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The Face of Evil: Beshallach 

خ: بشالشر ۀچهر  

 خود از ها آمریکایی ،یافت کاهش اندکی ،روحی آسیب و شتحو وقتی سپتامبر ۱۱ زا پس

 یک ؟جنایت یک ؟تراژدی یک ؟بود بال یک این آیا  ؟چرا و افتاد اتفاقی چه که پرسیدند

 اتفاق چرا و  .نداشت شباهت موجود های نمونه از یک هیچ به رویداد این ؟جنگی تایعمل

 "؟دارند نفرت ما از آنها چرا" :بود این اغلب القاعده مورد در پرسش ؟افتاد

 و تمدن :تشنو کتاب دو رویداد این گرماگرم در هریس لی نام به آمریکایی متفکر یک

 این دلیل  .بودند دهه آن برانگیز تفکر های پاسخ ۀجمل زا که 1 عقل خودکشی و دشمنانش

 را دشمن مفهوم غرب در ما که بود این هریس دید از پاسخ یافتن در ناکامی و ها پرسش

                                                 
1
 Lee Harris, Civilization and Its Enemies: The next Stage of History. New 

York: Free Press, 2004. The Suicide of Reason, New York: Basic Books, 
2008. 
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 ،اجتماع از ای گونه ،آزاد رزابا اقتصاد و دمکراتیک لیبرال سیاست  .بودیم کرده فراموش

 بازیگر مفهوم آنها مرکز در  .دهد می شکل را خاص های شخصیت و تفکر از ای شیوه

 بهترین و کند می قضاوت آنها پیامدهای به توجه با را اعمال که دارد قرار شخصی و عاقل

 برای و هست حل راه یک مشکلی هر برای که دارد باور فردی چنین .گزیند برمی را گزینه

 متعادلی کار هر انجام و کردن معامله ،نشستن آن به دستیابی راه  .توافق یک ،جدالی هر

 اختالف فقط ،دارد وجود دشمنی هیچ دنیایی چنین در .باشد خوب همه برای که است

 خوبی کافی ۀانداز به او برای که است دوستی" دشمن یک هریس قول به  .هست منافع

 که است کسی" دشمن یک  .نیستند دمکرات لیبرال همه اما واقعی دنیای در . "ایم نکرده

 ما از دلیلی به همیشه نمدش که است درست هرچند و . بکشد را تو تا بمیرد است حاضر

 آن در ما و بیند می را ما با متفاوت دنیایی او ".ما دلیل نه و است او دلیل این ،است متنفر

 .هستیم دشمن دنیا

 هستند متنفر ما از آنها" :دهد می پاسخ تندسه متنفر ما از آنها چرا که رسشپ این به هریس

 2 ".هستیم آنها دشمن ما زیرا

 توانیم می ما  .است عمیق و حصحی او کلی ۀنکت ،باشد چه هر هریس دیدگاه غلط و درست

 راه تنها ،بیند می را امور ما تمدن و فرهنگ ،جامعه ،ما که روشی کنیم فکر ،شده هنذکور

 .شود برگزیده باید شدبا آن انتخاب حق اگر که است راهی تنها دستکم یا و است دیدن

 خطایی این و باشد خطا این ۀریش تواند می ها اندیشه تاریخ درک در کامل شکست فقط

 گروه برره کورتس ۱۵۲۰ سال در مونتزوما نام به ها آزتک رهبر وقتی .است خطرناک

 متمدن ملت یک از متمدن مردی با که بود این برداشتش کرد مالقات را اسپانیا اعزامی

 تمدن نابودی قیمت به لاس یک از پس و اش زندگی قیمت به او اشتباه  .کند می دیدار
                                                 
2
 Ibid., xii–xiii. 
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 دریچار قول به و بینند نمی ،بینیم می ما که گونه آن را دنیا همه .انجامید ها آزتک

 3 .بخواند را قبلی های جلسه صورت کند می شفرامو که است این بشریت مشکل":ویور

 بنی  .سازد می آشکار را آمده هفته این شایپارا آخر در که دستوری اهمیت امر این

 .بودند یافته نجات ،بود زمان برتر تکنولوژی که مصر سپاه های ارابه مهیب خطر از اسرائیل

 مصریان های ارابه ،کردند عبور آن از اسرائیل بنی و شد شکافته آسا معجزه ای گونه به دریا

 برگشت با رو این از ،کنند نشینی عقب یا بروند جلو نتوانستند دیگر و فروشدند گل در

 .شدند غرق آب امواج

 غیرمنتظره اتفاقی اما ،اند شده آزاد که رسید نظر به سرانجام و دادند سر سرودی اسرائیل بنی

 به موسی .کرد حمله آنها به بودند بیابانگرد گروهی که عمالق نام به جدیدی دشمن  .افتاد

 تورات اما .شدند پیروز و جنگیدند آنها  .کند رهبری جنگ در را قوم تا داد دستور عیهوشو

 :نبود معمولی جنگی این که کند می روشن

 وریآیاد که یاتفاق همچون بنویس توماری بر را این :گفت موسی به خدا سپس

 زیر از را عمالق نام یکسره من زیرا ،شنود می آنرا عیهوشو که شو مطمین و شود

 خداوند :نامید چنین آنرا و ساخت قربانگاهی موسی  .کنم می پاک ها آسمان

 در خداوند  .بود خواهد کار در الهی بارگاه قدرت :گفت او  .است من سپاه پیشتاز

 (۱۶:۱۷-۱۴ خروج) .ها نسل متما در بود خواهد عمالق با جنگ

 مورد در تورات که لحنی با است آشکار تقابل در و هاست گفته عجیبترین زا یکی این

 حمله اسرائیل بنی به بار یک تنها موسی زندگی طول در عمالق  .گوید می سخن مصریان

 نسل و گرفتند بردگی به را آنها ،کرده ستم اسرائیل بنی به معین یمدت در مصریان  .کردند

                                                 
3
 Weaver, Ideas Have Consequences (Chicago: University of Chicago Press, 1948), p. 176. 
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 آن از حاکی ،روایت متن تمام . کردند آغاز اسرائیل بنی پسر نوزاد کشتن با را کندی کشی

 .است مصر ملت همانا ،کرد تعیین شر نماد همچون بتوان را ملتی اگر که است

 نداشته نفرت مصری یک از" :آمده تورات در تثنیهسفر در  .است درست آن معکوس اما

 به مربوط دستور موسی بعد اندکی . (۸:۲۳ تثنیه) "بودی هبیگان او سرزمین در زیرا ،باش

  :افزاید می آن به مهمی جزئیات و کند می تکرار را عمالق

  .دیش خارج مصر از وقتی کردند چه تو با راه طول در عمالق که بیاور یاد به

 حرکت شما عقب در که کسانی ۀهم به راه سر در بودی خسته و فرسوده که زمانی

 عمالق نام باید شما ...نداشتند دل به خدا از ترسی هیچ آنها .بردند حمله ،کردند می

  (۱۹:۲۵-۱۷ تثنیه) !نکنید فراموش  .کنید محو ها آسمان زیر از را

 .نکنیم فراموش را عمالق گاه هیچ اما ،باشیم نداشته نفرت مصریان از که شده توصیه ما به

 :آمده پدران اندرزهای در تلمودی حکیمان ۀگفت در پاسخ ترین ساده  ؟دارند فرقی چه

 اگر  .رود می بین از نیز عشق ،دلیل آن رفتن میان از با ،باشد خاصی دلیل به عشق وقتی"

 صادق نفرت مورد در همین 4 ".رود نمی بین از زهرگ ،نباشد وابسته خاصی دلیل به عشق

 می بین از نیز نفرت ،دلیل آن رفتن بین از با ،باشد وابسته خاصی دلیل به نفرت وقتی" .است

   ".رود نمی بین از هرگز پایه بی و دلیل بی نفرت 5 .رود

 ما دربرابر دارند اسرائیل بنی" :گفت فرعون چون کردند ستم اسرائیل بنی به مصریان

  (۹:۱ خروج) ".شوند می قوی حد از بیش و پرشمار

                                                 
4 Mishnah Avot 5:16. 
5 Mishnah Avot 5:16. 
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 مورد پیشتر مصریان  .نبود غیرعقالنی نفرتی  .بود ترس از برخاسته آنها نفرت دیگر بیانی به

 دوره آن ۀخاطر و بودند خورده شکست و گرفتهقرار هیکسوس نام به بیگانه قومی ۀحمل

 قرار تهدید مورد اسرائیل بنی سوی از عمالق اما  .بود دردناک و زنده آنها برای هنوز

 که آنهایی ویژه به ،بودند "خسته و فرسوده" که کردند حمله مردمی به آنها .بودند نگرفته

 ترسیدند می اسرائیل بنی از مصریان آنکه خالصه .کردند می حرکت جمعیت عقب در

 .بودند ضعیف چون کردند حمله آنها به عمالق  .بودند قوی آنها چون

 می عاقل بازیگران با  .نبودند چنین عمالق و بودند ملی بازیگران مصریان ،امروزی بیان به

 که نیستند آنها فقط که یابند درمی سرانجام جنگ درگیر مردم  .رسید صلح توافق به توان

 مشاوران که است چیزی این  .برند می بین از نیز را خود بلکه ،کنند می نابود را خود دشمن

 "؟است شده ویران مصر که نیستی متوجه آیا" :گفتند اول ضربت هفت از پس فرعون

 خود منافع برای که شوند می متوجه عاقل بازیگران که رسد فرامی زمانی  (۷:۱۰ خروج)

   .آموزند می را همکاری های راه نتیجه در و اند زده خودتخریبی به دست

 الهیات متخصصان بزرگترین زا یکی فکنهایم . امیلنیستند گونه این غیرعاقل بازیگران اما

 که قطارهایی ها آلمانی جهانی دوم جنگ پایان نزدیک که داد شرح هوالکاست از پس

 کار به مرگ های اردوگاه به یهودیان بردن برای را ندرساند می آنها ارتش به آذوقه باید

 منظم کشتار انجام برای را خود پیروزی که بودند نفرت تاثیر زیر ای اندازه به آنها  .ندگرفت

 6 .بود شر خاطر به شر این که نوشت او .انداختند خطر به اروپا یهودیان

                                                 
6 Emil L. Fackenheim and Michael L. Morgan. The Jewish Thought of Emil 

Fackenheim: A Reader, Detroit: Wayne State University Press, 1987, p. 
126. 
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 قانون اما  .است "دشمن تبلور" هریس لی قول به یهودیان جمعی ۀفظاح در عمالق کارکرد

 فیزیکی دستور ،نخست  .کند می بیان را عمالق مورد در متفاوت کامال عمل نوع دو یهود

 دستور این آیا  .نشد اجرا کامل که داد ولئاش به لئشمو را دستور این  :آنها با جنگیدن

 ؟است صادق نیز زامرو

 که بود آن بر [یمونام بن مشه ربی] هارامبام   7 .است "نه" رابینویچ ناحوم ربای قاطع پاسخ

 را نوح قانون هفت و زدند سربازمی صلح از آنها که بود شرطی به تنها عمالق نابودی دستور

 آشوری سناخریب زیرا  ،نیست اجرا بلاق دیگر دستور این که افزود سپس او  .پذیرفتند نمی

 یک هیچ قومیت نباشد ممکن دیگر تا کرد تبعید و داد انتقال را خورده شکست های ملت

 در همچنین هارامبام  .شناسندبباز ،تندداش آنها با جنگیدن دستور که را اولیه های ملت از

 تبار یک با مردمی برای تنها دستور آن که نوشت [رینئالحا داللت] سرگشتگان راهنمای

 نفرت یهودیان از که کسانی یا دشمنان برای کلی طور به نباید و .است بوده ای قبیله صخا

   .نیست صادق دیگر عمالق با جنگیدن دستور . پسشود گذاشته اجرا به ،دارند

 نکن فراموش و باش داشته یاد به را عمالق گوید می که هست متفاوت بسیار دستور یک اما

 ،خوانیم می ،زاخور شبات ،پوریم از پیش شبات در تثنیه سفر در را بخش آن الس هر ما و

 تبدیل نماد یک به بیشتر عمالق  .دانند می اگاگ عمالق شاه اخالف از را آگاگی هامان زیرا

 .دنباش واقعیت یک که این یک تا اند شده

 که دیرین دشمن یک میان گذارد می آشکاری تمایز ،شکل این به پاسخ تقسیم با یهودیت

 تواند می مکانی و زمان هر در که دشمن وجود در یافته تجسم شر با ندارد وجود دیگر

 فراموشی به را انسان قلب عمق در پنهان شر صلح های زمان در که است آسان .کند برآمد

                                                 
7 Rabbi N L Rabinovitch, Shu”t Melumdei Milĥama (Maale Adumim: 

Maaliyot, 1993), pp. 22-25. 
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 ،روشنگری زایش .است نبوده صادق امر این اخیر قرن سه از بیش زمانی هیچ .بسپاریم

 کرد متقاعد را یهودیان جمله از ها ملت زا بسیاری بشر حقوق و ،لیبرالیسم ،رهایی ،مدارا

 دوران آن. حاال نه و بوده زمان آن در شر  .است شده منقرض عمالق همانند جمعی شر که

 های شقاوت بزرگترین و جهانی جنگ دو ،کمونیسم ،فاشیسم ،ناسیونالیسم به سرانجام

 .شد ختم انسان علیه انسان تاریخ

 والزر مایکل پرینستون سیاسی فیلسوف های گفته این  .است تروریسم ،بزرگ خطر ،امروز

 :هستند شرایط با منطبق ادقیق

 .. تروریست.بگردیم ستمگری و شقاوت دنبال به باید بینیم می را تروریسم زمان هر

 پلیس ،خود از آنها .آنهاست ۀشیو ،قتل و هستند کردن حکومت خواهان ها

 از دسته آن ارعاب یا کشتن از آنها .دارند دزدی آدم و مرگ  های هجوخ ،داخلی

 در را کار همین بتوانند اگر و ایستند می برابرشان که کنند می آغاز خود رفیقان

 موفق ها تروریست اگر .دارند را آنها از دفاع ادعای که کنند می مردمی میان

 های هزینه ،خواستهنا آنها مردم و اندازند می راه به شقاوت متوحک ،بشوند

    8 .کنند می تخپردا را ترور حکومت

 شده داده تورسد ما به .باشد مراقبت زیر همواره باید آزادی مانند و میرد نمی گاه هیچ شر

 :برعکس بلکه ،انتقام برای نه و آینده خاطر به بلکه ،گذشته خاطر به نه ،بیاوریم یاد به که

 .تخشون های شکل دیگر و انتقام از خالی دنیای برای

                                                 
8
 Michael Walzer, Arguing About War, Yale University Press, 2004, 64-65. 
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 کتاب این موضوع" :کند می آغاز کلمات این با را دشمنانش و تمدن کتاب هریس لی

 تمدن هر دشمن که فراموشی بر غرب آیا" :درس می پرسش این به و 9  "است فراموشی

 و وریمابی یاد به شده داده دستور ما به که است رو این از 10 "؟کند می غلبه است موفقی

 آن زا بلکه ،دارند وجود هنوز تاریخی مردمان آن چون نه ،را عمالق نکنیم فراموش هرگز

 است یعاقل بازیگران از پر دنیا که کند می خیال گاهی عاقل بازیگران از ای جامعه که رو

 .نیست چنین این همیشه اما .رسید صلح توافق به آنها با توان می که

 موسی .است کرده صدق اندازه این تا آزادی و غرب ۀآیند برای تورات پیام یک ندرت به

 ،کوشید ما نابودی برای و گرفت بردگی به را ما که مصر با حتی صلح که بگوید خواهد می

 مردم از و کنند می حمله ضعیف مردمان به که نیست ممکن کسانی با صلح اما .است ممکن

 به بستگی آزادی  .دارند می دریغ را آزادی ،دارند آنها برای جنگیدن ادعای که خود

 شقاوت ابدی ۀفرق" با رویارویی ،باشد الزم هرگاه و دارد آوردن یاد به در ما توانایی

 با جنگیدن زج دیگری حل راه هیچ گاهی .تاریخ طول در عمالق ۀچهر یعنی ،11 "پیشگان

  .کند زبا صلح سوی به راهی تواند می کار این تنها  .ندارد وجود آن دادن شکست و شر

  شالوم شبات

  آمریکایی-ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی

  توسط شیریندخت دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

                                                 
9
 Harris, Civilization, p. xi. 

10
 Ibid., p. 218. 

11
 Ibid., p. 216. 
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