتراض. در گفتار زیر "را به نحو کامل انجام داده اسننت

ف  کرده و عمر خود را صننر یریگکنارهکه از کارهای دنیا  نینشننگوشننهگی زاهدان دزن
صیل معاش     "کنیم کنند مالحظه میتفکرات روحانی می سترنج خود تح :آن کس که از د

از   کهو ارجمندتر از شخصی است     تربزرسهم هستن   خداترس حالنیدرع)و  کندمی
 ."کند.ترسد ولی کار نمیخدا می

شامخ  ست.          مقام  شده ا ستوده  سر ادبیات تلمود  سرا شأن عالی کار و زحمت، در  و 
اصلی اساسی در     ،"بخشد به کارگران عزت و افتخار می که عالی است مقام کار  "جمله 

باشنند، زیرا کار بخش مهمی از طرح و برنامه الهی   گونهنیااین زمینه اسننت، باید هم به 
شمندان یهود که         شعار دان ست. در باره این  سان ا سعادت ان ست بدار  "برای    "کار را دو

ن که  ، چناکارکردل ابوالبشر غذایی را نچشید تا آنکه اوحتی آدم " داریم: یاموعظهچنین 
ست    شده ا شت تا کار  : خداوند آدم را بگرفت و اوگفته    بکند و آنرا را در باغ عدن گذا
ید      ما ظت ن حاف به وی فرمود   "م ند  خداو باغ تو بی    ": . پس از آن  تان  مه درخ  از میوه ه

بر اسننرا یل فرو نیاورد تا   خود را 3. حتی ذات قدوس متبارک نیز شننخینا"انعت بخورمم
برای من مسکن مقدسی بسازند تا      ": است  شده یمآنکه ایشان کارکردند. چنان که گفته  

کار و کوشش خود را سرور جهان جانوران     لهیوس به. انسان،  "ایشان ساکن گردم   انیم در
 :دیگویم 1و زحمت شالوده اصلی هستی انسان است. ربی شیمون بن الزار   کار. سازد می

شه  دیادهیدای آیا تاکنون یک جانور یا پرنده شد اما او بدون درد و   که پی شته با نج  رای دا
ند و من یک اه اینها برای خدمت به من خلق شدهآورد. اما هماش را به دست میزندگی

شده     ستم و خلق  سان ه سی که مرا آفر ان ام  یده خدمت کنم. آیا من باید زندگیام تا به ک
س  سر  ) ر بگذرانمرا بدون درد ستم کارهای     کنم؟ن اما من ا امرارمعاشبدون درد سان ه ن

پس   ": کنند. این آیه را   امرارمعاش ام برای همین مردم باید کار کنند تا      بدی انجام داده  
. "که برای خود پیشه و هنری را انتخاب کن "اندتعبیر کرده گونهنیبد "حیات را برگزین 

ست  حاکی از این حقیقت ا "آیدکار دستان انسان فرود می برکت تنها بر "این عبارت نیز 
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که کار و کوشش راه نیل به سعادت و خوشبختی است. دانشمندان یهود در عین این که       
کردند، برای مثال ربی سننتودند، خود نیز به کار میکار و زحمت و هنر و صنننعت را می

بود و ربی یهودا   دوزکفش 1کرد و ربی یوحانامی یسننازچرمدباغی و  3یوسنند بن حلنتا
 کرد.   نانوایی می 1هفتحتوم

به شخصی تشبیه شده است که بر گردش  در سنت یهود کسی که هنر و صنعتی دارد
تواند به درون آن آیند و عابران قادر نیسننتند از  و دام و دد نمی اسننت دهیکشنندیواری 

هنر و صننننعتی ندارد   انگوران آن بخورند و یا به درون آن نظر افکنند. لکن کسنننی که      
ست که دیوارش فروریخته و دا م    ستانی ا شوند   توامی دد ودام  همانند تاک نند داخل آن 

هننای آن را خننواهننننند خننورد و درون آن نننگنناه خننواهننننند    و عننابننران انننگننور
آمده است که بر پدر است     KIDDUSHIN رهمچنین د .نKohen.2012:210-214)انداخت

ش  ست و اگر این کا ای بیاموزدهکه به فرزند خود پی زیرا   .ر را نکند به او دزدی آموخته ا
د برای معیشت خود دست به زیا احتمالبهپسر هیچ شغلی برای ادامه زندگی خود ندارد 

دارد که اینکه به پدر      در ادامه اظهار می   1برایتا  )KIDDUSHIN29A:10(زند سنننرقت می 
  طورهمانزکیا گفت: است؟ هی دستور داده شده به فرزندش تجارت بیاموزد از کجا آمده   

 .نECCLESIASTES:9:9)گوید: با همسننری که دوسننتش داری زندگی کن که این آیه می
گرفت که   نتیجه توانیمتفسیر شود و به همسر واقعی داللت کند،     یدرست بهاگر این آیه 

موظف است به   ،که یک پدر موظف است برای پسرش همسری انتخاب کند    طورهمان
د  آمده است اگر به طور تمثیلی تفسیر شو    "زندگی  "نیز بیاموزد. در آیه کلمه او تجارتی 

ست. یعنی   "تورات "به معنی  ست تورات را به فرزندش بیاموزد    طورهمانا که موظف ا
 .نKIDDISHIN 30B:11-14) موظف است به او تجارت را نیز بیاموزد

موضنننوع وجود دارد. در  متعددی درباره یک    یها دگاه ی ددر متون تلمودی همواره 
های یهودی وجود دارد که تنها به خواندن  ه کار و پیشننه نیز نظریاتی از ربیمورد مسنن(ل
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کنند. زیرا بر این  اندن تورات را نوعی کار محسنننوب میو خو کنندیمتورات توصنننیه 
شاغل دنیایی باعث غفلت از تورات     شتن م  .(BERAKHOT 35b:7) شود یمباورند که دا

گذارم و فقط به فرزندم     دنیا را کنار می   یها تجارت ن همه  م :دی گویم 3ینهار مثالً ربی 
وقتی که از نیروی   ،دنیا فقط در روزگار جوانی یهاتجارتزیرا تمام  ... آموزمیمتورات 

ست وجود دارد اما   سنه باقی می کافی برای کار برخوردار ا .  مانددر روزگار پیری او گر
کند و در روزگار پیری  در روزگار جوانی به فرد خدمت می نیسننت، گونهنیااما تورات 

یدی برای او فراهم می   نده و ام با    (Berakhot35b:7) , (Kiddushin82a:9). دن کآی ما  ا
کید بیشننتر بر کار و خواندن  ه شنند، تأکه اشننار طورهمانوجود نظر این اندیشننمندان، 

 تورات است.

 اخالق کار و پیشه
 پیشهانتخاب کار و 

روحی و جسنننمانی فرد   یهاییتوانایهودی انتخاب شنننغل باید بر مبنای  یهاآموزهدر 
داری، و یا کار  آسنان اسنت و فشنار کمی نیاز دارد مانند مغازه    هاشنغل باشند. برخی از  
ست    شاغل  سبک با د ستخدام  یمانکاریپها مانند خیاطی، کتابت و م ا  و ی دارانسهام ، ا

ست مانند دباغی         سخت ا شاغل نیازمند کار بدنی  ستان. برخی م سرپر ردن،  ککارگران و 
های دور سنگین، مسافرت مدام به مکان   ونقلحمل ،استخراج آهن یا مس، ذوب فلزات 

شخم  ست اما از نظر فکری         و یا کار  ضعیف ا سمی  سی که از نظر ج زدن زمین و ... ک
  یسو بهاید کنند. بلکه بهایی باشد که بدن را خسته می  هنیرومند است نباید به دنبال پیش  

شار نمی شغل  سی که ب آورند برود که او را قادر به مقاومت میهایی که به بدن ف ه کند. ک
هایی اسننت که نیازمند  قوی و به لحاظ عقلی ضننعیف اسننت مناسننب پیشننه بدنیلحاظ 

  ییهاتیاولور انجام کار که د یهرکسهای جسمی مطابق با تحمل و توان اوست. فعالیت
که   طورهماندارد بر دیگر کارها، خدا از قبل عالقه به آن کار را در او قرار داده اسننت. 

های  ها ویژگیبه همین ترتیب در بین انسان  .شکار موش را در نهاد گربه قرار داده است  
های خاص را خواهید  شننخصننیتی و سنناختارهای بدن مناسننب برای مشنناغل و فعالیت

شغل می     یا صیت خود را مجذوب یک  شخ سی که ذات و  یابد و بدن او برای آن فت. ک
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-Ibn Paquda 3:56) های آن را انجام دهدکار مناسب است، او خواهد توانست خواسته    

61) . 
وجود دارد، برای   3 یزتمهای مکرری در مورد انتخاب شغل آسان و   در تلمود توصیه 

سان و تمییز     گفت : یک مرد1ربی بارکاپارا  ،مثال شه باید به فرزندش یک تجارت آ همی
سید  سدو   :بیاموزد، گمارا پر ست؟ ربا هی سید چه   و یدوزهیبخ :گفت 1آن چی یا گمارا پر

ساده و     ست یتمشغلی  سنگ  :گفت و دوس یهربا  ؟ز ا  BERAKHOT) های قیمتبرش 

63A:14ز معرفیتمییک شننغل آسننان و  یدوزگلبرای  یدوزسننوزندر جایی دیگر . ن  
است که به آنها فرصت   جهتآن ازاین تأکید  .نKIDDUSHIN 82A:13, 82B:1) شده است

 ،کسی که به خدا ایمان دارد  :مطالعه تورات و تفکر در آن را بدهد، زیرا گفته شده است  
ت را انجام دهد و در کند که بتواند تعهدات توراغلی را انتخاب می، شننهاشننغلدر میان 

 کندشننغل درآمد او را کم یا زیاد نمی ار کند. چرا که انتخاباش بهتر کاصننول ایمانی
(Ibn Paquda,Introduction 45ن . 

های  مهم در آموزه همواره در هنگام کار به یاد خدا بودن و صداقت در کار از اصول  
تن  هایی توصیه و یا از داش  یهودیان را به داشتن پیشه   تلمود اساس نیبرادین یهود است.  

 :گویدمی 1گوریان اهل تزادیانکه آبا  اسنننت آمدهکند. چنین هایی آنها را منع میپیشنننه
داری  غازهمسازی، ملوانی، چوپانی یا  ، گلدانیانرشتر رانی، االغ خودکارید فرد به پسر  نبا

سارقین است.   زیرا معامالت آنها، معامالترا آموزش دهد. دلیل همه اینها یکسان است. 
سرقت م    همه اینها دارای بی ست. احتماال  منجر به  به نقل از  1شود. ربی یهاد ی                  ً                   صداقتی ا

رم  ن وپنجهدسننتکاری ان شننرور هسننتند زیرا آنها با فریبران االغ :گویدآبا گوریان می
کنند، دارای   ها را طی می ناکی مانند بیابان     های خطر که مکان   سننناربانان  اکثر  و کنند می

کنند تا خدا از آنها محافظت کنند. بیشننتر مناسننبی هسننتند. زیرا آنها دعا می یهایژگیو

                                                           
3 .clean 

1 . Rabbi Bar Kappara 

1 .Rab Hisdu 
1 .Abba Guryan of Tzadyan 
1 . Rabbi Yehud 
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ند.    نان متقی هسنننت ها    ملوا یا قا        زیرا خطر بزرس در ها ال به آن ترس از بهشننننت را 
  .نKIDDUSHIN82A:8)کنندمی

بهتر اسننت از آن  : کارهایی که با زنان در ارتباط اسننت بد اسننت و آموزدیمگمارا 
شامل    دوری کر سته  سیاب زرگراند. این د ستی ، تعمیرکنندگان آ ،  زنان، بافندگان های د

ادشنناه و کاهن نیز نباید چنین حمام داران، دباغان اسننت. پ شننویان،آرایشننگران، لباس
د نیست. بلکه این است که این    دلیل آن عدم صالحیت این افرا . هایی داشته باشند  شغل 

گذارده نمی         یشننننهها، پ پیشننننه ها احترامی  به آن ند و   شنننودهای پسنننتی هسنننت

(KIDDUSHIN82A:11کند. او از کارش به مردی را دید که با زنان کار می روزی الیاس .ن
سبدی پر از دینار داد تا دیگر با زنان تجارت نکند و به    شکایت کرد. الیاس به او  الیاس 

  .نKIDDUSHIN 40A:3)فتدینگناه 
سیار در متون ت  یاشه یپدو  ست که ب و  یش عطرفرو، لمودی مورد تاکید قرار گرفته ا

ست      شده ا شه مکرراً گفته  ست. در باره این دو پی اغ  ، دبعطرفروشجهان بدون  :دباغی ا
تواند دوام بیاورد. گرچه هر دو شغل الزم است، خوشبخت  کند، نمیکه بوها را پنهان می

در تلمود   یزنشم پ. همچنین شغل  نPESACHIM65A:3) است  عطرفروشکسی است که   
ست     عنوانبه شده ا شغل فرومایه تلقی  که گفته   طورهمان .نYEVAMOT 118B:17) یک 

ویی برخی از  شننند در تلمود نظریات متفاوتی درباره یک موضنننوع وجود دارد. از سننن
شمرده می    ست  ست       کارهای پ شده ا صیه به ترک آن  شده وای بر    مثالًشود و تو گفته 

از سننوی   و نKiddushin82b:2) پایین مرتبه والدین خود را ادامه دهد کسننی که شننغل
دادند و کار  ها هر کاری را انجام میکه ربی شننودیمهای تلمودی دیده دیگر در داسننتان
 . نNEDARIM46b:11) دانستندرا مایه افتخار می

 پشتکار و خالقیت در کار
، کی ن کار تورات، د :دارند تا بهبود یابن    تالش بسنننیار  گوید چهار چیز نیاز به     گمارا می 

 : از کجا آمد که شغل نیاز به تالش مضاعف دارد؟  شود پرسیده  اگر . پیشه  نماز و شغل و 
ست که    شده ا شید و ما   فقط گفته  شهرهای خدا  هاملت خاطربهقوی با قوی خواهیم   و 

فرد باید   .نBERAKHOT 32B:11-14)و همه کارهای یک شخص نیاز به تقویت دارد  بود
شه خود مطالعه و تحقیق کند      سد در کار و پی ستادکاری بر  Shemirat) تا زمانی که به ا

Halashon, book1,The ate of discerning 2:2ن . 
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اسننت، داسننتانی وجود  31که یک اثر فلسننفی مربوط به قرن  Akeidat Yitzchakدر
دارد که مشابه داستان رومیان و چینیان در مثنوی است: یک پادشاه به دو هنرمند دستور      

او زمان محدودی را برای پایان کار معین کرد.        داد تا دیوارهای اتاق او را تزیین کنند.    
اری زیبایی را به تصویر کشید و کارش  معلوم نقاشی دیو  زمانمدتیکی از هنرمندان در 

شروع به انجام      شتر وقت خود را گذراند بدون این که حتی  را تمام کرد. هنرمند دوم بی
است، تصمیم گرفت که     دادهازدست کار کند. او که فهمید دیگر وقتی ندارد و زمانش را 

شی      صیقل دهد که نقا شی کردن آن بود را چنان  ی رقیبش در هادیوارهایی که مأمور نقا
ای را میان خود و رقیبش کشننید. زمانی که پادشنناه آمد و کار  آن منعکس شننود. او پرده

کرد. زمانی که پادشنناه کار    قرار گرفت و آن را سننتایش  ریتأثتحتهنرمند اول را دید، 
هنرمند دوم را بررسنننی کرد هنوز پرده میان اتاق آویخته بود، پس آن را نپسنننندید و         

ان هنرمند دوم پرده را کنار زد، همه تصنناویری که هنرمند اول روی  ناراحت شنند. ناگه
وم کار هنرمند د ریتأثتحتدیوار مقابل کشننیده بود بر روی دیوار منعکس شنند. پادشنناه 

شتری داد.   ست     یاجهینتقرار گرفت و به او پاداش بی شده این ا ستان گرفته    که از این دا
  خاطر به شنننت ولی جایزه هنرمند دوم   که گرچه کار هنرمند اول اصنننالت بیشنننتری دا      

 .نIsaacbenMosesArama 1oo:1:9)خالقیت و پشتکار او بود

 شایستگی 
. در کتاب   وزه های تلمود توصنننیه به ادامه پیشنننه خانوادگی اسنننت       یکی دیگر از آم

ARAKHIN  اش  کجا آمده است که فرد نباید پیشه گوید: ازآمده است که ربی یاحانان می
 را از صور  ام حور: سلیمان  گفته شده است   که طورهمانجدا کند؟ پدرانش  شة یپرا از 

ر  صننور که یک کارگ  نفتالی بود و پدرش مردی از اهالی لةیقبای از آورد. او فرزند بیوه
در سنناخت خیمه یل(لبا بصننکه از خانواده دان بود. اهولیاب ش نیزمادر فلز برنج بود.

صنعتگر       شت نیز از خانواده دان بود. یک  ای  هو یک بافنده در رنگ بامهارتشرکت دا
ت برنج را در ادامه صننننعت  آموزد که هیرام صننننعدر آبی، بنفش و قرمز. این میمتعدد 

این آموزه بسنننیار  .نARAKHIN16B: 19-20)اش آموخته اسنننت پدری و مادری خانوادة
صن   مهم ست و به حفظ  سالم کمک می ی ا صناف یهودی همراه به این توجه   کند. اعت 
کار                 می ها از این  هدف آن ند و  یاموز ندان خود ب به فرز فه خود را فقط  که حر ند  کرد
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از  3در کتاب یوما. ن1950:249MARKWISCHNITZER,)حمایت از صننننعت سنننالم بود 
ه  گران خانصنننعت ": آموختندشننده که حرفه خود را به کسننی نمی  بردهنامصنننعتگرانی 

خواسنننتند راز آن را در را به کسنننی بیاموزند و مینان خواسنننتند راز تهیه نمی 1گارمو
خواستند راز ساخت بخوردان   نمی1خانواده خود حفظ کنند. صنعتگران خانواده آویناس  

هارگس بن لوی   ند. همچنین  دانسنننت و فصنننلی را در موسنننیقی می 1را آموزش ده
ست به دیگران آموزش  نمی صنعتگران خانه گمارا در    خوا ست که  دهد. در برایتا آمده ا

به کسنننی بیاموزند.   را آن کردنآمادهخواسنننتند راز ه نان اسنننتاد بودند. اما آنها نمیتهی
صر نانوایانی را     سکندریه م شمندان آنها را برکنار کردند و از ا ست آوردند. آنها می دان ند  دان

  نورتدانسننتند که چطور نان را باید از د اما نمیبپزن که چطور نان را مانند خانواده گارمو
و  و گذاشنننتن  شننند و پختنای پخته می ز پیچیده رها به ط  مانند آنها بیرون بیاورند. نان      

رانیان  دبدون شکستن آنها ممکن نبود. تفاوت این بود که اسکن    تنور بیرون آوردن آنها از
شن می  تنورآتش را بیرون  ضا  کهیدرحالتند پخمی تنورکردند و بیرون رو انواده  ی خاع

اسکندرانیان ظرف یک هفته   پختند. نانکردند و داخل آن میروشن میتنور گمارا داخل 
  خواسننت این حرفه را. خانواده گارمو نمیزدینمو کپک مارزد و نان خانواده گکپک می

مهارت پخت نان را فراگیرد و با آن  یسنننتیناشنننادیگران بیاموزد زیرا نگران بود فرد  به
ست بتمهارت به  صنعتگران خانه آویناس  و هاگرس بن لو     یپر شود.  شغول  ه ی هم بم

ساخت بخور  سیقی دان و راز نواهمین دلیل راز  سی آموزش نمی  ختن مو  دادندرا به ک

(Yoma38a : 5-10 , 38b:2). 

توکل بر خدا

                                                           

3Yoma. نام یکی از ابواب تلمود 

1 . Garmu 

1 .Avinas 

1 .Hurges ben Levi 
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  31: 38یار توجه و تاکید شده است. در تثنیه  در متون مختلف عبرانی به توکل بر خدا بس 
خدای   "می خوانیم: 1: 13و در مزامیر  "به ادونیای خدای خود توکل کن "آمده اسنننت :

کید شده که فرد برای کسب روزی باید به خدا    . در تلمود هم تأ"تو توکل می کنم من به
سی   ن.Sotah48b:19)توکل کند سف ابن پاقودا اندل سوف ی عارف و  بحیا بن یو دی  هوفیل

  در هفت چیز باید :گویدها میکتاب وظایف قلب درزیست در اسپانیا می 31که در قرن 
 (Ibnبر خدا توکل کرد که یکی از آنها امور مربوط به کسنننب و اسنننباب رزق اسنننت 

Paquda,2019:130صناعت و تجارت باید در     .ن ست بهصاحبان  روزی بر خدا   آوردند
سا      شان یروزد که نتوکل کن ست، و او نگهدارنده ان ست و حاکمیت او ست و  در د ن ا

سان را     ست که ان س بهو  راندیم یمفقط او ، به او  پنداردینمکه بخواهد و  هرآنچه لهیو
ساند. پس اگر روزی سود و زیان می  سطه بهاش ر سبابی که به دنبال آن بود   وا یکی از ا

شاد    سید، نباید به آن انس گیرد چرا که با آن    .ودش ود و توکلش به خدا کم میش می ر
ها ما را بیشتر رشد  اریم که کدام یک از کارها و صنعتما آگاهی ند کهییازآنجاهمچنین 

ست      می ست، پس بهتر ا سالمتی و خیر کدام یک برای ما بهتر ا دهد، و در طلب رزق و 
خدا  پس شکل درست توکل بر   . نIbid,138)که در انتخاب و انجام آن به خدا توکل کنیم

ساخته      گونهنیادر این مورد  سان آنچه را که خداوند برایش آماده  ست که ان و  باهدفا
الزم از دنیا اقدام کند. اگر خداوند برایش بیش از آن در       اندازه به  بردنبهرهبرای قوت و 

نظر گرفته بود، بدون سننختی و رنج به او خواهد رسننید. پس هنگامی که در آن امر به  
،  شودگیرد و ذهنش آسوده میو جانش آرام می رسدیمبه آرامش  خدا توکل کند، قلبش

 . نIbid,133) شودنمی زودرویدمانش برای او رسد و زاش به دیگری نمیزیرا روزی

 صداقت در کار و پیشه
  ها.و صنناحبان صنننایع و پیشننه دادوسننتدبرای  های اخالقیتلمود پر اسننت از توصننیه

ست       نیترمهم صداقت در کار ا صل  صلی که حکمای تلمودی به آن تکیه دارند ا  در  ا
شته  تورات ست  شده  نو   سوگند  به وادار را شما  که دیاندازیم راه را یتجارت ایآ که ا

  فرد که یوقت جهان نیا از خروج از بعد": دیگویم راو. نSHABBAT89A:1)کند دروغ
ضاوت  یبرا س  او از رفت، گرید جهان به ق .  "بود؟ صادق  تجارت در ایآ: شود یم دهیپر
  دیبان ختهیآم شراب  با را آب که یکس : است  معامله در غش نداشتن  صداقت  قیمصاد  از

 به دینبا را آن. کند آگاه مس(له  نیا از را داریخر که نیا مگر بفروشد  فروشگاه  در را آن
شد  بازرگان شنده  اگر یحت بفرو شد  کرده آگاه ختنیآم نیا از را او فرو  با آب ختنیآم. با
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صد  به فقط شراب  ست  گرانید دادن بیفر ق شنده فر که ست ین محتمل لیدل نیا به ا   و
  تا کنند مخلوط شننراب با را آب دارند عادت مردم که ییجا در. کند مطلع را داریخر
ست  ممکن فرد شود،  قیرق   هرگز. (BAVA METZIA 60A: 3)دزیامیب شراب  با را آب ا
  ای باشنند ارزانتر دیجد یکاال اگر یحت خت،یآم یمیقد یکاال با را دیجد یکاال دینبا

 هریذخ یطوالن مدت یبرا را آن خواهند یم مردم رایز باشد، یمیقد یکاال از ارزشمندتر
. دکنن (BAVA METZIA 60A:5)  شنده  و دیبگو را قتیحق خود یکاال مورد در دیبا فرو
  messilat yesharim11:24).)کند پنهان آنرا وبیع دینبا

  31بند  . در کتاب الویاناسننت اندازهها دقت در اوزان و توصننیه نیترمهمیکی از 
زیرپا منهید ، خواه در مسناحی باشند یا در   دادگری را در داوری  ":مده اسنت آ 11آیات 

نباید     ها هم اندازه  نیترکوچک اند که حتی در   . بزرگان یهود گفته  "توزین یا پیمانه کردن   
لت منحرف شننند، تو    عدا چک رات حتی در مورد از  ندازه  نیترکو ها هم حسننناس    ا

ست  سی که در    شرح این آیه   و نMITZVAH258:1)ه ست: ک   هایریگاندازهچنین آمده ا
فاسننند اسنننت و مورد لعن و نفرین   منحرف شنننود یا فسننناد کند مانند یک قاضنننی        

  کسچیهزنی واجب است و   این فرمانی است که بر هر مرد و  .نMITZVAH258:2)است 
سبت   سی که در اندازه یهودی نباید از این ف ریغبهحتی ن س رمان تخطی کند. ک اد کند  ها ف

 (MITZVAH258:7).باید هزینه آن را به خریدار بازگرداند
سران  از مانع آن تیرعا که دارد وجود اوزان یبرا یقیدق نیقوان هودی سنت  در   خ

شنده  ست  نیا آنها جمله از. شود یم داریخر و فرو   ای سرب  و قلع از هاوزنه دینبا که ا
  گسن  از دیبا بلکه شود یم کم آنها وزن از و زندیم زنگ آنها رایز باشد  یگرید فلز هر

شابه  یزهایچ و شه یش  و شد  آن م شد  سبک  مواد از دینبا وزنه .نMITZVAH259:3)با   با
سران  باعث رایز شنده  خ ست  و کامل یاوزنهن (BAVABATRA89B:5 شود یمفرو   در

  باشد  یطور دینبا هاوزنه نیهمچن. نBAVABATRA89A:8)شود یم ثروت باعث که است 
  طرف دو یمورد نیچن در که نیا یبرا باشنند کیبار طرف کی و پهن طرف کی که

 وزنه) کرد یدار نگه خانه در دینبا را ناکارآمد اوزان. نBAVABATRA89B:6)ست ین برابر
)  نشننود اسننتفاده معامله در آن از اگر یحت ،نبزرس اریبسنن ای کوچک اریبسنن یها

mitzvah602:1ش کمبرای جلوگیری از  .ن سوی دولت ممهور می  هاوزنه یفرو شدند   از 
شود که آن     شخص  ست   تا م ست ا سبانی هم از   مح (BAVABATRA89B:10) وزنه در ت
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ها  ها و قیمتها، اندازهدند که در بازارها بر درسننتی وزنهشننسننوی دادگاه مشننخص می
ند    ظارت کن غازه یک   (BAVABATRA89A:9) ن کاال     دارم ماً  قدار کمی    که دا  به م ی 

  و ترازوی خود را خود را باید تمییز کند یریگاندازهوسننایل  بار دوای فروشنند هفتهمی
های ترازو را باید تمییز کند تا مطم(ن  گیری بشننقاب. او بعد از هر اندازهبارکی یاهفته

ست تا از این طریق وزن آن افزایش یابد.     سبیده ا ر این حکم د شود که چیزی به آن نچ
 .نBAVABATRA88A:13)مورد کاالهای مرطوب صادق است

 (KAVANAH)نیت خالص 
های  در آموزهانجام فرامین تورات بسیار اهمیت دارد، داشتن نیت خالص است   آنچه در 

 ."ها توجه داردخدا به قلب "تورات گفته شده است که 
، در این  اری را بدون نیت خالص انجام بدهدیک فرد ممکن اسنننت دسنننتورات بسنننی 

  صننورت او نفعی از انجام آنها نبرده اسننت. از سننوی دیگر فرد ممکن اسننت تنها یک  
ه کمال بیشتری از فرد اول   دستور را با نیت خالص انجام داده باشد، در این صورت او ب   

از عملی که همراه با نیت خالص  (SEFER HALKKARIM,MAAMAR3 27) یابدمی دست
اگر هنگام انجام احکام به این   (SEFER KUZARI 5:27) نیست، نباید انتظار پاداش داشت  

.  شود یم، این نیت باعث تعالی روحانی فرد خداوند است وجه کنیم که آن دستور  نکته ت
عشننق به خدا و انجام   خاطربهدهد بلکه را فقط برای حفظ جامعه انجام نمیفرد کارش 

صورت فرد به      ست در این  ستورات او ست می  د سد هدف باالتر که خدمت به خدا  ر

(SEFER HALKKARIM ,MAAMAR 3 28)     هوم ف م  .KAVVANA         همننه فرد  نی  ع ی
هایش را برای خشننننودی خدا انجام دهد و نه برای لذت خودش و یا هر هدف            کار 

  .(SEFER HALKKARIM ,MAAMAR 3 5) دیگری

 شبات 
شی بنیادین  شبات مفهوم  ست و همه اهمیت آن  بخ از ماجرای خلقت در  از یهودیت ا

صریحی مبنی بر خودداری از کار در روز هفتم در ده      شده تا حکم  سفر پیدایش گرفته 
 فرمان، مورد تاکید قرار گیرد. 

  اءینبا و است  شده  تکرار تورات در بار چند "یکارکن دینبا شبات  روز " حیصر  حکم
  لیاسرا  یبن با خدا عهد آور ادی شبات  .نSteinsaltz,2013:86)اندکرده حیتصر  بدان بارها
ست  ستی  به یست ین از) جهان نشیآفر کار خداوند روز این در زیرا. ا   نپایا ران آوردن ه
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 به او رایب که حیواناتی و خدمتکاران برای بلکه یهودی، فرد برای فقط نه شنبه  روز. داد
شته  کار ستراحت  و آرامش روز نیز شوند می گما ست  ا ست  از. ا   دارای شنبه  که اینجا

  که تاس ن فریضه ) میتصوا . باشد می اجتماعی و تاریخی ملی، مذهبی، مختلف هایجنبه
س به نیز و ممنوعی کار هر از خودداری با را شبات   و خوردن دانش، و علم مطالعه لهیو

  است  لتع همین به و کنندمی برگزار زیبا هایلباس پوشیدن  و تفریح و شادی  نوشیدن، 
  از یبسیار نظرهای نقطه «شبات» فلسفه مورد در. شود می قطع شنبه  روز در عزاداری که

سرین  طرف صیت   و یهودی مف ست  شده  عنوان علمی هایشخ  آن عقاید این از یکی. ا
ست    زا یکی «شبات » و نماید پیروی الهی مطلق صفات  و اعمال از باید یهودی هر که ا

ست  موارد این   پایان به را جهان خلقت آفرینش، از هفتم مرحله در خداوند که چرا. ا
 و جمعی آرامش آن در و کرده تقدیس را هفتم روز هم یهودیان رو این از رسنناند،

  ایبر الهی جالل نور که هنگامی که است  ایاندازه به قوانین این اهمیت. یابندمی روحی
  ستی، یکتاپر اصول  اعالم از پس شد،  متجلی سینای  کوه بر تورات اولیه فرمان ده اعطای

ستش    چهارم فرمان در خدا، نام به موردبی و نابجا نخوردن سوگند  و هابت نکردن پر
صل  طور به را «شبات » قانون ستور  مف شه    .نIbid.171) فرمود د رعایت اخالق کار و پی

باعث تعالی و کمال  ضامن بقای صنف و   عالوه بر این که از دستورات دین یهود است،   
 اعضای صنف و در نهایت جامعه می شود.  و معنوی  اخالقی

 هنتیج
  که یسنت. سازندیم هودی نید در را سنت مفهوم آن ریتفاس و تورات دهد،یم نشان جینتا

س  شفه   در یمو صر  از خروج از بعد و نایس  کوهمکا  و تورات پس آن از. کرد افتیدر م
  نیمهمتر و داد تشخص  آنها یزندگ ابعاد همه به و شد  انیهودی یزندگ محور آن میتعال
شفه    .شد  تورات به کردن عمل و خواندن اش یزندگ در یهودی کی فهیوظ در این مکا

ها وحی الهی و حکمتی است که در که شرح آن در سفر خروج آمده است سرآغاز پیشه
شنننود. این الهام با رویت از الگوها توسنننط  دل بندگان برگزیده از میان مومنین الهام می

شننود. در این  در میقات و الزام مومنین به تبعیت از آن تکمیل می حضننرت موسننی)عن 
سی وحی       ساخت با تمام جز یات به مو صورت و هم ماده و هم چگونگی  سرآغاز هم 

شننود. همچنین خداوند در کتاب آفرینش صننانع و خالق عالم اسننت و در پایان کار   می
لذا انسان تجلی کننده تمام  خلقت آن را نیکو دانست. او انسان را در صورت خود آفرید 
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صنفات الهی اسنت و توانایی سناختن و صنناعت در انسنان در ادامه قدرت آفرینندگی       
 اوست.  

سزایی دارد.        ست از این رو اهمیت به  شه از فرامین کتاب مقدس ا شتن کار و پی  دا
عالوه بر این هنر و پیشه مجالیی است برای حقایق درونی آن سنت و پیوندی است که      

صول و حقایق دین یهود برقرار می  شه  هم به جامعه     کند. فرد با ا شتن کار و پی فرد با دا
صون می  صیه های مهم   خود خدمت می کند و هم از خطا و گناه م ماند. از این رو از تو

بر داشتن   تأکید تلمود ی مناسبی بیاموزد.پدر به پسرش پیشهدر سنت یهود این است که 
یه و تأکید  ها توص پیشه آسان و تمییز است. همچنین در این کتاب بر داشتن برخی پیشه     

رند  هایی که با زنان سروکار دااند، مانند پیشهها مناسب توصیف نشده   شده و برخی پیشه  
، کار و پیشه در میان عبرانیان آدابی دارد که  ر اینعالوه ب اندازند.و یا انسان را به گناه می

او باید در کارش صداقت داشته باشد و آنقدر      فرد صاحب پیشه باید آن را رعایت کند:  
سد؛ این دو ویژگی در معنای کلمه    ستادی بر که در  umman تکرار و تمرین کند تا به ا

. همچنین یک یهودی  زبان عبری به معنای فرد صاحب مهارت و پیشه است وجود دارد   
شننبات را رعایت کند، برای حفظ ، ای که شننایسننتگی آن را دارد کار کنداید در پیشننهب

صنعت سالم پیشه خانوادگی را بیاموزد، به خدا توکل کند و کارش را برای رضای خدا      
. همه این  ، در کارش علم، مهارت و خالقیت داشننته باشنندو رفع نیاز جامعه انجام دهد

ین و پیشه در دشود که کار ه در کتاب مقدس و تفاسیر آن دارد، باعث میاصول که ریش 
به صنننورت یک وظیفه دینی و روحانی تلقی شنننود که عالوه بر رفع نیاز جامعه،  یهود 

دهد که اصننناف در متون عبرانی نشننان میهمینطور باعث تعالی فرد و اجتماع شننود. 
سننازمان یافته و مدون بودند.  یهایروهای بسننیار طوالنی دارند و گجامعه عبرانی سننابقه

ر یس هر صنف یک ربی . های مخصوص به خود را در شهر داشتند ها و مکانآنها نشان 
 کرده و اعضا ملزم به اجرای آن بودند. بوده که برای حمایت از اعضا قوانینی را وضع می
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