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 يهود چگونگي برساختن قوم

رايج، به خالف عقيده . اين پرسش کهن پاسخي نوين مي دهد آيا يهوديان يک قوم اند؟ يک تاريخ نگار اسرائيلي به
 رانده شدن عبرانيان از فلسطين بلکه به سبب به آيين يهود گرويدن مردمان در آفريقاي يهوديان نه در نتيجه بيرون

بنيادهاي انديشه صيونيست  اين نظر يکي از. شمالي، جنوب اروپا و خاور ميانه در جايهاي گوناگون پراکنده شده اند
 وارثان جنگجويان بربر يا سواران – خداي نکرده –نه  اهي داوود اند ورا ، که مدعي است يهوديان بازماندگان پادش

 .قوم خزر، به لرزه مي افکند

در صحراي سينا بر او نازل ) ١(قوم يهود از هنگامي که تورات  تک تک اسرائيليها به اين امر اطمينان مطلق دارند که
قوم پس  همگان خود را متقاعد نموده اند که اين. هستندخود نوادگان مستقيم و انحصاري آن قوم  شد وجود دارد و ايشان
سليمان پي افکنده شده و سپس  مستقر شده که در آن قلمرو شکوهمند داوود و» سرزمين موعود«از خروج از مصر در 

د دو همين منوال هيچ کس از اين امر بي خبر نيست که قوم يهو به. و اسرائيل تقسيم گرديده) ٢(ميان دو سرزمين يهوديه 
 بار نخست پس از ويراني نخستين نيايشگاه در سده ششم پيش از ميالد و بار دوم: خود شده بار ناگزير به ترک سرزمين

 . پس از ميالد٧٠پس از ويراني دومين نيايشگاه در سال 

ي دشوار، به راه قوم يهود، از پس سفرهاي: به درازا کشيد از آن پس دوران سرگرداني آغاز شد که تقريبا دوهزار سال
 لهستان و اعماق روسيه انجاميد؛ اما اين قوم توانست همواره وابستگي خوني ميان يمن، مراکش، اسپانيا، آلمان،

سده نوزدهم شرايط مناسب  در پايان. چنين شد که يگانگي اش تباه نشد. گروههاي از هم دور افتاده خود را حفظ کند
نازيها روي نداده بود، ميليونها يهودي به صورت  اگر نسل کشي. م شدبراي بازگشت آن به ميهن باستاني اش فراه

جاي گرفته بودند، چرا که بيست سده بود که آنان اين خيال را ) ٣) (اسرائيل سرزمين(طبيعي دوباره در ارتص ايسرائل
 .پروراندند در سر مي

 از او برخاسته بود بيايد و دوباره به قومي که در آغاز فلسطين سرزميني دست نخورده بود، در انتظار آن که همان
اينجا سر در  سرزمين از آن آن قوم بود، نه از آن اين اقليت بي بهره از تاريخ که به تصادف از چرا که اين. بارش بنشاند
خود کرد به حق بود و مخالفت سرسختانه  بنابراين جنگهايي که قوم سرگردان براي بازپس گرفتن سرزمين. آورده بود

 . محلي نامشروعمردم

تفسير کار افراد با استعدادي است که از نيمه دوم سده نوزدهم به  اين تفسير تاريخ يهود از کجا سرچشمه مي گيرد؟ اين
يهودي و چه  پرداخته اند و نيروي تخيل زاينده شان برمبناي قطعه هاي پراکنده يادگارهاي ديني، چه بازسازي گذشته

فراواني که درباره تاريخ دين يهود نگاشته  البته در آثار. نياکان قوم يهود برساخته استمسيحي، زنجيره پيوسته اي از 
اما بحثها و اختالف آراي دروني اين تاريخ نگاري هيچ گاه . مي شود شده اند رهيافتهاي فراوان و گوناگوني يافت

 .اند بيستم را به چالش نکشيدهساخته و پرداخته در پايان سده نوزدهم و آغاز سده ) ٤(گراي دريافتهاي جوهر

گذشته باشند کشف مي شد اين کشفيات تقريبا هيچ  هنگامي هم که چيزهايي که ممکن بود خالف تصوير سرراست
که چون آرواره هايي که محکم بسته شده باشند سدي مي شد در برابر امکان  حکم مصلحت ملي بود. انعکاسي نمي يافت
بروز اين حالت  مراجع ويژه توليد دانش درباره گذشته يهوديان به. از روايت غالبخواني يا انحراف  هر نوع مخالف

تخصيص » تاريخ يهوديت« هستند که انحصارا به   اين مراجع دپارتمانهايي از دانشگاه–نيمه فلج ياري بسيار کرده اند 
حتي اين بحث . کامال مجزا هستند) ودخوانده مي ش» تاريخ عمومي« در اسرائيل  که(داده شده اند و از دپارتمان تاريخ 

از نظر آنان  :ذهن اين تاريخ نگاران را به خود مشغول نساخته است» چه کسي يهودي محسوب مي شود؟ » حقوقي که
 .يهودي محسوب مي شوند همه اسالف آن قومي که دو هزار سال پيش ناگزير از ترک سرزمين خود گرديد

درگرفت نيز » تاريخ نگاران نوين«  در ميان ١٩٨٠سالهاي   بحثي که در پايانگذشته در» مجوز دار«اين پژوهشگران 
اين مباحثه عمومي، که شمارشان نيز محدود بود، از رشته هاي دانشگاهي ديگر يا از  بيشتر بازيگران. شرکت نکردند
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متخصصان علوم سياسي،  ،جامعه شناسان، خاورشناسان، زبان شناسان، جغرافي دانان: از دانشگاه برخاسته بودند خارج
در ميان آنان . درباره گذشته يهوديان و صيونيسم پرداختند پژوهشگران ادبي و باستان شناسان به بيان انديشه هاي نويني

در اين » دپارتمانهاي تاريخ يهوديت« در عوض از . دانشگاههاي خارج از کشور بودند چند تني هم فارغ التحصيالن
توجيه گر انديشه هاي پيش   مگر گفته هايي ترسان و محافظه کارانه، پيچيده در زباني ثقيل وهيچ صدايي برنخاست ميان

 .پا افتاده و نخ نما

است و به احتمال زياد به اين زوديها هم تحولي در آن  خالصه اين که پس از شصت سال تاريخ ملي هنوز خام مانده
 يجه پژوهشها حقيقتشان آشکار شده است پرسشهايي را در ذهن هررويدادهايي که در نت با وجود اين،. ايجاد نخواهد شد

آيا مي . جنبه اي بنيادين نيز دارند تاريخ نگار باوجداني بر مي انگيزند که در نگاه اول تعجب آور به نظر مي رسند، اما
يا ) ٦(رکوس يوست نخستين تاريخ نگاران يهودي مدرن، مانند ايزاک ما را کتابي تاريخي دانست؟) ٥(توان کتاب مقدس
دين شناسي  از ديد آنان، عهد عتيق کتاب مبناي: در نيمه نخست سده نوزدهم چنين برداشتي نداشتند (٧(لئوپولد تسونتس

سده نوزدهم تاريخ نگاراني پيدا شدند با  در نيمه دوم. براي گروههاي مذهبي يهودي پس از ويراني نخستين نيايشگاه بود
اين تاريخ نگاران : نام برد) ٨(درجه نخست بايد از هاينريش گرايتس قدس، در اين ميان دراز کتاب م» ملي«دريافتي 

را به  ابراهيم به سوي کنعان و بيرون شدن از مصر يا داستان سرزمين يکپارچه داوود و سليمان داستانهاي عزيمت
حقايق مندرج در « صيونيست از تکرار  از آن هنگام تا کنون، تاريخ نگاران. روايتهاي يک گذشته اصيل ملي بدل کردند

در نظام آموزش و پرورش کشوري به خورد شاگردان داده مي  باز نايستاده اند و اين حقايق هر روز» کتاب مقدس
 .شوند

اکتشافات باستانشناسي نوين امکان يک . بنيادين را تکان داد  زمين لرزيد و اين افسانه هاي١٩٨٠اما ناگهان در دهه 
 به همين منوال، موسي نمي توانسته عبرانيان را از مصر. پيش از ميالد را نفي مي کنند گ در سده سيزدهبزر) ٩(کوچ

در ... دوران اين سرزمين هدايت نمايد؛ دليل محکم اين امر آن است که در آن» سرزمين موعود«خارج و به سوي 
ه اثري يافت مي شود، نه از تسخير سريع کشور فراعن به عالوه، نه از شورش بردگان در سرزمين. اختيار مصريان بود

 .کنعان به دست عنصري بيگانه

کشفيات دهه گذشته نشانگر وجود دو پادشاهي . يادگاري برجاي نيست از پادشاهي شکوهمند داوود و سليمان نيز نشانه يا
پيش از  وم نيز در سده ششمساکنان پادشاهي د. اسرائيل، که توانمندتر بوده است، و يهوديه: است کوچک در آن دوران

در نتيجه اين برخورد . ساکن بابل شوند تنها نخبگان سياسي و روشنفکرانشان مجبور شدند: ميالد ناچار به تبعيد نشدند
 .يهودي زاده شد تعيين کننده با آيينهاي ايراني، يکتاپرستي

تاريخ يهوديان که » رويداد بنيادين« ره اين شگفتي است که دربا  ميالدي حقيقتا روي داده است؟ مايه٧٠آيا تبعيد سال 
پيش پا  دليل اين امر بسيار. محسوب مي شود، کمترين کار تحقيقي انجام نشده است) ١٠(» يهود پراکندگي قوم«مبناي 

به استثناي اسيراني که به بردگي . نکردند روميان هرگز يکي از اقوام سمت خاور درياي مديترانه را تبعيد: افتاده است
بخشي از آنان . ويراني نيايشگاه دوم نيز به زندگي در زمينهاي خود ادامه دادند واداشته شدند، ساکنان يهوديه حتي پس از

در سده هفتم  چهارم ميالدي به مسيحيت گرويدند، در حالي که اکثريت بزرگشان به هنگام پيروزي اعراب در سده
، که بعدها )١١(ايتسهاک بن زوي: باخبر بودند  صيونيست از اين همهبيشتر انديشمندان. ميالدي به دين اسالم پيوستند

، زمان شورش بزرگ ١٩٢٩بنيانگذار کشور، تا سال )١٢(بن گوريون رئيس جمهوري اسرائيل شد و همچنين داويد
اکنان س هر دو چندين بار ياد آور مي شوند که دهقانان فلسطين نوادگان. مطالب را نوشته اند فلسطينيان، خود همين

 .(١٣(سرزمين باستاني يهوديه اند

يهوديان پرشماري که از دوران باستان در کرانه هاي  پس اگر پس از غلبه روم کسي از فلسطين تبعيد نشده است،
 از. آمده اند؟ پشت پرده تاريخ نگاري ملي يک واقعيت تاريخي شگفت انگيز نهفته است مديترانه ساکن شده اند از کجا
سده دوم ميالدي دين يهود  در) ١٥(در سده دوم پيش از ميالد تا شورش بارکوخبا) ١٤(هنگام شورش خانواده ماکابيم

) ١٧(، ايدوميان)١٦(خاندان حکومتگر هاسمونيان. داشت رتبه اول را در ميان دينهايي که به تبليغ خود مي پرداختند
را به زور وادار به گرويدن به دين يهود نموده و آنان را ) ١٩(هساکن منطقه گاليل (١٨(ساکن جنوب يهوديه و ايتوريان

گسترش دين يهود در  هلنيستي هاسمونيان کانوني شد براي-پادشاهي يهودي. ملحق کرده بودند» مردم اسرائيل » به
ن پادشاهي از ميالد، در سرزمين کنوني کردستا در سده نخست پس. سراسر خاور ميانه و در کناره هاي درياي مديترانه
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چندين نمونه : »يهودي مي شود« پادشاهي اي هم نخواهد بود که پس از يهوديه  پديد آمد که آخرين) ٢٠(يهودي آديابن
 .از آن پس چنين خواهند کرد ديگر نيز

) ٢٢(از هوراس . در تبليغ دين خود مي نهادند نيست تنها گواه شوري که يهوديان) ٢١(نوشته هاي فالويوس ژوزف
. ، بسياري نويسندگان التين بيم خود را از آن ابراز نموده اند) ٢٥(تا تاسيت (٢٤(، از ژوونال) ٢٣(تا سنکگرفته 
سنت تلمودي، در  هر دو اين تالش در جذب ديگران به دين يهود را مجاز مي شمارند گر چه پيران) ٢٦(تلمود ميشناو

 .و محتاطانه دارند ي ترديدآميزمواجهه با فشار فزاينده مسيحيت در تأييد اين رويه برخورد

پايان نمي دهد، اما فعاليت تبليغي يهوديان را به حاشيه هاي  پيروزي دين مسيح در آغاز سده چهارم به گسترش دين يهود
 بدين گونه است که در سده پنجم، در جايي که اکنون کشور يمن وجود دارد، يک. راند حوزه فرهنگي مسيحيت مي

پيروزي اسالم و تا دوران کنوني  دي به نام حمير پديد مي آيد که بازماندگان آن دين خود را پس ازپادشاهي توانمند يهو
: وجود قبائل بربر گرويده به دين يهود در سده هفتم خبر مي دهند همچنين، وقايع نگاران عرب از. نيز حفظ خواهند نمود
ديهيا  ريقا رسيدند، چهره افسانه اي شهبانوي يهودياعراب که در پايان همين سده به شمال آف در برابر فشار هجوم

به دين يهود در فتح شبه جزيره ايبريا  بربرهاي گرويده. پديدار مي شود که مي کوشد اين هجوم را باز دارد) ٢٧(الکاهينا
ي است عرب-ويژه يهوديان و مسلمانان را که خاص فرهنگ اسپانيايي شرکت خواهند داشت و در آنجا پايه هاي همزيستي

 .خواهند گذاشت

در پادشاهي قوم : ميان درياي سياه و درياي خزر روي مي دهد مهمترين گرويدن گروه گروه به دين يهود در منطقه اي
 دين يهود از قفقاز تا اوکراين کنوني چندين گروه مختلف يهودي پديد مي آورد که در اثر گسترش. خزر در سده هشتم

همراهي يهودياني که از  در آنجا، اين گروهها به. سوي خاور اروپا رانده مي شوندهجوم مغول شمار بسياريشان به 
حدودا تا دهه . را پي ريزي مي کنند) ٢٨(بزرگ ييديش مناطق اسالو جنوب و سرزمينهاي کنوني آلمان آمده اند فرهنگ

خ نگاري صيونيست يافت مي چندگانه يهوديان کم و بيش آميخته با ترديد در تاري ، اين روايتهاي اصل و نسب١٩٦٠
حافظه عمومي در  اين زمان به بعد، اين روايتها به تدريج به حاشيه رانده مي شوند، تا جايي که بکلي از از: شوند

بازماندگان مستقيم پادشاهي اسطوره اي او   مي بايستي١٩٦٧فاتحان شهر داوود در سال . اسرائيل رخت بر مي بندند
بدين ترتيب چنين به نظر مي رسد که يهوديان خود . يا سواران قوم خزر ثان جنگاوران بربرباشند، نه خداي نکرده وار

 .پس از دو هزار سال تبعيد و سرگرداني عاقبت به اورشليم پايتخت خود باز گشته است اند که» قومي« 

ت شناسي را نيز به خدمت آنان دانش زيس: کار نگرفته اند مدعيان اين روايت خطي و يکپارچه فقط آموزش تاريخ را به
مي کوشند از هر راه ممکني خويشاوندي » علمي«به اين سو، يک سري پژوهشهاي  ١٩٧٠ از دهه. خود فرا خوانده اند

يک حوزه » جمعيتها پژوهش درباره اصل و ريشه« اکنون ديگر . يهوديان سراسر جهان را به اثبات برسانند ژنتيک
در اين جست و جوي  Y کروموزوم نرينه  به شمار مي رود، ضمن اين کهمشروع و محبوب زيست شناسي مولکولي

 .افتخاري در کنار کليو الهه يهودي تاريخ به خود اختصاص داده است جايگاهي» قوم برگزيده« ديوانه وار يگانگي 

 در واقع، اين !تشکيل مي دهد، و کار از همين جا مي لنگد اين دريافت تاريخي مبناي سياست هويتي دولت اسرائيل را
دين يهود به دست مي دهد که در آن عنصر قومي مرکزيت دارد و سبب برقراري نوعي  دريافت تعريفي جوهر گرا از

اين غير يهوديان عرب   چه–انسانها از يکديگر مي شود که در آن يهوديان را از غير يهوديان جدا مي نمايند  تفکيک
 .باشند، چه مهاجر روس، چه کارگر خارجي

صورت جمهوري اي که وجودش از آن همه شهروندانش  صت سال پس از تأسيس، اسرائيل همچنان از تصور خود بهش
اين شهروندان يهودي محسوب نمي شوند و اين کشور، بنا بر روح قوانينش  در حدود يک چهارم. است سر باز مي زند

اگر چه اينان  يهوديان سراسر جهان مي شناساند،در عوض، اسرائيل همچنان خود را به عنوان کشور . نيست از آن آنان
از تمامي حقوق خود که در برابري کامل در  ديگر نه پناهندگاني تحت آزار و تعقيب، بلکه شهرونداني باشند برخوردار

توان گفت که يک قوم ساالري بي حد و مرز توجيه گر تبعيض شديدي  مي. کشورهاي محل اقامتشان زندگي مي کنند
شده، بر  دوباره متشکل» سرزمين نياکان خود« توسل به اسطوره ملت ابدي که براي جمع شدن در  ين کشور بااست که ا

 .بخشي از شهروندان خود روا مي دارد
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نگاه تاريخ نگار از خالل منشور صيونيست بگذرد، کار ساده  بنا بر اين، نوشتن تاريخي نوين براي يهوديان، بي آن که
 در حقيقت. در گذر از اين منشور مي شکنند به رنگهاي قوم گرايانه تندي در مي آيند وري کهپرتو هاي ن. اي نيست

يهوديت در مناطق گوناگون  يهوديان هميشه گروههاي مذهبي اي شکل داده اند که در بيشتر موارد در پي تغيير دين به
 يگانه و يکسان که درطي بيست سده اصل و نسبي با» قوم« پس اين گروهها نمايندگان يک : جهان تشکيل شده اند

 .نيستند سرگرداني از جايي به جايي رفته باشد

. در فرايند مدرنيته زماني صرف برساختن ملت مي شود مي دانيم که در توسعه هر نوع تاريخ نگاري و به طور کلي
پايان سده بيستم صحنه . ته بوداز سده بيستم ميليونها انسان را به خود مشغول داش اين کار در طول سده نوزدهم و بخشي

کالبد شکافي و شالوده  اکنون شمار فزاينده اي از پژوهشگران به تحليل،. به باد رفتن برخي از اين رؤياها شد آغاز
نسب مشترک که در وقايع نگاريهاي دوران گذشته  شکني روايتهاي بزرگ ملي مي پردازند، بويژه اسطوره هاي اصل و

چون هر شخصيت . ديروز، فردا به رؤياهاي هويتي ديگري جاي خواهند سپرد ابوسهاي هويتيک. مقام شامخي داشتند
 .گوناگون و متغير، تاريخ نيزهويتي پويا دارد مرکب از هويتهاي

متن بنيادين دين يهود، مرکب از پنج فصل نخست کتاب  –  ريشه عبري يارا معناي آموزش دادن مي دهد–تورات  -١
 .سفر آفرينش، سفر خروج، سفر الويان، سفر اعداد و سفر تثنيه : پنج گانه استمقدس يا همان اسفار

٢- Judée 

٣- Eretz Israël 

٤- Essentialiste 

٥- La Bible 

٦- Isaak Markus Jost 

٧- Léopold Zunz 

٨- Heinrich Graetz 

٩- Exode 

١٠- Diaspora 

١١- Yitzhak Ben Zvi 

١٢- David Ben Gourion 

 به ١٩١٨نوشته داويد بن گوريون و ايتسهاک بن زوي، چاپ  نيد به کتاب ارتص ايسرائل در گذشته و اکنوننگاه ک -١٣
همچنين نگاه کنيد به کتاب جمعيت ما در کشور، . زبان عبري در اورشليم، نشر بن زوي  به١٩٨٠زبان ييديش و چاپ 

 .يهود نان و صندوق ملي در ورشو، نشر کميته اجرايي اتحاديه جوا١٩٢٩زبان عبري، چاپ  به

١٤- Makabim 

١٥- Bar Kokhba 
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١٦- Hasmonéens 

١٧-Iduméens 

١٨- Ituréens 

١٩-Galilée 

٢٠-Adiabène 

٢١- Flavius Josèphe 

٢٢-Horace 

٢٣- Sénèque 

٢٤-Juvénal 

٢٥-Tacite 

. الدي به پايان رسيده استدانند؛ نگاشتن آن در سده دوم مي ميشنا را نخستين کتاب ادبيات آموزشي دين يهود مي -٢٦
تلمود  دو کتاب. کليه بحثهاي ميان علماي دين يهود درباره قوانين، عرفها و تاريخ يهوديان تلمود اثري است تلفيقي از

بابل، که در پايان سده پنجم تکميل شده  تلمود فلسطين، که بين سده هاي سوم و پنجم نگاشته شده، و تلمود: وجود دارد
 .است

٢٧- Dihya-el-Kahina 

 عبري نيز هست و زبان يهوديان شرق اروپاست آلماني که حاوي واژه هايي-ييديش زباني است اسالو -٢٨

 
 


