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Elijah and the Still, Small Voice 

Pinchas 

 ینخاسپ: راو زمزمه و آرام یصدای و الیاهو

 را: مداد پاسخ او ؟کنی می کار چه اینجا الیاهو" :رسید او به خداوند کالم سپس

 بیرون :گفت او به خدا  "...کائنات ونداخد ،است آورده اینجا به خداوند غیرت

 ".کند می عبور اینجا از زودی به خدا ،بایست خدا گاهشپی در کوه باالی بر و برو

 خدا پیشگاه در را ها خرهص و شکافت را کوهستان ۀسین مهیب و تند بادی سپس

 پس  .نبود زلزله در خدا اما ،آمد زلزله ،آن از پس  .نبود داب در خدا اما .کرد خرد
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 و آرام صدایی ،آتش از پس و  .نبود آتش در خدا اما .آمد فرود آتشی زلزله از

  (۱۲:۱۹-۹ اهانشپاد اول کتاب) .وار زمزمه

 خشک ۀفرق یک .گرفت قرار مراکش یهودیان برابردر خردکننده یپرسش ۱۱۶۵ سال در

 دین تغییر سیاست خواست می و گرفته قدرت مراکش در داالمح نام به مسلمان اندیش

 قرار یاجبار گزینشی دربرابر یهودیان جماعت .دکن اجرا را اسالم به یهودیان اجباری

 تبعید دیگران .برگزیدند را شدن شهید برخی .شوند کشته یا درآیند اسالم دین به : یادنگرفت

 از بسیاری همه این با .درآمدند دیگر دین به و شدند ارعاب سیاست تسلیم گروهی اما  .را

 را آنها .کردند اجرا مخفیانه را یهودیت و ماندند یهودی خود درون ها داده دین تغییر

 این  .نامیدند می نوارام ها اسپانیایی مانند یا ،یمخف یهودیان یا conversos یا انوسیم

 بیرون از آنها ؟شد می نگاه چگونه آنها به .کشیدند می دوش به را اخالقی ریاب یهودیان

 موجب این بر افزون .دبودن کرده خیانت خود میراث و دین و جماعت به که بودند کسانی

 می کند را قیمت هر به مقاومت برای آنها عزم و شدند می یهودیان ۀروحی شدن ضعیف

 را دستورها و بمانند یهودی خواستند می هنوز مخفی یهودیان از بسیاری اما  .کردند

 .کنند نیایش و بروند کنیسا به که بیاید پیش آن امکان شاید تا اجراکنند

 دین تغییر اجبار به که گفت او .برد ربای یک نزد را خود پرسش ها داده دین تغییر از یکی 

 چه هر پنهانی رعایت با او آیا  .است مانده باقی باایمان یهودی یک خود قلب در اما داده
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 او برای امیدی دیگر بیان به یا ؟دارد را بودن یهودی شایستگی تورات دستورهای بیشتر

 دین تغییر اسالم به که یهودی یک  .بود قاطع ربای پاسخ ؟باشد یهودی یک که مانده

 از بخشی دیگر او .است کرده لغو را یهودیان جماعت در خود عضویت ،داده اجباری

 آن از بدتر  .بود خواهد بیمعنا یهود قوانین رعایت فردی چنین برای .نیست لسرائیا دانخان

 که برگزینید اگر .نبودن یا بودن یهودی :است مطلق و قطعی ،گزینش .هست نیز گناه یک

 یک که دبرگزینی اگر .نکرد سازش نه و یدشبا آماده کشیدن رنج برای باید ،باشید یهودی

 .دشوی وارد دوباره دیا هکرد رها که خاندانی به باید صورت آن در ،دباشی یهودی

 را اخالقی ۀگزین ،ابهام بدون او .اریمذبگ احترام ،ربای این حکم قاطعیت به توانیم می ما

 کاری .است مطلق حکم یک ایمان برای گرایی قهرمان که هست هایی زمان  .کرد بیان

 یک اما .نیست شهامت فاقد اما ،خشن هم هرقدر او پاسخ .داد انجام توان نمی آن از کمتر

 .کرد مخالفت او نظر با دیگر ربای

 مایمون بن موسی او .دانیم می را دوم ربای نام اما ،دانیم نمی را اولی ربای آن نام ما

 او .نبود ناآشنا دینی پیگرد و آزار با هارامبام .است یطوس قرون ربای بزرگترین [هارامبام]

 به شهر آنکه از پس الس سیزده ،بود آمده دنیا به کوردوا در میالدی ۱۱۳۵ سال در که

 به آوارگی در سال دوازده .شد خود دیار اجباری ترک به مجبور ،افتاد داالمح ۀفرق تدس

 در تا داد امکان او ۀخانواد به المحاد قوانین از موقت آزادی یک ۱۱۶۰ سال در .برد سر
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 سرزمین در ابتدا ،هشد خروج به ربومج دوباره او سال پنج از پس .شوند ساکن مراکش

 .گزید سکونت مصر در سپس و لسرائیا

 به خود پاسخ که شد ناخشنود اجباری دین تغییر مورد در ربای آن حکم از چنان هارامبام

 شده داده قبال که حکمی از را خود پوشی پرده بی ،نامه آن در  .نوشت را دین تغییر پرسش

 طعم گاه هیچ که تکرو حکیم یک" :کرد توصیف چنین آنرا ۀنویسند و کرد جدا ،بود

 ،بودند کرده تجربه آزار و یگردپ هنگام در گوناگون جوامع از بسیاری یهودیان آنچه

 ."است نچشیده

 (اجباری دین تغییر درمورد ای نامه) Iggeret ha-Shemad نام به هارامبام ۀنام پاسخ

 نتیجه که است این زانگی شگفت ،رساله این آغاز تلخی به توجه با. 1 پرمغز است ای رساله

 دین تغییر با اگر گوید می هارامبام .نیستند ینپیش های پاسخنامه از تر توقع کم او های گیری

 اگر"  .بروید دیگری جای به و کنید ترک را مکان آن باید ،شوید می رویاروی اجباری

 .است ممنوع مکان آن در ماندن ،شود تورات دستور یک حتی زیرپاگذاشتن به مجبود فرد

                                                 
1
 An English translation and commentary is contained in Abraham S. Halkin, 

and David Hartman. Crisis and Leadership: Epistles of Maimonides 
(Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1985) pp. 15-35. 
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 بتواند آنجا که بیابد را مکانی تا کند سفر روز و شب ،بگذارد جا به را خود چیز همه باید او

  .دارد ترجیح [خود ایمان راه در مردن] شهادت قبول بر کار این .2 "کند عمل خود دین به

 را درست و خوب کار" داده ترجیح خود ایمان نفی بر را مرگ که کسی ،وجود این با

 کاری  .اند فداکرده را خود جان خدا نام تقدیس برای افرادی چنین زیرا 3 "است داده انجام

 کار این . اند داده انجام فشار زیر در را گناه که است بهانه این آوردن ،نیست قبول قابل که

 ."است همان نتیجه اما ،نیست خودخواسته البته" ،خدا نام آلودن یعنی

 درست که کسانی از است نهفته دفاعی متن این در اما .بودند هارامبام های گیری نتیجه اینها

 مخفی یهودیان به هارامبام ۀنام .است کرده منع هارامبام که اند داده انجام را کاری همان

 زیر آنها .است بوده بخشودگی قابل خطایی . امااند کرده اشتباهی کار آنها .دهد می امید

 به که کارهایی .ماندند باقی یهودی خود قلب در اما .کردند عمل مرگ از ستر و اجبار

 نزد ارج یافتن برای آنها وقتی زیرا .دارند ارج خدا نظر در همچنان ،کنند می یهودی عنوان

 یهودی یک مانند آنها رفتار که دانند می آنها .کنند نمی عمل تورات دستور یک به دیگران

 از خاص ای گونه آنها ۀمخفیان ماندن یهودی در  .دارد  همراه به مرگ خطر ،شود افشا اگر

  .دارد وجود قهرمانی

                                                 
2 Ibid., 32. 
3 Ibid., 30. 
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 تسلیم که یهودی یک که بود امر این بر او رارصا ،بود خطا اولی ربای حکم در آنچه

 رارصا هارامبام  .شود ردط جماعت از باید ،است کرده رها را خود ایمان و شده وحشت

 و طرد ،گذراند می پا زیر را شبات که را افرادی نیست درست". نیست چنین این که شتاد

 را آنها و کنیم یدوست آنها با که است این ما ۀوظیف . بورزیم نفرت آنها به و کنیم مسخره

 :کند می نقل را آیه این شجاعانه تفسیر یک در هارامبام 4 ".بنماییم هامیصوا انجام به تشویق

 ".نگیر دل به نفرت ،کند می دزدی خود سیرکردن برای گرسنگی حال در که دزدی از"

 .است یهودی های نیایش ۀگرسن ،آید می کنیسا به که مخفی یهودی (۳۰:۶ سلیمان امثال)

 استقبال مورد باید بلکه ،نفرت مورد نه آنها ."دزدند می" ار جماعت به تعلق های لحظه آنها

 .بگیرند قرار

 کردن ترکیب :اخالقی چالش دشوارترین برای راهیابی از است عالی ای نمونه نامه این

 باید کار چه یهودی یک که مورد این در شکی هیچ ما برای  هارامبام  .همدردی با تجویز

 خورده شکست آن انجام در که کسانی زا دفاع در ،همزمان اما  .گذارد نمی جا به ،بکند

 می دفاع ،هستند آنچه از اما ،کند نمی تایید را آنها کار هارامبام .کند نمی فروگذار ،اند

 .دهد می نفس حرمت امکان آنها به .کنیم درک را آنان وضعیت که خواهد می ما از .کند

   .گذارد می باز را یهودی ۀجامع درهای او

                                                 
4 Ibid., 33. 
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 ۀدربار آورد می میدراش از مشهوری ۀجمل که رسد می خود اوج به زمانی هارامبام استدالل

 وقتی .کنند دفاع خدا پیشگاه در آنها از باید بلکه ،کنند متهم را خود مردم نباید انبیاء که این

 باور مرا آنها اما" :داد پاسخ خدا به ،کند خارج مصر از را قوم که یافت رسالت موسی که

 که دادند انشن بعدی های روایت .گفت می درست کامال . او(۱:۴ خروج) "کرد نخواهند

 را آنان شد می دشواری به که بودند مردمانی اسرائیل بنی .بودند بجا کامال موسی تردیدهای

 ناایم خدا به آنها" :داد پاسخ چنین موسی به خدا که گوید می میدراش اما .کرد رهبری

 ."کرد نخواهی باور را این سرانجام [موسی] تو اما ،تندسه باایمان افرادی فرزندان و دارند

 (الف ۹۷ شبات)

 این اگر :گوید می سپس و کند می نقل را مشابه های بخش زا ای مجموعه هارامبام

 مردم از کمی آنها چون باشد شده ثبت عالم های پایه در انبیاء بزرگترین برای مجازات

 تصور توان یم پس -بودند شده مرتکب را انگناه ان مردم آن آنکه با حتی -،کردند انتقاد

 انتقاد مورد را اجباری های داده دین تغییر که بود خواهد کسانی انتظار در مجازاتی چه کرد

 یدیگر دین به خود یهودی ایمان کردن رها بدون و مرگ تهدید یرز که دندقراردا

 .نداشتند باور آن به که درآمدند

 هفته این ارایطهف عنوان به که متنی به و نبی الیاهوی به تحلیل ینا جریان در هارامبام

 توضیح] ها لبع پرستش زابلای و بآحا حکومت دوران . درگردد بازمی ،شود می خوانده
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 تبدیل رسمی آیین به [کشتزارها ۀنمایند بودند هایی بت که بابلی خدایان :فارسی مترجم

 یک برگزاری با الیاهو .شدند مخفی ،ماندند زنده که آنهایی .دندش می کشته خدا انبیاء .شد

 به علب انبیاء از تن ۴۰۰ دربرابر او .داد پاسخ وضعیت این به کرمل کوه در عمومی ۀمسابق

  .گمارد همت همیشه برای بار یک دین ۀمسئل کردن حل

 نمی" پس این زا . آنهاعلب برای یا و خدا برای یا :گفت بودند گردآمده که مردم به او

 حقیقت علب اگر .شد می روشن آزمون یک با حقیقت  ."کنند نوسان باور دو میان بایست

 حقیقت خدا اگر .سوزاند خواهد را علب ءانبیا طتوس شده آماده قربانیان ،آتش ،باشد داشته

  .سوزاند خواهد را الیاهو طتوس شده آماده قربانیان ،آتش ،باشد داشته

 علب . کاهنان"است خدا ،یگانه یخدا" :زدند فریاد مردم .شد برنده رویارویی این در الیاهو

 دراص را الیاهو مرگ حکم ایزابل .نشد ختم جا نهمی به داستان اما .شدند برداشته میان از

 به نوشته این ابتدای در که دید عجیب اییروی او آنجا  .گریخت حورب کوه به الیاهو  .کرد

 می سخن "وار زمزمه و آرام صدای" با طفق خدا که رسید فهم این به او .شد اشاره آن

  .گوید

 پیش درست .شود می برانگیز پرسش موجب متن در نکته یک .است اسرارآمیز رویداد این

 می پاسخ الیاهو و "؟کنی می کار چه اینجا الیاهو" :پرسد می او از خدا الیاهو رویای از
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-۹ پادشاهان اول کتاب) "...کائنات خدای ،است کشانده اینجا به خداوند غیرت مرا" :دهد

 :است کرده تبدیل گفتگو یک به را متن این میدراش . (۱۰:۹

 

 .اند شکسته را خدا با عهد اسرائیل بنی :الیاهو

  ؟است تو عهد این پس این از :خدا

 .اند کرده ویران را تو محراب آنها :الیاهو

 ؟اند کرده خراب را تو محراب آیا اما :خدا

 .اند گذرانده شمشیر دم از را تو ءانبیا آنها :الیاهو

 .هستی زنده تو اما :خدا

 .ام مانده باقی من فقط :الیاهو

 5 ؟کردی می را آنها شفاعت بایست نمی آیا لسرائیا به زدن تهمت جای به :خدا

 

 اما .کنند می عمل خدا جای به غیرتمند و متعصب . افراداست روشن میدراش این معنای

 توانیم می اینک .[دادستان] زننده اتهام نه و باشند مدافع وکیل او یاءبان که دارد انتظار خدا
                                                 
5 Shir ha-Shirim Rabbah 1:6. 
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 به .کرد عالما خدا غیرتمند را خود الیهو .کنیم درک بیشتری عمق با را پاسخ و پرسش این

 در : نهکند نمی آشکار را خود دراماتیک های رویارویی در خدا که شد هداد نشان او

 "؟کنی می کار چه اینجا الیاهو" :پرسد می او از دوباره خدا اینک .آتش و زلزله یا ،گردباد

 ای گونه به دینی رهبری که بود نفهمیده او .دارد را خدا غیرت او که دکن می تکرار الیاهو

 می نشان خاطر اینک خدا .وار زمزمه و آرام صدای روش و : راهدارد نیاز فضیلت از دیگر

   .بسپارد الیشع به را خود ردای باید الیاهو .کند رهبری باید دیگری فرد که سازد

 تنها نه .بشوند جو مبارزه دینی رهبران که هست نیرومند ای وسوسه ،جدالپر های دوران در

 .انجامند می تفکیک به ها گزینه .گردد افشا باید نیز دروغ بلکه ،شود اعالم باید حقیقت

 را اجباری های داده تغییردین که ربای آن .نیست گذاشتن صحه معنای به نکردن محکوم

 می خود سرمشق را الیاهو و شتاد منطق خود ذهن در و ایمان خود قلب در ،کرد محکوم

 .دانست

 ،شنود نمی دستور یک نبی یک .گذارند می دیگری روش ما دربرابر هارامبام و میدراش اما

 با همبستگی و حقیقت به عشق ،همدردی و کردن : راهنماییشنود می دستور دو بلکه

 کسانی از دفاع ،همزمان و دینی سنت حفظ  .است پوشانده روی آنها از حقیقت که کسانی

 .است غیردینی دوران یک در انرهبر ضروری و دشوار ۀوظیف ،اند شده محکوم که

   شالوم شبات
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